
Víte, co s odpady? 
Potřebujete se zbavit 
kovošrotu? Znáte 
ekologické organizace 
z Prahy 3?

Čtěte na straně 7.

Žižkov a cestovní ruch.
Studenti VŠE Praha
se zamýšleli nad tím, 
čím může Žižkov 
přitáhnout návštěvníky. 

Čtěte na straně 6.

V Yvoně Kreuzmannové 
má moderní taneční 
umění velkého zastán-
ce. Všiml si toho 
i francouzský prezident.  

Čtěte na straně 11.

Návrat 
k Radničním 
novinám

Vážení čtenáři,
noviny, které právě držíte v rukou, 

mají novou hlavičku, jejíž součástí 
je nový jednotný znak pro Žižkov 
a Královské Vinohrady. Po zralé úva-
ze jsme se navíc rozhodli k návratu 
k původnímu názvu novin (doplně-
nému o zpřesňující lokalizaci), neboť 
je přes jejich přejmenování v létě 
minulého roku stejně nikdo nenazval 
jinak než Radniční noviny.

Po zkušenostech s předchozí hla-
vičkou, k jejíž grafické podobě byla 
nejen z Vaší strany řada výhrad, 
jsme si tentokrát chtěli dát maxi-
málně záležet na tom, jak bude 
vypadat to první, čeho si čtenář 
novin všimne. Proto Rada městské 
části ve spolupráci s vedením Střed-
ní výtvarné školy Václava Hollara 
vyhlásila mezi maturanty této školy 
soutěž o nejlepší grafický návrh 
nové hlavičky. Z více než třiceti 
předložených prací zvítězil návrh 
Markéty Sandanusové.

Dubnové číslo má kromě drob-
ných grafických změn (zrušili jsme 
např. šedý podklad u některých rub-
rik včetně úvodníku, neboť písmo 
v něm nebylo vždy úplně dobře čitel-
né) ještě jednu zvláštnost: je rozšířené 
o dvojlist. Na jedné straně se nám 
totiž nashromáždily texty, které ne-
bylo možné pro jejich rozsah zařadit 
do „normálního“ čísla novin (materiá-
ly k odpadům a životnímu prostředí 
a práce studentů VŠE k Žižkovu), 
na straně druhé nám bylo líto spousty 
pěkných fotek z masopustu, ke kte-
rému se proto vracíme obrazovou 
přílohou.

Pevně věřím, že se vám nová hla-
vička bude líbit a rozšíření novin 
vás potěší, a zároveň doufám, že čas 
rozsáhlých změn pomalu končí a po-
doba novin se ustaluje.

Martin Benda,
předseda redakční rady

Předseda Vlády České republiky Vla-
dimír Špidla navštívil ve čtvrtek 18. 3. 
žižkovskou radnici, kam byl pozván za-
stupiteli sociální demokracie, aby ve ve-
řejné besedě vysvětlit vládní návrh 
reformy veřejných financí. Na Havlíč-
kovo náměstí se dostavil se zpoždě-
ním, rychlý průjezd odpolední Prahou 
se ukázal být i nad síly vládní kolony…

Po krátkém přivítání na radnici staros-
tou Milanem Českým a zápisu do rad-
niční pamětní knihy přešel premiér 
do zasedací síně, kde občanům včetně 
řady zaměstnanců Úřadu a zastupitelů 
nejprve krátce představil navrhovanou 
reformu veřejných financí, aby se pak již 
cele věnoval dotazům z řad veřejnosti. 
Vysvětlil, jak nebezpečné je zadlužení 
státu, proč je třeba změnit daňové zá-
kony, jak chce stát podporovat rodiny 
s dětmi, jaké hrozí nebezpečí, pokud 
nebude včas provedena reforma důcho-
dového systému. Dámu z publika ubez-

pečil, že většina zvýhodnění pro mla-
dé rodiny se bude týkat i svobodných 
matek. Vrátil se i k nešťastnému odstou-
pení kandidáta na evropského komisaře 
Miloše Kužvarta.

Poměrně obšírně se věnoval též odpo-
vědi na dotaz místostarosty Jana Plívy 
k problematice nezaměstnanosti, mno-
ho dalších otázek se týkalo zvyšování 
daní, jejich dopadu na drobné živnostní-
ky či kompenzací pro důchodce. Odbor-
ná debata se strhla okolo připravované 
změny zákona o zaměstnanosti týkající 
se absolventů škol. Od občanů padl 
dotaz i na zavedení zón placeného stání, 
které premiér – s odvoláním na důvěru 
v radní Prahy 3 – nepřímo podpořil. 

Možná právě proto, že Vladimír Špi-
dla není ekonom, byla jeho vysvětlení 
a odpovědi srozumitelné i široké veřej-
nosti, byť samozřejmě mnohá opatření 
nebudou přijímána s nadšením.

-red-

Rozpočet Městské části Praha 3 na rok
2004 plánuje výdaje ve výši 654 mil. Kč 
a příjmy ve výši 442 mil. Kč. Schodek 
je kryt zapojením zůstatků minulých let 
(tj. v minulých letech uspořených finanč-
ních prostředků a fondů – 70 mil. Kč) 
a využitím cizích zdrojů ve výši 150 mil. 
Kč na částečné krytí investičních akcí 
do tvorby nového bytového fondu – ná-
staveb. Rozdíl ve výši 8 mil. Kč vyplývá 
z povinnosti MČ úvěry splácet.
Příjmy

Příjmy se skládají z daňových příjmů 
(61 mil. Kč), nedaňových příjmů (13 mil.
Kč), dotací (90 mil. Kč ze státního roz-
počtu a 157 mil. Kč z rozpočtu hl. m. 
Prahy) a z převodů z vedlejší hospodář-
ské činnosti (122 mil. Kč), a to zejména 
z prodeje nástaveb, privatizace, výnosů 
z nebytových prostor (tyto se využívají 
ve formě investic do bytových a neby-
tových prostor).
Výdaje

Celkové výdaje ve výši 654 mil. Kč 
jsou ze 44 % tvořeny výdaji kapitálo-
vými (290 mil. Kč) a z 56 % běžnými 
(364 mil. Kč).

Z kapitálových výdajů chce MČ 
v letošním roce vynaložit 177 mil. Kč 

na výstavbu nových bytových jednotek 
formou nástaveb (včetně regenerací 
domů, na nichž se nástavby budou reali-
zovat). Dále plánuje investovat zejména 
25 mil. Kč do budování dopravy v klidu 
– rezidentní a abonentská stání, 24 mil. 
Kč do rekonstrukcí školních budov, 
15 mil. Kč do ostatních nemovitostí 
ve vlastnictví MČ.

Z běžných výdajů je sice nejvýznam-
nější položkou správa úřadu, nutno však 

poznamenat, že i přes výdaje na správu 
ve výši 126 mil. Kč se Úřad MČ Praha 3
v přepočtu úředníků na obyvatele řadí 
k nejefektivnějším v Praze.

Nepočítáme-li sociální dávky (57 mil. 
Kč), které jsou plně kryty dotací ze stát-
ního rozpočtu, můžeme hned na druhé 
místo zařadit s 51 mil. Kč výdaje na škol-
ství. Včetně kapitálových výdajů tak MČ 
na školství vynaloží v roce 2004 celkem 
75 mil. Kč (v této částce nejsou zahrnuty 

mzdy a související výdaje, které dosahují 
výše přes 180 mil. Kč).

Na životní prostředí bude vydáno 
celkem 31 mil. Kč, z toho 13 mil. Kč 
na údržbu zeleně, 11 mil. Kč na úklid 
chodníků, další výdaje jdou do obnovy 
stromořadí, sběru odpadů apod.

Z ostatních významnějších položek 
lze jmenovat z oblasti sociálních věcí 
Pečovatelskou službu (19 mil. Kč) a In-
tegrační centrum Zahrada (8 mil. Kč), 
z oblasti zdravotnictví Ošetřovatelský 
dům (10 mil. Kč) a Lékařskou službu 
první pomoci (6 mil. Kč) a z oblasti 
sportu Sportovní a rekreační areál Pra-
žačka (8 mil. Kč).

MČ Praha 3 bezpochyby patří k měst-
ským částem podporujícím bohatý 
kulturní život. Přímo z rozpočtu jde 
na kulturu 19 mil.  Kč. Nejvýznamnější 
výdaje se týkají našich příspěvkových 
organizací Junior klub, Atrium a Žiž-
kovské divadlo Járy Cimrmana. Z roz-
počtu Odboru kultury jsou hrazeny 
takové akce jako Vinohradské vino-
braní, Žižkovský masopust, Pivobraní či 
Nekonvenční žižkovský podzim.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Rozpočet Městské části Praha 3 na rok 2004

Premiér navštívil radnici

Žižkovská radnice neopomněla vyvěsit 
10. března tibetskou vlajku a podpořit 
tak světový den solidarity s lidem oku-
povaného Tibetu. Na snímku zástupkyně 
starosty Milena Kozumplíková a starosta 
Milan Český.

O vytržení z poklidné pracovní atmo-
sféry se postarali občané naší městské 
části, kteří přišli vyjádřit svůj vesměs 
kritický postoj k záměru radnice regu-
lovat parkování zavedením zóny place-
ného stání. Všichni návštěvníci z Prahy 3,
kteří chtěli členům ZMČ sdělit svůj ná-
zor nebo položit otázku, měli možnost 
veřejně vystoupit. Zastupitelé po dlouhé 
rozpravě projekt zóny placeného stání 
schválili.

Přítomnost těch, kteří neváhali na ve-
řejné jednání zastupitelstva přijít, roz-
hodně zbytečná nebyla. Přes vypjatou 
atmosféru byla patrná snaha o problému 
věcně diskutovat. Návštěvníci jednání 
určitě dali najevo, že má-li být projekt 
rezidentního stání v naší městské části 
úspěšný, musí být radnice schopna dů-
vody tohoto počínání vysvětlit a obhájit, 
stejně jako poskytnout veřejnosti včas 
všechny potřebné informace. -pb-

Jednání zastupitelů bouřlivé Podpora formou grantů 
letos v rekordní výši

Naše městská 
část již několik let 
podporuje činnost 
řady neziskových 
subjektů prostřed-
nictvím grantů. Za-
tímco v minulém 
roce grantový fond
vydal necelých pět
milionů Kč, mezi 

úspěšné žadatele bylo pro rok 2004 v mi-
nulých dnech rozděleno více než sedm
milionů Kč. Takový nárůst spolufinan-
cování kulturních aktivit a neziskového 
sektoru je určitě dobrou zprávou. Také 
v porovnání s jinými městskými částmi 
můžeme být s výší finančních prostředků 
určených na granty velmi spokojeni. Pole 
působnosti grantového fondu je přitom 
velmi široké, záběr odpovídá každoroč-
ně vyhlašovaným grantovým tématům. 
Mezi nimi najdeme projekty kulturní 
a umělecké, stejně jako aktivity v oblasti 
sportu či volného času dětí a mládeže. 
Grantová témata dále pokrývají sociální 
problematiku nebo oblast života seniorů, 

ale také projekty týkající se ekologie či 
protidrogových aktivit.

Než zastupitelé schválili poskytnutí 
darů konkrétním subjektům, musel od-
vést náročnou práci Výbor Zastupitel-
stva pro správu grantového a podpůr-
ného fondu. Jeho úkolem bylo posoudit 
doslova stohy došlých žádostí a předložit 
Radě, resp. Zastupitelstvu návrh na roz-
dělení finačních prostředků.

Mezi 79 konkrétních projektů byla 
nakonec rozdělena částka v celkové výši
7 140 492 Kč. V letošním roce tak grant 
MČ Praha 3 obdrží například Palác Ak-
ropolis, kino Aero, Nová Trojka, Junák, 
pořadatelé festivalů Tanec Praha, Ne-
konvenční žižkovský podzim či Kytara 
napříč žánry, Střední výtvarná škola Vác-
lava Hollara, Baletní škola Jána Nemce, 
Svaz důchodců Praha 3, Teen Challenge,
Mamma Help nebo organizace Českého 
svazu ochránců přírody Koniklec. Pře-
hled všech schválených žadatelů najdete 
na www.praha3.cz.

Milan Český,
starosta

Rozpočet na rok 2004
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RWE Umwelt CZ, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. 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) 26. 4.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2)   5. 4.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 12. 4.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 19. 4.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4) 26. 4.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2)   5. 4.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 12. 4.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 19. 4.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2) 26. 4.
10. Ambrožova/Malešická (4)   5. 4.
11. Jeseniova 143 (3) 12. 4.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 19. 4.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3) 26. 4.
14. Koněvova/V Jezerách (2)   5. 4.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 12. 4.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 19. 4.

Na území Městské části Pra-
ha 3 probíhá v současné době 
jedna z největších akcí v oblasti 
veřejné zeleně v historii tohoto 
obvodu. Jedná se o kompletní 
obnovu stromořadí v katastrál-
ním území Vinohrad a Žižkova.

Akce s sebou nese i nepo-
pulární kroky, jako jsou kácení 
stromů (i když starých a nemoc-
ných) a nutná dopravní omezení. 
V současné době probíhá druhá 
a třetí etapa, jejíž realizace se do-
tkne života občanů Vinohrad 
a spodní části Žižkova.

Kácení stromů, které nará-
ží na největší kritiku občanů, je 
podložené dendrologickým prů-
zkumem, který zpracovávali před-
ní odborníci z Výzkumného ústa-
vu Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví Průhonice. 
Ke kácení byly navrženy pouze 
stromy v rozsahu sadovnické hod-
noty 4–5, tj. stromy s perspektivou 
života 3–5 let, trpící mechanickým 
poškozením a následným klejoto-

kem, a dále stromy silně oslabe-
né nebo poškozené, se sníženou 
nebo žádnou vitalitou.

Celkový počet stromů navrže-
ných ke kácení je ve 3. etapě 41. 
Tato etapa se týká ulic Bořivojova, 
Ondříčkova, Řipská, Fibichova, 
Přemyslovská a Sudoměřská. Je 
třeba uvést, že počet nově vysaze-
ných stromů je více než dvakrát 
vyšší – 88 zdravých školkařských 
výpěstků. Stromy budou nahrazeny 
jednak stejným kultivarem sakury 
a dále jinými odolnějšími druhy, 
jako například jeřábem a svítelem.

Doufáme, že občané Městské 
části Praha 3 přijmou tato opat-
ření s velkým pochopením, neboť 
se jedná v oblasti veřejné zeleně 
o velmi nezbytný zásah, který oce-

ní především naše děti. Zároveň je 
dobré si uvědomit, že za současný 
žalostný zdravotní stav stromo-
řadí (např. v ulici Přemyslovská) 
může především necitlivé chování 
některých motoristů, kteří svými 
vozidly při parkování poškozují 
kmeny stromů, čímž se podílejí 
na jejich degeneraci. Nové stromy 
budou z tohoto důvodu chráněny 
kovovou zahrádkou.

Pro provedení projektové a re-
alizační fáze celé akce byla na zá-
kladě konkurzního řízení vybrána 
zahradnická firma Jena, která má 
s výsadbou stromořadí na území 
hl. m. Prahy bohaté zkušenosti.

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

oddělení správy zeleně

Obnova stromořadí v Praze 3 Volné nebytové prostory
Výzva č. 180

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými neby-
tovými prostory:
1. Seifertova 69/353, prodejna, 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)

2. Jeseniova 89/1916, kanceláře, 45,71 m2, 7. podlaží (min. nájemné 
700 Kč/m2/rok)

3. Soběslavská 35/2257, prodejna, rychlé občerstvení, 99,40 m2, 
přízemí (min. nájemné 800 Kč/m2/rok)

4. Koněvova 142/1603, prodejna, 27,68 m2, přízemí (min. nájemné 
1000 Kč/m2/rok)

5. Domažlická 8/1488, tichá služba, kanceláře, 55,65 m2, suterén 
(min. nájemné 500 Kč/m2/rok)

6. Domažlická 4/1505, tichá služba, kanceláře, 87,57 m2, suterén 
(min. nájemné 500 Kč/m2/rok)

Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 6. 4. v 9–10 hod.
7. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.48, 12,00 m2 (min. nájemné 

900 Kč/m2/rok)
8. Pod Lipami 3/2663, garáž č. 34, 15,55 m2 (min. nájemné 

1100 Kč/m2/rok)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty na základě vašich písem-
ných nabídek zaslaných Městské části Praha 3 – Úřadu městské části 
na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou 
Výběrové řízení č. 180. Obálky takto neoznačené nebo označené ne-
úplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte 
výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete 
za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií 
výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá 
výše nájemného. Uveďte též záměr, co budete v nebytových pro-
storech provozovat (k provozování výherních a hracích automatů 
nebudou nebytové prostory pronajaty), podmínkou pro pronajmutí 
garáže/garážového stání je trvalé bydliště v Praze 3 (pokud budete 
zasílat nabídky na více nebytových prostor, je nutno zaslat každou 
nabídku samostatně). Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zá-
jemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. 

Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 16. 4. v 15.00 hod.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ dne 19. 4.

Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně informo-
váni do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo 
odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

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

Zastupitelstvo městské části Praha 3
ze dne 16. 3.

Schválilo
• předložený návrh rozpočtu MČ P-3 na rok 2004 
v objemu příjmů ve výši 442,5 mil. Kč, v objemu 
výdajů ve výši 653,9 mil. Kč a saldem Tř. 8 – Finan-
cování ve výši 211,3 mil. Kč • přijetí krátkodobého 
úvěru ve výši 15 mil. Kč • poskytnutí návratných 
půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území 
MČ P-3 z fondu obnovy a rozvoje • poskytnutí 
darů z grantového a podpůrného fondu • prodej 

pozemku parcely č. 1820, k. ú. Žižkov, a. s. GEDE-
CO za kupní cenu stanovenou dohodou v celkové 
výši 3 311 000 Kč
Souhlasilo
• s předloženým projektem Zóny placeného stání 
na území MČ P-3 s výjimkou ceníku, který je jen 
orientační a bude určen rozhodnutím Rady hl. m.
Prahy, a doporučilo RMČ projekt zapracovat 
do vyhlášky a doprovodných předpisů • se zřízením 
akciové společnosti Pražská parkovací ve 100% 
vlastnictví MČ P-3

Rada městské části Praha 3
ze dne 10. 3.

Schválila
• grafické ztvárnění nového loga měsíčníku MČ P-3
Souhlasila
• s výzvou více zájemcům na opravu střechy žižkov-
ské radnice, Havlíčkovo nám. 9 • s uzavřením smlou-
vy o zajištění údržby zeleně na pozemku parcely 
č. 4224/15, k. ú. Žižkov, na Vrchu sv. Kříže, s R. Mráz-
kovou a o zajištění údržby zeleně na pozemku parcely 
č. 4320, k. ú. Žižkov, na Olšanském nám. u kostela sv. 
Rocha, s Arcibiskupstvím pražským • s uzavřením 
nájemních smluv na dobu určitou u 6 bytů
Vzala na vědomí
• zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
1. na restaurování historických teracových podlah 
v budově radnice a souhlasila s výběrem nejvhod-
nější nabídky firmy Omega 99, s. r. o., 2. na stavební 
úpravy školnického bytu na šatny Městské policie 
Cimburkova 18 a souhlasila s výběrem nejvhodnější 
nabídky firmy Fajstavr, s. r. o., 3. na modernizaci tele-
fonní ústředny ÚMČ P-3 a souhlasila s výběrem nej-
vhodnější nabídky firmy Telemont, a. s., 4. na výměnu 
3. části oken v ZŠ Vlkova 31 a souhlasila s výběrem 
nejvhodnější nabídky firmy Fajstavr, s. r. o., 5. na úpra-
vu dětského hřiště v zahradě MŠ Libická a souhlasila 
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Paleček, s. r. o., 

6. na stavební úpravy školní kuchyně a jídelny ZŠ 
Chelčického a souhlasila s výběrem nejvhodnější na-
bídky firmy FLOD Praha, a. s. • usnesení Výboru 
pro územní rozvoj a dopravu na poskytnutí návrat-
ných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na úze-
mí MČ P-3 a doporučila je ZMČ schválit

ze dne 24. 3.
Souhlasila
• s výzvou více zájemcům: 1. na vypracování ener-
getických auditů bytových domů, 2. na výměnu části 
oken v ZŠ Jeseniova 96 • s provedením veřejné za-
kázky akce oprava zavlažovacího systému v parku 
na Škroupově nám. v P-3 a schválila zadat realizaci 
firmě AQUASART, spol. s r. o.
Vzala na vědomí
• zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabí-
dek: 1. na rekonstrukci a zateplení dvorní fasády ZŠ 
Havlíčkovo nám. a souhlasila s výběrem nejvhodnější 
nabídky firmy INGBAU CZ, s. r. o., 2. na rekonstrukci 
atletické dráhy a hřiště kopané ve Sportovním a re-
kreačním areálu Pražačka a souhlasila s výběrem 
nejvhodnější nabídky firmy Sport Technik Bohemia

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

Komplexní údržba 
komunikací v roce 2004

Termíny čištění
Blok č. 1:    1. 4. (čtvrtek)

Hollarovo nám., Horní Stromky, Hradecká, Chru-
dimská, Kouřimská, nám. Jiřího z Lobkovic, Písecká, 
Slezská (Jičínská-nám. Jiřího z Lobkovic), Soběslav-
ská (Votická-Hollarovo nám.), Šrobárova, U Vi-
nohradské nemocnice, U Vinohradského hřbitova, 
V Horní Stromce, Zásmucká

Blok č. 2:    2. 4. (pátek)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohrad-
ská-Korunní), Perunova, Řipská (Vinohradská-Ko-
runní), Slezská (U Vodárny-Jičínská), U Vodárny 
(Vinohradská-Korunní)

Blok č. 3:    5. 4. (pondělí)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčkova), Jagel-
lonská (Bořivojova-Radhošťská), Křišťanova, Lu-
cemburská (Orlická-Jičínská), Orlická, Přemyslovská 
(Orlická-Jičínská), Radhošťská, spojka Baranova-
-Sudoměřská, Sudoměřská, Žižkovo nám.

Blok č. 4:    6. 4. (úterý)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kubelíkova), 
Čajkovského (Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, 
Jagellonská (Milešovská-Bořivojova), Křížkovské-
ho, Laubova, Lucemburská (Milešovská-Boři-
vojova), Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, 
Ondříčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, 
Přemyslovská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická), Sla-
víkova, Ševčíkova, Škroupovo nám., Velehradská, 
Zvonařova

Blok č. 5:    7. 4. (středa)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkov-
ského (Kubelíkova-Sladkovského nám.), Havelkova, 
Chvalova, Ježkova, Krásova (Seifertova-Kubelíko-
va), Kubelíkova, Lipanská (Bořivojova-Táboritská), 
Přibyslavská, Sladkovského nám., U Rajské zahrady 
(Vozová-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

Blok č. 6:    8. 4. (čtvrtek)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Havlíčkovo 
nám., Husinecká, Chelčického (Lipanská-Prokopo-
va), Chlumova (Seifertova-Prokopova), Jeronýmo-
va, Kostnické nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), 

Lipanská (Chelčického-Havlíčkovo nám.), Lupáčo-
va, Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, 
Rokycanova (Chelčického-Prokopova), Řehořova, 
Štítného, U Božích bojovníků

Blok č. 7:    9. 4. (pátek)
Basilejské nám. (západní strana), Biskupcova (Zel. 
Hajského-Želivského), Blahoslavova, Černínova, 
Českobratrská, Domažlická, Hájkova, Chlumova 
(Roháčova-Koněvova), Jeseniova (Rokycanova-
-Želivského), Kališnická, Koldínova, Lukášova, 
Malešická (Basilejské nám.-Na Parukářce), Na Pa-
rukářce, nám. Barikád, Ostromečská, Prokopovo 
nám., Roháčova, Rokycanova (Prokopova-Koně-
vova), Sabinova, Tachovské nám., Tovačovského, 
U Stadionu, U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, 
Žerotínova

Blok č. 8:    13. 4. (úterý)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní strana), Bis-
kupcova (Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jese-
niova (Želivského-Koněvova), Jilmová, Kunešova, 
Loudova, Malešická (Basilejské nám.-Ambrožova), 
Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), 
Na Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohradou), 
Nad Ohradou, Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Do-
mově (Za Žižkovskou vozovnou-Hraniční), Viklefo-
va, Za Žižkovskou vozovnou (Jeseniova-Kunešova), 
Na Ohradě

Blok č. 9:    14. 4. (středa)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá, Luční, 
Na Balkáně (Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, 
Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad Lukami, Pod Vrcho-
lem, Šikmá, U Kněžské louky, V Domově (Hraniční-
-K Lučinám), V Okruží

Blok č. 10:    15. 4. (čtvrtek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky, 
Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině, Na Rovnosti, 
Na Vackově, Osiková, Pod Jarovem, Pod Lipami, 
Schöfflerova, V Jezerách, V Zeleni, V Zahrádkách, 
Za Vackovem

Městská část Praha 3,
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Soutěž 
Přestaň 
a vyhraj!
Městská část Praha 3 se v květ-

-nu připojí k myšlence meziná-
rodní soutěže „Přestaň a vyhraj“, 
jejímž organizátorem je spolu 
se Světovou zdravotnickou orga-
nizací (WHO) Státní zdravotní 
ústav. Cílem akce je pomoci ku-
řákům zbavit se nebezpečného 
návyku. Soutěž bude probíhat le-
tos již pošesté a zúčastní se jí té-
měř sto států z celého světa. 

Podrobné informace a podmín-
ky soutěže naleznete na interne-
tových stránkách naší městské 
části – www.praha3.cz.

Ing. Simona Prokopcová,
vedouví oddělení zdravotnictví –

 zdravotní rada

Volby do Evropského parla-
mentu se blíží, a tak je třeba zno-
vu zopakovat některé informace 
k nim:
g Volby se konají 11. a 12. 6. 
2004. V pátek 11. 6. budou vo-
lební místnosti otevřeny od 14.00 
do 22.00 hod., v sobotu 12. 6. 
od 8.00 do 14.00 hod.
g O voličské průkazy pro ty, 
kteří nebudou volit v místě svého 
trvalého bydliště, je nutno požá-
dat písemně, a to do 27. 5. 2004:

1. Písemná žádost o voličský 
průkaz zaslaná poštou
Písemnou žádost o voličský prů-

kaz lze poslat poštou na adresu: 
Městská část Praha 3, Úřad měst-
ské části, Odbor občansko správ-
ní, Havlíčkovo nám. 9, 130 85
Praha 3. Tato žádost musí být 

opatřena ověřeným podpisem ža-
datele a také obsahovat adresu, 
na kterou má být voličský průkaz 
zaslán.

2. Písemná žádost o voličský 
průkaz podaná osobně
Písemnou žádost lze podat 

osobně na adrese: Městská část 
Praha 3, Úřad městské části, Hav-
líčkovo nám. 9, Odbor občansko 
správní, 2. patro, číslo dveří 218.

V tomto případě se žadatel: 
dostaví osobně na uvedenou ad-
resu, vyplní žádost (formulář je 
k dispozici), prokáže se platným 
dokladem totožnosti (občanský 
průkaz, pas) a před pracovníkem 
odboru žádost podepíše.

Odbor občansko správní ÚMČ
Praha 3 nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb (27. 5.) předá volič-

ský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voli-
če žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle 
na jím uvedenou adresu.

Pokud o vydání voličského 
průkazu nebude písemně požá-
dáno do 27. 5., nebude vydán.
g S veškerými dotazy k volbách 
do Evropského parlamentu se
mohou občané obrátit na ÚMČ:
tel. – 222 116 221, 222 780 587
a 607 515 821, fax – 222 116 215,
email – evac@p3.mepnet.cz.
g Informace k volbách do Ev-
ropského parlamentu včetně for-
muláře pro písemnou žádost jsou 
také k dispozici na www.praha3.cz.

Eva Cihelková, vedoucí 
Odboru občansko správního

V souvislosti s akcí „Mosty Sei-
fertova“ se v současné době pro-
vádí nezbytná rekonstrukce kana-
lizace. Tato rekonstrukce zasahuje 
i do komunikace Husitská. Z toho-
to důvodu byla Odborem dopravy 
Magistrátu hl. m. Prahy povolena 

uzavírka jízdního pásu komuni-
kace Husitská, ve směru z centra. 
Provoz je převeden do protisměru. 
Předpokládaný termín dokončení 
této rekonstrukce je 16. 7. 2004.

Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Voličské průkazy k eurovolbám

V letošním roce bude na území Městské části Praha 3 opět ve třech etapách prováděna komplexní údržba 
komunikací – v dubnu (1. – 15. 4.), červnu (7. – 18. 6.) a říjnu (15. – 29. 10.). Současně bude probíhat úklid 
komunikací, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této 
akce je potřeba zajistit: • uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chodníků před zahájením KÚK 
• úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat 
TSK hl. m. Prahy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne 
a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována.

Za potíže při parkování v době komplexní údržby komunikací se omlouváme a všem ukázněným řidičům 
děkujeme za pochopení.

Další omezení dopravy na Žižkov



Připravovaná zóna placeného stání 
na území Prahy 3 bude preferovat 
zájmy občanů. Vyplývá to z projektu, 
který v minulých dnech schválilo Zastu-
pitelstvo městské části Praha 3.

Zavedením regulace parkování na Pra-
ze 3 reaguje radnice na situaci v dopravě 
na Žižkově, které hrozí v nejbližší době 
krize. Podle analýz, které si Praha 3 ne-
chala vypracovat v letech 2000 a 2003, 
totiž počet aut stále stoupá. Navíc zhru-
ba třetina přes den zaparkovaných aut 
nepatří rezidentům, ale právě návštěv-
níkům. Během nejbližších tří let máme 
spočítáno, že by na Žižkově, pokud jde 
o parkovací místa, došlo bez regulace 
k dopravnímu kolapsu.

Projekt byl zpracován tak, aby re-
gulace jednoznačně preferovala zájmy 
rezidentů, tedy občanů Prahy 3 a pod-
nikatelů se sídlem na území městské 
části, před přespolními. Z celkových asi 
12 740 parkovacích míst v zóně placené-
ho stání bude podle projektu vyhrazeno 
pro rezidenty a abonenty 10 943 míst, 
což je 84 % všech parkovacích ploch. 
Naším cílem je uvolnit prostory pro oby-
vatele naší městské části a snížit tak po-
čet osobních automobilů, které na Žiž-
kov míří z okolí.

Vedle toho se počítá s vyhrazením 
parkovacích míst i pro potřeby obyvatel 
se zdravotním handicapem. Majitelé 
vozidel s průkazem ZTP/P budou mít 
k dispozici 4 % celkových parkovacích 
kapacit, což je více než určují normy. 
Tímto rozhodnutím chceme zajistit, aby 
nedocházelo k situacím, kdy invalidní 
občané nebudou moci nalézt parkovací 
místo například před obchodem nebo 
lékařským střediskem.

Dále budou v zóně vyhrazena také 
stání, která umožní, aby byly obchody 

na Žižkově zásobovány. Tato stání však
budou omezena panáctiminutovým ča-
sovým limitem.

Podle projektu si občané budou vedle 
ročních a pololetních karet pro reziden-
ty moci pořídit i čtvrtletní a měsíční 
parkovací karty. Radnice tím chce vyjít 
vstříc občanům, kteří v sezóně opouš-
tějí i s vozem na delší dobu své trvalé 
bydliště a nevyužívají tak parkovací 
kapacity na Praze 3 někdy i řadu měsí-
ců v roce.

Největší diskuse a ohlasy zatím 
vzbudila cena, za kterou budou karty 
rezidentům prodávány. Cenu určí svou 
vyhláškou Magistrát hl. m. Praha. Ceny, 
které v minulých dnech zveřejnily 
sdělovací prostředky, jsou navrhovány 
v projektu odborníky, ale nejsou v žád-
ném případě konečné. S ohledem na to, 
že zónu placeného stání zavádí také 
Praha 2 a 7 a první pražský obvod její 
teritorium rozšiřuje, je velmi pravděpo-
dobné, že Magistrát stanoví jednotnou 
sazbu pro všechny městské části. Naše 
návrhy chceme ještě před konečnými 
jednáními s Magistrátem navíc projed-
nat jak na radnici, tak i vně – například 
s Hospodářskou komorou. Jde o to, aby 

sazby plnily regulační funkci a byly 
únosné pro občany i podnikatele.

Vedení Prahy 3 si uvědomuje, že za-
vedení zóny placeného stání je počinem, 
který občanům způsobí jisté finanční vý-
daje, a proto může být vnímán negativ-
ně. Faktem ovšem je, že se jedná o krok 
nutný. Rozvoj osobní automobilové 
dopravy za posledních 14 let se podo-
bá explozi. Kritickou situaci i vyhlídky 
není možné nadále ignorovat. V ulicích 
Žižkova, kterých by se zavedení zóny 
mělo dotknout, je v současné době 
na 14 tisíc parkovacích míst, prognózy 
hovoří o tom, že do konce desetiletí by 
jich bylo třeba zhruba dalších 12 tisíc.
Nalezení takovéto kapacity však není 
reálné, ani pokud bychom zničili veš-
kerou městskou zeleň a přeměnili ji 
na parkoviště. Stejně tak není v ekono-
mických silách Prahy 3 budovat v ta-
kovém množství garážová stání. Jedi-
ným způsobem, jak je možné zabránit 
na Žižkově dopravní a ekologické kata-
strofě, je parkování regulovat. K tomuto 
kroku musela v minulosti přistoupit 
i jiná města v Evropě, ale i v Česku. 
A jediným skutečně funkčním modelem 
pro takovouto regulaci je systém zón 
placeného státní.

Jeho zavedení u nás je daní, kterou 
platíme za rozvoj osobní automobilové 
dopravy. Praha 3 musí na tento vývoj 
bohužel reagovat. Jedná se však o nut-
nost, nikoliv o vrtoch, kterým se snaží-
me vytáhnou z peněženek občanů další 
peníze. Byl bych proto rád, abychom si 
my všichni, neboť zavedení zóny se do-
tkne nás všech, uvědomili, že se jedná 
o krok nezbytný, směřující především 
do budoucnosti.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty
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Ing. Bohuslava Nigrina, 
zástupce starosty

Oblast působnosti: přestavba stadionu Viktoria 
Žižkov, školství, byty, OTSMI.

 1. Čemu se v současné době na radnici nejvíce 
věnujete?

Vzhledem k tomu, že funkci zástupce staros-
ty jsem převzal na přelomu roku 2003/4, věnoval 
jsem se zpočátku především převzetí dokumen-
tace pro oblasti mé působnosti. Zároveň jsem 
pokračoval ve své práci v jednotlivých komi-
sích Rady a výborech Zastupitelstva městské 
části. Všechny oblasti mé působnosti vyžadují

pravidelnou pozornost a nelze jednoznačně říci, 
čemu se věnuji nejvíce.

Hodně času je potřeba věnovat konkrétním 
bytovým problémům občanů Prahy 3. Pro je-
jich osobní návštěvy mám vyhrazeno pondělí 
a středu dopoledne, protože odpoledne bývají 
zasedání komisí nebo výborů a RMČ. 

Problémy s bydlením jsou jistě pro každého 
velmi tíživé a osobně je mi velmi líto, že nemo-
hu ve všech případech přislíbit pomoc. Ale naše 
městská část skutečně nemá k dispozici tolik 
bytů, aby mohla uspokojit všechny žadatele, 
a nemá ani tolik pravomocí, aby mohla zasaho-
vat do všech smluvních vztahů, které se týkají 
bydlení.

A tak nezbývá než všechny žádosti posoudit 
v bytové komisi a odpovědně doporučit RMČ 
k rozhodnutí. Přitom se společně se všemi členy 
bytové komise snažíme prověřit závažnost kaž-
dé žádosti a oddělit přikrášlené příběhy, které 
se bohužel také někdy vyskytují.

Velkou pozornost věnuji také přestavbě 
stadionu Viktoria Žižkov. Fotbalový život 
k Žižkovu rozhodně patří a Viktorka před-
stavuje skutečnou tradici, kterou vnímají 
nejen občané Prahy 3, ale bezesporu i občané 
celé Prahy. Areál stadionu a jeho okolí je na-
víc na velmi exponovaném místě, v podstatě 
na vstupu do naší městské části z historické-
ho centra Prahy. Proto je i z urbanistického 
hlediska důležité, jak bude celý tento prostor 
vyřešen.

2. Co považujete za svůj největší úspěch z toho, 
co se již podařilo realizovat?

Na takto položenou otázku je vzhledem 
k mému krátkému působení těžké odpovědět. 
Za úspěch částečně svůj a hlavně Odboru 
školství snad mohu považovat to, že od začátku 
roku úspěšně zvládáme převedení kompetencí 
zakladatele mateřských a základních škol z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy na MČ Praha 3.

Na školách byla uplatněna nová šestnácti-
třídní platová stupnice a probíhá časově poměr-
ně náročné jednání o převodu finančních pro-
středků z Magistrátu na MČ. S jakým úspěchem 
bude vše zvládnuto, se ukáže teď v dubnu.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím jste 
nespokojen?

Tato otázka míří především do budoucnosti: 
určitě největší úsilí budu věnovat oblasti školství. 
Zápisy do prvních tříd ZŠ potvrdily demogra-
fickou studii o úbytku dětí, což není žádné pře-
kvapení: na podzim nám tak ubude opět zhruba 
jedna 1. třída. Není to úbytek katastrofální a ne-
ní to důvod pro okamžité zrušení některé školy. 
Je ale nutné velmi důsledně hledat všechny vnitř-
ní rezervy v hospodaření škol, aby případný ne-
dostatek finančních prostředků byl co nejmenší. 
A zároveň je nutné zpracovat varianty dalšího 
vývoje v optimalizaci škol, abychom mohli říci,
co odhadujeme za 2 roky, za 5 nebo 10 let.

Samozřejmě ve všech oblastech svých kom-
petencí chci pracovat s určitým výhledem do bu-
doucna, ale u školství to cítím zvlášť naléhavě.

Zóna placeného stání bude 
preferovat zájmy občanů

Zeptali jsme se…

Ve velké zasedací síni radnice Měst-
ské části Praha 3 proběhla 10. března 
malá slavnost: došlo zde k ocenění vítězů 
1. ročníku literární soutěže nazvané 
„Prahou 3 krok za krokem – Žižkovská 
zamyšlení“.

Soutěže se mohli zúčastnit jak jednot-
liví žáci 5. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií, tak kolekti-

vy žáků. Práce hodnotila komise složená 
z učitelů češtiny a zástupců samosprávy.

Soutěžící dílka bylo možno zcela jed-
noznačně rozdělit na práce původní
a práce informativní, ty druhé, většinou 
založené na informacích z internetu, 
byly všemi hodnotiteli posuzovány nižší-
mi známkami. Pozitivní na nich je nicmé-
ně to, že dokazují schopnost dětí oriento-
vat se na internetu, nacházet zde hledané 
informace a použít je.

Původní práce byly vlastně všechny 
pěkné, hodnotil se nápad, živost vyprá-
vění, slovník. Opravdu potěšující byla 
úroveň krátkých povídek o oživlých 
knížkách, rybníčku Na mokřinách nebo 
básnička o Floře…

Vítězové na prvních 3 místech v kate-
gorii jednotlivců i kolektivů dostali dip-
lom, čestného uznání se dočkali jednot-
livci na 4. až 10. místě. Všichni ocenění jeli 
následující den na Veletrh dětské knihy, 
který se konal v Liberci. Tam bylo možné 
si prohlédnout nebo i koupit řadu knížek 
dětské beletrie, doprovázející paní učitel-
ky zase mohly prozkoumat velmi širokou 
nabídku učebnic různých nakladatelství. 

V rámci veletrhu proběhla i soutěž auto-
rů a výtvarníků o Zlatou stuhu. Kromě 
našich dětí byly na zahájení veletrhu 
přítomny i velmi významné osobnosti: 
primátor Liberce, senátor za Liberecký 
kraj, manželka premiéra ČR, zástupkyně 
primátora pro školství.

A protože nejen literaturou živ je 
člověk, odjely děti po prohlídce veletrhu 
a doprovodných akcí na výborný oběd 
a já věřím, že tento den byl pro ně nejen 
poučným, ale i příjemným zážitkem.

Milena Kozumplíková,
 zástupkyně starosty

K jednotlivým vítězným pracím se v novi-
nách vrátíme ukázkami, celé je bude možno
– stejně jako přehled vítězů – najít na inter-
netových stránkách ÚMČ (www.praha3.cz).
V kategorii jednotlivců se na prvních 
třech místech umístili: 1. Michaela Váňová 
(Gymnázium Pražačka) a Barbora Binde-
rová (ZŠ V Zahrádkách), 2. Jan Hrdlička 
(ZŠ K Lučinám), 3. Tereza Májovská (ZŠ 
Lobkovicovo nám.). V kategorii kolektivů: 
1. ZŠ Perunova (17 žáků), 2. ZŠ Pražačka 
(2 žáci), 3. ZŠ Chelčického (3 žákyně).

Jedním z vážných problémů, který se potenciálně dotýká 
každého občana Prahy, je napadání lékařů, kteří přijíždějí 
v sanitkách zachraňovat životy a zdraví. Násilí vůči záchran-
ným složkám se neustále množí (je třeba připomenout zvláště 
brutální napadení osádky rychlé zdravotnické pomoci v Rado-
tíně), v loňském roce došlo k 19 případům útoků a v letošním 
roce již k 18.

Bezpečnostní výbor pražského zastupitelstva proto dopo-
ručil Radě hlavního města Prahy schválit vybavení osádek sa-
nitek pepřovými spreji, které v České republice nepodléhají 
žádnému schvalovacímu procesu a které budou určeny pouze 
pro situace napadení osádky. Byly by zakoupeny prostředky 
řady Profi typu „tekutá střela“, tedy bez aerosolového roz-
prašovače. Nejednalo by se v žádném případě o ozbrojování 
posádek zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS 
HMP), ale pouze o použití ochranných prostředků k zame-
zení útoku na záchranáře. Bylo to navrženo i z toho důvodu, 
že na trhu je možno volně zakoupit nepřeberné množství 
chladných, bodných, sečných a úderných zbraní, a tak je 
pouze otázkou času, kdy se je někdo pokusí použít i proti 
záchranářům.

Pepřové spreje by byly zakoupeny z finančních prostředků 
ZZS HMP pro cca 50 vozidel, jednalo by se o částku asi 30 ti-
síc Kč. Ředitel ZZS HMP by byl povinen zapracovat po-
užití, uložení, manipulaci a distribuci ochranných prostředků 
ve svých interních předpisech.

Miroslav Poche,
zastupitel hl. m. Prahy

Z hlavního města…

Praha zvyšuje ochranu 
lékařů záchranné služby

Vrch Vítkov patří k nejvýraznějším 
krajinným útvarům Prahy, hodnotově 
srovnatelným s Petřínem či Letnou. 
Vítkov je především dominantou celo-
pražskou, svou příznačnou siluetou za-
vršenou budovou Národního památníku 
je neodmyslitelnou součástí pražského 
panoramatu. Zároveň představuje velmi 
rozsáhlé a prakticky nezastavěné území 
s výrazným rekreačním potenciálem. 
Do historického povědomí se Vítkov 
zapsal zejména 14. červencem 1420, 
kdy zde husité pod vedením Jana Žižky 
z Trocnova porazili křižácká vojska Zik-
munda Lucemburského.

Jaká je situace Vítkova dnes? Vrch 
vytváří přirozenou hranici mezi Prahou 3
a Prahou 8 (Karlínem), na jeho úpatí 
jsou umístěny tepny významných želez-
ničních tratí – trať Kolínská na straně 
Karlína a trať Turnovská na území Žiž-
kova. Dominantou kopce je monumen-
tální památník vzniklý podle projektu 
J. Zázvorky z let 1929-32, před ním se ty-
čí bronzová socha Jana Žižky od B. Kaf-
ky, což je snad největší jezdecká socha 
na světě. Tím ovšem znalosti Pražanů 
většinou končí a z osobní návštěvy zná 
vítkovský vrch pouze málokdo. Do znač-
né míry za to může současná neutěšená 
situace přístupových cest na Vítkov, 
které neumožňují, aby byly dostatečně 
naplněny rekreační možnosti oblasti. 
Značným problémem jsou i bezdomovci, 
kteří si z Vítkova vytvářejí „ubytovací 
lokalitu“.

Velmi pozitivní zprávou je, že by 
se situace měla v několika málo příštích 
letech dramaticky změnit. Městská část 
Praha 3 a Magistrát hl. m. Prahy ve vzá-
jemné spolupráci iniciovaly v roce 2000 
soutěž na revitalizaci Vítkova. Vítězný 
projekt byl koncem loňského roku 
znovu oživen objednávkou Magistrátu 
na zpracování dalšího, podrobnějšího 
stupně. Nový návrh aktuálně obíhá 
v připomínkovém řízení mezi všemi 
příslušnými orgány a institucemi. Po do-
končení dokumentace k územnímu 
řízení se bude moci postupně započít 
s revitalizací vrchu Vítkov, která má po-
tenciál na vytvoření nesporné rekreační 
protiváhy dnes tolik oblíbenému Petřínu. 

Celý projektový materiál je k nahlédnutí 
na Odboru územního rozvoje Prahy 3, já 
se z něj pokusím vybrat několik nejdůle-
žitějších bodů.

Investor, tedy Magistrát hl. m. Pra-
hy, neplánuje pouze jakousi ne příliš 
významnou opravu laviček, ale naopak 
hodlá investovat do Vítkova nemalé 
finanční prostředky, aby razantně zvýšil 
jeho kredit a nabídl Pražanům důstojné 
a bezpečné místo k oddechu a k využití 
volného času. Z významných novinek, 
které snad Vítkov vbrzku čekají, je nutno 
zmínit zejména vytvoření nových, repre-
zentativních přístupových cest. Dosavad-
ní přístupy z Ohrady, ulice Domažlické 
a obtížně přístupná cesta ze západního 
cípu kopce vedená k Vojenskému muzeu 
jsou nedostatečné, navíc z estetického 
hlediska značně nevyhovující. Nové 
nástupy do parku by měly vzniknout 
po všech stranách kopce, tedy jak v části 
žižkovské, tak karlínské.

Také současný systém pěších cest je 
naprosto nevyhovující, neboť cesty na se-
be nenavazují. Navržena je proto nová, 
propojená síť pěších stezek kolem ce-
lého vrchu, jež bude doplněna dětskými 
hřišti a místy k občerstvení. Dále se před-
pokládá výstavba dvou okruhů pro brus-
laře a velice důležité zapojení Vítkova 
do systému cyklotras. České dráhy totiž 
postupně realizují výstavbu nového mo-
derního železničního koridoru, což po-
vede k uzavření jedné části trati a také 
ke značnému snížení rušnosti okolí. 
Projekt pak počítá s uzavřenou tratí jako 
s budoucí cyklistickou stezkou, která 
bude dále budována na celém území 
Prahy (mělo by dojít k napojení na cyk-
lotrasu vedoucí na Vídeň na jedné straně 
a na cyklotrasu vedoucí údolím Rokytky 
na straně druhé). Pro návštěvníky se také 
plánuje vznik odstavných parkovišť a no-
vé propojení s dalšími lokalitami Prahy, 
výrazné revitalizace se v případě usku-
tečnění projektu dočká i vítkovská zeleň. 
Rozvoj celé lokality bude kontinuálně 
pokračovat i v rámci výstavby nové trasy 
metra D, jejíž výstupy poblíž Vítkova jsou 
v územním plánu zaneseny.

Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

Stane se Vítkov
druhým Petřínem?

Krok za krokem z Prahy 3 do Liberce

Foto: J. DOSTÁL
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Pak je třeba neváhat a využít možnosti 
Dne otevřených dveří v divadle. Jako 
obvykle připadl na 3. dubna, den výročí 
narození i smrti Františka Ponce, který 
zde v roce 1910 z bývalé strojírny vytvořil 
kino (Poncův Royal Bioskop) a po němž 
je dnešní divadlo pojmenováno. Návštěv-
níci mohou v tento den zcela zdarma 
nahlédnout do denního chodu divadla: 
na scéně bude probíhat dopolední tré-
nink profesionálních tanečníků a po něm 
běžná zkouška inscenace, ve foyer budou 
promítány dokumenty o tanci, k dispo-
zici je připraveno několik zasvěcených 
„průvodců“. Organizátoři divadla budou 
v tento den připraveni diskutovat s lidmi 
a přijímat jejich kritiku i nové náměty.

Hned následující den a ještě koncem 
měsíce (30. 4.) by si veřejnost neměla 
nechat ujít nevšední zážitek spojení he-
reckých osobností s taneční tematikou 
v inscenaci Poslední 2 cigarety Vandy 
Hybnerové a Saši Rašilova. V představe-
ní, volně inspirovaném zážitkem z filmu 
Sydneyho Pollacka a četbou novely 
Horace McCoye Koně se také střílejí?, 
se ocitneme na tanečním maratónu, který  

pod příslibem výhry svede náhodně do-
hromady skupinu lidí. Někteří z nich 
přicházejí jako pár, z některých se pár 
na určitý čas stane. Některým účast 
na soutěži zásadně změní život. Někte-
rým z nich úplně jinak, než si na začátku 
vůbec dokázali představit…

Nejnapjatěji očekávanou událostí 
dubna – přinejmenším ze strany odbor-
níků – je nicméně dubnová premiéra 
Místnosti H (26. a 27. 4.), nejnovějšího 
díla tanečnice a choreografky Kristýny 
Celbové, které mohla realizovat díky 
prestižní Ceně Sazky 2003 za svou před-
chozí Agátu 19… Na představení, které 
vychází ze skutečných osudů tří žen, 
jejichž životy výrazně ovlivnila tragická 
událost a které se postupně uzavírají 
samy do sebe, se přijede podívat i ně-
kolik významných ředitelů tanečních 
festivalů a divadel z Evropy. Pro mladou 
choreografku je to nepochybně svým 
způsobem „zkouška ohněm“.

Na závěr je třeba zmínit ještě jedno 
důležité dubnové datum: 19. 4. začne před-
prodej vstupenek na festival Tanec Praha!

-red-

Dubnová programová nabídka Pa-
láce Akropolis dokládá to, že jeho 
proklamované zaměření na nezávislou 
a alternativní hudbu neznamená nějaké 
omezení na určitý specifický druh mu-
ziky, ale naopak maximální otevřenost 
ke všemu pozoruhodnému ve světě 
hudby (ať je to staré či nové, slavné či 
neznámé, domácí či cizí) a neuvěřitel-
nou žánrovou rozrůzněnost: vedle ska 
(Polemic – 14. 4.), rocku (Kurtizány z 25. 
avenue – 15. 4.), jazzu (Alvik – 23. 4.),
taneční muziky (Nana Zorin – 29. 4.) 
a věcí žánrově obtížně zařaditelných 
(Číňanka Feng Jün Song se skupinou 
Horská karavana – 1. 4. či finští Waltari 
– 17. 4.) se zde setkáme např. i s punkem 
(ukrajinské trio Boršč – 3. 4.) a dokonce 
i s dechovkou…

Boban Markovič Orkestar (26. 4.) 
není samozřejmě typická dechovka, je 
to balkánská dechovka, která s nebý-
valou bezprostředností a muzikálností 
zpracovává cikánské motivy a prolíná 
je s dalšími hudebními a kulturními vli-
vy. Hudba této „hlavní kapely Srbska“ 
je známa ve světě (v roce 2002 např. 

sedmnáctidenní – předem vyprodané! 
– turné v USA a Kanadě) i v Čechách 
nejen z řady koncertních vystoupení 
(včetně těch s Frankem Londonem 
v projektu Brotherhood of Brass) a na-
hrávek, ale též z filmů Emira Kusturici 
(např. Underground).

Na závěr snad (osobní) douška pro ty, 
kteří si připadají příliš staří na poznávání 
nové hudby, nenávidí změny a v rychlém 
světě potřebují mít své trvalé jistoty: Psí 
vojáci budou! Zatím nesmrtelný Filip 
Topol před koncertem 7. 4. pokřtí svou 
knihu Tři novely. -pba-

V Akropoli punk i dechovka

Chcete nahlédnout 
do zákulisí divadla Ponec?

Někdy se zdá, jako by kino Aero 
podporovalo zápecnictví Žižkováků
a ostatních obyvatel Prahy 3 a schvál-
ně jim vše servírovalo až pod nos. Co 
nového ve filmové Evropě? Podí-
váme se na Dny evropského filmu 
v našem kině (březen). Ve světě šílí 
z třídílného Pána prstenů? Zkouk-
neme to najednou u nás (Prstenčení 
v únoru a březnu). České lvy na plné 
čáře vyhrála nějaká Nuda v Brně? To 
asi stojí za vidění a ještě si u toho po-
povídáme s tvůrci a herci (projekce 
23. 4.). V Praze že se pořádá jakýsi 
prestižní festival věnovaný proble-
matice lidských práv? Určitě něco 
poběží i v Aeru…

Mezinárodní filmový festival Jeden
svět (One World), pořádaný Člově-
kem v tísni při České televizi, se sku-
tečně za pět let své existence stal jed-
ním z největších a nejvěhlasnějších 
lidskoprávních festivalů v Evropě. 

Zúčastňují se ho tvůrci z celého svě-
ta, kteří ve svých dokumentárních 
filmech přinášejí svědectví o bolest-
ných jevech současného světa (ob-
čanské války, terorismus, fanatismus, 
život v izolaci nebo na okraji společ-
nosti apod.).

Kino Aero bude letošní, již 6. roč-
ník festivalu premiérově doprovázet 
sekcí hraných filmů, které se zá-
sadním způsobem tématu lidských 
práv věnují. Vybrané filmy zobrazují 
ničení lidských životů a práv v době 
války (Diktátor, Killing Fields, Lovec 
jelenů, Řím, otevřené město, Země 
nikoho) a v totalitních a diktátor-
ských režimech (Člověk z mramoru, 
Nezvěstný, Unaveni sluncem), ale 
nevyhýbají se ani kontroverzním té-
matům demokratických společností 
(trest smrti – Krátký film o zabíjení, 
kláštery-polepšovny v Irsku v minu-
lém století – Padlé ženy).  -pba-

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
nenabízí jen slavné, ale bohužel stále 
vyprodané hry autorského tria Cimr-
man-Smoljak-Svěrák (DJC), ale též 
představení studentů Pražské konzer-
vatoře v Divadle konzervatoře (DIK, 
viz Noviny radnice 1/2004) a inscenace 
hostů Žižkovského divadla.

„Hosté Žižkovského divadla jsou 
soubory, které u nás hrají pravidelně, ob-
čas nebo jednorázově a nepatří do DJC 
a DJK,“ uvedla nám k tomu ředitelka 
ŽDJC Jana Pazderníková. „Vybíráme 

je tak, že je sami oslovíme, např. Štúdio 
L+S, nebo přijdou zástupci souboru 
sami. Hrají ve volných hracích dnech, tj. 
v době, kdy nehraje DJC a DIK. V dub-
nu to bude divadlo Pibimpap-Rizoto 
s představením Krevní destičky a Malé 
divadlo České Budějovice s Tanečními 
hodinami pro starší a pokročilé. To hos-
tuje tak třikrát do roka se stejnou insce-
nací, kterou navštěvuje především Klub 
mladého diváka. V květnu vedle pravi-
delného Pibimpap plánujeme hradecký 
Drak s pohádkou Začarované dudy 

(na motivy Švandy dudáka), ale budou 
hrát nejspíš dopoledne pro školy.“

Jako novinka se v květnu mezi hosty 
ŽDJC objeví též divadelní spolek Pro-
měna, jehož vznik na podzim loňského 
roku iniciovala Helena Kubů z Remedia. 
„Říkali jsme si, že hrát divadlo si mnozí 
lidé přejí celý život, ale často jim na to 
nějak nezbude čas, a tak až v důchodu si 
mohou svůj sen splnit. Chvíli to trvalo, 
než se ustavil soubor, první členové 
přišli z pravidelných kurzů Remedia, 
ale jak se soubor rozjížděl, tak se při-
dávali další a další. Původně v něm byly 
jen ženy, vypadalo to, že to u nás bude 
přesně opačné, než bylo v antických 
hrách, kde všechny role hráli muži… 
Ale po televizní reportáži si přihlásili 
i muži. Soubor je nadále otevřen dalším 
zájemcům.“

„Zpočátku jsem měla trochu strach,“ 
přiznává režisérka Eva Stanislavová. 
„Ale jsem mile překvapena, jak tvůr-
čí prostředí v divadle vzniklo. Mezi her-
ci je například bývalá baletka a zpěvač-
ka, jsou to všechno zajímaví lidé a výbor-
ně se s nimi spolupracuje. Představení in-
spirované divadelní hrou Zdeňka Jirotky 
Škola společenské výchovy se prací celé-
ho souboru postupně mění v jakousi ko-
láž o proměnách člověka a života… Proto 
se také bude komponovaný večer stejně 
jako soubor jmenovat Proměna. Nejlep-
ší bude, když se přijdete 5. května do Žiž-
kovského divadla podívat.“ -red-

Čaruňa, Silvika a Šukar jsou hlavní 
postavy filmu, který volně na motivy 
pohádky O rezavé podkově natočili žáci 
Základní školy na Havlíčkově náměstí. 
Obrazem vypráví příběh o krásném, ale 
chudém chlapci Šukarovi z Horní osady, 
který se zamiloval do hrdé a bohaté Silvi-
ky z Dolní osady. V té žijí Romové, kteří 

už zapomněli na to, kým jsou, a s chudá-
ky z Horní osady nechtějí mít nic spo-
lečného. Smutný Šukar požádá o pomoc 
starou Čaruni. Ta s pomocí kouzelné pod-
kovy pomůže chlapci získat srdce Silviky 
a Romům z Dolní osady zase začít znovu 
mluvit a zpívat romsky…

Celý film vznikl jako pocta Eleně 
Lackové, jedné z nejvýznamnějších rom-
ských spisovatelek. Této první Romce, 
která vystudovala vysokou školu, je vě-
nován i krátký předfilm. V češtině vyšla 
její knížka Romské pohádky – Romane 
parmisa, ze které je právě pohádka O re-
zavé podkově.

Snímek byl natočen během jediné-
ho prázdninového týdne ve Vysokých 
Tatrách. Překrásná krajina této oblasti 
dodává pohádce zvláštní kouzlo. Film 
vznikl díky spolupráci s Videoklubem 
Praha a finanční podpoře Městské části 
Praha 3 i hl. m. Prahy. -red-

O tajemné Čaruni, hloupé 
Silvice a krásném Šukarovi

Poslední 2 cigarety: Saša a Václav Rašilovi 
s Vandou Hybnerovou

Divadelní spolek Proměna při zkoušce, v popředí režisérka Eva Stanislavová

Výjimečná příležitost poznat kvalitní punk z Ukrajiny: Vitold, Yuri a Alexander z Boršče

Proměna v Žižkovském divadle Malby, grafiky a kresby 
studenta Vyšší odborné 
školy uměleckoprůmyslo-
vé Vojty Horálka můžete 
ještě v dubnu zhlédnout 
v galerii školy na Žižkově 
náměstí. Vedle rozměr-
ných pláten a veselé dře-
vořezby s mnoha myslivci 
i několika zajíci zaujme 
na výstavě i kreslený de-
ník a ilustrace k básním 
Christiana Morgernsterna. 
Dvacetiletý Vojtěch už má 
za sebou několik výstav, 
ale největšího úspěchu 
dosáhl letos v březnu, kdy 
byl přijat na AVU do ate-
liéru Michala Rittsteina. 
Jak zástupci školy hrdě 
poznamenávají, do to-
hoto ateliéru byli přijati 
pouze dva studenti – oba 
ze žižkovské umělecké 
průmyslovky.

Jeden svět 2004 
aneb s naším kinem 

máme celkem přehled…

Lovec jelenů: ruská ruleta v podání Christophera Walkena

Herci z filmové pohádky Robert Marcin 
a Marie Horváthová 

Těžký osud 
Galerie pod radnicí
Jen něco málo přes rok trval provoz 

znovuotevřené Galerie pod radnicí. 
V pondělí 22. března byla bohužel 
opět uzavřena, a to kvůli rozsáhlé 
rekonstrukci sklepení radnice. Opě-
tovně se v ní bude vystavovat až za-
čátkem příštího roku. Omlouvám 
se proto všem čtenářům, kteří se těšili 
na avizované letošní výstavy.

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury
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Pátek 20. 2., dvorek žižkovské radnice. – Král masopustu Bak-
chus s asi čtyřicetikilovým králem zvířat.

Pátek 20. 2., dvorek žižkovské radnice. – XI. ročník Žižkovského ma-
sopustu byl zahájen slavnostní salvou 1. gardového pluku pruského 
císařství.

Sobota 21. 2., Palác Akropolis. – V masopustní tombole se dalo vyhrát ledacos 
– od vlajky Žižkova až po modré boby. Šťastný výherce je z rukou žižkovského 
starosty Milana Českého přijal s ohromnou radostí.

Pondělí 23. 2., Palác Akropolis. – V rámci 
masopustu bylo možné navštívit i ojedinělý 
koncert Michala Prokopa. „Pro naší genera-
ci písničky Michala Prokopa hodně zname-
naly a stále znamenají,“ uvedl k tomu ma-
jitel Akropole a radní Pavel Hurda. „Proto 
jsem rád, že se nám tento koncert podařilo 
v Akropoli zorganizovat, myslím, že potěšil 
hodně lidí.“

Neděle 22. 2., Palác Akropolis. – Sláva masopustu se šíří i za hra-
nice Žižkova! Na žonglérské odpoledne se přišel podívat do-
konce místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Jan Zahradil s potomky.

Úterý 24. 2., Kubelíkova. – O masopustu se přestrojují staří i mladí  
a všechny je to baví…

Neděle 22. 2., Palác Akropolis. – A bylo na co se dívat: možnost na-
učit se žonglovat přitáhla do Akropole i tuto krásnou zájemkyni.

Úterý 24. 2., nám. Jiřího z Poděbrad. – XI. Žiž-
kovský masopust vyvrcholil velkolepým 
ohňostrojem. Poslední den dopřávání si 
masa končí, začíná Popeleční středa a čtyři-
cetidenní půst…

Úterý 24. 2., Čajkovského/Kubelíkova. – K masopustnímu průvodu patří 
nejen maškary, ale i hudebníci, kejklíři a žongléři.

Úterý 24. 2., Mahlerovy sady. – … I když 
najdou se i výjimky: zasmušilí junioři.

Úterý 24. 2., Havlíčkovo nám. – Rodina po-
tulných kejklířů bavila svými žonglérskými 
kousky publikum: víte, že se diabolem dají 
dokonce větrat ponožky?

Úterý 24. 2., nám. Jiřího z Poděbrad. – Mezi 
maskami bylo hojně zvířat, nechybělo ani 
půvabné prasátko.

Úterý 24. 2., Pospíšilova/Fibichova. – Průvodu do kro-
ku tradičně hrála Žižkovanka.

Úterý 24. 2., Kubelíkova. – Herci z Di-
vadla Continuo se nedají díky chůdám 
přehlédnout.

Foto: J. DOSTÁL

Foto: J. DOSTÁL

Foto: J. DOSTÁL

Foto: J. DOSTÁL

Foto: J. DOSTÁL

Foto: J. DOSTÁL

Foto: J. DOSTÁLFoto: J. DOSTÁL

Foto: J. DOSTÁL
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V zimním semestru loňského roku se studenti Katedry cestovního 
ruchu VŠE v Praze již podruhé (poprvé v letním semestru, viz Radniční 
noviny 6/2003) zabývali tím, jak zapojit Žižkov do cestovního ruchu 
hlavního města Prahy. Pod vedením PhDr. Jarmily Netkové a ve spolu-
práci s Úřadem městské části Praha 3 se zaměřili na vybrané podniky, 
místa a akce této čtvrti (např. Vítkov, Akropolis, Atrium, festivaly), zhod-
notili jejich silné a slabé stránky a navrhli možnosti zlepšení. Samostatné 
práce byly věnovány též současnému stavu propagace Žižkova a anket-
nímu šetření o povědomí obyvatel Prahy o Žižkově.

Domníváme se, že by byla škoda nechat zcela zapadnout zmíněné 
seminární práce, a tak jsme se rozhodli v novinách uvést aspoň ukázky 
z nich a na internetovou stránku MČ Praha 3 (www.praha3.cz) ty nejza-
jímavější postupně umístit celé.

Nejvíce prostoru věnujeme poměrně rozsáhlému (401 responden-
tů) dotazníkovému šetření mezi Pražany, týkajícího se jejich znalostí 
a představ o Žižkově. Sami autoři připouštějí, že se nejedná o zcela 
reprezentativní průzkum (mezi dotazovanými byl např. velmi vysoký 
počet studentů), nicméně některé jeho výsledky jsou jistě pozoruhodné 

a inspirující. Z dotazníku uvádíme pouze některé otázky, někdy i ukáz-
ky komentářů k nim.

Z prací k Akropoli a Atriu a k zeleni na Žižkově byly vybrány 
úryvky z jejich závěrů, v nichž studenti předkládali konkrétní návrhy 
na zlepšení jejich propagace a fungování. Poslední ukázkou (Žižkovské 
osobnosti) se vracíme ještě k výsledkům letního semestru, v němž byly 
možnosti propagace Žižkova zkoumány z různých úhlů (Žižkov kul-
turní, náboženský, sportovní, pohostinný a turistický).

-red-

Doporučení
Podle mého názoru „rodáci“ jsou 

schopni cestovní ruch na Žižkov při-
lákat. Jen dva Češi získali Nobelovu 
cenu a jeden z nich se narodil zde, 
to je velká příležitost. Přivítala bych, 
kdyby J. Seifertovi bylo věnováno 
když ne muzeum, tak alespoň jakási 
vzpomínková síň, kde by se návštěv-
níci seznámili s jeho životem a dílem. 
Dále bych sázela na jméno Franze 
Kafky, který je slavný po celém světě 
a o jehož život se zahraniční turisté 

v Praze velmi zajímají. (…) Místo 
posledního spočinutí tak velkého 
spisovatele je jistě pro cestovní ruch 
na Žižkově velkou výzvou. (…)

Naučné stezky pro školy by nemu-
sely být ani finančně náročné, je třeba 
však takovéto trasy připravit a naplá-
novat. Já navrhuji procházku s převáž-
ně literárním námětem.

Při své práci jsem se snažila zjistit, 
kolik je na Žižkově pamětních desek, 
komu jsou věnovány a kde jsou vlastně 
umístěny. To se mi bohužel nepodařilo. 

Takováto evidence zřejmě neexistuje, 
což je myslím škoda (…).
Literární okruh Žižkovem

1. Armádní muzeum – rodina Med-
kova, 2. Seifertova 3 – Vladimír Neff, 
3. Seifertovo dětství – rodný dům 
(Bořivojova 104), základní škola (Vl-
kova 31), 4. olšanská vila (Chelčické-
ho 45) – S. K. Neumann, 5. Milíčův dům 
(Sauerova 2) – Přemysl Pitter, 6. hrob 
Franze Kafky na Nových židovských 
hřbitovech.

Z. Loudínová

Žižkov kulturní: žižkovské osobnosti

Krejcárek
Pro větší využití lesoparku je nejdů-

ležitějším předpokladem údržba a úklid
parku. Stejně důležitým krokem je pak 
i dokončení systému stezek tak, aby 
bylo možné se pohybovat po celém 
území lesoparku, nejen po jeho horní 
a západní části. V horní části navrhuje-
me zřídit mobilní venkovní občerstvení, 
kde by se lidé mohli občerstvit a pří-
padně i posedět. Na mýtině v centrální 
části by se pak klidně mohly v letních 
měsících konat koncerty či jiná před-
stavení malých forem.

Lesoparku by velmi pomohlo např. 
přímé propojení se sportovním areá-
lem Pražačka. Ten je za vysokou zdí, 
a to zvyšuje celkovou izolovanost par-
ku, kam je vstup z obytných zón mož-
ný víceméně pouze z Ohrady anebo 
až z Pražačky.

Lesopark by mohl být více využit 
i blízkým Centrem volného času Pra-
hy 3, tj. Domem dětí a mládeže v sou-
sední ulici Na Balkáně, které je sice ak-
tivní, ovšem víceméně pouze ve svém 
objektu.
Mahlerovy sady

Trávník parku je dosti sešlý, místy 
prořídlý, zkrátka celkově nevábný. To 
vše vytváří dojem hodně zanedbaného 
parku. Přitom Žižkovský vysílač nav-
štěvují nejenom Češi, ale je i oblíbe-
ným terčem zahraničních turistů. Proto 
se domníváme, že by parku měla být 
věnována mnohem větší péče, lavičky 
by se měly opravit a natřít (nebo rov-
nou vyměnit), trávník znovu vysadit, 
cesty opravit a celkově park zútulnit, 
aby sloužil jako příjemné místo odpo-
činku nejen pro návštěvníky vysílače. 
Na ostatní využití (sport, dětské hřiště 
či procházky) není park vhodný díky 
své malé rozloze. Nicméně to vůbec 
nevadí, bohatě by stačilo, kdyby byl 
příjemným místem k posezení.

Co je pozitivní na parku a celém 
okolí, je fakt, že jsou zde umístěny in-
formační tabule odkazující na přilehlá 
náměstí či na síň Atrium. Zároveň jsou 
již u východu metra Jiřího z Poděbrad 

též instalovány směrovky, mimo jiné 
i na Mahlerovy sady.
Parukářka

V parku jsme bohužel nikde neobje-
vili tabule, která by popisovaly výhled. 
Myslíme si, že je to jedna z příležitostí, 
jak tento park vylepšit. Kromě toho 
nám zde velmi chyběly orientační ta-
bule, neboť nový návštěvník se v parku 
velmi lehce ztrácí. (…)

Za hlavní nevýhodu tohoto parku 
však považujeme velmi pochybnou 
bezpečnost. Nejenže park celkově ne-
působí bezpečně, osvětlení se nachází 
jen u krajních cest parku a na lavičkách 
spí bezdomovci, ale dokonce se zde prý 
občas skutečně dějí rvačky či jiné inci-
denty. Proto by dle našeho názoru vůbec 
neškodilo zavést zde pravidelné noční 
policejní obchůzky. Park by tak mohl 
získat mnohem příznivější renomé.

Co se týká sportovního využití, as-
faltové cesty jsou sice rozdělené napůl 
pro pěší a cyklisty, ale rozdělovací čára 
již skoro není vidět a bylo by ji tedy 
dobré obnovit.

Přes všechna zmíněná negativa 
se domníváme, že park má velmi dobrý 
potenciál využití, především díky krás-
nému výhledu (…).
Závěr

Ač je Žižkov na zeleň poměrně 
bohatou městskou čtvrtí, přírody a ze-
leně ve městě není nikdy dost. Parky 
nejsou v optimálním stavu a pro jejich 
zlepšení je ještě nutné mnoho vykonat. 
Stěžejními úkoly jsou především úklid 
a údržba. Rozmístění informačních 
tabulí by pomohlo všem návštěvníkům, 
aby se lépe orientovali a nebáli se po-
hybovat po celé ploše parku. V delším 
časovém horizontu by pak bylo vhodné 
investovat do rozvoje těchto ploch fi-
nanční prostředky tak, aby mohly být 
parky využívány ke sportovnímu vyžití, 
případně i kulturním a společenským 
akcím, a aby se staly vítaným místem 
lidí – rezidentů i nerezidentů, pro od-
počinek a relaxaci.

D. Kolmanová, K. Rögnerová,
 M. Setvínová a J. Souček

Zeleň a parky 
na Žižkově

Palác Akropolis
Vyhodnocení analýzy SWOT (tj. 

silných a slabých stránek, příležitostí 
a ohrožení) je převážně pozitivního 
rázu. Výborně řešena je propagace 
zařízení a spolupráce s partnery. (…) 
Většina slabých stránek, které jsme 
odhalili, nejsou ovšem způsobena 
špatnou prací vedení Paláce Akropo-
lis. Výluka MHD a špatné dopravní 
spojení obecně nemohou být řešeny 
managementem. Co by ale každopád-
ně management řešit měl, je zajištění 
viditelného označení budovy. Na paláci

je pouze malý nápis www.akropolis.cz,
který je velmi špatně viditelný, 
a na chodníku před vstupem je velký 
nápis Akropolis. Ve tmě je ovšem ve-
lice snadné tento nápis přehlédnout. 
Bylo by tedy dobré umístit na Palác 
Akropolis viditelný nápis, který by byl 
pochopitelně vyroben v souladu s ima-
ge nezávislého centra.

Pokud člověk není dobrým znalcem 
žižkovských ulic, bude pro něj více než 
obtížné orientovat se v uličkách v oko-
lí Akropole. Proto by jistě nebylo úpl-
ně zbytečné umístit do těchto okolních 
ulic (popř. na nejbližší zastávky MHD) 
naváděcí tabule se směrovkami. Tyto 
tabule, stejně jako nápis s označením 
budovy, by mohly nést logo paláce, 
které by nerušilo image zařízení.
Atrium

Součástí Atria je také útulná kavár-
na, která je otevřená jen před a po kon-
certu. Snaha nechat celodenní provoz 
po celý týden se projevila jako ztráto-
vá, opět se projevila nízká návštěvnost. 
Buď o této příležitosti nikdo nevěděl, 
anebo zamířil do jiné kavárny, kterých 
je na Žižkově spousta.

Dalším problémem je i samotná lo-
kalita. Atrium je tak trochu skryto 
mezi okolní domy a vlastně ani není 
vůbec odnikud vidět. Umístění sa-
mozřejmě ovlivnit nemůžeme, nějaké 
značení existuje a určitě by se dalo 
ještě vylepšit. (…)

Můžeme jmenovat mnoho zařízení, 
která Atriu konkurují. Velkým ohro-

žení je především existence Nákupní 
galerie Atrium na Karlově náměstí, 
což pro mnoho lidí může být určitě 
značně mystifikující. A tedy proto 
se i naše zkoumané Atrium prezentuje 
jako Atrium na Žižkově. (…)

Atrium by se mohlo zaměřit ale 
i na jiné oblasti a tím přilákat nové 
návštěvníky. Mohlo by být třeba více 
využito v rámci žižkovských festivalů, 
např. výstava fotografií z loňského 
vinobraní či masopustu nebo pořádání 
koncertů či tematických večerů v rám-
ci jazzového festivalu.

Z. Bílková, O. Soukupová 
a J. Zemanová

Akropolis a Atrium

Z prací studentů Katedry cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické

Dotazníkové šetření probíhalo v říjnu 
a listopadu roku 2003. Bylo prováděno 
ústně studenty Katedry cestovního ruchu 
VŠE. Dotazováno bylo 401 respondentů, 
z toho 58 % žen a 42 % mužů. Nejvíce 
dotazovaných bylo z věkové skupiny 
21–30 let (skoro polovina, ostatní věkové 
skupiny zastoupeny téměř rovnoměrně), 
majoritní část tvořili studenti, poměrně 
velký podíl byl vysokoškoláků (29,4 %). 
Přes tři čtvrtiny respondentů bydlí v Pra-
ze, nejvíce v Praze 4, 5 a 10, 97 % už Žiž-
kov navštívilo.

                              

Část Prahy
15%

Žižkovská věž
13%

Jan Žižka
10%

Stadion Viktoria 
Žižkov

7%

Vítkov 
6%

Socha 
Jana Žižky

2%

Ostatní
27%

VŠE
6%

Nečistota
3%

Restaurace
5% Romové

6%

1. Co se Vám vybaví, když se řekne Žižkov?
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3. Pokuste se vyjmenovat 
tři místa na Žižkově.
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Mezi nejznámější místa na Žižkově 
patří Vítkov a Žižkovská věž. Na třetím 
místě se nachází Vysoká škola ekono-
mická, což zajisté souvisí s tím, že velký 
podíl respondentů tvořili studenti.
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4. Znáte některé osobnosti 
spjaté se Žižkovem a které?
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116 osob si v souvislosti se Žižkovem 
nevybavilo žádnou osobnost.
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5. Vybavíte si nějakou společensko-
-kulturní akci pořádanou na Žižkově? 
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195 dotazovaných si nevzpomnělo 
na žádnou společensko-kulturní akci po-
řádanou na Žižkově.

11. Myslíte si, že je na Žižkově dostatek 
parkovacích míst?
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12. Jaká místa a zajímavosti jste 
na Žižkově navštívili? 
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13. Kam byste na Žižkově zavedli 
návštěvu nebo známé?
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2x byly doporučeny: Betlémská kap-
le, hospoda Kuře v hodinách, hospoda 
Sklep, kino Aero, kostel sv. Anny, Ol-
šanské hřbitovy, parky, Riegrovy sady, 
travesty show, VŠE a Židovský hřbitov. 
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16. Za jakým účelem jezdíte na Žižkov?
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Na tuto otázku mohli respondenti 
uvést více než jednu odpověď. 
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17. Co se Vám na Žižkově líbí ?
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Největšímu počtu respondentů se na Žiž-
kově líbí jeho atmosféra. To může být 
spojeno i s tím, že Žižkov byl a v některých 
případech stále ještě je chápán jako „děl-
nická“ čtvrť hlavního města Prahy. Stejný 
počet respondentů, tj. 39, však odpověděl, 
že se jim na Žižkově nelíbí nic. Všeobecné 
oblíbenosti se těší restaurace a hospody. 
Za zmínku stojí i odpověď „kopcovitost“, 
tedy samotné umístění Žižkova, kterou 
kladně hodnotilo 12 respondentů.

0
20
40
60
80

100

Nečistota

Doprava

Zchátralé domy

Bezpečnost

Romové

Omezit dopravu

Více zeleně

Psí exkremety

18. Co byste na Žižkově změnili?
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80 respondentů je na Žižkově nespo-
kojeno s čistotou ulic, náměstí a parků. 
42 dotázaným vadí špatný vzhled domů. 
Dalším problematickým tématem je do-
prava, což patrně způsobuje to, že sem 
nevede metro. Zamyslet bychom se měli 
nad tím, že je na Žižkově nedostatek zele-
ně (parků, stromů), a s tím je úzce spojena 
i otázka psích exkrementů na chodnících 
a nejen zde. Více parků a zelených zákou-
tí by zlepšilo celkový vzhled Žižkova, 
poskytlo možnost jeho obyvatelům a náv-
štěvníkům projít se či posedět „v příro-
dě“, ale též dalo příležitost vyvenčit „psí 
miláčky“ někde jinde než na chodnících 
či náměstích (...). 157 respondentů na tuto 
otázku neodpovědělo.

L. Čižinská, J. Friček, 
V. Matyášová a B. Vacková

Povědomí Pražanů o Žižkově – dotazníkové šetření 
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Víme, jak nakládat s odpadem?

Občanskému sdružení Koniklec, kte-
ré pracuje jako základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody, se 
podařilo na našem území v roce 2003 
uskutečnit tyto aktivity:

1. Úklid listí napadeného klíněnkou 
jírovcovou ve vnitroblocích

Sběr listí probíhal od září do za-
čátku prosince. Podařilo se uklidit 
35 vnitrobloků a naplnit 304 pytlů.
2. Výroba a instalace ptačích budek 
v oblasti Balkánu a mapování hníz-
dění ptactva

Projekt navazoval na aktivitu z roku 
2002, nově bylo rozmístěno 50 ptačích 
budek. Současně probíhalo mapování 
hnízdění v budkách vyvěšených loni 
v ostatních parcích: obsazenost budek 
v parcích s menšími prvky souvislé 
zeleně (Vrch sv. Kříže, Židovské pece) 
byla okolo 80 procent, celkově pak 
57 procent, což dokazuje význam této 
aktivity.

3. Mapování černých skládek ve vnit-
roblocích v Praze 3

Osobními pochůzkami se podařilo 
vyhledat a zdokumentovat celkem 
27 černých skládek ve vnitroblocích 
Prahy 3.
4. Úklid koridoru železniční tratě

Úklid proběhl v lokalitě Hlavní ná-
draží – Vítkov. Jde o již čtvrté pokračo-
vání této akce, jejímž cílem je zamezit 
úmyslnému kumulování odpadu v této 
oblasti.

Koniklec též pokračoval v přípravě 
dvou informačních panelů na Vrchu sv. 
Kříže, které by měly obsahovat nejen 
informace ze světa fauny a flóry, která 
se v oblasti vyskytuje, ale i historii a za-
jímavosti Žižkova (jakékoliv upřesňu-

jící informace od pamětníků a zájemců 
o problematiku jsou vítány).

Nově přibylo zaměření na výstavbu 
nákupního centra Kaufland na Jarově, 
neboť Koniklec se domnívá, že inves-
torem jsou některé jeho nedostatky 
a negativní dopady na životní prostředí 
záměrně bagatelizovány. V následujícím 
období chce veřejnost maximálně in-
formovat o průběhu výstavby a zároveň 
nadále provádět monitorování jejího vli-
vu na okolní životní prostředí, případně 
zadat kontrolní měření některých limitů, 
které se již loni blížily k horní povolené 
hranici nebo ji dokonce drobně překra-
čovaly (např. měření hluku a mikrokli-
matu včetně relativní vlhkosti, měření 
emisí z dopravy apod.).

Aktivity byly realizovány za finanční 
podpory Městské části Prahy 3, hl. m. 
Prahy a Nadace Partnerství.

Zdeněk Tolde a Hynek Jebavý,
01/71. ZO ČSOP Koniklec

Delší verze článku na ww.praha3.cz, 
více též na http://csop.koniklec.cz.

Občanské sdružení Koniklec bilancuje

S odpadem je možno nakládat nej-
různějšími způsoby, nechceme-li jím být 
však jednou zavaleni, je záhodno přede-
vším odpad omezovat a recyklovat.
1. Omezování

Již při nákupu rozhodujeme o tom,
kolik odpadu vyprodukujeme. Sku-
tečně potřebujeme všechno to, co si 
koupíme?

Vybíráme-li si zboží, je dobré se ří-
dit některými pravidly, které množství 
odpadu dlouhodobě snižují: • Kupovat 
jen tolik, kolik stačíme spotřebovat. 
• Omezit nákup zboží na jedno použití. 
• Dávat přednost výrobkům z recyklo-
vaných materiálů. • Dávat přednost 
nápojům ve vratných lahvích. • Dávat 
přednost zboží, které nemá zbytečně 
mnoho obalů – pamatovat na to, že 
všechny obaly platíme v ceně zboží. 
• Omezit spotřebu baterií, elektrické 
spotřebiče je lepší napájet ze sítě – 
při nákupu baterií vybírat takové, kte-
ré neobsahují rtuť a kadmium.

Jedním ze způsobů, jak nezvyšovat 
množství odpadů, je i opakované po-
užívání výrobků a obalů: různé krabič-
ky, sáčky, plechovky, papíry, igelitové 
tašky lze upotřebit v domácnosti nebo 
při příštím nákupu.
2. Recyklace

Předpokladem pro následnou re-
cyklaci odpadů a správné nakládání 
s nimi je jejich třídění již v domácnos-
tech, a to na následující složky:
Papír

Do modrých kontejnerů patří ča-
sopisy, noviny, papírové sáčky, lepen-
ka, kartony, knihy bez vazby, sešity, 
reklamní letáky, kancelářský papír. 
Nevhazujme tam znečištěný papír, 
voskový, kopírovací a dehtový papír, 
vícevrstvé obaly (tetrapak) od nápojů 
a mléka, plastové sáčky, vazby knih, 
použité pleny, papírové kapesníčky.

Sklo
Do zelených kontejnerů patří bílé 

a barevné sklo. Nepatří tam zrcadla, 
žárovky, zářivky, uzávěry lahví, porce-
lán, keramika, televizní obrazovky, au-
tomobilová a drátěná skla, monitory.
Plasty

Do žlutých kontejnerů patří čisté 
plastové obaly, plastové sáčky a tašky, 
fólie, čisté kelímky od jogurtů a dalších 
potravin, stlačené PET láhve bez ví-

ček, plastové obaly spotřebního zboží,
polystyrén. Nepatří tam vícevrstvé oba-
ly od nápojů a mléka, textilie, PVC, 
linolea, nádobky od léčiv, guma, kabe-
ly, molitan.
Kovy

Kovy patří do výkupen Sběrných 
surovin, sběrných dvorů.
Textil

Textil vykupují Sběrné suroviny, čis-
té oblečení lze věnovat charitativním 
organizacím.

Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad patří do sběr-

ných dvorů (včetně autobaterií a led-
nic) a lékáren (léky). Upotřebené ba-
terie a monočlánky se v Praze sbírají 
na školách a úřadech.
Bioodpad

Bioodpad je vhodný ke komposto-
vání. V Praze se kompostuje jen odpad 
ze zeleně.
Velkoobjemový odpad 

Tento typ odpadu lze odkládat do při-
stavených velkoobjemových kontejne-
rů nebo sběrných dvorů.

Jinak nevyužitelný odpad nezbývá 
než bezpečně skládkovat nebo spalo-
vat. Takový směsný domovní odpad se 
sbírá ve sběrných nádobách, za které 
uživatel platí poplatek. Čím větší ob-
jem odpadu, tím vyšší poplatek. Dále 
nevyužitelný odpad se spaluje v Praze-
-Malešicích nebo ukládá na skládce 
v Praze-Ďáblicích. V domácnostech se 
odpad spalovat nesmí.

Spalování umožňuje využít ener-
gii z odpadu, který není možno re-
cyklovat, a zmenšuje tak množství 
skládkovaného odpadu. Obě metody 
(spalování i skládkování) jsou však 
z hlediska působení na životní pro-
středí problematické. Při spalování 
se uvolňují toxické dioxiny. Ty nejvíce 
ohrožují imunitní či hormonální sys-
tém. Spalování je nejdražší způsob 
likvidace odpadu.

Potřebujete poradit, kam s odpa-
dem? Máte nápady, jak zlepšit naklá-
dání s odpadem v Praze nebo se vám 
něco nelíbí? Pak neváhejte a volejte 
ekolinku – 222 518 352  nebo infor-
mační linku Magistrátu hl. m. Prahy 
– 236 004 229. Podrobnější informace 
o odpadech naleznete též na interne-
tových stránkách www.hraozemi.cz.

Zdroj: Zelený kruh

Na území Prahy 3 bohužel není sběrný dvůr, občanům se doporučuje využívat 
těch nejbližších:
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Voctářova 48, Praha 8

Tel.: 266 007 299. Provozní doba: po–pá 8.30–17.00 (v době letního času do 18.00), 
so 8.30–15.00.
Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Pod Šancemi 1, Praha 9

Tel.: 284 098 581. Provozní doba stejná.
Sběrné dvory zdarma přijímají následující druhy odpadů:  • objemný odpad (ná-

bytek, zařízení domácnosti…) • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, 
videa…) • kovový odpad • dřevěný odpad • odpad z údržby zeleně • suť z bytových 
úprav (zdarma do 1 m3) • papír, sklo, plasty • nebezpečné složky komunálního odpa-
du (včetně lednic). Za úhradu pneumatiky (25 Kč za kus).

Stabilní sběrna nebezpečného odpadu se v Praze 3 nachází jediná:
Šárka Hájková, Na Vackově 24, Praha 3

Tel.: 284 860 104. Provozní doba: po–čt 9.00–16.00, pá 9.00–14.00.
Ve sběrně je možno bezplatně odkládat tento nebezpečný odpad: • rozpouštědla 

• kyseliny • hydroxidy • fotochemikálie • pesticidy • zářivky • odpad obsahující 
rtuť • oleje a tuky (kromě jedlého) • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
• detergenty a odmašťovací přípravky • léky a nepoužitá cytostatika • baterie
 a akumulátory • lednice.  -red-

Sběrné dvory a sběrna 
nebezpečného odpadu

Celostátní organizace Arnika je po-
měrně mladé ekologické sdružení obča-
nů (vznik v roce 2001), jehož posláním je 
zlepšení stavu životního prostředí, jeho 
obrana před znečišťováním, ochrana 
a obnova přírodních hodnot na území 
ČR, a to i v evropském kontextu. Jeho 
činnost je zaměřena především na tři 
programy: Ochrana přírody, Toxické 
látky a odpady a Veřejnost a životní 
prostředí.

Arnika je v České republice členem 
Zeleného kruhu a Informačního centra 
nadací (ICN). Z její iniciativy vznikla 
v Děčíně Koalice neziskových organizací 
pro cyklistiku a pěší dopravu. Na mezi-
národní úrovni koordinuje evropskou 
skupinu celosvětové sítě za snížení to-

xických látek v životním prostředí – In-
ternational POPs Elimination Network 
(IPEN) a zastupuje ČR v koalici Health 
Care Without Harm (HCWH). Arnika je 
dále členem Aliance pro zachování Labe 
v Čechách a Sasku a připravuje společné 
projekty s Grűne Liga, ERN (European 
Rivers Network) a dalšími.

Arnika má několik místně či tematic-
ky definovaných samostatných poboček, 
pražská sídlí v Praze 3, v Chlumově 17, 
kde je knihovna a videotéka s ekologic-

kým zaměřením. V Praze se vedle celore-
publikových projektů věnuje v současné 
době např. kampani Šetrné papírování 
(upozorňování na nedostatky na praž-
ských úřadech, vydávání samolepek 
proti vhazování tištěných reklam apod.), 
akcím zaměřeným na seznamování s pří-
rodou (např. nejen v Novinách radnice 
prezentovaný projekt Sovy do škol) či 
osvětě v oblasti třídění a recyklace od-
padů (včetně informací o možnostech
recyklace např. elektrošrotu). -red-
Více na http://ostrava.arnika.org.

Městská část Praha 3 chce obyvate-
lům Prahy 3 umožnit to, aby se zbavili 
kovového odpadu ze svých domácností. 
Proto proběhne v dubnu zkušební svoz 
z vybraných oblastí MČ. Pracovníci svo-
zové firmy Euro-servis budou od 7.00 
do zhruba 12.00 hod. 10. a 24. 4. objíždět 
danou lokalitu a sbírat kovový odpad 
odložený před domy.

Žádáme občany, aby ven vynášeli 
pouze skutečný kovošrot (včetně boj-
lerů a eventuelně i chladniček). Ostat-

ní objemný odpad se může stejně jako 
dosud odkládat do pravidelně při-
stavovaných velkoobjemových kon-
tejnerů. Sběr je třeba shromáždit 
před domy pokud možno již v ranních 
hodinách.

Ke svozu kovošrotu dojde v těchto 
místech:

10. 4.: oblast ohraničená ulicemi 
Na Balkáně, V Domově, Za Žižkov-
skou vozovnou a Na Vrcholu (včet-
ně příčných ulic: Na Hlídce, Strážní, 
V Bezpečí, Hraniční, Šikmá, Na Vlast-
ním, Pod Vrcholem, K Vrcholu, Kune-
šova a Koněvova 153–203)

24. 4.: oblast ohraničená ulicemi Jil-
mová, Jeseniova, Biskupcova a Na Vá-
pence (včetně příčných ulic: Loudova, 
Za Žižkovskou vozovnou, Hořanská,
Na Hlídce, Strážní a Koněvova 156–194)

Bude-li celá akce úspěšná, bude 
v ní pokračováno i v dalších oblas-
tech Prahy 3. Případné nové termíny 
budou včas oznámeny v Radničních 
novinách.

Všem občanům z daných lokalit 
předem děkujeme za jejich spolupráci 
a ukázněnost.

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

Svoz kovošrotu v Praze 3

Pracovníci oddělení ochrany prostře-
dí Odboru životního prostředí ÚMČ 
Praha 3 zajišťují v oblasti odpadového 
hospodářství výkon státní správy v pře-
nesené působnosti. Zkráceně lze jejich 
úkoly v tomto sektoru charakterizovat 
třemi slovy – dozor, kontrola a sankce.

Kontrolují, zda právnické osoby 
a fyzické osoby oprávněné k podniká-
ní využívají systému zavedeného obcí 
pro nakládání s komunálním odpadem 
pouze na základě písemné smlouvy s ní 
a mají-li zajištěno využití nebo odstra-
ňování odpadů podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech – povinnosti původců 
(§ 16). Dohlížejí i na dodržování tohoto 
právního předpisu ze strany fyzických 
osob. Jejich povinnosti při nakládání 
s odpady jsou podrobněji uvedeny v § 5
vyhlášky č. 24/2001 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se stanovují pravidla pro shro-
mažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území hl. m. 
Prahy a pro nakládání se stavebním 
odpadem.

Nebude-li občan postupy při odstra-
ňování odpadu respektovat a zbaví-li 
se třeba svého autovraku v rozporu 
se zákonem (tj. zanechá starého vy-
sloužilce bez dalšího zájmu o jeho osud 
napospas větru a dešti na nepatřičném 
místě), dopustí se tím přestupku a mů-
že si vysloužit pokutu až 20 000 Kč.
Ještě vyšší pokuty (až 30 000 Kč) se
dočká, bude-li přistižen při porušení 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 
(24/2001 Sb. HMP).

Povinnosti podnikatelů týkající se
odpadů lze zcela stručně formulovat

následovně: Živnostníci si pro svůj 
odpad musí u svozové společnosti 
zajistit vlastní popelnici nebo její část 
a neparazitovat na obecním sběru ko-
munálního odpadu. Nesmí vhazovat 
žádné předměty do velkoobjemových
kontejnerů a nádob pro tříděný od-
pad, pokud neuzavřeli s Odborem 
infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy
smlouvu o participaci na systému za-
vedeného obcí. V opačném případě se 
vystavují nebezpečí pokuty až do výše
300 000 Kč.

S případnými otázkami a nejasnost-
mi je kdykoliv možné obrátit se přímo 
na referenty oddělení ochrany prostře-
dí, a to na telefonní čísla: 222 116 363, 
222 116 366 a 222 116 370.

Ing. Otokar Karásek,
vedoucí Odboru životního prostředí

Odpad jen tam, kam patří

Ekologické sdružení Arnika
Pražské úřady vyzývají prostřednictvím nejrůz-

nějších kampaní občany k tomu, aby třídili odpad 
a přispěli tak k větší recyklaci a zlepšení životního pro-
středí. Jak ale vyplynulo z průzkumu v rámci kampaně 
Arniky Šetrné papírování, samy se svými radami příliš 
neřídí a řada z nich odpad netřídí.

Zdánlivě samozřejmá věc – třídění odpadů a sběr 
starého papíru – není zavedena např. na většině praž-
ských radnic, včetně Magistrátu hl. m. Prahy. Třídění 
odpadu se příliš neřeší také na českých ministerstvech 
(s výjimkou MŽP). „Ekologický provoz úřadů je přitom 
vizitkou i volených zástupců – zastupitelů a radních, sta-
rostů i primátora,“ říká k tomu vedoucí kampaně Šetrné 
papírování Milan Návoj.

Podle jeho zjištění jde svým příkladem občanům 
pouze asi třetina ze zkoumaných úřadů. Mezi nimi je 

i radnice Prahy 3, kde je od jara 2003 rozmístěno cca 100 nádob na papír a plasty 
po kancelářích celého úřadu. -red-

Způsob sběru Množství nebezpečného odpadu v tunách
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mobilní sběr 92 112 93 83 172 92
   z toho sběr chladicích zařízení * – – – – 65 –
Stabilní sběr – 88 142 204 414 663
   z toho sběr chladicích zařízení – 25 57 123 283 447
Sběr monočlánků – – – 1 7 8
Sběr léčiv a rtuťových teploměrů – 22 32 31 34 36
Celkem 92 222 267 319 627 799

* povodně 2002 

Naše radnice odpad třídí
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ELEKTROMATERIÁL 
v. o. s. EDR

Maloobchodní prodej 
elektroinstalačního materiálu 

za velkoobchodní ceny

www.elektro-edr.cz

Rokycanova 33
PRAHA 3

PO–PÁ  800–1700

TEL./FAX: 222 782 752

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 

HLEDÁME PŮDY
za prostory můžeme nabídnout

stavební práce, např. výtah, střechu, fasádu, 
stoupačky, nebo finanční vyrovnání

603 843 047

MUDr. Vladimír Říha (KDU-ČSL),
 poslanec Parlamentu České republiky, 

si vás dovoluje pozvat 

na diskusní setkání 
ve středu 14. dubna 2004 od 19:00 hod.

v suterénu Arcibiskupského gymnázia 
v Praze 2, Korunní 2/586. 

O volbách do Evropského parlamentu
a o tom, proč k nim vůbec jít, s vámi budou 
hovořit kandidáti v čele s paní senátorkou, 

MUDr. Z. Roithovou, MBA.

n Křesťanská knihovna Praha, Bara-
nova 32, Praha 3 nabízí anglické a české
knihy, audiokazety a videokazety. 
Tel. 222 724 856
n Začínající důch. apr. Č, D, OV 
hledá od 1. 9. 2004 uplatnění na ZŠ. 
Tel. 271 774 710
n Koupím vláčky, rozměr „HO“ 
lokomotivy a vagonky v jakémkoli 
stavu nebo jen součástky a pří-
slušenství. Tel.: 222 720 186 nebo 
607 214 190
n Koupím staré vánoční ozdoby, 
figurky, ptáčky, houby, trpaslíky, 
Mikuláše, labutě aj. Také korálkové 
i poškozené. Tel. 274 814 448
n TISKÁRNA KPR, Praha 9 – Pod
Šancemi 4 hledá brigádnice do
knihárny na příležitostné práce. 
Kontakt: Reichelt – 266 311 822, 
777 727 625

n Koupím panenku z celuloidu, 
masy, sádry, porcelánu, pokojíček, 
nádobíčko, plyš. medvěda, opičku, 
i poškoz. Tel. 274 814 448
n TJ Sokol Žižkov II JUDO – ná-
bor děvčat, chlapci od 6 let. 
Tel. 604 725 657
n Šití, úpravy a pletení oděvů. Flora. 
Tel. 222 713 115, 737 519 363
n Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. 723 465 600
n Malířské a natěračské práce.
Tel. 317 783 378, 606 379 233
n Opravy chladniček CALEX 
GORENJE ap. Tel. 241 761 795, 
721 237 561
n 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 

n 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 
n Zednický servis. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
n Půjčky na bydlení, podnikatelské
objekty bez ručitelů a prokazování
příjmu pro splupracovníky, slevy
na splátkách. Tel. 602 247 958
n !!! Antinikotinová poradna !!!
Kuřáci, chcete přestat kouřit?
Magneto-terapie, 90% úspěšnost.
Tel. 224 214 617, 220 912 206
Mob. 604 207 771, 603 333 008
Praha 1, Senovážné nám. 6/1464, 3. p.
n Půjčky do 100 000 Kč bez ručitele, 
bankovní úrok, i důchodci do 66 let. 
Volat Glaserová – 10–19 h. Platí stále. 
Tel. 776 761 922

n Malířské a lakýrnické práce, 
sleva pro seniory – úklid. 
Tel. 603 930 566
n Dámská krejčová nabízí šití oděvů 
– sukně, kostýmy, halenky. 
Tel. 222 782 533, 724 280 329
n FITNESS JEN PRO ŽENY – 5 let
v provozu, profi stroje, trenér 
– zdarma!, solárium, solárium turbo
– pravidelná výměna UV trubic, solární
kosmetika, příjrmná obsluha a prostře-
dí. Cenově výhodné permanentky.
Čihákova 2, P-9, tel. 284 821 225
n 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 
n Mimopražský ing. koupí byt OV, 
dr. Platím hotově, RK nevolejte. 
Tel: 222 325 202

n Hledám vilku i k rekonstrukci, 
rychlé jednání. Tel. 607 157 634
n Vyměním 3+1, 104 m2, P3 u nám. 
J. z Pod., I. kat., 4. p., výt., u maj. – 
klid, za podobný v této lok. do 60 m2.
Tel. 603 342 726
n Vym. 2+1 státní, 98 m2, na Vino-
hradech, za menší. Tel. 271 731 326, 
nebo večer 777 818 474
n VYMĚNÍM 4+1, Husitská, orient. 
do vedl. ul., s majitelem – regul. ná-
jem. 5. patro, výtah, ZA 2+1 v horní
klidné části Žižkova nebo na Vino-
hradech – nízké patro nebo výtah, 
ne panel. Dle kvality i bez dopl. 
Tel. 603 957 374
n Vyměním st. 1+1 I. kat., 1. p., 
za 2+1 až 3+1 I. kat. na P3. 
Tel. 604 725 657
n Koupím byt v Praze větších rozmě-
rů do 5 mil. Kč. Tel. 603 270 707

n Koupím nájemní smlouvu od ma-
jitele činžovního domu. Solidní jed-
nání, dohoda jistá. Přímý zájemce.
Tel. 602 204 257
n Vyměním slunný 1+1, 45 m2, 
P-3, cihlový, obecní, 1. kat., níz-
ký nájem, po rekonstrukci, 3. p., 
výtah, okna i balkon na jih, tele-
fon, klid, velké parky, škola, 
školka, parkování, 10 min. do cen-
tra, za 3+kk nebo větší.
Tel. 777 215 520
n BD pronajme sklepní místnosti 
na sklad nebo malou dílnu. Velikost 
26 m2 + WC. Tel. 603 775 920
n Prodám nebo pronajmu garáž 
v Malešické ul. Tel. 723 913 014

CHIROMASÁŽ • UVOLNĚNÍ SVALSTVA 
PROTI BOLESTEM HLAVY • PROTI MIGRÉNĚ 

A POTÍŽÍM PŘI PŘECHODU U ŽEN
KOSMETIKA • EPILACE • ČIŠTĚNÍ 

• MASKY • LÍČENÍ • MASÁŽ OČÍ • PORADENSTVÍ
TEL.: 606 259 234, 607 172 307 • PRAHA 3, KONĚVOVA 54

ZŠ K Lučinám 18 
otvírá od září 2004 

6. třídu s rozšířenou výukou 
informatiky a výpočetní techniky:

 • 2–3 hod. informatiky týdně • internetový klub
 • možnost dvou cizích jazyků • rozsáhlá zájmová činnost

 • specializované učebny • kvalitní sportovní zázemí
Informace a přihlášky: ZŠ K Lučinám 18

Tel.: 284 820 233 • www.volny.cz/chmelnice  

ZŠ Sázavská 5, Praha 2
s rozšíř. výukou plavání

a gymnastiky
Vás zve na přijímací zkoušky

do 5. a 6. plavecké třídy
 a do 3. – 5. gymn. třídy,

ve dnech 20. 4. a 18. 5.  2004.
Sraz v 7.15 hod. před školou.

Informace: 222 522 406,
sazavska@quick.cz, www.zssazavska.cz.

Přihláška ke stažení na webu,
nebo k vyzvednutí ve vrátnici.

AQUA AEROBIK 
v hluboké vodě - pro všechny ženy.

 Cvičíme každé pondělí večer. 
Přijďte mezi nás!!!!

Tel.: 604 34 34 30,  www.plavani-sipka.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS
nabízí:

4veškeré mechanické práce: 200,- Kč/hod.3
4seřizování geometrie digitálně: 350,- Kč3

4výměny olejů ZDARMA (při u nás zakoupeném oleji)3
4přezutí a vyvážení 4x pneumatik: 450,- Kč3
4při zakoupení pneu u nás přezutí ZDARMA3

4seřizování světel: 80,- Kč3
4CELKOVÁ PROHLÍDKA VOZŮ (náplně, brzdy, 

náprava, tlak v pneu, stav, karoserie): 190,- Kč 3
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) Chcete mít 

život bezpečný?
Chcete výhodně spořit a zároveň ušetřit na daních?
Chcete vědět, jak to s tím pojištěním vlastně je?
P ř i j ď t e  n a  s v o j i  p o š t u ,
kde získáte všechny informace o Kapitálovém 
životním pojištění!
Kdy ? 13. – 16. dubna 2004
Kde ? pošta Praha 3, Olšanská 9, PSČ 130 00 

pošta Praha 32, Roháčova 23, PSČ 130 02
Těšíme se na Vaši návštěvu spojenou s malým 
občerstvením !!! Vaše Česká pošta, s. p.

ČESKÁ
POŠTA
ČESKÁ
POŠTA

DAŇOVÝ PORADCE
se sídlem na Praze 3 nabízí

8 vedení účetnictví 7
8 daňové poradenství 7

Tel.: 723 679 400

PRODÁME RYCHLE 
VAŠE BYTY, DOMY, POZEMKY 

ZA VAŠE CENY 
      

RÁJ NEMOVITOSTÍ  s.r.o.®

Jičínská 4, Praha 3  (přímo na metru A-FLORA)
     tel./fax: 272 730 387, 272 736 261

                      272 730 420, 267 315 793-4               
e-mail: reality@raj-nemovitosti.cz

www.raj-nemovitosti.cz      

Soukromá baletní škola  
BcA. Jána Nemce,

em. sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

uvádí
Koncert vítězů V. ročníku amatérské soutěže klasického 

baletu „Ašský střevíček“ dne 29. května 2004 
ve 14.00 hod. v Kongresovém centru hotelu Olšanka.
Zápis dětí od 5 do 14 let na školní rok 2004/05 se 

uskuteční 16. června 2004 v 17.30 hod. na adrese školy.
Bližší informace na tel. č.: 603 326 720

VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY
Máte doma staré tisky, fotografie, pohlednice, publikace nebo předměty, 

které dokumentují bohatou historii Žižkova a Vinohrad? 
Můžete je předat do archivu Klubu přátel Žižkova, 

kde budou zaevidovány a k dispozici dalším zájemcům.
Zároveň potřebujeme do Klubu zájemce-dobrovolníky, kteří by: 

a) konkrétně pomáhali s dokumentační činností Klubu 
(mapování historie P-3, její architektury apod.), 

b) pomáhali při setkáních Klubu s drobnými administrativními pracemi.
Kontaktujte mě prosím na tel.: 222 714 180 nebo se zastavte v Klubu 

(Táboritská 22) v jeho návštěvních hodinách: út–pá v 15–18 hod. 
Předem děkuji a těším se na spolupráci.

Jiřina Polanecká, předsedkyně Klubu přátel Žižkova

 

1/8
140x104 mm

8 750,- Kč

1/16
68x104 mm

4 400,- Kč

1/16
140x50 mm

4 400,- Kč

1/2
140x430 mm 

35 000,- Kč

1/2
285x213 mm

35 000,- Kč

1/3
93x430 mm

23 400,- Kč

1/3
285x140 mm

23 400,- Kč

1/4
140x213 mm

17 500,- Kč

1/4
285x105 mm

17 500,- Kč

1/24
140x33 mm

2 900,- Kč

1/25
55x84 mm

2 800,- Kč

1/32
68x50 mm

2 200,- Kč

1/64
68x24 mm

1 100,- Kč

ORIENTAČNÍ CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
v Radničních novinách Prahy 3

Orientační cena 
při nestandardním formátu: 
70,- Kč/cm2

POSKYTOVANÉ SLEVY
3 a více opakování: 10 %
6 a více opakování: 20 %
TERMÍNY
Pro přijímání objednávek: 
do 15. v měsíci
Pro předání podkladů k inzerci: 
do 20. v měsíci
Všechny ceny jsou konečné –
nejsme plátci DPH.

Radniční noviny Prahy 3 • Lipanská 7 • 130 85 Praha 3 • tel./fax: 222 116 216 • email: rn@p3.mepnet.cz
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Pražská energetika, a. s., do-
sáhla za loňský rok nejlepší 
hospodářský výsledek ve své 
novodobé desetileté historii. 
Čistý zisk překročil o necelých 
70 miliónů jednu miliardu ko-
run, a to řadí Pražskou ener-
getiku podle tohoto kritéria 
na čelo pomyslného žebříčku 
ze všech distribučních společ-
ností v ČR. Generální ředitel 
této společnosti Ing. Drahomír 
Ruta tedy může být spokojen.

„Samozřejmě, že důvod ke spokojenosti to určitě je, 
ale je to zároveň i závazek. Závazek vůči vlastníkům, 
z nichž nejdůležitější je hlavní město Praha, závazek 
vůči našim zákazníkům, kterých si vážíme a víme, 
že jim musíme nabízet stále kvalitnější služby, abychom 
je udrželi i v konkurenčním prostředí, a v neposlední 
řadě i závazek vůči samotným zaměstnancům, bez kte-
rých by PRE nebyla tam, kde je.“

Jak takové finanční prostředky využĳete?
„Zjednodušeně se dá říci, že je zase vrátíme našim 

zákazníkům  - tedy Pražanům. A to především formou 
investic do energetické sítě, abychom zvýšili spolehlivost 
a kvalitu dodávky elektřiny. Mimochodem Praha je dnes 
na tom lépe než například Budapešť, našim cílem je  vy-
rovnat se srovnatelným městům například ve Francii. 
I výplata dividend obohatí městskou kasu, takže město 
může prostředky využívat, kde je třeba. A určitou část fi-
nančních prostředků, které máme k dispozici, používáme 
na podporu různých projektů z oblasti sociální, zdravot-
nictví, školství, ale i kultury a sportu. Částečně tak činíme 
z hlediska společenské odpovědnosti, některé projekty 
by bez pomoci takových partnerů, jako je Pražská energe-
tika, asi vůbec nevznikly. Pravda je, že také musíme hle-
dět na propagaci našeho jména a podporu obchodování, 
o tom konečně konkurence v každém oboru je.“

Mohl byste být konkrétnější? Kde mohli občané 
našeho obvodu vidět účast PRE?

„Myslím, že se podařilo ve 3. městské části založit 
pěknou tradici „lidových zábav“, a tak jsme například 

podpořili v loňském roce na jaře Pivobraní, na podzim 
zase Vinobraní, letos se velkému zájmu těšilo dokonce 
pětidenní masopustní veselí. Sportovní fanoušci mo-
hou logo společnosti PRE vidět na dresech futsalistů 
Viktorie Žižkov, kteří poznali boje v letošním play off.“

Jak tedy vidíte působení PRE do budoucna?
„Zaměření na zákazníky je klíčovou záležitostí 

i do budoucna. Do roku 2006 bude trh s elektřinou v ČR 
plně liberalizován, tzn., že i ta nejmenší domácnost si 
bude moci vybrat svého dodavatele elektřiny. Cílem PRE 
je nejenom udržet si stávající zákazníky, ale i získat zá-
kazníky nové. A bude-li se naší společnosti nadále dařit, 
pak určitě bude PRE podporovat významné a zajímavé 
městské projekty, které slouží především široké veřej-
nosti. Teď například mohu jmenovat zahájení provozu 
společné obchodní kanceláře, kterou otevíráme  s Praž-
skou Plynárenskou a. s. v Jungmannově ulici. V ní bude 
možné vyřídit prakticky na jednom místě vše, co se týká 
elektřiny a plynu. Společně s pražským magistrátem 
a dalšími subjekty chceme v takových projektech, které 
usnadní život Pražanům, pokračovat.“ 

Zisky „vracíme“ našim zákazníkům

Marketingový tah – tak dobře známý 
například z letákových akcí obchodních 
řetězců – tedy slevy z ceny,  zasáhl i ta-
kový druh zboží, jako je elektřina. Ano 
– elektřina je zboží jako každé jiné a ko-
lik zákazník odebere, tolik musí zaplatit. 
Avšak Pražská energetika (PRE), jako 
dodavatel elektřiny pro hlavní město 
Prahu, si je vědoma toho, že se musí 
o své zákazníky starat a nabízet jim stále 
něco nového. 

PRE - vědoma si svých znalostí a zku-
šeností v energetickém oboru - se roz-
hodla podporovat elektrické vytápění 
pomocí tepelného čerpadla a vyhlásila 
akci na podporu  této ekonomické a eko-
logické formy. S každým svým zákazní-
kem, který instaloval elektrické vytápění 
pomocí tepelného čerpadla od 1. květ-
na 1999 do konce roku 2000, uzavřela 
smlouvu na propagaci hospodárného 
využití elektřiny, na jejímž základě 
dostal takový zákazník 40 tisíc korun 
na svůj účet na elektřinu a na oplátku 
poskytl své zařízení pro různé prohlíd-
ky, reference a informace. Kromě toho 
PRE od 1. ledna 2001 zavedla speciální 
výhodnou sazbu pro tepelná čerpadla 
a tuto sazbu pro tepelná čerpadla pak 
převzal i ERÚ a zapracoval ji do ce-
lostátně platného ceníku platného od 
1. července 2001 na celém území ČR. 
PRE se tak stala průkopníkem a vzorem 
pro ostatní distribuční společnosti  u nás. 
Za uvedené období využívá elektrické 
vytápění prostřednictvím tepelného čer-
padla 66 zákazníků PRE. Ve druhé vlně 
této akce, která proběhla v loňském roce, 
se k nim přidalo již dalších 112 uživatelů 
tepelných čerpadel.

Výrazně větší skupinu zákazníků 
– maloodběratelů tvoří domácnosti 
a podnikatelé využívající elektřinu 
pro akumulační vytápění a spotřebiče 
pro ohřev vody. Již před čtyřmi lety 

vyhlásila PRE akci „Akumulační vy-
tápění se vyplatí“. Jejím smyslem bylo 
nabídnout zájemcům z celé ČR špičkové 
výrobky renomovaného výrobce za ro-
zumnou cenu. Zákazníci si mohou kou-
pit „akumulačky“ se slevou 21 – 33 %.
PRE nabízí svým zákazníkům dodávku 
„akumulaček“ na klíč, jejich zapojení 
specializovanou firmou a v neposlední 
řadě možnost přiznání zvýhodněné 
sazby pro akumulační vytápění. PRE 
jako jediná distribuční společnost u nás 
garantuje zákazníkům slevu 5 % z aktu-
ální ceny elektřiny v nízkém tarifu do 31. 
prosince 2005! Do konce února letošního 
roku využilo této nabídky 1 069 zákazní-
ků. A je dobré i připomenout, že mnozí 
z nich se tak mohli zbavit svých zastara-
lých, nehospodárných a mnohdy i kvůli 
nefunkčním pojistkám a regulacím ne-
bezpečných akumulačních topidel.

Další výhody – slevy poskytuje PRE 
svým zákazníkům prostřednictvím tak 
zvaných „dárků“. Začalo to v r. 1999 „Vá-
noční pohodou s Pražskou energetikou“, 
kdy po celé období vánočních a novo-
ročních svátků mohli zákazníci, kteří 
využívají elektřinu k vytápění a ohřevu 
vody, využívat nízký tarif po celých 24 
hodin denně, místo 8 hodin, na které 
měli podle platného ceníku nárok. A tak 
se na vánoční stůl mohlo za levnou 
elektřinu vesele vařit, péci a smažit, 
vrčely automatické pračky atd. Následo-
valy podobné akce nazvané „Elektřina 
od Pražské energetiky o víkendech lev-
nější“ – na přelomu zimy a jara r. 2000, 
„Letní pohoda s Pražskou energetikou“ 
– během prázdninových měsíců r. 2000, 
a během dalších let až do současnosti 
opakování vánočních, víkendových 
a letních slev. PRE je vstřícná i vůči zá-
kazníkům majícím na zásobovacím úze-
mí PRE svá víkendová sídla, pro která 
využívají výhodnou víkendovou sazbu. 

Prodlouží-li některý ze svátků víkend, 
stejně tak prodlouží PRE platnost vý-
hodného víkendového tarifu.

Doslova šlágrem v oblasti slev z ceny 
elektřiny je „letní sleva“, kterou PRE 
začala poskytovat v loňském roce jako 
první distribuční společnost v ČR vy-
brané skupině odběratelů (těm, kteří 
využívají akumulační vytápění v 16 
hodinovém režimu) již v loňském roce. 
Umožnilo to především zavedení mo-
derních digitálních elektroměrů, které 
kromě mnoha jiných užitečných vlast-
ností dokáží měřit elektřinu ve 4 růz-
ných režimech, a PRE tak je schopna 
zvlášť měřit elektřinu třeba v létě (kdy 
je levnější) a zvlášť v zimě v nízkém 

i vysokém tarifu. Stejnou slevu budou 
mít tito zákazníci i letos.

Všechny tyto výhody může PRE nabí-
zet především proto, že patří mezi nej-
úspěšnější distribuční společnosti u nás. 
Přestože cena elektřiny se v Praze již dru-
hým rokem nemění (v ostatních krajích 
republiky od počátku tohoto roku vzrost-
la), přestože se konkurenční boj mezi 
obchodníky s elektřinou výrazně zostřil, 
uhájila PRE své výborné pozice a skvělé 
výsledky a vytvořila si tak prostor pro po-
skytování celé řady slev. Vývoj na českém 
energetickém trhu ukáže, co bude pro 
zákazníky skutečně zajímavé a Pražská 
energetika, a. s., má v oblasti slev skuteč-
ně na co navázat a co dále rozvíjet.

Slevy z ceny elektřiny
V roce 2004 mohou zákazníci, kteří topí a ohřívají vodu elektřinou již 

po páté využít výhodnější podmínky pro její odběr. Akce se týkají těch 
zákazníků – domácností i podnikatelů, kteří využívají sazby, které PRE 
usnadňují operativní řízení provozu spotřebičů přes HDO, a tím regulují 
odběrový diagram. Srozumitelně řečeno, pomáhají PRE optimalizovat 
nákup a prodej elektřiny a tím dosahovat příznivějších cen. 

Pokračovat bude i letní sleva pro uživatele sazeb D35, D36, C35 
a C36. Levnější elektřinu poskytuje PRE také chatařům a chalupářům, 
kteří si zvolili sazbu D61 a mají své rekreační objekty na zásobovacím 
území PRE. Pro ně nízký tarif začíná první den akce ve 12 hodin a končí 
poslední den akce ve 22 hodin. 

SOUTĚŽTES NÁMI
Soutěžní otázka
Víte, jak dlouhá je historie Pražské energetiky, a. s., 

včetně jejích předchůdců?

a) 107 let
b) 112 let
c) 127 let

Pět vylosovaných čtenářů, kteří zavolají správnou 
odpověď na telefonní číslo Pražské energetiky, a. s., 
267 05 1107 mezi 8.00 – 14.00 ve všední dny do 9. dubna 
a jejichž jména uveřejníme v příštím čísle, získá od Praž-
ské energetiky zajímavé ceny.

Zajímáte se o slevy z ceny za elektřinu?

PR
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Městská část Praha 3 si Vás dovoluje co 
nejsrdečněji pozvat na taneční odpoledne 
seniorů, které se koná dne 14. 4. od 14.00 

ve velkém sále Učňovského střediska 
na Jarově (Učňovská 1).

K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela 
Žižkovanka pod vedením kapelníka Josefa 
Jelínka. Vstup zdarma.

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  2. pá DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
  4. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
  6. út  VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY 

TŘÍDNÍ KNIHY
  8. čt AFRIKA
18. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
20. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
21. st BLANÍK
22. čt AFRIKA
25. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
27. út LIJAVEC
28. st NĚMÝ BOBEŠ
29. čt  DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ

DIVADLO KONZERVATOŘE
  5. po  W. Shakespeare: SEN NOCI 

SVATOJÁNSKÉ
19. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ
26. po  G. Ragni, J. Rado, G. MacDermot: 

HAIR

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
14. st  B. Hrabal: TANEČNÍ HODINY 

PRO STARŠÍ A POKROČILÉ 
(Malé divadlo České Budějovice)

15. čt  J. Kolár: KREVNÍ DESTIČKY 
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

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

  1. čt  18.00 NIČEHO NELITUJI
20.30 MECHANICKÝ 
POMERANČ

  2. pá  18.00 KÁMOŠ
20.30 21 GRAMŮ
23.00 KÁMOŠ

  3. so  17.30 MĚSTO BOHŮ
20.00 WILBUR SE CHCE ZABÍT
22.30 INKOGNITO

  4. ne  17.30 ŽELARY
20.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)

  5. po  18.00 MONTY PTHON: SMYSL 
ŽIVOTA (FK)
20.30 TRIO Z BELLEVILLE

  6. út 18.00 HODINY
  7. st  15.30 STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ 

A MODRÝ (FK pro SŠ)
18.00 SLONÍ MUŽ
20.30 NÁVRAT

  8. čt  18.00 NÁVRAT
20.30 ANNIE HALL

  9. pá  18.00 VŠECHNO, CO JSTE KDY 
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE 
BÁLI JSTE SE ZEPTAT
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM 
(FK)
23.00 HOŘÍ, MÁ PANENKO

10. so  18.00 INVAZE BARBARŮ
20.00 CASABLANCA
22.30 SPALOVAČ MRTVOL

11. ne  18.00 REKONSTRUKCE
20.30 INVAZE BARBARŮ

12. po  18.00 GOOD BYE, LENIN!

12. po  20.30 POVÍDKY Z KUCHYNĚ
13. út  18.00 VELKÁ ŽRANICE (FK)

20.30 PIANISTA
14. st  15.30 FALEŠNÉ VZTAHY 

(FK pro SŠ)
18.00 MAZANÝ FILIP
20.30 21 GRAMŮ

ONE WORLD – JEDEN SVĚT
15. čt  18.00 PADLÉ ŽENY (r. P. Mullan)

20.30 UNAVENI SLUNCEM 
(r. N. Michalkov)

16. pá  18.00 DIKTÁTOR (r. Ch. Chaplin)
20.45 LOVEC JELENŮ 
(r. M. Cimino)

17. so  18.00 KRÁTKÝ FILM 
O ZABÍJENÍ (r. K. Kieslowski)
20.30 KILLING FIELDS 
(r. R. Joffé)

18. ne  18.00 ČLOVĚK Z MRAMORU 
(r. A. Wajda)
21.00 NEZVĚSTNÝ 
(r. Costa-Gavras)

19. po  18.00 ZEMĚ NIKOHO 
(r. D. Tanović)
20.30 ŘÍM, OTEVŘENÉ MĚSTO 
(r. R. Rossellini)

20. út  18.00 KRÁL ZLODĚJŮ
20.30 EDI

21. st  15.30 ŠKYT (FK pro SŠ)
18.00 PADLÉ ŽENY
20.30 KRÁL ZLODĚJŮ

22. čt  18.00 POSLEDNÍ TANGO 
V PAŘÍŽI (FK)
20.30 SNÍLCI

23. pá  17.30 DOGVILLE
20.30 NUDA V BRNĚ 
(projekce za účasti tvůrců a herců)

24. so  11.59 F. U. C. K. – Festival Umění 
Celkem Kvalitního

25. ne  18.00 MÁ KAMERA A JÁ
20.30 STRACH A HNUS V LAS 
VEGAS (FK)

26. po  18.00 ČÍNSKÁ ODYSSEA 2002
20.30 MISTŘI

27. út  18.00 KILL BILL 2
20.30 DOGVILLE

28. st  15.30 STVOŘENI PRO LÁSKU 
(FK pro SŠ)
18.00 KILL BILL 2
20.00 SILNÝ KAFE (slavnostní 
předpremiéra pro přátele a diváky 
kina Aero)

29. čt  18.00 ZTRACENO V PŘEKLADU
20.30 GOOD BYE, LENIN!

30. pá  18.00 OKNO NAPROTI
20.15 OFF THE ROAD –  Mini-
festival hudebních filmů: THE MYTH 
(Nick Cave), MEETING PEOPLE IS 
EASY (Radiohead), CZECHTEKK 
LOVESTORY + živá hudba MOIMIR 
PAPALESCU AND THE NIHILISTS

FILMY PRO DĚTI
  3. so 15.30 BROUČKOVA RODINA
  4. ne  13.00 O KOCOURU MIKEŠOVI 

A JEHO PŘÁTELÍCH
10. so  15.30 SKOPIČINY A MALŮVKY 

MISTRA LIBORA VOJKŮVKY
11. ne 14.00 KRTEK A PARAPLÍČKO
17. so 15.30 HLEDÁ SE NEMO
18. ne 14.00 KRTEK A HODINY
25. ne 13.30 PÁN VELRYB

DIVADLO PRO DĚTI
  4. ne  16.00 MALOVANÉ PÍSNIČKY

 (Strakaté divadlo)
18. ne  16.00 ZAHRADA – Jiří Trnka 

(Malé divadlo)
25. ne  16.00 JAK SE PEČE POHÁDKA 

(Divadlo Momo)

PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
  6. út 13.00 BABÍ LÉTO
13. út 10.30 AMÉLIE Z MONTMARTRU
20. út 10.30 VÝLET
27. út 10.30 FRIDA

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. čt  19.30 FENG JÜN SONG 
& HORSKÁ KARAVANA 

  2. pá  14.30 MÚZY DĚTEM: Den pro 
odložené životy

  3. so  19.00 BORŠČ (výběrový ukrajinský 
punk)

  4. ne 15.00 ZA PECÍ (odpolední žonglování)
  6. út  19.30 Future Line: SUNFLOWER 

CARAVAN *

  7. st 19.30 Psí vojáci *

13. út  19.30 Future First Line: SLOT AND 
SHADE *

14. st 19.30 POLEMIC
15. čt  19.30 Staropramen Akropolis Top: 

KURTIZÁNY Z 25. AVENUE + host
16. pá  19.30 HIP HOP FOUNDATION #26
17. so  18.30 WALTARI, support: ANHEAD 

+ REMEMBER TWILIGHT
20. út  19.30 Future First Line: SM LOMOZ *
21. st 19.30 IRISH DEW + MARCIPÁN *
22. čt 19.30 DICK O´BRASS + SHIVERS *
23. pá 19.30 ALVIK (křest alba)
24. so 19.30 TLESKAČ (křest alba)
25. ne  19.30 MICHAL HROMEK 

& CONSORT *
26. po  19.30 BOBAN MARKOVIČ 

ORKESTAR
27. út 19.30 EGGNOISE *
28. st  19.30 Future Line: ALTER ECHO + 

AQUAMARINE COFFEE *
29. čt 19.30 NANA ZORIN *

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

   1. čt  19.30 MALÁ ČESKÁ MUZIKA 
J. POSPÍŠILA: Pomlázka se čepejří 
(program: velikonoční zvyky, 
říkadla, lidové písně)

  5. po  19.30 BOHEMIA FESTIVAL DUO 
(program: J. K. Vaňhal, F. Devienne, 
F. Danzi, W. A. Mozart)

  7. st  19.30 KARMÍNA: Velikonoční 
mystérium (program: lidové 
a církevní obyčeje v písni)

13. út  19.30 T. REINDL – tabla, L. BROM 
– sitár (program: indické klasické 
rágy + křest CD)

14. st  19.30 R. SRŠŇOVÁ – housle, 
A. STARÁ – klavír (program: 
O. A. Tichý, M. Macourek, 
A. Skoumal, R. Sršňová, L. Janáček)

15. čt  19.30 MARION: Židovské písně 
Kafkovy Prahy

19. po  19.30 MUSICA POETICA: 
Velikonoce v nejstarší hudbě

22. čt  19.30 Setkání se souborem 
MUSICA BOHEMICA při příleži-
tosti životního jubilea uměleckého 
vedoucího J. KRČKA

24. so  15.00 ŠKAMPOVO KVARTETO 
(program: A. Dvořák, B. Martinů)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

26. po  19.30 Komorní soubor při ZUŠ 
Koněvova BASFIFA (program: 
O. Lasso, J. Dowland, J. Oppen-
heimer, G. F. Händel, S. Jelínek, 
J. Matásek, L. Hurník)

28. st  19.30 L. FAIT – fagot, kontrafagot, 
D. WIESNER – klavír (program: 
I. Bláha, W. A. Mozart, I. Váško, 
L. Janáček, J. Pelikán)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů
17. 3. – 16. 4. Nové sdružení pražských 

umělců: Obrazy, plastika
22. 4. – 21. 5. V. Sokol: Obrazy

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
Info. a rezervace na tel. 224 817 886,
224 813 899 (9.00–17.00)
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.

  3. so 10.00–18.00 Den otevřených dveří
  4. ne 20.00 V. Hybnerová, S. Rašilov: 

Poslední 2 cigarety

  5. po   20.00 V. Ondrašíková: Aigues 
Mortes (Místo mrtvých vod); 
N. De Volff: Dolly in Prague

14. – 15. 20.00 O. David: Lovci jmen
19. po  20.00 Taneční špička 2004
26. – 27. 20.00 K. Celbová: Místnost H 

(premiéra)
28. st 20.00 Divadlo Vizita
30. pá 20.00 V. Hybnerová, S. Rašilov: 

Poslední 2 cigarety

Dům dětí a mládeže Prahy 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 inak.
  4. ne  17.30 Čtyřkové disko s DJ Hobrem 

a Mišičkou (cena 30,-, členové klubu 
Beztíže 15,-)

  8. čt 9.00 Velikonoční turnaj ve stolním 
tenise – mladší žáci, 12.00 starší žáci 
(startovné 30,-)

 9.00–12.00 Velikonoční vajíčko 
– zdobení vajíček aj. (cena 30,- vč. 
materiálu)

 9.00–16.00 Den s koňmi na Zmrzlíku 
(cena 120,- vč. oběda)

16. pá 15.30–17.30 Výtvarný klub pro děti 
– aranžování květin (cena 40,-)

17. so 9.00–16.00 Keltský den – výlet 
na Zbraslav (cena 30,-)

17. a 24. 14.00–16.00 Dílna pro rodiče 
s dětmi – keramika (cena 80,- za obě 
lekce)

22. čt Den země – soutěže a hry pro malé 
i velké: 10.00–12.00 pro MŠ, 
14.00–16.00 pro školní děti (vstup 
volný)

 17.30 Koncert etno a bubínkářských 
kapel ke Dni země. (vstupné 40,-)

30. pá 17.00 Pálení čarodějnic – soutěže 
s opékáním buřtíků (cena 20,-)

LETNÍ TÁBORY 2004
4. – 17. 7. Pevnost Boyard I. (cena 2500,-)
17. – 30. 7. Pevnost Boyard II. (cena: 2500,-)
2. – 8. 8. Soustředění stolního tenisu 

(cena 1100,-)
2. – 8. 8. Sportovní týden (cena 1100,-)
8. – 14. 8. Výtvarný týden (cena 1100,-)
8. – 14. 8. Týden tance a aerobiku 

(cena 1100,-)

LÉTO PRAŽSKÝCH DĚTÍ
Prázdninový program v Praze, denně 
od 9.00 do 17.00 (předběžná cena je 
120,-/den)
1., 2., 7. – 9. 7. Barevný týden
12. – 16.7. Keramický týden
23. – 27. 8., 30. 8., 31. 8. Barevný týden
Podrobný program najdete od 1. června 
na www.ulita.cz.

Součástí programu DDM Ulita, který 
v době jarních prázdnin 1. až 5. března 
pro děti a mládež z Prahy 3 tento „jejich“ 
dům připravil, byly i turnaje žáků ZŠ 
ve florbalu, stolním tenisu a fotbálku, 
zorganizované Vlastimilem Kotrbou.

Pozvánka
Českobratrská církev evangelická
17. so 16.00 ThDr. M. Opočenský: 

Globalizace – výzva pro křes-
ťanské společenství (přednáš-
ka v Betlémské kapli na Žižko-
vě, Prokopova 4)

29. čt 18.00 PhDr. J. Sokol: O ča-
se a naději (přednáška tamtéž)

Etno-čajovna Herba Magica
(Zvonařova 6, tel. 222 710 141)
  6. út 19.00 Povídky E. Kischona 

(v podání B. Navrátila za do-
provodu živé hudby)

25. ne 10.00 Pohádková neděle 
(indiánská) s P. Anzari a J. Pot-
měšilem

Hospoda u Vystřelenýho oka
(U Božích bojovníků 3)
  1. čt 19.00 Gi Gie B End (bigbí-

tem blíže k sobě)
  8. čt 19.00 Seno (nářez v podo-

bě sena)
15. čt 19.00 Folimanka blues (ve-

čer v bluesové náladě)
22. čt 19.00 Garage (Tony Duchá-

ček útočí na Voko)
29. čt 19.00 Letouni soumraku 

(klasici od Voka )

Klub přátel Žižkova
(Táboritská 22)
  6. út 16.30 J. Hošek hraje a vy-

práví: Jak se dělal hudební 
festival (v prostorách KPŽ) 

Nová Trojka
(Jeseniova 19, tel. 222 589 404)
  1. čt 9.30 návštěva střelnice 

(sraz v Nové Trojce, rezervace 
na tel. 603 416 724)

  3. so 10.00 dílna: šití panenek
  6. út 10.00 Muzikoterapie
20. út 10.00 Jaro a pohádka (di-

vadýlko pro malé děti)
27. út 10.00 hudební dílna pro dě-

ti od 2 let, divadlo Lala
8. – 12. 4. velikonoční prázdniny, 

centrum uzavřeno

Římskokatolická církev
17. so  8.30 vycházka pražský-

mi uličkami, tentokrát v okolí 
kostela sv. Jakuba na Starém 
Městě pražském (sraz před OD
Kotva)

20. út 18.00 M. Szabo a M. Eben: 
Nejslušnější moderátor. A nej-
oblíbenější! (beseda s hercem,
zpěvákem a moderátorem v cen-
trále RSTS, Koněvova 99, vstup
zdarma)

21. st 19.00 Velikonoční koncert 
(Norbert Quartet – W. A. Mo-
zart: kvartet B dur, A. Dvořák: 
kvartet Es dur Opus 51) v kos-
tele sv. Prokopa

1. – 30. výstavka z cyklu „Sto let 
kostela sv. Prokopa“, v dubnu 
s povídáním o bývalé usedlosti 
Raissmonka (u vchodu kostela,
možnost prohlídky před boho-
službou)

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  5. po 14.00 vycházka „Novou 

trasou na Barrandov“ (sraz „Na 
Knížecí“ – tram. č. 12, 14 a 20) 

16. pá 15.00 Albatros: Roman-
tické melodie (pořad v Hudeb-
ní škole hl. m. Prahy, Komen-
ského nám. 9)

19. po 14.00 vycházka k barran-
dovskému semerinku (sraz „Na 
Knížecí“)

Hlídání dětí v Nové Trojce 
během festivalu Jeden svět 2004

V průběhu festivalu filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět, 
ve dnech 15. – 18. 4., nemusíte přes den nechávat děti doma, 

když jdete do kina! V Nové Trojce vám je pohlídají…
Hlídací dny a hodiny:

čtvrtek 15. 4. a pátek 16. 4.: 16.00–19.30
sobota 17. 4.: 13.30–18.30
neděle 18. 4.: 13.30–18.30

Věk dětí: od 3 let
Poplatek: 

symbolických 20 Kč za hodinu
Hlídací kapacita: max. 15 dětí denně

Rezervace: tel. – 776 087 163 (Liana Tučková), případně 603 416 724
minimálně den předem

Programy kin v těchto časech zjistíte na www.novatrojka.cz.



Vaše jméno je spojeno především 
s propagací soudobého tanečního 
umění. Kde se ve Vás vzal vztah 
právě k tanci? Baví Vás po tolika 
letech stále být „jen“ zprostředko-
vatelkou tvorby někoho cizího?

Před 20 lety jsem tančila ještě 
aktivně a tehdy nebyly žádné 
možnosti profesionalizace, pokud 
se člověk nechtěl věnovat klasice, 

nýbrž moderně. Pomáhat nové ge-
neraci k uplatnění je proto pro mě
přirozeným naplněním mých dáv-
ných snů.

Moderní tanec nabízí neuvěři-
telně pestrou paletu zážitků. Dává 
velkou volnost fantazii diváka, 
prostor pro jeho vlastní výklad, 
propojení jeho osobní zkušenosti 
s děním na jevišti. Nesnaží se 

polopatisticky převyprávět příběh 
či vnutit konkrétním postavám 
konkrétní výklad, nechává na-
opak velkou plochu pro naši 
vlastní imaginaci. To se mi na něm 
velmi líbí a myslím, že je to lákavé 
pro všechny generace.
Letos v únoru jste za svůj přínos 
pro evropskou kulturní spolu-
práci v oboru tance získala fran-
couzský Řád rytíře za zásluhy. 
Jak to přijde, že si práce ředitelky 
občanského sdružení povšimne 
prezident evropské velmoci?

Naše činnost je v zahraničí 
velmi dobře známa a uznávána. 
Patřím k aktivním členům vý-
znamných evropských sítí, občas 
jsem zvána do porot nebo na kon-
ference týkající se živého umě-
ní, způsobů financování kultury, 
situace ve střední Evropě apod. 
Ve Francii jsem absolvovala dvě 
důležité stáže, a tak logicky na-
vazuji na zkušenosti, které jsem 
nejen v této zemi měla možnost 
získat. Přesto jsem byla udělením 
rytířského řádu od prezidenta 
Francie velmi překvapena, čekala 
bych (když už) tak spíše řád mi-
nistra kultury.

Myslím, že významnou roli 
v tomto vysokém ocenění sehrálo 
Velvyslanectví Francie a Fran-
couzský institut v Praze, které 
mají možnost sledovat naše vý-
sledky zblízka. Každopádně je to 
nejvyšší ocenění, jakého se kdy 
naší práci dostalo – a záměrně 
říkám naší, protože Tanec Praha 
„pouze“ řídím, ale nikdy by ne-
fungoval tak dobře, kdyby nebylo 

stále se zlepšujícího týmu lidí 
s velice zdravým a věrným jádrem 
několika dalších osobností.
Divadlo Ponec, o jehož chod se již 
třetí sezónu staráte, čeká v dubnu 
vyvrcholení soutěže o Cenu Saz-
ky, v květnu Česká taneční plat-
forma a v červnu Tanec Praha. 
Můžete nám tyto akce stručně 
charakterizovat?

Ptáte se na akce a projekty, 
které vznikaly postupně, leckdy 
složitě a přesto ve zcela logické 
návaznosti. Všechno začalo festi-
valem, pro jehož zachování jsme 
v roce 1991 založili občanské 
sdružení Tanec Praha. Bylo to 
hned po mém návratu z téměř 
roční stáže v Paříži, kde jsem 
dostala obrovskou chuť začít na-
bízet českému publiku opravdu to 
nejlepší, co ve světě tance vzniká. 
Chtěli jsme naše diváky i profe-
sionální tanečníky seznámit s po-
sledními novinkami a vždy je 
doplnit sondami do historie ta-
neční moderny. To vše se za 15 let 
festivalu Tanec Praha velmi daří, 
byli zde Martha Graham Comp., 
Merce Cunningham, William For-
sythe i Misha Baryshnikov a ved-
le toho neuvěřitelně široké spek-
trum progresivních tanečně diva-
delních inscenací.

Stále silněji jsme však cítili 
převahu zahraničních představení 
nad domácími, přestože našim 
cílem bylo motivovat, inspirovat 
a podporovat domácí tvorbu. 
Proto jsme přišli s Českou taneč-
ní platformou, která zažila svůj 
první rozkvět v Hradci Králové 

pod názvem Entrée k Tanci. Byla 
to iniciativa tamní radnice, a tak 
tam pořádáme minifestival každý 
rok pod stejným názvem, často 
i se zahraničními hosty. V roce 
2000 jsme přemístili Platformu 
do Prahy s vyhlídkou spolupráce 
právě dokončovaného divadla 
Ponec s ostatními spřízněnými 
prostory (Archa, Alfred ve dvoře, 
NoD apod.). Platforma se tak roz-
rostla na 5–6 dní a svou kvalitou 
se řadí mezi nejlepší celonárodní 
taneční festivaly v Evropě.

Náš sen o podpoře české taneč-
ní moderny se splnil až otevřením 
Ponce v roce 2001. Byl to nesmír-
ně důležitý krok k profesionaliza-
ci podmínek pro moderní tanec 
u nás. A v tomtéž roce se rozhodla 
Sazka s námi úzce spolupracovat. 
Vyhlásili jsme první Cenu Sazky 
za „objev v tanci“ jako prestižní 
a finančně garantované ocenění 
nejzajímavějšího tanečního díla 
roku. Výherce získává 300 tisíc
korun na tvorbu nové inscenace 
a zároveň přednostní podmínky 
ke zkoušení, generálkám, premié-
ře a reprízám v divadle Ponec.

Prvním výhercem Ceny Sazky 
2002 se stal Petr Tyc díky vynika-
jící inscenaci To málo, co vím o Syl-
fidách. Loni Cenu Sazky vyhrála 
Kristýna Celbová za Agátu 19… 
s přihlédnutím k dalším dílům, 
která dosud uvedla. A právě její 
premiéra bude vrcholem dubno-
vého programu Ponce.

Abychom nezůstali jen v Če-
chách, získali jsme již počtvrté 
grant Evropské unie, tentokrát 

na 3 roky. Je to na projekt osmi 
evropských měst nazvaný stejně 
jako roku 2000 Trans Danse Eu-
rope. Naši tanečníci tráví duben 
v Bruselu, aby se vrátili do Prahy 
začátkem května a po inten-
zivních 2 týdnech dokončování 
uvedli česko-belgickou inscenaci 
na úvod 10. ročníku Platformy, 
14. května…
Na Žižkově jste v první polovině 
80. let dva roky studovala VŠE, 
nyní jste se sem vrátila s Poncem. 
Jak se za ta léta Žižkov změnil? 
Co pro Vás osobně znamená?

Studovat VŠE v 80. letech ne-
byla žádná slast, i proto jsem 
v průběhu druhého ročníku utekla 
na AMU… Můj pohled na Žižkov 
formoval mnohem více malíř Vlas-
timil Beneš, který uměl nádherně 
vystihnout poetiku žižkovských 
zákoutí. I přesto jsem se na ote-
vření divadla v této čtvrti dívala 
trošku s obavami. Přestěhovala 
jsem se asi před 5 lety s ohledem 
na svou práci do blízkého Karlína 
a musím říci, že proměny obou 
čtvrtí sleduji s velkými nadějemi. 
Žižkov má svá specifika, řada za-
hraničních umělců mu spontánně 
propadla a jeho velkou výhodou 
je naprosto přirozený a tak trochu 
„živelný“ rozvoj, nepoznamenaný 
zdaleka tak turistickým ruchem 
jako úplné centrum Prahy. Kdy-
bych nebyla vnitřně přesvědčená, 
že na Žižkově se dá dělat světové 
divadlo, určitě bych v roce 1998 
do veřejné soutěže o Ponec vůbec 
nešla…

Připravil Patrik Benda
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F-nadace podporuje neziskové 
projekty, zejména v oblastech 
kultury, umění, vzdělání, výchovy 
a sociální péče, jejichž cílem či 
součástí je umožnit lidem pozná-
ní a rozvoj křesťanských duchov-
ních hodnot.

Finanční podpora vzdělávání 
pracovníků neziskových orga-
nizací, finanční podpora práce 
s dětmi, katalogizace duchovní 
hudby, rozvoj jazykového vzdě-
lávání. Tyto činnosti svým rozsa-
hem přesahují hranice Prahy 3, 
kde F-nadace od svého vzniku 
sídlí.
Jazykové vzdělávání

F-nadace založila a podporuje 
Jazykové centrum na Vysoké 
škole ekonomické. Přestože 
hlavními návštěvníky jsou stu-
denti školy, centrum je přístup-
né i obyvatelům Prahy 3. Jde 
o knihovnu s multimediální částí, 
kde je možné používat počítače 
s výukovými programy, pracovat 
s audiokazetami nebo jen sledo-
vat zahraniční film v originálním 
znění.
Databáze křesťanských děl

Projekt se zaměřuje na šíření 
hudebních i jiných uměleckých 
děl, ochranu autorských práv, 

osvětu v této oblasti spolu s čin-
ností, která směřuje k uchovává-
ní kulturního dědictví.
Finanční podpora jiných organi-
zací (tzv. grantování)

Těžiště práce F-nadace v sou-
časné době spočívá v podpoře 
vzdělávacích projektů. Nadace 
vyhlašuje dvakrát ročně výběro-
vá řízení, v posledním na podzim 
minulého roku bylo rozdáno 
přes milion korun na vzdělávací 
projekty organizací, jako je např. 
Naděje, Diakonie ČCE, Teen 
Challenge nebo ACET ČR.

F-nadace oslaví letos desáté 
výročí svého založení. Přejme jí 
ochotné dobrovolníky a štědré 
dárce a nám všem, aby peníze, 
které rozdá, byly efektivně vy-
užity a pomohly obdarovaným 
organizacím dobře sloužit.

Petr Frolík,
předseda správní rady

Adresa:
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 
Poštovní adresa:
P. O. Box 107, 130 11 Praha 3
Kontakt:
tel. 224 095 813 (Egon Čierný)
email: f-nadace@f-nadace.cz
www.f-nadace.cz

Rozhovor s…

IV. Konec války a dokončení stavby
Poslední válečné roky tedy zůstal Sbor 

od svého Památníku odříznut. Neznamenalo 
to však konec jeho činnosti. Stavební správa 
byla totiž pololegálně přeložena do kanceláří 
stavitelské firmy Večeř, kde nerušeně pro-
bíhaly další práce: architekt Zázvorka tam 
dokonce od roku 1944 pracoval na projektu 
přístavby Pamětní síně II. odboje (později ide-
ologicky změněno na Síň Rudé armády), který 
ještě před koncem války dovedl do definitivní 
podoby.

Konec války se však nezadržitelně blížil. 
Německé velení nehodlalo udělat stejnou 
chybu jako kdysi císař Zikmund a zahájilo zde 
opevňovací práce. V dolním objektu byla zesí-
lena posádka a z balíků spisů, map a plánů, vy-
tahaných z archivu bývalého československého 
ministerstva národní obrany, byly budovány 
zátarasy, pěchotní postavení a kulometná hníz-
da. Do horní budovy bylo zcela nově nasazeno 
110 mužů Wehrmachtu a proslýchalo se, že ně-
mecké velení hodlá na terasách Památníku 
rozmístit baterie těžkého dělostřelectva, které 
by držely Prahu v šachu a v nejhorším případě 

proměnily její historické centrum v hromady 
trosek. Situace vypadala tragicky. Improvizo-
vané posádce se však již nedostávalo ani oné 
těžké artilerie, ale ani vůle k dalšímu boji. Hned 
zkraje povstání proto přijala nabídku velitele 
povstalců kapitána Herolda a vyklidila všechny 
budovy Památníku výměnou za záruku neruše-
ného odchodu.

Činnost Sboru byla v plné šíři obnovena 
10. 5. 1945, původní název mu byl navrácen

22. 6. téhož roku. Horní budova začala být 
vyklízena a čištěna, všechny nalezené ukryté 
umělecké předměty se vracely na svá místa 
a postupně (s ohledem na poválečný ne-
dostatek kovů) byla nahrazována i zničená 
výzdoba. Novým předsedou Sboru se stal 
armádní generál Ludvík Svoboda a vůbec 
byla ve Sboru posilována úloha ministerstva 
národní obrany na úkor žižkovských civilistů 
ze Spolku pro zbudování Žižkova pomníku. 
Socha Jana Žižky z Trocnova, jejíž sádrový 
model celou válku nerušeně přečkal v ateliéru 
sochaře Bohumila Kafky v Dejvicích, se však 
konečně dočkala realizace. V roce 1946 bylo 
zadáno odlití, které po jednotlivých částech 
pokračovalo až do roku 1950. Pomník byl 
slavnostně odhalen 14. 6. 1950.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 
byl ve Sboru ustaven Akční výbor Národní 
fronty, který v květnu vyloučil generály Josefa 
Peška a Rudolfa Smetánku. Čestným předse-
dou Sboru byl jmenován Klement Gottwald. 
Dny Sboru však již byly sečteny.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Památník na vrchu Žižkově a jeho Sbor

Všem členům a ostatním seni-
orům, kteří oslaví v dubnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme 
hodně zdraví a osobní pohody 
do dalších let. Blahopřejeme: Věře 
Hlaváčové, Aleně Horáčkové, 

Miloslavě Hübscherové, Zdence 
Chocholaté, Jiřině Klusáčkové, 
Karlu Lachoutovi, Vladimíru Ma-
těnovi a Julii Rothové.

 Za výbor Svazu důchodců 
Praha 3 Viktor Pelzel

Novinky pro seniory

Představujeme
F-nadace

Velikonoční svátky, které se 
v kalendáři objevují vždy první 
víkend po prvním jarním úplňku, 
jsou svátky „pominutých“. Připo-
mínají dva příběhy z Bible. První, 
starozákonní, v němž Bůh soudil 
Egypťany, kteří nechtěli propustit 
na svobodu Izraelce. Boží posel měl 
tehdy vykonat poslední desátou 
soudnou ránu – usmrtit vše prvoro-
zené. S jednou výjimkou. Při svém 
soudu měl pominout domy těch, 
jejich dveře byly potřeny krví be-
ránka, symbolizujícího zástupnou 
oběť za hříchy. „Pominutí“ byli 
zachráněni. Cesta ke svobodnému 
životu byla otevřena.

V druhém, novozákonním pří-
běhu z Bible si křesťané připomí-
nají ukřižování a vzkříšení Ježíše 

Krista. Jeho smrt ve víře přijímají 
jako zástupnou oběť za své hříchy 
vůči Bohu a jeho prolitou krev 
jako dar a znamení, které když Bůh 
při posledním soudném dni uvidí, 
opět pomine člověka svým sou-
dem. Cesta k věčnosti je otevřena. 
Velikonoce jsou ve světle obou bib-
lických příběhů radostnými svátky, 
které ukazují na cestu ke svobod-
nému životu a k naději na věčnost.

Sám si uvědomuji, že nechci 
proběhnout životem jako pomi-
nutý. Zároveň chci být „pomi-
nutý“ Božími soudy, abych mohl 
svobodně žít a mít naději na věč-
nost. Zkrátka: není pominutý jako 
pominutý.

Mgr. Jan Asszonyi,
kazatel Církve bratrské na Žižkově

Závratě
Skoro každý z nás již někdy 

pocítil závrať, tedy stav, kdy 
máme pocit ztráty pevné půdy 
pod nohama, pocit, že se s ná-
mi točí svět či že se nám točí 
hlava. Příčin může být řada, ně-
které jsou lehce rozpoznatelné. 
Například pobyt na kolotoči 
nebo na houpající se lodi často 
vyvolává u některých lidí zá-
vratě, zvracení, slabost, pocení. 
Je to nepříjemný, ale zpravidla 
ne nebezpečný stav, kdy do-
chází k přetížení mozečku či 
orgánů vnitřního ucha, které 
vyhodnocují naše prostorové 
uložení.

Rovněž další příčina je u ně-
kterých jedinců, pokud si dají 
pozor, takřka neškodná: je 
to závrať při dosažení určité 
výšky, mnohdy při pohledu 
dolů, vyvolaná na psychickém 
podkladě.

Již nebezpečnou příčinou 
závratí bývají otravy – intoxi-
kace. Nejznámějším příkladem 
je otrava alkoholem. Snad 
každý ví, že pije-li přes „míru“, 
je mu zle. Množství alkoholu, 
který tento stav vyvolává, je 
individuální – záleží na tělesné 
konstituci konzumenta, na jeho 
schopnosti alkohol odbourávat, 
na jeho zdravotním stavu a ta-
ké na kvalitě konzumovaných 
alkoholických nápojů. Jako u ji-
ných intoxikací dochází zde 

k negativnímu vlivu toxinů 
na mozek i mozeček (mimo dal-
ší orgány). Poškození může být 
i nevratné a někdy je intoxikace 
smrtelná (ať již přímo, nebo 
v důsledku s tím souvisejících 
dějů – úrazy, umrznutí, utopení 
apod.). Otravu dále nejčastěji 
způsobují např. drogy či některé 
léky při předávkování. Je třeba 
však nezapomínat, že doslova 
každá látka – i kuchyňská sůl 
nebo voda – má své kritické 
množství, jehož překročení 
může způsobit poškození zdraví 
či smrt!

Jiným typem závratí jsou zá-
vratě při nízkém krevním tlaku 
daném nedostatkem tekutin, ať 
již nevědomým (zvláště senioři 
či naopak mladší lidé nemají 
pocit žízně a málo pijí), či způ-
sobeným vnějšími okolnostmi 
(např. na moři, na poušti 
apod.). Tento stav se nazývá 
hypovolemie a jeho řešením 
je zajistit dostatečný přísun 
tekutin. Rovněž poměrně ne-
škodnou příčinou chvilkové 
slabosti jsou tzv. ortostatické 
obtíže, kdy se při prudší změně 
polohy těla může zatočit hlava. 
Stav není nebezpečný – stačí 
vstávat z postele, z vany či ji-
nak měnit polohu těla pomalu.

O závažnější typech závratí 
si povíme příště.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko
Není pominutý jako pominutý
aneb jsou tu zase Velikonoce

Jazykové centrum na VŠE

Yvonou Kreuzmannovou,
propagátorkou moderního 
tanečního umění
(mj. ředitelka občanského sdružení Tanec Praha – pořadatele stejno-
jmenného mezinárodního festivalu a divadla Ponec)

Beránek je v křesťanství symbolem zástupné oběti za naše hříchy.



V novoročním čís-
le si Günter Bitten-
gel přál, aby se zno-
vu hrálo na Viktorce 
v neděli dopoledne 
a na Žižkově zůstal 
prvoligový fotbal. 
A tak jsme se na ja-
ře zeptali, jak to vidí 

po třech měsících a sedmi odehraných 
jarních kolech.
Mohou se Žižkované v neděli podívat 
na fotbal na Viktorce?

Díky vedení fotbalového klubu 
se podařilo znovu obnovit nedělní do-
polední zápasy. Takže platí zase 10.15 
na Viktorce.

A jak jste spokojen se vstupem do jarní 
části fotbalové ligy?

Představovali jsme si lepší vstup. Mrzí 
nás remíza s Plzní. Po prvních utkáních 
se tým stabilizoval a podařilo se nám 
stáhnout bodový rozdíl, nyní jsme plně 
ve hře o záchranu v lize. Zatím nepro-
hráváme a neztrácíme body.
Jak se projevují posily mužstva?

Co se týká Martina Prohaszky, to je 
pracovitý hráč, brali jsme ho s cílem po-
sílit ofenzívu. Doufám, že se projeví už 
v utkání s Olomoucí. A Jirka Němec je 
lídrem mužstva. Je to vedoucí typ, doká-
že ovlivnit dění v mužstvu, jak na hřišti, 
tak v kabině. Hráči ho respektují.

Michaela Púčiková
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Viktoria Žižkov bojuje 
o záchranu v první lize

Kdo mě chce

1) 0514-04 desetiletý pes, aprikot, střední pudl; vhodný ke starším lidem, má rád procházky. 
Nalezen 5. 3. s koženým obojkem na Žižkově.

2) 0517-04 pětiletá bílá fenka boloňského psíka. Nalezena 5. 3. v bytě spolu se zemřelým 
majitelem. Příbuzní se zatím nenašli.
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Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
přednosta Kardiocentra a Kliniky 
kardiovaskulární chirurgie IKEM, 
patří mezi přední odborníky v obo-
ru kardiochirurgie a transplantací. 
„Výcvik“ v kardiochirurgii absol-
voval v New Orleansu v USA, 
později působil též jako konzultant 
univerzitní nemocnice v Odense 
v Dánsku. Tento člen výboru Ev-
ropské společnosti kardiovaskulární 
chirurgie a autor či spoluautor mno-
ha učebnic a vědeckých publikací je 
veřejnosti znám též jako vyznavač 
triatlonu a milovník kvalitního vína. 
Všechny příznivce tohoto ušlechti-
lého moku určitě potěšil svým do-
poručením, dle kterého pravidelné 
pití malého množství vína pomáhá 
snižovat hladinu cholesterolu a dvě 
až čtyři deci vína denně člověka 
se zdravými játry nemůže ohrozit. 

„Během svého působení v Dánsku jsem dokonce musel některým svým pacientům 
vydávat pro manželky písemné potvrzení, že jim doporučuji pít malé množství vína. 
U nás máme partnerky liberálnější,“ uvedl v rozhovoru pro MF Dnes. -red-

Velikonoce se nezadržitelně blíží a k nim patří i vlastnoručně ozdobená vajíčka. 
Děti z dětského centra Teen Challenge v Chlumově ulici se do výroby kraslic 
pustily již s předstihem – na fotografii Martina Červeňáková (13 let).

Do Knihy cti přibyl podpis 
lékaře Jana Pirka

Stručně...
8 Farní charita Žižkov pořádá 
ve Farním centru (Čajkovského 36)
ve dnech 17. a 18. 4.  v 9–17 sbírku 
humanitárních potřeb pro české 
azylové domy, dětské domovy, mat-
ky-samoživitelky, nuzné na Ukrajině 
a v Bělorusku, postižené zemětřese-
ním v Iránu a Alžíru a romské osady 
na Slovensku. Přijímají se následující 
čisté, funkční a vhodně zabalené 
předměty: oblečení, obuv, bytové 
textilie (přikrývky, lůžkoviny, ruční-
ky, utěrky, ubrusy, závěsy, záclony), 
nádobí (i jednotlivé kusy), drobné 
elektrospotřebiče, knihy a dioptrické 
brýle. Kontaktní tel.: 777 793 148 
(Janovská).

8 Rodinné a kulturní centrum Nová 
Trojka (Jeseniova 19) nově pořádá 
každé úterý v 9–10 Anglickou kon-
verzaci a každý pátek v 10–11.30 
Keramický ateliér (pod vedením 
keramičky, cena 80 Kč).

8 Dětské dopravní hřiště na Ži-
dovských pecích opět zahájí svůj 
provoz 14. 4. Pro veřejnost je hřiště 
otevřeno: po, st–pá 14–19, so–ne 
10–19.

8 Občanské sdružení ADRA pořádá 
14. a 15. 4. již třetí ročník celorepub-
likové velikonoční sbírky „Pomáhat 
může každý“. Sbírka je určena 
na pomoc obětem živelních katastrof 
a válek. Vybírající dobrovolníci budou 
řádně označeni visačkou s logem 
o. s. Adra.

8 Omlouváme se čtenářům, že jsme 
v minulém čísle Novin radnice me-
zi stálé expozice Národní galerie
zařadili výstavu ve Valdštejnské jíz-
dárně. K chybě došlo špatným po-
chopením programové zprávy NG.

Ve čtvrtek 8. 4. to budou dva 
roky, co byla po velké rekon-
strukci znovuotevřena knihov-
na Žižkov v Husitské ulici. Plně 
automatizovaná knihovna je 
součástí sítě Městské knihovny 
v Praze, tj. čtenář může využít 
služeb i dalších téměř 20 pobo-
ček včetně ústřední knihovny 
na Mariánském nám.

Pobočka v Husitské je ur-
čena dospělým i dětem, sou-
částí její nabídky je i přístup 
na internet (čtenář s platným 
čtenářským průkazem má prá-
vo na hodinu týdně zdarma). 
Knihovna je otevřena každé úterý v 9–19, středu a čtvrtek ve 12–19 a pátek v 9–15, 
registrační poplatek stojí 60 Kč na 12 měsíců nebo 35 Kč na 6 měsíců ode dne po-
řízení (+ jednorázově 20 Kč za vystavení čtenářského průkazu), děti do 15 let mají
členství zdarma. Více na www.praha3.cz. red-

Za kapkou rosy 
do dalšího ročníku

V dubnu vstupuje do dalšího, již 9. ročníku 
přírodovědná a ekologická soutěž Za kapkou 
rosy, jíž se může zúčastnit kdokoliv mladší 
18 let, kdo bydlí nebo chodí do školy v Praze 3.
Při této příležitosti jsme se zeptali autorky 
této již tradiční soutěže RNDr. Věry Toběr-
né, Csc. (na snímku), jaké je tentokrát motto 
30 otázek, které připravila. Mottem je úryvek 
z básně Jana Skácela Modlitba za vodu: „Ubý-
vá míst, kam chodívala pro vodu / starodávná 
milá / kde laně tišily žízeň / kde žila rosnička /
a poutníci se skláněli nad hladinou / aby se na-
pili z dlaně.“ -red-

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

1 2

Malé výročí městské 
knihovny v Husitské

Do role svých potomků, sedících s no-
hama pod lavicí, se mohli vcítit rodiče 
více než 160 účinkujících dětí a každý, 
kdo zavítal v pátek 19. 3. po 19. hodině
do Základní školy Lupáčova na „Spo-
lečenský večer“ s podtitulem „Na kaž-
dém kroku je pravdy trochu“.

Rodiče se tak opět po čase podívali 
na druhou stranu „barikády“, kde ovšem 
místo učitelů stály jejich děti v rolích 
Kolumba, Newtona, Picassa… K poho-
dové atmosféře celého večera přispěl 
program plný zpěvu, tance a překvapení, 
návštěvníci se dočkali např. vystoupení 
mistra světa v electric boogie, žonglér-
ské show, španělských a německých hitů, 
anglické pohádky o všedních myších atd. 
Děti – včetně těch nejmenších – ukazo-
vali, co všechno umí, a rodiče hrdě i mile 
překvapeni přihlíželi. Oboustranný záži-
tek tak byl potěšením a přínosem snad 
pro všechny.

Za ZŠ Lupáčova
Ivona Miklíková

Ne všechny manželské páry z Pra-
hy 3, které v první polovině letošní-
ho roku oslaví zlaté a diamantové 
svatby, tj. neuvěřitelných 50 a 60 let
společného života v manželství, mo-
hou v dubnových termínech přijít 
na radnici. Proto již v březnu rad-
nice – v osobě Marty Valentové 

z Odboru kultury – dorazila s bla-
hopřáním, květinou a dárkovým 
balíčkem k nim: k zlatým Zdeňkovi 
a Evě Kučíkovým a Josefovi a Věře 
Novotným, k diamantovým Josefo-
vi a Věře Kupkovým (na snímku). 
Chce-li člověk tak dlouho vydržet 
se svým partnerem, musí dle Věry 
Kupkové být tolerantní a umět 
ustupovat, její manžel zas soudil, 
že díky dostatku práce a starostí ne-
měli ve svém životě čas na „blbiny“, 
jako je třeba i rozvod. -red-

Jubilejní 
svatby 
v bytě
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Lupáčovka trochu jinak


