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K žižkovskému podzimu
patří nekonvenční
hudební festival.
Před 8 lety jej založil
hudebník Jiří Hošek.

Rozličné kurzy a kroužky
pro děti, mládež, ale
i dospělé nabízí v novém
školním roce Ulita
a Nová Trojka.

Neviditelný pes Ondřej
se dočkal žižkovského
ocenění svého slavného
otce, spisovatele
Vladimíra Neffa.

Čtěte na straně 4.

Čtěte na straně 6 a 8.

Čtěte na straně 7 a 8.

Placené
parkování
skončilo,
zapomeňte?
Uvést v život jakékoliv nepopulární
rozhodnutí je vždy obtížné a složité, v politice to platí možná dvojnásob. Politici
jsou totiž do značné míry na popularitě
závislí. Pokud by se však řídili jenom jí,
pak se většina problémů bude řešit tím
nejméně bolestivým způsobem, tj. způsobem mnohdy krátkozrakým a skutečnou
podstatu věci nepostihujícím.
O současné koalici na žižkovské radnici nelze rozhodně říci, že by byla populistická. Naopak, v tomto volebním období se
pokusila prosadit dvě nepochybně nepopulární systémová rozhodnutí, která z hlubokého vnitřního přesvědčení považovala
za kroky rozumné, nezbytné a odpovědné: slučování základních škol a zavedení
zóny placeného stání. První bylo v jistém
smyslu příčinou krize v koalici, řešení druhého problému se – aspoň pro tuto chvíli
– rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy
odkládá.
Nejhlasitější odpůrci zavedení regulace
parkování hovoří o své výhře. Jaká je to
výhra, když bude naše městská část sloužit
nadále jako parkoviště pro motoristy přijíždějící do centra Prahy? Jaká je to výhra,
když ulice dnem i nocí blokují auta, kvůli
kterým nemohou zaparkovat lidé s trvalým
bydlištěm? Jaká je to výhra, když byl odmítnut ekonomický nástroj stimulující výstavbu podzemních garáží? Považuje-li někdo
odklad rozhodnutí zavést zónu placeného
stání za úspěch, je to trpké Pyrrhovo vítězství. Vnitřní Praha, ke které naše městská
část nepochybně patří, tuto regulaci potřebuje a prosazovat ji musí každá odpovědná
politická reprezentace.
Milan Český,
starosta

Děti nechodí jen do školy...
Začátkem září se jako každoročně rodiče zajímají o to, do jakých kroužků či
kurzů zapíšou své děti. Nabídka základních, uměleckých a jazykových škol či
Domu dětí a mládeže Prahy 3 – Ulity je
skutečně pestrá a umožňuje dětem doplnit a rozvinout své znalosti a dovednosti
v oblastech, které je speciálně zajímají.
Zájem je samozřejmě i o sportovní aktivity, největší možnosti má v tomto směru Sportovní a rekreační areál Pražačka
(stále zde probíhají např. vyhlášené kurzy plavání a potápění – na snímku), ale
sportovat se dnes dá i na nepříliš očekávaných místech: třeba bruslit v garážích
Paláce Flora či hrát plážový volejbal
za ním. V budoucnosti se snad dočkáme
i lyžování na umělém sněhu…
Vedle aktivit, které nabízejí velké,
většinou městem nebo naší městskou
částí zřizované organizace, existuje ale
i mnoho menších, téměř komorních
akcí, jichž se mohou děti zúčastnit.
Typickou je třeba nenásilné poznávání
přírody nazvané Sovy do škol. Název

není úplně výstižný, protože děti se
pohybují hlavně tam, kde tyto krásné
ptáky mohou nalézt, tzn. v parcích nebo
mimopražských lesích. Odměnou za trpělivé pozorování je jim nejen účast
na letním soustředění mladých ornitologů, ale i závěrečná výstava prezentující výsledky jejich práce. Další krásnou
přírodovědnou akcí je třeba soutěž
Za kapkou rosy. Možností je opravdu
dost. A to jsem nestačila zmínit Skaut,
Novou Trojku, Teen Challenge atd.
Aby se děti nemusely bezcílně potulovat po ulicích, podporuje naše městská část mimoškolní aktivity buď přímo
– zřizováním příslušných organizací,
nebo nepřímo ﬁnanční podporou formou grantů těm, kdo je pořádá. Výše
takto využitých ﬁnančních prostředků
se rok od roku zvyšuje, protože zájem
na rozvíjení všech schopností dětí musí
mít nejen rodiče, ale i každá rozumná
radnice.
Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Setkání s legendárním letcem
Na přátelské posezení, které 28. července ve stylové letecké restauraci
Wings club v Lucemburské ulici zorganizoval Klub leteckých novinářů
spolu s Městskou částí Praha 3, přišel
i legendární generál František Fajtl,
československý stíhací pilot Royal Air
Force a dodnes aktivní člen Klubu.
Právě on byl hlavním hrdinou setkání,
které si nenechal ujít ani zástupce starosty Marek Zeman (na snímku vlevo,
vpravo F. Fajtl).
Paní Fajtlová vyprávěla o společné cestě do Francie, kde se pokusili

najít místo, kde byl před padesáti lety
její muž sestřelen. A našli. Setkali se
i s členy rodiny, která mu tenkrát pomohla. Ve vedlejší vesnici zase dodnes
žije syn pilota luftwaffe, který tenkrát
pana Fajtla zasáhl. Německý pilot se
konce války nedožil, jeho francouzská
žena to pak v poválečných letech neměla vůbec lehké: Francouzi ji neměli
rádi, neboť si vzala německého vojáka,
a její tchyně v Bavorsku taky ne…
A dál se vzpomínalo, v příjemné atmosféře vinohradské restaurace.
-red-

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.

Osmé Vinohradské vinobraní aneb tradičně i nově

Pořadatelé Vinohradského vinobraní
se na jedné straně snaží všechno to, co
se již osvědčilo, v každém dalším ročníku zachovat, na straně druhé vždy přijít
i s něčím novým, co by mohlo oslavy
vylepšit. Novinkou VIII. ročníku bude
komponovaný čtyřhodinový historický
program, v něž se diváci dočkají gotické hry, z minulosti tolik žádaného rytířského turnaje na koních, historického
šermu a písní apod. Letos poprvé také
budou návštěvníci nám. Jiřího z Poděbrad moci sledovat dění na obou pódiích i uprostřed vytvořeného „cirku“
z velkokapacitní tribuny s praktickým
sklonem.
Oproti tomu chybět nebude nic z toho, na co si návštěvníci již zvykli a co
mají rádi: na své si přijdou milovníci
historie a chladných zbraní (připraveny
jsou ukázky historických řemesel a trhů,
poprava zlosyna, slavnostní průvod, rytířské souboje…), posluchači lidové, populární a rockové muziky či vyznavači
soutěží, zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší (dětský koutek, ukázka sokolnických
dovedností atd.).
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Při tom všem se nesmí zapomenout
na to nejdůležitější – na víno. Tak jako
v předcházejících ročnících chtějí organizátoři přiblížit návštěvníkům to, kde
a jak se vinná réva původně na našem
území pěstovala či jaké tradice a zvyky
s tím byly spojeny. Letos to bude navíc
podpořeno tím, že budeme oslavovat
přibližující se „znovuzaložení“ vinice
na Vítkově, na místě, kde se víno pěstovalo již ve 14. století! A asi nemusím
připomínat, že i tentokrát bude připraven vynikající burčák a mnoho druhů
rozlévaných vín z Jižní Moravy, které
opět zajistila společnost Vinium Velké
Pavlovice.
V neposlední řadě se Městská část
Praha 3 může pochlubit, že jako teprve
třetí obec v ČR má na pořádání slavností vinobraní certiﬁkát. Celý projekt
je ovšem velice organizačně a ﬁnančně
náročný, proto mi dovolte, abych touto
cestou vyjádřil svůj dík všem partnerům,
kteří se na jeho realizaci podíleli.
Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Program VIII. ročníku Vinohradského vinobraní
PÁTEK 24. září
12.00 slavnostní zahájení – Vinice
na Gröbovce
12.45 slavnostní průvod – Havlíčkovy
sady – nám. Míru (13.00–14.00)
– nám. Jiřího z Poděbrad (16.00)
nám. Míru
12.30 Vltavanka
13.00 proslovy starostů a partnerů,
vylisování prvních hroznů vína
a přípitek
13.30 Račanka – slovenská dechovka
14.45 Limbora – slovenský folklór
15.40 Staropražský kabaret aneb
zpívání s Karlem Hašlerem I

Atrium na Žižkově
15.00 košt archivních vín
nám. Jiřího z Poděbrad
15.00 Žižkovanka
16.00 proslovy starostů a partnerů,
vylisování prvních hroznů vína
a přípitek
16.20 Jagabab – dobová gotická hra
16.30 Štvanci – rytířský turnaj
na koních
17.30 Merlet – historický šerm
19.00 Jiří Schmitzer
20.00 soutěž – zdolání historické
překážkové dráhy
20.30 Mňága a Žďorp

15.20
15.45
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00

nám. Jiřího z Poděbrad
Žižkovanka
slavnostní zahájení 2. dne
Cimbálová muzika F. Černého
Caledonian Club – skotské tance
soutěž – přebírání hroznového
vína + provazochodec
Jagabab – gotická hudba
Pavel Potápek – akrobatické
kousky s bičem
Jiskra Plzeň – soubor písní
a tanců
Limbora – slovenský folklór
soutěž – zdolání historické
překážkové dráhy
žonglérská show
Ret Hot Chilli Peppers Revival
Buty

NEDĚLE 26. září
Karlovo nám.
10.00 zahájení prodeje ve stáncích
10.30 návštěva císaře Karla IV. s chotí
– dobová hudba a tanec, kejklíři,
rytířská klání
13.00 císařský průvod – Jindřišská
věž – Senovážné nám.
15.00 návrat císařského průvodu
na Karlovo nám.

Generální partner projektu:

Hlavní partneři projektu:

Partneři projektu:

12.30
13.30
14.00
14.30
15.00

16.30 vystoupení kouzelníka
17.40 Staropražský kabaret aneb
zpívání s Karlem Hašlerem II
18.55 Dubia Fortuna – středověká
hudba
20.00 Vladimír Merta
21.00 ﬁlmová produkce pod širým
nebem

SOBOTA 25. září
12.00
13.00
13.30
15.50
17.45
19.00

nám. Míru
Czeltic – skotská hudba a tanec
slavnostní zahájení 2. dne
Zelená půlnoc – blues-rock
Jan Matěj Rak – kytara
Cafe – rocková skupina
Původní Bureš

Doprovodné programy v průběhu
Vinohradského vinobraní:
• ukázky sokolnických dovedností
• dětský koutek (sladkosti, lukostřelba, poníci) • akrobatické představení – provazochodec • dobové tržiště
– historická řemesla (kovář, keramická dílna, svíčkařství, zbrojíř, koželuh,
vazba knih, košíkář) • rytířský turnaj
na koních • poprava zlosyna, ukázka
středověké tortury • vystoupení mistra světa v práskání bičem • sběr a lisování hroznového vína

25.8.2004 20:48:07

2

Organizace školního roku 2004/2005

Spolupráce se vyplatila

Období školního vyučování ve školním roce 2003/2004 začne ve všech základních, středních a speciálních školách ve středu 1. září 2004. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2005. Období vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2005.
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2004.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí v neděli 2. ledna 2005. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2005.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2005.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne podle sídla pražské školy:
Praha 1 až 5: 14. 3. – 20. 3. 2005 Praha 6 až 10: 7. 2. – 13. 2. 2005
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2005.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2005.

Zastupitelstvo městské části Praha 3
ze dne 14. 6. a 30. 6.
Schválilo
• přijetí investičního úvěru na realizaci
bytových nástaveb v k. ú. Žižkov ve výši 150 mil. Kč u České spořitelny, a. s.
• žádost o odejmutí vybraných pozemků a staveb v k. ú. Žižkov hl. m. Prahou
• prodeje pozemků a koupi pozemku
v k. ú. Žižkov • prodeje podílových domů
v k. ú. Žižkov a k. ú. Vinohrady • vyřazení bytového domu Řipská 26/709 s pozemkem parcely č. 2736 v k. ú. Vinohrady
z prodeje v rámci privatizace bytového
fondu • pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek Na Balkáně 80, 82
• poskytnutí zpětného čerpání bytovým
družstvům v celkové výši 783 318,50 Kč
z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů • závěrečný účet
za rok 2003 a souhlasilo s celoročním
hospodařením za rok 2003 bez výhrad

• žádost o svěření vybraných pozemků
hl. m. Prahy v k. ú. Žižkov a Vinohrady
• poskytnutí návratných a nenávratných půjček pro opravy a rekonstrukce
domů na území MČ P-3 z fondu obnovy
a rozvoje
Souhlasilo
• se zřízením Rady školy při ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad na základě žádosti rodičů
žáků této školy a jmenovalo členy Rady
školy za zřizovatele
Vzalo na vědomí
• doporučení RMČ ze dne 5. 5. k poskytnutí ﬁnančních prostředků z fondu
sociálního a zdravotního a souhlasilo
s poskytnutím příspěvku: 1. ZŠ Havlíčkovo nám. – 30 000 Kč, 2. odd. sociální
prevence Odb. sociálních věcí ÚMČ P-3
– 53 600 Kč, 3. odd. sociálně právní ochrany dětí Odb. sociálních věcí ÚMČ P-3
– 60 000 Kč

Rada městské části Praha 3
ze dne 30.6.
Doporučila
• ZMČ schválit poskytnutí peněžitého
daru z rozpočtu MČ P-3 Nadačnímu fondu Rychlé šípy Jaroslava Foglara ve výši
300 000 Kč
Schválila
• nájemní smlouvu pronájmu části pozemku parcely č. 1780/1 a stavby WC
na parcele č. 1780/35 na Vrchu sv. Kříže,
vše v k. ú. Žižkov
Souhlasila
• s uzavřením smlouvy o zajišťování realizace a ﬁnancování akcí na pozemních komunikacích s TSK hl. m. Prahy • s umístěním litopunkturní stély v parku Vrch
sv. Kříže na pozemku parcely č. 1781/1,
k. ú. Žižkov, při severní hranici pozemku
v blízkosti betonových výstupů krytu
Vzala na vědomí
• zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na úklid chodníků – oblast I a II a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky ﬁrmy Test, spol. s r. o.
• záměr na regeneraci a humanizaci panelových domů typu VVÚ-ETA s ateliérovými nástavbami v oblastech Roháčova, Lupáčova a Táboritská a schválila jej

bez DPH • s uzavřením smlouvy o poskytování služeb se společností Infohelp
s r. o.
Vzala na vědomí
• doporučení MUDr. M. Zemana k zadání dalších nezbytných dokumentací
pro přípravu dalšího stupně projektových
prací pro výstavbu veřejných hromadných garáží na území MČ P-3 v lokalitách
1. Ondříčkova (Bezovka), 2. nám. Jiřího z Poděbrad, 3. Koněvova a 4. Škroupovo nám. jako náhradní, které vyplynulo z předběžného stanoviska Odboru
životního prostředí MHMP ze dne 8. 7.,
a schválila toto zadání, konkrétně rozptylových studií a dle jejich výsledků i kompletních dokumentací pro posouzení vlivu staveb na životní prostředí včetně
jejich projednání
ze dne 18. 8.
Schválila
• postup při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudovaných bytových jednotek v domech
Na Balkáně 76, 78, 80, 82 a volné bytové
jednotky č. 4 v domě Na Balkáně 78
Souhlasila
• s realizací VIII. ročníku Vinohradského vinobraní a s produkčním zajištěním
projektu dle „Smlouvy o spolupořadatelství“ • s přijetím nadačního příspěvku od nadace Život umělce ve výši 10 000 Kč a s poskytnutím účelového
daru ve výši 10 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací
VIII. ročníku Žižkovského nekonvenčního podzimu – společný koncert Gipsy
Hery Band a Filharmonie HK • s poskytnutím peněžitého daru z fondu starosty
koordinačnímu centru Praha – Arnika
na realizaci výstavy „Sovy v Praze 3“
ve výši 19 000 Kč a Gymnáziu Sladkovského nám. na obnovu stromořadí
ve výši 30 000 Kč
Vzala na vědomí
• rozbory hospodaření MČ P-3 za I. pololetí r. 2004

ze dne 21. 7.
Schválila
• Směrnici RMČ k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím
zřízeným MČ P-3 • poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 49 000 Kč z rozpočtu MČ
P-3 na rok 2004 subjektu Lukáš Fousek –
N. S. E. F. na pořízení ozvučovacího zařízení s omezovačem • limity počtu zaměstnanců a prostředků na platy a ostatní
závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v oblasti školství na rok 2004 • záměry prodejů podílových domů • umístění stavby inženýrských sítí na pozemku
parcel č. 4223/2, 4229/1, 4251/3, 4265/1,
4268/8 a 4391/2, vše v k. ú. Žižkov, pro stavbu Central Park Praha – P-3
Souhlasila
• s vypracováním dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci objektu
Lipanská 9 a schválila zadat vypracová- Kompletní seznam a znění usnesení ZMČ
ní ﬁrmě Ario, s. r. o., za cenu 735 000 Kč a RMČ najdete na www.praha3.cz.

Před několika týdny jsem byl občany
z Jarova upozorněn na těžkosti a rizika
při přechodu Malešické ulice naproti
supermarketu Diskont-Plus. Osobně
jsem se přesvědčil, že je zde skutečně automobilový provoz velmi silný
(navíc maximální povolenou rychlost
dodržoval málokterý řidič) a vyznačený přechod pro chodce potřebuje
barevně obnovit. Proto jsem se v této
věci spojil s Ing. Martinem Vančurou,
vedoucím Odboru dopravy ÚMČ Praha 3. V současnosti mohu občanům,
kteří na problém poukázali, sdělit
následující: Pro zvýšení bezpečnosti
chodců, kteří supermarket na Jarově
navštěvují, bude na komunikaci Malešická v inkriminovaném místě snížena

Okruh A
termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3)
13. 9.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2)
20. 9.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 27. 9.
4. Přemyslovská/Jičínská (2)
6. 9.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4)
13. 9.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2)
20. 9.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2)
27. 9.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2)
6. 9.

rychlost na 30 km/hod.
a svislé dopravní značení „Přechod pro chodce“
bude doplněno žlutým reﬂexním podkladem.
Malešickou ulici čekají
ještě další změny. Výbor
pro územní rozvoj ZMČ
Praha 3 na svém posledním
jednání vyjádřil souhlas
s dokumentací pro územní
řízení „Malešická 1 – oprava komunikace“, kterou
předložil investor Technická správa komunikací hl. m.
Prahy. Půjde o přebudování této komunikace venkovského typu na komunikaci městského typu, kdy se předpokládá její rozšíření, vybudování nových
chodníků a zastávek MHD, položení
inženýrských sítí a odvodnění v úseku
U Nákladového nádraží-Za Vackovem.
Přestavba byla navržena v souvislosti
s plánovanou výstavbou bytů MHMP
obytného souboru Vackov.
Na závěr chci našim občanům, kteří
mě na obtížné přecházení vozovky upozornili, poděkovat a znovu opakovat,
že spolupráce s obyvateli Prahy 3, kteří
mají kladný a aktivní vztah ke svému
bydlišti, nám všem přináší užitek.
Jan Plíva,
zástupce starosty

Kácení suchých bříz
a jeřábů v Praze 3
Letošní vedra jsou o poznání snesitelnější než ta v minulém roce. Loňské
extrémní sucho a srážkový deﬁcit se
v současné době projevuje na některých druzích městské vegetace.
Největší ztráty vznikají z kompletního hynutí populace břízy bělokoré
a jeřábu obecného. Břízy, které se používají jako výplňová zeleň v parcích
nebo v sídlištní zeleni, jsou při oslabení způsobeném nedostatkem vláhy
napadány bakteriemi, jeřáby zase viry,
obojí vede k odumření postižených
stromů.
Městská část Praha 3 se s touto kalamitou musí vyrovnat. Prvním úkolem je zmapování ploch s největším
počtem výskytu uschlých stromů, dále
spočítání a změření napadených stromů. Následně musí naši zahradníci přistoupit ke kácení stromů, kroku velmi
nepopulárnímu, ač v případě zcela suchých stromů více než důvodnému, neboť ty své okolí pouze hyzdí a přitom
opadáváním suchých větví ohrožují.
Podklady ke kácení včetně jeho
povolení připravuje Odbor technické
správy majetku a investic a Odbor životního prostředí Úřadu městské části
Praha 3. Samotné kácení, které bude
probíhat od září, provedou odborné
zahradnické ﬁrmy. V současnosti již
víme, že nejvíce napadenou plochou je

Městská část Praha 3
nabízí k prodeji
7 nových bytů

MČ Praha 3 nabízí formou veřejného
výběrového řízení k prodeji dle zák.
č. 72/94 Sb. 7 bytových jednotek –
nástaveb na domech Na Balkáně
76, 78 a 80, 82, Praha 3:

2x 4+1, 2x 2+1,
2x 2+kk, 1x 1+kk
Výběrového řízení se mohou zúčastnit
pouze fyzické osoby starší 18 let – občané ČR. Bližší písemné informace budou
uveřejněny na internetových stránkách
MČ Praha 3 (www.praha3.cz) nebo
k dispozici na Úřadě městské části Praha 3, Odbor evidence majetku, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 (tel. 222 116 208
nebo 222 116 210).

Městská část Praha 3
nabízí formou veřejného výběrového
řízení k prodeji dle zák. č. 72/94 Sb.
volný byt Na Balkáně 78/2530,
Praha 3:

2+1 – 51,8 m2

park Židovské pece, kde je 40 suchých
stromů, a dále sídliště Chmelnice a Jarov. Celkově se předpokládá na 200
uschlých stromů na území Prahy 3.
Kácením stromů není ale zdaleka
úkol vyřešen. Následuje otázka, co
vysadit na místo odumřelých stromů.
Např. bříza je pro svou jemnou texturu dost obtížně nahraditelná, jako
jeden z mála přichází v úvahu jerlín japonský, který velmi dobře snáší sucho.
Doufejme jen, že si u místních získá
v budoucnosti stejnou oblibu jako právě bříza nebo jeřáb.
Ing. Jana Caldrová,
referent správy zeleně

Stanovená min. cena: 943 000,- Kč.
Součástí bytové jednotky je spoluvlastnický podíl na společných částech
domu a pozemcích.
Prohlídky bytu se uskuteční od 10.00
do 12.00 a od 13.30 do 15.30 v těchto termínech: 31. 8., 2. 9., 6. 9., 8. 9.,
10. 9. a 12. 9. 2004 (poslední den pouze dopoledne).
Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenu
za bytovou jednotku. V případě rovnosti
nabídnutých kupních cen rozhodne los.
Kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů
po prokazatelném předání oboustranně
podepsané kupní smlouvy. Výběrového
řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické
osoby starší 18 let – občané ČR.
Písemné nabídky doručte nejpozději
do 13. 9. 2004 na adresu Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9,
Praha 3, nebo osobně do podatelny
Lipanská 14, Praha 3. Obálku označte
v levém horním rohu Výběrové řízení
– volná byt. jednotka. Obálky jinak
označené nebo doručené po stanoveném termínu nebudou do výběrového
řízení zařazeny.
Informace na tel.: 222 116 208 nebo
222 116 210.

SKM zajímají názory uživatelů obecních bytů
Někteří uživatelé obecních bytů mohou ve svých schránkách v nejbližších
dnech nalézt dotazník, kterým bude
zjišťována jejich spokojenost se službami Správy komunálního majetku Praha 3, a. s. Společnost, která je držitelem
certiﬁkátu systému managementu jakosti na správu, provoz, údržbu a opravy nemovitostí a výrobu tepelné energie, chce tímto projektem péče o zákazníka přispět ke zvyšování kvality svých
služeb a k lepšímu uspokojování oprávněných požadavků uživatelů bytů.
Náhodně vybraní respondenti budou požádáni, aby se k některým ob-

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

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

lastem služeb SKM vyjádřili podle
svých vlastních zkušeností. Na výběr
budou mít ze 3 až 5 odpovědí. SKM
zajímají zejména názory občanů
na přístup zaměstnanců společnosti k nájemcům, jednání dodavatelů
a kvalitu jejich práce a způsob vyřizování požadavků nájemců. Respondenti
budou mít rovněž možnost vyjádřit se
i k jiným záležitostem, případně sdělit
své připomínky a podněty k činnosti
společnosti.
Dotazník bude distribuován jako
odpovědní zásilka, kterou hradí adresát, tj. odeslání dotazníku zpět

SKM bude pro občany zdarma. Věřím, že si každý z obeslaných nájemců najde chvilku na vyplnění jednoduchého dotazníku. Přispěje tím
k tomu, že SKM bude moci na jejich
základě poskytované služby následně zlepšovat.
Svůj názor na služby společnosti
mohou nájemci sdělovat i prostřednictvím internetových stránek: na adrese
www.skmpraha3.cz je odkaz „Spokojenost zákazníka“, kam lze posílat připomínky k činnosti SKM.
Ing. Pavel Císař,
ředitel SKM Praha 3, a. s.

Sběr nebezpečných odpadů zdarma!
V úterý 7. 9. 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
nám. Jiřího z Lobkovic/Slezská
15.30–15.50
Slezská/Perunova
16.00–16.20
Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.)
16.30–16.50
Kostnické náměstí
17.10–17.30
nám. Barikád/Roháčova
17.40–18.00
Loudova/Koněvova
18.10–18.30
Květinková/V Zahrádkách
18.40–19.00
Na Vrcholu/V Domově
Nebezpečné odpady je třeba odevzdávat výhradně obsluze sběrového vozidla!

Sběrna Na Vackově končí
Sběrna nebezpečného odpadu Na Vackově 24, Praha 3, ukončila k 1. srpnu
svou činnost. Využívejte prosím blízké sběrné dvory ve Voctářově 48, Praha 8,
a Pod Šancemi 1, Praha 9.
Jaroslava Hončová a MVDr. Eva Krejbichová,
oddělení správy zeleně
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Policie má nové
pracoviště v Paláci Flóra

Palác Flora je místem, kam denně přicházejí tisíce návštěvníků. Největšímu
komplexu nákupů a zábavy na území naší městské části se bohužel nevyhýbají lidé
s nepoctivými úmysly. Krádeže, kdy je pachatel odhalen bezpečnostní službou a předán přivolaným policistům, jsou na denním pořádku. Mezi společností provozující
Palác Flora a ředitelstvím Policie ČR proto došlo k dohodě, že přímo v budově obchodního centra zřídí Policie ČR detašované pracoviště. Fungovat začalo v polovině července a jeho otevření se spolu se zástupcem policejního ředitele plk. Jiřím
Neuwirthem (na snímku vlevo) zúčastnil také starosta Milan Český, který při této
příležitosti konstatoval: „Stálou přítomnost policistů v Paláci Flora vítám. Považuji to za efektivní způsob policejní práce, kdy je možné okamžitě předávat pachatele
krádeží. Jsem přesvědčen, že to bude mít vliv na snížení jejich počtu.“
-pb-

Magistrát hlavního města Prahy odložil zavedení zóny placeného stání
(dále jen ZPS) v Praze 2, 3 a 7 a její rozšíření v Praze 1, což zdůvodnil tím, že
může dojít ještě ke změnám v systému
oproti stávajícím podmínkám zavádění
ZPS. Rada hl. m. chce nejdříve vypracovat koncepci dopravy v klidu, ze které bude konečné řešení vycházet. Tato
koncepce má být diskutována s jednotlivými městskými částmi, odborníky, ale
také se zástupci občanských sdružení.
Je to dobře, neboť tato jednotná a závazná celopražská koncepce dosud chybí.
Žižkovská radnice se problematikou
parkování zabývá již celou řadu let. První analýza dopravy v klidu byla na její
objednávku vypracována již v roce
1996, v roce 2000 byla doplněna. Od roku 1999 byla také zpracovávána studie
na vyhledávání dalších parkovacích
možností pro osobní vozy. Rozsáhlá
analýza z loňského roku pak potvrdila
nutnost tento problém aktuálně řešit,
na což jsme reagovali vypracováním
technické části projektu ZPS. V předprojekční fázi je rovněž příprava podzemních garážových stání ve vytipova-

Z hlavního města…

vá plocha s položením umělého trávníku, s osvětlením a běžeckou dráhou
s umělým povrchem.
Jak je tedy vidět, i o prázdninách se
pracuje, v některých oborech dokonce velmi intenzivně.
Ing. Bohuslav Nigrin,
zástupce starosty,
ve spolupráci s Ing. Jiřím Loušou,
vedoucím OTSMI
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Na posledním jednání sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 dne 3. 6. byly učiněny první kroky
k přípravě podmínek pro komunitní
plánování sociálních služeb v naší městské části. Dalším krokem bude vytvoření řídící skupiny, v níž vedle odborníků
s profesním zaměřením na problémy seniorů, na osoby zdravotně handicapované, na rodiny s dětmi a na oblast sociální
patologie a prevence budou zastoupeni
též političtí představitelé třetí městské
části.
Tento projekt souvisí s reformou veřejné správy a je přímo podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Lze
ho chápat i jako konkrétní snahu o realizaci nového modelu sociálního státu,
který u nás podporuje především současná vládní koalice. Nepochybuji o tom,
že komunitní plánování sociálních služeb
najde politickou podporu i u nás.
Jeho hlavním záměrem je zformovat
takový systém sociálních služeb, v němž
by byla zaručena jejich dostupnost a kvalita pro všechny osoby, které se ocitnou
v nepříznivé životní situaci, a zároveň
zajištěna účinná kontrola služeb.
Základní cíle komunitního plánování
jsou tyto: • posilovat sociální soudržnost komunity • plánovat sociální služby
na základě zjištěných potřeb v komunitě
s cílem řešit dohodnuté priority • dosahovat a průběžně obnovovat dohodu

mezi všemi účastníky komunitního plánování, kteří jsou na trhu sociálních služeb tři – uživatel, poskytovatel a zadavatel • optimalizovat síť sociálních služeb
v obci (komunitě) tak, aby vycházela
ze skutečných potřeb občanů.
Uživatelem sociálních služeb je ten,
kdo služby přijímá v současnosti, přijímal v minulosti nebo bude přijímat
v budoucnosti. Uživatelem se může stát
v průběhu svého života každý občan.
Poskytovatel sociálních služeb služby
provozuje a uskutečňuje – ať už ve státních, či soukromých zařízeních – svým
klientům nebo doma příbuzným a blízkým. Též vytváří projekty na zachování
a rozšiřování svých zařízení, pracovních
míst a služeb, které poskytuje. Zadavatel
služby platí, zřizuje, zadává, organizuje
a dělá na ně výběrová řízení, zadavateli tedy bývají především úřady státní
správy, úřady samosprávy a volbami pověření zastupitelé, ale rovněž nadace či
grantové agentury.
Komunitní plánování sociálních služeb je pro uživatele přínosné v tom,
že mu umožňuje zapojit se do procesu
přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb v komunitě, a tak zvyšuje
jeho podíl na rozhodování, kým budou
zajišťovány a jakou budou mít formu
a kvalitu.
Jan Plíva,
zástupce starosty

Zeptali jsme se…

Regulace parkování
nás nemine
O tom, že se při procházce většinou žižkovských a vinohradských ulic
setkáváme s dopravními problémy, už bylo napsáno mnoho. A tato situace
se viditelně rok od roku zhoršuje. Otázkou zůstává, co se s tím dá dělat.
Magistrát hl. m. Prahy již před řadou let zavedl regulaci parkování
na pravobřežní straně první městské části, a to pomocí zóny placeného
stání. Ačkoliv se toto rozhodnutí dodnes setkává s kritikou, svou funkci,
tj. regulaci parkování s preferencí místních občanů a podniků, plní. Čím
dál tím víc řidičů si uvědomuje, že je lepší zaparkovat na pro ně vyhrazené
místo, a neriskovat tak pokutu či odtažení vozu.
Stejný systém (jiný ani příslušné vyhlášky a rozhodnutí Rady MHMP
zatím neumožňují) se Zastupitelstvo městské části Praha 3 rozhodlo doporučit k zavedení na svém obvodě. Přibližně od roku 1996, kdy se na tomto
úkolu pracuje, vzniklo – vždy na základě usnesení příslušných zastupitelstev a rad MČ Praha 3 – několik na sebe navazujících studií, analýz a projektů regulace parkování. Poslední projekt, který byl připraven k realizaci
v letošním roce, počítal s původním a dosud jediným možným systémem
ZPS, tj. s rozdělením na tzv. modrou (vyhrazenou striktně pro obyvatele
a provozovny), oranžovou a zelenou (určenou pro placené parkování
prostřednictvím parkovacích automatů) zónu. Vzhledem k neujasněnosti
celkové koncepce parkování na území hl. m. Prahy a ke speciﬁkům jednotlivých městských částí nebylo možné do projektu zapracovat jiný
systém, který by byl pro Prahu 3 vhodnější, např. smíšenou zónu, kde se
prolínají parkovací možnosti pro obyvatele a ﬁrmy do zelené a oranžové
zóny bez dalšího placení a která je otevřenější a benevolentnější jak vůči
občanům, tak vůči podnikatelům.
Do dalších jednání o regulaci parkování jde Praha 3 s jasným názorem, jak tuto problematiku řešit. Studie a projekty, které jsou zpracovány,
rozhodně zůstávají zásadním podkladovým materiálem pro rozpracování regulace parkování v centrální části Prahy. Budeme se snažit, aby této
problematice byla na úrovni hlavního města věnována náležitá pozornost,
vždyť doprava v Praze nejsou jen mohutné investice do silničních okruhů,
tunelů, mostů nebo metra, ale patří sem i ty drobné každodenní problémy
s parkováním, které ztrpčují život všech obyvatel bez výjimky.
Ondřej Pecha, zastupitel hl. m. Prahy

ných lokalitách. U všech možností řešení dopravy v klidu je také posuzován
vliv na životní prostředí.
V současnosti se tak dá říci, že díky
několikaleté intenzivní práci odborníků
neexistuje na území třetí městské části
lokalita, která by nebyla z hlediska parkování posuzována a nebyla u ní zvážena
všechna pro a proti. Výsledkem je např.
nárůst o více než 400 parkovacích míst
na našich ulicích. Do jednání na Magistrátu o komplexním řešení parkování
v centrálních pražských obvodech tedy
vstupujeme plně připraveni.
Jsem si jistý, že nikdo z rozumně uvažujících obyvatel našeho obvodu, potaž-

mo celé centrální části naší metropole
nevěří, že je možné nechat další roky
situaci neřešenou. Parkování ve vnitřní
Praze je zkrátka třeba regulovat a zároveň budovat nová parkoviště. Jde
o opatření, které nepatří k těm populárním, je však nezbytné, jak ukazují zkušenosti z dalších evropských měst.
Systém regulace parkování je třeba
v debatách se zástupci veřejnosti, odborníků a zástupci dalších městských částí
ještě prodiskutovat a doladit tak, aby
fungoval, ale aby jeho negativní dopady
na jednotlivé zájmové skupiny obyvatel
a podniků byly minimální. Jsem však
přesvědčen, že se výsledek v zásadě
nemůže lišit od toho, co navrhuje naše
městská část. Systém ZPS je totiž jediným funkčním modelem využívaným
v Evropě, jeho alternativou je pouze
londýnský model zpoplatnění průjezdu centrem města. Jeho zavedení je ale
problematické. Nejenže neřeší přesun
automobilů z ulic „pod zem“ do garáží
jako ZPS, navíc náklady na jeho provoz
výrazně převyšují vybrané poplatky.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Komunitní plánování:
věc veřejná

Základní škola na nám. Jiřího z Lobkovic
kulturní budovy Prahy 3 – Akropolis, Atrium a Žižkovské divadlo Járy
Cimrmana, jak bylo informováno již
v minulém čísle Radničních novin.
Rozsáhlá rekonstrukce proběhla
ve Sportovním a rekreačním areálu
Pražačka (11,7 mil. Kč). Za podstatného přispění poslankyně za Prahu 3 paní Evy Novákové a Magistrátu
mohla být vybudována nová fotbalo-
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Žižkov vstupuje do debat
o parkování připraven

V létě se stavělo a opravovalo,
a to nejen ve školách
Stejně jako v předcházejících letech naplánovala žižkovská radnice
i na letošní prázdniny stavební opravy
některých školních budov, které by
za normálního provozu nebylo možné
uskutečnit. Rekonstrukce kuchyně se
tak dočkala Základní škola Chelčického (investice ve výši 13,5 mil. Kč),
rekonstrukce a zateplení fasády ZŠ
nám. Jiřího z Lobkovic (9,1 mil. Kč)
a úpravy školního hřiště Mateřská
školka Libická (4,1 mil. Kč). Ke zlepšení vzhledu a technických vlastností
fasády došlo výměnou 39 nových oken
u ZŠ Vlkova (výměna oken III. etapa
– 1,7 mil. Kč) a 40 nových oken včetně
protislunečních žaluzií u ZŠ Jeseniova
(výměna oken I. etapa – 1,2 mil. Kč).
Čilý stavební ruch ovšem v létě panoval i ve správních budovách Městské
části Praha 3. Radnice na Havlíčkově
nám. se tak nyní může pochlubit kompletně vyměněnou střešní krytinou
(1,2 mil. Kč), opravenými teracovými
podlahami a schody a novou podlahou
v přízemí v části před výtahem (800 tisíc Kč), v Lipanské 11 byly opraveny
podlahy na chodbách a v sociálních
prostorách (800 tisíc. Kč), v Cimburkově 18 pro potřeby Městské policie přebudován bývalý školnický byt na šatny
(960 tisíc Kč).
Nově opravené uvítají po prázdninách své návštěvníky rovněž některé

OČIMA RADNICE

Milana Českého,
starosty
1. Minulý rok jste se na Vinohradském vinobraní zmiňoval o své představě založit
malý vinohrad též na Žižkově. Udělalo se
v té věci něco?
Od doby, kdy jsem tuto ideu veřejně
oznámil, se udělalo mnohé a záměr získal zcela konkrétní obrysy. S hlavním
městem Prahou jsme podepsali smlouvu
o výpůjčce týkající se pozemků, máme
vypracovánu projektovou dokumentaci.
Běží proces povolování stavby a dáváme
dohromady ﬁnanční prostředky. Přípravné práce chceme zahájit ještě v letošním
roce.
Myšlenka obnovit na Vítkově část
historické vinice je úzce spjata s naší
dlouhodobou snahou oživit vrch Vítkov.
Chceme také připomenout tradici pěstování vinné révy, které bylo v průběhu

minulých staletí rozšířeno prakticky
na celém území dnešního Žižkova. Připomenutí to bude samozřejmě symbolické, chystaná vinice na Vítkově je
rozlohou malá a nebude mít komerční
využití. Těším se na to, až jistě výtečné
víno z vinohradu na Vítkově za nějaký
čas obohatí nabídku Vinohradského vinobraní, jehož je naše městská část pořadatelem.
2. Radnice Prahy 3 se dle tisku stejně jako
většina dalších městských částí postavila
proti nápadu Magistrátu vyhláškou omezit otevírací dobu heren a některé zrušit.
Proč? Plánujete nějaký vlastní postup?
Nebo nepokládáte herny, ale i různé nonstop fungující bazary za problém, který
by se měl řešit?
Problém, který popisujete, je vážný.
Není však pravda, že omezení nechceme.
Praha 3 o vyhlášku tohoto typu stojí, už
dvakrát jsme ji kladně připomínkovali.
Konkrétně jsme chtěli omezit otevírací
dobu heren na 22.00 hod. a stanovit zákaz těchto provozoven v okolí škol, kostelů a dalších objektů.
Osobně se mi hrubě nelíbí představa,
že bychom měli na každém rohu hernu
a nonstop zastavárnu. Dnes je ale většina nemovitého majetku v rukou soukromých vlastníků. Každý majitel nemovitosti svým rozhodnutím, za jakým účelem
nebytové prostory pronajímá, spoluurčuje, v jakém městě budeme žít. Snaha
vydělat co nejvíc zatím v řadě případů
převažuje nad všemi ostatními aspekty.
Mimochodem již začátkem 90. let jsem
se ještě jako předseda komise obchodu a služeb zasadil o to, aby v domech

v majetku MČ Praha 3 tyto herny nebyly.
Podobně neradostné je to se zastavárnami. Tam je především potřeba změna
legislativy. Řešení vidím ve stanovení
trestní odpovědnosti provozovatelů zastaváren. Přinese-li ve dvě v noci člověk
pochybné existence autorádio a zastavárník ho bez řádného prokázání totožnosti
prodávajícího vykoupí, nechť je obžalován a souzen pro spolupachatelství. Lze
se přece důvodně domnívat, že taková
věc pochází z trestné činnosti.
3. Vedle funkce starosty naší městské
části, kterou zastáváte od roku 1998, pracujete už dva roky jako zastupitel hl. m.
Prahy – místopředseda bezpečnostního
výboru a člen kontrolního výboru. Dále
jste např. členem správní rady VŠE. Jak
se díváte na výhrady ke své osobě, že sedíte na více židlích? Můžete všechny své
pracovní povinnosti vůbec stíhat?
Považuji svou účast v městském zastupitelstvu za věc účelnou a prospěšnou.
Mohu tam dobře zúročit reálné, praktické zkušenosti starosty velké městské části. Ta je vůči městu v pozici jisté závislosti.
Pokud máme v městském zastupitelstvu
silné zastoupení, což nyní nepochybně
máme, můžeme lépe hájit zájmy „trojky“.
Můj názor ve věci dělení kompetencí je
všeobecně známý: hlavní město má vykonávat jenom věci celoměstské působnosti, vše ostatní nechť dělají městské
části. Domnívám se, že starostové ve „velkém“ zastupitelstvu vyvíjejí správný tlak
na další předávání kompetencí městským
částem.
Své pracovní povinnosti myslím zvládám, byť na úkor osobního života.
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Pražské jaro se inspiruje na Žižkově
Ve čtvrtek 16. září bude na žižkovské radnici slavnostně zahájen
již osmý ročník úspěšného hudebního festivalu nazvaného Nekonvenční
žižkovský podzim. Jeho zakladatele
a uměleckého garanta Jiřího Hoška
jsme se k této příležitosti zeptali:
Vraťme se k tomu, co bylo před osmi
lety: jak vznikl nápad pořádat hudební festival a proč právě na Žižkově?
Úplně první impuls vlastně dal
šéfdirigent Symfonického orchestru
Českého rozhlasu Vladimír Válek,
který říkal: Udělejte si na Žižkově
vlastní festival, hrajte si, co chcete,
kde chcete a pro koho chcete! A já si
řekl, že je to úžasná myšlenka. Žižkov
je nesmírně originální a výjimečný
v tom, že se tady snoubí dvě kultury:
jednak kultura „žižkovských Pepíků“
a jednak kultura státně-společenská
– máme tu originální televizní věž,
Olšanské hřbitovy, Památník na Vítkově a různé pozapomenuté prostory, které rozhodně zaslouží prezentaci. Mojí vizí bylo představit Žižkov
duchovní i materiální, jeho historii
i současnost, jeho osobnosti i společenství, a to prostřednictvím toho, že
jednotlivé koncerty nebudou jen hudebním zážitkem, ale i procházkou
po architektonicky zajímavém místě
a setkáním s lidmi, kteří s ním mají
co do činění. Abych oslovil a pospojoval co nejvíce lidí a míst, rozhodl
jsem se navíc pro multižánrový charakter festivalu.
Je úžasné, že dnes se Nekonvenčním žižkovským festivalem inspiruje Pražské jaro, které bylo takzvaně
koženě vážné a dnes už dělá rockové
koncerty a hraje na netradičních místech. My byli ovšem první.
Každoroční pořádání takovéto akce
je určitě náročné a úmorné. Neměl
jste někdy chuť s tím praštit?
Chuť mám pokaždé ke konci ročníku, protože vždycky se při takhle velké

Foto: J. Dostál

akci vyskytnou situace, které jsou naprosto neřešitelné… Všechno musí
být uzavřeno vlastně už někdy v dubnu, kdo, kde, kdy a jak bude, přitom
během půl roku se může řada věcí
změnit. Navíc se mnohdy člověk setká
s nespolehlivostí a neschopností, takže dnes si většinu věcí kolem koncertů
už zařizuji prakticky sám, protože je to
pro mě míň starostí, nežli čekat, jestli
bude něco fungovat, a kontrolovat to!
Festival se vyznačuje mj. tím, že koncerty probíhají na různých netradičních a neobvyklých místech. Kam své
návštěvníky zavedete letos? Našlo se
nějaké další místo, kde ještě koncert
neproběhl?
Samozřejmě, že našlo. Letos jsme
poprvé v Sladkovského gymnáziu,
Základní škole Lupáčova a Učňovském středisku na Jarově, které sice
spadá už pod Prahu 9, ale slouží obyvatelům Prahy 3. Tam bude velká rarita, naše nejmladší česká dechová kapela Zlatíčka ze stříbra se tam setká
s legendárním Pepíčkem Zímou.

Studenti malovali
pro nemocnici

Který koncert byste nejvíce doporučil?
Před dvěma roky jsem měl v Karlových Varech možnost seznámit se
s unikátním projektem společného
vystoupení romské kapely a symfonického orchestru v originálním
aranžmá Petra Pololáníka. Poté to
mělo ještě dvě reprízy, s Janáčkovou
ﬁlharmonií v Ostravě a s Filharmonií
HK v Hradci Králové. A protože Žižkov a Romové k sobě neodlučitelně
patří, rozhodl jsem se zorganizovat
rovněž pražskou premiéru. V pátek
22. října tak v hotelu Olšanka vystoupí – pod záštitou ministra kultury
Pavla Dostála – romská kapela Gipsy
Hery Band a hradecká ﬁlharmonie.
Jako houslista si s nimi zahraje i laureát Pražského jara Roman Patočka,
a aby to bylo co nejvíc originální, tak
ještě herec Tomáš Töpfer bude přednášet romskou poezii, která je taky
mnoha lidem neznámá. Myslím, že
to bude ten letošní neopakovatelný
„bonbónek“.
Připravil Patrik Benda

Nadační fond Rychlé šípy Jaroslava Foglara vyhlásil granty na rok
2004. Podrobnější informace včetně data uzávěrky a samotných
grantů naleznete na internetových
stránkách radnice – www.praha3.cz
(v rubrice Kultura pod heslem
Nadační fond Rychlé šípy Jaroslava Foglara).
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Multikulturní mix
od Amnesty International
Večer na podporu uprchlíků připravila na 29. září od 19 hodin v Paláci
Akropolis česká pobočka Amnesty
International.
Program, který bude moderovat Petr
Vacek z divadla Ypsilon, nabízí hudbu,
zajímavá vyprávění, dokumentární ﬁlmy, výstavu prací dětí z uprchlického
tábora, ochutnávku makedonského
jídla (např. burek, baklaba) či rasta copánky nebo dredy od kadeřníka z Nigérie. K tanci i poslechu zahrají například skupiny Atares (latinsko-americká
a kubánská hudba) a Fast Food (ska),
hvězdou večera bude Lenka Dusilová
(na snímku) v akustickém setu.
O své práci bude vyprávět Věra Roubalová z Poradny pro uprchlíky a Lubor
Kysučan z brněnské pobočky Amnesty
International. Vlastní životní příběhy
plné zvratů přiblíží posluchačům Taisa
Izmailová z Čečenska a Salim Khan
z Afghánistánu. Závěr večera bude pa-

třit skupině DJs a MCs Pro Sound System, zaměřující se na reggae, karibskou
a africkou hudbu. Výtěžek z komponovaného večera bude věnován uprchlíkům v České republice.
-red-

Horem pádem do Aera!

Foto: M. Špelda

Nový snímek režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského
Horem pádem se na rozdíl od jejich
předchozích (např. Šakalí léta, Pelíšky,
Musíme si pomáhat, Pupendo) poprvé
odehrává v současnosti. Na prostupujících se tragikomických příbězích
několika postav vypráví o osudovém
ztrácení a nalézání lásek, přátelství,
rodičů a dětí navzájem. Nevyhýbá se
přitom takovým tématům, jako je emigrace, převaděčství, rasismus, sportovní
chuligánství či pouliční kriminalita.

Jak už jsme u zmíněné dvojice zvyklí, můžeme se i tentokrát těšit na celou
plejádu hereckých osobností několika
generací: Jana Třísku, Emíliu Vašáryovou (na snímku s Petrem Formanem),
Jiřího Macháčka, Pavla Lišku, Jana
Budaře a řadu dalších, chybět samozřejmě nebude ani jejich erbovní herec Jaroslav Dušek. Pro Žižkov je ﬁlm
navíc pozoruhodný tím, že řada scén se
natáčela právě zde. Předpremiérově se
Horem pádem představí v kině Aero
v úterý 14. září.
-red-

III. Žižkovský výtvarný salón

V pondělí 21. 6. se na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie
VFN a 1. LF UK konala slavnostní vernisáž obrazů „Díla studentů pro Všeobecnou fakultní nemocnici“. Studenti
Střední umělecko-průmyslové školy
v Praze 3 vytvořili v rámci praxí obrazy, které v současnosti zdobí chodby
kliniky a zpříjemňují pobyt nejenom
pacientům, ale i lékařům a zdravotnickému personálu. Slavnostního setkání

se vedle zástupců nemocnice a fakulty
– mj. i náměstka ředitele VFN Jana
Břízy, proděkana 1. LF UK Jiřího Mazánka či přednosty II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Jana
Tošovského – zúčastnili akademický
malíř Dobroslav Halata (autor projektu), akademická malířka Alena Novotná (vedoucí ateliéru malby SUPŠ
Praha 3) a samozřejmě studenti SUPŠ
Praha 3.
-red-

Po loňském výtvarném salónu mladých přichází letos ke slovu opět výtvarníci „dospělí“: na III. Žižkovském
výtvarném salónu, který Městská část
Praha 3 pořádá ve výstavní síni Atrium
ve dnech 15. 9. až 8. 10., mohou svá výtvarná díla prezentovat amatéři i profesionálové starší 25 let, kteří bydlí,
pracují nebo studují v Praze 3, popřípadě k ní mají jiný blízký vztah.
1. Každý z účastníků má právo vystavit
jeden obraz (kresbu, graﬁku) či jednu
plastiku nebo obraz a plastiku. 2. Dílo
musí být adjustováno tak, aby mohlo

být bez problémů zavěšeno či jinak
instalováno. 3. Na díle musí být uvedeno jméno autora, název, rok vytvoření
a rozměry. 4. O zařazení díla do vý-

Blízká setkání s Divadlem Nablízko
Dalším příspěvkem do divadelního
programu Akropole bude v září ještě
poetická performance Adély Stodolové
s názvem Všechna jediná (11. a 27. 9.),
oceněná na různých festivalech. Autorka v něm prostřednictvím techniky
současného tance a moderní pantomimy vypráví o boji za jedinečnost,
který svádíme všichni, o potřebě důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a zbavit
se strachu z vlastní osobitosti. Představení je doprovázeno živou hudbou
violoncellistky Anny Bubníkové a kytaristy Pavola Smolárika.
-red-

MČ Praha 3
vyhlašuje
IV. ročník
fotograﬁcké
soutěže

„Žižkov 21. století“
Podmínky soutěže:
1. Do soutěže se mohou přihlásit pouze fotografové-amatéři.
2. Témata fotograﬁí: • Proměny Žižkova • Kulturní a společenský život na Žižkově • Snímek typický pro Žižkov
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotograﬁe – 18 x 24 cm,
event. 15 x 21 cm, odvozeniny při zachování delší strany.
4. Fotograﬁe, na jejichž rubu bude uvedeno celé jméno, adresa a telefon, zasílejte na adresu: Městská část Praha 3, odd. kultury, Havlíčkovo nám. 9, 130 00
Praha 3 (kontaktní tel. 222 116 350).
5. Uzávěrka soutěže je 15. 10. Ceny za vítězné snímky se budou pohybovat
v rozmezí 1500 až 2500 Kč. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníci budou vyrozuměni do 5. 11. Vítězné fotograﬁe najdete na www.praha3.cz,
případně též v Radničních novinách Prahy 3.
6. U vítězných snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propagaci
soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotograﬁe se autorům nevracejí
a zůstávají vyhlašovateli soutěže.
Mediálním partnerem soutěže je časopis Photo live – revue Photo live.
Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury
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stavy rozhoduje s konečnou platností
výběrová komise. 5. Výstava nebude
pojištěna. 6. Instalační poplatek činí
200 Kč, účastník jej zaplatí na Odboru
kultury (Lipanská 14, 3. patro). V případě nevystavení díla bude vrácen.
7. Dílo je třeba spolu s potvrzením
o zaplacení předat do Atria (Čajkovského 12) 10. 9. v 10.00–15.00 nebo
13. 9. v 9.00–12.00. 8. Informace a přihlášky na tel. 222 116 350 (Odbor kultury) nebo 222 721 838 (Atrium).
Mgr. Helena Vavrušková,
vedoucí oddělení pro kulturu

Po úspěšném květnovém uvedení
Tracyho tygra (1. snímek) bude hostování Divadla Nablízko v Paláci Akropolis
pokračovat i na podzim, kdy zde odehraje po dvou představeních v září, říjnu
a listopadu. V září se představí už prověřeným Tracyho tygrem W. Saroyana
(13. 9.), nově pak Psím srdcem (2. snímek) M. Bulgakova (26. 9.).
Zmíněný divadelní soubor se věren
svému názvu snaží o kontaktní, divákům
„bližší“ divadlo, v němž se narušuje hranice mezi jevištěm a hledištěm a vytváří
taková intimní atmosféra v konkrétním
čase a prostoru představení, která je
zdrojem zcela ojedinělé inspirace na stra-

ně herců a nezvyklého a mnohdy neopakovatelného zážitku na straně diváků.
Právě dramatizace Saroyanovy novely
o Tomu Tracym, Lauře a tygrovi – lásce
odstartovala v roce 1998 činnost Divadla
Nablízko: tehdy se studenti katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, kteří dnes tvoří v čele s režisérkou Apolenou Vynohradnykovou
tvůrčí jádro Nablízka, rozhodli, že založí
samostatný subjekt. Rovněž vědeckofantastická tragikomedie Psí srdce, v níž
se při operaci milý pes promění v takový
neřád, že vstávají vlasy hrůzou, je představení mnohokrát reprízované a patří
k základnímu repertoáru Nablízka.

25.8.2004 20:53:22
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VÁŠ MODERNÍ SKLAD
www.cityselfstorage.com

City Self-Storage
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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.

BYDLENÍ
pro VAŠE VĚCI
V CITY SELF-STORAGE
SI MŮŽETE ULOŽIT TÉMĚŘ VŠE

Soukromé osoby: sportovní vybavení
(kola , lyže, čluny), sezónní věci (zimní


či letní oblečení, vánoční dekorace, zahradní
nábytek), dočasné využití při stěhování,
rekonstrukci bytu či dlouhé cestě do
zahraničí


Firmy: archiv, obchodní zboží,

kancelářské věci
BEZPEČNOST
Areál je zabezpečen
24 hodin denně
elektronickým systémem

FLEXIBILITA
Velikost od 1 m2
Doba nájmu
od 1 měsíce

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS
• navrhneme • zaměříme • vyrobíme • namontujeme • plný servis •
JSME SI VĚDOMI HODNOTY VAŠICH PENĚZ

• vysoká kvalita • zajímavé slevy • splátkový prodej •

P R A Ž S K É S L U Ž B Y, a . s .

DOSTUPNOST
Přístup autem i pěšky
24 hodin denně,
7 dní v týdnu

Vyměňte tento podzimní lístek za praktický dárek od nás.

800 10 44 44 pankrac@cityselfstorage.com
Holešovice 800 10 10 02 holesovice@cityselfstorage.com
Pankrác

✓ ✗

NE

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

NECHOĎTE K NÁM! MY PŘIJEDEME ZA VÁMI!
NECHOĎTE K NÁM ! MY PŘIJEDEME ZA VÁMI !

e-mail:

274 811 785

okna@k-trans.cz

mobil:

732 920 885

www.k-trans.cz

AKCE – SLEVY!

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

JIŘÍ NOVÁK
Opravy automatických praček
TATRAMAT - TAMAT - i jiné typy

DELTA
SCHOOL
since 1990

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. a 9. 9. 2004, 9 – 18 hodin
•angličtina, španělština a němčina pro děti od
4 do 15 let
•skupiny 4–6 dětí stejného věku a jazykových
znalostí
•možnost zvolit den, hodinu a místo výuky
•učebny v Praze 3, 4, 5, 6 a 8 (Florenc
a Palmovka) vždy u stanice metra.

NOVĚ:
angličtina pro 2 – 3 leté děti
Nezapomeňte, že do EU vstoupilo i Vaše dítě
Pobřežní 4, Praha 8
tel.: 224 813 850, 602 290 724
e-mail: school@lamea.cz
www.lamea.cz

materiál nový nebo repasovaný
kvalitní služba

Tel.: 606 34 75 34

Angličtina

274 811 562 (večer)

Kurzy pro veřejnost

FIRMA ŠIML

v ZŠ Lupáčova 1, Praha 3
Zápisy na šk. rok 2004/2005:
2., 7. a 9. září 2004 16.00–19.00 hod.
v ZŠ Lupáčova
• kurzy pro dospělé i děti
• britské učebnice, moderní metodika
• kurzy navazují až po přípravu na zkoušky
FCE, CAE a CPE University of Cambridge
uznávané ve státech Evropské unie

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

Kurzy pro podniky

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

Informace: PhDr. Jakub Cháb
tel.: 222 722 888, 724 234 796
deltaschool@iol.cz

Tel.: 241 493 633, 603 501 166

HLEDÁME PŮDY
603 843 047

AQUA AEROBIK

Báječné cvičení ve vodě pro všechny ženy –
zpevňuje postavu, posiluje a nezatěžuje klouby
Cvičíme pondělky večer od 20. září.
Tel.: 604 34 34 30, www.plavani-sipka.cz

CVIČÍME PRO RADOST
Lekce pro ženy všech věkových
skupin, které chtějí mít hezké,
pevné a zdravé tělo bez celulitidy.

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
tram 1, 16, 9 – zastávka Vápenka

Půjčky

 Pondělí 16 –17 hod. 
Cvičení na velkých rehabilitačních míčích

bez ručitele!

malý počet cvičenek, vhodné pro začátečnice,
ženy s nadváhou, bolestmi zad

Operativní řešení Vašich
ﬁnančních záležitostí

• rychlé jednání
• peníze do 48 hodin
• bez ručení do 50.000 Kč
• s ručením do 2 miliónů
• splatnost 3 měsíce
• profesionální přístup

Tel.: 222 584 110

50

50

 Pondělí + Středa 1800–1900 hod. 
Komplexní zpevňování těla pro všechny
pro ženy všech věkových kategorií s využitím
malých míčků-overballů, gum, činek, tyčí...

 Pondělí + Středa 1900–2030 hod. 
Kondiční lekce, intenzivní formování postavy
formou jednoduchého posilování s činkami,
cvičení s gumou, tyčemi, overbally...

13. 9. 2004: ukázková lekce ZDARMA!
ZÁPIS každé PO, ST 1700–2030 hod.

tel.: 605 213 436, 603 539 859, 323 632 133
www.susmevemkezdravi.cz

09_inzerce.indd 1
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(nehodící se škrtněte)

ZÁRUČNÍ DOBA 7 LET
fax:

O BAREVNÝ
TELEVIZOR

PATŘÍ OBALY NA VAJÍČKA DO
MODRÉHO KONTEJNERU NA PAPÍR?

plastová okna K-TRANS s.r.o.
274 817 455

ÁNÍ
VYLOSOV
SOUTĚŽE

Slosování správných odpovědí proběhlo
v budově Pražských služeb dne 19. 8. 2004
v 8.00 hod. za přítomnosti komise, která byla
vybrána vedením podniku. Slosování se
zúčastnil i generální ředitel Ing. Lubomír
Němejc. Šťastným výhercem se stala
Alena Sepová z Prahy 3, která si převzala
cenu – barevný televizor Thomson –
v redakci Radničních novin Prahy 3 od
tiskového mluvčího
Pražských služeb,
pana Ing. Bedřicha
Krahulce.

Podzim v City Self-Storage!

tel.:

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

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

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 zabepečovací zařízení DEFEND-LOCK.
Na Balkáně 16, PRAHA 3, tel.: 606 500 746

CHIRURGIE
MUDr. Miroslav Šimon
od 1. 7. 2004 otevřena nová ordinace
pro děti a dospělé

Milíčova 1, Praha 3, tel.: 222 782 782

ANGLIČTINA o víkendech (15–20 hod.)
NĚMČINA, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA o nedělích
www.volny.cz/rodet
RODET - RNDr. Dana Čiháková, Bořivojova 12, P-3
tel. 222 729 149, mobil: 603 869 113

Angličtina
pro děti
PŘEDŠKOLÁKY I ŠKOLÁKY

na soukromé britské
jazykové škole v Praze 10

The Bell School
Informace o kurzech pro děti
a dospělé ve školním roce
2004/2005:
The Bell Scholl, a. s.
Nedvězská 29, 100 00 Praha 10
tel.: 274 815 342, 274 810 187
www.bellschool.cz
info@bellschool.cz

25.8.2004 20:36:05
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PROGRAMY A VOLNÝ ČAS

Září

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátek představení v 19 hod., není-li
uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
12. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
13. po AFRIKA
14. út AFRIKA
15. st HOSPODA NA MÝTINCE
17. pá ŠVESTKA
23. čt BLANÍK
24. pá AFRIKA
26. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
29. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
DIVADLO KONZERVATOŘE
20. po W. Shakespeare: SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ
27. po G. Ragni, J. Rado, G. MacDermot:
HAIR
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
19. ne BEZEFŠEHO (koncert skupiny
a křest prvního CD)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
1. st 15.30 TAKOVÍ NORMÁLNÍ
ZABIJÁCI (FK pro SŠ)
18.00 INVAZE BARBARŮ
20.30 SOUMRAK BOHŮ
2. čt 18.00 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR (konec monopolu)
20.30 VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
3. pá 18.00 NUDA V BRNĚ
20.30 OZVĚNY FESTIVALU
„FRESH FILMS“ (projekce
nejlepších ﬁlmů mezinárodního
festivalu studentských ﬁlmů)
4. so 18.00 OKNO NAPROTI
20.30 NÁVRAT (FK)
22.30 O SLAVNOSTI
A HOSTECH
5. ne 18.00 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU... (FK)
20.30 THE MILLION DOLLAR
HOTEL
6. po 18.00 MULHOLLAND DRIVE
20.45 SAMURAJ
7. út 18.00 SPALOVAČ MRTVOL (FK)
20.30 ČESKÝ SEN
8. st 15.30 ČESKÝ SEN (FK pro SŠ)
18.00 SMRT V BENÁTKÁCH
(FK)
20.30 ZRCADLO (FK)
9. čt 18.00 VŠE O MÉ MATCE
(konec monopolu)
20.30 DOGVILLE
10. pá 18.00 DOGVILLE
20.30 21 GRAMŮ
23.00 ŽERT
11. so 18.00 21 GRAMŮ
20.30 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS (FK – konec monopolu)
23.00 KLADIVO
NA ČARODEJNICE
12. ne 18.00 TRIO Z BELLEVILLE
20.30 DŮM Z PÍSKU A MLHY
13. po 18.00 FARGO
20.30 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
14. út 18.00 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
20.30 HOREM PÁDEM
(předpremiéra)

PŘEHLÍDKA FILMŮ: OSM A PŮL
15. st 15.30 ČÍNSKÁ ODYSSEA
(FK pro SŠ)
18.00 NEBE NAD BERLÍNEM
20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY
16. čt 18.00 BRAZIL
20.30 PINK FLOYD: THE WALL
17. pá 18.00 PINK FLOYD: THE WALL
20.30 ŽIVOT BRIANA
22.30 ZVĚTŠENINA
18. so 18.00 ŽIVOT BRIANA
20.00 UNAVENI SLUNCEM
23.00 SPALOVAČ MRTVOL
19. ne 18.00 UNAVENI SLUNCEM
20.45 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY
20. po 18.00 ČESKÝ SEN
20.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
21. út 18.00 BOWLING FOR
COLUMBINE
20.30 FAHRENHEIT 9/11
22. st 15.30 21 GRAMŮ (FK pro SŠ)
PŘEHLÍDKA FILMŮ: P. P. PASOLINI
22. st 18.00 KYTICE Z TISÍC
A JEDNÉ NOCI
20.30 OIDIPUS KRÁL
23. čt 18.00 ACCATTONE
20.30 CANTERBURSKÉ
POVÍDKY
24. pá 18.00 ČARODĚJKY
20.30 TEORÉMA
23.00 KONEC AGENTA W4C
PROSTŘEDNICTVÍM PSA
PANA FOUSKY (noční projekce)
25. so 18.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY
20.30 ACCATTONE
23.00 OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH JÍME (noční projekce)
26. ne 18.00 CANTERBURSKÉ
POVÍDKY
20.30 EVANGELIUM
SV. MATOUŠE
27. po 18.00 OIDIPUS KRÁL
20.30 DEKAMERON
28. út 18.00 MATKA
20.30 FAHRENHEIT 9/11
29. st 15.30 SILNÝ KAFE (FK pro SŠ)
18.00 VATERLAND
20.30 VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
30. čt 18.00 VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
20.30 NON PLUS ULTRAS
4. so
5. ne
11. so
12. ne
18. so
19. ne
25. so
26. ne

FILMY PRO DĚTI
15.30 PETER PAN
14.00 POHÁDKY JANA
WERICHA
15.30 SHREK 2 (české titulky)
14.00 TISÍC A JEDNA NOC
15.30 HARRY POTTER
A VĚZEŇ Z AZKABANU
14.00 ČTYŘLÍSTEK A OSTATNÍ
15.30 PRASÁTKO A JEHO
VELKÝ PŘÍBĚH
14.00 POJĎTE, PANE,
BUDEME SI HRÁT II

DIVADLO PRO DĚTI
5.ne 16.00 TYGR BÁBOVEK (Divadlo
u staré herečky – J. Vlčková)
12.ne 16.00 STARÉ POHÁDKY ČESKÉ
ANEB CO SI KAŠPÁREK
Z JIRÁSKA PAMATOVAL
(Bílkovo kratochvilné divadlo)
19.ne 16.00 O STRAŠIDLECH
Z DUBOVÉHO LESA (L. Peřina)
26.ne 16.00 ČERVENÁ KARKULKA
(M. Brunner)
7. út
14. út
21. út
28. út

FILMY PRO SENIORY
10.30 ČESKÝ SEN
10.30 ADAPTACE
10.30 UMUČENÍ KRISTA
10.30 ČOKOLÁDA

Harry Potter podruhé!
Skautské středisko Gatagéwa pořádá v neděli
3. října druhý ročník školy v Bradavicích. Kdo si
rád hraje a čaruje, ať se určitě dostaví – sraz je
ve 13.00 u žižkovské televizní věže (vstupné 10 Kč,
s sebou třeba šátek). Chybět nebude ani fanfrpál!
 Křesťanská knihovna Praha, Bara-

nova 32, Praha 3 nabízí anglické
a české knihy, audiokazety a videokazety. Tel. 222 724 856
 Naučíme plavat každého!!!
Individuální přístup – 6 osob v bazénu.
Plaveme každou sobotu dopoledne
od 2. října. Rezervace: 604 34 34 30
www.plavani-sipka.cz
 Výuka Kung-Fu, Kickboxu a sebeobrany. Tréninky 2x týdně, kurzovné 1900,- Kč pololetně. Zápis
1. – 3. 9. v 16–18 h v Kung-Fu škole
Petry Lorenzové, Cimburkova 19,
P3. Tel. 606 582 848
www.kungfu-praha.com
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 Koupím gramodesky – LP (dlouhohrající), SP, EP, rock, jazz, pop,
folk, country, klasika, mluvené
slovo atd. Nejraději celou sbírku.
Tel. 241 733 303, 607 791 490
 Péřové výrobky * Čistírna peří
Deky prošité do kostek!
Žádné platby předem!
Husitská 13, Praha 3
Tel.: 222 541 201, mob.: 603 502 884
 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
 Stropní sušák prádla. Montáž na míru
do stropu nebo stěn. Tel. 602 273 584

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB
– radka.proskova@palacakropolis.cz
4. so 19.30 NEW ORCHESTRA
OF DREAMS
7. út 19.30 Future Line:
JELIZAVETA BAM *
10. pá 19.00 Respect Plus 04:
KOČANI ORKESTAR
11. so 20.00 A. STODOLOVÁ: Všechna
jediná (poetická performance)
13. po 19.30 DIVADLO NABLÍZKO:
Tracyho tygr (W. Saroyan)
14. út 19.30 Future Line:
SECRET LIFE, VLNY *
17. pá 19.30 EuroConnections:
TARWATER + OTK
18. so 19.30 ITF (československé ﬁnále
nejlepších battle djs)
21. út 19.30 Future Line: SLOT AND
SHADE *
22. st 20.00 Y. SANCHEZ, D. BÁRTA,
ROBERT BALZAR TRIO a hosté
23. čt 19.30 Tolerance 2004: AHMED
MÁ HLAD *
24. pá 19.30 EuroConnections:
KHOIBA + VENEER
26. ne 19.30 DIVADLO NABLÍZKO:
Psí srdce (M. A. Bulgakov)
27. po 20.00 A. STODOLOVÁ: Všechna
jediná (poetická performance)
28. út 19.30 Future Line: SM LOMOZ *
29. st 19.00 Amnesty International:
L. DUSILOVÁ, FAST FOOD,
RASHID KALIL, ATARES
(večer ve prospěch uprchlíků v ČR)
koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3
tel.: 222 721 838
fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz

14. út 19.30 MUSICA GAUDEANS:
Deset let souboru (program:
G. P. Telemann, P. Ciboch, C. Corea,
A. Piazzolla, J. Zawinul aj.)
16. čt 19.30 HARMONIA MOZARTIANA PRAGENSIS (program:
J. Družecký, J. Lokaj, Z. Šesták,
M. Macourek, F. V. Kramář)
17. pá 14.00–19.00 Saxofonové kvarteto
BOHEMIA
18. so 15.00 KVARTETO TELEMANN
(program: G. P. Telemann,
A. Dvořák, J. S. Bach, J. Owen,
B. Martinů aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.
21. út 19.30 MUSICA BOHEMICA
22. st 19.30 J. KREJČÍ – klarinet,
J. VLAŠÁNKOVÁ – violoncello,
M. SEKERA – klavír (program:
B. Martinů, O. A. Tichý, J. Hanuš,
L. van Beethoven)

23. čt 19.30 E. RANDOVÁ – pěvecký
recitál, V. STRNAD – klavírní
spolupráce (program: A. Dvořák,
B. Smetana, J. Křička, R. Wagner,
V. Blodek, G. Bizet aj.)
29. st 19.30 ROŽMBERSKÁ KAPELA
(program: renesanční hudba na panovnických dvorech – křest CD)
30. čt 19.30 NOVÁKOVO TRIO:
Pěticípý trojúhelník (20 let
souboru, program: B. Martinů,
J. Krček, W. A. Mozart aj.)
VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18
a v přestávkách večerních koncertů
15. 9. – 8. 10. III. ŽIŽKOVSKÝ
VÝTVARNÝ SALÓN

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.
16. čt 20.30 Autorská módní přehlídka
G. Páralové
20. – 21. 20.00 Proﬁlový večer K. Celbové
24. pá 20.00 Puttó: Vib (veřejná
prezentace nové choreograﬁe)
27. – 28. 20.00 ARTn: Ať jim toto ticho zní
29. st 20.00 Divadlo Vizita: Nevkrojíš
dvakrát do téže veky
Dětské studio
Od 1. 9. se mohou děti každou středu
v 16–17.30 pod vedením zkušené L. Tretiagové pravidelně věnovat rozvoji vlastní tvořivosti, objevování světa divadla jako hry
spojené s rytmem i pohybem. Kapacita je
omezena, přihlašte své děti (4–7 let) včas!
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).
16. čt 16.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
FESTIVALU – obřadní síň žižkovské
radnice, Havlíčkovo nám. 9
19. ne 19.30 ČESKÁ CHRÁMOVÁ
HUDBA (u příležitosti 800. výročí
svatořečení sv. Prokopa) – kostel
sv. Prokopa, Sladkovského nám.
22. st 16.00 POCTA BEDŘICHU
SMETANOVI (koncert
a vycházka po Olšanských
hřbitovech) – ZŠ Lupáčova 1

Pozvánka
61. skautské středisko Vítkov
12. ne 12.00–18.00 nedělní odpoledne pro děti na Parukářce (závody na koloběžkách, lukostřelba,
lanové lávky a další dobrodružné
a rukodělné aktivity)
Arnika
(Chlumova 17, tel. 222 781 471)
23. čt 18.00 M. Havel: Naše strava
a životní prostředí, zásady vyvážené stravy z pohledu makrobiotiky, jednoduché makrobiotické
recepty (přednáška a ochutnávka
jídel makrobiotické kuchyně)
1. – 30. výstava Sovy do škol ve venkovní výloze Paláce Flora (u zastávky autobusu č. 136)
Hospoda u Vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
2. čt 19.00 Tony Ducháček a Garage (Ducháček to zařídí)
9. čt 19.00 Fatty Lumpkin (mezinárodní sestava vše strhne)
16. čt 19.00 Seno (troška pohody)
23. čt 19.00 Gi Gie B End (potěší)
30. čt 19.00 Letouni soumraku (žižkovské blues)
Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
7. út 17.00 Jak si to představujeme
(beseda s novými i starými členy)
14. út 16.30 slavnostní zahájení činnosti Klubu v nových prostorách
18. so 15.00 vycházka na Malostranský hřbitov (sraz u vchodu
na hřbitov)
21. út 17.00 Dr. L. Neckářová: Poslední láska Bedřicha Smetany
Luigi Ricci (přednáška)
25. so 15.00 vycházka na Olšanský
hřbitov (sraz u vchodu na hřbitov
proti stanici metra Flora)
5. 10. 16.30 členská schůze (doplňovací volby a schválení stanov
– účast nutná)
Římskokatolická církev
11. so 8.30 procházka Jelením příkopem a bohoslužba v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Kanovnické ulici (sraz před kostelem)
12. ne 19.00 recitál písničkáře Jiřího
Březíka a jeho skupiny v kostele
sv. Prokopa
21. út 18.00 M. Szabo a C. Poullain:
Život se srdcem à grande vitesse
(beseda s herečkou francouzského původu v centrále RSTS, Koněvova 99, vstup zdarma)
4. – 30. výstavka z cyklu „Sto let kostela sv. Prokopa“, v září s povídáním o bývalém Olšanském dvoru
(u vchodu kostela, možnost prohlídky vždy před bohoslužbou)
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
1. st 14.00 vycházka do Modřanské rokle (sraz na stanici tram. č.
3, 17 a 21 „Poliklinika Modřany“)
15. st 14.00 vycházka „Cestou
na Vítkov“ (sraz na stanici tram.
č. 1, 9 a 16 „Strážní“)
17. pá 16.00 Albatros: V dobrém
jsme se sešli (pořad v Hudební
škole hl. m. Prahy, Komenského
nám. 9)

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100, 130 00, tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920, fax: 271 774 726
info@ulita.cz, www.ulita.cz
1. st 15.00 Tahák na Letné – horkovzdušný balón, výtvarné a modelářské dílny (vstup volný)
2. čt 14.00 Ulita je ulítlá – předdiskotékové řádění pro malé i velké (soutěže o ceny, písničkový kvíz, vstup volný)
16.30 Megadiskotéka s T. Kerndlovou z Black
Milk (cena 30 Kč, „Beztížáci“ 15 Kč)
5. ne 13.00 Po stopách detektiva Fouse – detektivní „bojovka“ pro děti i rodiče (sraz na Parukářce na louce nad restaurací, vstup volný)
7. út 15.00–18.00 Tramvaj DDM – veselá jízda
historickou tramvají (nástupní stanice: Vozovna Střešovice)
12. ne 14.00–16.00 Korálkování – umělecká dílna pro rodiče a děti (cena 40 Kč)
17. pá 15.30–17.30 Gotické šablony – výtvarný
klub pro děti (cena 40 Kč)
18. so 9.00–14.00 Loučení s prázdninami – ukázky cvičení psů, práce se slepeckými a policejními psy, historické žonglování, hry a soutěže
pro děti i rodiče (vstupné dobrovolné)

Šnečí studio pro prvňáčky a jejich rodiče:
Vstupné 40 Kč/rodina (klubová karta na celý rok –
200 Kč), vždy v 15.00–17.00.
12. 9. Šnečí hry se strašidýlky – úvodní setkání
10. 10. Vyrábíme šnečí dráčky
14. 11. Pojďte si hrát s listím a barvami (během dětské výtvarné dílny pro rodiče beseda s psycholožkou PhDr. M. Štefančíkovou
o zvládnutí počátků školní docházky)
12. 12. Vánoční setkání pro šnečky a velké šneky

 Sekám, kácím, čistím z. 603 833 107
 Psací stroje – opravy, prodej.
Tel. 241 412 507
 Zednický servis.
Tel. 222 719 022, 602 212 089
 Hledám švadlenu na domácí práce
– s entlem. Tel. 222 713 796
 Úvěry pro každého – 604 830 221
 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
 Němčinu učí a doučuje zkuš. němčinářka v Praze 3, vyhoví Vašim čas.
možnostem. Tel. 274 770 114

 Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova.
Tel. 606 419 874
 Vyměním obecní 2+kk (lze jako
2+1), 60 m2, P3, cihla, 3. p., 1. kat.,
ÚT, samost. pokoje, předsíň-hala
s odděl. kk, velká koupelna, WC
zvlášť, komora, lodžie, pěkná lokalita,
za obecní 2+kk do 45 m2, 1.–2. p., P3.
Tel. 776 657 105
 Hledám obecní byt 1+1 až 4+1 v Praze. Výměnou nabízím byt, jehož majitel zaplatí odstupné 300 až 600 tis. Kč.
Tel. 777 126 054
 Vym. 2+1, 45 m2, I. k., OV, 1. p., cihla,
P-10, za stejný do 55 m2, P-3, Jarov.
Tel. 605 419 434

Cestování s Ulitou:
Poznávací výlety (od září), Sportovní víkend (září),
Fit víkend (16. – 17. 10.), Víkend první pomoci (říjen), Taneční víkend (listopad), Soboty na lyžích
(prosinec, leden, únor)
Zájmové kroužky:
VZDĚLÁVÁNÍ: Angličtina, Francouzština, Psaní
na PC, Angličtina na PC, Přípravka na SŠ – Ma+ČJ
(5. a 9. tř.), Doučování – ČJ+AJ na PC

HUDBA: Na klavír s písničkou, Kytara bez not,
Flétna
TANEC: Historický tanec, Roztleskávačky, Břišní
tanec, Mažoretky, Disko dance, Irské tance
TECHNIKA: Postavte si PC, Počítač kamarád, Graﬁka na PC, PC pro seniory, Programování, Základy práce na PC, Internet, Elektro, Modelář, Kutílek,
Hokus pokus
ESTETIKA: Divadelní kroužek, Malujeme Irsko
a Mongolsko, Experimentální tvorba, Výtvarná školička, Výtvarka, Kreslení – přípravka na SŠ, Šikulka, Graﬁka, Keramika, Netradiční techniky, Aranžování
SPORT: Aerobik, Gymbally, Jóga, Florbal, Sebeobrana, Badminton, Stolní tenis, Senior klub, Volejbal, Basketbal, Míčové hry, Sportovní hry, Gymnastika, Plavání, Cyklistika
PRO NEJMENŠÍ: Sportovní školička, Sportklub,
Cvrčci, Aerobik pro nejmenší, Hrátky s PC, Výtvarná školička, Zpívánky, Lidové tanečky
RŮZNÉ: Malý detektiv, Malý žurnalista, Pes kamarád

 Vyměním1+1obec. – Čajkovského,
nebude privat., za 2+1 obec. před privat. Praha 2, 3. Tel. 724 007 042
 Hledám vilku i k rekonstrukci,
rychlé jednání. Tel. 607 157 634
 Vyměním st. byt 1+1, II. kat., 50 m2,
3. patro, výtah, blízko Flory, za větší
v této lokalitě. Ne soukromý majitel.
Tel. 222 715 072
 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
 Dlouhodobě pronajmu garáž na Jarově. Tel. 728 949 210
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Rozhovor s…

Ondřejem Neffem,
spisovatelem a novinářem
(mj. autor sci-ﬁ povídek a románů, vydavatel a šéfredaktor internetového deníku
Neviditelný pes; vlevo na archivním snímku se svým otcem)
Váš otec, slavný prozaik Vladimír Neff,
bude in memoriam zapsán do Knihy cti
Městské části Praha 3. Co pro Vás toto
ocenění znamená?

Já si toho nesmírně vážím. Myslím si, že zásluha mého otce o Žižkov
je nesporná, a dokonce se přiznám,
že mě mrzelo a překvapovalo, že si

žižkovští radní na mého otce nevzpomněli dříve. Ale to je dnes smazáno
a já se s velikou radostí zúčastním aktu
zápisu jména mého otce do žižkovské
Knihy cti.
Jaký je Váš vztah k Žižkovu, kde už
řadu let nežijete? Sledujete ještě dnes,
co se zde děje a mění? Vracíte se sem?
Já jsem na Žižkově vyrůstal, bydleli jsme v Seifertově ulici hned za viaduktem, a to v letech 1953
až 1972. Do školy jsem
chodil na Sladkovského
náměstí. Celé své dětství
a značnou část mládí jsem
tedy prožil právě v této
čtvrti. Zároveň to byla
doba, kdy otec psal svou
románovou ságu Sňatky
z rozumu, která zachycuje vznik a první období rozvoje Žižkova jako městské čtvrti. Otec svou literární práci
pojímal s velkou důkladností: všechny kapitoly věnované Žižkovu jsou
založené jednak na studiu literárních
pramenů, jednak na znalosti prostředí
v jeho realitě. Nedovedu spočítat, kolik procházek po Žižkovu jsme spolu
vykonali, a pochybuji, že je tu mnoho
ulic, kam bychom nebyli zašli. Žižkov

HISTORIE, PROSTOR A LIDÉ

z pochopitelných důvodů vypadal hodně jinak než dnes, svou tvářností se
blížil stavu, v jakém ho můj pradědeček Alois Stuchlík, jeden z jeho zakladatelů a budovatelů, vytvořil a předal
potomkům.
Jan Werich řekl, že člověk je doma
tam, kde cvrnkal kuličky. Těch jsem
se na Žižkově nacvrnkal
hodně, takže na něj zapomenout nedokážu. Sleduji
celou dobu změny, kterými
prochází, některé jsem nesl
těžko, jako např. zničení oblasti kolem dnešního hotelu
Olšanka, to dodnes pokládám za kulturní barbarství.
Na druhé straně musím
uznat, že starou zástavbu
nebylo možné navždy udržovat a určitá asanace byla nevyhnutelná. Nostalgicky vzpomínám na zmizelá
území, jako např. pozůstatky někdejší
továrny SELLIER & BELLOT v oblasti Parukářky. Je tam hezký park, to
je dobře, ale stejně se mi po staré kapslovně stýská. Na Žižkov samozřejmě
jezdím relativně často, protože tu mám
profesní partnery, že bych tam ale chodil na nějaké vzpomínkové výlety, to mi
moje pracovní nasazení nedovoluje.
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Jste znám jako zastánce a propagátor nových technologií. Jak by podle
Vás měl v blízké budoucnosti vypadat
ideální úřad?
Každopádně je nutné ve státní správě, a to na všech úrovních – od komunální až po nejvyšší vládní úřady, zavést informační technologie
tak, aby občan byl přímým svědkem
všeho, co se tam děje. To pokládám
za základ účinné kontroly činnosti
těchto institucí, která nutně povede
k větší efektivitě jejich práce. První
kroky v tomto směru již byly učiněny
a jejich výsledky jsou očividné. Mám
na mysli obchodní a katastrální rejstřík či parlamentní rozpravy přístupné
na internetu. Je rovněž nutné zlomit
odpor zkorumpovaných úředníků
a prosadit zveřejňování veřejných zakázek a výběrových řízení, opět nejlépe na internetu. Občané mají právo vědět, kam a za jakých podmínek
jejich peníze jdou. Také styk s úřady
je třeba postupně převést na informační technologie. Občan se už nesmí
s čepicí v ruce hrbit před úředníkem
nebo číst na dveřích cedulku, že bude
milostivě připuštěn ke slyšení jen
v pondělí a ve středu.
Připravil Patrik Benda

Z politických bojů v městě Žižkově III.

Představujeme

Žižkovské aféry
Aféry jsou hybnou silou politiky.
Pro schopnou opozici jsou větrem
do plachet, síla vládnoucí koalice se
projeví ve schopnosti je ustát.
Shoda okolností přinesla na rozbouřený Žižkov hned dvě. První se
týkala pozemků na nám. Komenského. Když Rydrych, dosavadní majitel
pozemků pod centrem budoucího
Žižkova, začal rozprodávat čtvercové parcely na bloky činžáků, jeden
čtverec záměrně vynechal. Zde mělo
vzniknout ústřední náměstí s Žižkovým pomníkem uprostřed. Plocha
tedy byla od počátku za náměstí považována a majitel rovněž tak předpokládal, že ji město za nějaký symbolický peníz odkoupí. Město sice téměř
vzápětí na popud tehdejšího správního komisaře Jana Hartla zřídilo
na volném prostranství park, leč k placení se po dalších 7 let stále nemělo.
Trpělivý vlastník se prodeje nedožil,
zanechav po sobě nedospělé sirotky.
A v tom byl kámen úrazu – majitel
mohl dluhy promíjet, poručník však
byl ze zákona povinen chránit zájmy
svých poručenců. A tak došlo k jednání – nejprve smírnému, při němž byla
cena usmlouvána na 6 zl. za čtverečný
sáh, s čímž původně souhlasila i městská rada. Jenže obecní výbor pod dojmem sebevědomých proslovů učitele
Krále a náměstka Bláhy koupi zamítl
a jist si vítězstvím r. 1885 zplnomocnil
radu k zahájení soudního procesu.
Bláha měl dokonce prohlásit, že prohraje-li město, rád zaplatí z vlastní
kapsy. Roku následujícího město soud
prohrálo – jeho poměr k náměstí byl
shledán „nepravým držením“ – a bylo

Skautský oddíl Lumturo

navíc odsouzeno k zaplacení soudních
výloh ve výši 2000 zl. (Bláha přitom
k radosti opozice na svůj slib jaksi zapomněl). Poručník poté nechal celý
pozemek oplotit prkennou ohradou
a proslýchalo se, že jej chce prodat
společenstvu žižkovských obchodníků, které zde hodlalo vystavět krytou
velkotržnici. Od náměstí dal ruce pryč
i Spolek pro zbudování pomníku Jana
Žižky, který nadále pošilhával po místě přímo na temeni vrchu Žižkova.

Foto: Archiv hl. m. Prahy

Pohled do Prokopovy ulice na Žižkově (kolem r. 1900)
Bláha se však nevzdal a jako poslední
pokus vyhlásil plochu za veřejný statek. Vinohradské okresní hejtmanství
však i tento zoufalý tah prohlásilo
r. 1887 za nezákonný. (Dlužno podotknout, že po nabytí zletilosti se mladému Rydrychovi ubohého města
přece jen zželí a náměstí mu odprodá
za pouhých 1000 zl., polovinu někdejších soudních výloh.)

Známe své patrony?
Norbert, Zikmund, Vít,
Prokop, Cyril a Metoděj,
Ludmila, Václav… O svaté Anežce, Zdislavě či
svatém Janu Sarkandrovi
nemluvím nejen proto,
že jejich svátky spadají
do jiného ročního období, ale též, že o nich
vlastně málokdo vůbec
něco ví.
Určitě se nepletu, když
tvrdím, že na svých letních cestách a toulkách
zajdou do kostelů v Itálii,
Sv. Prokop na obrazu Madony vyšebrodské
Německu či Španělsku
Když jsem byl před lety na dovole- i ti z nás, co v Čechách „cudně“ naše
né v Gubbiu v Itálii, byl jsem svědkem kostely obcházejí. Nelze si nevšimnout,
procesí, které na počest svého patrona že v mnoha těchto evropských zemích
uskutečnili obyvatelé tohoto městečka. i nepraktikující občané mají aspoň věTouto událostí žili celý den, stejně jako domí, kdo byl jejich světec a proč se
např. obyvatelé německého Würzbur- stal jejich patronem.
gu, když uctívají svého patrona svaAž se zase vrátíme z dovolených
tého Kiliána. Mluvit o tom, co jsem do svých domovů, najdeme tam také
viděl letos v Irsku, je asi zbytečné. Víra své patrony. Jednoho z nich má Žižtamních katolíků není jen tradiciona- kov jako svého hlavního – sv. Prokolismem, ale živou součástí jejich bytí. pa. Kdo však vůbec zaregistroval, že
Svatý Patrik je jen jedním z patronů, měl letos nějaké výročí? Světci prostě
které prohlašují za své národní hrdiny, v našich životech zapadli do říše, kde
umějí zpaměti příběhy z jejich životů jsou na hromadě s Rumcajsem, vílou
a vědí, proč právě tyto světce si jejich Amálkou, Švejkem, Cimrmanem či
předkové zvolili za své ochránce.
Hurvínkem. S tím rozdílem, že o těch
V takovýchto situacích se mi občas posledně jmenovaných často víme
chce hrdě říct, že i my Češi máme své mnohem víc.
zemské patrony. Léto nám každý rok
Miloš Szabo,
nabízí jména některých z nich: svatí
administrátor farnosti sv. Prokopa
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Druhou aféru měl na svědomí tradiční zloduch českých radnic – zločinný účetní-defraudant. Ten žižkovský
se jmenoval Josef Farkač a jeho aféra
vypukla rovněž r. 1885. Utekl, vzápětí
byl zatčen, komisionální vyšetřování účtů na radnici však stále nebralo
konce, a tak jediným výsledkem bylo
po roce propuštění městského důchodního M. Brandta. Další politické
vazby nebyly zjištěny a nikdy nebyla
ani zveřejněna celková škoda. Menší

škraloup nakonec zůstal na starostovi
Wertmüllerovi, jehož podpisy se skvěly na téměř všech padělaných účtenkách. Veřejné mínění se však uspokojilo konstatováním, že pan starosta
obvykle nikdy nečte to, co podepisuje,
a i kdyby četl, stejně by účetnictví nerozuměl.
Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Blahopřání
seniorům
Všem členům a ostatním seniorům,
kteří oslaví v září kulaté a půlkulaté
narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let.
Blahopřejeme: Zdeňce Baltazalové,
Vlastě Holé, Daniele Kasové, Ireně
Linkové, Ireně Melicharové, Evě
Palové a Věře Štrosové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3
Viktor Pelzel

Lumturo je skautský oddíl s křesťanským zaměřením, který působí
na Praze 3 (klubovna v Žerotínově
ul. a na nám. Jiřího z Poděbrad) již
více než 20 let. Dlouhodobě pracujeme s dětmi a vycházíme z osvědčených skautských postupů a ideálů.
Zároveň se je ale snažíme spojit s aktuálními hodnotami a vytvořit tak zajímavý, hodnotný a pro děti přitažlivý
program.
Lumturo se dělí na dva oddíly
– dívčí, tedy světlušky (6–11 let)
a skautky (11–15 let), a chlapecký,
tj. vlčata (6–11 let) a skauty (11–15
let). Jednotlivé skupiny se schází
pravidelně jednou týdně. Na schůzkách jsou děti prostřednictvím her
vedeny ke vzájemné spolupráci,
schopnosti samostatně jednat a rozvoji osobnosti a morálních hodnot.
Součástí je samozřejmě i skautská
praxe, pronikání do tajů přírody,
sportovní, výtvarné, hudební a divadelní činnosti. Někdy místo schůzky
zamíříme třeba do kina, bazénu,
na lezeckou stěnu nebo na vltavské
lodičky.
Minimálně jednou za měsíc vyrážíme na jedno- i vícedenní výpravy
ven z Prahy. Na podzim už tradičně
odjíždějí skautky na tajnou výpravu
do Stříbrného údolí. Menší děti se

nejvíc těší na celooddílovou vánoční výpravu a mezioddílovou soutěž
ve zpěvu Jupijou. Sjezdaři i snowborďáci mají jedinečnou možnost
předvést své schopnosti na zimní lyžařské výpravě a nelyžaři zde odvážně – pod vedením zkušených – sjíždějí poprvé z kopců. A mezi skauty je
jednoznačně nejoblíbenější trojdenní
výprava na motivy největších bitev
2. světové války, příznačně označovaná jako Invaze. Vrcholem celoroční
činnosti je červencový tábor. Celý
oddíl se podílí na jeho stavbě a také
na provozu – od vaření až po dřevo
na oheň.
I vy máte jedinečnou šanci vyzkoušet si, co to znamená „být skautem“.
Rádi ve svých řadách uvítáme nové
členy, kluky a holky od 6 do 15 let.
Více o programu, fotky, plán akcí
a další najdete na www.lumturo.cz.
Lucie Trlifajová,
skautský oddíl Lumturo
Kontakt:
holky
tel. 777 597 095 (Marie Bernardová)
email: marie.bernardova@seznam.cz,
kluci
tel. 606 150 943 (Eugen Liška)
email: eugen.liska@email.cz
www.lumturo.cz

Zdravotnické okénko
I léto ohrožuje zdraví
K úžehu dochází při nadměrném
oslunění nechráněné hlavy, kdy sluneční záření vyvolá edém (otok)
mozku. Příznakem je bolest hlavy,
slabost, závratě, pocity na zvracení
a zvracení. Při větším postižení nastupují tzv. meningeální příznaky
– např. nemožnost předklonit hlavu
na prsa. Celková tělesná teplota není
kriticky zvýšena. Prevencí je nošení
pokrývky hlavy při delším pobytu
na slunci.
V případě úpalu jde vlastně o přehřátí organismu. Postižený nemusí
být přímo na slunci, ale je vystaven
horkému a velmi vlhkému prostředí,
bez příznivého vlivu větrů. Přehřátí je
postupné a je způsobeno neschopností organismu zbavit se nadbytečného
tepla, což za normálních podmínek

zajišťuje pocení, sálání a krevní proudění. Životu nebezpečný stav nastává
při přehřátí na 40 až 42°C, kdy nastává zmatenost až kóma, provázené
křečemi, posléze poklesem krevního
tlaku, zástavou dýchání a smrtí. Při
úpalu je nezbytné postiženého dát
okamžitě na stinné a chladné místo, ochlazovat jej studenými zábaly
a zajistit mu doplnění tekutin, které
umožňují udržovat dostatečný krevní
oběh a tím se zbavovat přebytečného
tepla. Vyšší stupeň onemocnění vyžaduje pobyt v nemocnici.
Rovněž těsně s pobytem v horkém prostředí (zvláště pokud je ještě
umocněn vyšší fyzickou aktivitou)
souvisí dehydratace neboli ztráta
tekutin, která je příčinou snížení
objemu cirkulující krve, poklesu
krevního tlaku a následných bolestí

hlavy, závratí až bezvědomí. Základem předcházení tomuto stavu je
dostatečný pitný režim – v letních
a horkých dnech kolem 3 litrů tekutin denně.
Jako solární alergie se označuje
alergická reakce kůže na sluneční
záření, která nastává záhy – často již
po několika hodinách – po vystavení
kůže slunečním paprskům. V první
fázi dochází k začervenání a svědění,
posléze ke vzniku puchýřků, které
svědí až pálí. Kůže se stává zánětlivě
prosáklou. Prevencí je její ochrana
před přímým slunečním zářením, léčit se dá antialergickými léky (Claritin, Zyrtec apod.). Přímo na kůži je
pak vhodné aplikovat např. Panthenol spray.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty
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Stručně...

N OVÁ TROJKA

 Svaz tělesně postižených Praha 3 pořádá od 7. 9. každé úterý
od 9.45 plavání v hotelu Olšanka
(vstupné 35 Kč) a od 13. 10. každou středu od 14.00 cvičení jógy
v Gymnáziu Na Pražačce (vstupné
20 Kč). Termíny procházek Prahou
„Pamětihodnosti“ lze získat na plavání nebo cvičení, termíny poradenství na internetových stránkách
radnice (www.praha3.cz). Ve středu
8. 9. se uskuteční autobusový zájezd
na zámky v okrese Kutná Hora.

Jeseniova 19, Praha 3, tel.: 222 589 404, 607 644 078; www.novatrojka.cz
MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM
Děti od 0 do 6 i více let se zde mohou setkat se svými
vrstevníky, adaptovat se na školku a zažít chvíle společné aktivity s rodiči i prarodiči; na tvorbě programu se může podílet každý; pobytné za celou rodinu
symbolické, tel. 603 475 144.
po 9.00–12.00 batolátka – kreativní dopoledne
pro mrňata a jejich doprovod
út 9.00–12.00 děti s sebou – herna, zajímaví hosté,
rodinná témata
9.00–10.00 anglická konverzace pro dospělé
st 9.00–12.00 školička pro předškoláky od 2,5 let,
bez přítomnosti rodičů
15.00–16.00 anglická konverzace pro dospělé
15.00–17.00 herna, dárková dílna pro maminky
čt 9.00–12.00 herna, pohybové hry pro děti
pá 9.00–12.00 herna, keramický ateliér
PROGRAM HUDEBKA
Bez přijímaček, bez nauky (není-li o ni zájem), individuální lekce podle požadavků a tempa žáka – klavír (po, st, čt, pá), kytara (po, st) a ﬂétna (čt) – v odpoledních hodinách, objednávky na tel. 603 416 724.

PROGRAM KERAMIKA
Kurzy – na sebe navazující lekce, individuální přístup
ve výuce (max. 9 dětí v kurzu), tel. 603 416 724.
po 16.00–17.30 keramika pro děti od 7 let
út 18.00–19.30 keramika pro dospělé
st 15.00–16.30 keramika pro děti od 5 let
16.00–18.00 výtvarná dílna pro dívky od 9 do 12 let
čt 9.30–11.30 keramika pro školky
18.00–19.30 keramika pro dospělé
Ateliéry – možnost jednorázových návštěv bez objednání, určeno pro děti, dospělé i rodiče s dětmi,
tel. 603 416 724.
pá 10.00–11.30
PROGRAM KULIČKA
Kurzy pro předškoláky od 3 do 7 let, hravá forma
výuky, strukturovaný program, tel. 603 416 724.
po 14.00–16.00 Kulička s angličtinou
út 14.00–16.00 Kulička s keramikou
út 16.00–18.00 Kulička s ﬂétnou
st 13.30–15.00 Kulička s výtvarničením
čt 13.30–15.00 Kulička s pohybem
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PROGRAM DOSPĚLÍ
Leccos zajímavého si v našem programu najdou rodiče
i prarodiče: přednášky, promítání, besedy apod. (út a čt
dopoledne), výtvarná dílna pro maminky (st 15.00–17.00),
anglická konverzace (út 9.00–10.00, st 15.00–16.00),
keramika (út a čt 18.00–19.30, pá 10–11.30).
út 18.30–19.30 kurz břišních tanců (tel. 608 237 089)

 Infocentrum sociální pomoci
KONTAKT (Palackého nám., vestibul
metra) připravilo na 23. 9. Informační a poradenský den pro lidi zdravé
i s postižením (informace, rady, brožury, v přilehlých Zítkových sadech
v 10.00–16.00 doprovodný program
s Jarmarkem chráněných a terapeutických dílen).

První litopunkturní stéla Na Pražačce se stále plave a potápí…
Již osmý rok fungují v areálu Prav Čechách je na Žižkově žačka
v Praze 3 (Za Žižkovskou vo-

Letos v létě, v pátek 9. 7., byla
na Vrchu svatého Kříže postavena
první z litopunkturních stél (stéla je
na výšku postavený opracovaný kámen s nápisem a výzdobou) Pražského litopunkturního projektu. Ten se
týká vitalizace jádra městské krajiny
Prahy a je výsledkem činnosti jednoho

z hlavních neziskových programů
soukromé organizace Cultura in
Forma Bohemia. Program se zaměřuje na podporu a realizaci
aktivit, které harmonizují vztah
lidí a jejich životního prostoru,
zvyšují jejich citlivost a vnímání
vůči němu.
Litopunkturní projekt pro Prahu ve spolupráci s mnoha občany
z celé republiky připravil celosvětově uznávaný slovinský odborník
a umělec Marko Pogačnik. Litopunkturu, kterou vyvinul v 80. letech, sám deﬁnuje takto: „Je to
metoda léčení země podobná
akupunktuře lidského těla. Znamená umísťování kamenných
stél na akupunkturní body města
nebo krajiny. Stély mají na sobě
vytesaný kosmogram, který odráží kvalitu místa, se kterou chceme
komunikovat. V urbanizovaném prostředí, kde by stély mohly překážet,
jsou kladeny bronzové desky přímo
do podlaží na akupunkturní body.“
Připravil Ing. Jan Tajboš,
vedoucí projektu
Podrobnější informace k tématu najdete
na www.praha3.cz.

zovnou 17) školy plavání a potápění.
Škola plavání nabízí dětem od 5 let
výuku jednotlivých plaveckých stylů,
obrátek a startovních skoků a seznámení s pravidly závodního plavání.
Trénink probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 18.15 do 19.00 hod.
Škola potápění je určena dětem
od 10 let, které láká svět pod vodou.
Vyučuje se v ní ploutvovému plavání, potápění s dýchacím přístrojem
a vodnímu záchranářství. Po jejím
úspěšném absolvování se děti mohou
zaregistrovat do odborných potápěčských kurzů. Hodiny potápění jsou
vždy v úterý a ve čtvrtek od 17.30
do 18.15 hod.
Vyučování pod vedením kvaliﬁkovaných trenérů je v obou školách
doplňováno různými vodními hrami
a soutěžemi. Všichni plavci i neplavci

jsou srdečně zváni, školy zahajují opět
začátkem září. Podrobnější informace lze získat na tel. 603 509 293 nebo
607 537 882.

Obě školy děkují za podporu své
činnosti Městské části Praha 3.
Jiří Richter, předseda
Klubu vodních sportů Pražačka

Nové stránky Knihy cti psali umělci

Městská policie informuje
I chodci musí dodržovat
dopravní předpisy
S nadcházejícím novým školním rokem souvisí jako každoročně i zvýšený provoz na pozemních komunikacích a s tím spojené
i zvýšené riziko dopravních nehod za účasti chodců. Chtěl bych touto cestou
upozornit všechny chodce, že i oni jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích a jsou povinni dodržovat zákonem stanovená pravidla.
• Při pohybu na pozemní komunikaci musí chodec užívat především chodníku
nebo stezky pro chodce. Kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo co
nejblíže při levém okraji vozovky. • Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným
provozem, přechod, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet na těchto
místech. • Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose, přičemž chodec nesmí ohrozit další účastníky provozu na pozemních komunikacích. • Je-li užito světelného signalizačního zařízení, smí chodec
přecházet vozovku na signál zelené barvy „volno“. • Chodec nesmí vstupovat
na přechod nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
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) 1388-04 devítiletý černý pes s pálením,
kříženec střední velikosti; milý, dobrý
hlídač, vhodný spíše k domku se
zahradou, v útulku vykastrován. Nalezen
7. 7. na Jarově.
2) 1617-04 roční černá fenka s bílou
náprsenkou a bílými konci tlapek,
kříženec větší velikosti; milá, přítulná,
čistotná, vhodná i do bytu. Nalezena
10. 8. na Vinohradech.
3) 552-04 a 553-04 černá koťátka –
kočička a kocourek; obě ještě plachá, 4
potřebují hodně času a péče, vhodná
spíše k domku se zahradou. Nalezena na Vítkově.
4) 569-04 černý kocourek; milý, měl ušní svrab, nyní je vyléčený. Nalezen v Husitské ulici.
5) 627-04 bílomouratá kočička; zdravé, pohodové a mazlivé kotě, vhodné do domácnosti.
Nalezena na Parukářce.
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Na snímku zleva: Jan Plíva, Jaroslav Róna, Daniel Reisiegel a Milan Český
Další dvě jména přibyla v srpnu
do žižkovské Knihy cti. V úterý 17. 8.
se do ní podepsal malíř a sochař Jaroslav Róna (1957), člen výtvarné skupiny
Tvrdohlaví a autor např. velmi ceněného pomníku Franze Kafky na Starém
Městě. V Praze 3 vystudoval Střední výtvarnou školu na Hollarově nám., od roku 1980 zde bydlí a má i svůj ateliér.
O týden později byl in memoriam
oceněn český spisovatel Vladimír Neff
(1909–1983), který na Žižkově nejen
dlouhá léta žil (po matce pocházel

z dynastie žižkovských velkopovozníků), ale udělal i mnoho pro jeho větší
slávu – např. svou románovou pentalogií Sňatky z rozumu, v níž postihl stoletý vývoj a proměny právě této čtvrti.
Na slavnostní akt zápisu do Knihy cti
přijali pozvání jeho rovněž slavní potomci – syn Ondřej a vnuk David.
-redRozhovor s Ondřejem Neffem najdete
na str. 7, s Jaroslavem Rónou v minulém čísle Radničních novin.

V pátek 20. 8. byl v ulici Husitské
v Praze 3 slavnostně otevřen Dům
Naděje Žižkov, který bude sloužit
jako azylový dům pro muže, noclehárna pro muže, středisko pomoci
s ošacením (šatník) a potravinová
banka. Projekt dobročinné organizace Naděje, jehož záměrem je pomáhat
lidem v nepříznivé sociální situaci,
mohl být uskutečněn díky vstřícnému
postoji Městské části Praha 3, která objekt Naději pronajala na 10 let
(do roku 2013). Zahajovací akce, která byla poděkováním všem dárcům
a sponzorům, se zúčastnili také místostarostové Milena Kozumplíková
a Jan Plíva, který měl za žižkovskou
radnici celou záležitost na starosti.

Odešel ředitel Hudební školy Jan Vychytil
Léto je pro řadu z nás dobou
odpočinku a čerpání nových sil
k dalším krokům
a plánům do budoucna i ohlédnutím za vším,
co jsme během
roku stihli. Je obdobím prázdninově uvolněným, plným dobré nálady
a smělých předsevzetí. Je mi tedy velmi
líto, že jsem v tomto letním, slunečném

a prázdninovém čase tentokrát poslem
zpráv smutných.
Nešťastná událost, vážné onemocnění ředitele Hudební školy hl. m.
Prahy pana Jana Vychytila, která neočekávaně zastihla všechny příznivce,
přátele a pedagogy školy v průběhu
jara, poznamenala celé toto období
nejen smutkem, ale i vírou v nezdolnost a vůli této výjimečné osobnosti.
Smrt ale nakonec uzavřela bohatou kapitolu života skvělého muže.
Dlouholetý ředitel a výborný pedagog s neutuchajícím tvůrčím duchem

zemřel ve svém lanšperkském domě
po krátkém boji se zákeřnou nemocí
na počátku července.
S jistotou mohu za sebe a všechny
své kolegy říci, že budeme společně
i nadále pokračovat v myšlenkách,
které Jan Vychytil uvedl v život a které vždy sám následoval.
Filip Magram,
Hudební škola hl. m. Prahy
P. S. Na jaře t. r. byl Jan Vychytil navržen na zápis do Knihy cti MČ Praha 3.
Tento zápis se samozřejmě uskuteční.
Bohužel in memoriam.
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