
Na květnové povstání 
v žižkovských ulicích 
vzpomíná přímý 
účastník událostí 
Ing. Ilja Herold.

Čtěte na straně 11.

Sochařka Šárka Radová 
se zasloužila o to, že 
na Žižkově byl otevřen 
nový výstavní prostor. 
V Bořivojově 108.

Čtěte na straně 4.

Z politických bojů 
v městě Žižkově. 
Nový historický seriál  
připravil archivář 
Jan Škoda.

Čtěte na straně 11.

Nepodceňme 
naše první 
eurovolby
Vážení spoluobčané,

za několik málo dní se uskuteční volby 
do Evropského parlamentu. Je jasné, že 
je to téma, ke kterému chci jako starosta 
říci alespoň pár slov. Čtyřiadvacet čes-
kých zástupců v Evropském parlamentu 
budeme volit historicky poprvé. Leckdo 
by se mohl zaobírat myšlenkou, že 
volit české představitele do vzdáleného 
Bruselu není tak důležité, jako když 
volíme kandidáty do místní samosprávy 
či do národního parlamentu. Opak je 
pravdou. Chtěl bych apelovat na to, aby-
chom se nadcházejících voleb zúčastnili 
a vybírali pečlivě mezi kandidáty, kteří 
se ucházejí o naši důvěru. Volební neú-
čast je faktickým hlasováním pro okra-
jové názory, které bývají extrémní. Aby 
naši budoucí zástupci měli šanci mezi 
stovkami dalších poslanců Evropského 
parlamentu uspět a prosadit návrhy 
hájící zájmy naší země, musíme zvolit 
silné osobnosti. Rozhodujme prosím 
opravdu se vší zodpovědností.

V loňském roce jsme se v referendu 
drtivou většinou vyslovili pro členství 
naší země v Unii. Toto naše rozhodnutí 
se před pár dny naplnilo.Vysoká voleb-
ní účast bude signálem, že náš zájem na 
procesu integrace Evropy trvá. Pevně 
věřím, že se tak stane.

Milan Český,
starosta

Tradiční uctění památky padlých 
během Pražského povstání se kona-
lo v areálu Základní školy Pražač-
ka. K pomníku, který připomíná, že 
v rámci květnových bojů padlo na Žiž-
kově 292 občanů, položili věnce staros-
ta Městské části Praha 3, představitelé 
armády, obce legionářské a sokolské 
a odbojáři, přítomni byli také žáci ZŠ 
Pražačka.

Starosta Milan Český ve svém pro-
jevu uvedl: „Připomínáme si ukon-
čení druhé světové války, která svým 
rozsahem a brutalitou nesnese srov-
nání s žádným jiným konfl iktem mezi 
národy. Obrovskou tragédií s miliony 
obětí a nevyčíslitelnými materiálními 
škodami byla samozřejmě sama o so-

bě, strašné byly rovněž její důsledky.
Předznamenala éru komunismu ve vý-
chodní Evropě a rozdělení celého 
kontinentu na další téměř půl stole-
tí. Možná bychom mohli dokonce říci, 
že dědictví druhé světové války končí 
teprve nyní. Ve chvíli, kdy se Česká 
republika a další postsovětské státy 
1. května ofi ciálně staly členy Evrop-
ské unie.“

Další místem v třetí pražské čás-
ti, které je spojeno s koncem války, 
jsou Olšanské hřbitovy. Za ulicí Jana 
Želivského je II. Obecní hřbitov z ro-
ku 1917, kde se nachází nejen ruský 
hřbitov s pravoslavným kostelem, ale 
i čestná pohřebiště vojáků bulhar-
ských, britských a sovětských, padlých 

při osvobozování naší vlasti v roce 
1945. Ke hrobu britského vojáka zde 
položil květiny člen zahraničního vý-
boru Poslanecké sněmovny Libor Rou-
ček (na snímku v doprovodu zástupce 
starosty Bohuslava Nigrina a předse-
dy zahraničního výboru Zastupitelstva 
hl. m. Prahy Miroslava Pocheho).

V sobotu 8. května, u příležitosti piet-
ního aktu k 59. výročí ukončení II. svě-
tové války, položili věnce k hrobu Ne-
známého vojína na vrchu Vítkově i čelní 
představitelé našeho veřejného a po-
litického života. Jako první věnec čer-
vených, modrých a bílých květů položil
prezident republiky Václav Klaus, pa-
mátce Neznámého vojína se poté poklo-
nili místopředseda Senátu Ladislav Svo-
boda, ministr obrany Miroslav Kostelka, 
ministr vnitra Stanislav Gross, náčelník 
generálního štábu Pavel Štefka a další. 
Věnec karafi átů v červeno-žlutých bar-
vách Prahy přidal primátor Pavel Bém. 
Slavnostního aktu se rovněž zúčastnili 
legionáři a představitelé obce sokolské.

-red-

S projektem Dětství bez úrazů přišla 
v naší republice obecně prospěšná spo-
lečnost Podaná ruka v roce 1998, a to 
vzhledem k alarmujícímu počtu dětských 
úrazů. Každý rok u nás na úrazy zemře 
zhruba 300 dětí. Další tisíce dětí končí 
po úraze s trvalými následky: ztrátou 

končetiny, zraku nebo sluchu, trvalým 
zjizvením, poškozením mozku, doživot-
ním upoutáním na vozík nebo lůžko, 
psychickým traumatem. Úraz nezasáhne 
jen život dítěte, ale i rodičů, kamarádů, 
v případě trvalých následků výrazně ztíží 
zařazení dítěte do společnosti.

V rámci projektu byly dosud při-
praveny výukové videoprogramy, kni-
ha her a soutěží pro děti a soutěžní po-
řad. Od roku 2000 se u nás ročně koná 
celkem asi 200 Dětských dnů bez úra-
zů. Jejich cílem je „přivézt“ poučení 
o prevenci dětských úrazů symbolickou 

„protiúrazovou sanitkou“ do vybraných 
měst České republiky. Vedle distribu-
ce materiálů pro učitele a vychovate-
le chce především informovat občany 
o nejvážnějším zdravotním problému 
našich dětí – o dětských zraněních a je-
jich prevenci.

Start Mise Dětství bez úrazů 2004 se 
ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 
uskutečnil na nám. Jiřího z Poděbrad 
v úterý 4. května. Na Základní škole Jiřího 
z Poděbrad se také konala tisková konfe-
rence, které se zúčastnili zástupci všech 
spolupracujících institucí, společností 
a médií. Uváděla ji paní Marie Tomsová, 
ředitelka o. p. s. Podaná ruka, informaci 
o konání a cílech Mise Dětství bez úrazů 
podal Robert Kostner, koordinátor celého 
projektu. Společně pak předali přítom-
ným zástupcům základních a mateřských 
škol „protiúrazový balíček“, který pomů-
že učitelům zařadit informace o prevenci 
dětských úrazů do vyučovacích hodin.

Po ukončení tiskové konference se 
všichni přesunuli na nám. Jiřího z Podě-
brad, kde poté celé dopoledne probíhaly 
hry a soutěže, díky nimž děti poznávaly, 
jak se chránit před úrazy. Celá akce by-
la ukončena symbolickým vypuštěním 
300 balónků, jež vypovídají o každoroč-
ním počtu dětí, které v důsledku svého 
zranění nepřežily.

Do projektu jsou zapojeny domy dětí 
a mládeže, základní a mateřské školy, 
Národní síť zdravých měst, Mládež Čes-
kého červeného kříže, Policie ČR, Měst-
ská policie a Hasičské záchranné sbory, 
podporuje jej Ministerstvo zdravotnictví 
ČR a celá řada významných institucí 
a společností.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Mise Dětství bez úrazů 2004

Na Praze 3 se na hrdiny nezapomíná

V sobotu 8. května proběhl na Vítkově 
již VIII. ročník chodeckého závodu 
„Žižkovská desítka“, který ve spolu-
práci s Městskou částí Praha 3 pořádá
Smola konstrukce, s. r. o. Letos se sou-
těžní chůze na 5 (ženy) a 10 (muži) km
zúčastnilo na 60 chodců ze 4 států (ČR,
Slovensko, Maďarsko a Rusko). Po-
hár starosty Prahy 3 předával vítězům 
zástupce starosty Ing. Daniel Reisie gel
(na snímku s vítězkou závodu žen 
a již potvrzenou účastnicí olympij-
ských her v Athénách Barborou Di-
belkovou, v kategorii mužů zvítězil 
Jiří Malysa). 
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A je tu opět 
svátek všech 
piv – pivobraní

Asi převážné části 
z vás nemusím projekt 

nesoucí v názvu jméno 
zlatavého moku před-
stavovat. V rámci spo-
lečensko-kulturních ak-

tivit třetí pražské radnice 
již zdomácněl. Na popud 

žižkovského starosty Milana Českého se 
oproti dřívějšku pořádají pivobraní pu-
tovního charakteru, na území Prahy 2, 3 
a 9 (odtud pivobraní VIŽILI – Vinohra-
dy, Žižkov, Libeň).

Hlavním pořadatelem letošního, již 
VI. ročníku pivobraní je Městská část 
Praha 9, a proto jej společně oslavíme 
v jejím regionu – v Podviní (metro 
– Českomoravská, tramvaj – Vysočanská 
poliklinika). V průběhu 25. a 26. června 
se zde návštěvníci budou moci aktivně 
zúčastnit různých soutěží, zaposlouchat 
se do tónů svého oblíbeného interpreta 
a ochutnat něco z mnoha nabízených 
pochutin a samozřejmě celé řady značek 
piv. Přejme si, aby nás ani tentokrát slu-
níčko nezradilo.
Z programu:
pátek 25. 6.: 15.00 dechová kapela Junior, 
16.00 slav nostní zahájení s Berkovcem 
a Upírem + hosté: Jagelka a Wichterle, 
17.00 Ori ginální pražský synkopický or-
chestr, 18.00 Vysočanka, 19.00 Rubicon, 
20.00 Abraxas
sobota 26. 6.: 13.00 dechová kapela Juni-
or + hosté: Jagelka a Wichterle, 15.00 Ba-
balet, 16.00 George & Beatovens, 17.30 
Jazz net, 19.00 Deep Purple Revival

Jaroslav Brabec, 
vedoucí Odboru kultury
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová fi rma RWE Umwelt CZ, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, laky, ředidla, che-
mikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou 
pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontej-
neru, 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.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3) 21. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2) 28. 6.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4)   7. 6.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 14. 6.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 21. 6.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2) 28. 6.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2)   7. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 14. 6.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 21. 6.
10. Ambrožova/Malešická (4) 28. 6.
11. Jeseniova 143 (3)   7. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 14. 6.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 21. 6.
14. Koněvova/V Jezerách (2) 28. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2)   7. 6.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 14. 6.

Koncem září tohoto roku by 
opět měla být v plném rozsahu 
zprovozněna komunikace Seifer-
tova. Na mapce najdete několik 
základních informací o budoucí 
podobě této komunikace. Vyzna-
čenými změnami by mělo dojít 
ke zvýšení plynulosti a bezpečnos-
ti provozu na této komunikaci.

Zájemcům o podrobnější in-
formace doporučuji navštívit 
Odbor dopravy Úřadu měst-
ské části  Praha 3 (kontaktujte 
prosím přímo mě) nebo si pro-
hlédnout internetovou stránku 
www.novespojeni.cz.

Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Budoucí podoba 
komunikace Seifertova

Volné nebytové prostory
Výzva č. 183

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícím volným 
ateliérem:
1.  Žerotínova 66/1739, ateliér, 37,57 m2, 6. podlaží (minimální nájemné 

600 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)
Prohlídka ateliéru bude umožněna dne 8. 6. v 9–10 hod.

Výzva č. 184
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými 

nebytovými prostory:
1.  Ostromečská 7/436, kancelář, tichá služba, 35,80 m2, přízemí 

(min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
2.  Ondříčkova 37/391, sklad nehořlavého nepotravinářského zboží, 

13,37 m2, přízemí (min. nájemné 450 Kč/m2/rok)
3.  Seifertova 69/353, prodejna potravinářského zboží, tichá služba, 

218,95 m2, přízemí a suterén (min. nájemné 1000 Kč/m2/rok 
za 142,45 m2 – přízemí a 600 Kč/m2/rok za 76,50 m2 – suterén)

Prohlídka nebytových prostor bude umožněna dne 3. 6. v 9–10 hod.

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných 
nabídek zaslaných Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: 
Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení 
č. 183 – ATELIÉRY, resp. Výběrové řízení č. 184. Obálky takto neoznačené 
nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebu-
dou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte 
výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za při-
měřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového 
řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného.

V případě výzvy č. 183 v nabídce uveďte: jméno a příjmení, datum 
narození, adresu a telefon, zaměstnání a vzdělání. K nabídce je nutno 
doložit: popis dosavadní umělecké výtvarné činnosti s příslušnou 
dokumentací a čestné prohlášení, že nejste uživatelem jiného ateliéru. 
Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou 
do výběrového řízení zařazeny.

V případě výzvy č. 182 uveďte záměr, co budete v nebytových 
prostorech provozovat (k provozování výherních a hracích automatů 
nebudou nebytové prostory pronajaty).

Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má 
MČ Praha 3 fi nanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabí-
dek bude dne 11. 6. v 15.00 hod.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ dne 21. 6.
Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně informováni 

do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmít-
nout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

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

Rada městské části Praha 3
ze dne 5. 5.

Souhlasila
• s pořádáním akce „Setkání žonglérů na Židov-
ských pecích“ dne 15. 5. • s poskytnutím peněži-
tého daru z fondu starosty ve výši 10 000 Kč jako 
příspěvku na pořádání VIII. ročníku chodeckého 
závodu Žižkovská desítka (8. 5.)
Vzala na vědomí
• doporučení a zápis z jednání komise sociální 
a zdravotní RMČ ze dne 18. 3. a 22. 4. k poskytnutí 
fi nančních prostředků na základě předloženého 
požadavku a souhlasila s poskytnutím daru z fondu 
sociálního a zdravotního: 1. Ortopedicko-trauma-
tologické klinice Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady – 47 500 Kč, 2. Ústavu sociální pé-
če pro mentálně postiženou mládež – 3000 Kč, 
3. obvodnímu výboru Svazu tělesně postižených 
v P-3 – 20 000 Kč a 9680 Kč a s poskytnutím pří-
spěvku z fondu sociálního a zdravotního: 1. odd. 
sociální prevence Odboru sociálních věcí ÚMČ 
P-3 – 53 600 Kč, 2. odd. sociálně právní ochrany 
dětí Odboru sociálních věcí ÚMČ P-3 – 60 000 Kč 
• zprávu komise pro posouzení a hodnocení na-
bídek: 1. na vypracování energetických auditů by-
tových domů a souhlasila s výběrem nejvhodnější 
nabídky fi rmy Orgrez, a. s., 2. na výměnu části oken 
v ZŠ Jeseniova a souhlasila s výběrem nejvhodnější 
nabídky fi rmy Mystav, s. r. o., 3. na rekonstrukci 
a zateplení fasády ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky fi rmy 
StavMo, s. r. o., 4. na výběr fi rmy na investiční úvěr 

na realizaci bytových nástaveb v k. ú. Žižkov a vy-
brala nejvhodnější nabídku fi rmy Česká spořitelna, 
a. s. • vyhodnocení plánu oprav r. 2003

ze dne 19. 5.
Schválila
• poskytnutí peněžitého daru z fondu starosty ve vý-
ši 3000 Kč Ing. Janě Bendové za organizaci a vy-
hodnocení soutěže Pohár starosty Hartiga
Souhlasila
• s vybudováním 319 nových parkovacích stání 
na ulicích • s uzavřením smlouvy o převodu práv 
mezi MČ P-3 a Společenstvím vlastníků jednotek 
v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, P-3
Vzala na vědomí
• výsledky konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele ZŠ Lupáčova a souhlasila s doporučením 
konkurzní komise obsadit funkci ředitele ZŠ 
Ing. Milanem Hausnerem • zprávu komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek: 1. na rekonstrukci su-
terénu žižkovské radnice – 2. část a souhlasila s vý-
běrem nejvhodnější nabídky fi rmy IS Developer, 
s. r. o., 2. na opravu poškozených podlah na chodbách 
a hygienických zařízeních v objektu Lipanská 11
 a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky fi rmy 
Anytrade construct, s. r. o., 3. na výběr fi rmy na do-
dávku kancelářských potřeb a vybrala nejvhodnější 
nabídku fi rmy Activa, s. r. o.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ najdete 
na www.praha3.cz.

Sídliště Chmelnice ožívá stavbou

V posledních dnech nájemníci 
pěti obecních panelových domů 
na sídlišti Chmelnice a lidé ži-
jící v jejich okolí patrně zazna-
menali začínající stavební ruch. 
Kvůli plánovaným nástavbám 
a rekonstrukcím objektů, které 
pro Městskou část Praha 3 reali-
zuje společnost Správa komunál-
ního majetku Praha 3, již začaly 
práce na staveništi, první viditel-
nou známkou je nově vybudova-
né oplocení v okolí domů.

Zahájení stavební činnosti po-
cítili i obyvatelé rekonstruovaných 
budov, kde již byly zahájeny opra-
vy vnitřních instalací. Nájemníci 
jsou o všech pracích a jejich před-
běžném časovém harmonogramu 
informováni předem, na jejich dal-
ší dotazy je připraven odpovídat 
pracovník SKM Praha 3 na speci-
ální Zelené lince, jejíž číslo nalezli 
v dopisech ve svých schránkách.

Nezbytným krokem, který sice 
ztíží provoz na sídlišti, zároveň

ale bude chránit bezpečnost na 
staveništi, bude postupná uza-
vírka části ulice K Lučinám, a to 
mezi ulicemi Koněvova a V do-
mově. Snahou SKM Praha 3 
bude uzavírku pro veškerou do-
pravu časově minimalizovat, oby-
vatelé s ní ale přesto musí počítat 
zhruba do konce října letošního 
roku. Jejím důvodem je zejména 
bezpečnost obyvatel a předchá-
zení škod na majetku, zároveň 
pak i komplikace při skládková-
ní materiálu a při vlastní stavební 
činnosti. Ze stejných příčin bude 
v oblasti na přechodnou dobu 
znemožněno i parkování.

S budoucí podobou sídliště, 
rekonstruovaných domů a ná-
staveb na nich se obyvatelé MČ 
Praha 3 měli možnost seznámit 
na výstavce v budově radnice. 
Pokud to bude možné, expozice, 
která je určena i pro případné 
zájemce o nově vznikající byty 
a jejímž předmětem je nejen 
architektonické ztvárnění rekon-
struovaných domů, ale i dispozice 
jednotlivých bytů, bude prodlou-
žena do konce června.

Ing. Libor Tomolya, technický 
náměstek SKM Praha 3, a. s.

Pražská 
snítka 2004

Obvodního kolo pěvecké sou-
těže Pražská snítka 2004, které 
se konalo 20. a 27. 4. v Atriu, se 
zúčastnilo 76 soutěžících ze zá-
kladních škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií. 
Přehled všech oceněných soutě-
žících najdete na www.praha3.cz, 
do městského kola soutěže po-
stoupilo 13 žáků:
I. kategorie (2. a 3. třída) – Ve-
ronika Wertheimová (ZŠ V Za-
hrádkách) a Lucie Hejnová (ZŠ 
Vlkova)
II. kategorie (4. a 5. třída) – Mi-
chaela Mrázková (ZŠ V Zahrád-
kách) a Lucie Fiedlerová (ZŠ 
V Zahrádkách)
III. kategorie (6. a 7. třída) – Mo-
nika Žitná (ZŠ Jeseniova)
IV. kategorie (8. a 9. třída) – Lu-
cie Zindelová (ZŠ K Lučinám) 
a Iva Glaserová (Gymnázium 
Pražačka)
Duo, trio (8. a 9. třída) – Barbo-
ra Pokorná + Michaela Mašková 
(ZŠ Jeseniova), Magda Jirků 
+ Michaela Váňová + Helena 
Novenková (Gymnázium Pra-
žačka)
Muzikál (7. až 9. třída) – Lucie 
Zindelová (ZŠ K Lučinám)

Mgr. Helena Vavrušková,
vedoucí oddělení kultury

V důsledku četných dotazů 
na dopravní situaci v oblasti ulic 
Přemyslovská a Sudoměřská, kde 
bohužel dochází ke zhoršení do-
pravní obslužnosti i možnosti par-
kování, sděluji následující:

1. V termínu 20. 5. až 30. 6. je 
na komunikaci Přemyslovská zří-
zena manipulační autobusová za-
stávka MHD. Jedná se o linku
X16, která tvoří náhradu za tram-
vajové linky 10 a 16 z důvodu vý-
luky tramvajového provozu na ko-
munikaci Jana Želivského.

2. Do 31. 7. je z důvodu pro-
vádění těžebních prací na stavbě 
Luxembourg Plaza zobousměr-
něna pro vozidla stavby část ko-
munikace Sudoměřská (v úseku 
Lucemburská – výjezd ze stav-
by). Smyslem této úpravy, kte-
rá vznikla především na základě 
upozornění občanů na blokování 
provozu vozidly stavby, je zajištění 
plynulosti provozu v Sudoměřské.

V souvislosti s těmito opatře-
ními je v ulicích Přemyslovská 
a Su doměřská částečně omezeno 

parkování. Chápu, že je to pro zde
bydlící občany nepříjemné, nicmé-
ně věřím, že pochopí nezbytnost 
těchto změn, neboť se tu jedná 
o preferenci MHD a zajištění ply-
nulosti a bezpečnosti provozu. 
Rovněž výstavba nového kom-
plexu budov Luxembourg Plaza 
je i přes stávající problémy způso-
bené velikostí stavby do budoucna 
pro tuto oblast přínosem – jistě vět-
ším než bývalé zchátralé garáže.

Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Dopravní opatření v ulicích
Sudoměřská a Přemyslovská

Od křižovatky s Italskou bude 
vytvořen 1 samostatný, výško-
vě oddělený jízdní pruh, který 
bude zajišťovat napojení ulic 
Řehořova a Příběnická (tyto 
komunikace budou jedno-
směrné ve směru od komuni-
kace Seifertova).

V křižovatce Seifertova/Husitská budou zří-
zeny ve směru do centra 2 řadicí pruhy.

Dojde k celkovému 
zahloubení komu-
nikace Seifertova.

Tramvajová trať bude vedena 
prostředkem komunikace.

MČ Praha 3 
vyhlašuje  IV. ročník 
fotografi cké soutěže 

„Žižkov 21. století“
Podmínky soutěže:
1.  Do soutěže se mohou přihlásit pouze fotografové-amatéři.
2.  Témata fotografi í: • Proměny Žižkova • Kulturní a společenský 

život na Žižkově • Snímek typický pro Žižkov
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografi e – 

18x24 cm, event. 15x21 cm, odvozeniny při zachování delší strany.
4.  Fotografi e, na jejichž rubu bude uvedeno celé jméno, adresa a tele-

fon, zasílejte na adresu: Městská část Praha 3, odd. kultury, Havlíč-
kovo nám. 9, 130 00 Praha 3 (kontaktní tel. 222 116 350).

5.  Uzávěrka soutěže je 15. 10. Ceny za vítězné snímky se budou pohy-
bovat v rozmezí 1500 až 2500 Kč. Vyhodnocení provede odborná 
porota, účastníci budou vyrozuměni do 5. 11. Vítězné fotografi e 
najdete na www.praha3.cz, případně též v Radničních novinách 
Prahy 3.

6.  U vítězných snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je 
při  ropagaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotografi e 
se autorům nevracejí a zůstávají vyhlašovateli soutěže.

Mediálním partnerem soutěže je časopis Photo live – revue Photo live.
Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

Ještě 
k obnově 

zeleně
S pokračujícím jarem se pl-

ně rozběhly práce v parcích 
na území Prahy 3. Na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad byla nově 
založena velká část trávníku 
a instalováno kolem 40 no-
vých laviček. Provádí se opra-
va stavebních částí a oploce-
ní pískoviště ve vnitrobloku 
Bezovka, v loňském roce nově 
upravený záhon před obchody 
na rohu Ondříčkovy a Táborit-
ské dostal souseda přes křižo-
vatku – na rohu Rokycano-
vy a Olšanské byl vybudován 
jemu podobný. Zazelenaly se 
i všechny nově vysázené stro-
my v ulicích.

V souvislosti s nimi bychom 
se chtěli našim čtenářům omlu-
vit za nepřesnou informaci, 
která byla uveřejněna v člán-
ku o stromořadí v minulém 
čísle Radničních novin Pra-
hy 3. Dendrologické posud-
ky stavu stromořadí před je-
jich obnovou, které byly pod-
kladem pro určení některých 
stromů ke kácení, zpracoval 
Výzkumný ústav Silva Tarou-
cy pro krajinu a okrasné za-
hradnictví Průhonice jako do-
kumentaci nazvanou „Rekon-
strukce stromořadí v Praze 3, 
dendrologický průzkum, eta-
pa 3“, ne však v podobě soud-
ně znaleckých posudků, jak 
bylo chybně uvedeno.

Ing. Jiří Louša, vedoucí Odboru 
technické správy majetku a investic,

ve spolupráci s Ing. Janou Caldrovou, 
oddělení správy zeleně

Zlaté 
a diamantové 
svatby

V druhém dubnovém termínu 
(27. 4.) přišly na žižkovskou rad-
nici oslavit diamantovou svatbu 
(60 let trvání manželství) dokon-
ce dva manželské páry z Prahy 3 
– Vlastimil a Božena Frajerovi 
a Oldřich a Marie Kybalovi, zla-
tou svatbu (50 let společného 
života) si slavnostně připomnělo 
osm manželství – Ing. Anto-
nín a Milada Lorencovi, Josef 
a Věra Nesybovi, Jaroslav a Jar-
mila Rejmanovi, Štefan a Mar-
kéta Romanovi, Jaroslav a Vlasta 
Střílkovi, Jan a Alena Šmolíkovi, 
Erich a Anna Vránovi a Ladislav 
a Jaroslava Vrbovi.

Oslavencům ještě jednou gra-
tuluji a do dalších společných let 
přeji vše dobré.

Za Odbor kultury
Marta Valentová



Plnoprávným členem Evropské unie 
je Česká republika pouhých několik týd-
nů. Do rozpočtu Unie naše země na stra-
ně jedné přispívá, ale prostřednictvím 
dotací a fondů máme zas naopak mož-
nost fi nační prostředky získávat. V po-
slední době se často hovoří o tom, že 
díky zpoždění řady ministerstev v pří-
pravě podmínek nejsou české subjekty 
na čerpání dotací připraveny. České re-
publice by pak reálně hrozilo nedostat 
vyplaceny miliardové částky.

Ovšem ukazuje se, že někdo připra-
vený není, zatímco jiný přípravu zvládl. 
Za dobu krátkého členství naší země 
v Unii první a zatím jediná dotace Ev-
ropské komise z programu Kultura 2000 
směřuje právě na Žižkov. To je vážně 
dobrý důvod, abychom na naši městskou 
část byli opět hrdí. Evropská komise při-
znala grant, který může dosáhnout cel-
kové výše až 5 milionů Kč, na podporu 
multimediálního projektu e-Agora. Jed-
ná se o projekt mezinárodního konsorcia 
s účastí kulturních center z Francie nebo 
Slovinska vedený Centrem nezávislé kul-
tury Palác Akropolis, a. s. Při použití nej-
modernější technologií v budoucnu kaž-
dému zájemci umožní virtuální návštěvu 
nejlepších kulturních scén v různých ze-
mích Evropy nebo sledování koncertů 
na obrazovce počítače.

Chtěl bych touto cestou celému rea-
lizačnímu týmu projektu e-Agora podě-
kovat a poblahopřát jim k ohromnému 
úspěchu. Všichni zúčastnění se unikát-
ním projektem podílí na rozvoji kultu-
ry v naší městské části a v hl. m. Praze. 
Nyní také všem ostatním potenciálním 
žadatelům názorně předvedli, že exis-
tuje-li dobrý projekt, lze na něj fi nanč-
ní prostředky ze zdrojů Evropské unie 
získat. Na tomto místě je také nutné 
vyzdvihnout roli Městské části Praha 3. 
Právě z jejího rozpočtu pocházela v roce 
2001 vůbec první podpora odvážné myš-
lence e-Agory. Ostatně Zastupitelstvu 

musím složit ještě jeden kompliment 
týkající se podpory moderních techno-
logií. Konkrétně šlo o vizi nesoucí název 
e-Radnice, což je studie plně elektronic-
ké komunikace s úřadem. Podobně jako 
e-Agora na poli kultury představuje 
e-Radnice fenomén moderní technolo-
gie, který v krátké době umožní virtuální 
návštěvu úřadu a vyřízení všech záleži-
tostí prostřednictvím počítače. Opravdu 
si nejsem vědom, že by někde jinde byli 
s přípravou zavádění této formy komuni-
kace tak daleko jako v Praze 3.

Příprava projektu e-Agora stejně jako 
veškeré další aktivity Paláce Akropolis 
budou pokračovat. Nepochybuji přitom, 
že rovněž budou pokračovat výpady rá-
doby politických oponentů, kteří nedo-
statek vlastního pozitivního programu 
nahrazují úsilím o diskreditaci podpo-
ry nezávislé kultury v Akropoli tím, že 
zpochybňují poskytování dotací na jeho 
umělecký provoz z rozpočtů Prahy 3 
nebo hlavního města. Ale budou to mít 
těžší. Intelektuální neschopnost pocho-
pit problémy mladé nastupující genera-
ce, směr a cíle jejích výbojů, bude z jejich 
postojů stále patrnější a jednou se zcela 
obnaží. Zášť a obyčejná závist nad úspě-
chem nemohou nahradit program, na to 
se granty z Evropské unie dostávat ne-
budou.

Pavel Hurda,
radní
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Vlastimily Vrabcové, 
radní
1. Čemu se v současné době na radnici 
nejvíce věnujete?

Začnu tím, co řekl kolega Hurda v mi-
nulém číslem těchto novin. Jako neuvol-
něná radní nemám na rozdíl od starosty 
a jeho zástupců konkrétní kompetence 
k některým úsekům práce radnice. Těžiště 
mé činnosti vedle práce, tedy rozhodová-
ní, v Radě a Zastupitelstvu spočívá pře-
devším v působení v komisích, které jsou 
poradními a odbornými orgány vedení 
radnice. A vězte, že té práce je tolik a neu-
stále, že se mi z toho někdy točí hlava.

Jsem např. předsedkyní komise pro vý-
chovu a vzdělávání. Znamená to řídit tuto 
komisi, připravovat její jednání a doporu-

čení a její agendu. Práce je to odpovědná, 
ale těší mě, protože je zajímavá a mohu 
v ní uplatnit dlouholeté zkušenosti pro-
fesionálního pedagoga a také manažera 
v oblasti školství.

Pracuji také v dalších komisích. Jsem 
místopředsedkyní nově zřízené komise 
pro sociálně právní ochranu dětí, členkou 
komise kulturní, která dbá o kulturní 
povznesení našich občanů, iniciuje a zajiš-
ťuje rozmanité kulturní akce, jimiž Žižkov 
začíná být proslulý. Jsem rovněž členkou 
komise grantové, která se snaží uvážlivě 
přidělovat fi nanční prostředky na různé 
projekty, zejména občanských iniciativ 
a nezávislé kultury.
2. Co považujete za největší úspěch 
z toho, na čem jste se podílela a co se již 
podařilo realizovat?

Já bych si dovolila Vaši otázku poněkud 
zúžit na to, co mě velice těší a z čeho mám 
největší radost. Patřím k několika zastupi-
telům, kteří mohou nosit insignie státního 
znaku a jménem radnice např. vítat nově 
narozené občánky do života. Je to milý 
obřad mezi pokukujícími miminky a roz-
radostněně dojatými rodiči, při kterém se 
mysl člověka na chvíli trochu odpoutá 
od každodenních starostí a strázní a více 
se zahledí do budoucna, do života příštích 
generací, na to, co vítané dětičky čeká 
a jak si povedou. Jsem životní optimistka, 
a tak raději vidím a cítím to dobré a lepší, 
věřím, že naše současnost dává naději 
k větším a bohatším možnostem těch, co 
začínají. Bezpochyby v podobném duchu 

a pohodě beseduji též s těmi staršími 
při oslavách připomínajících jubilea jejich 
svateb a šťastné soužití manželských pá-
rů. I tady hřeje pocit sounáležitosti a
vděku za to, že radnice ví, proč je, komu 
patří a komu slouží, že jí občané nejsou 
lhostejní.

Za osobní úspěch považuji realizaci 
mého návrhu na zapsání do Knihy cti ně-
kolika občanů naší městské části, kteří se 
výrazně podíleli na úspěšném boji za de-
mokracii a lidská práva proti totalitarismu. 
Přispěla jsem také k zorganizování milého 
neformálního setkání bývalých čelných 
disidentů k 15. výročí 1. veřejného shro-
máždění Charty 77 a dalších občanských 
iniciativ ke Dni lidských práv na Škrou-
pově nám., které se loni v prosinci konalo 
v útulném prostředí nedávno zesnulého 
výtvarníka Jana Kristoforiho.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím jste 
nespokojena?

Pochopitelně se to týká problematiky 
školství. Na jedné straně jsem ráda, že 
došlo k zachování statu quo v počtu škol, 
jejichž zřizovatelem je naše městská část, 
na straně druhé jsme však nedospěli k zá-
sadní strategii v existenci všech ZŠ a při-
tom tlak nedostatku fi nancí a klesající 
počet žáků není nadějným východiskem 
k žádoucímu rozvoji školství. Ani tu však 
nejsem pesimistkou a věřím, že řešení 
tohoto vážného problému bude skutečně 
optimální, neboť školství je základem 
veškeré vzdělanosti, s čímž snad musí 
souhlasit všichni…

Zeptali jsme se…

Jedním z nejvíce diskutovaných té-
mat současnosti na pražském Ma-
gistrátu je možnost podání přihláš-
ky pro pořádání Letních olympij-
ských her (LOH) v roce 2016, resp. 
2020. Za tímto účelem byla vypraco-
vána obsáhlá „Územní analýza pořá-
dání LOH 2016, resp. 2020 v Praze“. 
Analýza byla projednána na Zastupi-
telstvu hl. m. Prahy a byla vzata na vě-
domí většinou přítomných zastupite-
lů. Na základě tohoto kroku má být 
do podzimu dále vypracována eko-
nomická a marketingová analýza po-
řádání LOH.

LOH jsou chápány pro Prahu a její 
okolí jako šance v podobě výrazného 
impulzu k inovaci rozvoje nebo trans-
formace degradovaných, nedořešených 
či jinak problémových území Prahy. Po-
řádání LOH by mělo uspíšit dobudo-
vání základních dopravních systémů 
a výstavbu nových ubytovacích kapa-
cit a také přinést zisk pro české fi rmy 
a městskou pokladnu. Dále se před-
pokládá, že prospějí i českému hos-
podářství a především propagaci Pra-
hy a České republiky na mezinárodní 
úrovni, což by mělo mít pozitivní vliv 
na rozvoj turistického ruchu. Konání 
LOH v Praze je koncipováno tak, aby 
se zásadněji nedotklo běžného živo-
ta Pražanů.

K pořádání LOH je nicméně zapo-
třebí velkých investic. Důraz se klade 
hlavně na ty, které budou využitelné 
i po skončení olympijských her. Vybu-
dovaná sportoviště a zázemí spojené 
s pořádáním her by měla sloužit oby-
vatelům Prahy pro rekreaci či k jiným 
účelům. Olympijská vesnice by se moh-
la po skončení LOH například přemě-
nit v novou obytnou čtvrť Prahy.

Ze čtyř vytipovaných variant mís-
ta konání se zatím jako nejreálnější 
jeví Letňany. Zde se totiž již nyní – bez 
ohledu na pořádání LOH – počítá s vel-
kým rozvojem infrastruktury a také by 
tu měla být využita možnost kompakt-
nosti s budovaným letňanským výsta-
vištěm. Největší výhodou této varianty 
je možnost vybudovat v jedné lokalitě 
jak hlavní sportoviště, především leh-
koatletický stadion pro 80 000 diváků, 
tak olympijskou vesnici pro sportov-
ce. Vedle této varianty bude paralelně 
jako záložní rozpracovávána varianta 
východní (Dubeč, Štěrboholy a Dol-
ní Měcholupy). V každém případě se 
očekává maximální využití stávajících 
sportovišť po jejich rekonstrukci, a to 
včetně mimopražských. Celková divác-
ká kapacita sportovišť by se měla pohy-
bovat kolem 400 000 míst.

Miroslav Poche,
zastupitel hl. m. Prahy

Z hlavního města…
Letní olympijské hry v Praze

Lokalita Vinohrad se řadí mezi nej-
oblíbenější a nejvyhledávanější pražské 
oblasti. Míří sem nejen fi rmy, které zde 
hledají útočiště pro své kanceláře, ale ze-
jména obyvatelé Prahy snažící se zajistit 
si tu bydlení. Vstříc jim vycházejí malé 
i větší investiční společnosti, které na ne-
využívaných či zdevastovaných prosto-
rách realizují výstavbu nových obytných 
komplexů.

Jeden z projektů, který v dohledné 
době oživí vzhled spodní části Vinohrad, 
se honosí názvem Churchill Square. Vý-
stavba na ploše více než tří hektarů se 
uskuteční v prostoru vymezeném ulicemi 
Seifertova a Italská z jedné strany a Hlav-
ním nádražím ze strany druhé. Doposud 

tato oblast vynikala ve dvou směrech, a to 
v pozitivním i negativním. Jako nespor-
né pozitivum a přínos pro Městskou část 
Praha 3 můžeme zmínit existenci Vysoké 
školy ekonomické. Negativem – a v tom 
mi zajisté dají za pravdu řidiči i obyva-
telé přilehlých domů – byla nechvalně 
proslulá a téměř vždy obtížně průjezdná 
křižovatka Bulhar. V současné době se 
však tvář dolní části Seifertovy ulice mění 
k nepoznání a doufejme, že řidiči i občané 
Prahy 3 budou spokojenější.

Projekt je svou polohou situován 
na roz hraní polyfunkčního městského 
jádra a rezidenční čtvrti Vinohrad, záro-
veň se nachází na geografi cky exponova-
ném místě viditelném z Pražského hra-
du. Projektanti se snažili dbát o citlivé 
začlenění komplexu do současného rázu 
krajiny a o celkové dotvoření náměstí 
Winstona Churchilla.

Churchill Square bude komplexem 
bytových a administrativních budov. In-
vestoři si slibují, že by měl dokončený 
projekt přinést dané části Vinohrad po-
dobnou změnu jako rozvoj smíchovské-
ho Anděla, kde se oblast kolem nepří-
jemné rušné křižovatky stala „druhým 
středem města“ a magnetem pro mno-
hé Pražany.

Nový areál, jenž bude jednou stranou 
přiléhat k náměstí Winstona Churchilla 
(odtud jeho název), bude tvořit 27 tisíc 
čtverečních metrů kanceláří, 3 tisíce met-
rů čtverečních vyhrazených pro obchod-
ní plochy a zábavu, hotelový komplex 

a rezidenční budovy. Přirozeným cent-
rem čtvrti by se Churchill Square mohl 
stát i proto, že je v něm plánována jedna 
ze stanic nové trasy metra D a přestup 
na trasu C. Do té doby, než bude trasa 
metra D realizována, se lokalita propojí 
s prostory Hlavního nádraží a stanicí tra-
sy metra C obchodní a relaxační pasáží, 
pro kterou budou zřejmě využity stávají-
cí podchody pod kolejištěm.

Podrobnější prostudování projektové
dokumentace napovídá, že Churchill 
Square uspokojí zhruba 180 zájemců 
o bydlení v atraktivní lokalitě. Byty se 
budou nacházet v 5 samostatných oddě-
lených budovách s výhledem na Riegrovy 
sady a poskytnou majitelům plný komfort 
včetně podzemního parkování, fi tness cen-
tra a bazénu (dvě posledně zmíněné služby 
budou moci rezidenti využívat v blízkém 
hotelu). Hotel (tří nebo čtyřhvězdičkový) 
nabídne ubytování 230 hostům v pokojích 
o průměrné velikosti 23 m2.

Celý projekt včetně hotelu a moderně 
řešených administrativních budov do-
tvářejících podobu Churchillova náměs-
tí, by měl být realizován do roku 2008, 
bytové domy by mohly být dokončeny 
již o rok dříve.

Zbývá dodat, že na celém projektu 
se podílí též České dráhy, kterým poze-
mek areálu patří. Ty také zvažují mož-
nost přenést do jedné z budov komplexu 
své ústředí.

Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

Churchill Square – nové kanceláře 
a bydlení na Vinohradech

Občané zajímající se o dění v naší 
městské části v oblasti zeleně mě čas-
to kontaktují a ptají se na další osud 
plánované rekonstrukce parku na nám. 
Jiřího z Poděbrad. Množství dotazů ješ-
tě zesílilo po uveřejnění článku na to  -
to téma v deníku Mladá fronta Dnes, 
který byl pro mnohé čtenáře nejasný. 
Chtěl bych se proto aspoň stručně 
k problému vyjádřit.

V minulém volebním období naše 
městská část skutečně plánovala celko-
vou rekonstrukci parku v této lokalitě, 
která by si podle projektu vyžádala ná-
klady ve výši 40 milionů Kč. Po posled-
ních komunálních volbách, kdy došlo 
na radnici k vytvoření jiné koalice, byly 
plánované náklady posouzeny – hlavně 
ze strany ČSSD – jako neadekvátní. 
Stav parku není totiž takový, aby se 
musel okamžitě radikálně řešit.

Zároveň však víme, že komplexní zá -
sah potřebuje. Jen pro ilustraci dodá-
vám, že v roce 2003 byla provedena do-
sadba keřů po obou stranách středové 
cesty a byly doplněny stávající keřové 
skupiny, které byly podle možnosti 
oploceny nízkým plotem. Doplňoval 
a opracoval se i mobiliář. Bylo vymě-
něno 38 ks lavic a provedla se oprava 
kamenné dražby a kamenných sedáků

u kašny. Celkové náklady včetně údrž-
by překročily částku 600 000 Kč. V le-
tošním roce je již provedena rekon-
strukce nejvíce poškozených trávní-
kových ploch. Bude zajištěna výměna 
a doplnění dalších 42 ks lavic.

Původní návrh se nerealizoval také 
a především proto, že pod náměstím 
ve východní části, kde je v současné 

době umístěno 30 garážových stání, 
chceme rozšířit parkování pod zemí. 
Pro lokalitu je zpracována studie, kde 
je navrženo buď 339, nebo 442 parko-
vacích míst. Tuto dokumentaci je však 
třeba ještě dopracovat a projednat 
před projektem pro územní řízení. 
Do dvou let bude vypsáno výběrové 
řízení na investora a po realizaci stavby 
bude následovat skutečně potřebná ob-
nova parku. Obráceně to nelze provést, 
část rekonstruovaných ploch by byla 
stavbou určitě poškozena. Jednáme 
racionálně a na stavu parku nám záleží 
zrovna tak jako na tom, aby občané 
mohli bezpečně a spolehlivě parkovat 
své osobní automobily.

Městská část Praha 3 se chce na vý-
stavbě podzemních garáží fi nančně po-
dílet (do výše 20 až 30 %). Prostředky 
k tomu potřebné, řádově několik desí-
tek milionů korun, by měly být získává-
ny postupně z úhrad v zóně placeného 
stání. Tato spoluinvestice s hlavním 
investorem má jediný účel a cíl: zlev-
nit pro občany Prahy 3 dlouhodobé 
parkování pod zemí, a tak nastartovat 
a zrychlit proces, který je realizován 
všude v zemích Evropské unie.

Jan Plíva,
zástupce starosty

Obnova parku na Jiřáku bude

První peníze z Unie 
pro Palác Akropolis!

Projekt e-Agora by měl v budoucnosti umožnit virtuální návštěvu nejen Palá-
ce Akropolis, ale i dalších kulturních scén různých zemí Evropy.
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I mimo hlavní program nabízí Palác 
Akropolis k vidění a slyšení řadu zajíma-
vých projektů. Tak například v květnu 
se zde představila Základní škola Chel-
čického muzikálem Kouzelná květina 

(1. snímek). Jeho pohádkový námět, cho-
reografi e, texty a hudba k písním jsou 
dílem učitelky Venduly Tustové, zvu-
ková režie, aranžmá písní a osvětlovací 
technika byly zabezpečeny Miroslavem

Bečvářem. V hlavních i vedlejších rolích 
hrají a zpívají děti z pěveckého a tanečně 
dramatického kroužku. Na své vystoupe-
ní se připravovali tři roky, mají za sebou 
hodiny hlasové a herecké průpravy a ná-
cviku klasického a moderního muzikálo-
vého tance. Další představení – tentokrát 
večerní – se uskuteční 14. 6.

V rámci Festivalu integrace Slunce
na prk nech Akropole vystoupily děti ze ZŠ
Havlíčkovo náměstí. Jen s klavírem za-
zpívali Edita Šamková, Sandra Ferková 
a Erik Sivák ze souboru Ledevleskere 
Čhave, za což zaslouženě sklidili obrov-
ský aplaus. Další vystoupení patřilo ta-
nečnímu kroužku Zkrat (2. snímek), který 
tvoří žákyně ze sedmých, osmých a devá-
tých tříd. Kroužek vznikl před čtyřmi lety, 
jeho členky pod vedením Kateřiny Eichle-
rové pravidelně trénují a o prázdninách 
jezdí na soustředění – a to bylo na jejich 
téměř profesio nálním vystoupení znát. 
V rámci akce Děti dětem budou tanečni-
ce ze Zkratu 20. 6. reprezentovat Prahu 3 
na Křižíkově fontáně na Výstavišti, o den 
dříve zazpívá na terasách u Kongresového 
centra Ledevleskere Čhave.

V červnu – 10. 6. – zase poskytne Pa-
lác Akropolis své prostory zahajovacímu 
večeru letošního ročníku Respectu, me-
zinárodního festivalu etno a world music. 
Karibský styl merenque na něm zahra-
je v Kanadě žijící akordeonista z Domi-
nikánské republiky Joaquín Díaz. Viet-
namskou hudbu představí duo Khac Chi 
Ensemble. V izraelské poušti našel inspira-
ci pro svou tvorbu francouzsko-izrael sko-
-palestinský soubor Des Voix, Des Déserts, 
domácí hudební scénu zastoupí skupina 
Deman. -red-

Mimo hlavní program Akropole

Téměř na konci Bořivojovy ulice, po-
blíž Rajské zahrady, stojí neobyčejný 
dům. Ukrývá ateliéry, ve kterých tvoří 
legendy české keramické tvorby: Pravo-
slav Rada, jeho žena, rovněž keramička 
Jindřiška a dcera Šárka, sochařka. Z bý-
valého skladu a garáže v přízemí domu 
vznikla nekomerční výstavní síň. V za-
hajovací výstavě Sochy hledají své místo 
v prostoru, nad níž převzal záštitu staros-
ta Milan Český, se vedle zakladatelky ga-
lerie Šárky Radové představí dalších pět 
sochařů.
Kde se vzal nápad na vlastní výstavní síň?

Já i moji kolegové máme své práce ně-
kde složené, položené i odložené. Vykli-
dili jsme neužívanou halu přilehlou k ro-
mantickému žižkovskému dvorku a po-
stavili jsme tam své sochy, které ožily 
a oživily celý prostor.
Jak jste si ocitla na Žižkově?

Ateliér ve Střešovicích, kde jsem pů -
vodně pracovala, byl malý a tmavý,
a abych byla upřímná, zakrámovala jsem
se v něm tak, že mě to vytlačilo až 
na chodník. Polepšila jsem si, tady je 
mnohem víc světla i místa. Přicházím 
Žižkovu na chuť. Strmé uličky mi připo-
mínají San Francisco.

S jakým materiálem pracujete?
Většina mých soch je z porcelánu, ten 

se vypaluje na 1400 stupňů, takže sochy 
převážím na vypálení do fabriky. Porce-
lán, glazury a další výpaly už můžu dě-
lat u rodičů, kteří mají ateliér vedle. Je 
to dost náročný postup. Druhý materiál, 
který sochy doplňuje, je papírová hmota. 
Základní surovinou je starý papír, který 
se namáčí, trhá, lepí a tvaruje. Jde o dost 
zdlouhavý proces, schne to měsíc. Ale so-
chy jsou mnohem lehčí. A také je to eko-
logický postup, používám starý papír, na-
příklad letáky, co nám plní schránky.
Kdo a co bude vystavovat?

Socha pálená je volné seskupení so-
chařů pracujících s keramickými mate-
riály. Tvoří jej Elizbieta Grosseová, Sta-
nislava Kavanová, Pavel Knapek, Karel 
Pauzer, Hana Purkrábková a já. Spojuje 
nás to, že jsme přátelé. Každému se sice 
líbí něco jiného, ale tady je dost místa. 
A navíc více jmen přitáhne více lidí.

Výstava bude v červnu otevřena vždy 
ve středu a čtvrtek odpoledne, návštěvu 
si lze domluvit i telefonicky, a to do října 
(tel. 222 716 825 nebo 723 683 660). Taky 
je možné zazvonit v Bořivojově 108.

Michaela Púčiková

Hudební škola hl. m. Prahy a hudební 
třídy Gymnázia Jana Nerudy na Komen-
ského nám. na Žižkově je místem, kde se 
již bezmála deset let setkávají mladé hu-
dební talenty. Při nahlédnutí do výsled-
kových listin hudebních soutěží, které se 
konaly v letošním roce, zjistíte, že téměř 
ve všech kategoriích fi gurují žáci a stu-
denti těchto škol. Vytrvalá píle, vysoce 
odborné vedení, výborné studijní pod-
mínky a speciální učební plány, to jsou 
cesty k dosažení úspěchu.

Jednou z nejdůležitějších je ale pří-
prava budoucích profesionálů na pódiu. 
Od samého vzniku společného projektu 
hudebních tříd si je této skutečnosti vě-
dom ředitel Hudební školy Jan Vychy-
til, který se proto zasazuje velkou měrou 
o pravidelnou koncertní praxi. Vedle de-
sítek školních koncertů, které se konají 
v sálech školy, mají studenti možnost de-
setkrát ročně vystoupit na reprezentač-
ních koncertech v Sále Martinů AMU. 
Vrcholem koncertní sezóny a zážitkem 
nejenom pro posluchače jsou pak dva 
koncerty v Rudolfi nu. Jsou odměnou 
nejlepším studentům, kteří tak získají 
cennou zkušenost stanout na pódiu nej-
známější koncertní síně v České republi-
ce. Ve středu 23. června v 19.30 tak opět 

rozezní své nástroje nejen jako sólisté, 
které doprovodí Český komorní orches-
tr, ale i jako orchestrální hráči a předsta-
ví své mistrovské umění široké veřejnosti 
v bohatém programu.

Máme-li vyjádřit svůj dík za tyto krás-
né večery, pak jistě náleží řediteli Janu 
Vychytilovi, který je jako iniciátor snad 

všech nápadů, které projekt spoluprá-
ce tvoří, i myšlenkovým tvůrcem těchto 
nádherných koncertů. Přijměte tedy po-
zvání na červnový koncert v Dvořákově 
síni Rudolfi na.

Filip Magram a Jakub Waldmann, 
Hudební škola hl. m. Prahy, 

Petr Mašlaň, Gymnázium Jana Nerudy

Reprezentační koncert v Rudolfi nu

V království keramiky

Po prohře v hokeji nezbývá českým 
sportovním fanouškům než upnout své 
naděje na naši fotbalovou reprezentaci, 
která není na následujícím Mistrovství 
Evropy tak docela bez šance. Unikát-
ní program k této příležitosti připravilo 
kino Aero – ve dnech 19. až 23. června 
zde poběží tematická přehlídka „Film 
a fotbal“.

A na co se tedy můžeme těšit? Před-
ně to jsou dva přímé přenosy z Mistrov-
ství – Česká republika versus Nizoze-
mí 19. 6. a ČR proti Německu 23. 6., 
na nichž si budou moci diváci vybrat 
mezi sportovním komentářem ofi ciál-
ním a alternativním, v odlehčeném du-
chu, který bude pouštěn do sluchátek… 
Ať už se návštěvník rozhodne „pou-
ze“ využít přenosu utkání na velkém 
plátně, nebo se zapojí do happeningu
(o přestávce bude na pódiu sehrán živý 
obraz…), nic ho to stát nebude, ne-
boť na obě promítání je vstup zdarma. 

Projekce budou nadto doplněny zají-
mavými dokumenty z fotbalového pro-
středí – první sestřihem 300 nejlepších 
gólů v historii Manchester United, dru-
há Nejhoršími vlastňáky a kiksy v his-
torii fotbalu.

V dalších večerech nabízí přehlídka 
dva v Čechách vůbec poprvé uváděné 
dokumenty Hra jejich životů a Jiné fi ná-
le a dále hrané fi lmy. Ty se však – kromě 
německého Bernského zázraku – více 
než na samotnou hru soustředí na její fa-
noušky a vůbec úkaz fandovství. Tak je 
tomu v případě obou českých příspěvků 
– prvorepublikové komedie Muži v off-
sidu či k fandům silně kritického fi ktiv-
ního dokumentu Proč?, ale i komedií 
z Bhútánu (Pohár je mimochodem první 
celovečerní snímek natočený v tibetšti-
ně) a Německa (Fotbal je náš život). Ce-
lou akci nadto doplní výstava fotografi í 
světoznámé agentury Magnum na téma 
fotbal. -red-

Fotbalové Mistrovství 
Evropy na plátně!

Dokument Jiné fi nále sleduje zápas dvou nejníže postavených mužstev v žebříčku 
FIFA v roce 2002 – týmů Bhútánu a Montsarratu.

Až do 24. června můžete v oděvním ate-
liéru a galerii A+G Flora v Přemyslov-
ské 29 navštívit prodejní výstavu au-
torských fotografi í Miroslava Andre-
se nazvanou Toulky národními parky 
USA, doplněnou přehlídkou modelů 
oděvních výtvarníků, designérů a šper-
kařů. Otevřeno je každé úterý až pátek 
v 11– 18.30 hod., vernisáž výstavy pro-
běhla 24. května.

Foto: D. VRABEC

Mezinárodní festival soudobé ta-
neční tvorby a pohybového divadla Ta-
nec Praha (– Brno – Most – Ostrava) je 
prestižní kulturní událostí, která je vr-
cholem české taneční sezóny letos již 
pošestnácté. Nejenže se festival Tanec 
Praha s velkým ohlasem usidluje v dal-
ších městech ČR, ale navíc bude tento-
krát poprvé probíhat po celý červen s cí-
lem uspokojit co nejširší publikum. Fes-
tival nabídne paletu nejrůznějších stylů, 
různorodost a pestrost tak, aby si každý 
divák mohl najít to své: taneční divadlo, 
fyzické divadlo, afro dance, výtvarně-
-pohybové projekty, tančící herce, hra-
jící tanečníky i „čistý“ tanec.

Hlavní scénou festivalu bude již tra-
dičně divadlo Ponec, vystoupí zde na-
příklad rodilí Afričané z Burkiny Faso 
(10. a 11. 6.), česká sólistka Helena Aren-
bergerová v rakouské choreografi i (La-
roque – 13. a 14. 6.), taneční divadlo 
z Kypru Omada Pelma (17. a 18. 6.) či 
nezapomenutelný Jorma Uotinen z Fin-
ska (27. a 28. 6.), dále budou uvede-
na představení Karine Ponties z Belgie 

(21. – 24. 6.), rumunské umělkyně půso-
bící v Praze Ioany Mony Popovici (5. 6.) 
či slovinského umělce Emila Hrvatina 
(2. a 3. 6.). Opomenuti samozřejmě nezů-
stanou ani čeští umělci. Během festivalu 
se do Ponce na dva večery vrátí poslední
choreografi e Petry Hauerové (21. a 22. 6.),
vedle držitelky loňské Ceny Sazky Kris-
týny Celbové (6. a 7. 6.) se předsta-
ví Věra Ondrašíková (13. a 14. 6.), kte-
rá získala za své Aigues Mortes (Místo 

mrtvých vod) 1. cenu v choreografi cké
soutěži Masdanza. A jeden z večerů 
bude patřit i umělcům Pražského ko-
morního baletu (25. 6.).

Loňský vrchol festivalu – dánští Gran-
høj Dans – uvedou své 8 IQ – no women 
no cry v Divadle Archa (8. a 9. 6.), kam za-
vítá i soubor Rialto z Francie (15. a 16. 6.)
a švýcarsky precizní Cathy Sharp z Basi-
leje (25. a 26. 6.).

Vrcholem festivalu bude 29. a 30. 6. 
vystoupení, které se zcela jistě stane
pro mnoho diváků událostí sezóny. 
Do nové Sazka Arény přijede proslulý 
izraelský soubor Batsheva Ensemble, 
aby českému publiku představil výběr 
ze svých nejúspěšnějších choreografi í.
Jeho hostování ve Státní opeře Praha 
v rámci Tance Praha 1999 vyvolalo ob-
rovské ovace a zapsalo se do dějin fes-
tivalu jako jedno z divácky nejúspěš-
nějších.

Yvona Kreuzmannová,
ředitelka Tance Praha

Více na www.tanecpraha.cz.

Tanec Praha po celý červen

Emil Hrvatin & Company: Q&A / Very 
Private, Very Public (Otázky a odpovědi / 
Velmi soukromé, velmi veřejné)

Smršť na Smršti – pozoruhodný hudeb-
ně meteorologický úkaz zažila v pátek 
21. 5. žižkovská Parukářka. Pořadatelé, 
hudebníci i diváci však ani na vteřinu 
nepochybovali, že přívalový déšť a vě-
trná smršť, která odnesla i jeden stan, 
není důvodem pro zrušení pohodového 
hudebního festivalu. Na snímku Zdena 
Koryntová a Magnum Jazz Bigband. 

Foto: I. D. OMAHEN
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MOÎNOSTÍ. 

Díky nastaviteln˘m splátkám mÛÏete s úvûrem
SPEKTRUM v klidu splácet i Ïít. Staãí naspofiit jen
20 % z ãástky, kterou si chcete pÛjãit, a otevfie se
Vám celé spektrum moÏností, jak své bydlení vy-
lep‰it. Od men‰í rekonstrukce aÏ po stavbu domu.
Splátky se pfiitom pfiizpÛsobí Va‰im souãasn˘m
i budoucím finanãním moÏnostem.

Poraìte se u svého finanãního poradce.

Prognózy vývoje lidské společnosti 
se shodují v tom, že v dohledné bu-
doucnosti bude většina obyvatel žít 
v obřích městských aglomeracích. 
Zajistit všechny pro cesy, nezbytné 
pro jejich fungování, bude stále 
složitější. Zásobování teplem není 
výjimkou. Přední odborníci neustá-
le hledají nové koncepce a způso-
by, jak dodávat teplo hospodárněji 
a šetrněji k životnímu prostředí.

Příkladem takového řešení je 
největší projekt českého tepláren-
ství: Pražská teplárenská sousta-
va. Tento projekt vznikl s cílem 
vyrábět teplo pro Prahu co neje-
kologičtějším způsobem a zajistit 
co nejspolehlivější dodávky tepla 
pro hlavní město. Pražská teplá-
renská soustava  rozvádí po Pra-
ze na pravém břehu Vltavy teplo 
z elektrárny Mělník I. a pražských 
zdrojů: tepláren Malešice, Michle

a výtopen Třeboradice a Krč. Do
soustavy dodává teplo i spalovna 
v Malešicích. 

Myšlenka přivést do tepláren-
ské soustavy pro hlavní město
teplo z vhodného zdroje v blízkosti 
Prahy vznikla již v sedmdesátých 
letech. K rozvoji zásobování teplem 
z velkých zdrojů tehdy docházelo 
v celé Evropě. Byly tak využívány 
veškeré výhody společné výroby 
tepla a elektřiny, stavěly se mno-
hakilometrové napáječe. Po vypra-
cování potřebných studií a eko-
nomických hodnocení bylo i u nás 
rozhodnuto zásobovat pravobřežní 
část Prahy teplem ze 40 km vzdá-
lené elektrárny Mělník I., která 
se ukázala jako nejvhodnější zdroj.

Elektrárna Mělník I. vyrábí tep-
lo současně s elektrickou energií. 
Tento proces se nazývá kogene-
race. Teplo v podobě páry potřeb-
né k roztočení turbín vyrábějících 

elektřinu bývá v klasických elekt-
rárnách odvedeno chladícími věže-
mi. Mělnické teplo je však vedeno 
do Prahy a má významný podíl 
na pokrytí tepelné potřeby hlavní-
ho města.   

Napáječ propojil elektrárnu 
Mělník I. s ostatními zdroji Pražské 
teplárenské a vznikla tak tepláren-
ská soustava, která díky zástupnos-
ti zdrojů zajišťuje stabilní dodávky 
tepla a teplé vody na pravém břehu 
Vltavy. Diverzifi kace paliv použi-
tých k výrobě tepla pro tuto sousta-
vu znamená menší závislost na do-
dávkách paliva. Dostupné hnědé 
uhlí, jehož se využívá k současné 
výrobě tepla a elektřiny v Mělníku, 
navíc zaručuje stabilnější cenu tep-
la, na rozdíl od tepla vyráběného 
na bázi plynu. 

Všechny zdroje teplárenské sou-
stavy jsou odsířené a sama existen-
ce této soustavy, která minimalizuje 

počet lokálních zdrojů v Praze, vý-
razně přispívá ke zlepšení životního 
prostředí v Praze.

V České republice existuje pou-
ze několik srovnatelných teplá-
renských soustav. Jedna se nachází 
ve východních Čechách, kde elek-
trárna Opatovice zásobuje teplem 
města Hradec Králové a Pardu-
bice. V severních Čechách mohou 
být příkladem soustavy Komořany
- Most - Litvínov a Prunéřov - Klaš-
terec nad Ohří - Chomutov - Jirkov. 
Ve světě pracují podobné soustavy 
v dánském Aarhusu a fi nském Tur-
ku. Větší využití dálkových dodávek 
tepla můžeme najít v zemích býva-
lého Sovětského svazu, například 
v St. Petěrburgu nebo Moskvě.

Pražská teplárenská soustava Zeptali jsme se generálního ředite-
le Pražské teplárenské Ing. Luboše 
Pavlase na výhody dálkového vy-
tápění:

Dálkové topení je jedním z nej-
komfortnějších a nejpohodlnějších 
způsobů vytápění (byty s tímto 
způsobem vytápění byly a jsou také 
na trhu nejvíce ceněny). Jsme si 
ovšem vědomi toho, že v dnešním 
konkurenčním prostředí si zákazník 
žádá k základním službám přidanou 

hodnotu. Takřka samozřejmostí jsou již v každé domácnosti 
regulační ventily a měřiče odebraného tepla. Každý zákazník 
a dokonce už i každá domácnost si tak může regulovat do-
dávku tepla a tedy i náklady na vytápění tak, jak potřebuje. 
Dálkové vytápění tedy v sobě kloubí jak výhodu regulace 
dodaného tepla, tak výhodu minimální údržby zařízení. To vše 
činí dálkové vytápění u společnosti, která dbá na zájmy svých 
klientů stejně jako Pražská teplárenská, velmi ekonomickým. 

Jaký je Váš názor na projekt „Spolu pro Prahu“?
Vítám cíl projektu, který má co nejvíce zjednodušit oby-

vatelům metropole jednání s hlavními dodavateli základních 
životních služeb – elektřiny, plynu, vody a tepla. PT podporuje 
centrální obsluhu zákazníků. Nový web je již naplněn pře-
hlednými informacemi.

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

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

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

NECHOĎTE K NÁM ! MY PŘIJEDEME ZA VÁMI !

  

tel.: 274 817 455 fax: 274 811 785 mobil: 732 920 885 

e-mail: okna@k-trans.cz     www.k-trans.cz

AKCE – SLEVA 15 % DO ČERVNA 2004

K-TRANS s.r.o.

Vážení čtenáři,

zveme Vás na převolební guláš 
Občanské demokratické strany, 
který se bude podávat 

v úterý 8. června od 15 hodin 
v Táboritské ulici 
před hotelem Olšanka. 

Pro lepší náladu zahraje kapela 
Staroměstský dixieland.

ODS Praha 3

EU.ODS.cz

stejné šance pro všechny

Ing. Jan Zahradil, volební lídr ODS do Evropského parlamentu 
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Před občany 
nic netajíme

Vážení čtenáři,
dostává se vám do ru -
kou již druhá příloha
Radničních novin, kte-
rá je věnována zóně 
placeného stání na Žiž-
kově. Vedle obsáhlého 
článku o pravidlech, 

které budou v zóně platit, přinášíme dal-
ší část mapy s vyznačením rozmístění vy-
hrazených parkovacích stání pro rezidenty 
a abonenty, parkovacích automatů, záso-
bovacích míst apod. od Ohrady na východ 
a mapu celého území s vyznačením pře-
krývajících se pásem jednotlivých oblastí. 
Radnice tak reaguje na množství konkrét-
ních dotazů od občanů.

V minulosti jsme byli několikrát napa-
dáni, že celý projekt, který by měl regulovat 
neutěšenou situaci s parkováním v našich 
ulicích, nebyl s občany dostatečně konzul-
tován. Někteří opoziční zastupitelé nás pří-
mo obvinili z netransparentnosti. Ozvaly 
se i hlasy, že jsem se zavedení zóny snaži-
li před občany tajit. Není to pravda. O pří-
pravě projektu a důvodech této změny 
jsme pravidelně informovali jak v Radnič-
ních novinách, tak prostřednictvím dalších 
sdělovacích prostředků. Informace, které 
přinášíme nyní, však nebylo možné zveřej-
nit před nezbytnými jednáními s Magistrá-
tem a schválením projektu Zastupitelstvem 
Prahy 3, protože docházelo k řadě změn.

Příloha, kterou držíte v rukou, je jen jed-
nou částí informační kampaně, kterou jsme 
pro občany Žižkova připravili. Vedle toho 
bude v nejbližších dnech spuštěn rozsáhlý 
informační server na internetových strán-
kách radnice (www.praha3.cz). Zde by se 
měli občané dozvědět podrobné informace 
o projektu a změnách, které přinese. Dále 
chceme 14. června uspořádat veřejnou 
diskusi s občany. Připomínky, které bu-
dou vzneseny, hodláme maximálně využít 
při  přípravě regulačních opatření. Předem 
je totiž jasné, že v projektu bude postupem 
času docházet ke změnám, kterými bude-
me v zájmu občanů reagovat na konkrétní 
problémy, které přináší realita. Proto na set-
kání zveme všechny občany, kteří mají zá-
jem dozvědět se podrobnosti a vznést své 
dotazy a připomínky.

Pevně totiž věříme, že fakta jsou nejlep-
ším způsobem, jak čelit dohadům a speku-
lacím daným nedostatečnou znalostí věci 
i politicky motivovaným dezinformacím. 
Zavedení zóny placeného stání má totiž 
jediný cíl. Zamezit hrozícímu dopravní-
mu kolapsu a co nejlépe z hlediska obča-
nů tento velmi složitý úkol vyřešit. Bude to 
i na vás, na vašem přístupu.

Pavel Hurda,
radní a předseda dopravní komise

Stále více občanů se dotazuje na kon-
krétní pravidla, která budou platit v zóně 
placeného stání (ZPS), jež má být v tře-
tím pražském obvodu zavedena. Kdo má 
nárok na jaké slevy? Kde mám právo 
parkovat a kde ne? Jak to bude se zá-
sobováním obchodů? V minulých Rad-
ničních novinách jsme čtenáře sezná-
mili s cenami parkovacích karet a lístků 
v ZPS, které určil Magistrát, nyní uveřej-
ňujeme další informace o podmínkách 
ZPS, které byly stanoveny jako závazné 
pro jejího budoucího správce.

I. Rezidenti
Právo na rezidenční parkování

Právo na rezidenční parkování mají 
všechny fyzické osoby (tedy včetně živ-
nostníků) s trvalým bydlištěm v Praze 3 
starší 18 let. Nárok na rezidenční slevu 
se týká také cizích státních příslušníků 
s trvalým nebo dlouhodobým pobytem 
na tomto území. Cena za 1. vozidlo byla 
Magistrátem stanovena ve výši 700 Kč 
ročně, pro důchodce poloviční – 350 Kč.
Na území Prahy 3 regulovaném zónou 
bude rezidentům vyčleněno více jak 
85 % všech parkovacích stání.
Označení vyhrazených parkovacích stání

Vyhrazená parkovací stání budou 
označena svislým dopravním značením 
se symbolem osobního vozu, způsobem 
parkování a textem „pro vozidla s plat-
nou parkovací kartou“. Na značce bude 
číslo příslušné oblasti (např. Oblast 8).
Kde nárok parkovat

Rezidenti mohou parkovat ve vyme-
zených oblastech v tzv. modré zóně. Ved-
le toho mají nárok parkovat také na stá-
ních u parkovacích automatů, která jsou 
určena pro návštěvníky, ale pouze v do-
bě, kdy tato stání nejsou zpoplatněna – 
ve všední den od 18.00 do 8.00 hod., o ví-
kendech na určených místech.
Více vozů v rodině

Právo na rezidenční parkování není 
omezeno počtem automobilů v rodině, 
ale počtem „vozů na hlavu“. Pokud má 
tedy svůj vůz v rodině manžel i manžel-
ka, oba mají nárok na slevu pro reziden-
ty. Stejně je tomu u prarodičů nebo plno-
letých synů či dcer. Vyšší cenu za 2., 3. 
a další vozidlo tak zaplatí pouze občan, 
který vlastní vozů více. Smyslem tohoto 
rozlišení je omezit případy, kdy jeden 
spoluobčan svými vozy, které střídá, za-
bírá parkovací místa, jež by mohli využí-
vat i jeho sousedé.
Služební vozy

Pro získání práva na rezidenční par-
kování není nutné, aby byl občan veden 
jako majitel vozu, podstatné je, že je jeho 
uživatelem. Rezidenční slevu lze tak zís-
kat i na služební vozy, které zaměstnan-
cům fi rma zapůjčuje také k soukromému 
užívání, nebo na automobily zakoupené 
na leasing. Je však pochopitelné, že po-
kud rezident v takovém případě zároveň 
vlastní soukromý vůz, nemá nárok na zá-
kladní slevu za 1. vozidlo (není-li jeho 
uživatelem jiný dospělý člen rodiny).
Nájemníci bez trvalého pobytu

Podmínka trvalého bydliště je pro zís-
kání rezidenční slevy nezbytná. Bez ní 
by šlo systém velmi jednoduše obcházet 
a regulace by tak přestala fungovat. Po-
kud však občan bydlí na Žižkově skuteč-
ně dlouhodobě, není legitimního důvodu, 

aby zde neměl po tuto dobu trvalé byd-
liště. U párů s neshodným trvalým byd-
lištěm závisí na tom, kdo je hlášen jako 
uživatel vozu.
Zdravotně postižené osoby

Zdravotně postižení s přiznaným II. či
III. stupněm mohou požádat Odbor do-
pravy ÚMČ o vyhrazené místo pro vlast-
ní vůz s vyznačením jeho státní po-
znávací značky. Vedle toho legislativní 
podmínky určují, že v regulované ob-
lasti musí být vyhrazeno určité procen-
to stání pro zdravotně postižené osoby, 
především v okolí zdravotních zařízení 
a provozoven služeb. Počet těchto míst 
v Praze 3 bude výrazně překračovat pří-
slušnou kvótu, aby lidé se sníženou mo-
bilitou měli s parkováním pokud možno 
minimální problémy (rozmístění vyhra-
zených parkovacích stání pro ZTP je vy-
značeno na mapách v tomto a minulém 
čísle Radničních novin).
Občané z hraničních území

ZPS v Praze 3 je rozdělena do ně-
kolika rozsáhlých oblastí (viz mapa na 
protější straně), v rámci kterých budou 
parkovací karty vydávány. Právo na rezi-
denční parkování budou mít občané v té 
oblasti, kde mají trvalé bydliště.

Rozdělení celé zóny do oblastí je řeše-
no tak, aby rezidenti mohli plně využívat 
parkování a služeb v okolí svého bydliš-
tě a přitom bylo regulováno hromadění 
vozů obyvatel z Prahy 3 v jednom místě. 
Na hranicích oblastí budou dostatečná 
překrývající se pásma, v rámci kterých 
budou moci parkovat rezidenti i abo-
nenti z obou oblastí. Předpokládá se, že 
obdobná hraniční pásma se domluví také 

s radnicemi těch městských částí, které 
s Prahou 3 sousedí a kde rovněž zavá-
dějí ZPS. Nebude tak docházet k tomu, 
že obyvatel hraniční oblasti nebude moci 
zaparkovat o dvě ulice dále.

II. Abonenti
Právo na abonentní parkování

Abonentní parkovací karty jsou vydá-
vány pouze pro silniční motorová vozidla 
provozovaná za účelem podnikání práv-
nickou nebo fyzickou osobou se sídlem 
nebo provozovnou v oblasti ZPS v Pra-
ze 3. Nárok na zlevněnou cenu za abo-
nentní parkovací kartu mají fyzické oso-
by – za 1. vozidlo zaplatí 12 000 Kč/rok 
(na fyzické osoby, které mají trvalé byd-
liště ve vymezeném území, se však vzta-
hují pravidla pro rezidenty – 700 Kč/rok
za 1. vozidlo, 7000 Kč/rok za 2. vůz 
apod.), jednak subjekty, které uvádí 
ve své hlavní činnosti veřejně prospěš-
nou činnost v zóně – za 1. i každé další 
vozidlo zaplatí 1000 Kč/rok. Právnické 
osoby musí za vůz zaplatit základní cenu 
– 36 000 Kč/rok.
Označení vyhrazených parkovacích stání

Označení vyhrazených parkovacích 
stání je stejné jako u rezidentů, tj. svislé 
dopravní značení se symbolem osobní-
ho vozu, způsobem parkování a textem 
„pro vozidla s platnou parkovací kar-
tou“, doplněno číslem příslušné oblasti.
Kde nárok parkovat

Abonenti mohou shodně s rezidenty 
parkovat  ve vymezených oblastech v tzv. 
modré zóně a také na stáních u parkova-
cích automatů, která jsou určena pro ná v -
štěvníky, ale pouze v době, kdy tato 

stání nejsou zpoplatněna – ve všední den 
od 18.00 do 8.00 hod., o víkendech na ur-
čených místech.
Parkovací karty

Parkovací karty bude vydávat správ-
ce ZPS. V případě abonentních parkova-
cích karet budou vydávány dva druhy:
• na registrační značku – samolepící kar-

ta na přední sklo vozidla,
• na jméno společnosti – přenosná lami-

novaná karta.
Zásobování

Pro zásobování obchodů a dalších 
provozoven jsou v Praze 3 určena zá-
sobovací stání, která budou umístěna 
v místech s hustým výskytem služeb. 
Parkování zásobovacího vozidla bude 
omezeno 15 minutami. Vedle toho k zá-
sobování bude sloužit období mezi 6. až 
8. hodinou ranní, kdy ZPS nebude pro-
vozována a zásobovací vozy tak budou 
moci parkovat libovolně.

III. Návštěvníci
Parkování návštěvníků

Parkování „přespolních“ řidičů bu-
de regulováno parkovacími automaty, 
u nichž mohou návštěvníci, kteří nemají 
nárok na abonentní nebo rezidenční par-
kování, krátkodobě parkovat.
Označení míst u parkovacích automatů

Místa u parkovacích automatů budou 
označena dopravní značkou se symbo-
lem osobního auta, způsobem parková-
ní a textem vyznačujícím režim provozu 
a typ parkování podle povolené maxi-
mální doby:
• oranžový pruh – krátkodobé stání – 

maximálně 2 hodiny,
• zelený pruh – střednědobé stání – ma-

ximálně 6 hodin.
Kde nárok parkovat

Návštěvníci mohou parkovat u parko-
vacích automatů – v tzv. zelené a oranžo-
vé zóně, v zóně pro rezidenty a abonenty 
(modré) právo parkovat nemají.
Způsob platby

Řidič v době provozu ZPS musí zapla-
tit příslušný poplatek (viz rámeček). Au-
tomat mu vydá parkovací lístek s údajem 
o zaplacené ceně, datem a časem a do-
bou platnosti. Tento lístek umístí náv-
štěvník za přední sklo svého vozu podle 
pokynů na parkovacím automatu.

Ceník stání 
u parkovacích 

automatů
Cena stání v oranžo-
vé zóně (krátkodobé 
stání do 2 hodin)

40 Kč/hod. 
nebo 

1,50 EUR/hod.
Cena stání v zelené 
zóně (střednědobé 
stání do 6 hodin)

30 Kč/hod.
 nebo 

1,00 EUR/hod.

Doba provozu 
Provozní doba, kdy bude stání u par-

kovacích automatů zpoplatněno, bude 
časově omezena v obou typech zón 
obdobím – pondělí až pátek od 8.00 
do 18.00 hod. a na vybraných místech – 
pondělí až sobota od 8.00 do 18.00 hod. 
Mimo toto časové rozmezí se v zelené 
a oranžové zóně může parkovat bezplat-
ně, což se týká např. návštěvníků, kteří 
za svými příbuznými či přáteli z Prahy 3 
přijedou večer nebo o víkendu.

-red-

Pravidla v zóně placeného stání

Jak už bylo uvedeno v minulém čísle 
Radničních novin, vedle regulace par-
kování se radnice Prahy 3 zabývala také 
možností rozšířit počet parkovacích míst 
v žižkovských ulicích změnou režimu 
stání. V praxi to znamená, že na některých 
komunikacích bude povoleno částečné 
stání na chodníku tak, aby bylo možné 
parkovat kolmo nebo šikmo k vozovce. 
Úpravy pro rozšíření parkování jsou 
podle platných norem možné jen v ulicích, 
kde po zavedení parkování zůstane šíře 
jízdního pruhu 3 metry a využitelná šíře 
chodníku 1,5 metru.

Změnou režimu v 12 žižkovských uli-
cích přibude 319 míst. „Bylo přihlédnuto 
k tomu, zda se úseky nacházejí v místech 
s defi citem parkovacích kapacit. Náklady 
na úpravy se vyšplhají ke 4 milionům ko-
run,“ uvedl k tomu zástupce starosty Ma-
rek Zeman. Dodal však, že ani tyto úpravy 
zdaleka nevyřeší nedostatek parkovacích 
míst. -red-

Vznikne přes 300 nových parkovacích míst

Nová místa se změněným režimem stání
Ulice Úsek Počet nových míst
Ambrožova Jeseniova-Biskupcova 32
Čajkovského Ondříčkova-Kubelíkova 29
Hájkova Žerotínova-Jeseniova 8
Chvalova Kubelíkova-Bořivojova 19
Jeseniova Jana Želivského-Viklefova 64
Kouřimská V Horní Stromce-nám. Jiřího z Lobkovic 7
Křišťanova Jičínská-Radhošťská 45
Ostromečská Roháčova-Žerotínova 9
Radhošťská Lucemburská-Přemyslovská 24
Slezská Jičínská-Libická 36
Slezská Písecká-Hradecká 12
Strážní V Domově-Biskupcova 23
Žižkovo náměstí Radhošťská-Bořivojova 11

Od roku 1999 funguje systém place-
ného stání v centru metropole Liberec-
kého kraje. Cílem zpoplatnění parková-
ní v městě pod Ještědem bylo vytvořit 
parkovací místa pro návštěvníky města 
a regulovat dopravu v klidu, resp. upra-
vit živelné parkování v centru města. To 
způsobovalo jak dopravní problémy, tak 
značné komplikace i pro pohyb chodců. 
Město chtělo také motivovat návštěv-
níky i místní k parkování na krytých 
parkovištích, v tzv. parkovacích domech, 
a snížit tak vytíženost venkovních par-
kovišť pod 80 %.

Systém liberecké parkovací zóny za-
hrnuje na 2000 parkovacích míst v cen-
tru města. Z toho je asi 700 míst vyhra-
zeno pro rezidenty a abonenty (osoby se 
sídlem či provozovnou v centru Liberce) 
a na 1300 míst je určeno pro návštěvníky 
města. Provozovatelem zóny jsou Tech-
nické služby města Liberec.

Ceny pro občany za rezidenční par-
kování jsou nastaveny jinak než v Praze. 
Za první vozidlo zaplatí rezident více 
– 1000 Kč ročně, za druhé (5000 Kč) 
a každé další (10 000 Kč) zase méně. Fir-
my za roční parkování zaplatí za každý 
vůz 10 000 Kč. Parkování pro návštěv-
níky je rozděleno do čtyř zón s celkem 

50 parkovacími automaty, výše parkova-
cích poplatků se pohybuje podle vytíže-
nosti lokalit od 5 do 40 Kč za hodinu.

Dodržování pravidel hlídá Městská 
policie, v provozu jsou permanentně čty -
ři vozy se strážníky. Za rok je přitom 
řešeno průměrně asi 20 000 přestupků 
proti parkování. Vedle nasazování „bo-
tiček“ fungují od ledna 2004 v Liberci 
také dvě vozidla odtahové služby.

Dosavadní zkušenosti s fungováním 
systému placeného stání dle hodnoce-
ní města potvrzují to, že nastoupená 
cesta byla správná. Zatímco před za ve-
dením zóny placeného stání byla par-
kovací místa v centru obsazena ze 140 %,
v současné době nepřesahuje počet 
parkujících vozů 80 % kapacit. Respek-
tovanost systému se od jeho zavede-
ní ztrojnásobnila – na více jak 60 %. 
Zatíženost nejexponovanějších lokalit 
parkujícími vozidly se relativně snížila 
a došlo k výraznému zklidnění zejména 
v centru města. V současné době se měs-
to zaměřuje především na zkvalitnění 
možností parkování (zvláště v parko-
vacích domech) a rozvoj informačního 
systému pro řidiče.

Jan Slánský,
novinář z Liberce

Placené parkování už 
pět let funguje v Liberci

Veřejná beseda s občany
Městská část Praha 3 připravila 

debatu s občany na téma „Zóna 
placeného stání na Žižkově“. Vedle 
představitelů radnice se jí zúčastní 
také odborníci na tuto problematiku 
a zástupce Magistrátu hl. m. Prahy.

Veřejná beseda proběhne v pondělí 
14. června od 17 hodin v tzv. „Staré 
aule“ Vysoké školy ekonomické (nám. 
Winstona Churchilla 4, Praha 3).
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Na otázky odpovídá MUDr. Marek Ze -
man, zástupce starosty odpovědný za do-
pravu

Předně bych chtěl podotknout, že 
s placeným parkováním pro obyvatele 
Prahy 3 nesouhlasím. Chápu, ze se 
snažíte omezit parkování aut z jiných 
lokalit a zpoplatnění parkování je nej-
jednodušší cestou, jak je odradit, ale 
proč máme za parkování platit i my, co 
zde trvale bydlíme, to nechápu. Navíc si 
myslím, ze váš argument o tom, ze zde 
parkují lidé, kteří zde svůj vůz odstaví 
a dál pokračují do centra pěšky či MHD, 
neobstojí. Podívejte se v noci do ulic 
Žižkova a zjistíte, ze zde není ani jed-
no volné parkovací místo. To o něčem 
vypovídá.

M. Komberec

Systém zóny placeného stání není 
pouze o omezení parkování přespol-
ních řidičů. Počet vozů v naší lokalitě 
se bez regulace během nejbližších let 
jen u místního obyvatelstva a podniků 
natolik zvedne, že to nebude historická 
zástavba Žižkova jednoduše schopna 
absorbovat. Smyslem poplatků za par-
kování pro abonenty a rezidenty je 
proto vytvoření tlaku na racionalizaci 

jejich chování v této situaci. Pokud se 
podíváte na ceník, je z něj patrné, že cí-
lem systému je mj. vést občany k tomu, 
aby si nepořizovali více vozů, se který-
mi parkují na ulicích, fi rmy k optimali-
zaci jejich vozových parků a případně 
využívání a budování garážových stání 
apod. Chápu, že je to jako každý ekono-
mický požadavek nepopulární opatření, 
ale v dané realitě je naprosto nezbytné. 
Systém není výmyslem „pomazaných 
hlav“ u nás či z Magistrátu hl. m. Prahy, 
jak se to snaží část opozice prezento-
vat ve svých populistických vystoupe-
ních, ale je řešením, které je standardní 
ve všech evropských metropolích s po-
dobnými problémy. Od chvíle, kdy také 
do Prahy dorazil nebývalý rozvoj auto-
mobilové dopravy, to byla jen otázka 
času, kdy toto opatření bude nutné za-
vést v jejích centrálních částech. Pokud 
se jedná o ceny pro občany, domnívám 
se, že jsou rozumně nastaveny. Dokonce 
jsou nižší než v jiných českých městech, 
kde tento regulační systém funguje.

Bydlím na Praze 3 a jezdím domů 
služebním vozem na noc, když mám 
pohotovostní službu. Auto není v mém 
majetku, ale je v majetku společnosti, 
která sídlí mimo Prahu 3. Jakou kartu 
budu potřebovat a kolik budu platit?

Vladimír Kratochvíl

Záleží na tom, zdali máte služební vo-
zidlo povoleno užívat také k soukromým 
účelům. V takovém případě budete mít 
jako uživatel vozu nárok na rezidenční
slevu na parkování (700 Kč/rok, jedná-li
se o jediné vozidlo ve Vašem užívání
a nejste-li důchodcem). Pokud by tomu 
tak nebylo, cena za parkování „přespol-
ního“ fi remního vozu by nepodléhala 
žádné slevě v rámci ceníku. Jestli ovšem 
parkujete služebním vozem na Praze 3 
jen v noci, kdy máte pohotovostní služ-
bu, existuje ještě jedna možnost – může-
te parkovat na stáních pro návštěvníky 
u parkovacích automatů. Ty nejsou v no-
ci zpoplatněny.

Zveřejněný projekt v případě rezi-
dentů nepočítá s tím, že na vyhrazených 
parkovištích budou stát auta i od 6.00 
do 8.00? Jak bude zabráněno tomu, aby 
rezidentská místa nezabírali hoteloví 
hosté, mj. i ze zahraničí?

M. Vltavský

V období mezi šestou a osmou hodinou 
ranní zóna placeného stání nefunguje, což 
ovšem samozřejmě nebrání automobilům 
rezidentů na jim vyhrazených místech stát, 
pouze umožňuje parkování na rezidenč-
ních místech v tyto hodiny i přespolním 
řidičům. Důvodem dvouhodinové ranní 
tolerance je zajistit možnost zásobování 
obchodů a provozoven zbožím v době, 
kdy se tak děje nejintenzivněji. Pokud se 
jedná o hotelové hosty, rezidenční místa 
nemají právo zabírat. Učiní-li tak, vysta-
vují se postihu pokuty, nasazení botičky či 
odtažení vozidla.

Jak to bude s vyhrazenými parkovacími 
místy pro ty zdravotně postižené osoby, 
které mají v současné době vyhrazeno 
konkrétní místo přímo na své SPZ? Při-
jdou o ně? Na mapě to není vyznačeno...

Dotaz čtenáře

Konkrétní vyhrazená parkovací místa 
pro zdravotně postižené osoby na jejich 
SPZ budou zachována v současné podo-
bě. Je pochopitelné, že tito lidé potřebují 
svůj vůz v dosahu bydliště a systém zóny 
placeného stání nesmí toto jejich právo 
nijak omezit. Pokud se jedná o parkovací 
místa pro ZTP vyznačená na mapě (jak 
v minulém, tak v tomto čísle Radničních 
novin), jde o ta, která jsou vyhrazena 
ZTP bez omezení SPZ, a to především 
v místě služeb, sídel lékařských péčí 
apod. Jedná se o to, aby nemuseli se 
svým handicapem při cestě za lékařem 
či nákupy od vozu dlouho cestovat.

V Radničních novinách jsem četl 
o parkovacích zónách na Praze 3. Nikde 
jsem se ale nedočetl, jestli se to vše vzta-
huje i na motocykly (ty zabírají pod-
statně méně místa). Bydlím na okraji 
Prahy 3 a leckdy je cesta na motocyklu 
levnější a rychlejší než městskou hro-
madnou dopravou.

Zdeněk Štěpán

V zóně placeného stání bude zpoplat-
ňováno pouze parkování osobních auto-
mobilů, na motocykly se tedy nevztahu-
je. Jednostopá vozidla nejsou v centrech 
historických měst takovým problémem, 
a proto není jejich parkování v systému 
vůbec řešeno. Navíc platí, že dlouhodo-
bě motocykly většinou na ulicích nepar-
kují, neboť jejich majitelé spíše využívají 
garážových stání, a to s ohledem na větší 
riziko odcizení tohoto dopravního pro-
středku.

Na co se občané ptají k zóně placeného stání

Řada občanů se dotazuje na kovové 
konstrukce k ochraně stromů v ulicích 
Žižkova, které v poslední době naše 
městská část buduje okolo vysázených 
dřevin. Především parkující řidiči si 
stěžují, že se v ulicích, kde je zavedeno 
šikmé a kolmé parkování, budováním 
ochran stromů zmenšil počet parkova-
cích míst, protože konstrukce jsou příliš 
rozměrné. Je třeba uvést, že tato tvrzení 
nejsou pravdivá, neboť budováním 
konstrukcí se počet parkovacích míst 
nesnižuje, pouze se zamezuje parkování 
vozidel v životním prostoru vysázených 
dřevin, kde by tyto vozy stejně neměly 
stát. Městská část tedy pouze reaguje 
na řadu případů, kdy byly stromy poško-
zeny parkujícími vozy.

Je pochopitelné, že stromy v ulicích 
potřebují pro své kořeny životní prostor, 
proto jsou okolo jejich kmenů budována 
takzvaná rabátka. Jedná se o prostor 
vyplněný hlínou a často opatřený fólií 
pro údržbu vláhy v kořeništi. Jeho veli-
kost je dána normou, přičemž na Praze 3 

jsou rabátka budována v rámci norma-
tivní tolerance v rozměrech nejmenších 
možných.

Ochrana nejbližšího prostoru okolo 
stromu je nezbytná pro život zasazené 
dřeviny. Třeba na Praze 1 jsou stromy 

chráněny zdobenými litinovými půlmě-
síci v úrovni terénu (např. na Václavském 
nám.). Toto řešení je jistě estetičtější, 
avšak mnohem nákladnější než námi 
zvolená železná ochranná konstrukce. 
Vedle vysokých pořizovacích nákladů 
jsou navíc litinové konstrukce častým 
terčem krádeží nelegálních zásobitelů 
sběrných surovin a mnohdy bývají po-
škozeny rozlomením při nájezdu neukáz-
něných řidičů do chráněného prostoru. 
Proto jsme přistoupili k ochraně rabátek 
kovovými konstrukcemi na krajích – toto 
řešení je nejen levné a má nízké poři-
zovací náklady, ale především mnohem
efektivněji zajišťuje zabezpečení prosto-
ru, který strom potřebuje pro svůj vývoj.

Jsem přesvědčen, že rozumní řidiči, 
kteří si jsou vědomi nenahraditelné funk-
ce veřejné zeleně v žižkovských ulicích, 
pochopí toto opatření. Jedinou alterna-
tivou je životní prostor stromů v ulicích 
nerespektovat a dopustit jejich devastaci.

Jan Plíva,
zástupce starosty
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Ochrana stromů není na úkor parkovacích míst
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FIRMA ŠIML
Malování a lakování včetně úklidu,

lakýrnické práce lze provést i v dílně.

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

� V červnu vzpomínáme nedožitých 

75. narozenin sportovního reda kto-

ra Zdeňka Paulů a výročí jeho zlaté 

svatby. Manželka a přátelé

� Křesťanská knihovna Praha, Bara-

nova 32, Praha 3 nabízí anglické a české

knihy, audiokazety a videokazety. 

Tel. 222 724 856

� Společnost Diamantové cesty pořá-

dá od 28. 5. do 21. 6. v Linhartově na-

daci (Školská 28, P1) výstavu buddhi-

stických thanegk, sošek, fotek a pla-

kátů s názvem „Možnosti prostoru“. 

Po–pá 12–16 h., víkend 12. a 13. 6.

10–18 h. Více na www.bdc.cz

� Dne 23. června 2004 v 10.00 hod.

proběhne dražba movitých věcí v bu-

dově Obvodního soudu pro Prahu 3, 

Jagellonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí 

je v den dražby v 8.30–9.45 hod.

� TJ Sokol Žižkov II JUDO – ná-

bor děvčat, chlapci od 6 let. 

Tel. 604 725 657

� Dětský tábor Kazimírka, Sázava, na-

bízí volná místa v termínu 3. – 15. 7. 04

za 3500,- Kč. Tel. 776 355 202

www.kazimirka.unas.cz

� Koupím panenku z celuloidu, 

masy, sádry, porcelánu, pokojíček, 

nádobíčko, plyš. medvěda, opičku, 

i poškoz. Tel. 274 814 448

� Koupím vláčky, rozměr „HO“ 

lokomotivy a vagonky v jakémkoli 

stavu nebo jen součástky a pří-

slušenství. Tel. 222 720 186 nebo 

607 214 190

� Koupím staré vánoční ozdoby, 

fi gurky, ptáčky, houby, trpaslíky, 

Mikuláše, labutě aj. Také korálkové 

i poškozené. Tel. 274 814 448

� Prodám rozkl. lehátko bílo-modré, 

nové, nepouž., 1000 Kč. Tel. 222 582 973

� Koupím čepec k lidovému kroji, 

broušený pohár s víčkem, zdobený 

květináč, glóbus. Tel. 274 814 448

� STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA

Prádlo se jednoduše vytáhne pod strop, 

kde rychleji schne a v koupelně 

nepřekáží. Montáž na míru do stro-

pu nebo stěn. Tel. 602 273 584 

� Koupím z pozůstalosti dřevěné 

a kovové rámy, hračky, skleničky, 

půllitr s cínovým víčkem, kufříkové 

gramo na kliku. Tel. 274 814 448

� Psací stroje – opravy, prodej.

Tel. 241 412 507

� Bylinářská poradna – psi, kočky, 

koně – zdravotní potíže, zlepšení 

kondice. Druid – Baranova 6. 

Tel. 603 245 117, 222 713 290

� Čistírna peří je umístěna na Plzeň-

ské 170, Pha 5. Zhotovujeme deky

a pol. z naší sypkoviny na počkání

nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174

� Zednický servis. 

Tel. 222 719 022, 602 212 089

� Sekám, kácím, čistím z. 603 833 107

� Potahování stínidel lamp perga-

menem, přírodním hedvábím atd. 

Tel. 723 465 600

� Půjčky bez ručitele od 20 tis. Kč 

pro zaměstance, podnikatele i dů-

chodce do 70 let. Tel. 723 316 355 

� FITNESS JEN PRO ŽENY – 5 let

v provozu, profi  stroje, trenér   

– zdarma!, solárium, solárium turbo

– pravidelná výměna UV trubic, solární

kosmetika, příjemná obsluha a prostře-

dí. Cenově výhodné permanentky.

Čihákova 2, P-9, tel. 284 821 225

� Malířské a natěračské práce.

Tel. 317 783 378, 606 379 233

� Půjčky na bydlení, podnikatelské

objekty bez ručitelů a prokazování

příjmu pro splupracovníky, slevy

na splátkách. Tel. 602 247 958

� Učitelka s aprobací NJ – RJ hledá 

práci. Tel. 604 464 510

� Němčinu učí zkušený lektor. 

Tel. 271 774 299

� 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 

� Mimopražský ing. koupí byt OV, 

dr. Platím hotově, RK nevolejte. 

Tel. 222 325 202

� Koupím byt v Praze větších rozmě-

rů do 5 mil. Kč. Tel. 603 270 707

� Hledám vilku i k rekonstrukci, 

rychlé jednání. Tel. 607 157 634

� Vyměním st. 1+1 I. kat., 1. p., 

za 2+1 až 3+1 I. kat. na P3. 

Tel. 604 725 657

� Koupím nájemní smlouvu od ma-

jitele činžovního domu. Solidní jed-

nání, dohoda jistá. Přímý zájemce.

Tel. 602 204 257

� Hledám obecní byt 1+1 až 4+1 v Pra-

ze. Výměnou nabízím byt, jehož maji-

tel zaplatí odstupné 300 až 600 tis. Kč.

Tel. 777 126 054

� Nájemní smlouvu k bytu 1+kk 

u majitele domu hledám. Zn. dohoda. 

Tel. 721 042 502

� Prodám místo v podzemní garáži 

v Bukové ulici za 150 000 Kč. 

Tel. 272 740 952

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

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

materiál nový nebo repasovaný
kvalitní služba

Tel.: 606 34 75 34
274 811 562 (večer)

HLEDÁME PŮDY
za prostory můžeme nabídnout

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

nebo fi nanční vyrovnání
603 843 047

RÁJ NEMOVITOSTÍ s.r.o.®  
Jičínská 4, Praha 3 (přímo na metru A – FLORA)

  

tel./fax: 272 730 387, 272 736 261, 272 742 399  
e-mail: reality@raj-nemovitosti.cz  
www.raj-nemovitosti.cz

VAŠE BYTY, 
DOMY, POZEMKY

PRODÁME RYCHLE
ZA VAŠE CENY

Tel./fax: 284 864 376, mobil: 724 325 599, 724 325 598, e-mail: praha3@stakoplast.cz, www.stakoplast.cz
Infolinka 800 199 200

PLASTOVÁ OKNA PRO VÁS
JSME SI VĚDOMI HODNOTY VAŠICH PENĚZ

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

•vysoká kvalita•zajímavé slevy•splátkový prodej•  Na Jarově 2673/7, Praha 3

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

DAŇOVÝ PORADCE
se sídlem na Praze 3 nabízí

� vedení účetnictví �
� daňové poradenství �

Tel.: 723 679 400

PŮDNÍ BYTY 
ul. Kolínská, Praha 3 – Vinohrady

Stylové bydlení v centru Prahy.
2 půdní byty s terasou v 6. a 7. NP s výtahem 

do osobního vlastnictví.
4 + kk, 158 m2, cena 6 460 545,- Kč
5 + kk, 178 m2, cena 7 387 590,- Kč

K dispozici v listopadu 2004.
Conti Real,spol. s r. o.
Opletalova 41, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 004 461
mobil: 737 208 884
e-mail: info@contireal.cz

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Vážení spoluobčané,

ČSSD si Vás dovoluje pozvat 
k volbám do Evropského 
parlamentu, které se budou 
konat ve dnech 11.–12. června 2004. 

Přijďte podpořit naše kandidáty!Dr. Libor Rouček

ANGLIČTINA na Praze 3
RANNÍ, DOPOLEDNÍ, 

ODPOLEDNÍ I VEČERNÍ KURZY
pouze 4–6 studentů ve skupině, rodinné prostředí,

moderní výukové materiály, vyučují kvalifi kovaní lektoři, 
hlídání dětí u dopoledních kurzů

LETNÍ KURZY ANGLIČTINY
zaměřeno na rozšíření slovní zásoby a konverzaci

• cena 1330,- Kč / 1x 2 výukové hodiny týdně 
• cena 2660,- Kč / 2x 2 výukové hodiny týdně
sleva 5 % při platbě do 25. 6. 2004

SEMESTRÁLNÍ KURZY (podzim 04/jaro 05)
všeobecné kurzy AJ, NJ, ŠJ, zaměřeno na efektivní 

zvládnutí všech jazykových dovedností
• cena 3960,- Kč / 1x 2 výukové hodiny týdně 
• cena 7920,- Kč / 2x 2 výukové hodiny týdně

sleva 5 % při platbě do 13. 8. 2004

FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
• zahájení kdykoli během roku 

• výuka zcela podle požadavků klienta
Přihlášky a více informací na tel. 222 721 363, 603 283 580

nebo na www.lexis.cz

LEXIS - jazyková agentura  
Sudoměřská 39, Praha 3  
(2 min. od hotelu Olšanka)

Chirurgické operace laparoskopické i klasické
• žlučník • slepé střevo • kýly 

• křečové žíly  • operace konečníku 
• řitní trhliny • haemorroidy 
• píštěle • nezhoubné nádory  

Interní lékařství   
• kompletní interní vyšetření   

• předoperační vyšetření • EKG   

Chirurgická ambulance
• chirurgie • poradna pro choroby konečníku 

• endoskopie • ambulantní nebolestivá 
ošetření haemorroidů  

Gastroenterologie
• endoskopická vyšetření žaludku • tlustého 

střeva • odstraňování polypů • prevence 
rakoviny tlustého střeva a konečníku  

SANATORIUM sv. ANNY  EGK, spol. s r. o. 

  EGK, spol. s r.o., Luční 7a, 130 00 Praha 3, tel: 266 310 319, 266 310 641, 266 310 460
e-mail: administrativa@ok.cz • www.egk.cz

Naše zařízení je partnerem zdravotních pojišťoven.

Malování 20 Kč/m2,lakování 100 Kč/m2

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

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

Legáček
specialista na LEGO

K LEGO Bionicle batoh zdarma
Ceny již od 249,- Kč

Naplň si svou tašku:
1 litr LEGO kostek za pouhých 159,- Kč

Legáček • Slavíkova 25, Praha 3 • tel.: 222 729 862
Po–Pá 10–18 hod. • e-mail: info@legacek.cz • www.legacek.cz

Nezapomeňte: 30.6. vysvědčení!!!

AKCE červen
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Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396

Začátek představení v 19 hod., není-li 

uvedeno jinak.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

  1. út HOSPODA NA MÝTINCE

  2. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY

  4. pá AFRIKA

  6. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA

  8. út ZÁSKOK

  9. st POSEL Z LIPTÁKOVA

11. pá ŠVESTKA

13. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA

DIVADLO KONZERVATOŘE

  7. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ 

(derniéra)

14. po KONZERVOVÁNÍ

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

  1. út 18.00 OBČAN KANE (FK)

20.30 SEDMÁ PEČEŤ (FK)

  2. st 15.30 MISTŘI (FK pro SŠ)

 17.30 ZTRACENO V PŘEKLADU

19.30 CESTA (portrét V. Chytilové, 

r. J. Blaževič – premiéra)

PŘEHLÍDKA FILMŮ: DAVID LYNCH

  3. čt 18.00 MULHOLLAND DRIVE

20.45 ZBĚSILOST V SRDCI 

(jednoráz. projekce)

  4. pá 18.00 MODRÝ SAMET

20.30 MAZACÍ HLAVA (jednoráz. 

projekce)

22.45 FARÁŘŮV KONEC (noční 

projekce)

  5. so 18.00 STRAIGHT STORY

20.30 SLONÍ MUŽ

23.00 INTIMNÍ OSVĚTLENÍ 

(noční projekce)

  6. ne 18.00 SLONÍ MUŽ

20.30 MODRÝ SAMET

  7. po 18.00 MĚSTO BOHŮ

20.30 BRAZIL (FK)

  8. út 18.00 CASABLANCA

20.30 INTERMISSION

  9. st 15.30 KÁMOŠ (FK pro SŠ)

18.00 DOGVILLE

20.30 SATYRICON (jednoráz. 

projekce)

SUPEROSMA

10.čt 19.00 FESTIVAL FILMŮ 

FORMÁTU SUPER 8 

11. pá 18.00 ANNIE HALL (FK)

20.30 GOOD BYE, LENIN!

23.00 PERLIČKY NA DNĚ

12. so 18.00 RUSKÁ ARCHA

20.30 NÁVRAT (FK)

22.30 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY

13. ne 18.00 NEBE NAD BERLÍNEM 

(FK)

20.30 21 GRAMŮ

14. po 18.00 INVAZE BARBARŮ

20.30 PARTY MONSTER

15. út 18.00 NAQOYQATSI

20.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ

16. st 15.00 FANNY A ALEXANDER 

(FK pro SŠ)

18.30 ŽELARY

20.45 ZTRACEN V LA MANCHA

17. čt 17.30 PIANISTA

20.30 DOGVILLE + křest knihy 

P. Schepelern: Lars Von Trier a jeho 

fi lmy

18. pá 18.00 MONTY PYTHON A SVATÝ 

GRÁL (FK)

20.30 SMYSL ŽIVOTA (FK)

22.30 LÁSKY JEDNÉ 

PLAVOVLÁSKY

PŘEHLÍDKA FILMŮ: 

FILM A FOTBAL

19. so 18.00 MUŽI V OFFSIDU

20.30 ČESKÁ REPUBLIKA vs. 

NIZOZEMÍ (přímý přenos utkání 

s alternativním komentářem) + 300 

NEJLEPŠÍCH GÓLŮ V HISTORII 

MANCHESTER UNITED

20. ne 18.00 POHÁR

20.30 GAME OF THEIR LIVES

21. po 18.00 PROČ?

20.30 THE OTHER FINAL + THE 

WORLD’S GREATEST GOALS

22. út 18.00 ITALŠTINA 

PRO ZAČÁTEČNÍKY

20.30 DAS WUNDER VON BERN

23. st 15.30 GOOD BYE, LENIN! 

(FK pro SŠ)

18.00 FUßBALL IST UNSER LEBEN

20.30 ČESKÁ REPUBLIKA vs. 

NĚMECKO (přímý přenos utkání 

s alternativním komentářem) 

+ NEJHORŠÍ VLASTŇÁKY 

A KIKSY V HISTORII FOTBALU

24. čt 18.00 ZUŘÍCÍ BÝK (FK)

20.30 STRACH A HNUS V LAS 

VEGAS (FK)

25.pá 18.00 SPALOVAČ MRTVOL (FK)

20.30 TRIO Z BELLEVILLE

22.30 SEDMIKRÁSKY

26. so 18.00 PADLÉ ŽENY

20.30 DOGVILLE

23.00 ROZMARNÉ LÉTO

27.ne 18.00 NUDA V BRNĚ

20.30 KILL BILL 2

28. po 18.00 KILL BILL 1

20.30 KILL BILL 2

29. út 18.00 NÁVRAT (FK)

20.30 CHOKING HAZARD

30. st 15.30 EDI (FK pro SŠ)

18.00 CHOKING HAZARD

20.30 21 GRAMŮ

FILMY PRO DĚTI

  5. so 15.30 HLEDÁ SE NEMO

  6. ne 14.00 DOBRODRUŽSTVÍ 

ROBINSONA CRUSOE

12. so 15.30 POHÁDKY KRÁSNÉ 

ŠEHEREZÁDY

13. ne 14.00 PŘÍBĚHY CVRČKA 

A ŠTĚŇÁTKA

19. so 15.30 ZAHRADA

20. ne 14.00 BRUNDIBÁŘI

26. so 15.30 MEDVĚDÍ BRATŘI

27. ne 14.00 POJĎTE, PANE, BUDEME 

SI HRÁT

FILMY PRO SENIORY

   1.út 10.30 MISTŘI

  8. út 10.30 ŽELARY

15. út 10.30 BOLERO

22. út 10.30 SPALOVAČ MRTVOL

29. út 10.30 NUDA V BRNĚ

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis

Kubelíkova 27, Praha 3

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

* JUNIOR KLUB 

– radka.proskova@palacakropolis.cz

Předprodej vstupenek: pokladna (Kavár -

na Akropolis) po–pá 10.00–0.00, so, ne 

16.00–0.00, tel. 296 330 913, Ticketpro, 

Ticketportál, Ticketstream

  1. út 19.30 Future First Line: BBQ *

  2. st 19.30 PSÍ VOJÁCI *

  3. čt 19.30 PRIESSNITZ (křest živého 

alba Playlist + křest železničářského 

komiksu Hlavní nádraží – Alois 

Nebel autorů Jaroslava Rudiše 

a Jaromíra 99), host: U-BAHN *

  4. pá 18.30 TROLLWERK (multimediální 

útok na vaše smysly – hudba, tanec, 

obraz, světlo, vůně)

  5. so 13.00 a 18.30 TROLLWERK

  6. ne 13.00 a 18.30 TROLLWERK

  8. út 19.30 Future Line: SUPERCOOL + 

DENJISA *

10. čt 19.00 Respect 2004 – Ethnic and 

World Music Festival: DEMAN 

+ DES VOIX, DES DÉSERTS 

+ KHAC CHI ENSEMBLE + 

JOAQUÍN DÍAZ

11. pá 19.30 Crossroads for Ideas: 

KOSHEEN

12. so 19.30 FLATMASTERS: 

Les Flatique vol. III

15. út 19.30 Future First Line: 

SLOT & SHADE *

16. st 20.00 BRATŘI V TRIKU *

17. čt 20.00 CHAKKIRI NORIO & guest

18. pá 19.30 MADDRUM HIP HOP

22. út 19.30 Future Line: SUNFLOWER 

CARAVAN *

28. po 19.30 Future First Line: 

NUKLEÁRNÍ VOKURKY *

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

10. čt 19.30 Provence, má láska 

(koncert při příležitosti ukončení 

stejnojmenné výstavy)

12. so 15.00 Co jsme my lidé zač… 

(barokní hudba doplněná barokní

 poezií, program: J. S. Bach, 

L. Couperin, M. Marais, A. Vivaldi,

J. P. Rameau, H. Held, 

A. Tscherning, G. R. Weckherlin) 

Pro seniory vstupné 20 Kč.

14. po 19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 

J. POSPÍŠILA: Čarovné letní noci 

(program: lidové písně)

16. st 19.30 PRAŽSKÝ DÍVČÍ SBOR 

a PĚVECKÝ SBOR ČVUT 

(program: O. di Lasso, A. Scarlatti, 

J. S. Bach, B. Smetana, A. Dvořák, 

P. Eben, A. Tučapský aj.)

18. pá 19.30 L. HORÁK – akordeon 

a BONA FIDE QUARTET (2. koncert 

cyklu soudobé česko-německé hudeb-

ní tvorby „Nová hudba na druhou“, 

program: J. Doubek, J. Pazour, 

P. Raben, M. Bauer)

22. út 19.30 DUO CARMELA (program: 

J. S. Bach, J. Ibert, E. Bloch, 

P. Hindemith, C. Debussy, B. Martinů)

23. st 19.30 KLAVÍRNÍ TRIO ARTE MISS 

(program: J. Haydn, U. V. Pulkkis, 

B. Smetana, D. Šostakovič)

VÝSTAVNÍ SÍŇ

otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů

28. 5. – 11. 6. M. TENOROVÁ-JELÍNKO-

VÁ: Provence, má láska (fotografi e 

a kresby)

15. – 25. 6. K. KOUBA: Výběr z let 

1964–1995 (výstava k nedožitým 

75. narozeninám akad. architekta 

– návrhy, soutěže, projekty, studie, 

realizace a kresby)

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.

TANEC PRAHA 2004

XVI. ročník mezinárodního festivalu soudobé 

taneční tvorby a pohybového divadla 

pořádá o. s. Tanec Praha ve spolupráci 

s hl. m. Prahou a Ministerstvem kultury ČR. 

  1. út 14.00 Den dětí v Tanci

2. – 3. 20.00 E. Hrvatin & Company: 

Q&A / Very Private, Very Public

  5. so 20.00 I. M. Popovici: Requiem 

for a Dog

6. – 7. 20.00 T. Ondrová, V. Knytlová, 

H. Arenbergerová: Kruh II; 

K. Celbová: Místnost H

10. – 11. 20.00 Kongo-Ba-Teria 

– S. Badolo: Frères sans stèles

13. – 14. 20.00 C. Cloux: Después del 

amor, si me quedo; V. Ondrašíková: 

Aigues Mortes; Laroque 

– H. Weinzierl: Duo para ella >>> 

comida para dos

17. – 18. 20.00 A Kin – M. Mavrogeni: 

I love men...; O. Pelma – L. Haraki: 

Evergreen

21. – 22. 20.00 K. Ponties: Mi non sabir; 

P. Hauerová: Noční můra

23. – 24. 20.00 Dame de Pic ASBL a Cie 

Karine Ponties – K. Ponties: Brutalis

25. pá 20.00 Pražský komorní balet 

– T. Rychetský, D. Stránský: Č4yři 

(premiéra); Positivní…?; P. Zuska: 

Mariin sen

27. – 28. 20.00 J. Uotinen: The Man Who 

Never Was

Dům dětí a mládeže, Praha 3
Na Balkáně 100, 130 00

tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920

fax: 271 774 726

www.ulita.cz

Akce se konají v Ulitě, není-li uvedeno jinak.

   4. pá 15.30 Výtvarný klub pro děti 

– batika (cena 40 Kč)

  5. so Stará Ostrá dětem – poznávací výlet 

(na místě pestrý program pro děti)

  6. ne 14.00 Dílna pro rodiče s dětmi 

– aranžování z ovoce (cena 40 Kč)

 16.30 Diskotéka s DJ Hobrem, 

soutěžemi a písničkami na přání 

(zasílejte SMS na Hobr bránu 

736 729 643, vstupné 30 Kč)

  9. st Akademie – přehlídka toho nejlepšího, 

co se děti v kroužcích Ulity naučily

12. so Indiáni na Točníku a Karlštejn 

– poznávací výlet (na místě pestrý 

program pro děti, doprava vlastním 

autobusem)

13. ne 14.00 Etno drums na Vyšehradě 

– 2. ročník festivalu etno a world 

music

14. po 17.00 Vernisáž prodejní výstavy 

keramiky Keramického studia DDM 

Ulita (vstup volný, výtěžek z prode-

je věnován na školné dítěte z Keni, 

které bylo adoptováno v loňském 

roce; výstava potrvá do 18. 6.)

LETNÍ TÁBORY 2004

Určeno pro děti od 6 do 18 let, není-li 

uvedeno jinak.

17. – 30. 7. Pevnost Boyard II. 

(kombinovaný tábor – celotáborová 

hra, soutěže, hry, výlety, diskotéky, 

karneval, olympiáda apod., navíc 

možnost dopoledních aktivit – sport, 

výtvarka, kytara, zpěv, aerobik, 

angličtina…; cena 2 500 Kč)

2. – 8. 8. Soustředění stolního tenisu 

(sportovní soustředění – trénink 

stolního tenisu, ale i ostatních 

sportů pod odborným vedením; 

cena 1100 Kč)

2. – 8. 8. Sportovní týden (týden aktivního 

pohybu v krásné přírodě, na výběr 

mnoho sportů pod odborným 

vedením, hry, soutěže, táborák atd.; 

cena 1100 Kč)

8. – 14. 8. Výtvarný týden (různé výtvarné 

dílny – grafi ka, kreslení, malba 

v plenéru, týdenní výtvarné počínání 

zakončeno výstavkou; cena 1100 Kč)

8. – 14. 8. Týden tance a aerobiku (se zamě-

řením na aktivní pohyb i při jiných 

sportech, hrách a soutěžích, pro děti 

od 10 do 18 let; cena 1100 Kč)

LÉTO PRAŽSKÝCH DĚTÍ

Prázdninový program v Praze, denně od 9.00 

do 17.00, pro děti od 6 do 15 let, cena 120 Kč 

za den (v ceně vstupné, jízdné mimo Prahu, 

materiál, výpaly v keramické peci, pojištění 

a teplý oběd)

1., 2., 7. – 9. 7. Barevný týden (výlety, 

koupání, sportování, výtvarné dílny, 

jízdy na koních, hry apod., hlásit se 

je možno na celý týden nebo jen 

na jednotlivé dny)

12. – 16.7. Keramický týden (dopoledne 

keramická dílna, odpoledne koupání, 

pohybové hry, vycházky aj.)

23. – 27. 8., 30. 8., 31. 8. Barevný týden

Podrobný program najdete od 1. června 

na www.ulita.cz.

Pozvánka
Arnika
(Chlumova 17, tel. 222 781 471)
10. čt 18.00 N. Rasmusenová: Inuité 

na Baffi nově ostrově (přednáška 
a promítání diapozitivů) 

24. čt 18.00 M. Skalský: Ázerbajdžán 
a občanská společnost (přednáška) 

Etno-čajovna Herba Magica
(Zvonařova 6, tel. 222 710 141)
  1. út 19.00 Legendy severoameric-

kých Indiánů (v podání J. Potměšila, 
živé provedení indiánských písní) 

13. ne 10.00 Pohádková neděle (letní) 
s P. Anzari a J. Potměšilem

Hospoda u Vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  3. čt 19.00 Jazz Band (jazz. večírek)
10. čt 19.00 Echt! (legenda)
17. čt 19.00 Onkel Fester (bigbeat)
24. čt 19.00 Letouni soumraku (blues)

Klub přátel Žižkova
(Blahoslavova 2)
  4. pá 15.00 vycházka na Olšanské 

hřbitovy (sraz u hlavní brány)
15. út 16.30 Dr. L. Neckářová: O Bo-

humile Rajské (přednáška) 
22. út 16.00 vycházka na Vrch sv. Kří-

že s výkladem (sraz na stanici auto-
busu č. 136 u Olšanského nám.)

Nová Trojka
(Jeseniova 19, tel. 222 589 404)
5. – 6. 12.00–18.00 dětský koutek při 

festivalu Blues v lese v Řevnicích
  8. út 16.00 závěrečný koncert hu-

debních kurzů spojený s vernisáží 
kurzů výtvarných

10. čt 10.00 PhDr. P. Klíma: Co potře-
buje školák (povídání nejen o 1. třídě)

15. út 10.00 muzikoterapie
19. so 13.00 dětský den s Mamma 

Help na Parukářce
27. 5., 3., 10. a 17. 6. 18.30–19.30 mi-

nikurz břišních tanců
21. 6. – 5. 9. prázdniny
Kurzy nového pololetí začínají v polovině 
září (info na www.novatrojka.cz nebo 
na tel.: 603 416 724 a 606 751 711), za-
pisovat se je možno již nyní.

Národní památník na Vítkově
  5. so 14.00 prohlídka zajišťovaná PIS 

(vstupné 40 Kč)
  16.00–24.00 Muzejní noc – Ná-

rodní památník otevřen pro veřejnost 
(vstupné dobrovolné, každé 2 hodi-
ny komentované prohlídky, kulturní 
program, možnost občerstvení)

Římskokatolická církev
  6. ne 19.00 koncert duchovní hudby 

v kostele sv. Prokopa – zpívají sólisté 
Státní opery Jana a Václav Siberovi

  8. út 18.00 M. Szabo a C. Poullain: 
Život se srdcem à grande vitesse 
(beseda s herečkou francouzského 
původu v centrále RSTS, Koněvo -
va 99, vstup zdarma)

12. so 8.30 vycházka pražskými ulička-
mi, tentokrát výstup na Petřín (sraz 
před bývalým kostelem sv. Vavřince 
v Hellichově ulici)

22. út 18.00 M. Szabo a V. Špidlová: 
Pohled z Kramářovy vily (beseda 
s manželkou premiéra ČR v cent-
rále RSTS, Koněvova 99, vstup 
zdarma)

1. – 30. výstavka z cyklu „Sto let kostela 
sv. Prokopa“, v červnu opět s poví-
dáním o bývalé usedlosti Horní Skle-
nářka (u vchodu kostela, možnost 
prohlídky vždy před bohoslužbou)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  7. po 14.00 vycházka „Šárka zase ji-

nak“ (sraz na konečné tram. č. 26 
„Divoká Šárka“)

11. pá 15.00 Albatros: Pořad oblíbe-
ných melodií v Hudební škole hl. m. 
Prahy, Komenského nám. 9

21. po 14.00 vycházka „Dendrologická 
zahrada“ (sraz dole na stanici metra 
C „Opatov“)

VOŠUP a SUPŠ na Žižkově
10. čt 14.00–18.00 a 11. pá 8.00–14.00

výstava maturitních prací umělec-
kých oborů Konstrukce a tvorba ná-
bytku, Propagační grafi ka, Scénic-
ká technika, Tvarování dřeva a 
řezbářství, Tvorba hraček a dekora-
tivních předmětů, Užitá malba a Vý-
stavnictví a technického oboru Ná-
bytkářství v prostorách celé školy

Skautské středisko Gatagéwa, Praha 3
pořádá 30. 6. – 24. 7. letní tábor v indiánských týpí 

v okolí Kaplice v Jižních Čechách (Malonty-Meziříčí).

Cena za 24 pobytových dní cca 3300,- Kč.

Podmínkou účasti je, že budeme Vás i Vaše dítě osobně znát (dítě se zúčastní 

alespoň 2 našich akcí). Nepořádáme „komerční tábory“ a myslíme si, že:

•  Děti mají právo vědět, s kým stráví část prázdnin a zda se jim to bude líbit.

• Rodiče mají právo vědět, komu a kam svěřují své děti.

•  Vedoucí mají právo rozhodnout se, za koho jsou ochotni přebrat zodpovědnost.

Podrobné informace o středisku a jeho činnosti najdete na http://gatagewa.wz.cz, 

zavolat nám můžete na mobilní telefony 603 874 504, 604 479 977 a 776 229 687.

Za vedení skautského střediska Gatagéwa Kateřina Nosková

Svaz důchodců ČR Praha 3
pořádá od 20. 8. do 5. 9. pobytový zájezd do Itálie na pobřeží 

Jaderského moře.

• tříhvězdičkový Camping na Palmové riviéře 

•  ubytování ve dvoulůžkových stanech (dřevěné podlážky, 

elektrické osvětlení, plynový vařič, kuchyňské nádobí, lednička…) 

• k dispozici automatická pračka 

• na místě půjčovna sportovních potřeb 

• možnost jednodenních výletů do okolí – San Marino, Rimini, Roma...

Cena zájezdu včetně dopravy:

14 dní – 4000,- Kč, 21 dní – 4500,- Kč.

V ceně nejsou započítány výdaje na stravu a případné výlety.

Ložní prádlo je třeba mít vlastní!

Klub důchodců Praha 3, Hořanská 2 (tel. 284 861 961)



V žižkovské sokolovně byl 
v poslední dny války spíše již 
jen formální vojenský laza-
ret, který hned 5. května obsa-
dili prakticky bez boje členo-
vé Sokola (zajatci byli předáni 
na radnici). Sokolovna se poté 
stala zázemím pro vojensko-
-sokolskou skupinu nazvanou 
„Bojová jednotka Památníku 
národního osvobození“, která
vznikla víceméně spontánně ko-
lem konspiračního jádra tvoře-
ného členy Sokola v posledním 
údobí války. Jejími členy vedle 
sokolů byli záložní vojáci, ně-
kolik angažovaných členů tzv. 
vládního vojska a dobrovolní-
ci. Menší, předem organizovaný 
kroužek tvořili mladí ze sboru 
Českobratrské církve evange-
lické v dnešní Čajkovského ulici.
Tichou, ale významnou prací se 
účastnila řada sester, jež kona-
ly zdravotnickou službu a pečo-
valy o stravování, a dále někteří 
obchodníci, kteří dali k dispozi-
ci své zásoby.

Jednotka kryla vrch Vítkov 
od samostatné Pražačky po hře-

benu dolů k železničnímu via-
duktu, kde nastupovala sa-
mostatná velitelství Hlavního 
a Masarykova nádraží. Hranice 
s jinými jednotkami a barikáda-
mi se v čase různě prolínaly, ně-
kdy zahrnovaly jen dnešní ulice 
Koněvovu a Husitskou, někdy 
sahaly až k žižkovské radnici. 
Hlavními středisky odporu byl 
Němci vojensky obsazený Pa-
mátník národního osvobození 
a Vojenský archiv, později Hu-
sitská ulice, jíž směrem od Pra-
hy postupovala skupina prová-
zená obrněnou vozbou.

Organizátorem a velitelem jed-
notky byl od počátku můj otec 
František Herold (1889–1971), 
civilním povoláním vyšší bankov-
ní úředník, dlouholetý uznávaný 
starosta Sokola Žižkov, kapitán 
dělostřelectva v záloze a aktivní 
člen odbojové skupiny Ataman. 
Ještě před Heydrichiádou byl 
spolu s velkou skupinou praž-
ských sokolů zatčen, poté byl tři 
měsíce vězněn v Terezíně a pět 
měsíců v Osvětimi. Protože se 
po propuštění musel pravidelně 

hlásit na Gestapu a navíc předpo-
kládal, že je sledován, upustil vě-
domě od další odbojové činnosti, 
kterou obnovil až v posledních 
týdnech války.

Jednotka byla vedena vojensky 
a její štáb tvořili vojáci. Rovněž 
vůči Němcům vystupovala vždy 
jako jednotka vojenská. Zabránit 
„iniciativnímu“ střílení jednot-

livců na Němce bylo za těchto 
okolností vážným úkolem.

Strategií bylo udržet pozice, 
ale nepustit se do beznadějného 
přímého boje s vyzbrojenými 
a opevněnými německými vo-
jenskými profesionály. Kpt. He-
rold proto vstoupil v přímé jed-
nání s německými veliteli Pa-
mátníku i Archivu a s odkazem 
na praktický konec války s ni-
mi dohodl klid zbraní. Když 
pak začala od viaduktu postu-
povat další německá jednotka 
s těžkou výzbrojí, která před se-
bou hnala pod samopaly naše 
civilisty a nutila je odklízet ba-
rikády, začal vyjednávat s je-
jím velitelem, kterého s využi-
tím nadsázky přesvědčil o mar-
nosti jeho snažení, načež ten se 
i se svou jednotkou stáhl zpět. 
Mimořádná opatření byla pro-
vedena až v době, kdy bylo zřej-
mé, že se Němci stáhnou z Pra-
hy, a bylo nutné počítat s jejich 
snahou probojovat se Koněvo-
vou a spojit se v jeden útvar. 
Díky této strategii měla jednot-
ka jen jediného mrtvého, který 

byl zastřelen na stráži u tunelu 
– obávám se, že i to zbytečně 
a omylem.

Němci se ze svých pozic stáhli 
v noci z 8. na 9. května. Již brzy 
ráno prošla Bojová jednotka 
Památníku národního osvobo-
zení manifestačně přes Vítkov 
a dolním Žižkovem na důkaz, 
že pro ni válka skončila. Někdy 
před desátou ráno projely pak 
směrem od Pražačky první so-
větské tanky.

Jednotka se poté věnovala 
strážní službě jednak ve Vo-
jenském archivu, jednak v Pa-
mátníku, kde byly obrovské 
zásoby vojenského materiálu. 
O ten měly zájem různé sub-
jekty, sklad byl však uchován 
neporušen až do jeho protoko-
lárního předání generálu Karlu 
Kutlvašrovi. Kpt. Herold i dal-
ší velitelé a účastníci obdrželi 
za svou činnost během Praž-
ského povstání různá vojenská 
nebo barikádnická ocenění.

Ing. Ilja Herold, CSc.,
člen Bojové jednotky Památníku

 národního osvobození
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Teen Challenge je meziná-
rodní křesťanská organizace, 
která pomáhá především lidem 
s problémem závislosti na ná-
vykových látkách. V ČR působí 
od r. 1994 a má statut účelového 
zařízení církve. V současné době 
provozuje 7 kontaktních cen -
ter, 5 resocializačních středisek 
a 2 domy návratu. Kromě po-
moci závislým se také intenzivně 
věnuje předcházení vzniku to-
hoto problému, prevenci na zá-
kladních a středních školách.

Některým dětem ale jedno-
rázová přednáška ve škole ne-
stačí. Vyrůstají v dysfunkčních 
rodinách, špatném sociálním 
zázemí, bývají zanedbávány 
v oblasti výchovy, vzdělání, hy-
gieny i výživy. Jsou to děti bez-
prostředně ohrožené takovými 
sociopatogenními jevy, jako je 
toxikomanie, kriminalita, alko-
holismus. Potřebují šanci, po-
moc při integraci do společnosti. 
Zvláště pak ty děti, které musí 
navíc čelit diskriminaci pro svůj 
romský původ. Právě pro ně 
jsme otevřeli v roce 2001 Dět-
ské centrum Teen Challenge, 
kde jim chceme pomoci k lepší 
budoucnosti.

Dětské centrum je otevřeno 
5 dnů v týdnu od 14 do 18 hod. 
a nabízí:
• možnost hygieny (sprcha, čiš-
tění zubů), oblečení • stravu 
• doučování (pravidelně každý 
den) • pomoc při psaní domá-
cích úkolů a přípravě do školy 
• primárně prevenční progra-
my sociopatogenních jevů (dro-
gy, alkoholismus, šikana, záško-
láctví, kriminalita) • biblické 
vyučování (děti jsou seznamo-
vány s biblickými příběhy, křes-
ťanskými hodnotami a prin-
cipy, s Bohem) • výchovu 
v oblasti sexuality a vztahů s lid-
mi opačného pohlaví (určeno 

dospívajícím) • výchovně vzdě-
lávací akce (ekologické progra-
my v Toulcově dvoře, výstavy, ex-
pozice v muzeích, divadlo atd.) 
• volnočasové aktivity (sport, 
hry, výtvarná činnost, zpěv, diva-
dlo, vaření atd.) • celodenní vý-
lety do přírody, víkendové poby-
ty na statku v jižních Čechách, 
dvoutýdenní rekreačně výchov-
ný tábor • seznamování s rom-
skými tradicemi a kulturou.

V roce 2003 jsme měli 4291 
kontaktů s dětmi (kontakt = 
účast na programu), rozdali 
jsme 4120 svačin, 203 dětí vyu-
žilo možnosti osprchovat se, 279 
dětí dostalo oděvy, 2 dětem jsme 
zprostředkovali lékařskou péči. 
Uspořádali jsme dvoutýdenní 
tábor, 2 víkendové pobyty, ně-
kolik celodenních výletů a celou 
řadu výprav v Praze (do bota-
nických zahrad, muzeí, na vý-
stavy, na Petřínskou rozhlednu 
apod.).

Loni jsme také získali pově-
ření k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí a mládeže a vyhráli 
výběrové řízení na dům na Hav-
líčkově nám. Po rekonstrukci 
tak budeme mít podstatně větší 
prostory pro Dětské centrum, 
všechny věkové skupiny budou 
moci mít program každý den, 
navíc zde bude kromě dobře 
vybavené kuchyně a dílny také 
byt pro náhradní rodinnou péči, 
zařízení pro děti potřebující 
okamžitou pomoc s kapacitou 
osmi míst.

Lucie Pohanková,
Dětské centrum Teen Challenge

Adresa:
Chlumova 15, Praha 3
Kontakt:
tel. 776 199 236
email: 
detske.centrum@teenchallenge.cz
www.teenchallenge.cz

Marináři a Trojice 
žižkovská

Nepotěšeni dnešním stavem 
věcí veřejných obracíme se čas-
to do ideálních časů historie. 
Nabízím proto malou vycház-
ku do minulosti komunální po-
litiky města Žižkova. Nehodlám 
zde samozřejmě systematicky lí-
čit politické dějiny, půjde spí-
še o jakýsi kaleidoskop udá-
lostí a panoptikum zajímavých 
postav.

Roku 1884, necelých deset let
po vyhlášení nezávislosti na Krá-
lovských Vinohradech, byl již 
Žižkov zmítán svou první vel-
kou politickou a hospodářskou 
aférou. Nešlo tehdy o nic men-
šího než o samotnou Městskou 
záložnu žižkovskou. Rozsah je-
jích ztrát i tušených defraudací 
se sice ani zdaleka neblížil aféře 
Záložny svatováclavské, nicmé-
ně k pádu dosavadního obecního 
zastupitelstva v čele se starostou 
Karlem Hartigem plně dostačo-
val. Situaci využila a k moci se 
drala bojovná opozice.

První takovou opoziční stra-
nou v žižkovských dějinách se 
stala Oprava věcí veřejných, 
zkráceně a trochu posměšně 
zvaná „opraváři“. Vysloužila si
však ještě jednu přezdívku. 
Ve svém programu totiž měla 
sáhodlouhý výčet věcí určených 
k opravě, nejen například státní

finance, nýbrž dokonce i váleč-
né námořnictvo. Odtud „žiž-
kovští marináři“.

Zakladatelem a hlavou stra-
ny se stal František Bláha, bu-
doucí profesionální politik, muž 
neobyčejně sveřepý a houžev-
natý, o kterém ještě hodně usly-
šíme. Opraváři však alespoň 
zpočátku nebyli stranou jedno-
ho muže, byli stranou mužů tří, 
tzv. Trojice žižkovské.

Druhým mužem byl Antonín 
Král, povoláním učitel, avšak 
celou svou duší vášnivý lokální 
politik. Nadřízené školské úřa-

dy však jaksi neměly pro tuto 
jeho zálibu pochopení. A proto 
byl již dříve odvolán z Dobříše 
(kteréžto městečko se zdálo být 
vůči jeho velikému politickému 
talentu příliš slabým a bezbran-
ným) a přeložen právě na Žiž-
kov. Velkoměstské prostředí 
jej však neumravnilo a naopak 
teprve zde jeho politická hvěz-
da naplno zazářila. V době na-
šich příběhů však již byl ze Žiž-
kova opět přeložen, tentokrát 
pro změnu na Vyšehrad, kde 
ovšem již novou kariéru ne-
zahájil (Vyšehrad byl zrov-
na v této době připojen k Pra-
ze), nýbrž zůstal Žižkovu věren 
a za politikou sem každodenně 
dojížděl.

Třetím byl P. Josef Houžvič-
ka, kooperátor filiálního koste-
la sv. Rocha na Olšanech. Mezi 
lidem údajně populární kněz, 
jehož politické sklony však 
také nenacházely porozumění 
u vrchnosti, tentokrát církevní.

V první fázi bylo pro Blá-
hu spojenectví obou humanit-
ně vzdělaných mužů neoceni-
telným pokladem, především 
využíval jejich dovedností řeč-
nických a žurnalistických (sám 
se od nich postupně lecčemus 
přiučil).

Ambice marinářům nechybě-
ly, chyběl jim však vhodný a dů-
stojný kandidát na starostu. 

Všichni tři totiž byli prozatím 
jen začátečníky, bez dostateč-
né autority mezi občanstvem. 
Ale i tuto nesnáz se nakonec 
zdařilo překonat a budoucí sta-
rosta byl nalezen. Stal se jím Jo-
sef Moric Wertmüller, muž ze-
vnějšku více než úctyhodného. 
Jeho duševní schopnosti ale již 
tak vynikající nebyly. Wertmül-
ler sice velmi rád reprezentoval, 
avšak nerad rozhodoval. To ob-
vykle přenechával těm v pozadí 
(což pro opraváře nebylo v žád-
ném případě na závadu). Rov-
něž jeho národní přesvědčení 
vzbuzovalo jisté pochybnosti 
– na veřejnosti sice vystupoval 
jako horlivý vlastenec, avšak 
proslýchalo se, že domácnost 
vede německy. Navíc jeho syno-
vi, staviteli Alfonsu Wertmülle-
rovi, byly na Vinohradech zadá-
ny stavby jak velké synagogy, 
tak i německého divadla (musel 
tedy být s tamními Němci při-
nejmenším v dobrých vztazích). 
Při předvolebních vyjednává-
ních nakonec zřejmě sehrála 
roli ještě jedna ne zrovna čis-
tá záležitost, která nebyla poz-
ději nikdy vyjasněna. Týkala se 
opět financí, konkrétně budou-
cích výplat na radnici. To se ale 
projeví až po volbách, tedy v pří-
štím pokračování.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Z politických bojů v městě Žižkově

Všem členům a ostatním 
seniorům, kteří oslaví v červnu 
kulaté a půlkulaté narozeniny, 
přejeme hodně zdraví a osobní 
pohody do dalších let. Blaho-

přejeme: Janě Pazlarové, Jaro-
slavě Podolákové a Zdence 
Ungrové.

Za výbor Svazu důchodců 
Praha 3 Viktor Pelzel

Novinky pro seniory

V posledních dnech války 
bombardovali nacisti část Žiž-
kova. Přímý zásah zničil rodin-
ný domek Na Balkáně. Zahynula 
v něm celá rodina Bičova. Místo
poválečné radosti tak čekalo 
na syna Miloše, který se za ně-
kolik dní na to vrátil z koncen-
tračního tábora v Dachau, nové 
trápení. I ve vězeňských pod-
mínkách se však dovedl upnout 
na svá biblická studia a písem-
nictví Předního východu. Jako 
duchovní mohl mít u sebe nějaký

čas bibli, tam si zaznamená-
val poznámky. Téměř zázrakem 
se bible zachovala v troskách 
domu! Pak začal psát neuvěři-
telným tempem: po několika le-
tech vychází jeho třídílná kniha
Palestina od  pravěku ke křesťan-
ství, se svými žáky na Komenské-
ho evangelické fakultě připravu-
je a sestaví starozákonní část 
Velké konkordance, spolupracu-
je na biblickém slovníku a přede-
vším vede starozákonní část pře-
kladatelů ze všech křesťanských 
církví! Mohutné dílo – ekume-
nický překlad bible – vychází 
roku 1979, 400 let po vynikajícím 
vydání Bible kralické…

Překládá se svými spolupra-
covníky i tzv. knihy deuterokano-
nické, které používají jen někte-
ré křesťanské církve. Vycházejí 
jeho další práce: dvoudílná kniha 
Ze světa Starého zákona, V zemi 
sfi ng a pyramid, Při řekách baby-
lonských…

Světově proslulý odborník, 
ověnčený celo řadou čestných 
titulů, prof. ThDr. Miloš Bič ze-
mřel 28. dubna ve věku 93 let 
v témže domku, který byl před 
59 lety zničen válkou. Obno-
ven, celou tu dobu svítí svou bě-
lobou.

Mgr. Miloslav Nekvasil,
farář II. žižkovského sboru ČCE             

Lze léčit hučení v uších?
Různé zvuky v uších, které 

nemají svůj objektivní zdroj 
a slyší je tedy jen pacient – di-
agnóza zvaná odborně tinnitus 
aurium – obtěžují nemalou část 
populace. Podle statistiky trpí 
tímto onemocněním zhruba 
15 % populace, výskyt se pak 
zvyšuje s věkem (nad 60 let 
věku již tinnitus zažilo 80 % po-
pulace alespoň jako epizodu). 
Je nepříjemné, že vzhledem 
ke komplexní povaze vzniku 
těchto fenoménů, které mohou 
mít svou příčinu ve vnitřním 
uchu, středním uchu, zevním 
uchu i mimo vlastní sluchový 
aparát (cévy, krční páteř), je 
jejich terapie i ve 20. století 
často velmi svízelná. Míra utr-
pení a ovlivnění kvality života 
je přitom nemalá…

Každý pacient s touto dia-
gnózou by měl být v prvé řadě 
vyšetřen odborným lékařem 
pro choroby ušní, nosní a krční. 
Zde také většinou bývá zahá-
jena terapie léky. Velkou rene-
sanci zde nyní zaznamenávají 
preparáty z jinanu dvoulaloč-
natého (Gingko biloba).

Chtěl bych ale připomenout 
i více než častý podíl krční pá-
teře na těchto potížích, zejmé-
na pak v současné době, kdy 

prudce narůstá počet pacientů 
trpících chorobami pohybo-
vého aparátu jako takového. 
Pacientům v tomto případě 
může velmi výrazně pomoci též 
rehabilitační medicína. Jedná 
se jednak o mobilizační tech-
niky, dále i o aplikaci různých 
tzv. fyzikálních technik – pře-
devším šetrné terapie trakční, 
elektroléčebných technik.

V současné době se rovněž 
ukazuje, že velmi podstatnou 
měrou může pomoci aplikace 
neinvazivního laserového pa-
prsku, která výrazně změnila 
prognostické vyhlídky postiže-
ných touto nemocí. Důležité je, 
že musí jít o laserový zdroj jas-
ně defi novaného výkonu a vl-
nové délky. Laserový paprsek 
je aplikován přímo na struk-
tury vnitřního ucha a je využí-
váno jeho stimulačního efektu 
na buněčné struktury.

Na základě naší klinické zku-
šenosti můžeme konstatovat, 
že více jak 60 % pacientů má 
při komplexní léčebné péči vý-
raznou subjektivní úlevu. Míru 
úlevy od utrpení, které s sebou 
toto onemocnění přináší nejen 
na rovině tělesné, nejlépe po-
soudí právě pacient…

MUDr. Miroslav Procházka,
zastupitel

Zdravotnické okénko

Představujeme
Teen Challenge

Žil mezi námi…

Bojová jednotka Památníku národního osvobození

Hlídka u zadního vchodu do Sokolovny – bratři ze sboru ČCE

Druhý žižkovský starosta Josef 
Moric Wertmüller (1817–1890)

ThDr. Miloš Bič (1910–2004)



Bára Hančilová z 5.A 
Základní školy Žerotí-
nova se už podruhé pro-
bojovala do národního 
kola soutěže v umělec-
kém přednesu Pražské
vajíčko v kategorii II 
(v kategorii nejmlad-

ších žáků získal čestné uznání Jakub Černý 
ze ZŠ Lupáčova).
Co jsi recitovala?

S tátou jsme vybrali Tři zajíce od Chris-
tiana Morgensterna v překladu Emanuela 
Frynty. Máme doma knížku Morgen-
sternových veršů v různých překladech 
a z těch jsem si vybírala. Táta je dramaturg, 
a tak mi do toho moc mluví. Letos jsem si 
řekla, že budu tolerantní a alespoň ho vy-
slechnu. Myslím, že recitovat není ani těž-
ké, stačí mít fantazii a hezkou básničku.
A co tomu říkají spolužáci?

Ani nic. Já mám támhle (mávne rukou 
k školní chodbě) diplomy, a to je tak 
všechno. Za výhru jsem dostala poukázku 
na knížky. Loni se mi na národním kole 
v Trutnově moc líbilo. To není ani soutěžní, 
spíš je to seminář, kde se učíme a hodně si 
povídáme. Třeba i venku v přírodě.

Michaela Púčiková
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Tři zajíce 
od Báry

Kdo mě chce

1) 0823-04 desetiměsíční hnědá fenka s bílou náprsenkou, pitbulteriér; mladá, hravá, 
potřebuje čas a péči. Nalezena nad Hlavním nádražím.

2) 0941-04 pětiměsíční černý pes se znaky, kříženec německého ovčáka, v dospělosti větší 
velikosti; hodný a milý, potřebuje ještě vychovat. Nalezen v Praze 3.

3) 0951-04 jedenapůlletý černý pes s pálením, německý pinč standardní velikosti; 
společenský a veselý. Nalezen 8. 5. na Vinohradech.

4) 0957-04 dvanáctiletá bílobéžová fenka, kříženec špice střední velikosti; milá a čistotná, 
vhodná do bytu, slyší na jméno Ťapinka. Nalezena 9. 5. na Žižkově.

5) 0959-04 desetiletá krémová fenka, kříženec střední velikosti; již starší, ale milá a přítulná. 
Nalezena v ulici Na Balkáně.

6) 0960-04 desetiletý černohnědý pes, menší kříženec jezevčíka; klidný, milý, hodí se 
ke starším lidem. Nalezen 9. 5. v Malešické ulici.
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pošta. Náklad: 38 000 výtisků. Vyšlo 28. 5. 2004. Registrační číslo MK ČR E12803.

Sportovními výkony proslavit svou 
školu i Prahu 3 se rozhodlo basketba-
lové družstvo starších žáků (8. a 9. tří-
da) Základní školy nám. Jiřího z Lob-
kovic pod vedením Mgr. Jitky Meis-
nerové. Nejprve v únoru zvítězilo 
v okresní školní soutěži v košíkové 
a získalo putovní pohár starosty 
Prahy 3, poté v dubnovém krajském 
kole chlapci vyhráli svou skupinu, 
semifinále i finále a stali se Přebor-
níky Prahy. Neprohráli jediný zápas 
a postoupili do kvalifikace na přebor 
republiky (Čechy-západ). Ve čtvrtek 
29. dubna nastoupili proti vítězům 
z Plzeňského, Karlovarského a Ústec-
kého kraje (na snímku v zápase s bas-
ketbalisty z Ústí nad Labem) a – opět 
s přehledem vyhráli!

Republikové finále v basketbalu, 
v němž se mezi sebou utkalo 7 nejlep-
ších školních družstev republiky v da-
né kategorii (4 z Čech a 3 z Moravy) 
+ jedno pořadatelské, se uskutečnilo 
ve dnech 21. až 23. 5. v Ostravě. Lob-
kovičáci se umístili na vynikajícím 
3. místě. 

-red-

Vítězné tažení basketu z Lobkovic 

Stručně...
� Denní jesle v Roháčově ulici 40 
budou v letních měsících uzavřeny, 
a to od 12. 7. do 6. 8.

� Klub přátel Žižkova bude od 1. 6.
sídlit v nových prostorách v Bla-
hoslavově 2, Praha 3 (zvýšené 
přízemí). Návštěvní hodiny – každé 
úterý 15.00–17.00, kontaktní tel. 
– 222 714 180.

� Základní škola V Zahrádkách 
pořádá v úterý 8. 6. Den otevřených 
dveří: od 14.00 do 18.00 bude pro-
bíhat zápis na školní rok 2004/2005 
do 2. ročníku specializovaných tříd 
pro děti s poruchami učení, v 16.00 
se uskuteční setkání s rodiči, kteří 
mají zájem o nově schválený projekt 
pro 1. třídy „Napříč předmětům“ 
(některé předměty budou současně 
vyučovány třídní učitelkou a zahra-
ničním učitelem, vzdělávání podle 
osnov obecné školy). Jiný termín lze 
domluvit na tel. číslech 284 862 165 
a 284 860 650 či emailové adrese 
zsjarov@zsjarov.cz, podrobnější in-
formace najdete na www.zsjarov.cz.

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

Téměř přes noc zkrásněla malá zahra-
da Mateřské školy Pražačka: nevzhled-
ná betonová zídka, která ji oddělovala 
od vedlejšího hřiště, se totiž proměnila 
ve velký barevný obraz. Stalo se tak díky 
spolupráci školky s umělkyní nad jiné 
povolanou – akademickou malířkou Tá-
ňou Svatošovou (na snímku s předškolá-
ky), autorkou např. slavné Hrabalovy zdi 
na Palmovce. Ta již dříve vymyslela logo 
školky (motiv houpacího koníka je nejen 
příznačný pro předškolní děti, ale také 
odkazuje k jedné z dominant Žižkova 
– jezdecké soše Jana Žižky na Vítkově, 
jeho barevnost pak odpovídá barvám 
přiřazeným jednotlivým třídám školky), 
které koncem dubna namalovala dopro-
střed zdi. Malovaná zeď však není pouze 
jejím dílem, na práci se díky ekologickým 
barvám mohli podílet též učitelé, kteří 
vpravo i vlevo od koníka kombinovali 
přísné tvary s volnějšími, a děti, jež 
daly prostor své fantazii na krajích více 
než šestnáctimetrové zídky. -red-
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Jiřina Polanecká, dlouholetá předsedkyně 
Klubu přátel Žižkova, oslavila 24. dubna 
osmdesáté narozeniny. Do Klubu jí přišli 
osobně popřát mj. i zástupkyně starosty 
Prahy 3 Milena Kozumplíková či neú-
navný organizátor žižkovského kulturní-
ho dění Jiří Hošek.

Ve dnech 17. a 18. dubna 
uspořádala Farní charita Žiž-
kov sbírku humanitárních po-
třeb pro azylové domy a dět-
ské domovy v Čechách, nuzné 
na Ukrajině a v Bělorusku, po-
stižené zemětřesením v Irá-
nu a Alžíru a romské osa-
dy na Slovensku. Darovaných 
věcí se nakonec sešlo tolik, že 
objednaná Avia musela jet na-
dvakrát, i po druhé plná. Dě-
kuji touto cestou všem dárcům, 
dále těm, kteří pomáhali s pří-
jmem a tříděním humanitár-
ních potřeb, a studentům Gymnázia Sladkovského a žákům ZŠ Chelčického (na sním-
ku) za nakládání sbírky do auta.

Mária Uhnáková, ředitelka Farní charity Žižkov

 V neděli 2. května proběhlo v po-
řadí již 4. soutěžní setkání dramatic-
kých souborů Základní školy Lupáčova 
a spřátelené Základní umělecké školy 
Hulín. Hostitelství připadlo tentokrát 
na ZŠ Lupáčova, své síly poměřovalo 
přes 30 žáků různého věku ze 7 souborů 

obou škol, a to na útvaru zvaném Diva-
dlo jednoho herce. Jedno- až pětiminuto-
vé etudy, v nichž každý sám za sebe mu-
sel dokázat, jaký herecký talent v něm 
vězí a jak se dokáže vypořádat se zvo-
leným námětem (vedle dramatického 
zpracování více či méně slavných básní 
a prozaických textů se objevila celá řada 
námětů vlastních), hodnotili skuteční od-
borníci – v porotě zasedla např. textařka 
L. Stropnická, herec J. Liška či ředitel re-
klamní agentury T. Bojda.

Mezi soutěžícími však neprobíhal 
nějaký nesmiřitelný zápas: více než o ví-
tězství totiž šlo o přátelské setkání, které 
malé herce i jejich vedoucí povzbudilo 
a inspirovalo do další práce a snad 
všechny diváky pobavilo. -red-

Kontroly pejskařů
Ve dnech 21. a 22. dubna proběhla na území Prahy 3 kontrolní 

akce zaměřená na dodržování povinností majitelů psů (kontrola 
psích známek a znečišťování veřejného prostranství psími exkre-

menty). Během akce, které se zúčastnilo 9 strážníků OŘ MP Praha 3 a 10 pra-
covníků ÚMČ Praha 3, bylo zkontrolováno celkem 84 psů. Ve 3 případech bylo 
zjištěno, že majitel nezaplatil za svého psa povinný poplatek, dále byl odhalen 
1 přestupek znečištění veřejného prostranství, jenž byl s neukázněným majite-
lem řešen na místě blokovou pokutou.

V průběhu I. čtvrtletí letošního roku bylo strážníky odhaleno celkem 34 pří-
padů nezaplacení poplatku za psa a uloženo 29 blokových pokut za znečišťování 
veřejného prostranství psími exkrementy.

Bc. Dušan Machoň,
ředitel OŘ MP Praha 3

Městská policie informuje
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Malovaná zeď na Pražačce

V Mateřské škole Jeseniova 204 se 29. 4.
konala akce „Zasaď si svůj strom, keř, 
rostlinu“, při níž byla v prostorách 
zahrady MŠ obnovena zeleň, v květ-
nu minulého roku vypálená dětskými 
vandaly. Za účast na akci a za fi nanční 
příspěvky rodičů, které částečně po-
kryly náklady na nákup zeleně, děkuji 
a dětem, které se o zeleň starají, přeji 
hodně pěstitelských úspěchů.

Mgr. Alena Luhanová,
ředitelka MŠ Jeseniova 204

Vstup České republiky do Evropské unie oslavili v Základní škole Jaroslava Seiferta ve Vl-
kově ulici zajímavým způsobem. Každá třída druhého stupně si vybrala jednu zemi EU 
a tu představila svým spolužákům: tak například ve třídě seznamující s Řeckem voněly 
tzaziky a olivový olej, tančily se řecké tance a na památku si každý návštěvník mohl odnést 
mušličku, v belgické třídě se podávaly hranolky a nechyběl čurající chlapeček, Itálie se pre-
zentovala mnoha druhy těstovin a operou (na snímku česká třída). Všichni žáci k tomu do-
stali testy s otázkami k zemím EU, se kterými si během „zájezdu“ vesměs hravě poradili.

Malí velcí 
herci 

Poděkování Farní charity
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