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Večer pekingské opery
v Paláci Akropolis
připravila žena nad jiné
povolaná – paní Shang
Huimin.
Čtěte na straně 4.

Velké malé
změny
Naše vnímání toho, v jakém světě
žijeme, dnes do značné míry spoluvytvářejí média. Týká se to války
v Iráku a evropské integrace stejně
jako naší domácí politiky. A totéž
platí pro naše město, městskou část,
pro naše nejbližší okolí.
Noviny a televize nám zprostředkují každodenní porci více či méně
zajímavých zpráv. Pokud bychom
se však měli spoléhat pouze a toliko
na tento zdroj informací, asi bychom
vnímali realitu značně pokřivenou.
Zaznamenáno televizní kamerou či
perem novináře má Praha 3 své tu
větší, tu menší „skandály“ a pozdvižení jako vytopené domy, na nichž
se budují nástavby, pískající dav
protestující proti zavedení zóny
placeného stání nebo předvolební
trestní oznámení podaná na starostu. Jindy můžeme narazit na reportáž z Masopustu či Vinobraní nebo
na zprávu o úspěšné policejní razii.
To jsou věci, které jsou pro žurnalisty zachytitelné, a tudíž zajímavé.
Ne tak každodenní život a pozvolné změny, které vnímá každý
z nás na vlastní kůži. Ty totiž představují něco, co je pro média víceméně neuchopitelné. Většina čtenářů,
kteří na území Prahy 3 žijí, mi určitě
dá za pravdu, že tvář čtvrti se v posledních letech velmi změnila, a to
k lepšímu. Mluvím o mnoha nově
dokončených stavbách, o opravených fasádách a obnovených parcích, vysázených stromech a nově
vydlážděných (a uklizených) chodnících. V jednotlivostech jsou to věci
málo výrazné – míněno tu vysazený
strom nebo vydlážděný kus chodníku. Ale v součtu bude tento dramatický pozitivní vývoj podoby naší
městské části jednou více charakterizovat naši současnost než všechna
zmíněná mediální pozdvižení.
Milan Český,
starosta
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Kühnův dětský sbor
vlastně vznikl na Žižkově.
Vzpomíná na to jeho
umělecký vedoucí
profesor Jiří Chvála.

Na kolech, koloběžkách
i bruslích vyjeli lidé
nejrůznějšího věku
z nám. Jiřího z Poděbrad
do centra Prahy.

Čtěte na straně 7.

Čtěte na straně 8.

Víno, zpěv a rytířská klání
Jen nezřízení optimisté – navzdory
chmurným předpovědím a vývoji počasí od začátku týdne – věřili, že 8. ročník
Vinohradského vinobraní (24. – 26. 9.)
trpce nepoznamená déšť. Nebe však
nakonec, ač většinou velmi výhružně
zamračené, zaplakalo pouze sporadicky, a to ještě nikterak intenzivně. Zdá
se, že vinobraní má tam nahoře někdo
rád, možná však zapracoval i nějaký
přímluvce Královských Vinohrad, které
26. 9. slavily rovných 125 let od svého
povýšení na město.

1
Ostatně vodní smršť by si nezasloužili ani pořadatelé, kteří mají rok co rok
s přípravou slavností vína více a více
práce. Městská část Praha 2 si k letošnímu ročníku připravila slavnostní otevření z gruntu zrekonstruovaného (spíše
by se dalo mluvit o „znovupostavení“)
altánu nad vinicí v Havlíčkových sadech. Třetí městská část se zase „vytáhla“ zbudováním tribuny na nám. Jiřího
z Poděbrad, která umožnila sledovat
dění na hlavním pódiu i před ním daleko většímu množství diváků (to se ukázalo obzvláště praktickým u rytířských
turnajů a šermířských soubojů, které nemohou probíhat na vyvýšeném místě).
Právem hrdá může být Praha 3 i na výběr muzikantů a kapel na večerní koncerty – Jiří Schmitzer, Mňága a Žďorp

Na Pražačce moderní
fotbalové hřiště

Především díky účelové státní dotaci se Sportovní a rekreační areál Pražačka konečně dočkal potřebné rekonstrukce: na plochu původně
škvárového fotbalového hřiště byl položen nejmodernější typ umělého trávníku, nově instalováno bylo osvětlení hrací plochy, umělý povrch
získala také běžecká dráha. Slavnostního otevření rekonstruované části sportoviště se v pondělí 6. 9. zúčastnili mj. místostarostové Ing. Bohuslav Nigrin a Jan Plíva, radní Vlastimila Vrabcová a poslankyně za Prahu 3 Eva Nováková.
Nechyběl samozřejmě ani starosta Milan Český
(na snímku), který si nové fotbalové hřiště rovnou vyzkoušel a dobře kopnutou penaltou nedal
brankáři šanci.
-red-
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a Buty přitáhly tisíce návštěvníků, a to
i přespolních. Standardní byla nabídka dechové a cimbálové hudby a soutěží (byť ta hlavní letošní byla trochu střelená: závodníci museli mj. běžet slalom
s vajíčkem na lžíci, mečem zničit nafukovací balónky či do cíle přinést živou
slepici), oproti loňsku přibylo odvážné
vystoupení provazochodce.
Příjemná podzimní akce by se těžko mohla uskutečnit bez sponzorů, dík
budiž tedy vzdán zvláště generálnímu
partnerovi Stavební spořitelně České
spořitelny, hlavním partnerům Test
Onyx a Vinium Velké Pavlovice a partnerům Pražské energetice a Pražské
plynárenské.
-red1 – starosta M. Český lisuje víno, 2 – divadelní kaskadéři Štvanci, 3 – hudební skupina Buty
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Neblahé panelové dědictví
Když se řekne Žižkov, každý si představí něco jiného: někdo hospůdky,
jiný vrch Vítkov s Památníkem, další
krásné domy z přelomu století, pavlače, televizní vysílač či Vysokou školu
ekonomickou. Málokoho ale napadnou
sídliště a paneláky. Přitom ty jsou dnes
na středním Žižkově nepřehlédnutelné.
V 70. letech minulého století se
přesně v duchu tehdejšího komunistického řízení rozhodlo, že tato oblast
bude změněna. Oblast, kde stály staré domy, někdy nepříliš kvalitně postavené. Domy, které nedisponovaly
zázemím tak, jak si současné bydlení
představujeme. Byly to však budovy,

které tvořily se svým okolím typický
urbanistický celek a v nichž měli lidé
svoje domovy.
Rozhodnutí o středu Žižkova bylo
velmi razantní: obyvatele přesídlit, domy odstřelit a na vyčištěném území
dát prostor „krásné“ socialistické panelové architektuře. Podařilo se. Dnes,
po 25 letech, to už nejsou nové, čisté,
relativně komfortní byty, resp. domy,
ale obrovský problém pro majitele, tj.
Městskou část Praha 3. Ta musí nyní
vyřešit to, jak přistoupit k jejich nutným opravám.
Právě kvůli barbarskému způsobu,
jakým byly do střední části Žižkova tyto

Fotomontáž RN

panelové domy vnuceny, je třeba zvolit
takový postup, které povede k opravdové regeneraci domů a celkové humanizaci prostředí, ve kterém nemalá část
obyvatel Žižkova žije. Zamyslet se nejen
nad nezbytnými změnami technickými,
ale i nad způsobem života v těchto nehostinných celcích, které svojí zvláštní
dispozicí průchodů a průjezdů lákají
k uplatnění „výtvarných prací“ našich
graﬁťáků. Hledat cestu, aby tyto obrovské mnohopatrové objekty nepůsobily
vedle opravených starých žižkovských
domů tak cizorodě.
Příkladů ze zahraničí, jak postupovat v takto složitém rozhodování, přitom mnoho neexistuje. Přístup Berlína,
kde nevhodné panelové domy v centru
prostě zboří, není pro Prahu 3 přijatelný. Proto radnice konzultuje tuto
věc s odbornými pracovníky Fakulty
architektury ČVUT a s architektonickými ateliéry a zjišťuje, jaké jsou
jejich poznatky a zkušenosti. Najít to
nejvhodnější možné řešení, které občanům skutečně zlepší jejich životní prostředí, je totiž úkolem nejen pro urbanisty, architekty či sociology, ale hlavně
pro radnici. Odtud musí vzejít v blízké
době rozhodnutí, jakým směrem se vydat, protože čas běží a nic, ani panelové
domy, nemládne.
Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

27.9.2004 16:43:58
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Nová podoba komunikace Seifertova

Ve čtvrtek 30. září bude dokončena rekonstrukce přemostění železniční trati přes Seifertovu ulici a touto
rekonstrukcí vyvolaná úprava Seifertovy v úseku Italská-Bulhar. Společnou snahou všech zúčastněných tak
o dva měsíce dříve, než bylo původně naplánováno, skončí všechna dopravní opatření, která od listopadu
loňského roku velmi znepříjemňovala dopravní spojení mezi Žižkovem
a centrem.

Nová podoba mostu, kdy 6 ocelových nosníků nahradila jednolitá železobetonová konstrukce, má velký
význam pro železniční dopravu. Může
zde totiž být průběžné štěrkové lože,
díky němuž lze na mostě zavést i výhybky a s kolejištěm různě manipulovat, což bude potřebné vzhledem k pokračující přestavbě pražského uzlu.
Většina dotazů občanů však směřuje k úpravám komunikace Seifertova. Co se tedy hlavně změnilo?

Rada městské části Praha 3
ze dne 1. 9.
Doporučila
• ZMČ schválit dodatečný prodej stávající bytové jednotky č. 6 Kunešova 2/2645 oprávněným nájemcům
Souhlasila
• s provedením akce I. etapa opravy
dětského hřiště v ulici Na Balkáně
a schválila zadat realizaci stavební
ﬁrmě FAJSTAVR, s. r. o., za cenu
1 500 012 Kč včetně DPH
Vzala na vědomí
• usnesení Výboru pro územní rozvoj
a dopravu ZMČ na poskytnutí návratné půjčky na opravu a rekonstrukci
domu na území MČ P-3 a nenávratné
půjčky – daru a doporučila je ZMČ
schválit • žádost Waldorfské MŠ Koněvova 240a o souhlas k projektu
„Mosty dětem 2004“ a souhlasila s vydáním kladného stanoviska
ze dne 22. 9.
Doporučila
• stanovit vyhláškou hl. m. Prahy
okruh ve vzdálenosti 150 m od budov
škol a školských zařízení, kde by byl
zakázán provoz výherních hracích automatů
Nesouhlasila
• s okamžitým vypsáním konkurzního
řízení na ředitele ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
Schválila
• navrhovanou změnu stanov SKM P-3,
a. s., a jejich úplné znění a zvolila nové

členy dozorčí rady • postup při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení
na prodej budovy Koněvova 214/1956
– objektu občanské vybavenosti s pozemky parcely č. 3218/4, 3218/8, 3218/9,
3218/10 a 3218/12, vše v k. ú. Žižkov
• návrhy vzorových smluv o převodu
vlastnictví stávajících a nově vybudovaných bytových jednotek v domě
na Balkáně 80, 82 • návrh vzorové
smlouvy o převodu vlastniství ideálních částí podílových domů • umístění
stavby „rekonstrukce komunikace
Malešická I“
Souhlasila
• se zadáním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci
„Výsadba vinice na vrchu Vítkově“
a schválila zadat zpracování ﬁrmě
LÖW & spol., s. r. o., za cenu
292 740 Kč včetně DPH • s poskytnutím zpětného čerpání bytovým družstvům v celkové výši 1 030 676,50 Kč
z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů
Vzala na vědomí
• žádost společnosti Vintage Club
Praha o bezplatný pronájem prostor
radnice k uskutečnění tradiční akce
„Čtvrtmíle Žižkovem“ a souhlasila
s ním • program projektu „Normální
je pracovat“ a souhlasila s přihlášením se k němu
Kompletní seznam a znění usnesení RMČ
najdete na www.praha3.cz.

Slavíte zlatou
či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá Městská část Praha 3 v listopadu 2004
oslavy zlatých a diamantových svateb – 50 a 60 let trvání
manželství. Pokud i vy patříte mezi manželské páry, které
toto krásné jubileum slaví, buďte prosím tak laskavi a ozvěte
se na telefonní číslo: 222 116 349 (Odbor kultury – Marta
Valentová) nebo písemně na adresu: Úřad městské části
Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

 Komunikace byla rozšířena, což
umožnilo zřízení dvou řadicích
pruhů před křižovatkou Bulhar.
 Došlo k zahloubení komunikace,
aby byla dodržena požadovaná
podjezdná výška pro průjezd
motorových vozidel (4,2 metrů).
Díky tomu mohl být vytvořen samostatný výškově oddělený jízdní pruh, napojující komunikace
Příběnická a Řehořova. Tyto
komunikace budou jednosměrné
(od Seifertovy).
 Tramvajová trať je vedena prostředkem komunikace.
 Na železničním mostě byla zbudována lávka pro pěší, která je
přístupná po schodech ze Seifertovy a v budoucnosti bude napojena na plánovanou komunikaci
pro pěší vedoucí podél Vítkova.
Věříme, že tato rekonstrukce zlepší
jak železniční, tak i silniční dopravní
situaci. Je jen začátkem celého komplexu změn, které souvisí s budováním tzv. Nového spojení, ale o tom
až příště.
Závěrem bychom rádi poděkovali
všem občanům, kteří nezbytná dopravní omezení související s výstavbou přijímali s pochopením.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty,
Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Okruh A
termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3)
11. 10.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2)
18. 10.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 25. 10.
4. Přemyslovská/Jičínská (2)
4. 10.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4)
11. 10.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2)
18. 10.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2)
25. 10.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2)
4. 10.

Volné nebytové prostory
Výzva č. 189
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými nebytovými
prostory:
1. Baranova 40/678, kanceláře, 63,61 m2, 1. podlaží (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
2. Ostromečská 9/437, kanceláře, 124,47 m2, 1. podlaží (min. nájemné 750 Kč/m2/rok)
3. Radhošťská 9/2017, sklad nepotravinářského zboží, 41,86 m2, suterén
(min. nájemné 600 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 7. 10. v 9–10 hod.
4. Pod lipami 5/2664, garáž č. 36, 15,40 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
5. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.12, 14,39 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.32, 12,00 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. 189. 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 15. 10. v 15.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ dne 18. 10.
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

Komplexní údržba komunikací 2004
Třetí etapa komplexní údržby komunikací proběhne na území Městské části Praha 3 v termínu 15. až 29. 10. Současně
bude probíhat úklid komunikací, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit: • uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chodníků před zahájením KÚK • úklid
prostor kolem stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována.
Za potíže při parkování v době komplexní údržby komunikací se omlouváme a všem ukázněným řidičům děkujeme za pochopení.

Termíny čištění
Blok č. 1: 15. 10. (pátek)
Hollarovo nám., Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, nám.
Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská
(Jičínská-nám. Jiřího z Lobkovic), Soběslavská (Votická-Hollarovo nám.),
Šrobárova, U Vinohradské nemocnice,
U Vinohradského hřbitova, V Horní
Stromce, Zásmucká
Blok č. 2: 18. 10. (pondělí)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská-Korunní), Perunova,
Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská
(U Vodárny-Jičínská), U Vodárny (Vinohradská-Korunní)
Blok č. 3: 19. 10. (úterý)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčkova), Jagellonská (Bořivojova-Radhošťská), Křišťanova, Lucemburská
(Orlická-Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Jičínská), Radhošťská,
spojka Baranova-Sudoměřská, Sudoměřská, Žižkovo nám.
Blok č. 4: 20. 10. (středa)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kubelíkova), Čajkovského (Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská
(Milešovská-Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská (Milešovská-Bořivojova), Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, Ondříčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslovská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická),
Přišlo po uzávěrce
Říjnové
domácí zápasy
FK Viktoria Žižkov

3. ne 19.00 s FC Vysočina Jihlava
17. ne 19.00 s SK Sigma Olomouc „B“
31. ne 19.00 s FK SIAD Most

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

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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ZPRÁVY Z RADNICE

Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo nám.,
Velehradská, Zvonařova
Blok č. 5: 21. 10. (čtvrtek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského (Kubelíkova-Sladkovského nám.), Havelkova, Chvalova,
Ježkova, Krásova (Seifertova-Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská (Bořivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského nám., U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova
Blok č. 6: 22. 10. (pátek)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova,
Havlíčkovo nám., Husinecká, Chelčického (Lipanská-Prokopova), Chlumova (Seifertova-Prokopova), Jeronýmova, Kostnické nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), Lipanská (Chelčického-Havlíčkovo nám.), Lupáčova,
Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem,
Příběnická, Rokycanova (Chelčického-Prokopova), Řehořova, Štítného,
U Božích bojovníků
Blok č. 7: 25. 10. (pondělí)
Basilejské nám. (západní strana), Biskupcova (Zel. Hajského-Želivského),
Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Domažlická, Hájkova, Chlumova
(Roháčova-Koněvova), Jeseniova (Rokycanova-Želivského), Kališnická, Koldínova, Lukášova, Malešická (Basilejské
nám.-Na Parukářce), Na Parukářce, nám.
Barikád, Ostromečská, Prokopovo nám.,
Roháčova, Rokycanova (Prokopova-

-Koněvova), Sabinova, Tachovské nám.,
Tovačovského, U Stadionu, U Zásobní
zahrady, Zelenky-Hajského, Žerotínova
Blok č. 8: 26. 10. (úterý)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní
strana), Biskupcova (Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Želivského-Koněvova), Jilmová, Kunešova,
Loudova, Malešická (Basilejské nám.-Ambrožova), Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), Na Hlídce,
Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohradou),
Nad Ohradou, Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Domově (Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou (Jeseniova-Kunešova),
Na Ohradě
Blok č. 9: 27. 10. (středa)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá,
Luční, Na Balkáně (Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad Lukami, Pod Vrcholem,
Šikmá, U Kněžské louky, V Domově
(Hraniční-K Lučinám), V Okruží
Blok č. 10: 29. 10. (pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi
Domky, Na Chmelnici, Na Jarově,
Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vackově, Osiková, Pod Jarovem, Pod Lipami,
Schöfﬂerova, V Jezerách, V Zeleni,
V Zahrádkách, Za Vackovem
Městská část Praha 3,
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy

Likvidace listí
napadeného klíněnkou
Hlavní město Praha i v roce 2004 zajistilo pro občany Prahy ve spolupráci
se svozovými společnostmi a vybranými
městskými částmi možnost likvidace listí jírovce maďalu (koňského kaštanu)
napadeného klíněnkou jírovcovou. Listí
mohou občané shrabávat do pytlů, které
získají zdarma na určených 27 kontaktních místech, a naplněné pytle buď přistavit ke stanovištím směsného odpadu
či místa přistavení sběrných nádob, nebo
zdarma odevzdat na 13 kontaktních
místech. Listím naplněné pytle budou
zneškodněny ve spalovně v Malešicích.
Celý seznam kontaktních míst lze
nalézt na www.praha3.cz, zde uvádíme
pouze vybrané adresy.

Výdej prázdných pytlů:
• Magistrát hl. m. Prahy, Řásnovka 8,
P-1; p. Polák (236 004 376), po–pá
8.00–12.00 a 13.00–16.00
• Pražské služby, a. s., Nové Mlýny 5,
P-1; p. Dvořák (284 091 430),
po–pá 8.00–14.00
• Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, P-3; p. Bartošek
(222 116 386), po–pá 8.00–16.00

Výdej prázdných pytlů
a příjem pytlů
naplněných listím:
• KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s., Perucká 10, P-2; pí Miňovská (236 040 000, 263 040 027),
po–pá 8.00–15.30
• Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Pod Šancemi 1, P-9; p. Weinfurter (284 098 581),
po–pá 8.30–17.00, so 8.30–15.00
Pytle s klíněnkou jírovcovou mohou občané také odevzdávat ve Spalovně komunálního odpadu v Průmyslové ulici, P-10 – Malešice (po–pá
6.00–18.00, so 7.00–15.00).

27.9.2004 15:48:39
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Rozhovor s…

Jiřím Chválou, dirigentem
a hudebním pedagogem
(mj. umělecký vedoucí Kühnova dětského sboru a profesor dirigování a sborových
disciplín na Hudební fakultě AMU)
Kühnův dětský sbor byl založen v roce
1932, Vy sám v jeho čele stojíte více
než 35 let...
Možná to nevíte, ale Kühnův dětský
sbor byl založen na Žižkově. Jan Kühn
tenkrát přišel do školy v Lupáčově uli-

ci, kde byla jeho teta – paní Charouzová – ředitelkou, a vybral tam první
členy sboru, který v tehdejším českém
rozhlase účinkoval v pravidelném vysílání pro školy – zpíval tam především
naživo lidové písně.

Vzhledem k délce svého působení
v dětském sboru už můžete srovnávat: změnily se s dobou i děti?
Zdá se mi, že jejich hudební a pěvecké schopnosti jsou zatím stejné.
Hudbě a zpěvu se již nevěnuje tolik
pozornosti, ani v televizi, ani v rozhlase. V rodinách se nezpívá, protože není čas. Styl života je jiný, ale
schopnosti dětí jsou podobné, pořád
nacházíme báječné talenty, a to nejen
zpěváky, ale i instrumentalisty.
Ale je pravda, že zájem je čím dál
tím menší, nejen u dětí, ale hlavně
u rodičů. Malé dítě se samo těžko
rozhodne, že chce zpívat ve sboru,
to je věc rodičů. Dnes je nabídka zájmové činnosti mnohem širší. Rodiče
vybírají dětem aktivity, které mají nějaký praktický význam.
Hodně dětí do Kühnova sboru asi vodí
maminky, které u Vás také zpívaly…
To jistě, ale u nejmenších dětí je to
úkol spíše babiček a dědečků. Dnes
nemůžeme nechat děti dojíždět samotné přes celou Prahu, a tak hodně
záleží na ochotě prarodičů. Jiným problémem je, že mnoho rodičů se o možnosti zpívat v našem sboru ani nedoví.
Dětský sbor je určitý fenomén,
který zpěv přesahuje. Dítě je vtaženo do prostředí, které je úplně
jiné než to, kam se běžně dostane.
Naši členové vystupují v divadlech,
ve Státní opeře, v Národním divadle.
I ty nejmenší děti mají dvakrát do roka koncert v Rudolﬁnu a pokročilejší zpívají s významnými orchestry.

Z politických bojů v městě Žižkově IV.
Všední dny politického
boje
Nadešel čas pro menší intermezzo,
kdy si ukážeme, jakým způsobem se
vlastně na konci 19. století politicky válčilo. Kritiky hrubosti a nekultivovanosti
dnešní politické scény však upozorňuji,
že zde asi inspiraci nenaleznou.
Velké aféry, které jsme probírali
minule, sice byly nesmírně výživné
(daly se soustavně připomínat nejméně po celý následující rok), avšak přicházívaly přece jen příliš řídce, než aby
se s nimi dalo vystačit. A obecenstvo
bylo nutno stále udržovat ve varu. Naštěstí zde byl pravidelný stranický tisk,
na jehož stránkách se v těchto předelektronických dobách daly provádět
vrcholné exhibice prakticky bez omezení. Na rozdíl od současnosti se tehdy
mnohem více než „ad rem“ (k věci)
útočilo „ad hominem“ (na osobu).
Stačilo si jen dávat pozor na soudně
stíhatelné výrazy. Ale i kdyby došlo
k nejhoršímu (tj. k žalobě), nebylo
zdaleka vše ztraceno. Tiskové žaloby
totiž řešily porotní soudy, a tak stačilo
– bez ohledu na faktický stav – udělat
dojem na porotu (proto v naprosté
většině tiskových procesů obě strany
sporu ještě před vynesením rozsudku
realisticky vyhodnotily situaci a dohodly se na smíru).
Tiskovým orgánem vládnoucích
opravářů byly od r. 1888 Pražské předměstské listy, vydávané přímo na Žižkově, opozice Občanského klubu
zpočátku využívala vinohradské Neodvislé listy a karlínský Klub – První

orgán Občanských klubů a politických
spolků v Království českém, ovšem postupně ovládla původně nepolitický
Hlas předměstí (vycházel na Žižkově
od r. 1887), který v r. 1891 doplnily ještě Občanské listy.
Reportéři sledovali na každém kroku, na veřejnosti i v soukromí, politiky
„protivné“ strany. Vrcholným trumfem by bylo odhalení národní zrady.
Ano, ačkoliv Němci byli de facto vládnoucím národem rakouské říše a de
jure byly všechny národy v této říši
rovnoprávné, prokazatelné obvinění
z němčení či nadbíhání Němcům by
pro českého (byť lokálního) politika
znamenalo doživotní diskvaliﬁkaci.
V jistém ohrožení byl v tomto směru

Ukázka dobového politického inzerátu ze čtrnáctideníku Klub – První orgán Občanských klubů a politických spolků v Království českém (roč. I, č. 4, 25. 2. 1887)

Jan Žižka a „jeho“ čtvrť
V pondělí 11. října to bude přesně
380 let od úmrtí husitského politika,
jehož jméno nese naše městská čtvrť.
V den výročí pořádá od 13 hodin Náboženská obec Církve československé husitské na Žižkově ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou
Univerzity Karlovy, Městskou částí
Praha 3 a Společností Vlastimila Kybala v Praze konferenci nazvanou
Jan Žižka a Žižkov. Akce je pojata
jako setkání historiků a teologů řady
církví i vědeckých institucí a proběhne v modlitebně CČSH na nám.
Barikád 1, kde se podobné oslavy
konají každý rok.
Témata přednášek jsou různorodá, vedle pojetí osobnosti husitského hejtmana u různých historiků
a teo logů (Jan Žižka u F. M. Bartoše,
Z. Nejedlého a F. Palackého, Jan Žižka a americká husitologie, Reformace u E. Wintra) si rovněž všímají jeho
vlivu a odkazu u pozdějších generací
(Husitská tradice v československých
legiích, Jan Žižka a církve na Žižkově) či okolností vzniku jeho pomníku
(Úsilí o vybudování Žižkova pomníku na Žižkově). Příspěvky na konferenci, na níž vystoupí vedle mé
maličkosti prof. J. Dolista, dr. O. Halama, doc. J. B. Lášek, který se ujme
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pouze starosta Wertmüller, jehož syn
– stavební podnikatel – opravdu pracoval i na zakázkách pro vinohradské
Němce. Ovšem panu starostovi procházelo ledacos. A ostatní si dávali mimořádný pozor. Nezbylo než používat
munici menšího kalibru – na Bláhu se
vytahovalo jeho nestandardní vyplácení z reprezentačního fondu, na učitele
Krále jeho bouřlivá politická minulost
a farář Houžvička si pozornost vysloužil svým zlepšovákem: jelikož nestíhal,
přestěhoval si úřadování na svoji farní
ﬁliálku, načež si musel vydržoval kurýra zajišťujícího mu několikrát denně
spojení s radnicí.
Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Blahopřání
seniorům
Všem členům a ostatním seniorům,
kteří oslaví v říjnu kulaté a půlkulaté
narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let. Blahopřejeme: Miroslavě Adoltové, Evě
Holečkové, Evě Kubáčové, Jaroslavu
Kvasničkovi a Jarmile Setvákové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3
Viktor Pelzel

HISTORIE, PROSTOR A LIDÉ

To vše na děti ohromně působí a formuje je, ony si to ani neuvědomují.
Ve sboru se neučí jen zpívat, ale
především rozumět muzice. Ale to
neplatí jen o našem sboru, v jiných je
to podobné. My jsme snad jiní v tom,
že navazujeme na dlouhou tradici
a jsme i trochu jinak repertoárově
zaměření, zvláště na starou duchovní hudbu, klasickou sborovou tvorbu
a skladby kantátové.
Vybíráte pouze staré skladby?
Nikoliv, pro náš sbor píší i současní hudební skladatelé jako třeba Petr
Eben, Zdeněk Lukáš, Ivan Kurz, Jiří
Teml či Zdeněk Šesták. Komponoval
pro nás i Václav Trojan, který mimochodem také žil na Žižkově. Rádi
bychom v roce 2007, kdy uplyne sto
let od jeho narození, nastudovali některou z jeho větších skladeb.
V Praze 3 už léta bydlíte, ale rodilý
Pražák nejste, ne?
Vyrůstal jsem v Písku, městě s velkou hudební tradicí, a do Prahy jsem
přišel až po maturitě, když jsem byl
přijat na Hudební fakultu Akademie
muzických umění, obor dirigování.
Tady jsem se setkal s Janem Kühnem,
který vyučoval dirigování sboru. Asi
jsem ho něčím zaujal, tak mě přizval
ke spolupráci a seznámil mě i se sborem. Předtím jsem si nikdy nemyslel,
že se budu věnovat sboru, absolutně
ne, ale vliv jeho osobnosti na mě byl
tak veliký, že jsem se pro to nadchl.
Jsou to životní náhody, kdybych
potkal jiného kantora, tak bych se
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k dirigování dětského sboru asi nikdy
nedostal.
Dlouhá léta již bydlím v Orlické
ulici – to je vlastně na pomezí Žižkova a Vinohrad. Na žižkovské radnici
jsem měl svatbu, na Žižkově jsem
několikrát účinkoval na festivalu Nekonvenční podzim a právě na škole
v Lupáčově ulici jsme s koncertním
oddělením vystoupili i v rámci letošního ročníku.
Jak se Vám líbí na Žižkově? Kam si
rád zajdete?
Žižkov má svoji atmosféru, je zde
mnoho starých domů, které není
lehké opravovat a udržovat, ale je
to místo s velmi osobitým vzhledem,
uličky starého Žižkova jsou opravdu
malebné, mají svůj styl. Líbí se mi
i plány na nový Žižkov, až bude hotové Churchillovo náměstí, vznikne tu
nové moderní centrum.
Občas zajdu na koncert do Atria.
A protože mám psa, tak s ním chodím
denně na procházku na Parukářku
a do Mahlerových nebo Riegrových
sadů. Dnes jsou parky pro psy vlastně
zakázané, protože je tu snaha je zvelebovat. Psů přibylo a teď je vodíme
na šňůře po asfaltových cestách. Ale
to je stejný problém jako s auty, je
jich zkrátka moc.
Připravila Michaela Púčiková
Zájemci o členství v Kühnově dětském sboru se mohou podrobně informovat na www.kuhnata.cz nebo
na tel. 602 974 060.

Představujeme

Armáda spásy

Armáda spásy je součástí mezinárodního křesťanského hnutí. Pracuje
ve 105 zemích světa. Její poselství je
založeno na Bibli. Snaží se s láskou
k Bohu a lidem naplňovat lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace.
Také zde, v Praze 3 v Biskupcově 36, můžete najít jedno z jejích
komunitních center. Dveře našeho střediska jsou pro vás otevřené
denně od 8.00 do 16.00 hod. Jsme
zde pro každého, kdo se cítí sám,
kdo potřebuje společnost druhých
lidí, kdo přes omezení, které s sebou
přináší stáří a nemoc, má ještě chuť
něco dělat.
Naším nosným programem je společné stravování. Nabízíme obědy
v ceně 35,- Kč, které zahrnují polévku, hlavní jídlo a kávu se sušenkou.
Oběd si můžete sníst u nás v příjemném prostředí nebo si ho odnést
domů v přinesených nádobách. Jídlo je nutno objednat den předem
do 9.30 hod.
Dále pořádáme výuku angličtiny.
V současné době máme čtyři kurzy
pro různě pokročilé, letos v říjnu
navíc otevřeme kurz pro začátečníky. Ve většině případů jsou lektoři

rodilí Angličané nebo Američané.
Výuka je bezplatná, vybírá se pouze
příspěvek na režii – 50,- Kč za půl
roku.
Nejoblíbenější činností střediska
je společný zpěv. Nejsme koncertní těleso, i když občas vystupujeme
v domovech důchodců. Zpívat s námi může každý, kdo zpívá rád. Toho,
že vám „to už nezpívá“, se nebojte.
S námi se určitě rozezpíváte.
Rádi se scházíme ke kulturním
programům, které jednou měsíčně pro nás připraví zajímaví lidé
z našeho okolí. V kroužku ručních
prací vyrábíme malé dárky, jež pak
můžeme použít pro naše milé. Je též
možno využít naší nabídky ošacení
za symbolické ceny.
Nakonec vás srdečně zveme k naší
nedělní pobožnosti vždy od 10.00 hod.
a k přátelskému posezení u kávy.
Daniela Klementová,
vedoucí komunitního centra
Adresa:
Biskupcova 36, Praha 3
Kontakt:
tel. 271 773 529
email – biskupcova@quick.cz

Zdravotnické okénko

také role moderátora, dr. P. Melmuk,
dr. L. Neckářová, dr. J. Kořalka,
dr. J. Křesťan, doc. M. Kučera, J. Polanecká, dr. K. Veverková a dr. A. Vidmanová, by měly být v příštím roce
k dispozici i v tištěné podobě.
Chcete-li se tedy něco dozvědět
o muži, jenž dal jméno naší čtvrti,
neváhejte a přijďte 11. 10. do modlitebny na nám. Barikád.
Dr. Jaroslav Hrdlička,
Žižkův sbor CČSH

Infekce močových cest
Poměrně častým onemocněním –
zejména u žen – je infekce močových
cest. Jedná se o infekci spíše endogenního původu, tj. bakterie jsou zpravidla tělu vlastní (pocházejí z oblasti
poblíž konečníku). Do močového měchýře se dostávají putováním vzhůru
močovou trubicí, která je u žen podstatně kratší, proto se u nich toto onemocnění vyskytuje obvykleji. Existují
ale i infekce exogenní, k zanesení
bakterií do močového měchýře může
dojít např. při některých vyšetřovacích a léčebných úkonech.
Patogenní (choroboplodné) bakterie způsobují zánět močového měchýře, který se projevuje pálením

a řezáním při močení, častým nucením na močení, pocity neúplného vymočení a pálením v podbřišku. Může
dojít také k celkové alteraci (postižení) organismu. O tzv. asymptomatické
bakterurii mluvíme tehdy, když přes
přítomnost bakterií v moči pacient
nemá žádné obtíže.
Při postižení dolních cest močových, tedy močového měchýře a močovodů, zpravidla nedochází k rozvoji
horečnatého stavu. Jako terapie stačí
několikadenní přeléčení (doporučuje
se 3–5 dní) jednoduchými antibiotiky
nebo chemoterapeutiky. Prospěšné
je také hojné zavodňování, případně
užití urologického čaje. Dojde-li však
k napadení ledvin, pak je celkový stav

pacienta velmi vážný: má horečky, bolí
ho hlava, trpí celkovou schváceností,
bolestmi při močení a v bedrech. Toto
stádium – tzv. akutní pyelonefritida
– vyžaduje hospitalizaci a intenzivní
antibiotickou léčbu, která se nesmí
podcenit, neboť pacientovi mohou selhat ledviny nebo může zemřít na sepsi (otravu krve).
Po přeléčení není ještě úplně vyhráno, neboť infekce močových cest
se rády vracejí (pak hovoříme o chronické uroinfekci). Proto se doporučuje 1–4 týdny po dobrání antibiotické
terapie kontrolní vyšetření moči s posouzením účinnosti použité léčby.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty
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PROGRAMY A VOLNÝ ČAS

Říjen

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
5. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
6. st VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ
KNIHY
7. čt AKT
8. pá POSEL Z LIPTÁKOVA
10. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
12. út HOSPODA NA MÝTINCE
17. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
24. ne ZÁSKOK
27. st AFRIKA
31. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
DIVADLO KONZERVATOŘE
4., 11. a 18. J. Rado, G. Ragni,
G. MacDermot: HAIR?
25. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
1. pá 15.00 kol. divadla: PROMĚNA
(Divadelní spolek Proměna)
15. pá M. de Cervantes – B. Polívka: DON
QUIJOTE A TI DRUZÍ (Divadlo
Bolka Polívky Brno)
19. út P. Macháček: MLEJNEK (Divadlo
Kámen)
20. st J. Kolár: POKOJE S TCHÝNĚMI
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)
21. čt B. Hrabal: TANEČNÍ HODINY
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ (Malé
divadlo České Budějovice)
22. pá B. Frayn – P. Zelenka: ODCHODY
VLAKOV (Divadlo Astorka
Bratislava)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
PŘEHLÍDKA FILMŮ: OSM A PŮL
1. pá 18.00 UNAVENI SLUNCEM
20.45 ŽIVOT BRIANA
22.30 SPALOVAČ MRTVOL
2. so 18.00 ŽIVOT BRIANA
20.30 PINK FLOYD: THE WALL
22.30 EDI (noční projekce)
3. ne 18.00 BRAZIL
20.30 PINK FLOYD: THE WALL
4. po 18.00 NEBE NAD BERLÍNEM
20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY
5. út 18.00 INVAZE BARBARŮ
20.30 POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI
6. st 15.30 WILBUR SE CHCE ZABÍT
(FK pro SŠ)
18.00 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA
7. čt 18.00 ŠPATNÁ VÝCHOVA
20.30 GILAVEN! SING! (premiéra
dokumentárního ﬁlmu o I. Kelarové)
PŘEHLÍDKA FILMŮ: P. ALMODÓVAR
8. pá 18.00 LABYRINT VÁŠNĚ
20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
22.30 KIKA
9. so 18.00 V TEMNOTÁCH
20.30 CO JSEM KOMU UDĚLALA?
22.30 MATADOR
10. ne 18.00 KVĚT MÉHO TAJEMSTVÍ
20.30 ŽENY NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
11. po 18.00 NA DNO VÁŠNĚ
20.30 SPOUTEJ MĚ!
12. út 18.00 VŠE O MÉ MATCE
20.30 VYSOKÉ PODPATKY
13. st 15.30 SAMURAJ (FK pro SŠ)
18.00 MATADOR
20.30 KIKA
14. čt 18.00 ŽENY NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
20.30 MLUV S NÍ
15. pá 18.00 ŠPATNÁ VÝCHOVA
20.30 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
22.30 METALLICA: SOME KIND
OF MONSTER
16. so 18.00 DOGVILLE
20.30 ŠPATNÁ VÝCHOVA
22.30 JÍZDA (english subtitles)
17. ne 18.00 ČESKÝ SEN
20.30 VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
 Křesťanská knihovna Praha, Bara-

nova 32, Praha 3 nabízí anglické
a české knihy, audiokazety a videokazety. Tel. 222 724 856
 Seniorský divadelní soubor Proměna
hledá nové členy – muže od 55 let. Her.
zkušenosti nejsou podmínkou, zkoušky
ve st odpoledne ve Vinohradské 176.
Tel. 272 739 833, senior@remedium.cz
 TJ Sokol Žižkov II Judo
– nábor děvčat, chlapci od 6 let.
Tel. 604 725 657
 Klub zastupitelů KSČM zve na sociálně právní poradnu ve čt 30. 9., 11. 11.,
20. 12. ´04 od 17 h. – zasedačka v ul.
Baranova 11, Praha 3.
 Tiskárna KPR, Praha 9 – Pod Šancemi 4/196 hledá do svého kolektivu pracovníka-pracovnici na pozici kalkulant.
Kontakt: Ing. Curych – 266 311 822,
777 654 024
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18. po 18.00 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
20.30 BROUK
19. út 18.00 21 GRAMŮ
20.30 AEROKRAŤAS 2004
20. st 15.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
(FK pro SŠ)
18.00 ARIZONA DREAM
20.45 COMPANY
FESTIVAL
BOLLYWOODSKÉHO FILMU
21. čt 17.30 CÍL
21.00 ZE SRDCE…
22. pá 17.30 PALÁC
20.30 TRNY
23. so 15.30 KDYŽ CINKAJÍ ROLNIČKY
18.30 SRDCE JE BLÁZNIVÉ
22.00 TANČÍCÍ BOLLYWOOD
24. ne 15.30 VZPOURA: ASIJSKÁ SMRŠŤ
NA BRITSKÉ SCÉNĚ
17.00 STATEČNÉ SRDCE ZÍSKÁ
NEVĚSTU
20.30 NĚKDY VESELO, NĚKDY
SMUTNO
25. po 17.30 SIROTEK
20.30 CO PRO TEBE ZNAMENÁM
26. út 17.00 TULÁK
20.30 OTROK
27. st 17.30 COMPANY
20.30 JSEM S TEBOU
27. st 15.30 DOGVILLE (FK pro SŠ)
28. čt 18.00 JARO, LÉTO, PODZIM,
ZIMA… A JARO
20.30 FAHRENHEIT 9/11
29. pá 18.00 OSTROV
20.30 JARO, LÉTO, PODZIM,
ZIMA… A JARO
22.30 BOWLING FOR COLUMBINE
30. so 18.00 TATÍNEK
20.30 FAHRENHEIT 9/11
22.30 GOOD BYE, LENIN!
31. ne 18.00 KILL BILL 1
20.30 KILL BILL 2
FILMY PRO DĚTI
2. so 15.30 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
3. ne 14.00 BROUČCI 2
9. so 15.30 HARRY POTTER A VĚZEŇ
Z AZBAKANU
10. ne 14.00 O KOCOUROVI MIKEŠOVI III
16. so 15.30 MEDVĚDÍ BRATŘI
17. ne 14.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE
24. ne 14.00 BRUNDIBÁŘI
30. so 15.30 HARRY POTTER A TAJEMNÁ
KOMNATA
31. ne 14.00 PUTOVÁNÍ
ZA ŠVESTKOVOU VŮNÍ I
DIVADLO PRO DĚTI
3. ne 16.00 O KOBLÍŽKOVI (Divadelní
agentura L. Frištenské)
10. ne 16.00 LÍNÁ STRAŠIDLA (Pohádkové
divadlo Praha)
17. ne 16.00 DUHOVÉ BUBLINY
(V. Strasser a K. Jiránková)
31. ne 16.00 JAK ŠEL RADÁŠ HLEDAT
KRÁLE (Divadlo IKEM)
5. út
12. út
19. út
26. út
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FILMY PRO SENIORY
10.30 ANTONIA
10.30 NIČEHO NELITUJI
10.30 ARIZONA DREAM
10.30 COKOLIV

Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz, www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB

20. st 19.30 GAIA MESIAH *
21. čt 19.30 Tolerance 2004: QUICHEN +
CABELIQUE *
22. pá 19.30 BA – TO – CU
23. so 19.30 FRINGE OFF (divadelní festival)
24. ne 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
(30. výročí + křest alba), host:
ASTROMETRO *
25. po 19.30 Future First Line:
JELIZAVETA BAM *
26. út 19.30 VEČER PEKINGSKÉ OPERY
Čchuang-kung: Vtrhnout do paláce
(Škola Shang)
Š´-c´ ťing-feng: Ztratit dítě a zbláznit se
(Škola Shang)
Čao-ťűn čchu-saj: Princezna vyráží za Dlouhou
zeď (Škola Shang)
Š´jű-čuo: Našla dívenka nefritový náramek
(Škola Xun)
Mej chou-wang: Opičí král
(Škola opičího krále)
27. st 19.30 TORNÁDO LUE *
28. čt 19.30 TOY DOLLZ
29. pá 19.00 THEATER KUNSTHAUSE DC:
Monsterakce II (divadelní představení
doléčovacího centra SANANIM), host:
BENGAS + GOTHART
30. so 19.00 ITF – EUROPE 2004 (ﬁnále
nejlepších evropských battle DJs)
31. ne 19.30 MAJEROVY BRZDOVÉ
TABULKY (křest alba)
VÝSTAVA
1. – 30. LABE-ELBE (DOTEKY 2004): Hledání – Suche (pořádá Sukus)

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

2. so 15.00 LYRA DA CAMERA (program:
milostná lyrika v hudbě a poezii,
W. A. Mozart, L. Koželuh, J. Mysliveček, F. Durante, H. Purcell aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.
4. po 19.30 PEŇA FLAMENCA: Flamenco
Night (program: tradiční ﬂamenco
tance a písně, skladby z repertoáru
Gipsy Kings, perské písně)
5. út 19.30 DUO BENE a K. ENGLICHOVÁ
(program: česká a francouzská hudba
– F. A. Boieldieu, E. Bozza, R. Rejšek,
J. L. Dusík, E. F. Burian aj.)
6. st 19.30 MARTINŮ COLLEGIUM
(program: J. N. Hummel, J. Brahms,
A. Dvořák)
7. čt 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO (program: M. de Falla,
J. Morel, S. Prokofjev, J. Rodrigo aj.)
11. po 19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté
(program: Carl Orff – Carmina Burana)
12. út 19.30 L. BROM – sitár, F. MICHEL
– tabla (program: severoindické rágy
a vlastní skladby)
14. čt 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA
J. POSPÍŠILA: Kouzelný podzim
20. st 19.30 D. PROSEK – hoboj,
D. WIESNER – klavír (program: A. Marcello, L. van Beethoven, J. N. Hummel,
F. Poulenc, B. Smetana, C. Saint-Saëns)
21. čt 19.30 MUSICA BOHEMICA
23. so 15.00 T. VÍŠEK – klavírní recitál
(program: hudební Praha 19. stol. –
C. M. von Weber, F. Liszt,
V. J. Tomášek, B. Smetana, V. Novák)
Pro seniory vstupné 20 Kč.
26. út 19.30 SAXOFONOVÉ KVARTETO
BOHEMIA a D. ZÁMEČNÍKOVÁ
– klavír (program: A. Dvořák,
J. R. Françaix, D. Bédard, T. Madsen,
M. Mower aj.)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18
a v přestávkách večerních koncertů
15. 9. – 8. 10. III. ŽIŽKOVSKÝ
VÝTVARNÝ SALÓN
14. 10. – 12. 11. D. ČÁPOVÁ: Obrazy

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
Info. a rezervace na tel. 224 817 886,
224 813 899 (9.00–17.00)
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.
1. – 2. 20.00 Cesty oděvního designu
11. – 12. 20.00 J. Komárek, M. Rebcová:
Prostory ve tmě
14. čt 20.00 V. Hybnerová, S. Rašilov:
Poslední 2 cigarety
17. ne 17.00 a 20.00 Taneční konzervatoř
Praha – J. Kodet: Povídání s Fridou;
P. Zuska: Bolero
19. – 20. 20.00 Cirk: Non+
21. čt 20.00 Divadlo Vizita: Hrom, hrob,
hroch a hrot
22. pá 20.00 Pražský komorní balet – T. Rychetský, D. Stránský: Č4yři; T. Rychetský,
D. Stránský: Positivní…?; P. Zuska:
Mariin sen
25. – 26. 20.00 M. Eliášová: Deep Space
– Hloubka prostoru (premiéra)
31. 10. – 1. 11. 20.00 P. Hauerová: Noční
můra; K. Ponties: Mi non sabir
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).
5. út 19.30 MISTR LUKAVSKÝ
VE SLADKOVSKÉHO GYMNÁZIU
– Sladkovského nám. 8
12. út 19.30 FILHARMONICI VE FLOŘE
– úřadovna VZP Flora, Orlická 2
14. čt 19.30 M. MORAVEC A BRNĚNSKÝ
FILHARMONICKÝ SBOR – kaple
Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68
16. so 16.00 JARMULKA PANA
BALÁKA ANEB CO NA TO RADA
VACÁTKO? (premiéra feérie
ze Žižkova 1. republiky) – hotel
Ariston, Seifertova 65
19. út 19.30 VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
J. HOŠKA – Atrium, Čajkovského 12
22. pá 19.30 SETKÁNÍ DVOU SVĚTŮ
„GIPSY V GALA“ (romská kapela
společně s Filharmonií HK) – hotel
Olšanka, Táboritská 23
24. ne 15.00 JOSEF ZÍMA A ZLATÍČKA
ZE STŘÍBRA (odpoledne s nejmladší
českou dechovou kapelou) – Střední
odborné učiliště, Učňovská 1
26. út 19.30 NERUDA NEJEN MALOSTRANSKÝ – Hudební škola
hl. m. Prahy, Komenského nám. 9
28. čt 16.30 VARHANNÍ KONCERT
V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
(ke státnímu svátku ČR)

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17)
7. čt 18.00 A. Nasková: Povídání
o Novém Zélandě
21. čt 18.00 T. Hodek: Kompostování
v Praze (přednáška)
Český svaz ochránců přírody Koniklec
19. út 16.00 slavnostní otevření naučné stezky na Vrchu sv. Kříže (sraz
u občerstvení)
Etno-čajovna Herba Magica
(Zvonařova 6)
3. ne 10.00 Pohádková neděle
s P. Anzari a J. Potměšilem
Farní charita Žižkov
15. pá 15.00–17.00 zahájení šestitýdenního kurzu „Veselé hrátky s pamětí“ ve Farním centru v Čajkovského 36 (trénink myšlení a paměti,
vždy v pá v 15.00–17.00, pro důchodce zdarma, další informace
na tel. 222 584 291 a 241 772 120)
Hospoda u Vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
7. čt 19.00 Echt! (echťácký večírek)
14. čt 19.00 Back Doorman (pohoda)
21. čt 19.00 Onkel Fester (bigbeat)
28. čt 19.00 Vyčůrat a spát + Hroší
farma (ska punk)
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
5. út 16.30 členská schůze (doplňovací volby)
12. út 16.30 beseda se spisovatelkou
Dagmar Štětinovou, autorkou knihy
Rytíři země české (o rytířích z Neuberka na Wolšanech)
Národní památník na Vítkově
9. so 15.00 vzpomínkové setkání
k 580. výročí smrti Jana Žižky
(za účasti jednotky Čestné stráže
a Posádkové hudby Armády ČR,
PhDr. Z. Mahlera, R. Lukavského
a představitelů CČSH – patriarchy
ThDr. J. Schwarze a biskupa
Mgr. K. Bicana)
16. so 10.00 prohlídka pořádaná pro
účastníky a diváky akce 4 a ¼ míle
Žižkovem aneb Žižkovské korzo
(vstupné 30 Kč)
Nová Trojka
(Jeseniova 19)
7. čt 10.00 O červené Karkulce – divadélko pro nejmenší
12. út 19.00 linoryty pro dospělé
16. so 9.00 a 14.00 pletení košíčků
(objednávky na tel. 605 514 046)
17. ne 9.00 pletení košíčků
19. út 10.00 muzikoterapie
23. so 15.00 keramický ateliér
Římskokatolická církev
16. so 8.30 procházka nábřežím Vltavy a bohoslužba v kostele sv. Jana
Nepomuckého Na Skalce (sraz
u Faustova domu na Karlově nám.)
2. – 31. výstavka z cyklu „Sto let kostela sv. Prokopa“, v říjnu opět s povídáním o bývalém Olšanském dvoru
(u vchodu kostela, možnost prohlídky vždy před bohoslužbou)
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
15. pá 16.00 Albatros: Opereta, muzikál, píseň (pořad v Hudební škole
hl. m. Prahy, Komenského nám. 9)
Svaz důchodců Praha 3
6. st 14.00–17.00 – Posvícenská taneční a společenská zábava ve velkém sále Učňovského učiliště (Učňovská 1; k tanci a poslechu hraje
Žižkovanka)

Dům dětí a mládeže, Praha 3

2. so 19.30 ČANKIŠOU (křest alba) *
3. ne 20.00 A. STODOLOVÁ: Všechna jediná
4. po 18.30 TŘI SESTRY, host: F. SAHULA
A SYNOVÉ VÝČEPU *
5. út 19.30 Future First Line: NUKLEÁRNÍ
VOKURKY *
6. st 19.00 SLUNEČNÍ ORCHESTR
(10 let), host: TAM TAM BATUCADA *
8. pá 19.00 FLATMASTERS vol. 2
9. so 19.30 KRUCIPÜSK (křest alba)
11. po 19.30 DIVADLO NABLÍZKO:
Tracyho Tygr (W. Saroyan)
12. út 19.30 Future Line: LIVING ROOM *
13. st 19.30 Respect Plus 04: SIVAN PERWER
14. čt 19.30 AL-YAMAN (křest alba), hosté:
HAMID MANTU, BOURAMA BADJI
15. pá 19.30 HIP HOP FOUNDATION # 29
16. so 13.00 PRO-ROCK 2004 (5. ročník
přehlídky mladých rockových kapel)
17. ne 19.30 REZAVÁ KLEC (10. výročí) *
18. po 19.00 Future First Line: BBQ *
19. út 19.30 100 ZVÍŘAT (křest alba) *

1. – 3. Sportovní víkend pro děti (soutěže, turnaje atd., cena 200 Kč)
1. – 3. Víkend první pomoci (základy ošetření s názornými ukázkami, soutěže,
cena 200 Kč)
3. ne 16.30 Džínová diskotéka s DJ Hobrem pro děti od 0 do 100 let
(cena 30 Kč, „Beztížáci“ 15 Kč)
10. ne 15.00 Šnečí studio – vyrábíme šnečí dráčky (cena 40 Kč/rodina)
11. po 15.00 Pohádkový ples (pohádkové hry a kouzla, soutěž o nejsympatičtější pohádkovou postavičku, cena 40 Kč)
17. ne 14.00 Ozdobný bylinkový ocet – umělecká dílna pro rodiče s dětmi
(s sebou 2 lahvičky pěkného tvaru s víkem, cena 40 Kč vč. materiálu)
22. pá 15.30 Batika Savem – výtvarný klub pro děti (cena 40 Kč vč. materiálu)
23. so 9.00–19.00 Arteﬁletika s PhDr M. Štefančíkovou (cena 420 Kč)
27. st 9.00–16.00 Výlet do aquaparku (cena 150 Kč vč. vstupného a oběda)
27. st 10.00 Turnaj ve stolním tenisu (přihlášky do 22. 10., startovné 20 Kč)
29. pá 9.00–13.00 Drakiáda pro malé i velké (cena 40 Kč vč. materiálu)
29. pá 10.00 Turnaj ve ﬂorbalu (přihlášky do 22. 10., startovné 20 Kč)

 ORL ordinace v Praze 3 přijme sestru, nástup prosinec 2004.
Tel. 723 842 109
 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
 Zednický servis.
Tel. 222 719 022, 602 212 089
 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

 Psací stroje – opravy, prodej.
Tel. 241 412 507
 Potahování stínidel lamp pergamenem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
 Vyklízíme, odstěhujeme, přestěhujeme. Tel. 272 767 360, 606 220 098
 Účetnictví, daň. evidence, DPH,
mzdy. Spolehlivě – příznivé ceny.
Tel. 222 729 626, mobil 604 563 930
 Potřebujete hotovost? Vykoupím
z pozůstalosti půdy; váhy, hodiny, vánoční ozdoby, obr. rámy, kafemlýnek,
sklo aj. Tel. 274 814 448
 Ve sportovním centru hotelu Olšanka otevřen prodej parfémů.
 Němčinu učí a doučuje zkuš. němčinářka v Praze 3, vyhoví Vašim čas.
možnostem. Tel. 274 770 114
 Zdraví – podnikání – budoucnost.
Tel. 604 725 657

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)
29.–30. Fit víkend pro děti a dospělé (aerobik, břišní tanec, sebeobrana pro ženy, kickboxing, zdravý životní styl, cena 200 Kč)
29.–30. Výtvarný víkend pro děti a dospělé (práce s různými výtvarnými materiály, malba, drobná keramika, aranžování aj., cena 200 Kč)
Kluby
KLUB BEZTÍŽE – otevřený klub pro teenagery, příjemné prostředí, fajn lidé
a spousta možností vyžití (PC hry, internet, stolní fotbálek, šipky, žonglování,
deskové hry). Otevřeno po, út, st a pá v 13.30–18.30, čt v 13.30–16.00. Vstup
volný. Možno zakoupit členskou kartu s dalšími výhodami (200 Kč/rok).
KLUB KARETNÍCH HER – hrajeme Magic: The Gathering, Harry Potter, Star
Wars, Pán prstenů. Každý čt v 16.00–18.00 v klubu Beztíže.
KLUB ŽONGLÉRŮ – každý pá v 14.20–15.55. Vstup volný. Zapůjčení žonglérských hraček – 20 Kč.
FIT KLUB a KLUB MRŇOUSŮ – aerobik s H. Melounovou nejen pro maminky na mateřské dovolené, během cvičení možnost hlídání dětí. Každou st
v 9.45–11.00. Cena 50 Kč vč. hlídání dětí.

 Angličtina, NJ, RJ, FJ –
víkendy v Praze 3, 7x za 5 měsíců,
intenzivně. Telefon: 222 729 149,
mobil: 603 869 113, www.volny.cz/
rodet, dr. Čiháková
 Učitelka naučí, doučí německy.
Tel. 604 464 510
 Koupím byt o velikosti 1+1 až 3+1
v lokalitě Prahy 3, osobní i dr.
vlast., před i po rekonstrukci, platba v hotovosti. Tel. 603 185 697
 Vyměním dr. byt 2+kk, ve Stodůlkách, ul. K Jezeru, 45 m2, za podobný
v P3. Tel. 606 312 926, 724 191 423
 Vyměním stát. 1+1, II. kat., slunný
a klidný, 2x WAW, 4. p. s výtahem,
výhled do Lobk. nám., za pěkný stát.
2+1. Tel. 271 733 851
 Vyměním st. 1+1, I. kat., 1. p., za 2+1
až 3+1, I. kat., na Praze 3.
Tel. 604 725 657

 Koupím byt 2+1, 2+kk v Praze 3,
DV/OV, ne přízemí. Tel. 605 242 276
 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
 Vyměním 4+kk Ohrada za menší –
30 m2, maj., nízký náj. Tel. 736 630 392
 Vyměním obecní 2+kk (lze jako
2+1), 60 m2, P3, atraktivní lokalita, 3. p.,
I. kat., cihla, ÚT, samost. pokoje, odděl. kuchyňka, předsíň – hala, koupelna, komora, lodžie, za obecní 1+1 nebo
2+1, I. kat., do 40–45 m2, 1. – 3. p., P3.
Tel. 776 657 105
 Pronájem nebytových prostor
– v blízkosti U Bulhara – výhodně.
Tel., fax, zázn. 222 712 737
(737 337 900)
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INZERCE

SANATORIUM sv. ANNY
Chirurgické operace
laparoskopické i klasické
• žlučník • slepé střevo • kýly
• křečové žíly • operace konečníku
• řitní trhliny • haemorroidy
• píštěle • nezhoubné nádory
Interní lékařství
• kompletní interní vyšetření
• předoperační vyšetření • EKG

EGK, spol. s r. o.

Chirurgická ambulance
• chirurgie • poradna pro choroby
konečníku • endoskopie • ambulantní
nebolestivá ošetření haemorroidů
Gastroenterologie
• endoskopická vyšetření žaludku
• tlustého střeva • odstraňování
polypů • prevence rakoviny tlustého
střeva a konečníku

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.

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 !

PŘIVEZEME • NA MÍRU NASTŘÍHÁME • ODBORNĚ POLOŽÍME

e-mail:

K

Opatovská
Steinerova

Hlavatého

M
HÁJE

ulhavého

Hlavatého 664
149 00 Praha 4 - Háje
tel.: 267 915 500
fax: 267 914 807
e-mail: info@koberce-suzi.cz

Petr Vávra
Otevírací
doba:

BODY–PERFECTING CLUB

ČALOUNICTVÍ

Po–Čt: 9.00–13.00, 15.00–22.00
Pá: 9.00–13.00, 15.00–21.00
So–Ne: 15.00–20.00
Biskupcova 75 (vchod z ulice Na Hlídce)
Praha 3 – Žižkov, tel.: 271 770 204
www.ﬁtnesscentrum.zde.cz

• opravy starožitného
i novodobého nábytku
• čalounění dveří
• výběr z 1200 látek

Českobrodská 49/18
Tel.: 244 468 202, 604 613 804

HLEDÁME PŮDY
za prostory můžeme nabídnout
stavební práce, např.
výtah, střechu, fasádu, stoupačky,
nebo ﬁnanční vyrovnání

603 843 047

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

732 920 885

www.k-trans.cz

JSME SI VĚDOMI HODNOTY VAŠICH PENĚZ

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

 posilovnu
 aerobní trenažéry
 ﬁnskou klubovou saunu
 vířivou vanu
 profesionální solária
 masáže
 regenerační lehátko
 občerstvení a sportovní výživu

okna@k-trans.cz

mobil:

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS
• 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

Malování 20 Kč/m2
Lakování 100 Kč/m2

BEZKONKURENâNÍ LYÎOVÁNÍ – SILVESTR, VÁNOCE

V klidném klubovém prostředí Vám nabízíme:

274 811 785

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

www.koberce-suzi.cz

AKCE!

fax:

AKCE – SLEVY!

Otevírací doba: po–so 900–1900

M
TURBOSOLÁRIU
.
in
6,- Kč/m

274 817 455

tel.:

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

JIŘÍ NOVÁK

FIRMA ŠIML

Opravy automatických praček
TATRAMAT - TAMAT - i jiné typy

Malování a lakování včetně úklidu,
lakýrnické práce lze provést i v dílně.

materiál nový nebo repasovaný
kvalitní služba

Tel.: 606 34 75 34

274 811 562 (večer)

Tel.: 241 493 633, 603 501 166

Firma Š+M - provádí tyto práce

MALÍŘSKÉ PRÁCE
NATĚRAČSKÉ PRÁCE
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
výroba, montáž, začištění
rozpočty, konzultace zdarma

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
• VYDÁVÁNÍ PASŮ, ČIPOVÁNÍ
• komplexní veterinární péče
• sono, zubní ultrazvuk, interna
• bezproblémové parkování
• objednávky pacientů

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

Občanské sdružení Žižkov
žádá občany o pomoc
při dohledávání jakých koli
starších fotograﬁí
nebo obrázků
budovy v Trocnovské 2
– tzv. Hrabovky
Tel. 737 723 121
Remedium Praha

zve všechny své příznivce a širokou veřejnost
na beneﬁční koncert

LÁSKA A VÁŠEŇ
pěveckého sboru

ENSEMBLE GUILLAUME

v úterý 5. října v 19 hodin
v Klubu Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18
Akce je podpořena ze zdrojů PHARE-EU.
Doporučené vstupné 150 Kč.

FITNESS JEN PRO ŽENY





5 let v provozu
proﬁ stroje
trenér zdarma!
solárium, solárium turbo
– pravidelná výměna UV trubic
 solární kosmetika
 příjemná obsluha a prostředí
 cenově výhodné permanentky!

Čihákova 2, P-9, tel. 284 821 225
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Festival pro milovníky akustické kytary

V říjnu a listopadu proběhne za podpory žižkovské radnice v Praze i jiných
městech již 7. ročník mezinárodního
festivalu akustické kytary nazvaného

Kytara napříč žánry. Třemi koncerty se
představí rovněž na Žižkově. Jeho zakladatele a hlavního dramaturga Stanislava Barka jsme se proto zeptali:

Proč právě kytara?
Na to je jednoduchá odpověď. To
máte jako se ženou, do které se zamilujete. Mě kytara okouzlila v období
puberty a dodnes mi nezevšedněla.
Festival jsem začal organizovat z toho
důvodu, že má stále postavení, jako by
to byl druhořadý nástroj. Většina lidí
vnímá kytaru jako doprovodný nástroj
a vůbec si nedovede představit, že
se na ní dá hrát také sólově. Protože
existuje mnoho stylů, které jsou velmi
zajímavé a u nás neznámé, nazval jsem
festival „Kytara napříč žánry“ s tím, že
ukážu její možnosti v rozpětí od etnické hudby přes jazz, blues až po klasiku. Což se myslím daří.
Na jaké hudebníky a žánry se můžeme
těšit na Žižkově? Jak Vám vyhovují
zdejší koncertní prostory?
Festival vlastně na Žižkově vznikl.
Radnice svými ﬁnančními prostředky
napomohla a i dále napomáhá tomu,
že festival dnes patří mezi nejprestižnější v Praze. V sálech jako Atrium
nebo Akropolis se tradičně hraje,
umělci z celého světa oceňují Atrium
kvůli příjemnému prostředí a akustice,

měsíčně – návštěvníků koncertů, kavárny
či barů, což může být zvláště pro začínající
umělce velmi výhodné.
Tuto sezónu odstartovaly dvě paralelní
výstavy, a to koláže antropoložky Kamily
Marcinkové a fotograﬁe z akcí pro děti
v pobytovém středisku pro uprchlíky
Zastávka u Brna, které pořádalo Amnesty
International a sdružení Nesehnutí. V říjnu budou představena díla z 6. mezinárodního výtvarného
sympozia Labe-Elbe

Snímek Srdce je bláznivé (režie – Yash Chopra) je ukázkovým příkladem přeslazeného bollywoodského ﬁlmu.
(Doteky 2004), na kterém se setkávají
němečtí a čeští výtvarníci, aby v ovzduší
vzájemné tolerance a přátelské spolupráce tvořili (každý po svém) díla na zadané
téma (letos to bylo „Hledání“ – na snímcích práce Pavla Rydla). V listopadu se
návštěvníci Akropole mohou těšit na výstavu Time-Sition – industriální fotograﬁe Makedonce Pance Velkova. Prosinec
bude věnován fotograﬁím etnoložky a
spisovatelky Pavlíny Brzákové a Sibiří inspirovaným obrazům Jana Novosada.
Ludmila Škrabáková, Palác Akropolis

Ani potřetí si nenechali malíři a sochaři z Prahy 3 „starší 25 let“ ujít možnost
zúčastnit se Žižkovského výtvarného
salónu: v Atriu tak lze až do 8. října navštívit výstavu 49 děl 44 autorů
(z těch nejznámějších jmenujme např.
Václava Špale, Jana Tichého či Olbrama Zoubka). Díla jsou k vidění
nejen ve výstavní síni a foyer, ale poprvé také na zahradě Atria, kam svou
plastikou vystoupila Zdena Hozáková
(na snímku).

Z Pekingu na Žižkov
V říjnovém programu Paláce Akropolis si přijdou na své jak příznivci domácí tvorby, tak i nadšenci pro umění
exotické a v našich krajích neznámé.
Ty první čekají opravdové hody toho,
co v naší současné hudbě vzniká: nové
album zde totiž pokřtí hned pět českých
kapel a jedna česko-jemenská – Čankišou přichází s albem Gamagaj (2. 10.),
Krucipüsk s Druide! (9. 10.), 100 zvířat
s Nikdy nic nebylo (19. 10.), Vladimír
Mišík & ETC s Umlkly stroje (24. 10.),
Majerovy brzdové tabulky s Pálavou
(31. 10.) a Al-Yaman s Hurriya (14. 10.).
Mišík bude na koncertě navíc oslavovat
ještě 30. výročí vzniku své kapely, 10 let
od doby, co spolu poprvé hráli, si připomenou i muzikanti ze Slunečního orchestru (6. 10.) a Rezavé klece (17. 10.).
Pro ty, kteří dávají přednost objevování cizích kultur, je určen Večer pekingské opery (26. 10.). Unikátní představení přináší českým divákům současná následovnice největší rodové školy
ženského typu této opery paní Shang
Huimin (na snímku) a soubor Čínské
divadelní akademie v Pekingu. Program
je komponován tak, aby se návštěvníci
nejen pobavili, ale pokud možno i něco
dověděli o tomto speciﬁckém uměleckém tvaru, plném tance, zpěvu, recitace,
pantomimy i akrobacie: připraveno je
pět inscenací z tradičního repertoáru pekingské opery, vybrány byly kusy typické pro různé školy (Shang, Xun a opičího krále) a s rozličnými hereckými typy
(např. typ mladé ženy, mladé bojovnice
či bojového klauna).
-red-
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a Radim Hladík, které snad ani nemusím představovat. Doplní je čeští
hudebníci žijící v zahraničí Kosťa Ruchadle a Ivan Hajniš.
Od třetího ročníku pořádáte kytarové
koncerty také v Německu. Plánujete
do budoucnosti ještě další rozšíření
festivalu?
Letos žádný koncert v Německu nebude, protože nebylo opravdu
v našich silách organizovat koncerty mimo republiku. Pořádáme totiž
koncert známého ﬂamenco kytaristy
Tomatita se sextetem ve Smetanově
síni Obecního domu. Tento koncert
byl velmi náročný na přípravu (trvala téměř rok), protože tam bude
speciální ozvučení, náročné osvětlení
a mnoho lidí na pódiu i mimo něj. Ale
doufám, že příští rok budeme v tradici koncertů v Německu pokračovat.
Jinak bychom ještě rádi expandovali
do jiných zemí. Mám v hlavě projekt,
který by probíhal minimálně v pěti zemích Evropy, ale musím nejdřív
zjistit, jaké jsou možnosti ﬁnancování
z fondů Evropské unie.
Připravil Patrik Benda

Indická kinematograﬁe
sedmkrát jinak

V Akropoli se taky vystavuje

Již od svého znovuotevření v roce 1996
slouží Palác Akropolis nejen jako koncertní a divadelní sál,
ale také jako galerie.
Foyer a kavárnu již
ozdobila více než stovka výstav známých
i méně známých jmen. Dramaturgický
důraz je kladen především na poskytnutí
šance začínajícím mladým výtvarníkům,
dětem či postiženým, čas od času zde však
vystavuje i známý umělec (jmenujme třeba fotografku Gábinu Fárovou, malíře
Ottu Plachta či malíře a kreslíře Tomáše
Smetanu). Dalším přínosem galerie je
také prezentace zahraničních umělců (svá
díla tu představil mj. chilský fotograf Tomás Cobo, švédský malíř Håkan Sjöström
nebo anglická sklářka a fotografka Michelle Mayers) a fotograﬁí cestovatelů
a dobrodruhů (např. Miroslava Švejnohy,
jehož výstavy fotek z Afriky či Asie se
v Akropoli staly již tradicí).
Prostory známého žižkovského kulturního centra sice nejsou galerií v klasickém
smyslu, na druhou stranu mají tu výhodu,
že vystavená díla shlédne až 50 000 diváků

v Akropoli si zase považují zázemí
a dobré zvukové aparatury.
Na Žižkově se tentokrát můžete připravit na opravdové hudební
a kytarové lahůdky. V Atriu vystoupí
15. 11. profesor klasické kytary Juan
Laguna z Mexico City a 28. 11. australský kytarista Tommy Emmanuel.
Tommy patří v současné době mezi
nejlepší kytaristy na světě. Hraje
hlavně v USA, kde vyprodává stadiony. Jeho kvality také potvrzuje jeho
účinkování s Ericem Claptonem, Steviem Wonderem, Johnem Denverem
atd. Hrál rovněž jako nejvýznamnější australský umělec na zahájení
olympiády v Sydney. Říká se o něm,
že je to nejrychlejší trsátkový kytarista na světě. Hraje blues, country,
jazz a přináší mnoho velmi osobitých
prvků jak do hudby, tak do kytarové
techniky. Milovníci kytary a vůbec
dobré hudby by si ho rozhodně neměli nechat ujít. Na stejném koncertě vystoupí perský hudebník z Íránu
s tradičními drnkacími perskými nástroji. V Akropoli předvedou své kytarové umění 13. 11. Vladimír Mišík

Do české distribuce se dostane pouze zlomek toho, co vše se ve světě točí,
a to ještě nikterak reprezentativní, ale
povýtce jednostranný. Proto by měl náročný či pouze zvídavý divák využívat
všech příležitostí, kdy se může – aspoň
letmo – seznámit s ﬁlmovou produkcí
zemí, jejichž snímky k nám najdou cestu naprosto ojediněle. Jednu takovou
možnost dává kino Aero tento měsíc,
kdy zde proběhne Festival bollywoodského ﬁlmu (21. – 27. 10.).
Jako Bollywood se označuje část
indické kinematograﬁe v hindském jazyce, která vzniká v Bombaji. Ačkoli
je ve světě z indické tvorby nejpopulárnější, z její celkové produkce (více
než 850 ﬁlmů ročně) tvoří pouze 15 %.
Filmy točené v dalších indických jazycích jsou mnohem méně známé, neboť
se většinou distribuují jen v dané jazykové oblasti.
Mezinárodní oblibu si bollywoodské
ﬁlmy získávají zejména vloženými pasážemi se zpěvy a tanci a speciﬁckými
indickými komediálními prvky. Doma
jsou kladně přijímány i proto, že vždy

obsahují nějaký sociální podtext a morální poselství (podpora pracujících žen,
odsuzování rodiči dohodnutého sňatku,
odbourávání kastovního systému atd.).
Komerční kinematograﬁe (v hindsky
mluvících oblastech právě Bollywood)
je v Indii nejžádanější formou zábavy,
která velmi ovlivňuje život nemalého
množství indické populace.
Filmy vybrané do přehlídky reprezentují 7 nejtypičtějších témat Bollywoodu – náboženský a politický konﬂikt (snímky uváděné 21. 10.), thriller
a okultismus (22. 10.), tanec (23. 10.),
diaspora (tj. dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím
prostředí – 24. 10.), rodina a tradice
(25. 10.), sociální problematika (26. 10.),
boj gangů a maﬁe (27. 10.). Nejobvyklejší téma – láska – je v programu záměrně
vynecháno, protože prostupuje každým
bollywoodským ﬁlmem.
V kině Aero bude možné po dobu
konání festivalu ochutnat z pokrmů
indické kuchyně a do 27. 10. si prohlédnout výstavu bollywoodských ﬁlmových
plakátů.
-red-

Ponec myslí i na děti

Foto: O. Staněk

Od začátku letošní sezóny patří jednou týdně scéna žižkovského divadla
Ponec těm nejmenším. V hodinách
Dětského studia zde mohou děti objevovat svět divadla jako hry spojené
s rytmem a pohybem a zároveň rozvíjet svou vlastní tvořivost a fantazii.
Studio vede Lenka Tretiagová, jejíž
dětské taneční studio Light zahajova-

lo letošní ročník festivalu Tanec Praha
(na snímku).
Děti ve věku 5 až 7 let mohou rodiče přihlásit ještě během října. Hodiny
probíhají každou středu od 16.00 hodin. Více informací lze získat v kanceláři Tance Praha (tel.: 224 817 886,
email: ofﬁce@tanecpraha.cz).
-red-
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Pražská parkovací
najde své uplatnění
V některých sdělovacích prostředcích se objevily články o tom,
jak Městská část Praha 3 neuspěla
se systémem regulace parkování,
a tedy jak „vyhodila peníze z okna“.
Není tomu tak. Prostředky investované do analýz a projektů parkovacích možností rozhodně nejsou
ztracené.
Prvním ovocem je vybudování
několika set nových parkovacích
stání s využitím chodníků tam,
kde to místní podmínky umožňují.
Samotný projekt zóny placeného
stání (ZPS) bude využit při tvorbě
celopražského systému parkování.
Rovněž základní kapitál Pražské
parkovací, akciové společnosti
ve 100% vlastnictví naší městské
části, nikam nezmizí, společnost
pouze zatím nemůže vykonávat to,
kvůli čemu byla založena.

3

Nový dům v Prokopově ulici

Parkovat je možné nejen na ulicích, ale i v tzv. parkhauzech, tj.
v podzemních či nadzemních garážích. Hlavní město Praha i třetí městská část usilují o to, aby
vznikly hned na několika místech
Prahy 3 (např. pod nám. Barikád,
Jiřího z Poděbrad, ul. Ondříčkovou atd.). Příprava jejich vzniku je
však činnost poměrně časově náročná a stojí tak trochu mimo práci Úřadu městské části. Právě zde
vidím jednu z možností, kde by se
mohla uplatnit Pražská parkovací
do doby, než na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy přistoupíme
k zavádění ZPS. Samozřejmě působnost této společnosti by v takovém případě musela rozšířit svým
usnesením Rada městské části.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Letitý spor o garáže
spěje ke smíru
Řadu let probíhal spor o vlastnictví
podzemních garáží pod domem Vinohradská 114. Ústavní soud nakonec
rozhodl, že garáže pod domem soukromých vlastníků, podílových spolumajitelů, patří Městské části Praha 3.
Problémem, který jsme museli
po rozhodnutí soudu řešit, byl přístup do garáží. Ten je totiž nyní možný jen za využití výtahu ve zmíněném domě. Náklady na vybudování
vlastního vjezdu se pohybují v řádu
milionů korun.
Po proběhlých jednáních s právními zástupci vlastníků mám dojem, že
bychom mohli nalézt smírnou cestu.

OČIMA RADNICE

Jako nejrozumnější varianta se nám
jeví možnost společného pronájmu
celého komplexu garáží (jak soukromě vlastněných nadzemních, tak
i podzemních) jednomu nájemci (ten
je i v současnosti), přičemž nájem
by se dělil dle předem dohodnutého
klíče. Vyjdu-li z nynějších vyjádření
právních zástupců vlastníků, vidím
vstřícnost vůči Městské části Praha 3
a ochotu ke spolupráci.
Myslím si, že vždy je lepší se lidsky
domluvit než se dlouhé roky scházet
u soudu.
Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Městská část Praha 3 byla vždy –
díky své výhodné poloze – vyhledávaným místem pro stavební ﬁrmy a investory z různých oblastí podnikání.
V průběhu 90. let se tento kredit začal
ještě zvyšovat a dnes můžeme s potěšením konstatovat, že zájemců o bydlení v naší městské části se objevuje
stále více. Jelikož je Praha 3 jednou
z vnitropražských čtvrtí, je možnost
nové zástavby velmi omezená, developeři a stavební ﬁrmy se proto na jedné straně zaměřují na staré a vybydlené objekty, na straně druhé se snaží
využít každého volného prostranství,
které je možné zastavět, zvláště tedy
proluk ve stávající zástavbě.
Jedna taková proluka je na rozhraní Havlíčkova nám. a Prokopovy
ulice a právě zde se plánuje výstavba
nového bytového domu, jenž by měl
uspokojit několik desítek zájemců

o bydlení v Praze 3. Architekti budou
muset v tomto případě dbát na citlivé
začlenění nového objektu mezi stávající obytné budovy ze 30. let a vyjít
ze stanoviska a připomínek památkářů. Ti se vyjadřují zejména k barevnosti fasády, typu střešní krytiny
a celkovému vyznění nové stavby
v dané oblasti (dům bude posuzován
také z hlediska panoramatu Žižkova
z vrchu Vítkov).
Na co se mohou budoucí majitelé bytových jednotek těšit? V první
řadě uveďme, že by se mělo jednat
o dům s pěti nadzemními podlažími
a jedním podlažím v objemu střechy.
Ve vnitřní dispozici domu (v části
směrem do vnitrobloku) by měl být
použit motiv pavlače, který je pro tuto část Prahy typický. V prvním a druhém podzemním podlaží budou mít
majitelé k dispozici parkovací stání,

přízemí nabídne přibližně 550 m2 nebytových prostor, jejichž využití zvýší množství služeb v této lokalitě.
V dalších nadzemních podlažích by
měly být bytové plochy o celkové výměře 2500 m2, jež budou rozděleny
do 35 bytů. V nižších patrech se budou nacházet spíše malometrážní byty
(do 2+kk), ve vyšších patrech a s orientací na Havlíčkovo nám. pak byty větších rozměrů (do 3+kk).
Na závěr ještě dodejme, že větší
atraktivity stavby i ulice Prokopovy
by mělo být dosaženo například nárožním arkýřem, zimní zahradou či
dalšími zkrášlujícími architektonickými zásahy.
Bytové jednotky v novém domě
budou nabízeny a rozprodávány zřejmě v průběhu roku 2006.
Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

Slavnostní otevření Domu Naděje Žižkov
V pátek 20. 8. bylo v naší městské části otevřeno zařízení, jehož
účelem je nabídnout služby lidem
v nepříznivé sociální situaci. V současnosti se stále častěji mluví o prevenci sociálního vyloučení, o sociálním začleňování a o boji proti
chudobě. Národní akční plán, který
byl vytvořen a schválen v polovině
letošního roku, je programem, jak
ochraňovat zranitelné osoby a skupiny lidí a zároveň jim poskytnout
šanci při řešení krizových životních
situací. Toto je také každodenní
práce občanského sdružení Naděje,
které projekt Domu Naděje Žižkov
zrealizovalo.
Nebytový prostor v Husitské 70,
kde je Dům Naděje umístěn, byl občanskému sdružení pronajat na dobu
10 let. Třípodlažní podsklepená budova o celkové výměře 1150 m2 byla
původně v havarijním stavu. V jejím
prvním patře byl vybudován azylový dům pro muže s 37 lůžky, který

poskytuje v nepřetržitém provozu
střednědobé ubytování (3 až 12 měsíců), zajišťuje osobní hygienu, praní
prádla, sociální práci a asistenci, po-

Z hlavního města…
Kulturní granty
vyhlášeny
Tak jako v předcházejících letech i letos
byly vyhlášeny podmínky pro poskytování
kulturních grantů hl. m. Prahy. Oproti dřívějšku však došlo k výrazným změnám. Vyhlašují
se granty nejen jedno- a dvouleté, ale i dva
čtyřleté (na léta 2005–2008 a 2006–2009). Navíc je budou posuzovat komise, v nichž najdou
zastoupení také odborníci z příslušných oblastí. Další podstatnou novinkou je to, že jsou
daleko více otevřené různým typům kultury
a vycházejí vstříc i produkčním centrům, které danou kulturu uvádějí na svých scénách.
U nás na Praze 3 jsou to například divadlo Ponec, kino Aero a Palác Akropolis. Tyto
organizace by měly mít možnost získat více
ﬁnančních prostředků a díky širšímu repertoáru přilákat i větší množství návštěvníků.
Budou tedy snad nějaké peníze na aktivity,
jakými jsou projekty Tanec Praha, EuroConnections, Respect Plus nebo třeba Festival integrace Slunce, který je určen nejen pro handicapované.
Mou snahou bude, aby organizace z Prahy 3 využily těchto grantů co možná nejvíce.
Podmínky jejich získání jsou letos pro naše
kulturní střediska příznivé, záleží tedy jen
na tom, jak budou jimi předkládané projekty
připravené a kvalitní.
Miroslav Poche,
zastupitel hl. m. Prahy
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radenství, vzdělávání a zájmové aktivity. Je určen mužům v produktivním
věku, kteří se aktivně snaží o návrat
do běžného způsobu života.

V přízemí objektu je situována
bezbariérová noclehárna s 20 lůžky,
která nabízí krátkodobé ubytování
do 3 měsíců, zajišťuje osobní hygienu a úzce spolupracuje s denním
centrem v Bolzanově ulici (to slouží
jako první záchytný bod pro osoby,
jež se ocitly bez střechy nad hlavou),
a šatník, určený chudým rodinám
i jednotlivcům. Ošacení je získáváno
ze sbírek od občanů i komerčních
subjektů. Prostory jsou rozděleny
na příjem, třídění, zpracování a distribuci.
Provoz potravinové banky ve sklepních prostorách a místnosti v přízemí
se teprve připravuje. Základním principem potravinové banky je získávání, skladování a distribuce potravin
podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Potraviny budou distribuovány ostatním
zařízením Naděje a dalším neziskovým organizacím, které je nabídnou
sociálně slabým občanům a početným

rodinám. Potravinová pomoc je získávána ze sponzorských darů.
Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly na 2,534 mil. Kč,
z toho 1,084 mil. Kč byly účelové ﬁnanční dary, 535 tisíc Kč materiální
dary a služby, 915 tisíc Kč tvořily ﬁnanční dary a vlastní podíl Naděje. Vybudovaným zařízením byly nahrazeny
prostory občanského sdružení v Krásově 8, u nichž uplynula lhůta zajištěného nájemního vztahu u soukromého majitele, a zimní ubytovna v domě
v Husitské 20, který bude demolován
z důvodu výstavby nového dopravního spojení. MČ Praha 3 se tím, že
tento projekt od začátku podporovala (budova byla mj. Naději předána
částečně opravená), že na něj přispěla
z grantového a podpůrného fondu,
řadí mezi ty městské části, které se
aktivně podílejí na řešení závažných
sociálních problémů svých obyvatel.
Jan Plíva,
zástupce starosty

Zeptali jsme se…

Mileny Kozumplíkové,
zástupkyně starosty
1. Jak radnice přispívá k tomu, aby děti a mládež
naplňovaly svůj volný čas smysluplně?
V obecné rovině existují dvě možnosti: radnice může buď zřídit centra volného času a celá je
ﬁnancovat, nebo nějakým (většinou ﬁnančním)
způsobem podpořit aktivity jednotlivých občanů,
sdružení nebo společností, které se volným časem
dětí zabývají.
První možnost je v Městské části Praha 3
reprezentována institucemi, které se věnují
různým velmi širokým oblastem mimoškolních

aktivit na vysoké odborné úrovni. Vedle klasických základních škol, jejichž nabídka kroužků
a kurzů bývá tradičně velmi široká, to jsou samozřejmě základní umělecké školy s hudebním
a výtvarným zaměřením. Tyto školy jsou známy
velmi dobrou péčí o skutečně talentované děti.
Dále je možné jmenovat Dům dětí a mládeže
Prahy 3 – Ulitu, kde šíře aktivit je opravdu velká
– od výtvarných přes přírodovědné, počítačové, hudební až po pohybové. Zřizovatel je však
v tomto případě hl. m. Praha a rodiče přispívají
určitou částečnou platbou.
Druhá cesta spočívá v tom, že MČ jednotlivce i společnosti, které pracují ve prospěch dětí,
podporuje přidělováním grantů, a to podle kvality a žádanosti jejich činnosti. V této oblasti je
známá Nová Trojka se svou bohatou nabídkou
zvláště pro malé děti a rodiny nebo Baletní
škola Jána Nemce, vyhlášená úspěšností svých
absolventů. Zvláštním typem zařízení je Teen
Challenge, který se věnuje dětem ze složitého
sociálního prostředí. Své místo mají i organizace
sportovní – Sokol, Sportovní a rekreační areál
Pražačka a jiné menší.
2. Městská část Praha 3 prodává své podíly v domech, které vlastní s jinými majiteli. Proč? Existuje nějaký časový horizont prodeje podílových
domů?
Důvod je jednoduchý a všem těm, kdo něco
spoluvlastní, jistě dobře známý: snažíme se sjednocovat vlastnictví, neboť společný majetek
přináší spíše jen problémy. Prodej podílových
domů je však taková zakletá oblast. Prodávají se už hodně dlouho a ty jednodušší případy

jsou vyřízeny. Ty složitější mám po převzetí této
kompetence nyní na stole. Předpokládám, že budou úspěšně ukončeny. Časový horizont? Včera
pozdě.
3. Jednou z největších investičních akcí na území Prahy 3 jsou rekonstrukce panelových domů.
Jak pokračují? Uvažujete o nějaké kompenzaci pro nájemníky bytů v domech, na nichž se
budují střešní nástavby, za nepříjemnosti s tím
spojené?
Rekonstrukce menších panelových domů,
jejich oprava a přístavba střešních nástaveb, je
systém, který v MČ Praha 3 funguje od r. 1997.
Nejdříve byl uskutečňován po jednotlivých domech, v současnosti je již možné uvádět starší
domy do dobrého technického stavu ve větší
míře a zároveň postavit řadu nových bytů, kterých je stále nedostatek. Je to systém, který občané ocení, až když je hotovo.
Během stavby jsou samozřejmě nějaké nepříjemnosti. A pokud zrovna máte odkrytou střechu a přijde liják, není situace obyvatel rozestavěného domu vůbec záviděníhodná. Sama jsem
něco podobného zažila na vlastní kůži.
Kompenzace? Samozřejmě, že všechny prokazatelné škody jsou hrazeny z pojistných smluv
té které ﬁrmy. Samozřejmě, že ztížené podmínky
pro bydlení kompenzujeme snížením nájemného pro dané období. Ale tu největší kompenzaci
vidím ve vstřícnosti naší městské části při následném prodeji bytů do osobního vlastnictví,
kdy oprávnění nájemci mohou koupit zrekonstruovaný byt ne za mnohdy přemrštěnou cenu
tržní, ale za cenu velmi rozumnou.

27.9.2004 16:48:56
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ZE ŽIVOTA PRAHY 3

I ve školství je z čeho mít radost

Zleva: starosta M. Český s místostarosty J. Plívou, M. Kozumplíkovou a D. Reisiegelem
Žižkovská radnice si je vědoma toho, že kvalita výuky a procesu výchovy a vzdělávání je v mnoha ohledech
závislá na dobrém klimatu v každém školním zařízení, na vkusném
a po všech stránkách účelném a přívětivém prostředí. Podle svých možností

proto dbá na to, aby všechny školy, jejichž je zřizovatelem, byly dostatečně
technicky vybaveny.
Příkladem budiž Základní škola
Chelčického, v níž byl 2. září zahájen
provoz nové školní kuchyně, splňující ty nejpřísnější hygienické normy

a stravovací podmínky. V pondělí 6. září
byl zase po nákladné rekonstrukci otevřen Sportovní a rekreační areál Pražačka, který moderním pojetím a komplexním vybavením umožní naplňovat i náročné požadavky mladých sportovců,
ať už v hodinách tělesné výchovy, nebo
v jejich volném čase.
Velmi spokojena může být také Mateřská škola Libická. Prostory zahrady
školky prošly totiž značnou architektonickou úpravou a proměnou. Z málo
útulného prostranství se díky ﬁnanční
podpoře MČ Praha 3 stalo bezpečné
a hlavně motivující místo pro dětské
hry. Jak mořský písek vyplňující atypická pískoviště, tak různobarevné houpačky, skákadla, skluzavkový tunel, ale
i možnost klidného posezení a ekologické výchovy venku jsou toho nesporným důkazem.
Ačkoliv je toto předškolní zařízení
uprostřed vinohradské zástavby, nepůsobí zde nijak cizorodě. Byla bych ráda,
kdyby děti v každé mateřince a vůbec
v každé škole měly nejen pěknou budo-

Čtvrtmíle Žižkovem bude delší

vu s vkusným a podnětným interiérem,
ale i takovým exteriérem, který v nich
bude probouzet dobré tělesné i duševní
vlohy. A od jejich rodičů, občanů naší
městské části, bych si přála alespoň trochu uznání a ocenění toho, co se u nás
pro děti dělá, že i ve školství – s jeho
známými ﬁnančními problémy – je z čeho se radovat a lze být optimista.
Vlastimila Vrabcová, radní

Stručně...
 Sokol Žižkov 1 (Koněvova 19,
tel. 222 581 268) pořádá cvičební
hodiny pro rodiče a děti (po a čt
v 16.00–17.00), pro předškolní děti
(po a čt v 17.00–18.00), žactvo
(čt v 18.00–19.00), ženy i seniorky
(čt v 19.00–20.00).
 Farní charita Žižkov pořádá
ve Farním centru (Čajkovského 36)
ve dnech 23. a 24. 10. v 9.00–17.00
sbírku humanitárních potřeb pro potřebné u nás i v zahraničí (oblečení,
obuv, přikrývky, bytové textilie, knihy
a drobné elektrospotřebiče – čisté,
funkční a vhodně zabalené). Vítána je
také pomoc dobrovolníků při třídění.
Bližší informace na tel. 732 364 327.
 Remedium Praha pořádá každé
úterý od 12. 10. do 7. 12. v 15.30
až 17.00 přednášky na téma Zdraví
– prevence a léčba v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic (vstupné 30 Kč). Bližší
informace na tel. 272 739 833.

KNIHA CTI
zápis č. 66 a 67
Yvona Kreuzmannová a Petr Sedláček
O dva týdny později byl „za významný přínos v oblasti pediatrie“ do stavu
„čestných občanů“ Prahy 3 povýšen
Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc., vedoucí lékař Transplantační jednotky
kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK
a Fakultní nemocnice Motol a bývalý
zastupitel třetí městské části. Na žižkovskou radnici, kde měl shodou okolností přesně před 3 roky svatbu, přišel
i s manželkou a synem.
-red-

Obec Běchovice a Žižkov už více jak
100 let spojuje jedno: běžecký závod
založený na konci předminulého století
(v r. 1897) a od té doby každoročně pořádaný. Nejinak tomu samozřejmě bylo
i letos, účastníci Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km – 108. Běchovic
– startovali v neděli 26. 9. ve zmíněné
obci a do cíle dobíhali na Pražačce. Nejlepším běžcem v mistrovské kategorie
mužů juniorů, nad níž převzal záštitu
starosta Prahy 3, se stal Zdeněk Hnilo
z ATC Sport Žďár n. S., druhý skončil
Martin Kotouč z TJ Olympia Bruntál
a třetí Martin Frel z AC Domažlice.
Pohár předal vítězi zástupce starosty
Ing. Daniel Reisiegel.

Oblíbený závod automobilových veteránů na Vítkově doznal v jubilejním
15. ročníku velkých změn. V sobotu
16. října se můžete přesvědčit sami: začátek je ještě tradiční, tedy v 8–11 hod.
výstava vozidel a zkouška zručnosti
na Vítkově, poté však nově následuje jízda ulicemi Žižkova nazvaná 4 a ¼ míle
(start v 11.30 hod. u Památníku). Trať povede ulicemi Ohrada, Želivského, Olšanská, Jičínská, Lucemburská, Milešovská,
Mahlerovy sady, Laubova, Slavíkova,
Zvonařova, Škroupovo nám., Ševčíkova, Křížkovského, Slavíkova, U Rajské
zahrady, Havelkova, Seifertova, Táborit-

ská, Prokopova, Rokycanova, Koněvova
a Ohrada, cíl je opět na Vítkově.
Odpoledne (ve 14 hod.) vyjedou ještě
všechny automobily i s policejním doprovodem na slavnostní korzo Prahou 3
po trase Ohrada, Želivského, Vinohradská, nám. Jiřího z Poděbrad, Slavíkova, Ondříčkova a Lupáčova. Přibližně
ve 14.30 hod. dorazí na Havlíčkovo nám.
před budovu radnice, kde budou ještě
do 16 hod. parkovat. Na všechny fanoušky krásných automobilů a motocyklů se
těší Veteran Vintage Club Praha a spolupořadatel MČ Praha 3.
-red-

Za „významný přínos pro český moderní tanec a obětavou práci při otevření první stálé taneční scény v Praze“
byla v úterý 7. září oceněna zápisem
do žižkovské Knihy cti Mgr. Yvona
Kreuzmannová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka občanského sdružení
Tanec Praha, které pořádá stejnojmenný mezinárodní festival moderního
tance a pohybového divadla a celonárodní taneční festival Česká taneční
platforma a provozuje divadlo Ponec
na Žižkově.

V Praze 3 startují
„spanilé jízdy“ cyklistů

Městská policie informuje
Prknem s hřeby zaútočil
i na strážníky
Dne 28. 8. strážníci OŘ MP Praha 3 zadrželi nebezpečného
útočníka, který vyzbrojen prknem s hřeby v prodejně tabák-drogerie na Koněvově ulici napadl mladého muže. Útočník mimo jiné poškozoval
zaparkovaná vozidla a zaútočil i na zasahující strážníky, přičemž jednoho z nich
lehce zranil. Za použití donucovacích prostředků byl pachatel předán Policii ČR.
Ve dnech 30. 8. až 3. 9. proběhla na území MČ Praha 3 dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dopravní přestupky cyklistů a chodců. V rámci akce bylo
strážníky odhaleno celkem 106 přestupků. V 54 případech byla neukázněným
cyklistům a chodcům udělena bloková pokuta, ostatní přestupky byly řešeny domluvou.
Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Kdo mě chce

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

1) 1469-04 desetiletý zlatý pes s bílými
znaky, kříženec kokršpaněla; milý,
hodný a poslušný, vhodný i ke starším
lidem, občas kulhá na pravou přední
packu. Nalezen 17. 7. na Vítkově.
2) 1781-04 devítiletá tmavě vlkošedá
fenka, malý kříženec knírače; milá, příjemná, vhodná spíše ke starším lidem.
Nalezena 30. 8. na Vinohradech.
3) 1818-04 pětiletá černá fenka s bílými
znaky, kříženec dogy; temperamentní,
pohyblivá, vhodná ke sportovně založe- 2
nému majiteli, slyší na jméno Bobina. Nalezena 4. 9. na Vinohradech.
4) 1821-04 čtyřměsíční černý pes s pálením, kříženec, v dospělosti střední velikosti;
milé, hravé a veselé štěňátko, které potřebuje vychovat. Nalezen 4. 9. na Žižkově.
5) 1832-04 jedenáctiletý černošedý pes, kastrovaný kříženec střední velikosti; nevhodný
k dětem, snese se s jinými psy i kočkami, slyší na jméno Ben. Nalezen 6. 9. na Žižkově.
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Na Mistrovství ČR žactva v atletice,
které se uskutečnilo 11. a 12. 9. v Ostravě,
nemohla chybět reprezentace Sportovního klubu ZŠ Jeseniova. Skvělou formu
prokázala D. Zábranská (na snímku),
která obsadila 2. místo ve vrhu koulí
a 5. místa v hodu diskem a oštěpem,
velmi dobře se uplatnili T. Pilát (4. v hodu kladivem), T. Poláčková (5. v chůzi),
K. Zemanová (6. v hodu oštěpem)
a P. Horn (6. v 200 m překážek). Přímo
vynikajících výsledků pak dosáhl SK
ZŠ Jeseniova v Přeborech Prahy pro rok
2004, nejvyšší soutěži mládežnických
družstev v Praze (starší žákyně,
dorostenky – 1., starší žáci, dorostenci,
junioři – 2.). Díky nim z 6 přihlášených
družstev 5 postoupilo do semiﬁnále
Mistrovství ČR. Zájemci o členství
v tomto úspěšném sportovním klubu se
mohou podrobněji informovat na tel.
777 569 193 nebo na www.jeseniova.cz.

Nejen občané žijící na nám. Jiřího
z Poděbrad si jistě všimli, že zde již nějaký čas startují tzv. cyklojízdy. Několik
desítek mladých lidí odtud každý třetí
čtvrtek v měsíci vyráží na happeningovou bezmotorovou projížďku metropolí. Chtějí ukázat, že existují i jiné formy
dopravy, než je ta osobní automobilová.
Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 16. září, tentokrát však měla „spanilá jízda“
zhruba 130 cyklistů a in-line bruslařů obzvláště slavnostní charakter: zahajovala
totiž kampaň pořádanou v rámci Evropského týdne mobility, jejímž smyslem je
mimo jiné podpora cyklistiky jako zdra-

vého a efektivního způsobu dopravy
po městě. Veselé manifestační projížďky,
vedené např. magistrálou i částí Václavského náměstí a ukončené koncertem
v Kafárně na kus řeči, se ze známých
osobností zúčastnili např. výtvarník David Černý, režiséři Vít Janeček a Vít
Klusák, ﬁlosof Antonín Kosík a hudebník a publicista Martin Kontra.
Evropský týden mobility vyvrcholil
v Praze speciálním programem občanského projektu Auto*Mat na Palachově nám. o týden později – v Den bez aut
22. září.
Petr Šafařík, publicista
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