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Festival integrace Slunce
umožňuje poznat umění
lidí se zdravotním
postižením i bez něho.
Letos slaví deset let.
Čtěte na straně 4.

17. listopad
po 15 letech
Patnáct let! Uteklo to jako voda. Již
patnáct let nás dělí od těch chvil, kdy
jsme po studentské demonstraci obsadili fakulty a náměstí, prožívali dny horečné činnosti, strachu i nadějí a nakonec se radovali z překotného odchodu
komunistických mocipánů ze scény.
Na jednu stranu se to zdá být jako
včera, na druhou stranu je to již tak
dlouho, že začínáme zapomínat. Zvykli
jsme si žít ve svobodné společnosti
a pokládáme za samozřejmé, že můžeme svobodně vyjadřovat své názory,
chodit volit své místní, regionální i celostátní zástupce, kritizovat, když se nám
něco nezdá, a při tom všem se nebát,
kdy se někomu znelíbíme a půjdeme
za to do vězení. Zvykli jsme si, že své
děti nemusíme vychovávat ve strachu
a lži. Na druhou stranu jsme si nemuseli odvykat všudypřítomné korupci,
která jen kvete, a i ona příslovečná arogance moci, byť ve zmenšené míře, se
nás stále drží. Možná i proto můžeme
sledovat malý zájem občanů o veřejné
záležitosti, ale co hůř, pozvolný nárůst
vlivu a voličské podpory pohrobků
našich stalinistů, KSČM. Chci věřit, že
voliči KSČM chápou svůj hlas jako
hlas protestní, jako výraz nespokojenosti se stávajícími poměry, ne jako
opravdu vážnou touhu po návratu starých pořádků, který ostatně ani dnešní
komunisté neslibují. Ale nemylme se,
okrajování svobody se provádí plíživě
a nikdo si jej nenapíše do volebního
programu.
Buďme vděčni za to, že dnešní děti vyrůstají ve svobodné společnosti, a věnujme se veřejnému životu tak, abychom to
žádným politikům nedovolili změnit.
Martin Benda,
předseda redakční rady
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Zápisy do prvních tříd
se pomalu blíží.
Jaké jsou a co nabízí
základní školy
v Praze 3?
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Jeden ze Sto zvířat
bydlí na Žižkově a má
nejhezčí draky z celé
Parukářky. Jmenuje se
Jan Kalina.

Čtěte na straně 6 a 7.

Čtěte na straně 11.

V uličkách Žižkova defilé
automobilových veteránů
Z vrchu Vítkov se podzimní závod
automobilových veteránů přesunul letos i do ulic Žižkova. Po mnoha letech
jej provázel vytrvalý déšť, který možná
poznamenal počty diváků, nicméně
řidiči otevřených kabrioletů jej snášeli
s elegancí sobě vlastní.
Po tradičním přivítání chlebem
se sádlem a cibulí odstartovala mezinárodní rozhodčí paní Věra Veselá
15. ročník Čtvrtmíle Žižkovem, tentokrát o čtyři míle prodlouženou. Závodníky čekala jízda zručnosti, slalom
mezi kužely a přejezd prkna. Trasa
samotného závodu vedla po zrádných kopcovitých uličkách Žižkova.
Na cestě čekaly automobilisty i motocyklisty další úkoly, například test
k žižkovské historii i přítomnosti
nebo zvláštní zkouška, kdy bylo třeba
rozpoznat motor a určit jeho kubaturu

Česko-slovenský křest
na žižkovské radnici

Český starosta Milan Český, slovenský
velvyslanec Ladislav
Ballek a česko-slovenský zpěvák Meky Žbirka se stali
kmotry dvojjazyčného leporela Pražské
památky – Pražské
pamiatky (Byla jednou Praha, město
věží – Bola raz Praha, město vežaté), které bylo pokřtěno v pondělí 27. září na žižkovské radnici.
Leporelo Zuzany Štancelové a Viery Kučerové vydal pod záštitou ministrů kultury ČR a SR Klub slovenské kultury v ČR, jenž od minulého roku
sídlí v Lipanské ulici v Praze 3.
-redNa snímku zleva: Z. Štancelová, V. Kučerová,L. Ballek, M. Český a M. Žbirka
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(šlo o dvouválec Laurin a Klement
z r. 1905), odhadnout počet zubů
v ozubeném kole na bicyklu a obvod
volantu z aerovky.
Nejstarším automobilem závodu byl
Cadilac La Salle z r. 1927 (na hlavním snímku), nejmladší auta a motocykl pocházely z r. 1970 (Fiat 500 F
a 850 S, BMW 2002 a Jawa 250), ačkoliv se mohla přihlásit i vozidla vyrobená do r. 1981. Nejmladší letošní

řidičce Jitce Forejtové je pouhých
dvaadvacet let, zatímco jejímu vozu
(Citroën 211 AL) bez dvou let sedmdesát. Doyenem závodu se stal pětasedmdesátiletý František Frank s Tatrou 57 z r. 1934. Mezi lahůdky, které
se těšily velké pozornosti diváků
všude na trati, patřil elegantní Jaguár
XK 120 z r. 1951 či stejně staré Lidové
vozítko Šmejkal-Písnice, které vzniklo přestavbou z motocyklu.

Po závodě následovalo žižkovské
korzo, kdy kolona historických vozidel
zamířila z Vítkova přes Ohradu a Vinohrady až na radnici. Zde byly rozdány ceny např. za nejkrásnější auto
a nejvšestrannější posádku, ocenění se
dočkaly rovněž dámské teamy.
Účast na jubilejním 15. ročníku
Čtvrtmíle Žižkovem byla rekordní,
v ulicích Žižkova závodilo 66 motorových vozidel.
-red-

Pekingská opera okouzlila
Zpěv, recitace, tanec i prvky bojových
umění. To je čínská opera. Fascinující
svět skrytý daleko na východě za Velkou čínskou zdí se vydal na pouť do Evropy. Na sklonku října si podmanil i publikum ve zcela zaplněném sále Paláce
Akropolis.
Neznámým jazykem i hudbou, vysokými tóny, akrobatickými pohyby, jemnou mimikou a propracovanými gesty
se vyprávěly dávné příběhy. A čtyřem
špičkovým pekingským umělcům se podařilo smazat hranici, jež dělí odlišné
kultury.
Zapomeňte na operu, jak ji znáte
v evropském pojetí. Její čínská varianta
hovoří zcela jinou řečí. Každý prvek má
svou přesně danou formu. Obyvatelé
Prahy, zejména naší městské části, dostali díky Paláci Akropolis a žižkovské
radnici unikátní příležitost seznámit se
se zcela zvláštním stylem uměleckého
projevu. Představení si nenechali ujít
ani pražský primátor Pavel Bém či starosta Prahy 3 Milan Český.

Foto: P. Šálek

Foto: P. Šálek

„Vybrali jsme pro vás ty nejlepší
věci,“ uvedla výtečnou češtinou paní
Feng Jün Song, zpěvačka a dramaturgyně projektu. I ona prošla školou
u autority pekingské opery paní Shang
Huimin, která patří k nejvýznamnější
rodové škole Shang. Ta v sobě kombinuje principy jin a jang, tedy jemnost
i tvrdost. Proto občas stačilo k vyjádření emocí jen pár kroků a vypjatý zpěv.
Jindy zase prosté jeviště vířilo pohybem
a vrcholnou akrobacií, byť se na něm
pohybovali vždy maximálně dva herci.
Tančili ve složitých kostýmech, zdobených třeba i dlouhými pavími pery.
Líčení zase měnilo jejich tváře téměř
v masky. Ty však nemohly skrýt úžasnou mimiku. I jemný úsměv, těkavý
pohyb očí a propracované pantomimické pohyby bavily diváky. Nadchl
rovněž teprve patnáctiletý mladík Jang

Chuan, jenž si za rozvernou „maskou“
pohrával s nezbednou postavou opičího
krále, který řádil a kradl v nebeském
paláci. Když na závěr předvedl dokonalé ovládání bojové tyče, rozezněl se
sálem spontánní potlesk, který přešel
v předlouhou děkovačku.
Aby čínští umělci dosáhli úplného
mistrovství, musí začít s tréninkem už
jako osmileté děti. Cvičí šest dní v týdnu, šest hodin denně, nejméně patnáct
let. „Ale vlastně celý život,“ usmívá se
paní Feng. Pekingská opera se začala
formovat z tradičního čínského divadla
koncem 18. století. Vzešla z císařského
paláce a mezi čínskými divadly jí dnes
patří výsadní postavení. Její přítomnost
v Praze by tak bylo možné porovnávat
třeba s vystoupením Národního divadla
v Pekingu.
Mgr. Jan Šmíd, zastupitel
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Stav dětských hřišť Městské části Praha 3

Ilustrační foto: L. Simon

Ve veřejné zeleni naší městské části
je ve správě Odboru technické správy
majetku a investic provozováno 30 dětských hřišť různých rozměrů a vybavení: 20 s herními prvky, 7 jen pískoviště,
3 na míčové hry. Na noc se zamykají 4,
z toho hřiště Pod Kapličkou má celodenní dozor. Pouze 2 pískoviště není
možné oplotit. Hřiště se uklízejí 3x týdně na sídlištích Jarov a Chmelnice a 2x
týdně v ostatní zeleni.
V květnu 2004 byla provedena kontrola 21 dětských hřišť ﬁrmou Sportservis,
oprávněnou k této činnosti certiﬁkátem
Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy ČR. Posuzováno bylo, zda jsou
jednotlivé herní prvky v souladu s nově
platnými technickými normami.
Firma vystavila protokoly na vyřazení 12 ks herních prvků z důvodu jejich
prošlé životnosti (např. dřevěná skluzavka na Žižkově nám. a herní prvky
vyrobené z kmenů stromů – samorosty
na Vrchu sv. Kříže), nebo proto, že nesplňují bezpečnostní normy (kovové
průlezky a kolotoče). Skluzavky podle nových norem již nesmí mít dojezd
do prostoru, kde si hrají ostatní děti,
budou proto postupně nahrazovány novými mimo pískoviště.

Zastupitelstvo městské části Praha 3
ze dne 29. 9.
Schválilo
• poskytnutí peněžitých darů z fondu starosty Gymnáziu Sladkovského
nám. na obnovu stromořadí ve výši
30 000 Kč a koordinačnímu centru Praha – Arnika na realizaci výstavy „Sovy
v Praze 3“ ve výši 19 000 Kč • navržené prodeje pozemků v k. ú. Žižkov kromě pozemku parcely č. 751
• navržené prodeje podílových domů
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V současnosti jsou osazeny 2 nové
herní prvky na hřišti na Žižkově nám.
(135 tisíc Kč) a pružinová houpačka
k opravenému pískovišti ve vnitrobloku
Bezovka (23 tisíc Kč). Na hřišti Na Balkáně byla 15. 10. zahájena I. etapa opravy hřiště, která bude na jaře příštího
roku pokračovat II. etapou. Vznikne zde
hřiště s herními prvky pro malé i větší
děti a hřiště pro míčové hry, k dispozici
bude rovněž fontánka s pitnou vodou.
Finanční náklad je 3,5 milonu Kč. MČ
dále uvažuje o celkové obnově hřiště
Pod Kapličkou a nových herních prvcích pro velké hřiště v horní části Vrchu
sv. Kříže a 2 hřiště na Židovských pecích. Veškeré nové vybavení hřišť bude
vyhovovat bezpečnostním a hygienickým podmínkám, neboť bude nakupováno výhradně od ﬁrem s příslušnými
výrobními certiﬁkáty.
Přitažlivost dětských hřišť však nespočívá pouze v jejich oplocení a normám vyhovujícím vybavení. Která hřiště jsou dnes především navštěvována?
Taková, kde vedle klasického pískoviště jsou i prostory pro jiné druhy her či
aktivit (skateboard apod.). Kde mohou
maminky posedět a sobě i dětem něco
koupit k občerstvení. Vyhledávána jsou
rovněž hřiště a prostory na hraní, kam
se dá dojet s kočárkem nebo i autem.
Hřiště, kde se maminky nemusí bát, že
je někdo přepadne, kam se neodváží
uživatelé či dealeři drog. Vítána by byla
i služba, která by dítě na chvíli ohlídala.
Společnost se zkrátka musí rozmyslet, zda chce rodiny s dětmi, nebo nikoliv. Jen dětské přídavky počet dětí nezvýší. Do podpory porodnosti je třeba
investovat i tímto nepřímým způsobem.
Jan Plíva, zástupce starosty,
ve spolupráci s Jitkou Kypovou,
oddělení správy zeleně

Volné nebytové prostory
Výzva č. 190
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými
prostory:
1. Jana Želivského 22/1801, kancelář, sklad, 24,95 m2, suterén
(min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
2. Blahoslavova 4/230, kancelář, tichá služba, 70,29 m2, přízemí
(min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 11. 11. v 9 –10 hod.
3. Hollarovo nám. 13/351V, garáž č. 22, 73,00 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
4. Šrobárova 19/524V, garáž č. 13, 17,22 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
5. Zelenky Hajského 14/1516, garáž č. 47, 14,02 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
6. Zelenky Hajského 14/1516, garáž č. 42, 14,26 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
7. Táboritská 16A/0, garáž. stání č. 72, 13,00 m2 (min.nájemné 900 Kč/m2/rok)
Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek
zaslaných Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 190. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.
V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení nebytového
prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co budete v nebytových prostorech provozovat (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 nabídku samostatně). Do výběrového řízení nebudou
zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 ﬁnanční pohledávky.
Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 19. 11. v 15.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ dne 29. 11.
Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně informováni do 30 dnů
ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
a výběrové řízení zrušit.
MUDr. Eva Rusová, předsedkyně komise obchodu a služeb,
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Informační den Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova v Praze pořádá
v sobotu 20. 11. „Informační den určený
všem zájemcům o studium“, na němž
nabídne kompletní informace ke všem
typům studia (bakalářské, magisterské,
doktorské) i k dalším speciálním studijním možnostem (studium v zahraničí,
celoživotní vzdělávání, studium těžce
zdravotně postižených osob apod.).

Úpravy chodníků pro parkování zahájeny

v k. ú. Žižkov a k. ú. Vinohrady • změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací MČ P-3 • poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům
v celkové výši 1 030 676,50 Kč z fondu
pro podporu údržby privatizovaných
obytných domů • poskytnutí návratných a nenávratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů z fondu
obnovy a rozvoje • záměr III. etapy
privatizace bytového fondu

Rada městské části Praha 3
ze dne 13. 10.
Schválila
• smlouvu s HZ Praha, spol. s r. o.,
o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření MČ P-3
za rok 2004 • poskytnutí ﬁnančních
prostředků z fondu starosty ve výši
6 500 Kč na úhradu faktury za dopravu
vybraných žáků a učitelů ZŠ MČ P-3
do Státního památníku Terezín, kterou
organizuje v rámci celodenního zájezdu
Český svaz bojovníků za svobodu, obvodní výbor Praha 3 • postup při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení
na prodej pozemku parcely č. 751 v k. ú.
Žižkov a jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek • Pravidla
k periodickému hodnocení práce ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
MČ P-3 • smlouvu o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu a zajištění plnění podmínek čerpání dotace
na akci „Rekonstrukce sportovního
a rekreačního areálu Pražačka“
Souhlasila
• s provedením instalace a s údržbou
košů a držáků sáčků na psí exkrementy

v oblasti A na území MČ P-3 a schválila zadat realizaci ﬁrmě Test, spol. s r. o.,
za cenu 42 439 Kč bez DPH za měsíc
Vzala na vědomí
• doporučení a zápis z jednání komise
sociální a zdravotní RMČ ze dne 16. 9.
k poskytnutí ﬁnančních prostředků
na sociální účely na základě předloženého požadavku, doporučila ZMČ
schválit navržený dar Občanské poradně Remedium ve výši 25 000 Kč,
souhlasila s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního Středisku rané péče Praha ve výši 8000 Kč
a nesouhlasila s poskytnutím daru
Husitskému centru, o. p. s., a Ing. Raﬁqul Islam Miah • zprávu ředitelky ZŠ
nám. Jiřího z Poděbrad o odstranění
nedostatků vyplývajících z kontrolního
protokolu ze dne 2. 7. 2004 • realizaci
projektu „Informační plochy na Vrchu
sv. Kříže“ a otevření naučné stezky dne
19. 10. a souhlasila s umístěním tří stojanů naučné stezky se znakem MČ P-3
jako sponzorem projektu
Kompletní seznam a znění usnesení ZMČ
a RMČ najdete na www.praha3.cz.

V pátek 15. 10. byly zahájeny práce
na úpravách chodníků, díky nimž se zvýší
počet parkovacích míst. Nově by tak mělo
vzniknout přes 300 míst k parkování.
Chodníky jsou upravovány v místech,
kde stávající technické parametry buď
neumožňovaly parkování vůbec, a proto zde bylo doposud zakázáno (např.
některé úseky komunikace Slezská),

Vzhledem k blížící se povinnosti
občanů žádat o výměnu občanských
průkazů všech typů „knížka“, jejichž
platnost trvá nejdéle do 31. 12. 2005,
upozorňujeme jejich vlastníky na možnost získání nového průkazu již nyní,
v předstihu.
K výměně občanského průkazu je
třeba předložit původní občanský průkaz, 1 vlastní fotograﬁi (3,5 x 4,5 cm,
čelní pohled) a vyplněnou a podepsanou žádost, jejíž formulář si mohou
občané vyzvednout na Úřadu městské
části Praha 3, Seifertova 51, od pondě-

Okruh C
termín přistavení:
9. nám. Barikád (2)
8. 11.
10. Ambrožova/Malešická (4)
15. 11.
11. Jeseniova 143 (3)
22. 11.
12. V Zahrádkách/Květinková (3)
1. 11., 29. 11.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3)
8. 11.
14. Koněvova/V Jezerách (2)
15. 11.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2)
22. 11.
16. Křivá 15 – vedle domu (2)
1. 11., 29. 11.

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. Nevhazujte 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 dopravní 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 odvezen 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.
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nebo zde bylo možné parkovat pouze
podélně (např. některé úseky komunikací Křišťanova, Radhošťská, Jeseniova,
Ambrožova).
Mezi nejdůležitější faktory, které musely být při výběru jednotlivých úseků
posouzeny, patřilo:
• šíře jízdního pruhu (minimálně 3 m,
pouze na komunikacích s nízkou

intenzitou 2,75 m) a využitelná šíře
chodníku (minimálně 1,5 m)
• stávající či plánovaná zeleň, která musí
být respektována
• intenzita pohybu chodců
Prováděné úpravy mají především zabezpečit:
• bezproblémový nájezd na parkovací
místa (pomocí sklopení obrubníků
a vybudování nájezdových klínů)
• takový technický stav chodníku, který
bude odolný proti případnému poškození parkujícími vozidly a zároveň
zajistí dostatečnou ochranu inženýrských sítí
• vizuální oddělení prostoru sloužícího
pro parkování od prostoru sloužícího
chodcům
Celá akce je hrazena Městskou částí Praha 3 (náklady na veškeré úpravy
dosáhnou výše cca 4 miliony Kč), technicky ji zabezpečuje Technická správa
komunikací hl. m. Prahy.
Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

K výměnám občanských průkazů

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A
termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3)
8. 11.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2)
15. 11.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 22. 11.
4. Přemyslovská/Jičínská (2)
1. 11., 29. 11.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4)
8. 11.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2)
15. 11.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2)
22. 11.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2)
1. 11., 29. 11.

V prostorách UK v Celetné 16 a 20
budou umístěny informační stánky
jednotlivých fakult, jejichž prezentace
proběhne také v tzv. Modré posluchárně v 1. patře budovy v Celetné 20.
Návštěvníci mohou rovněž využít možnosti konzultace s odborníky přímo
v Informačně-poradenském centru UK
v Celetné 13.
-red-

lí do pátku vždy v 8.00 až 16.00 hod.,
v pondělí a středu až do 18.00 hod.
Žádost o výměnu je možné podat tamtéž v úředních hodinách, tj. v pondělí
a středu v 8.00 až 18.00 hod., v úterý
a čtvrtek v 8.00 až 12.00 hod. O nový
doklad totožnosti může být při splnění
všech náležitostí zažádáno i v zastoupení, jeho vyzvednutí však musí být osobní. Všechny relevantní změny, k nimž
došlo od vydání předchozího občanského průkazu (např. získání vysokoškolského titulu, změna stavu, narození
dítěte), je nutné doložit originálem či

ověřenou kopií dokladu potvrzujícího
nové údaje.
Také občanské průkazy typu „růžová
karta“ musí být postupně podle vyznačených platností (nejdéle do 31. 12. 2008)
nahrazovány, i u nich platí, že mohou
být, pokud o to jejich majitelé zažádají,
vyměněny již v současnosti.
Výměna shora uvedených typů občanských průkazů za nové je oproštěna
od správního poplatku.
Miloslava Brunerová,
vedoucí oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel

Sběr nebezpečných odpadů zdarma!
V úterý 23. 11. mohou občané do přistavených sběrových vozidel odkládat tyto odpady: barvy, baterie všech
druhů (včetně olověných akumulátorů), čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku,
kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové
oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky
a zářivky.
Doba stání sběrových vozidel a zastávky sběrové trasy na Praze 3 jsou následující:

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská
Slezská/Perunova
Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.)
Kostnické náměstí
nám. Barikád/Roháčova
Loudova/Koněvova
Květinková/V Zahrádkách
Na Vrcholu/V Domově

Nebezpečné odpady je třeba odevzdávat výhradně obsluze sběrového vozidla!

27.10.2004 17:44:28
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Vrch sv. Kříže čekají změny
Již delší dobu máte možnost sledovat kauzu občerstvení na Vrchu sv. Kříže nejen ze strany jeho provozovatele,
ale i z Radničních novin. V současnosti
stojí na pozemku naší městské části,
pronajatém do 30. 9. 2004, hlavní stánek
a uzavřený dřevěný přístřešek, který
byl postaven „na černo“ a navíc je
v rozporu s hygienickými předpisy využíván též jako výčep. Povolení na dočasnou stavbu hlavního stánku vypršelo
již v srpnu 2000. Její vlastník a nájemce
pozemku Vladimír Gregůrek nepožádal o prodloužení stavebního povolení
ani adekvátně nereagoval na výzvy Odboru výstavby, a ten jej proto v květnu
2003 vyzval k odstranění stavby.
Situaci, kdy na pozemku MČ stojí
nelegální soukromá stavba, bylo možné v zásadě řešit dvěma způsoby. Buď
od majitele objekt koupit a na svůj
náklad uvést stavbu do stavu, v jakém
by ji Odbor výstavby „zlegalizoval“,
tj. prodloužil lhůtu, po kterou ji lze užívat, nebo postavit budovu vlastní.
Na jednáních v červnu tohoto roku
jsem se s panem Gregůrkem dohodl,
že MČ nechá na své náklady zpracovat
znalecký posudek na předmětný objekt, který v případě, že cena vyplývající
ze znaleckého posudku bude vzhledem

3
Bude na Žižkově Haškova socha?

Radniční noviny Prahy 3
k jeho stavu akceptovatelná, odkoupí.
V průběhu zpracování posudku však
vyšlo najevo, že provoz občerstvení
v hlavním stánku je hrubě v rozporu
s hygienickými předpisy. Rada městské části proto na svém jednání dne
22. 9. rozhodla, že neschvaluje koupi
této stavby a trvá na jejím odstranění
do konce října.
Pokud její vlastník nebude již nadále
porušovat české zákony a dodrží své
smluvní závazky, nepovolené stavby budou odstraněny v daném termínu. MČ
bude tak moci okamžitě zahájit kroky
k výstavbě takové budovy občerstvení,
která bude splňovat veškeré zákonné
požadavky. Nová stavba bude pronajata i s pozemkem, jejich sjednocené
vlastnictví umožní MČ do budoucna
kontrolu nad dodržováním všeho, co se
k provozu občerstvení váže.
Zda budeme moci hned s prvním
letním sluníčkem usednout na Vrchu
sv. Kříže v nové „hospůdce“, závisí teď
zejména na současném vlastníkovi nelegálních staveb – doufejme, že nebude
kvůli svým vlastním zájmům blokovat
výstavbu nezákonným prodlužováním
existence těchto objektů.
Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

O záměru postavit na Žižkově sochu
Jaroslava Haška se mluví už několik let.
Veřejně jsem tuto myšlenku představil
přibližně před pěti lety na společenském
setkání v kině Aero. Při této příležitosti
byl také prezentován návrh pomníku
pocházející z dílny Karla Nepraše.
Od té doby stačilo vzniknout Sdružení pro postavení pomníku Jaroslava Haška, zpracována byla
dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení a stavební úřad následně vydal
k umístění sochy potřebné
povolení. Dodnes chybí jediná věc, bohužel jedna
z nejpodstatnějších – většina z více než tří
milionů korun, které jsou na realizaci
sochy zapotřebí. Anabázi kolem Haškova pomníku nyní připomněla výstava
v Galerii Jaroslava Frágnera.
Po dlouhodobějším jednání
s představiteli hlavního města se
zdá, že na pokrytí části nákladů
se podaří získat dotaci přímo
z rozpočtu hl. m. Prahy. Rada
městské části Praha 3 o poskytnutí
této dotace z rozpočtu na příští rok již
požádala a také deklarovala, že pokud ji
dostane, přidá MČ adekvátní část peněz
z vlastního rozpočtu.

Mateřská centra po zásluze oceněna

Certiﬁkát „Společnost přátelská rodině“ získala také Nová Trojka z Prahy 3
Dne 1. 10. 2004 od 10 do 11.30 hod. byl
na MÚ hl. m. Prahy předán certiﬁkát
„Společnost přátelská rodině“ mateřským centrům působícím v ČR.
Tuto krátkou zprávu si bylo možno
přečíst v denním tisku. Co si ale pod ní
představit? Co jsou to „mateřská centra“? Kde jsou a kdo je zakládá?
Na počátku byla žena – Rút Kolínská. Je tak úžasná, laskavá a přitom
umanutá, že v minulém roce získala
titul „žena Evropy“. Ona sama říká:
„Když mne před čtrnácti lety donutila Alena Wagnerová věnovat se myšlence mateřských center a když jsem
se před třinácti lety inﬁkovala jejich
virem v Mnichově, netušila jsem, že

mne to potrefí minimálně do důchodu. Vždyť to není můj problém, říkala
jsem si. Nehas, co tě nepálí! Kdo však
má začít s dobrým nápadem? Ten, kdo
o něm nic neví, sotva. Kde je hranice
mezi vaším a mým problémem, vaším
a mým životem? Byla jsem vychována
radostnou účastí na radosti druhých
a upřímným podílem na jejich starosti.
Sled událostí po otevření prvního
mateřského centra většina z vás zná
a já moc dobře vím, že všichni, kdo jste
se neubránili virové epidemii mateřských center, nejste lhostejni ke svému
okolí, vnímáte svět očima vašich dětí
a přejete si, aby vyrostly do přátelského světa.“

Z hlavního města…

A tak začala v Praze a posléze i v celé
ČR získávat ty, kteří byli ochotni taková
centra začít spoluvytvářet. Název mateřská mají proto, že žen (a samozřejmě
jejich dětí) je v nich většina. Ale otcové
již nejsou výjimkou. Celé rodiny tráví
v centrech společně čas, vymýšlejí různé
aktivity a nejen dětem je zde dobře.
Vláda se zabývá nízkou porodností
a stále více hovoří o krizi rodiny. Ale
socioložka Jiřina Šiklová na jednom
setkání reaguje: „S rodinou nebyly problémy, dokud se do ní nezačal montovat
stát. Dnes nám nezbývá nic jiného než
hledat únosné soužití rodiny a státu.“
V naší zemi chybí především investice do normální rodiny. Vláda se snaží
systémově (někdy bohužel jen operativně) řešit patologické jevy rodiny, ale
důraz na zdravou rodinu postrádáme.
Oproti jiným skupinám se však především matky rozhodly bránit. Jejich
zbraní je aktivní podíl na občanských
aktivitách. Samy vytvářejí prostředí,
kde jsou ony i jejich děti vítány, neuzavírají se samy do sebe, naopak podávají
pomocnou ruku ještě více potřebným.
Jejich činnost si mnozí zvykli považovat za samozřejmou, přesto není příliš
známá. Není totiž mediálně přitažlivá,
protože je až moc pozitivní!
V naší městské části bylo jedno
z mateřských center otevřeno nedávno
– v Nové Trojce v Jeseniově ulici. Přijďte se podívat. Budete určitě vítáni.
Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty
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Byla by škoda, aby pro neúspěch
Sdružení pro postavení pomníku Jaroslava Haška při získávání potřeb-

ných ﬁnančních prostředků tento zajímavý projekt skončil v koši. Tyto argumenty vyslyšeli radní při debatě, zda
se má Praha 3 o dotaci města přihlásit a zda má poskytnout další ﬁnanční
prostředky z vlastního rozpočtu. Vůli
přispět na realizaci sochy z veřejných
prostředků musí samozřejmě vyjádřit
ještě Zastupitelstvo městské části.
Karel Nepraš se „svého“ Haška
na Žižkově bohužel již nedočká.
Po jeho náhlém odchodu dokončila práce na jezdeckém pomníku jeho
dcera, akademická sochařka Karolína
Neprašová. Pevně věřím, že Haškova
socha na žižkovském Prokopově náměstí bude.
A proč právě zde? Třeba proto,
že pár stovek metrů odsud vznikaly
Osudy dobrého vojáka Švejka. Dílo,
které pro někoho patří mezi to
nejlepší, co v naší literatuře vzniklo, jiného nechává chladným. Faktem
zůstává, že tato kniha byla
přeložena do desítek světových jazyků a je možná nejznámější
českou knihou v zahraničí. Socha Jaroslava Haška na Žižkov patří.
Milan Český,
starosta

Klub přátel Žižkova
má novou adresu
V úterý 14. září slavnostně zahájil
Klub přátel Žižkova provoz v nových
klubových místnostech v Blahoslavově 2. Využit byl uvolněný nebytový prostor, který byl rozhodnutím Rady městské části Praha 3 zrekonstruován, zmodernizován a upraven tak, aby efektivně
sloužil tomuto občanskému sdružení.

spolky, sportovní akce nebo významné
osobnosti umění, vědy, techniky a veřejného života. Ve svém archivu Klub
shromažďuje a pro budoucí generace
uchovává rozličné památné písemnosti,
fotograﬁe, almanachy, programy, plakáty, časopisy – prostě vše, co připomíná
minulost Žižkova.

Klub přátel Žižkova zahájil svou
činnost v březnu r. 1970. Už v dubnu
vyšlo první číslo klubového časopisu,
který vychází dodnes. Klub pořádá
různé vzpomínkové besedy, přednášky
i vycházky na historická místa Prahy.
Oblíbené jsou i výpravy na hřbitovy,
členové se starají o významné hroby
a umělecké pomníky. Dokončuje se
soupis domovních znamení. Nahrávány,
případně i otiskovány jsou vzpomínky
pamětníků na již zaniklá místa, různé

Slavnostní otevření nových prostor
bylo ukončeno trochou recese, k níž prý
na Žižkově nebylo nikdy moc daleko:
sborovým zazpíváním hymny Nezávislého Žižkova Eugena Brikcia.
Věřím, že Klub přátel Žižkova, jehož
činnosti si velmi vážím, dorazil po různých přesunech konečně na trvalou
adresu a že jeho činnost bude i nadále
přínosem pro naši městskou část.
Jan Plíva,
zástupce starosty

Zeptali jsme se…

Zvýšení kamionové
přepravy zasáhne
i Prahu
Zvýšení kamionové přepravy na našich silnicích se po vstupu
do Evropské unie stalo palčivým problémem. Pro mezinárodní
dopravce, kteří do té doby jezdili přes Rakousko a Německo, začalo být po zrušení celních kontrol výhodné jezdit přes Českou
republiku. Jednoduše proto, že je to vyjde podstatně levněji.
Poněkud skandální je fakt, že se příslušná ministerstva analýzou dopadů vstupu země do EU na provoz na našich silnicích
buď vůbec nezabývala, nebo minimálně neučinila adekvátní
opatření. To je pochybení, nad kterým nelze jen tak mávnout rukou. Než se tento problém, nejspíše zavedením mýtného, napraví, budeme jen trpě přihlížet nekonečným kolonám kamionů.
Zkazky o tom, jak bude v zimě vypadat doprava na naší nejdůležitější dálnici – z Prahy do Brna, znějí dosti hrůzostrašně.
Zvýšená tranzitní kamionová doprava se samozřejmě týká
také našeho hlavního města. Po jeho vnějších i vnitřních komunikacích již dnes proudí tisíce kamionů navíc. Kázeň jejich řidičů
je nadto nevalná. Situací se v minulých dnech zabýval Bezpečnostní výbor hl. m. Prahy, jemuž nyní předsedám. Požádal jsem
Policii ČR, aby se intenzivně zaměřila na kontroly těžkých nákladních vozidel. Jejich řidiči se často dopouštějí nebezpečných
dopravních přestupků, jako je nedovolené předjíždění, překračování povolené rychlosti apod. Zadání pro republikovou polici
ze strany Bezpečnostního výboru zní, aby vůči přestupkům řidičů kamionů projevovala nulovou toleranci a jejich prohřešky co
nejpřísněji postihovala.
Nemůžeme bohužel dosáhnout toho, aby kamiony jako mávnutím kouzleného proutku zmizely. Musíme ale usilovat o to,
aby negativní dopady spojené s jejich větším množstvím byly co
nejmenší. Doufám, že aktivita dopravních policistů v této oblasti
přinese brzy konkrétní výsledky.
Milan Český,
zastupitel hl. m. Prahy

OČIMA RADNICE

Ing. Bohuslava Nigrina,
zástupce starosty
1. Jak pokračuje přestavba stadionu Viktoria Žižkov? Dočká se čtvrté tribuny? Kde
na to vezmete peníze?
Dostavba stadionu Viktoria Žižkov pokračovala i v letošním roce, v letních měsících zde bylo vybudováno umělé osvětlení,
a to vlastním nákladem FK Viktoria Žižkov, a. s. (investice činila něco přes 10 milionů Kč). V současné době tedy stadion
splňuje všechny požadavky Českomoravského fotbalového svazu na ligové fotbalové stadiony, a mohl být proto zapůjčen
pro podzimní zápasy prvoligovému týmu
Chmel Blšany, jehož stadion zatím umělé
osvětlení postrádá. Výkony fotbalového

týmu Viktoria zároveň vzbuzují naději,
že by se první liga mohla na stadion vrátit
trvale.
Samostatně se zatím dostavba čtvrté tribuny neplánuje, ale připravuje se celkové
urbanistické řešení stadionu a jeho okolí.
Ve smyslu dřívějších usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 se pro přestavbu
plánuje využití prostředků získaných prodejem sousedních nezastavěných pozemků.
V současnosti převládá názor, aby přestavbu stadionu včetně všech požadavků a případných rizik zajišťovala přímo akciová
společnost FK Viktoria Žižkov. V tomto
smyslu je i připravována smlouva na prodej pozemků.
2. Nájemních bytů k přidělení je málo, žadatelů přitom hodně. Jaká kritéria v tomto
rozhodování volíte? Jsou dostatečně transparentní?
Nájemních bytů ve vlastnictví naší městské části je opravdu poměrně málo, jejich
počet již klesá pod 20 % z celkového bytového fondu. Přitom ročně uvolněných
bytů jsou přibližně desítky a žádostí tisíce.
Je tedy zřejmé, že mohou být uspokojeni
pouze ti žadatelé, u nichž je jednoznačně
určující sociální potřebnost. Velmi často
se jedná o matky s nezletilými dětmi nebo
rodiny s dětmi, které se do tíživé situace
nedostaly vlastní vinou.
Při posuzování žádostí využívá bytová
komise konzultací se sociálním odborem,
podkladů od občanských sdružení, azylových domů apod. Bytová komise nezkoumá
příslušnost žadatelů k národnostním menšinám nebo určitým sociálním skupinám,
ale zásadním měřítkem je pro ni vždy sociální potřebnost žadatelů.

3. Plánované slučování základních škol bylo
v loňském roce jednou z příčin krize v koalici na Praze 3. Jaká je situace dnes? Našlo se
od té doby nějaké systémové řešení, jak čelit
úbytku nových žáků?
Nejen plánované a neuskutečněné slučování, ale i nutnost snižování počtu zaměstnanců bylo na školách zdrojem velké nervozity.
Průběh posledních porad ředitelů škol a jednání školních rad, které jsou zřízeny na 4 základních školách, mě opravňuje k tvrzení, že
situace se zklidňuje a rodiče věří, že otázky
škol nebudou řešeny za jejich zády.
Počet žáků stále klesá, ale je to způsobeno odchodem silných ročníků z 9. tříd (cca
550 dětí). Počet nastupujících do 1. tříd naopak mírně roste (v roce 2003 420 a v roce
2004 460 prvňáčků), stejně jako počet dětí
zapsaných do mateřských škol. Úbytku žáků
odpovídá i snížení stavu pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol.
V současné době přešlo ﬁnancování základních a mateřských škol do kompetence
městských částí, přičemž ﬁnanční prostředky
jsou určeny MŠMT na základě normativů
podle počtu žáků a na danou městskou část
přicházejí prostřednictvím Magistrátu hl. m.
Prahy. Důležitou změnou je i nový školský
zákon, který umožní školám větší diferenciaci
(rozšířená výuka jazyků, informatiky apod.)
a zřejmě zvýší požadavky na tzv. dělené hodiny a tím na počet využívaných učeben.
Všechny uvedené vlivy a dále údaje z probíhající analýzy stávajícího stavu na školách
se stanou podkladem pro vypracování dlouhodobé koncepce rozvoje školství na Praze 3,
pro niž budu hledat co nejširší podporu nejen
v celém Zastupitelstvu, ale i v odborné a rodičovské veřejnosti.
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Slunci je 10 let
V listopadu proběhne za podpory
Městské části Praha 3
v Paláci Akropolis
podzimní část Festivalu integrace Slunce. K jeho 10. výročí
jsme se zeptali Vlasty
Rydlové, představitelky občanského
sdružení Sukus, které festival pořádá:
Proč slova „integrace“ a „Slunce“ v názvu festivalu?
Před 10 lety, kdy začal „žít“ Festival integrace Slunce, nebylo na ulicích
běžné potkávat lidi na vozíčku, s bílou
holí nebo jinak zdravotně postižené.
Proto si v Paláci Akropolis řekli, že zde
vytvoří místo pro setkávání lidí zdravotně postižených se zdravými, kde budou
vzájemně moci ve vstřícné atmosféře
prezentovat vlastní dovednosti z oblasti
kultury. To je to slovo integrace v názvu
festivalu.
A Slunce? To přece potřebuje každý
živočich či rostlina…
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Nejstarší jazzový festival na Žižkově
Jazzový festival „Žižkov Meets Jazz“,
pořádaný Městskou částí Praha 3, oslaví
své první narozeniny v Paláci Akropolis ve dnech 19. a 20. listopadu. Oproti
loňskému (nultému) ročníku, v němž
bylo tradiční pojetí jazzu konfrontováno
s elektronickým nu-jazzem, se letos jeho
návštěvníci dočkají spojení předních
osobností českého jazzu se swingujícími
rytmy romské hudby.
V pátek se v Akropoli představí známý hudební všeuměl Jiří Stivín (1942)
a za mladší generaci „Tomáš Rosický
českého jazzu“ – kytarista David Dorůžka (1980), který vystoupí s česko-polským kvartetem (vedle Jaromíra Honzáka, Michala Tokaje a Lukasze Zity).
Oba vynikající muzikanti se na závěr
večera představí ve společném 2generations jam session.
Sobotní večer opanují funkující Romové z kapely Gulo Čar (na snímku)
a jeden z nejosobitějších romských hudebníků současnosti – kytarista Ján Ačo
Slepčík, který zde také pokřtí své aktuální album „Gipsy Songs“. Třešničkou
na dortu festivalového ﬁnále bude Black
& White jam session, kde Slepčíkovo
blues roztančí funkový groove Gulo Čar
a Dorůžkovo kytarové mistrovství.
Za pozornost stojí i doprovodné programy, např. přehlídka golfového oblečení a golfový trenažér pro patování (dosáhnutí jamky) na malé scéně, výstava
fotograﬁí starého Žižkova od Martina
Stanovského ve foyer či závěrečná jazzová tombola, slibující lákavé výhry. Každý
návštěvník festivalu se nadto může těšit
na „welcome drink“.
-red-

na který je vstup volný. Od pondělí do čtvrtka nám předvedou svá
představení nejen pražští vystupující
(od nejmenších dětí z mateřských škol
až po studenty), ale i slovenský dětský
divadelní soubor Úsmev: děti ze Šaľy
vystoupí ve čtvrtek 25. 11. s hudební
pohádkou Petr Pan.
Večerní program festivalu zahájí
divadelní hra Tracyho tygr s tlumočením do znakového jazyka (22. 11.).
Představení Divadla Nablízko je jedinečné v tom, že každý herec má svého
tlumočníka přímo na jevišti a ten hraje
s ním.
V úterý 23. 11. vystoupí populární
dívčí skupina Triny. Následující večer
se představí Lidové Studentské Divadlo nazKOuŠku s hrou Havrane
z kamene („Je těžké být sám. I když
jste třeba čarodějnice. A tu svoji Cestu si musí každý zvolit a projít sám…“
Trošku pohádka, trošku scénické drama, trošku poučný příběh, který by se
klidně mohl odehrát i dnes a v reálném

V Aeru nápady nezapadnou

Foto: P. Rydl

Děti ze Speciální mateřské školy Na Lysinách vystoupí v úterý 23. 11.
Jaký je jeho ohlas? Daří se mu plnit to,
co si předsevzal? A jak jej vnímají samotní vystupující?
Ohlas festivalu může posoudit každý
sám při vlastní návštěvě od 22. do 26. 11.
– díky ﬁnanční podpoře mají všichni
zdravotně postižení vstup zdarma, ceny
vstupenek pro ostatní – zvláště pro studenty – jsou také velmi příznivé.
Festivalu se daří plnit to, co si předsevzal. Důkazem je velký zájem vystupujících o to, aby zde mohli předvést,
co dovedou zazpívat, namalovat, zahrát
apod., a to dvakrát do roka – v květnu
a listopadu. Pravidelně k nám jezdí z celé republiky (Teplic, Brna, Ústí nad Labem, Svitav apod.).
Na co se v podzimní části mohou návštěvníci těšit?
Každé dopoledne bude na jevišti probíhat program pro nejmladší diváky,

světě.). Ve čtvrtek by si všichni příznivci neměli nechat ujít premiéru Dočasné
šejkspírovské společnosti Jedličkova
ústavu Ňuňáci – představení tvořené
z jednoaktovek autorky a režisérky
Evy Slámové, které vznikly při jejím
ročním studijním pobytu v New Yorku.
Kromě poetické bezeslovné Pláže se
návštěvníci mohou těšit na mírně surrealistický Noční vlak, šokujícího Upíra, zábavu plnou překvapení nazvanou
Kátina balada a šílené Časoměřiče, jejichž spoluautorem je Američan Rory
O´Connor.
Festival zakončí páteční koncert
kapel hrajících tradiční blues a funky
s dobovým zvukem 60. let. Jsou to mladí muzikanti sdružení v Centru integrace dětí a mládeže v Karlíně: Bluesends,
Kush, Jan Langer a hosté.
Připravil Patrik Benda

Foto: archiv Britské rady

V rámci evropského projektu „Vyzkoušet si hranice“ proběhlo v říjnu na VOŠUP a SUPŠ na Žižkově
pracovní setkání studentů této školy
s praktikanty výtvarných škol z Berlína. Pátý a zároveň poslední výměnný
pobyt mezi Prahou a Berlínem (první
již v roce 2002) dal vzniknout dvěma
marionetám představujícím Mistra Jana Husa a Marlene Ditrichovou.

Jak se změnilo Žižkovské divadlo
Svůj vnitřní i vnější vzhled proměnilo
o prázdninách Žižkovské divadlo Járy
Cimrmana. Při rozsáhlé rekonstrukci
zde došlo např. k výměně vstupních
dveří a vrat, propagačních vitrín a pokladního okénka, ke zbroušení jeviště,
rozšíření světelných okruhů, položení
nových koberců i tam, kde dosud nebyly, a vymalování.
-red-

Listopadovou přehlídkou britských
ﬁlmů v kině Aero (1. – 5. 11.) se Praze 3
již podruhé představí projekt Kde nápady nezapadnou (Crossroads for Ideas),
jehož cílem je zprostředkovávat setkání
mladých talentovaných lidí ze Spojeného království Velké Británie a osmi zemí
střední Evropy, které v květnu 2004
vstoupily do Evropské unie, a umožnit jim tak podělit se o své vědomosti,
zkušenosti a dovednosti a navázat nové
kontakty. Poprvé to bylo v červnu, kdy
ve vyprodaném Paláci Akropolis vystoupila britská skupina Kosheen. Pro Brity
tak Žižkov dost možná získá pověst kulturního centra Prahy a Čech…
Českému divákovi se díky přehlídce
naskýtá jedinečná příležitost seznámit se
s tím nejnovějším, co v britské kinemato-

graﬁi vzniká (všech jedenáct vybraných
snímků bylo natočeno v roce 2003 nebo
2004, žádný z nich se na plátna českých
kin nedostal – pouze na videokazetách
se objevil životopisný snímek Sylvia
o americké básnířce Sylvii Plath), navíc
od tvůrců na poli ﬁlmové režie spíše začínajících, a proto u nás málo známých.
Čestnou výjimkou je renomovaný režisér Mike Leigh (vidět jsme mohli např.
jeho ﬁlmy Nahý a Tajnosti a lži). Přehlídka nabídne jeho nejnovější snímek
Vera Drake (viz foto), který na letošním
ﬁlmovém festivalu v Benátkách získal
hned několik cen včetně té hlavní – Zlatého lva.
Minifestival v Aeru navštíví mladá
režisérka Susannah Gent, která uvede
svůj ﬁlm Panenka z želé.
-pba-

Ve středu 27. října byla pod záštitou Václava Havla zahájena v budově radnice
na Havlíčkově nám. výstava fotograﬁí Masarykovci a Bystrička, kterou připravil
Klub slovenské kultury v ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR
a Městskou částí Praha 3. Zájemci ji mohou zhlédnout až do 29. listopadu.
INZERCE

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS

BEZKONKURENâNÍ LYÎOVÁNÍ – SILVESTR, VÁNOCE

• navrhneme • zaměříme • vyrobíme • namontujeme • plný servis •

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

JSME SI VĚDOMI HODNOTY VAŠICH PENĚZ

• vysoká kvalita • zajímavé slevy • splátkový prodej •

Na Jarově 2673/7, Praha 3

Tel./fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 724 325 598, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz
Infolinka 800 199 200
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Elektřinou k bohatému
Virtuální
společenskému životu poradenský dům
Poradenské a informační středisko PRE připravilo pro své zákazníky další zajímavý program,
který by měl zájemci usnadnit orientaci v oblasti
vytápění, ohřevu vody, osvětlení, domácích spotřebičů apod.

N

avzdory tomu, že Pražská energetika, a. s.,
sídlí vlastně v sousedním obvodu Praha 10 a její
zákazníci jsou v celé Praze,
v Roztokách u Prahy a dnes
vlastně i po celé republice,
můžete tuto společnost v naší městské části vidět poněkud častěji i mimo návaznost
na elektřinu. Celá řada akcí,
které se odehrávají v našem
obvodě, je příležitostí, které
Pražská energetika využívá
k propagaci svého jména.
Tradiční vinobraní je již několik let hojně navštěvovanou akcí,
na které jste mohli vidět logo
společnosti Pražská energetika.
Nebylo tomu jinak ani letos koncem září na vinicích v Gröbovce,
či na náměstí Jiřího z Poděbrad,
kde se slavnosti vína letos odehrávaly. Obdobně tomu bylo při
masopustním veselí v únoru letošního roku, či při pivních slavnostech loni.
Společenské a kulturní vyžití je jedna věc, druhou je třeba podpora sportovních aktivit
především mládeže našeho obvodu. Pražská energetika je vý-

znamným partnerem futsalového týmu FK Viktoria Žižkov, který
hraje – a velmi úspěšně – první
celostátní futsalovou ligu.
Neméně významnou akcí je
i fotbalový turnaj příznačně nazvaný „S energií pro zdraví“, který právě minulou sobotu skončil
na stadionu Pražačka. Podařilo
se zapojit do turnaje na stovku
čtrnácti a patnáctiletých kluků,
kteří propadli kouzlu fotbalového míče.

Využijte další slevy
Nabídka elektrotepelných zařízení
značky Stiebel-Eltron
Slevy 20 – 35 % oproti běžným cenám!
• Akumulační kamna a příslušenství
• Zařízení na elektrický ohřev vody
- tlakové zásobníkové ohřívače (bojlery)
- beztlakové zásobníkové ohřívače
- průtokové ohřívače a příslušenství
• Přímotopné konvektory
• Infrazářiče
• Osoušeče rukou
• Solární panely
• Ventilační jednotky

Nabídka klimatizačních
jednotek – tepelných
čerpadel Toshiba
Sleva 10 % oproti
běžným cenám!
• Slevové kupony obdržíte
v PIS, kde si můžete celý
sortiment prohlédnout
• Rozvoz větších zařízení
po Praze zdarma
• V případě zájmu instalace
na klíč
• Možnost nákupu i přes
www.pre.cz/e-prodej
Více informací:
Poradenské a informační středisko PRE
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
otevřeno: Po–Čt 9.00–18.00
tel.: 267 053 157, 267 053 159
poradenstvi.pre.cz
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edná se o virtuální poradenský dům. Zájemce se velmi
jednoduše pohybuje v prostoru a vybírá si místnost, kterou
chce navštívit.
Jednotlivé prostory (kuchyň,
pokoje, chodby, kotelna atd.)
jsou vybaveny elektrickými topnými spotřebiči, bílou technikou
a samozřejmě i běžnými domácími spotřebiči.

J

nou orientační roční spotřebou
přístroje. A je-li to možné, tak
i radou, jak snížit spotřebu elektrické energie.
Virtuální dům nabízí informace o možnostech el. vytápění
(elektrokotle, akumulační kamna, přímotopné konvektory, sálavé vytápění, el. podlahové topení, tepelná čerpadla, sluneční
kolektory), o možnostech ohřevu

Uživatel se pohybuje pomocí
myši po jednotlivých místnostech, respektive po jednotlivých
spotřebičích a vybírá si přístroje, které ho zajímají. Obrázky
spotřebičů se okamžitě aktivují a zároveň se otevírá textové
okno se základním popisem přístroje, technickými parametry,
možnostmi jeho nejvhodnějšího
použití, ale například i propočte-

užitkové vody (akumulační tlakové a beztlakové zásobníky, průtokové hydraulické i elektronické ohřívače) a dalších domácích
spotřebičích.
Věříme, že vám náš virtuální
dům pomůže s řešením případných problémů v konkrétním
domě nebo bytě. Virtuální dům
brzy naleznete na internetové
adrese www.virtualnidum.pre.cz.

Aktivit, které Pražská energetika podporuje na celém území Prahy, je samozřejmě mnohem více a zasahují prakticky
do všech oblastí života, ale podstatné je, že i v našem obvodu
dává tato společnost o sobě
vědět jinak než pouze fakturami
za elektřinu. Podílí se na bohatém životě třetí městské části
a všichni věříme, že to bude
pokračovat v ještě rozvinutější
míře i nadále.

PREKO je elektřina
z obnovitelných zdrojů
Pražská energetika, a. s., (PRE) nabízí svým zákazníkům dodávku elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy
ze zdrojů, které se přírodními procesy samovolně obnovují (vítr, voda, sluneční záření, biomasa a další).

M

ade in PREKO (dále jen
PREKO) je speciální produkt určený těm zákazníkům, kteří chtějí odebírat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů
a podporovat tak její ekologickou
výrobu. Jedná se o sadu tarifů
s přirážkou 0,10 Kč/kWh včetně
DPH ke standardním cenám, jež
jsou určeny pro zákazníky PRE,
kteří odebírají elektřinu ze sítí nízkého napětí.
Nabídka elektřiny PREKO je
vázána na celkové množství elektřiny, kterou PRE z obnovitelných
zdrojů vykoupí. Např. v roce 2003
PRE vykoupila a dodala svým zákazníkům 36,5 GWh elektřiny
z těchto zdrojů, což představuje
cca 0,75 % z celkového nákupu
elektřiny.
Technicky není možné dodávat
na konkrétní místo pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tato
elektřina se distribuuje společně
s elektřinou z ostatních zdrojů.
Zákazník s produktem PREKO má
však jistotu, že pro něj byla elektřina z obnovitelných zdrojů nakoupena a dodána do sítě.
Odběratel produktu PREKO získá kromě vědomí, že odebírá „čistou“ energii z obnovitelných zdrojů
a podporuje tím jejich další rozvoj,
samolepku s ochrannou značkou
PREKO, která vyjadřuje jeho pozi-

tivní přístup k ochraně životního
prostředí (tuto samolepku není
možné jiným způsobem získat).
Odběratelé s větší spotřebou obdrží certiﬁkát o odběru elektřiny
z obnovitelných zdrojů. Podnikatelské subjekty navíc mohou požádat
o právo označovat své produkty logem Made in PREKO.
O PREKO je možné požádat
osobně v libovolné obchodní kanceláři PRE, telefonicky na Zákaznické lince PRE nebo prostřednictvím formuláře na internetových
stránkách PRE. V současné době
PRE eviduje 49 odběratelů s ta-

rifem PREKO. O užití loga pro své
marketingové účely projevily zájem
3 podnikatelské subjekty.
Vybrané prostředky jsou určeny
výhradně na budování obnovitelných zdrojů.
O projektech podporovaných
z PREKO prostředků budou odběratelé produktu PREKO pravidelně
informováni.
Bližší informace o produktu
PREKO, vybraných PREKO prostředcích, podmínkách pro jejich
získání a v budoucnu i o realizovaných projektech naleznete na internetové adrese www.pre.cz/preko/.
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Základní škola Havlíčkovo náměstí 10

11 2004

Radniční noviny Prahy 3
Základní škola Jaroslava Seiferta, Vlkova 31

Základní škola náměstí Jiřího z Lobkovic 22

Ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
Tel./fax: 222 782 585
E-mail: fzs_skola@mbox.vol.cz
Internet: http://sweb.cz/zs.havlickovonamesti
Vzdělávací program: I. stupeň – Obecná škola
II. stupeň – Základní škola
Kapacita školy: 451
Aktuální počet tříd a žáků: 15/222

Ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
Tel.: 222 716 600, 222 721 550
E-mail: zsvlkova@volny.cz
Internet: www.zsvlkova.praha.indos.cz
Vzdělávací program: I. stupeň – Obecná škola
II. stupeň – Základní škola
Kapacita školy: 510
Aktuální počet tříd a žáků: 20/350

Ředitel: Mgr. Václav Gregor
Tel.: 272 734 869, fax: 271 737 804
E-mail: skola@lobkovicovo.cz
Internet: www.lobkovicovo.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Speciﬁka: Škola nabízí vzdělávání v multikulturním prostředí
při důsledném uplatňování diferencovaného přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků. Děti se speciﬁckými výukovými potřebami
jsou v péči speciálního pedagoga školy, výuka probíhá v malých
třídních kolektivech, přímo do výuky je zařazena práce s počítačovými programy českého jazyka a matematiky. Pro žáky ze sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí je vytvořen komplexní
výchovně vzdělávací program. Učitelé vytvářejí žákům pozitivní
a stimulující prostředí respektující jejich kulturní zvyklosti.
Předškoláci mohou ve škole navštěvovat přípravný ročník, jehož
cílem je úspěšné začlenění dětí do vzdělávacího procesu. Základem
práce v přípravném ročníku je organizovaná činnost dětí vedoucí
k získání předčtenářských, jazykových a dalších dovedností formou her, rozhovorů, učení a vycházek a dále pracovní, pohybové,
hudební a výtvarné aktivity. Zvláště vhodný je pro děti s odkladem
školní docházky.
Vybavení: Ve škole je internetová učebna, multimediální učebna, Kabinet speciﬁckých výukových potřeb, výtvarná a hudební
pracovna, keramická dílna a cvičná kuchyň.
Zájmová a mimoškolní činnost: Žáci mohou zdarma navštěvovat tyto kroužky: počítačový, fotbalový, keramický, výtvarný, taneční, pěvecký, individuální výuka zpěvu, náprava speciﬁckých poruch
učení a logopedie, výuka hry na ﬂétnu a příprava dětí na studium.
ZŠ pravidelně pořádá zimní lyžařské kurzy.

Speciﬁka: Na škole vedle běžných tříd existují i třídy pro děti
se speciﬁckými poruchami učení. Velkou výhodou je, že žáci je mohou navštěvovat po celou dobu školní docházky (1. – 9. ročník).
Tyto mikrotřídy (okolo 12 dětí) jsou vhodné pro děti, které potřebují individuální péči po celé dopoledne a ve všech předmětech.
V tomto školním roce byla jako první v Praze otevřena speciální
autistická třída pro vzdělavatelné děti s autistickými rysy. Na škole
denně pracuje speciální pedagog-terapeut.
Žáci si od 7. ročníku mohou vybrat z pestré nabídky volitelných
předmětů: seminář ze společenskovědních předmětů, keramika,
praktikum z přírodovědných předmětů, komunikace, volba povolání, užité výtvarné činnosti, základy administrativy, informatika,
sportovní hry, vedení domácnosti, technické kreslení, technické
činnosti. Na ZŠ se vyučuje od 4. ročníku angličtina (pro zájemce už
od 1. ročníku) nebo němčina.
Vybavení: Součástí ZŠ je školní družina (1. – 4. třída, 6.30–17.30),
2 tělocvičny, Rajská zahrada, terasa, počítačová pracovna s internetem, keramická dílna, cvičná kuchyně, herna, odborná učebna chemie – fyzika.
Zájmová a mimoškolní činnost: Na škole pracuje 20 zájmových
útvarů, např. logopedický, výtvarný, náprava SPU na počítači, internet, keramika, ﬂorbal, volejbal, sborový zpěv, příprava na přijímací
zkoušky. ZŠ dále zajišťuje výuku plavání, školy v přírodě, lyžařský
výcvikový kurz, ozdravné pobyty či Klub mladých diváků. Z dalších aktivit jmenujme např. sportovní soutěž Raketa Vlkovky, běh
Riegrovými sady, výtvarnou dílnu pro žáky se SPU, volbu missáka
2. stupně, karneval, soutěže Ďáblovy schody a Šejba, šejba, lusk
nebo školní časopis Blábol.

Speciﬁka: ZŠ je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku vždy v jedné paralelní třídě. Do této
třídy se konají přijímací zkoušky z matematiky. Jako povinný jazyk mohou žáci od 4. ročníku volit angličtinu nebo němčinu.
Při škole pracuje jako partnerská organizace Klub rodičů. V nové školní jídelně je možnost výběru ze 3 jídel.
Vybavení: Škola má zařízené 2 počítačové učebny a informační
centrum, přístup na internet je zdarma. Rozsáhlý sportovní areál
se čtyřmi plochami a dvěma nafukovacími halami je do 16.00 určen
pro děti a večer pro dospělé. V provozu je i o víkendech.
Zájmová a mimoškolní činnost: Kromě základního vzdělání
nabízí škola rozsáhlou mimoškolní činnost v různých kroužcích
a kurzech se zaměřením na počítače, cizí jazyky (např. francouzština, němčina pro začátečníky, konverzace v angličtině) a výtvarnou
činnost včetně keramiky.
Školní sportovní klub sdružuje více než 300 dětí (i mimoškolních) ve 22 sportovních kroužcích (sportovní gymnastika, aerobic, volejbal, basketbal, fotbal, ﬂorbal, stolní tenis, sebeobrana…).
Ve vzdělávacích a sportovních soutěžích Prahy 3 obsazují žáci školy i škola jako celek ne náhodou přední místa (v loňském školním
roce např. 1. místo v celoroční sportovní soutěži o Pohár starosty
Prahy 3).
Školní družina pracuje v 6 odděleních od 6.30 a po skončeném
vyučování do 17.30. Děti mají možnost navštěvovat tyto kroužky:
zpívání s kytarou, ﬂétna, německý a anglický jazyk, výtvarný a dramatický kroužek, míčové, pohybové a počítačové hry.

Základní škola Jeseniova 96

Základní škola náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8

Dvojstranu připravila redakce ve spolupráci s řediteli škol
a Marcelou Polákovou z Odboru školství.

Základní škola Chelčického 43

Kapacita školy: 600
Aktuální počet tříd a žáků: 19/402

Ředitel: Jiří Trnka
Tel.: 222 592 504, 222 592 946
E-mail: trnka@zschelcickeho.cz
Internet: www.zschelcickeho.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Ředitel: Mgr. Vladimír Palásek
Tel./fax: 222 720 497, 222 722 190
E-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
Internet: www.jeseniova.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Ředitelka: Milena Trýznová
Tel.: 222 725 404, 222 725 406, fax: 222 729 589
E-mail: zs.jiriho@iol.cz
Internet: www.skola-jirak.cz (od 1. 12. 2004)
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 750
Aktuální počet tříd a žáků: 24/530

Kapacita školy: 652
Aktuální počet tříd a žáků: 27/604

Kapacita školy: 620
Aktuální počet tříd a žáků: 19/433

Speciﬁka: Zvláštní zřetel je brán na žáky s vývojovými poruchami učení. Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny mají
žáci s LMD (lehká mozková dysfunkce) možnost chodit od 2. ročníku do specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální
pedagogové. V 6. ročníku jsou tito žáci integrováni do běžných tříd.
Péče o ně však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální
učební plány.
Vybavení: Kromě běžných učeben probíhá výuka v odborných
pracovnách fyziky, chemie a informatiky, ve školní dílně, v učebně
a dílně keramiky a ve 2 tělocvičnách. Na dvoře školy jsou 2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Stravování je zajištěno v moderně zrekonstruované kuchyni odpovídající náročným normám
Evropské unie.
Zájmová a mimoškolní činnost: Samozřejmou součástí školy je
školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6.30 a po skončeném vyučování do 17.30. V rámci družiny působí řada zájmových kroužků:
keramika, dramatický, výtvarný a sportovní kroužek, hra na kytaru,
hra na ﬂétnu, ﬂorbal, Tee Ball, jóga, angličtina, fotbal, aerobic, Šikula, vaření a počítače. Kromě běžné družinové činnosti dále každý týden probíhají tzv. zájmové středy, kdy děti navštěvují ﬁlmová
a divadelní představení či absolvují půldenní výlety a exkurze. Jednou měsíčně je pořádána tzv. narozeninová párty. Školní družina
připravuje tradičně Den dětí, vítání prvňáčků, vánoční karneval
a řadu dalších akcí.
Během školního roku vyjíždějí žáci na ozdravné pobyty a lyžařský výcvikový kurz a absolvují řadu tematických a poznávacích výletů či exkurzí. Ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání.

Speciﬁka: Na 2. stupni se vyučuje ve 4 třídách rozšířená tělesná
výchova se zaměřením na atletiku. Předměty vyučují kvaliﬁkovaní pedagogové i sportovní trenéři. Žáci sportovních tříd dosahují
každoročně vynikajících výsledků, nejen v obvodních a krajských
sportovních soutěžích, ale i na republikovém mistrovství žactva
v atletice (jednotlivci i družstva). Českým atletickým svazem jsou
tyto třídy hodnoceny mezi nejlepšími v ČR.
Škola každoročně nabízí i jiné formy aktivit (vědomostní Desetiboj, ročníkové práce a jiné) a snaží se tak komplexně připravit
dítě pro praktický život a dát základy k jeho harmonickému rozvoji. I díky tomu zaujímají žáci přední místa rovněž ve vědomostních
soutěžích (např. v loňském školním roce 2. místo v soutěži o Pohár starosty Hartiga). Absolventi ZŠ se z 95 % dostávají na studia
a do učebních oborů dle své volby.
Ve školní jídelně se denně připravují 2 až 4 jídla.
Vybavení: V nové učebně informatiky se vyučuje 80 % žáků,
ZŠ je vzdělávacím centrem ICT (Information and Communication
Technology). Atletické hřiště s umělým povrchem a 2 tělocvičny
jsou k dispozici nejen všem žákům školy, ale také Sportovnímu klubu (SK) ZŠ.
Zájmová a mimoškolní činnost: Škola se může pochlubit bohatou zájmovou činností (jazykové kursy, plavání, sborový zpěv,
aerobic, různorodé kroužky informatiky…), ve spolupráci s SK
jsou pravidelně pořádány víkendové turistické akce a 2 letní dětské tábory. Ze strany rodičů je pozitivně hodnoceno kulturní vyžití
žáků během školního roku (divadelní a ﬁlmová představení, koncerty). Třídy pravidelně vyjíždí na školy v přírodě. Jednou měsíčně
se rodiče mohou informovat o činnosti školy v časopise JES96.

Speciﬁka: ZŠ spolupracuje s kabinetem matematiky AV ČR,
PedF UK a FTVS UK (tvorba učebnic, náslechy a praxe studentů). Vedle angličtiny (v 1. až 3. ročníku – kroužek, v 4. až 9. – povinně) a francouzštiny (volitelný 2. jazyk) nabízí výuku němčiny,
ruštiny a italštiny. Široká je nabídka volitelných předmětů: anglická
konverzace, francouzština, cvičení z českého jazyka, informatika,
výtvarná výchova, biologická praktika, sportovní výchova (celkem
19 oddělení).
O žáky se speciﬁckými poruchami učení a integrované žáky
pečují vedle učitelů výchovná poradkyně a školní psycholožka. Integrovaní žáci jsou zařazeni do běžných tříd, ale mají individuální
vzdělávací program, jehož podobu i s rodiči spoluurčují.
Školní jídelna nabízí výběr ze 2 jídel.
Vybavení: Na ZŠ je internetová učebna, odborné pracovny, 2 tělocvičny a 3 terasy. ZŠ nemá vlastní sportovní hřiště, smluvně využívá hřiště TJ Sokol Vinohrady. Žáci jsou přesto již několik let velmi úspěšní v celoroční sportovní soutěži o Pohár starosty Prahy 3.
Zájmová a mimoškolní činnost: Škola kromě řady zájmových
kroužků (angličtina, informatika, seminář z matematiky, dramatická
výchova, aerobic, pohybové a míčové hry, keramika, tkaní a jiné ruční práce, tanec a společenské chování, tanec Hip hop, tanec a pohyb)
pořádá školy v přírodě, lyžařské zájezdy, plavecký výcvik, výlety,
turnaj ve stolním tenise, turnaj v malé kopané „Hadrák“, líný tenis
„Jiřák open“, akademii ŠD, dětský den, rej čarodějnic a další.
Také školní družina (provoz od 6.30 a do 18.00) má své kroužky – taneční, pěvecký, divadelní, rukodělný, výtvarný, pohybový
a sportovní. Středy bývají věnovány přírodovědným a vlastivědným vycházkám, exkurzím či kulturním akcím.
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Základní škola V Zahrádkách 48 (Jarov)

Ředitel: Mgr. Václav Havelka
Tel.: 284 824 709, fax: 284 820 233
E-mail: chmelnice@volny.cz
Internet: www.volny.cz/chmelnice
Vzdělávací program: Základní škola

Ředitel: Mgr. Jiří Kubíče
Tel.: 271 732 264, fax: 267 310 296
E-mail: perunka@perunka.cz
Internet: www.perunka.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 600 žáků
Aktuální počet tříd a žáků: 16/317

Kapacita školy: 500
Aktuální počet tříd a žáků: 14/275

Speciﬁka: Budova školy je umístěna v klidném a čistém prostředí a je obklopena zelení. Ve škole je zajištěna výuka anglického
jazyka od 1. ročníku. Od 6. ročníku si žáci mohou zvolit jako druhý cizí jazyk němčinu. Pozornost je věnována výuce informatiky,
v odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat počítačový
klub. Žáci 9. ročníků jsou připravováni z českého jazyka a matematiky na přijímací zkoušky. Výuka je zpestřena projektovým
vyučováním.
Vybavení: Škola má dvě nové multifunkční pracovny, dále odborné pracovny na výuku jazyků, fyziky, hudební výchovy, výtvarné
výchovy a technických prací a keramickou dílnu.
Zájmová a mimoškolní činnost: Škola je známa svou bohatou
mimoškolní a zájmovou činností. Tradičně jsou pořádány akce jako
např. Václavské posvícení, Chmelnická lípa, mikulášská besídka,
karneval, rej čarodějnic, dětský den, školní akademie, sportovec
školy, vodácký kurz či zeměpisná exkurze. Žáci 1. stupně jezdí
na školy v přírodě. Oblíbený je čtyřicetičlenný ﬂétnový a kytarový
soubor.
V letošním školním roce si žáci vybírají z 19 kroužků, které pracují ve 34 skupinách – keramika, ﬂorbal, historický a country tanec,
Hokus pokus, Kutílek, Malý detektiv, Modelář, elektro, aerobik, gymnastika, badminton, stolní tenis, volejbal, anglický jazyk, francouzský
jazyk, kytara, basketbal, latinskoamerické tance a show dance.
Školní družina je otevřena od 6.30 a po skončeném vyučování
do 17.30. Oddělení školní družiny mají své herny a využívají k relaxaci školní hřiště a zahradu. I v družině mohou děti navštěvovat zájmové družinové kroužky – sportovní a výtvarný, vybíjenou
a Toulky Prahou.

Speciﬁka: V současné době je připravován na základě rámcového vzdělávacího programu školní vzdělávací program pro I. stupeň
ZŠ. Důraz je mj. kladen na výuku jazyků (v 1. až 3. ročníku – základy angličtiny, v 7. až 9. ročníku – volitelný předmět konverzace v angličtině, od 7. ročníku – volitelný předmět němčina) a na možnost
výběru z volitelných předmětů: informatika, anglická konverzace,
výtvarná výchova, seminář z přírodovědných předmětů, německý
jazyk, seminář matematicko-fyzikální, základy ekonomiky. Výuka
je doplňována pravidelnými vzdělávacími pořady, exkurzemi a projektovým vyučováním.
Na škole pracuje vedle Klubu příznivců školy i Rada školy.
Vybavení: Na ZŠ jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků,
přírodopisu, fyziky, chemie a výtvarné výchovy, 2 učebny výpočetní techniky, informační centrum, cvičná kuchyň, dílna pro výuku
praktických činností, herna, tělocvična a keramická dílna. Školní víceúčelové hřiště slouží k výuce tělesné výchovy a k relaxaci
o hlavní přestávce i mimo vyučování, využívá jej rovněž školní
družina (otevřena od 7.00 a po skončeném vyučování do 17.30).
Budova školy je v dobrém technickém stavu, průběžně probíhají
opravy a adaptace.
Zájmová a mimoškolní činnost: Žáci školy pravidelně vyjíždí
na školy v přírodě a lyžařské kurzy, během roku mohou navštěvovat různé zájmové kroužky (sportovní, keramický, chovatelský,
němčina, výpočetní technika). Pro žáky 9. ročníků je určena příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Bohatá je
též nabídka mimoškolních akcí: Posvícení v Perunce, mikulášská
besídka, karneval, Večerní setkání v Perunce, rej čarodějnic, Den
dětí, vánoční a velikonoční výstavy apod.

Speciﬁka: ZŠ vzdělává žáky mladšího školního věku (1. – 5. ročník). Na škole jsou vytvořeny 3 programy: 1. Tradiční I. stupeň ZŠ,
2. Obecná škola, 3. Specializované třídy pro žáky se speciﬁckými
vzdělávacími potřebami, do nichž jsou integrovány i děti s různými
stupni tělesného postižení. Od vstupu do 1. třídy jsou žáci zařazováni do vzájemně prostupných programů vzdělávání. V tomto školním roce jsme zahájili program „Angličtina napříč předměty“, kde
se v rámci daných osnov děti ve vybraných předmětech učí s rodilým mluvčím (tyto hodiny hradí rodiče žáků).
Vzhledem k příznivému architektonickému řešení školy a jejímu zaměření je kladen mimořádný důraz na individuální přístup
k dítěti a především na vytváření osobité rodinné atmosféry.
Vybavení: ZŠ disponuje odbornými pracovnami pro jazykové
vyučování a počítačovou učebnou s pevným připojením na internet a s interaktivní obrazovkou. K dispozici je víceúčelové atletické hřiště s umělým povrchem, zahrada a dětský koutek.
Zájmová a mimoškolní činnost: Ve spolupráci se soukromou
agenturou lze děti přihlásit do různých zájmových kroužků: angličtina, hra na zobcovou ﬂétnu, keramika, sportovní hry, počítače.
Společně s DDM Prahy 3 se podle zájmu zavádí nové kroužky
(aerobik, ateliér, disko, roztleskávačky, ﬂorbal, sálová kopaná, ﬂétna, výtvarná a hudební výchova).
Školní družina je umístěna v samostatném areálu, kde má každé
oddělení svou klubovnu, provozní doba je 6.30 až 17.30. Děti pracují na 5 projektech ve dvou měsíčních blocích a v kroužcích podle
vlastních zájmů (rukodělný, vlastivědný, novinářský, výtvarný, keramika, sportovní hry a počítače).

Základní škola Lupáčova 1

Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 25

Základní škola Žerotínova 36 (Barikády)

Ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
Tel.: 284 860 650, fax: 284 862 165
E-mail: zs-jarov@volny.cz
Internet: www.zsjarov.cz
Vzdělávací program: Obecná škola,
třídy s poruchami učení a chování
Kapacita školy: 320
Aktuální počet tříd a žáků: 12/240

Ředitel: Ing. Milan Hausner
Tel.: 222 720 669, fax: 222 719 321
E-mail: hausner@lupacovka.cz
Internet: www.lupacovka.cz
Vzdělávací program: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Ředitel: Mgr. Bohumil Samek
Tel.: 222 587 690, fax: 222 592 044
E-mail: zsprazacka@mbox.vol.cz
Internet: www.zsprazacka.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Ředitelka: Mgr. Alena Markvartová
Tel./fax: 271 774 432
E-mail: zs.zerotinova@volny.cz
Internet: www.zerotinova.cz
Vzdělávací program: Základní škola

Kapacita školy: 735
Aktuální počet tříd a žáků: 25/650

Kapacita školy: 335
Aktuální počet tříd a žáků: 15/292

Kapacita školy: 400
Aktuální počet tříd a žáků: 11/242

Speciﬁka: ZŠ je známa svým zaměřením na jazykovou výuku
(angličtina, němčina, francouzština, španělština) a výraznou orientací na uplatnění informačních technologií ve výuce. Je účastníkem
řady zahraničních projektů, z nichž nejvýznamnější je účast školy
v síti European Schoolnet. V současnosti garantuje webový portál
českých škol Unesco a realizuje 2 mezinárodní projekty v rámci
Comenius-Socrates.
Škola je dále informačním centrem Státní informační politiky
ve vzdělávání a akreditovaným střediskem vzdělávání pedagogických pracovníků, zajišťujícím pro Pedagogickou fakultu UK vybrané semináře o využití počítačů ve výuce pro ředitele základních
a středních škol.
Ocenění školy v posledních letech: Messenger of Peace Unesco
2001, Certiﬁcate of My Europe School 2001, 2002, 2003, Pohár starosty Hartiga 2001, 2002, 2004, Zlatá hvězda EU pro rok 2003.
Vybavení: Škola je vybavena nejen moderním nábytkem, ale
i špičkovými výukovými technologiemi, například vysokorychlostním připojením k internetu s přístupem pro žáky a učitele ve všech
třídách či 3 novými učebnami s interaktivními tabulemi (na snímku). Od listopadu bude žákům zpřístupněno pokročilé e-learningové řešení pro domácí studium.
Zájmová a mimoškolní činnost: Součástí školního programu je
i široká paleta zájmových činností pro žáky v oblasti jazyků (různorodé formy výuky s využitím moderních metod) a informační gramotnosti (včetně psaní všemi deseti na klávesnici). Protože jsme
však školou všestrannou, nabízíme více než 60 hodin různorodé
zájmové činnosti (divadlo, ﬂétna, netradiční hry ve vodě, výtvarné
kroužky, sport).

Speciﬁka: Na 2. stupni jsou vedle běžných tříd každoročně otevírány specializované třídy pro žáky s poruchami učení. ZŠ spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3, jejíž
ředitel PhDr. Petr Klíma je školním psychologem.
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina) je v souladu s učebním plánem vyučován od 4. ročníku, žáci 1. až 3. tříd se mohou angličtině
učit v rámci zájmového kroužku. Vedle „informatiky“ (v učebním
plánu v 7. až 9. ročníku) je v programu výuky zařazen i předmět
„práce na počítači“ (jako součást praktických činností).
„K výrazným pozitivům patří pečlivé plánování a příprava výuky,
využívání široce pojaté vstupní a průběžné motivace, respektování
osobnosti žáka, vztahy mezi žáky a učiteli a pozitivní a tvůrčí klima
v hodinách i v celé škole. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy
včetně realizace vzdělávacího programu jsou v ZŠ na velmi dobré
úrovni.“ (z inspekční zprávy České školní inspekce, únor 2003)
Vybavení: Na škole je volný přístup na internet o velké přestávce a v odpoledních hodinách. V těsné blízkosti ZŠ je Sportovní
a rekreační areál Pražačka, který je hojně využíván v hodinách tělesné výchovy.
Zájmová a mimoškolní činnost: Program školy doplňují nepovinné předměty a zájmové kroužky: sportovní, počítačový, taneční, novinářský (školní časopis), ﬂorbal, sborový zpěv, příprava na přijímací
zkoušky z češtiny a matematiky. Nedaleko školy sídlí DDM Prahy 3
– Ulita s bohatou mimoškolní činností. Během roku ZŠ pořádá celoškolní akce jako např. Psí den či adventní a velikonoční jarmark.
Školní družina je otevřena od 6.30 a po vyučování do 17.30
a nabízí pestrý program – návštěvy výstav, ﬁlmových a divadelních
představení, výlety.

Speciﬁka: Výchovný a vzdělávací proces je zaměřen na rodinnou
a pracovní výchovu, která děti připraví na praktický život ve společnosti, žáci jsou vedeni k poctivosti, zodpovědnosti, laskavosti,
toleranci a úctě k člověku. Důraz je kladen na individuální přístup
k žákům a rodinné prostředí školy – vlídné, příjemné, klidné a tvořivé zázemí. Chod školy se řídí vnitřním řádem, který zdůrazňuje
dobrý vztah mezi učitelem a žákem a žáky navzájem.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Praze 3, výchovnou poradkyní, Radou školy i s rodiči. Vyučuje se
angličtině (výuka možná již v 1. až 3. ročníku) a němčině.
Vybavení: Na ZŠ najdeme odborné učebny přírodopisu, chemie,
fyziky a výtvarné výchovy, dobře vybavenou školní dílnu, cvičnou
kuchyňku, keramickou dílnu, žákovskou knihovnu a 2 počítačové
učebny (každá s 10 počítači, v jedné možnost připojení na internet), které jsou využívány jak ve vyučování, tak v zájmové činnosti.
Ve vnitrobloku školy je moderní hřiště na míčové hry.
Zájmová a mimoškolní činnost: Na škole samozřejmě nechybí
různé zájmové kroužky (např. keramický, informatika nebo konverzace v anglickém jazyce) a sportovní kluby (malá kopaná, ﬂorbal, aerobic, pohybové hry pro I. stupeň). ZŠ také pořádá školy
v přírodě, lyžařské kurzy, plavecké výcviky, návštěvy dopravního
hřiště. Jednou za 2 roky se koná školní akademie, kde žáci předvádějí své hudební a dramatické dovednosti.
Školní družina je v provozu od 6.30 a po vyučování do 17.30,
chodit do ní mohou i žáci II. stupně. I ona se může pochlubit bohatou zájmovou činností – sport, kultura, výlety, soutěže, rukodělné
práce, keramika, karnevaly, besídky apod.
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Ulice v Praze 3 jsou díky opraveným fasádám hezčí…

Společnost Správa komunálního majetku Praha 3 je svým způsobem unikátní. Pro třetí městskou část, která je
jejím vlastníkem a zřizovatelem, obhospodařuje celkem 438 činžovních a panelových domů. Zajišťuje veškeré opravy, rekonstrukce a renovace, které se jich
týkají, a stará se, aby byl placen nájem.
Právě na SKM se nájemci obecních bytů
obracejí, praskne-li jim stoupačka nebo

přestane-li hřát topení. Společnost má
na starosti i obecní zeleň. Ředitel SKM
Ing. Pavel Císař doufá, že lidé jsou s jejími službami spokojeni:
Největší část naší práce spočívá
ve správě domů, bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku Městské části
Praha 3. Celkem 4 domovní správy se
starají samozřejmě i o prostranství, která k domům přiléhají. Pracovníci naší
společnosti předepisují nájemné a zajišťují jeho inkasování. Prostřednictvím
dodavatelských ﬁrem rovněž zajišťují
drobné opravy v domech, bytech a nebytových prostorách nájemců. O velkých opravách nerozhodujeme sami,
musíme je vždy zahrnout do tzv. Plánu
oprav, který následně projedná Rada
městské části. Teprve po jeho schválení
může Technická skupina SKM opravy
provést. Samozřejmě opět prostřednictvím různých dodavatelů.
Znamená to, že SKM nemá jako
kmenové zaměstnance například instalatéry?
Ano, nemá. V tomto směru si nás lidé
někdy pletou s někdejším Obvodním
podnikem bytového hospodářství neboli OPBH. V současné době jsme ale

už někde jinde a je mnohem výhodnější
spolupracovat s dodavateli těchto prací
externě. SKM jejich služby pro nájemce
v obecních domech pouze zajistí.
Podle jakého klíče jsou domy přiděleny
pod jednotlivé domovní správy?
Každá z našich domovních správ je jinak velká. Rozděleny jsou podle spádové oblasti a činnosti, kterou vykonávají.
Domovní správa č. 1 spravuje Žižkov-východ, kde je příslušných domů 200,
Domovní správa č. 2 má v pravomoci
Žižkov-západ se 137 domy a Domovní
správa č. 3 má na starosti obecní byty
v 78 domech na Královských Vinohradech. Domovní správa č. 4 má v kompetenci pouze nebytové domy, kterých je
v majetku obce 23.
SKM se stará pouze o majetek obce?
Ten je samozřejmě naší prioritou.
K 30. 9. tohoto roku spravovala SKM
Praha 3 celkem 10 781 nájemních jednotek v 412 objektech celých vlastněných třetí městskou částí. Spravujeme
ale i 9 domů, které jsou v podílovém
vlastnictví soukromých majitelů a MČ,
ve 4 domech má kromě obce svůj podíl národní správce. Dále naše společnost spravuje 253 nájemních jednotek

Stála nelehká rekonstrukce za to?
V ulici K Lučinám na Chmelnici panuje čilý stavební ruch. Pod lešením se
však už začínají vylupovat obnovené
fasády čtyřpatrových nájemních domů
s novými okny. Pracuje se také na nástavbách, nových vchodech do domu
a výtazích. Jak ale snášejí rekonstrukci
obecních domů jejich nájemníci?
Paní Irena Šafaříková bydlí v přízemí
jednoho z nich, hned vedle vchodu. I její
byt už prošel omlazovací kůrou. Místo
umakartového jádra je tu pěkné nové
WC a čerstvě vykachlíkovaná koupelna. Obývací pokoj, kuchyň a ložnici
zase zdobí nová kvalitní okna a balkonové dveře.
Pětasedmdesátiletá paní Šafaříková
vypadá po několikaměsíční opravě domu sice trochu ustaraně, ale přesto spokojeně. Situaci chápe: „Náš dům neprošel žádnou větší opravou od roku 1962,
kdy se sem přistěhovali první nájemníci.
Takže je jasné, že nějaká musela přijít. Dům vypadal hrozně, do oprav se
v těch uplynulých čtyřiceti letech vůbec
neinvestovalo. Ve špatném stavu byly
i vchodové dveře, takže vevnitř jednou
přespal bezdomovec.“ To se teď podle
ní změní, budou totiž vyměněny i vchodové dveře a nainstalován nový elektrický vrátný. „Pak se do domu dostane
jenom ten, koho tam nájemníci sami
pustí,“ říká.
A jak se paní Šafaříková vyrovnala
s náporem stavebních prací a častými
návštěvami řemeslníků? „Pracovníci
SKM nabídli starým, nemocným a osamělým nájemníkům, v jejichž bytech
probíhaly rozsáhlé práce, náhradní uby-

ve vlastnictví společenství vlastníků
a 6 domů soukromých majitelů. V těch
je celkem 97 bytů a 12 nebytových
prostor.
A jak je to s pronájmy bytů, nebytových
prostor a garáží?
Ty si zajišťuje MČ sama, SKM je
pouze jejich správcem. V převážné většině jsou tyto nájemní jednotky pronajímány na základě výběrových řízení
s tím, že daný byt či nebytový prostor
je pronajat tomu zájemci, který nabídne nejvyšší nájemné. Nabídky volných
nájemních jednotek jsou zveřejňovány
na úředních deskách MČ a také na internetových stránkách radnice (www.
praha3.cz).
Správa tak velkého množství domů
a bytů jistě není levná záležitost. Kolik
peněz ročně si vyžádají různé opravy?
Jen na opravy fasád domů, střech,
rozvodů zdravotní instalace, elektřiny
a plynu a další práce bylo v letošním
roce vynaloženo několik set milionů
korun. Řada změn samozřejmě vůbec
není vidět, ale když se třeba projdete
ulicemi, určitě si všimnete, že mnoho
z nich prokouklo. Je to právě tím, že
investujeme poměrně velké množství

peněz do oprav fasád, které pak mají
čistší a veselejší vzhled. Těší mě, když vidím, jak Praha 3 i díky nám rozkvétá.
Co vám v současné chvíli dělá největší
starosti?
Starostí a problémů je samozřejmě
celá řada, právě nyní k největším z nich
patří nezbytné rekonstrukce prakticky
všech výtahů. SKM zajišťuje v současné době provoz 311 osobních výtahů.
Jejich opravy a malé modernizace každoročně stojí kolem 6 milionů korun.
Od roku 2003 platí nové normy Evropské unie, podle kterých musíme téměř
všechny výtahy kompletně modernizovat. Nemůžeme to samozřejmě udělat najednou, 20 výtahů, které byly nově
postaveny na realizovaných bytových
nástavbách, už ale vyhovuje. Náklady
na modernizaci výtahu jsou bohužel vysoké, v průměru asi 900 tisíc. Modernizaci plánujeme ve 3 etapách během
deseti let. V závislosti na množství peněz přednostně provádíme běžné opravy a modernizace značně opotřebovaných starších výtahů. Zahájili jsme také
inspekční prohlídky, které přesně určí
rozsah oprav tak, aby normy byly beze
zbytku splněny.

Pronájem kotelen
je výhodný pro obec
i spotřebitele
Společnost SKM Praha 3 dodává teplo do domácností v řadě domů patřících
zcela nebo zčásti obci. Plynové kotelny, které si od Prahy 3 pronajímá, provozuje
na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem a živnostenského
oprávnění vydaného Odborem živnostenským ÚMČ Praha 3. Pro třetí městskou
část jako neplátce DPH bylo provozování kotelen nevýhodné, protože vysoká
daň zvyšovala koncovou cenu tepla pro nájemce.

tování na kolejích na Jarově. Byla jsem
ráda, že jsem u těch rekonstrukčních
prací mohla být, abych mohla požádat
o některé změny. Například jsme si
chtěli nechat místo plynu zavést třífázový proud pro elektrický sporák a v tom
mi SKM a stavební ﬁrma vyšly vstříc,
i když samozřejmě s doplatkem.“
Paní Šafaříková však nechce mluvit
jen o problémech, které provázejí každou stavbu nebo rekonstrukci. Nelehké
období života v rozestavěném bytě a to,
že si přes léto ani nemohla vzít větší volno a odjet na chatu, jí vynahradí nejen
moderní koupelna a WC, ale hlavně
nová kvalitní okna. „Díky rekonstrukci oken jsme získali parapety, na kterých můžeme mít květiny, to jsme dřív

O zeleň se bude starat
speciální program

nemohli. Nová okna jsou však hlavně
lepší z hlediska bezpečnosti,“ pochvaluje si. A jak bude paní Šafaříková,
která i ve svých sedmdesáti pěti letech
uvažuje o tom, že – pokud bude cena
přijatelná – byt odkoupí do osobního
vlastnictví, na rekonstrukci vzpomínat?
„Byla to pro všechny obyvatele domu
samozřejmě obrovská zátěž, nejsme už
nejmladší a hůř snášíme takovéto větší práce v bytě. Musím ale říci, že přes
to všechno se rekonstrukce vyplatila.
Máme novou koupelnu, pěkná nová
okna, bude nová fasáda na domě. Byt
získal na hodnotě, mnohem lépe bude
vypadat také celá ulice a okolní zeleň.
Jenom doufám, že mi bude dopřáno,
abych si to celé ještě pár let užila.“

Strážci
pořádku zabydlí
opravené byty
Městská část Praha 3 v loňském
roce částečně zrekonstruovala dům
Roháčova 107 a nově opravené byty
poskytla příslušníkům Policie České
republiky a Městské policie. Správa
komunálního majetku Praha 3, a. s.,
která se o rekonstrukci starala, chystá opravu dalších tří bytů, které budou rovněž nabídnuty nájemníkům
z řad policistů.

Pronájem kotelen SKM zajistil pro spotřebitele snížení ceny tepla a obci zároveň trvalý příjem do rozpočtu. Uzavření smluv na pronájem kotelen a dodávku
a odběr tepla navíc umožnilo vytvoření centrálního dispečinku kotelen v Olšanské 7 (na snímku), na nějž je v současné době napojeno 69 kotelen a 3 výměníkové stanice. Díky jeho vybudování se značně snížily náklady na průběžný dozor
a preventivní údržbu kotelen i náklady na odstraňování poruch. Zvýšila se také
rychlost oprav.
V roce 2003 použila SKM při vyúčtování dodávky tepla poprvé novou metodu. Podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uplatnila jako
výrobce tepla průměrnou cenu tepelné energie za všechny provozované kotelny.
Náklady na jednotlivých kotelnách byly vypočteny podle množství skutečně vyrobeného tepla na každé z nich a poté násobeny průměrnou cenou 1 GJ. Tímto
způsobem se podařilo sjednotit a stabilizovat ceny tepla.
Díky schváleným ﬁnančním prostředkům se SKM povedlo v letošním roce zajistit osazení většiny obecních bytů vytápěných z kotelen novými termoregulačními
ventily. Ventily by měly přispět ke snížení
celkové spotřeby tepla vytápěných objektů
minimálně o 5 %. Pokud je budou nájemci k regulaci tepla vědomě využívat, bude
možné dosáhnout úspory i o 15 %, což se
nepochybně pozitivně projeví na celkovém
vyúčtování.

Neplatit nájemné se nevyplácí,
hrozí rychlé vystěhování
Jedním z úkolů společnosti SKM Praha 3 je výrazně zlepšit péči o zeleň, která
patří k domům v její správě, a to jak o tu
před nimi, tak ve vnitroblocích. V současnosti již zahájila práce na jejím přesném
zmapování, aby bylo možné stanovit,
která je ve správě SKM a která někoho
jiného. Tomuto účelu slouží nový počítačový program s názvem „Pasport 5“.
Program kromě toho umožňuje stanovit lhůty pro pravidelnou údržbu
zeleně, zejména sekání trávy. Pokud se
bude zeleň (v programu jsou vyznačeny
i stromy, keře, živé ploty, skupiny stromů
apod.) nacházet na pozemcích, které má
společnost ve správě, bude Pasport 5
rovněž sloužit k plánování jejího ošetřování, tj. prořezu, úprav, případně kácení,
budou-li to vyžadovat okolnosti.
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Díky programu získá SKM zcela
přesný přehled o umístění tzv. technických prvků na pozemcích (cest,
zpevněných ploch, zídek, oplocení
opěrných zdí apod.), přičemž bude
moci vyhledat, kdo tyto drobné stavby
vlastní a kdo má tedy povinnost je udržovat. Software totiž umožňuje objekty a plochy deﬁnovat podle popisných,
orientačních a parcelních čísel. Důležitou povinností bude i průběžné udržování a aktualizace nového programu
v případě jakýchkoliv změn.
Využití počítačové technologie k přesnému zmapování stavu zelených ploch
a porostů by mělo přispět k tomu, aby se
do budoucna nájemce nebo návštěvník
obvodu již nemohl setkat u domů, které
spravuje SKM, s neudržovanou zelení.

Mezi některými nájemci bytů panuje představa, že neplatit nájemné
představuje v podstatě výhodnou záležitost. Mají dojem, že i když dluží
statisíce korun, hrozí jim ztráta střechy nad hlavou až za dlouhé roky.
Tato představa je však mylná.
Společnost SKM Praha 3, správce
obecních domů ve třetím pražském
obvodě, vytvořila funkční systém,
který umožňuje se s neplatiči velmi
rychle vypořádat. Pokud uživatel
neplatí po dobu více než 3 měsíců
nájemné a služby spojené s užíváním
bytu, je o tom neprodleně informován vlastník nemovitosti, který obratem podá žalobu soudu na přivolení
k výpovědi z nájmu. Domovní správa
zároveň vyhotoví žalobu na zaplace-

ní dlužné částky. „Žádný neplatič si
nemůže myslet, že bychom na něj
zapomněli. Dluhy jsou vymáhány
včetně poplatků z prodlení, na které
má věřitel nárok přímo ze zákona,
a včetně nákladů soudního řízení,“
říká k tomu ředitel SKM Praha 3
Ing. Pavel Císař a dodává: „Poplatek
z prodlení při neplacení nájemného činí 2,5 promile z dlužné částky
denně, což je asi 91 % ročně. Pokud
dlužník podcení svou situaci hned
na začátku prodlení s placením nájemného, má potom velké problémy
se z dluhů dostat.“
Samozřejmě může nastat případ,
kdy se jinak bezproblémový nájemník dostane do prokazatelně nezaviněné obtížné životní, resp. sociální

situace. V takové chvíli volí SKM
citlivý přístup. Nájemce má možnost
požádat prostřednictvím příslušné
domovní správy o splátkový kalendář a dohodnout se na úhradě svého
závazku ve splátkách.
Úspěšnost vymáhání dluhů po neplatičích se radikálně zvýšila po zavedení institutu soukromých exekutorů, kteří jsou majetkově zainteresováni na výši vymožené pohledávky,
a proto jsou výrazně efektivnější
při zjišťování majetkové situace dlužníka a následném uspokojení nároku
věřitele.

Stranu připravila
Správa komunálního majetku
Praha 3, a. s.

27.10.2004 15:59:09
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EGK, spol. s r. o.

Chirurgické operace laparoskopické i klasické
Chirurgická ambulance
• žlučník • slepé střevo • kýly
• chirurgie • poradna pro choroby konečníku
• křečové žíly • operace konečníku
• endoskopie • ambulantní nebolestivá
• řitní trhliny • haemorroidy
ošetření haemorroidů
• píštěle • nezhoubné nádory
Gastroenterologie
Interní lékařství
• endoskopická vyšetření žaludku • tlustého
• kompletní interní vyšetření
střeva • odstraňování polypů • prevence
• předoperační vyšetření • EKG
rakoviny tlustého střeva a konečníku

Pospěšte si!
Astra Classic II
nyní již od 306 900 Kč.

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.

Opel. Svěží myšlenky - lepší auta.

plastová okna K-TRANS s.r.o.
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.:

Akční nabídka Opel!
• Astra Classic II s ABS a 2 airbagy již od 306

274 817 455
e-mail:

900 Kč!
• Astra Classic II s klimatizací, ABS a 2 airbagy již od 334 900 Kč.
• Corsa Prima s ABS, airbagem řidiče a posilovačem řízení již od 234 900 Kč!

fax:

274 811 785

okna@k-trans.cz

mobil:

732 920 885

www.k-trans.cz

AKCE – SLEVY!

NOVĚ
NOV
Ě OT VÍ
V Í R Á ME!
Jankovcova 2a, Praha 7-Holešovice (za palácem KOVO), tel.: 266 711 777

HOT LINE: 602 167 777

www.autovars.cz, info@autovars.cz

Eurolékárna s.r.o. vám nabízí příjemný
a kvalitní servis v nově otevřené lékárně.
Na adrese Husitská 46, Praha 3 vás očekává
příjemný a odborně zdatný personál, výhodné
ceny, široký sortiment a kvalitní poradenství.
Otevřeno pro vás budeme mít
v pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hodin.

Byty Dalimilka, Praha 3 – Žižkov
PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS
• navrhneme • zaměříme • vyrobíme • namontujeme • plný servis •
JSME SI VĚDOMI HODNOTY VAŠICH PENĚZ

Byty 1+kk až 4+kk

• vysoká kvalita • zajímavé slevy • splátkový prodej •Termín dokončení:
Na Jarově 2673/7, Praha 3
6/2005

Tel./fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 724 325 598, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz
Ceny od: 1 489 000 Kč bez DPH
Infolinka 800 199 200

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

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
Firma Š+M - provádí tyto práce

MALÍŘSKÉ PRÁCE
NATĚRAČSKÉ PRÁCE
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
*
výroba, montáž, začištění
*** AKCE **
Y!
ZIMNÍ SLEV rozpočty, konzultace zdarma

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

JIŘÍ NOVÁK
Opravy automatických praček
TATRAMAT - TAMAT - i jiné typy
materiál nový nebo repasovaný
kvalitní služba

Tel.: 606 34 75 34

274 811 562 (večer)

RAD_11_09_inz.indd 1

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

27.10.2004 22:11:45
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PROGRAMY A VOLNÝ ČAS

Listopad

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
2. – 3. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
7. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
14. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
17. st AFRIKA
21. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
23. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
24. st AFRIKA
28. ne 16.00 a 19.00 BLANÍK
DIVADLO KONZERVATOŘE
1. po B. Henleyová: ZLOČINY SRDCE
(premiéra)
8. po B. Henleyová: ZLOČINY SRDCE
15. po J. Rado, G. Ragni, G. MacDermot:
HAIR?
22. po Moliére: ŠKOLA ŽEN (premiéra)
29. po Moliére: ŠKOLA ŽEN
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
10. st P. Macháček: MLEJNEK (Divadlo
Kámen)
11. čt J. Kolár: ÚTĚK FILMOVÉHO
MILÁČKA (Divadlo Pibimpap-Rizoto)
12. pá kol. divadla: PROMĚNA (Divadelní
spolek Proměna)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
PŘEHLÍDKA FILMŮ: BRITSKÝ FILM
1. po 18.00 OČISTA
20.30 KRÁLOVNA Z JEVIŠTĚ
2. út 18.00 YASMIN
20.30 VŠECHNO
3. st 15.30 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
(FK pro SŠ)
18.00 SYLVIA
20.30 ŽIVOT PO SMRTI
4. čt 18.00 PANENKA Z ŽELÉ
20.30 VERA DRAKE
23.00 WIMBLEDON
5. pá 18.00 UVNITŘ TANČÍM
20.30 DRAHÝ FRANKIE
22.30 NAQOYQATSI (noční projekce)
OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO
FESTIVALU DOKUMENTŮ V JIHLAVĚ
6. so 18.00 VÍTĚZNÉ FILMY FESTIVALU
20.30 SUPER SIZE ME
7. ne 18.00 TO VŠECHNO Z LÁSKY
+ NOČNÍ PROJEKCE
20.30 HAZARD, BOHOVÉ A LSD
8. po 18.00 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU… (FK)
20.30 PINK FLOYD: THE WALL
9. út 18.00 CASABLANCA
20.30 HOREM PÁDEM
10. st 15.30 INVAZE BARBARŮ
(FK pro SŠ)
18.00 DUŠE JAKO KAVIÁR
20.30 IDIOTI (FK)
11. čt 18.00 MODRÝ SAMET (FK)
20.30 VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
12. pá 18.00 SAMURAJ
20.30 JARO, LÉTO, PODZIM,
ZIMA… A JARO
22.30 KLADIVO NA ČARODĚJNICE
13. so 20.00 21. FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ ANEB (Z)MĚNA JE
ŽIVOT
14. ne 18.00 BOWLING FOR COLUMBINE
20.30 FAHRENHEIT 9/11
MEZIPATRA 2004 – 5. český gay
a lesbický ﬁlmový festival
15. po 18.00 MILUJI TĚ? + BROUKÁNÍ
20.30 DEVĚT MRTVÝCH
TEPLOUŠŮ + STAŇ, CO MÁ SE
STÁT
16. út 18.00 KIKI A TYGR
+ NETOLERANCE
20.30 GIRL KING
17. st 15.30 VATERLAND (FK pro SŠ)
18.00 Fórum ČT: LeGaTo
20.30 MAX: ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍBĚH

18. čt 18.00 AMERICKÝ SESTŘIH
+ OBLÍKEJ SE SLUŠNĚ
20.30 STRÁŽCE HRANICE
+ MODROOKÝ MĚSÍC
19. pá 18.00 POZOR NA ŽENSKÝ!
(blok krátkých lesbických ﬁlmů)
20.30 TARIK EL HOB: CESTA
K LÁSCE + SI-RITE STORY
22.30 VŽDYŤ JÁ JSEM
ROZTLESKÁVAČKA!
24.00 KAMARÁD DO DEŠTĚ
(blok krátkých gay ﬁlmů)
20. so 16.30 TĚLO: ŽENSKÁ DEFINICE
+ HARD FAT + ČÍM VĚTŠÍ, TÍM
LEPŠÍ + CO HOLKY DĚLAJ
18.00 O MUŽÍCH A BOZÍCH
+ ZKUS MĚ POCHOPIT
20.30 SIRÉNY TŘIADVACÁTÉHO
STOLETÍ
22.30 POZOR NA CHLAPY!
(blok krátkých gay ﬁlmů)
24.00 S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
(blok krátkých lesbických ﬁlmů)
21. ne 16.30 DĚJINY MASTURBACE
+ MASTURBACE: JAK SI UŽÍT
AUTOEROTIKU
18.00 DOKOLA
20.30 SNY AKIRY KUROSAWY (FK)
22. po 18.00 DOGVILLE
20.30 ŽENY PRO MĚNY
23. út 18.00 GHOST DOG: CESTA
SAMURAJE (FK)
20.30 OZVĚNY FAMUFESTU
24. st 15.30 NÁVRAT (FK pro SŠ)
17.30 AMORES PERROS
20.30 21 GRAMŮ
25. čt 18.00 ČESKÝ SEN
20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
26. pá 18.00 BROUK
20.30 FAHRENHEIT 9/11
22.45 KILL BILL 1
27. so 18.00 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
20.30 ŽIVOT BRIANA
22.30 KILL BILL 2
28. ne 18.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY (FK)
20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
29. po 18.00 ŠPATNÁ VÝCHOVA
20.30 JARO, LÉTO, PODZIM,
ZIMA… A JARO
30. út 18.00 VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM (FK)
FILMY PRO DĚTI
6. so 14.00 PÁN PRSTENŮ:
SPOLEČENSTVO PRSTENU
7. ne 14.00 KRTEK A ZELENÁ HVĚZDA
20. so 14.00 KRTEK A SNĚHULÁK
21. ne 14.00 KRTEK A RAKETA
27. so 14.00 PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE
28. ne 14.00 PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT
KRÁLE
DIVADLO PRO DĚTI
7. ne 16.00 KOPRETINKA (Pohádkové
divadlo)
14. ne 14.00 Martinská světýlka + dortová
válka + Fimfárum
28. ne 16.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
(Divadelní společnost Kejklíř)
2. út
9. út
16. út
23. út
30. út
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FILMY PRO SENIORY
10.00 OBECNÁ ŠKOLA
10.00 HOREM PÁDEM
10.00 KRÁL TANČÍ
12.30 SOKOLI
10.00 ÚDOLÍ VČEL

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz, www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB
– radka.proskova@palacakropolis.cz
1. po 19.30 DIVADLO NABLÍZKO: Cikáni
(K. H. Mácha)
2. út 19.30 PSÍ VOJÁCI (25 let)
3. st 19.30 Future Line: GANDHARS
+ AGAVE 9
5. pá 19.30 EGGNOISE
6. so 19.30 EuroConnections: OZRIC
TENTACLES + CARTONNAGE
7. ne 19.30 DIVADLO NABLÍZKO:
S vyloučením veřejnosti (J. P. Sartre)
8. po 19.30 Respekt Plus: AMAZONIA
AMBIENT PROJECT – THE YOUNG
GODS & JEREMY NARBY
9. út 19.30 Future Line: NIL
+ SUNFLOWER CARAVAN

10. st 19.30 Respekt Plus: FANFARE
CIOCARLIA
11. čt 19.30 DG 307
12. pá 19.30 HIP HOP FOUNDATION #28
14. ne 19.30 FRINGE OFF (divadelní festival)
16. út 19.30 Staropramen Akropolis Top:
MEKY ŽBIRKA
17. st 19.30 EuroConnections: PHIL
SHÖENFELT + WISMUT
18. čt 19.30 Tolerance 2004: AFROLATINO
NIGHT – TAM TAM ORCHESTRA,
TAM TAM BATUCADA, TSHIKUNA
19. pá 19.30 Žižkov Meets Jazz 2004: DAVID
DORŮŽKA QUARTET, JIŘÍ STIVÍN,
2GENERATIONS JAM SESSION
20. so 19.30 Žižkov Meets Jazz 2004: JÁN
AČO SLEPČÍK, GULO ČAR, BLACK
& WHITE JAM SESSION
21. ne 19.30 VLASTA REDL & KDJ (křest
alba)
10. FESTIVAL
INTEGRACE SLUNCE 2004
22. po 9.00 vystoupení dětí ze speciálních,
základních a středních škol
19.30 DIVADLO NABLÍZKO:
Tracyho tygr (W. Saroyan)
23. út 9.00 vystoupení dětí ze speciálních škol,
z ústavu sociální péče a dětského domova
19.30 TRINY
24. st 9.00 vystoupení dětí ze speciálních
a středních škol, střediska pro nevidomé,
speciálního domova mládeže a domova
pro zrakově postižené
19.30 LIDOVÉ STUDENTSKÉ DIVADLO NAZKOUŠKU: Havrane z kamene + kytarové duo NESTÍHÁME
25. čt 10.00 ÚSMEV: Petr Pan (hudební
pohádka dětského divadelního souboru
ze Slovenska)
19.30 DOČASNÁ ŠEJKSPÍROVSKÁ
SPOLEČNOST JEDLIČKOVA ÚSTAVU: Ňuňáci (premiéra)
26. pá 10.00 workshop
19.30 BLUESENDS + KUSH + JAN
LANGER a hosté
22. – 28. Co na srdci, to na obrázku (výstava děl
dětí z Pomocné školy Rooseveltova 8,
Praha 6)
27. so 19.30 9 let Paláce Akropolis: STP
+ MAJKLŮV STRÝČEK
28. ne 19.30 FRINGE OFF (divadelní festival)
29. po 19.30 Respect Plus: TINARIWEN
30. út 19.30 Future Line: APPLE JUICE
+ MATA HARI
koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3
tel.: 222 721 838
fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz

1. po 19.30 KARMÍNA: Již je čas
na podzimku
3. st 19.30 TEMPERAMENT 430
(program: český klasicismus v Evropě
– J. Mysliveček, J. Fiala, C. Stamitz,
W. A. Mozart, J. Haydn)
4. čt 19.30 DUO GUITARACCORD
(program: A. Vivaldi, E. Granados,
M. Tesař, B. Martinů, A. Piazzolla aj.)
5. pá 19.30 Pražští pěvci a sólisté: Stabat
Mater (varhanní verze díla A. Dvořáka)
9. út 19.30 TRIO EUFONICO (program:
J. Matys, O. Mácha, J. Sycha, J. Teml,
R. Sršňová, B. Martinů)
10. st 19.30 VIOLA D`AMORE – duo
(program: V. Vodička, J. K. B. Vaňhal,
K. Stamic, V. Pichl, J. J. Ryba)
11. čt 19.30 MIŠPACHA (program: chasidské
písně a židovské příběhy)
13. so 15.00 TRIO ELVETICO (program: J. Küffner, A. Dvořák, M. Boris, M. Bruch)
Pro seniory vstupné 20 Kč.
16. út 19.30 H. VELICKÁ – violoncello,
M. RADA – klavír (program: J. S. Bach,
F. Chopin, A. Glazunov, M. Štědroň jr.,
J. Brahms aj.)
23. út 19.30 NOČNÍ OPTIKA (program:
vlastní repertoár na pomezí moderního
jazzu a „klasické“ hudby)
24. st 19.30 MUSICA BOHEMICA
25. čt 19.30 ZPÍVÁNÍ PRO OLGU (koncert
posluchačů a absolventů ze třídy
pěvkyně O. Štěpánové)
30. út 19.30 S. HESSOVÁ – housle,
D. WIESNER – klavír (program:
A. Dvořák, J. Suk, M. Kubička,
L. Janáček)

DIVADLO PRO TANEC

Pozvánka

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

Českobratrská církev evangelická
6. so 16.00 O. Halama: Moc Ducha
svatého (přednáška v Betlémské
kapli na Žižkově, Prokopova 4)
25. čt 18.00 Ing. A. Kocáb: Obhajoba
víry (přednáška tamtéž)

Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.
1. po 20.00 R. Tirpak: Inside Of; P. Hauerová:
Noční můra
4. – 5. 20.00 VerTe: Kruh II; Laroque
– H. Weinzierl, H. Arenbergerová: Duo
para ella >>> comida para dos; VerTe:
Průzor hrdlem
7. ne 17.00 a 20.00 Taneční konzervatoř
Praha – J. Kodet: Povídání s Fridou;
P. Zuska: Bolero
8., 18., 21. a 26. 20.00 Uvolněte se, prosím
(talk show J. Krause, 8. 11. od 19.00)
9. út 20.00 Divadlo Vizita: Golemův Šémík
15. – 16. 20.00 S. Ambert: La Felure du
Papillon
19. – 20. 20.00 Divadlo Petra Bezruče, Ostrava:
Ústa Micka Jaggera
22. – 23. 20.00 Junior Domino Dance Company
25. čt 20.00 Gothart (koncert)
28. – 29. 20.00 L. Stránská: Inside each of us;
L. Mírková: Na hraně; D. Hoštová: Útlé
nožky černé vrány
8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO FESTIVALU

NEKONVENČNÍ
ŽIŽKOVSKÝ PODZIM
Jiřího Hoška
email: hosekj@r.amu.cz
www.zizkov.cz/festival

Předprodej vstupenek v traﬁce TTT naproti
hotelu Olšanka (tel. 222 728 842).
3. st 19.30 POCTA SV. HUBERTOVI
– kostel sv. Anny, Ostromečská
5. pá 19.30 RYCHLÁ JÍZDA NA LEASING
JANY KOUBKOVÉ A „EU BANDU“
(jazzová party v autosalónu) – Auto
Jarov, Osiková 2
7. ne 19.00 KONCERT VÍTĚZŮ PÍSŇOVÉ
SOUTÉŽE B. MARTINŮ – Hudební
škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9
20.00 SAXAFONY ZÁŘÍ NAD PRAHOU (koncert ke 160. výročí vynálezu
saxofonu) – Žižkovská věž
9. út 19.30 DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA (jazzová opera J. Šlitra) – Žižkovské
divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5
11. čt 19.30 OPERNÍ PERLY V KAPSE
„BALET – KONCERT“ – Arcotel
Teatrino, Bořivojova 53
16. út 19.30 ANTONÍN DVOŘÁK: „MŮJ
DOMOV“ – VŠE, nám. Winstona
Churchilla 4

VII. ročník mezinárodního
festivalu akustické kytary

www.kytaranapriczanry.cz
13. so 19.30 V. MIŠÍK & R. HLADÍK,
RUCHADZEBAND, host: I. HAJNIŠ
– THE NEW BLUES BAND – Palác
Akropolis
15. po 19.30 J. LAGUNA (Mexiko) + studenti
českých uměleckých škol – Atrium
28. ne 19.30 T. EMMANUEL (Austrálie)
+ S. TOLOUIE (Írán) – Atrium

Etno-čajovna Herba Magica
(Zvonařova 6)
17. st 19.00 Legendy severoamerických Indiánů (v podání J. Potměšila,
živé provedení indiánských písní)
24. st 19.00 Severské balady (historické eposy v podání J. Kačera
a J. Potměšila)
Hospoda u Vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
4. čt 19.00 Jiří Schmitzer (recitál)
11. čt 19.00 Vlny (trocha muziky)
18. čt 19.00 Folimanka blues
25. čt 19.00 Sajkedelik Šraml Band
(křest CD)
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
9. út 16.00 V. Micka: Osoby Žižkova
v literatuře (přednáška)
23. út 16.00 Dr. Z. Šesták: Jak si humorista v roce 1907 představoval
Žižkov za 100 let (přednáška)
Nová Trojka
(Jeseniova 19)
2. út 10.00 ubrousková technika –
květináče
3. st 15.00 tisk na textil
6.so 14.00 malování na hedvábí
10. st 15.00 malování na hedvábí
14. ne 14.00 Martinská světýlka v Aeru
16. út 9.30 muzikoterapie
20. so 15.00 glazování hrnečků
21. ne 15.00 Skřítkova kouzelná školka – divadélko pro nejmenší
23. út 10.00 ozvěny Jednoho světa:
promítání ﬁlmu s hlídáním
24. st 15.00 lampiónky
16.00 česko-anglický klub pro celou rodinu
27. so 14.00 vázání adventních věnců
Římskokatolická církev
2. út 15.00 dušičková pobožnost –
u hlavního kříže na Olšanských
hřbitovech
9. út 18.00 M. Szabo a E. Hašek-Coollidge: Jak se žije v Bílém domě
(beseda se zvláštní asistentkou pěti
prezidentů USA – od Kennedyho
po Cartera; v centrále RSTS, Koněvova 99, vstup volný)
13. so 8.30 vycházka pražskými uličkami, tentokrát na Malé Straně (sraz
u kostela sv. Jana „Na Prádle“)
6. – 30. výstavka z cyklu „Sto let kostela sv. Prokopa“, v listopadu s povídáním o 1. zdejším faráři (u vchodu
kostela, možnost prohlídky vždy
před bohoslužbou)
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
3. st 14.00 vycházka do Stromovky
(sraz na stanici tram. č. 12 „Výstaviště“)
19. pá 16.00 Albatros: Proslavená sóla,
dueta i árie (pořad v Hudební škole
hl. m. Prahy, Komenského nám. 9)
24. st 14.00 vycházka na nábřeží Vltavy (sraz na Palackého nám.)
VOŠUP a SUPŠ
(Žižkovo nám. 1)
16. út 16.00 vernisáž výstavy studentek VOŠUP K. Venclíkové a J. Hruškové z volné tvorby (výstava v galerii
školy potrvá do poloviny prosince)

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3 • email: info@ulita.cz • www.ulita.cz
tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920, 602 743 339 (odd. sportu a turistiky), 271 774 726 (fax)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18
a v přestávkách večerních koncertů
14. 10. – 12. 11. D. ČÁPOVÁ: Obrazy
23. 11. – 22. 12. V. Toušek: Fotograﬁe

7. ne 16.30–19.00 Halloween disko s DJ Hobrem
(cena 30 Kč, „Beztížáci“ 15 Kč)
11. čt 9.30–11.30 Pohádkový sedmiboj – soutěže
a hry pro děti od 3 do 6 let (vstup volný)
12. pá 14.00–16.00 Hrátky s listím – výtvarný
klub pro děti (cena 40 Kč vč. materiálu)
13. so 14.00–16.00 Kašírovaný anděl – umělecká dílna pro rodiče s dětmi (dokončení práce
v pátek 26. 11. v 16.30–18.30; cena 40 Kč)
14. ne 15.00–17.00 Šnečí studio – pojďte si hrát
s listím a barvami (během dětské výtvarné dílny pro rodiče beseda s psycholožkou
PhDr. M. Štefančíkovou o zvládnutí počátků
školní docházky, cena 40 Kč/rodina)
19. pá 14.00–16.00 Autorské balicí papíry – výtvarný klub pro děti (cena 40 Kč vč. materiálu)

 Účetnictví, DPH, mzdy, přiznání. Příznivé ceny. Ing. Studená tel. 721 957 444
 Psací stroje – opravy, prodej.
Tel. 241 412 507
 Vypomohu 2–3 půldny dle dohody.
Tel. 604 954 253
 Potahování stínidel lamp pergamenem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
 Masáže pro zdraví – thajské, čínské,
lymfatické, regenerační, uklidňující
masáže hlavy aj. Ceny 150–550 Kč.
MUDr. Rosípalová, Prokopova 11, P3.
Informace na tel. 603 334 593, objednávky 222 782 123
 Zednický servis.
Tel. 222 719 022, 602 212 089
 Potřebujete hotovost? Vykoupím
z pozůstalosti půdy; váhy, hodiny, vánoční ozdoby, obr. rámy, kafemlýnek,
sklo aj. Tel. 274 814 448
 Celulitida – poradna zdarma
Obchod Druid, Baranova 6

 Př. úklid – ŽL mám. Tel. 222 723 912
 Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhujeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
 Seznamovací agentura 1+1, největší v ČR, PC výběr partnera, single pobyty, přijatelné ceny. P3 Flora,
Chrudimská 5. Tel. 272 744 340,
777 075 573 kdykoliv
 50/184 kuřák střední postavy, pohledný temperamentní chalupář s vlastním bytem a mnoha zájmy, přesto
s pocitem osamění, hledá podnikavou
ženu se smyslem pro humor, i střední
postavy, do 50 let. Tel. 222 723 248,
605 859 528.
 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
 Připravuji ke zkouškám z českého
jazyka. Tel. 222 722 565
 Studentka VŠ – pedagogika doučí
žáky ZŠ – AJ, SŠ – NJ, ČJ. 222 719 528

20. so 9.00–17.40 Arteterapie-arteﬁletika s psycholožkou PhDr. M. Štefančíkovou (cena 340 Kč)
23. út 16.00–18.00 Žižkovská Zlatá struna –
pražské kolo kytarové soutěže pro amatérské
hráče ve věku 10–16 let (startovné 40 Kč,
vstupné 30 Kč)
27. so 9.00–16.00 Den pro zdraví (aquaerobik,
břišní tance, sebeobrana apod.)
28. ne 15.00–17.00 Sol la si – soutěž pro odvážné
zpěváky do 16 let (startovné 40 Kč, vstupné
30 Kč)
POZNÁVÁME S ULITOU
6. 11. – Liberec, 13. 11. – Karlovy Vary, 17. 11.
– Hruboskalsko, 20. 11. – Český ráj, 27. 11. – Šumava (cena celodenního zájezdu 50 Kč)

INZERCE

Střední odborná škola,
Střední odborné učiliště,
Odborné učiliště a Učiliště státní
Učňovská 100/1, Praha 9 – Hrdlořezy
p
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á

Den otevřených
dveří
27. 11. 2004 a 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
 Křesťanská knihovna Praha, Bara-

nova 32, Praha 3 nabízí anglické
a české knihy, audiokazety a videokazety. Tel. 222 724 856

RAD_11_10_v.indd 1

 Zdravotnice hledá přech. pobyt.
 Veřejné střežené parkoviště na Jarově hledá noční hlídače-důchodce.
Nenáročná práce v klidném prostředí.
Tel. 602 448 082
 Koupím vláčky rozměr „HO“, lokomotivy, vagony, příslušenství, i nekompletní. 222 720 186, 607 214 190
 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
 Stropní sušák prádla. Montáž na míru
do stropu nebo stěn. Tel. 602 273 584
 Čistírna peří je umístěna na Plzeňské 170, Pha 5. Zhotovujeme deky
a pol. z naší sypkoviny na počkání
nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174

 Vyměním pěkný st. 1+1, P3 za větší
– ne panel, ne majitel. Tel. 606 836 760
 Hledám obecní byt 1+1 až 4+1 v Praze. Vyměnou nabízím byt, jehož majitel zaplatí odstupné 300 až 600 tis. Kč.
Tel. 777 126 054
 Hledám vilku i k rekonstrukci,
rychlé jednání. Tel. 607 157 634
 Mladí manželé vymění 2+kk,
60 m2, OV, Flora, za byt větších rozměrů, min. 100 m2, pouze OV/DV,
tichá ulice, doplatek samozřejmostí.
Tel. 602 528 841
 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)
 Pronajmu garáž v Luční ul., Praha 3. Tel. 608 976 309

27.10.2004 16:12:05
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Rozhovor s…

Janem Kalinou,
bubeníkem a kapelníkem
pražské skupiny Sto zvířat
V úterý 19. října pokřtíte v žižkovské
Akropoli album Nikdy nic nebylo.
Jaké je?
CD jsme začali točit v momentě,
kdy jsme si řekli: teď máme dobrou

sestavu. Na podzim loňského roku
přišli noví muzikanti a počet členů se
ustálil na deseti. Kromě toho hrajeme
samozřejmě čím dál líp. Desky neděláme tak, že by trh volal „Potřebujeme

novou desku Sto zvířat!“, ale – ač to
zní kýčovitě – z vnitřní potřeby.
Chtěli jsme, aby nové album bylo víc
srandovní a zároveň i víc smutné, aby
se na něm nálady střídaly, aby veselé
písničky byly hodně veselé a ty smutné velmi smutné. Na rozdíl od koncertů, které jsou výhradně pozitivně
naladěné a na nichž se celou dobu
tančí, se na 57 minutách CD emoce
střídají. Je tam dost smyčců, to skládá
Petr Ostrouchov, má za sebou hudbu
k Želarům, dirigoval symfonický orchestr… Já umím takové ty řachandy,
trojhlas dechů je maximum, čeho jsem
schopen.
Nové album jste si vydali sami. Nebyli jste spokojeni s vydavateli Vašich
předchozích desek?
To ani ne, ale je nás deset, tři z nás
dělají v reklamní agentuře, Petr Ostrouchov je právník se zaměřením na autorské právo – to je ideální sestava
pro založení ﬁrmy a vydání vlastní desky. Chtěli jsme tentokrát za všechno ručit a být naštvaní jenom sami na sebe.
Takhle víme, že to je o nás. Nevyděláme na tom, téměř stoprocentně na tom
proděláme, ale chceme a jsme schopný
to udělat sami. K písničce Nikdy nic
nebylo by už měl být hotový animovaný klip, rádi bychom měli klip i k písni
Domácí kino, která si o to přímo říká.
Máme dokonce přislíbeno od Ani Geislerové, že by v tom hrála.

Z politických bojů v městě Žižkově V.
Konec starých časů
Abychom však 80. léta 19. století nevnímali jen jako období komických žabomyších válek bizarních maloměstských
politických spolků, připomeňme si, že zároveň šlo o éru nejprudšího rozvoje města Žižkova. Jako houby po dešti vyrůstaly na dosud holých stráních celé bloky
domů, stavěly se velké budovy národních
škol, byly položeny základy chrámu, otevřena nemocnice a chudobinec, zaveden
vodovod, dokončena kanalizace, dlážděny ulice, přijela první koňská tramvaj…
Takto široký záběr veřejných prací
a výdajů však zároveň poskytoval o to
větší prostor opozici, aby nalézala nedostatky. Byly-li některé ulice vydlážděny
zbrusu novou dlažbou, tím více vynikly
ty, které dosud vydlážděny nebyly – v čele s nešťastným náměstím Komenského.
Městská rada navíc řešila některé problémy příliš ukvapeně, přesně ve stylu
matematických chytaček pro školáky.
Kupříkladu ten vodovod: volilo se mezi
možností A – připojení k vodovodu Královských Vinohrad za cenu 40 000 zlatých
ročně, nebo B – výstavba vlastního vodovodu za 400 000 zlatých. Takový kapitál
však v městské pokladně nebyl, zvolila se
tedy první varianta. Přitom každá banka
by potřebnou sumu jistě mileráda poskytla při 20 000 ročních splátek…
To nejhorší si však občané žižkovští připouštěli zatím jen pomalu. Kotel
byl přetopený, na tak závratný rozvoj

nebude zakrátko kde brát, zadlužení
obce již dosáhlo půldruhého milionu
zlatých. Žižkov neměl prostory ani terén
pro větší průmyslové podniky, které by
přinášely podstatné zisky i do městské
pokladny, a stával se gigantickou ubytovnou pro dělníky, zaměstnané především
v sousedním Karlíně, kam odcházely také
zisky z jeho práce. Na Žižkově zůstávalo
(kromě útraty v krámech a hospodách)
jen jejich nájemné za bydlení. Bylo proto
třeba tento hlavní pramen příjmů spoutat a zdanit. Obecní přirážky se až dosud
nezvyšovaly, ovšem 30. 7. 1890 usnesením městského zastupitelstva činžovní
přirážka stoupla rovnou na celých 5 %.
Zlatá gründerská doba tímto skončila,
bydlení na Žižkově se prodraží a mnozí

Foto: Archiv hl. m. Prahy

Pohled do Prokopovy ulice na Žižkově (kolem r. 1900)

Svoboda v „pubertě“
Někdo pověděl, že „pravou hodnotu věcí poznáváme tehdy, když o ně
přijdeme“. Je na tom kus pravdy. Jak
ale můžeme zjistit hodnotu svobody,
když o ni přijít nechceme? Už 15 let
žijeme ve svobodné zemi a ani nám
to nepřijde. Budeme čekat na novou
totalitu, abychom si svobody více vážili? To si určitě nikdo z nás nepřeje.
Proto je užitečné si připomenout, jak
to vypadá v otroctví, a na pozadí toho
si ukázat pravou hodnotu svobody.
V jedné černošské písničce se zpívá o tom, co všechno člověk v otroctví postrádá a jak si opravdovou
svobodu představuje. Kam chci, tam
půjdu, co chci, to budu číst. Nechci už
kývat, chci svůj názor mít. Chci svůj
život jako člověk žít, své děti po svém
vychovávat. Už se těším až se narovnám, až se k nám právo vrátí. Jakýkoliv druh otroctví člověka ponižuje
a lidský život deformuje. Dar svobody umožňuje naopak lidem žít důstojně a dále se rozvíjet.
Nefunguje to ovšem samo. Vyžaduje to osobní zápas a angažovanost. Život ve svobodě je nádherný i náročný
zároveň. Nádherný proto, že sám rozhoduji o tom, jak naložím se životem,
s časem, s penězi. Nesnadný proto,
že člověk má mnoho možností a rozhodnutím pro jednu z nich se vzdává
všech ostatních.
Spolu s vámi si rád připomínám, jak
je to dobré, že máme svobodu. V nové situaci ale vidím také to, jak nedokážeme ve svobodě žít opravdu svobodně. Anebo si myslíte, že svoboda
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se přestěhují dále na východ – do Libně
a Vysočan.
Toho se však již starosta Wertmüller
nedožil, zemřel 21. 6. 1890. Novým starostou se nestal nikdo jiný než jeho náměstek František Bláha. Jeho tým se však
zcela obměnil. Farář Houžvička dosáhl
duchovního postavení v nově ustavené
žižkovské ﬁliální farnosti a světskou politiku opustil, kdežto učitel Král učinil
zásadní obrat – přestoupil k opozici! Bláha však nezůstal osamocen, jeho novými
oporami se stali pánové František Vajtr,
Antonín Nejtek a hlavně Eduard Žďárský. Namísto trojice se nadále mluvilo
o quadrumvirátu.
Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

je to, že si lidé dělají, co chtějí? Vnější
svoboda je pro nás výzvou k odvaze žít nezávisle na různých tlacích,
kterým jsme vystaveni. Dar svobody
zůstává darem tam, kde žijeme odpovědně a moudře. Stává se ovšem promarněnou příležitostí tam, kde jsme
svobodě neporozuměli a využíváme
ji jen pro vlastní cíle.
Mgr. Bronislav Kaleta,
farář Církve bratrské v Praze 3

Blahopřání
seniorům
Všem členům a ostatním seniorům,
kteří oslaví v listopadu kulaté a půlkulaté narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let. Blahopřejeme: Evě Čechové, Bohumilu Haškovi,
Heleně Hendrychové, Zdeňku Holečkovi, Martě Kabíčkové, Karle Kellerové,
Antonii Simkové a Boženě Watienové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3
Viktor Pelzel

HISTORIE, PROSTOR A LIDÉ

Jak je to s autorstvím písniček Sto
zvířat?
Hudbu skládáme já s Petrem Ostrouchovem a všechny texty píše Tomáš Belko. Mám radši, když je první
text a já jsem jím trochu omezen. Dříve to bylo půl na půl – někdy Tomáš
dostával od nás písně s takovou svahilštinou a někdy dal texty on nám.
S novou deskou to už proběhlo jinak,
Tomáš napsal kolem třiceti textů a my
jsme si je s Petrem rozebrali. Tahle
muzika by mohla mít, jak je skočná,
i blbá slova, ale to nechci, nemám rád,
když se v reggae zpívá „reggae reggae“
a v rokenrolu „rokenrol“.
My jsme s Tomášem napsali už kolem 70 písniček. Protože se strašně
dlouho známe a jsme všichni z jedné
kapely, můžeme si dovolit do tvorby
si navzájem kecat. V mých písničkám
aranžuje Petr a já zase dechy v jeho
a do toho nám mluví Tomáš. A ty texty
– to je hodně ze života, i třeba píseň
Pochyby, jak jsem v prasečí masce
a trenýrkách běhal po schodech. Ale
ty dveře vysadil Tomáš! Prostě popsal
většinu večírků, které jsme spolu zažili. Hudbu k tomuhle textu jsem musel
napsat já, protože žiju v těch průserech
– tak píšu ty veselé písně.
Proč jste si pro křest desky vybrali
právě Palác Akropolis ?
Protože je ideální. A taky to mám
padesát metrů od domu, a jelikož tu-

Doba svobody umožnila vznik nových
církevních objektů – na snímku vstupní
část modlitebny Církve bratrské v Liberci, která byla slavnostně otevřena
23. února 1997

ším, jak to dopadne, tak je to výhoda
(můj byt ostatně slouží jako noclehárna pro mimopražské členy). Navíc potřebujeme velké pódium, křest
našeho pátého alba bude velkolepá
akce. Chceme, aby měla dobrá světla
a dobrý zvuk. Na pódiu bude i Ota
Klempíř z J. A. R., muzikanti ze skupiny Gothard a dokonce smyčcový
orchestr, tak abychom se tam všichni
vešli…
Jinak pravidelně hrajeme první
středu v měsíci ve Vagónu a každou
první sobotu v Malostranské besedě.
Jak nás je moc a máme nepříjemné
technické požadavky (třeba i na počty mikrofonů), tak se v republice
najde jenom asi 15 klubů, kam se
vejdeme.
Jak se Vám líbí na Žižkově? Kde Vás
tak nejspíš potkáme?
Já jsem vyrůstal na Smíchově, který
si je se Žižkovem velmi podobný. Žižkov je ale daleko exkluzivnější, jsou
tady parky, spousta hospod, každá ulice jiná a odevšad je sem blízko. Navíc
tady bydlí moje děti, syn hraje za Viktorku fotbal.
Můj otec je letecký modelář, zasloužilý mistr sportu, a zásobuje nás neuvěřitelným množstvím draků, takže
na Parukářce jsme s dětmi pečení vaření. Draci, co vypadají nejlíp a létají
nejvýš, jsou naši.
Připravila Michaela Púčiková

Představujeme
Skautské středisko Gatagéwa

„Gatagéwa“ je indiánské jméno
pro želvu a máme ho, protože se zajímáme o život a zvyky amerických
Indiánů.
V současnosti pracují v našem
středisku dívčí oddíl Měsíční paprsek (klubovní schůzky každou středu
od 16.30 do 18.30) a chlapecké oddíly Stopaři (schůzky každé pondělí
od 16.30 do 18.30) a Toulátka (schůzky vždy v pondělí od 16.30 do 19.30).
Je nám od 5 do 50 let. To, jací jsme
a co děláme, možná více než nějaký
výčet aktivit přiblíží slova paní Dany
K., maminky dvou našich čerstvých
členů:
„Dlouho jsem pro své dvě velmi
živé děti – devítiletého Pavla a pětiletou Andreu – hledala něco, co by
přijatelným, ekonomicky nepříliš náročným způsobem odčerpalo jejich
energii a co by je bavilo déle než týden. Na jaře mě kamarádka upozornila na akci pořádanou skauty. Nebyla jsem z toho nadšená. Moc dobrého
jsem o skautech neslyšela a nikdy
jsem nechápala, co vlastně dělají. Děti
ale byly neodbytné, a tak jsem s nimi
vyrazila. Obě pohltily docela dobře
připravené soutěže a hry na téma

Zdravotnické okénko
Akutní a chronický
infekční zánět ledvin
V minulém čísle jsme psali o infekci močových cest, zpravidla banálním
onemocnění, které však nelze podceňovat. Při neléčení může sice odeznít
samo, ale také přejít v infekční postižení pánvičky ledvinné a vlastní ledvinné
tkáně. To pak hovoříme o „pyelonefritidě“, při níž může být postižena jedna
ledvina i obě zároveň.
Vznik pyelonefritidy často podmiňuje současné další onemocnění ledvin – u dětí tzv. vesicoureterální reﬂux,
tj.stav, kdy se moč vrací z močového
měchýře zpět do močovodů a ledvin,
u dospělých např. kameny v močovém
měchýři a ledvinách, zvětšení prostaty
apod.
Při akutním infekčním zánětu ledvin dochází – po příznacích jako u infekce močového měchýře (viz minulý
článek) – k rozvoji vysokých horeček a bolestí v bedrech a při močení
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a k celkové schvácenosti. Onemocnění
je třeba léčit v nemocnici. Podávají se
injekční antibiotika a sledují ledvinné
funkce, nutný je dostatek tekutin.
Opakované infekční záněty ledvin
mohou vést k vzniku chronické pyelonefritidy, při níž dochází k úbytku
funkční tkáně, ledvinných klubíček
(glomerulů) a kanálků (tubulů). Tkáň
se vazivově „přestavuje“, ledvina se
posléze se zmenšuje (svrašťuje), což
vede ke snížení její funkčnosti. Takto
postiženy někdy bývají dokonce obě
ledviny zároveň. Posledním stupněm
se i přes veškerou péči může stát nevratné selhání ledvin s následnou
potřebou „umělé ledviny“ neboli hemodialýzy. To v praxi znamená třikrát
týdně docházet na hemodialyzační oddělení a zde se podrobit čtyř- až pětihodinové proceduře, při níž je speciálním přístrojem čištěna krev pacienta.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Harry Potter a já jsem se zatím rozhlížela po klubovně i po lidech:
• Viděla jsem fotky a památky z výprav, táborů i prospěšných prací
a zajímavé rukodělné výrobky. Mělo to atmosféru.
• Viděla jsem kluky a holky ve věku,
kdy většinou nejsou ochotni věnovat se ničemu jinému než sami sobě,
jak se laskavě a s porozuměním věnují malým dětem. Pohoda!
Líbilo se to mně i dětem, tak zkusily chodit na schůzky. Každé na tu,
jejíž program odpovídal jeho věku.
Domů se ze schůzek i výprav vrací
nadšené, plné zážitků a zdravě unavené. V dnešní době k nezaplacení! Navíc to na rozdíl od sportu či různých
kroužků rodinný rozpočet nadměrně
nezatěžuje. A tak všem známým, kteří hledají jako já na jaře, doporučuji
právě tuto skautskou partu.“
Za vedení střediska Lucie Rydlová
Adresa:
Bořivojova 27, Praha 3
Kontakt:
tel. 603 874 504, 604 479 977
email: gatagewa@quick.cz
www.gatagewa.wz.cz

Přednášky
o zdraví
Občanské sdružení Remedium Praha pořádá od října do 7. prosince
každé úterý v 15.30 až 17.00 hod.
v Základní škole nám. Jiřího z Poděbrad přednášky na téma Zdraví – prevence a léčba. Vstupné je
30 Kč, bližší informace získáte na tel.
272 739 833.
V listopadu můžete navštívit následující přednášky:
2. 11. MUDr. R. Rajdlová: Ochrana
zdraví – prevence a léčba
9. 11. Mgr. J. Krameriová: Vhodná
strava – prevence a léčba nemocí
16. 11. PhDr. M. Svobodová: Ochrana zdraví – správné držení těla a dýchání
23. 11. MUDr. V. Kaplan: Diabetes
mellitus (diabetická epidemie a její
příčiny, prevence a léčba cukrovky)
30. 11. MUDr. M. Fučík: Katarakta
a glaukom (moderní postupy v léčbě
šedého i zeleného zákalu)
-red-
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Na Vrchu svatého Kříže
otevřena naučná stezka

Stručně...

Zde žil
Vlastimil

 Remedium Praha pořádá od října do 12. prosince každou neděli v 15.00–17.00 taneční kurzy
pro střední a starší generaci v hotelu Arcotel Teatrino, Bořivojova 53
(cena jednotlivé lekce: 25 Kč/osoba,
45 Kč/pár).
 Žákyně SK ZŠ Jeseniova obsadily
na ﬁnále Mistrovství České republiky v atletice družstev, které se konalo 2. 10. na Kladně a v Olomouci, třetí
místo, žáci skončili na pátém místě.

Na domě v Jičínské 4 se v říjnu objevil nápadně nenápadný nerezový
ﬁlmový pás, který připomíná, že zde
dlouhá léta žil herec Vlastimil Brodský.
Na stejné adrese sídlí i kavárna Carpe
Diem, kde si do 5. listopadu můžete
prohlédnout výstavu obrazů Marka
Brodského a fotograﬁcké portréty jeho
otce od Petra Našice.

Neziskové organizace Prahy 3
co nejsrdečněji zvou na

Vyhlídkovou tramvají si v pátek 22. října po Praze vyjely děti z Mateřské školy Na Balkáně. Okružní jízda, uspořádaná ke vzniku samostatného československého státu, začínala a končila
na Vápence a vedla přes historické centrum (Národní divadlo, Staroměstská,
Malostranská, Pražský hrad…). Děti
díky ní mohly Prahu poznat jinýma
očima než s rodiči při nákupech.

V úterý 19. října byla za účasti místostarosty Jana Plívy na Vrchu sv. Kříže slavnostně otevřena naučná stezka, jejímiž autory jsou členové 01/71. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec a Klubu přátel Žižkova. Dvě tabule (jedna u restaurace a druhá v zadní části parku u dětského hřiště) informují
návštěvníky zejména o historii nejbližšího okolí, popisují přírodní zajímavosti
vrchu a obsahují také orientační mapku. Třetí tabule se nachází na náhorní plošině v místě rozhledu na historické centrum Prahy a představuje návštěvníkům
pražské dominanty z žižkovského pohledu.
Naučná stezka, jejíž vybudování ﬁnančně podpořila Městská část Praha 3, je věnována předsedkyni Klubu přátel Žižkova Jiřině Polanecké za její osobní příklad
zdravého žižkovského patriotismu a RNDr. Věře Toběrné za zásluhy v ochraně
přírody a dlouholeté vedení komise životního prostředí na naší městské části.
Obě dámy se také aktivně podílely na tvorbě naučné stezky.
MUDr. Hynek Jebavý, 01/71. ZO ČSOP Koniklec

Listopadové
domácí zápasy
FK Viktoria Žižkov

7. ne 19.00 s SK Kladno

Sovy do škol
a školy za sovami
Na Základní škole K Lučinám v Praze 3 byl v říjnu odstartován druhý ročník
projektu občanského sdružení Arnika

nazvaného Sovy do škol. V loňském
školním roce se přednášek s živými sovami zúčastnilo na 10 000 dětí z 43 pražských škol, zhruba tisícovka dětí se spolu se svými rodiči vypravila za volně
žijícími nočními ptáky do 50 pražských
přírodních lokalit. Děti se také zúčastnily řady výtvarných a dramatických
soutěží, vítězové pak byli odměněni
týdenním ornitologickým soustředěním
v přírodě pod vedením profesionálních
ornitologů.
V prvním ročníku se do projektu zapojilo celkem 470 žáků a studentů z Prahy 3, a to ze ZŠ Perunova, ZŠ Jeseniova
a z gymnázia Na Pražačce, v letošním
školním roce proběhne v ZŠ K Lučinám,
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a ZŠ nám.
Jiřího z Lobkovic.
-redPodrobnější informace k jednotlivým
akcím najdete na www.sovy.cz.

Městská policie informuje
Medailový návrat
Mgr. Miroslava Pytlíková, strážník obvodního ředitelství MP
Praha 3 (na výřezu snímku první zleva), se jako mistryně republiky pro rok 2004 zúčastnila mistrovství světa v parašutismu, které
se konalo ve dnech 18. až 24. 9. v chorvatské Rijece. Zde společně s ostatními členkami české reprezentace v silné
konkurenci ženských profesionálních
týmů vybojovala bronzovou medaili
v přesnosti přistání družstev. Je to velký úspěch české ženské reprezentace,
která po osmi letech dosáhla medailového umístění.
Bc. Dušan Machoň,
ředitel OŘ MP Praha 3

Kdo mě chce

R ADNIČNÍ
NOVINY PRAHY 3
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pod záštitou paní senátorky Daniely Filipiové

20. 11. 2004 od 19 hod.
v hotelu Ariston, Seifertova 65

Cena vstupenek: 170 Kč
Večerem provádí Petr Vacek.
Výtěžek plesu bude věnován
na veřejnou sbírku Kulička.
Více informací a předprodej
vstupenek na www.remedium.cz
nebo na tel. 272 743 360.

KNIHA CTI
zápis č. 68

Jan Vychytil in memoriam

Autora pamětní desky Petra Vogela
jsme se zeptali:
Proč tak netradiční pamětní deska?
Nejdříve bych rád poděkoval manželům Jirounkovým, přátelům pana
Brodského a majitelům domu, kteří
mě oslovili a dali tak možnost tuto
práci zrealizovat.
Po všech skicách a portrétech jsem
se rozhodl použít řešení, které nevyužívá klasický portrét, ale jen jakousi
graﬁckou značku s vlastnoručním podpisem „Bróďa“. Nechtěl jsem nabídnout jen jednu podobu a výraz, když
každý máme ve své paměti spoustu
tváří ze všech těch úžasných rolí a životních scén. Chtěl jsem tak tímto způsobem nechat trochu prostoru k fantazii každého z nás.
Původně jsem měl představu, že se
toto ﬁlmové pásmo potáhne od země
až do nebe, ale pro různé problémy
(jako ukotvení trolejí, římsy a jiné
technické zádrhele) je deska nakonec vysoká 3,5 metru. Pás je na konci
zatočený, takže je vlastně symbolicky
nekonečný…
-pú-

Violoncellista Jan Vychytil, ředitel
Hudební školy hl. m. Prahy, fundovaný
pedagog a člověk vždy nadmíru lidský a citlivý, zůstane pro mnohé z nás
po celý život velkým vzorem. Do hudebního a kantorského povědomí se
tento muž nesmazatelně zapsal svým
úsilím o vytvoření koncepce hudebních gymnaziálních tříd v rámci České
republiky. Výsledkem jeho nezměrného celoživotního tvůrčího ducha je budova Hudební školy a Gymnázia Jana
Nerudy na Komenského náměstí v Praze 3, která dala nadcházejícím mladým

generacím hudebníků možnosti nemající v českém uměleckém školství
obdoby. Množství žáků, kteří jí od roku
1996 prošli, je značné a škola samotná
je nesporným důkazem smysluplnosti
díla, které si předsevzal a na pražském
Žižkově vybudoval a vedl.
Je pro mě tedy radostí oznámit,
že na vzpomínkovém setkání 23. září
(na snímku) byl Jan Vychytil in memoriam zapsán do knihy cti Městské části
Praha 3.
Filip Magram,
Hudební škola hl. m. Prahy

Futsalový turnaj na Pražačce
(oba ze ZŠ Chelčického) a brankáři
Michalu Hanušovi (ZŠ Žerotínova)
zas popřál místostarosta Ing. Bohuslav
Nigrin. Na mladé čtrnáctileté a patnáctileté sportovce se přišli podívat též fotbalisté Viktorie Žižkov Luděk Stracený
a Michal Kropík.
-red-

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

1) 0759-04 devítiletý béžový pes se slabým
melírem, větší kříženec německého ovčáka; hodný, čistotný a poslušný, slyší
na jméno Dan; do útulku přišel se zraněným ocasem, který musel být amputován. Majitel byl objeven, ale nechce se
již o psa starat.
2) 1812-04 tříapůlroční žíhaný pes, velký
kříženec boxera s kupírovaným ocáskem; vhodný pro sportovně založenou
rodinu, má rád procházky. Nalezen 3. 9.
4
na Vinohradech.
3) 1899-04 osmiletý černý pes, kříženec špice střední velikosti; hodný a čistotný, nevhodný k dětem. Majitelka je dlouhodobě v nemocnici a nemůže se o něj dále starat.
4) 2011-04 desetiletý plavý pes, menší kříženec; vhodný do bytu, čistotný, mazlivý a hodný. Nalezen 27. 9. na Vinohradech.

III. Reprezentační
ples neziskového
sektoru Prahy 3

V sobotu 16. října proběhl pod záštitou náměstka primátora Petra Hulinského ve Sportovním a rekreačním
areálu Pražačka první ročník futsalového turnaje „O putovní pohár FK
Viktorie Žižkov – s energií pro zdraví“.
Utkalo se v něm 8 mužstev základ-

ních škol z Prahy 3. Na prvním místě
se umístili žáci ZŠ Chelčického, druhý
skončil tým ZŠ K Lučinám a třetí ZŠ
Havlíčkovo nám. Pohár předal vítězům
zastupitel hl. m. Prahy Miroslav Poche
(na snímku), nejlepšímu hráči Jakubovi
Tichému, střelci Antonínu Svojsíkovi
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