
Žižkov a Vinohrady. 
Osudová místa 
spisovatelky Daniely 
Hodrové a hlavní 
dějiště jejích románů.

Čtěte na str. 7.

Spalovač mrtvol. 
Slavný film můžete 
opět vidět na plátně! 
Díky Projektu 100 
a kinům typu Aero. 

Čtěte na str. 4.

Žižkovský masopust 
dává před půstem 
možnost pořádně 
se najíst a vydovádět 
v maškarním průvodu. 

Čtěte na str. 8.

Stále je 
co zlepšovat

V hlavičce našich novin stále zů  stá -
vají historické znaky Žižkova a Králov-
ských Vinohrad, a to přesto, že od října 
loňského roku již máme pouze jeden 
znak pro celou Prahu 3 a že se tato 
skutečnost měla od nového roku 
v novinách odrazit. Mrzí nás nesplně-
né sliby, příčina je však prostá a snad 
pochopitelná: jakmile jsme se jednou 
začali zabývat změnami v hlavičce, 
zjistili jsme, že je v ní nedostatků více 
a že ji vlastně budeme chtít měnit ce-
lou. Takováto akce však chce svůj čas: 
pevně věříme, že v nejbližší možné 
době budeme mít hlavní vizitku novin 
Prahy 3 novou a hezčí.

V novinách lze ostatně očekávat 
i další změny grafi cké a možná i obsa-
hové, neboť je stále co zlepšovat. Již 
v čísle, které držíte v rukou, můžete za-
znamenat dvě drobná vylepšení oproti 
dřívějšku: 1. Rubrika „Magistrát infor-
muje“ byla přejmenována na přesnější 
„Z hlavního města“. 2. Rozhovory 
s našimi slavnými sousedy měly pů-
vodně sloužit jako jakási alternativa 
„nedostatkových“ článků k historii 
Prahy 3, a proto byly koncipovány 
jako vzpomínkové. Ve chvíli, kdy 
se nám podařilo navázat spolupráci 
s odborníkem z Archivu hl. m. Prahy, 
začala být tato potřeba bezpředmět-
ná. Nadále se tudíž nechceme ome-
zovat pouze do minulosti zaměřeným 
charakterem povídání se zajímavými 
lidmi a rubriku jsme přejmenovali 
ze „Vzpomínáme s…“ na obecnější 
„Rozhovor s…“.

Pevně věřím, že tyto i veškeré další 
změny v novinách povedou k jejich vět-
ší oblíbenosti u Vás, našich čtenářů.

Martin Benda
předseda redakční rady

K oboustrannému překvapení došlo 
ve chvíli, kdy starosta Prahy 3 Milan 
Český s nebývalým houfem novinářů 
a fotografů přišel poblahopřát paní 
Ludmile Škábové, která slavila své sto-
leté narozeniny. Oslavenkyně nečekala 
takový zájem médií, gratulanti zas to, 
že se v osobě stoleté paní setkají s ta-
kovou vitalitou, optimismem, dobrou 
náladou i kondicí.

Paní Ludmila se narodila 7. 1. 1904 
v Čechticích, v Praze žije od svých 15 let.
Vyučila se švadlenou, v pětadvaceti si 
po mnoholeté známosti vzala Rudolfa 
Škábu, s nímž žila přes 50 let, až do je-
ho smrti v roce 1980. Vzpomíná na něj 
jako na pracovitého a hodného muže, 
na jehož přání se zřekla šití a pomáhala 
mu v jeho lakýrnické dílně. S velkou 
láskou a vděčností mluví také o své dceři 
Ludmile a synu Rudolfovi, i o svých 
třech vnucích a čtyřech pravnoučatech.

Na Prahu 3 se stoletá jubilantka při-
stěhovala před 10 lety, bydlí zde se svou 
dcerou a vnukem. S novým bydlištěm je 
velmi spokojená, nikde jinde se prý o ni 
tak nestarali. Obzvlášť příjemně musela 
znít uším starosty chvála na jeho adresu: 
„Já jsem byla úplně uzemněná, když 
jsem viděla, jak je pan starosta pozorný. 
Já pokaždý dostanu dárek, to je milý.“ 
(Starosta rozesílá osobní dopis k naro-

zeninám všem kulatým a půlkulatým 
oslavencům od 70 let výše, od 85 k němu 
připojuje i dárkový balíček a po devade-
sátce již přeje každý rok.)

Přestože má paní Ludmila potíže 
s chůzí, snaží se stále doma pomáhat 
a být užitečná, až ji vnuk musí brzdit: 
„Nádobí třeba ještě meju… A peru, 
holí věším prádlo, třeba tři pračky, 
Jiřík se při třetí rozčilil, ale kdepak já 
– mě musíte nechat dělat!“ Neodpustí 
si několikrát denně kafíčko, umí ocenit 
dobré jídlo, zvláště když vaří její vnuk, 
povoláním kuchař. A co by doporučila 
těm, kteří se chtějí dožít vysokého věku? 
„Aby všechno brali zvesela, usmívali 
se a koukali dopředu, a ne dozadu. Já to 
dělám celý život. S veselou myslí dojdeš 
dál a všechno vyřídíš hladce, rozčilování 
jenom otravuje život. Já nemám ráda lidi, 
co se mračí.“

Jubileum paní Ludmily mělo o pár dnů 
později hezkou dohru. Na fotografi ích 
oslavenkyně s naším starostou uveřejně-
ných v denním tisku v ní svou tetu poznala 
devětasedmdesátiletá paní Milada Sedlá-
ková z Prahy 9. Radnice Prahy 3 ochotně 
zprostředkovala kontakt a dcery paní Sed-
lákové a Škábové už domlouvají setkání 
tety se svou neteří po více než čtyřicetile-
tém odloučení.

-red-

Jak se dožít sta let? Úsměvem!
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Svou vizi o tom, 
že městská část musí 
všemi prostředky pod-
porovat práci policie, 
jsem na stránkách No-
vin radnice deklaroval 
už několikrát. Policii 
ČR platí prostřednic-
tvím Ministerstva vni-

tra stát, Městská policie je fi nancována 
z rozpočtu hl. m. Prahy. Tyto zdroje jsou 
tak jako všude jinde omezené, každá 
koruna navíc samozřejmě pomůže. Dů-
ležitou roli hraje přitom snaha stimulo-
vat řadové policisty a strážníky řešením 
jejich bytové otázky. Podpora ze strany 
městské části je svého druhu investicí. 
Lepší pracovní a životní podmínky 
policistů a strážníků se odráží v nižší 
míře kriminality, bezpečnějších ulicích 
a následně ve větší subjektivní i reálné 
bezpečnosti nás všech.

Je dobře známo, že Praha 3 motivuje 
perspektivní policisty a strážníky třeba 
možností získat obecní byt. Rada schválí 
na začátku roku početní kvótu pro měst-
skou i republikovou policii a v průběhu 
roku jsou pak uvolněné byty přidělovány 
konkrétním mužům a ženám z jejích řad.

Další podpora má formu zlepšování 
technického a materiálního vybavení. 
Konkrétně se např. jedná o nákup kan-
celářské techniky, ale třeba také dale-
kohledů pro noční vidění, které policie 
využívá při zajištění vrchu Vítkova. 
Zásadní význam má výstavba kame-
rového systému, který na Praze 3 běží 
už několikátým rokem. Zčásti ho fi-
nancuje hl. m. Praha, část peněz dává 
z rozpočtu naše městská část. Výkonné 
kamery monitorující dění na ulicích 
máme za poslední období v dalších ně-
kolika lokalitách. Na takových místech 
drobná pouliční kriminalita výrazně 
klesá. Přitom platí, že drtivá většina 
občanů nemá proti umístění těchto 
kamer na veřejně přístupných místech 
žádné výhrady.

Poslední aktivity radnice v oblasti 
podpory práce strážců zákona směřují 
jak vůči Policii ČR, tak vůči Městské 
policii hl. m. Prahy. Rada na konci 
minulého roku uvolnila finanční pro-
středky na celkovou renovaci prostor 
dopravního inspektorátu Policie ČR 
v Přemyslovské ulici. Obec zde vyna-
loží cca 200 tisíc za provedení renovač-
ních prací: malování, lakování, výměnu 

podlahových krytin. Výsledkem bude 
komfortnější prostředí této služebny, 
ve které se žádné udržovací práce 
mnoho let nedělaly. Věřím, že výbor-
nou zprávou pro občany vinohradské 
části Prahy 3 je zvláště to, že se má 
do těchto prostor v rámci probíhající 
reorganizace vrátit v dohledné době 

služebna místního oddělení. Dohodl 
jsem se na tom nedávno s ředitelem 
pražské policejní správy. Služebna 
pořádkové policie zde byla zrušena 
někdy v 80. letech, její obnovení určitě 
přispěje k dalšímu zvýšení bezpečnosti 
v celé lokalitě.

Městská policie se zase v blízké 
době dočká rozšíření svého zázemí 
ve služebně v Cimburkově ulici: ná-
kladem více než půl milionu korun 
zde vzniknou nové šatny, rozšířeno 
bude sociální vybavení či sprchy. V mi-
nulém roce se nám podařilo na vý šit 
počet městských strážníků pro Pra  -
hu 3 o deset osob. V letošním roce hod-
láme uvést v život systém regulace par-
kování, který bude chránit moto risty 
s bydlištěm v naší městské části. Vynu-
cování nových pravidel by se bez na -
výšení početního stavu Městské poli-
cie neobešlo, resp. bylo by na úkor její 
další práce. Většímu počtu strážníků 
chceme proto vytvořit odpovídající 
pracovní podmínky.

Vnímám, že členové Rady sdílejí 
můj názor na vysokou prioritu proble-
matiky bezpečnosti. Proto jsem pře-
svědčen, že podpora činnosti policej-
ních složek bude pokračovat i nadále.

Milan Český,
starosta

Podporovat policii se vyplácí

Slavíte zlatou 
či diamantovou 

svatbu?
Jako v předcházejících letech 

pořádá Městská část Pra-
ha 3 v dubnu 2004 oslavy zla-
tých a diamantových svateb – 
50 a 60 let trvání manželství. Po-
kud i vy patříte mezi manželské 
páry, které toto krásné jubileum 
slaví, buďte prosím tak laskavi 
a ozvěte se na telefonní číslo: 
222 116 349 (Odbor kultury 
– Marta Valentová) nebo písem-
ně na adresu: Úřad městské 
části Praha 3 – odd. pro kulturu, 
Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

MČ Praha 3 nabízí formou veřejného výběro-
vého řízení k prodeji dle zák. č. 72/94 Sb. po-
slední bytovou jednotku – nástavbu na domě 
Na Balkáně 78, Praha 3:

4+1 – 126 m2

Stanovená minimální cena je 4 410 000,- Kč. 
Součástí bytové jednotky je spoluvlast-
nický podíl na společných částech domu 
a pozemcích. Prohlídky bytu se uskuteční 
3., 10. a 12.  2. v 11–12 a 14–15 hod.
Oznámení o prodeji a další podrobné pod-
mínky účasti ve výběrovém řízení budou vy-
věšeny na úředních deskách Úřadu městské 
části Praha 3 a zveřejněny na internetových 
stránkách MČ Praha 3. Další informace lze 
získat na Odboru evidence majetku MČ Pra-
ha 3, tel.: 222 116 208 a 222 116 210.

V oblasti Balkánu a Na Lučinách 
zazářily nové fasády renovovaných 
domů. Když píši „zazářily“, tak ti, kte-
ří chodí okolo, mi dají za pravdu. Tu 
žlutou není možno přehlédnout.

Městská část Praha 3 tak pokračuje 
v realizaci svého záměru regenerace 
domů, na kterých je možno postavit 
střešní nástavbu. Tento systém rekon-
strukce stávajícího objektu, střešní 
nástavby a následného prodeje jak 
starých, tak nových bytů se osvědčil 
již v předchozích lokalitách, naposle-
dy v Jilmové ulici.

Zastupitelstvo městské části  Pra-
ha 3 na svém posledním loňském 
zasedání dne 16. 12. 2003 souhlasilo 

s prodejem stávajících bytů Na Bal-
káně 76, 78 jejich nájemcům. Ceny 
jsou zvoleny tak, aby byly dostupné 
i pro starší obyvatele těchto domů 
(z ceny ze znaleckého posudku je 
možno dosáhnout slevy až o 50 %). 
Tyto byty jsou připraveny k prodeji.

Kolaudace proběhla již i Na Bal-
káně 80, 82 a K Lučinám 20, 22. 
V návrhu rozpočtu na r. 2004 se počí-
tá s rekonstrukcemi (včetně střešních 
nástaveb) domů K Lučinám 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21 a K Chmelni       -
ci 3, 5, 7, které by měly být provedeny 
do konce roku.

V dalším roce přibude tímto způ-
sobem dalších cca 60 nových bytů. 

Dispozičně jsou velmi zajímavě navr-
ženy, ve velikosti od 35 m2 do 120 m2.

Pokračováním tohoto systému re-
konstrukcí chce Městská část Praha 3
nejen domy opravit a uvést do lepšího 
technického stavu, ale také využitím 
volným střech nahradit nedostatek 
stavebních pozemků na svém území 
(Žižkov je de facto vnitropražskou 
čtvrtí). O estetickém účinku při srov-
nání starého a nového vzhledu domu 
snad není třeba vůbec hovořit.

Městská část je připravena urychlit 
rekonstrukce domů jak v tomto, tak 
v příštím roce.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Rekonstrukce domů a střešní nástavby MČ Praha 3 
nabízí k prodeji byt!
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Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová fi rma RWE Umwelt CZ, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, laky, ředidla, che-
mikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou 
pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontej-
neru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle 
k dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do čtvrtka do 16.00 hod., to platí pouze v případě, 
že počet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) nebude naplněn a odvezen dříve. 
Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor 
technické správy majetku a investic – 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

Upozornění: Svozová společnost RPS Ekologie, s. r. o., k 31. 12. 2003 zanikla, veškeré 
povinnosti a závazky přejal její právní nástupce RWE Umwelt CZ, s. r. o., provozovna Praha 
(Pražská 38).

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3)   2. 2.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2)   9. 2.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (4) 16. 2.
4. Přemyslovská/Jičínská (2) 23. 2.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (4)   2. 2.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2)  9. 2.
7. Táboritská – zadní trakt/Baranova (2) 16. 2.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2) 23. 2.

Okruh C termín přistavení:
  9. nám. Barikád (2)   2. 2.
10. Ambrožova/Malešická (4)   9. 2.
11. Jeseniova 143 (3) 16. 2.
12. V Zahrádkách/Květinková (3) 23. 2.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3)   2. 2.
14. Koněvova/V Jezerách (2)   9. 2.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2) 16. 2.
16. Křivá 15 – vedle domu (2) 23. 2.

Absolutní bezpečnost zaručit 
nelze, ale je možné alespoň rizika 
snížit. A tak se ředitelé škol a ro-
diče ve spolupráci s městskou 
i státní policií snaží zabezpečit 
okolí školy.

Dobrou spolupráci na Praze 3 
si např. chválí ředitel ZŠ K Luči-
nám: v okolí školy bylo umístěno 
5 zpomalovacích prahů a vznik-
ly dva nové přechody, povolená 
rychlost byla snížena na 30 km/hod. 

a před školou je souvislé zá bradlí. 
Městská policie dohlíží při vět-
ších akcích a zároveň spolupra-
cuje při dopravní výchově. Dobré 
zkušenosti s Městskou policí Pra-
hy 3 má i MŠ Milíčův dům, kromě 
dopravních opatření v okolí škol-
ky využila i nabídky seznámení 
dětí s problematikou bezpečnosti 
na ulici. Zpomalovací pruhy jsou 
také např. v okolí škol Jeseniova, 
nám. Jiřího z Lob kovic a V Za-
hrádkách.

Složitější situaci museli řešit 
na ZŠ Chelčického: Před 3 roky 
bylo na žádost školy umístěno 
na přechodu v Prokopově ulici, 
mezi zadním traktem hotelu 
Olšanka a budovou školy, do-
pravní značení omezující rychlost 
na 30 km/hod. Většina řidičů však 
tuto skutečnost nerespektovala, 
situace se navíc výrazně zhoršila 
po úpravě o absolutní přednosti 

chodců. Ředitelství školy požá-
dalo Odbor dopravy MČ Pra-
 ha 3 o další bezpečnostní opat-
ření. Na základě místních šetření 
byl přechod zrušen a přecházení 
komunikace zabráněno instalací 
zábradlí. Děti mohou k přechodu 
užívat lávky vzdálené cca 50 m, 
nebo nedalekou křižovatku se se-
maforem, kde navíc ráno dohlíže-
jí policisté.

Každý rok vytváří Odbor 
dopravy tzv. Bezpečnostní audit, 
ve kterém komplexně posuzuje 
bezpečnost v okolí škol, které 
se k situaci samozřejmě vyjadřují. 
Pokud rodiče či vedení školy pro-
jeví zájem, je možné se na zmí-
něný odbor obrátit kdykoliv bě-
hem roku a navrhnout mu další 
opatření ke výšení bezpečnosti. 
O ranní dozor na přechodech je 
třeba žádat přímo policii.

-red-

Aby byla cesta do školy bezpečná Volné nebytové prostory
Výzva č. 177

MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými ateliéry:
1.  Lupáčova 18/864, ateliér, 79,94 m2, 9. podlaží (min. nájemné

 800 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)
2.  Koněvova 148/1815, ateliér, 40,50 m2, 6. podlaží (min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let)
Prohlídka obou ateliérů bude umožněna dne 17. 2. v 9–10 hod.

Tyto ateliéry budou pronajaty na základě vašich písemných nabídek 
zaslaných Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: 
Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové 
řízení č. 177 – ATELIÉRY. Obálky takto neoznačené nebo označené 
neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V na-
bídce uveďte konkrétní ateliér, o který máte zájem, a stanovte výši 
nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento ateliér považujete za přimě-
řenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z kritérií výběrového řízení 
pro obsazení ateliéru bude nabídnutá výše nájemného.

V nabídce uveďte: jméno a příjmení, datum narození, adresu a te-
lefon, zaměstnání a vzdělání. K nabídce je nutno doložit: popis 
dosavadní umělecké výtvarné činnosti s příslušnou dokumentací; 
čestné prohlášení, že nejste uživatelem jiného ateliéru. Nabídky, které 
nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového 
řízení zařazeny. Do výběrového řízení nebudou též zařazeni zájemci, 
vůči kterým má MČ Praha 3 fi nanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 20. 2. v 15.00 hod. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu a služeb RMČ dne 23. 2.

Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován 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

 
Volné byty

Výzva č. 75
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími volnými byty:
1.  J. Želivského 17/2388, byt č. 8, 32,0 m2, I. kat., 1+0, 1. patro

(min. nájemné 60,- Kč/m2/měsíc)
2.  Biskupcova 46/1630, byt č. 17, 56,8 m2, I. kat., 1+1, 4. patro 

(min. nájemné 60,- Kč/m2/měsíc)
3.  Jeseniova 109/1892, byt č. 15, 49,5 m2, I. kat., 1+1, 3. patro 

(min. nájemné 60,- Kč/m2/měsíc)
Prohlídka bytů bude umožněna dne 10. 2. v 9 – 10 hod.

Tyto byty budou pronajaty na základě vašich písemných nabídek 
zaslaných Městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Pra -
ha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení – byty 
– č. 75. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně 
do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní byt, 
o který máte zájem, a stanovte výši základního měsíčního nájemného za m2 
a dobu, za kterou jste ochotni zaplatit předem (bez služeb), a celkovou 
částku v  Kč. Pokud nebude nabídka obsahovat požadované náležitosti, bude 
vyřazena. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.

Dále upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uza -
vření smlouvy o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního nájemného 
a délka předplatného. Pro urychlené vyřízení uveďte kromě úplné adresy 
trvalého bydliště i své telefonické spojení. Smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou (určenou dobou předplatby) po zaplacení 
předplatného. Po uplynutí nájemního poměru je uživatel povinen vyklizený 
byt vrátit pronajímateli nebo 60 dnů před ukončením nájmu požádat Radu 
městské části Praha 3 písemnou formou o prodloužení. Uchazečem může být 
pouze občan České republiky.

Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne 13. 2. v 15.00 hod. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno RMČ Praha 3.

Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů 
ode dne zasedání RMČ Praha 3.

Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starosty
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Zastupitelstvo městské části Praha 3
ze dne 16. 12. 2003

Nesouhlasilo
• s povolováním výjimek z kupních smluv uzavře-
ných v rámci I. etapy privatizace bytového fondu 
a týkajících se zániku předkupního práva
Schválilo
• rozpočtové provizorium na rok 2004 • prodej 
4 pozemků pod garážemi vlastníkům garáží 
na těchto pozemcích a pozemku parcely č. 18/1, 
18/2 a 19/17, vše v k. ú. Žižkov, VŠE v Praze • koupi 
pozemků pod budovou Atria a zbývajících pozem-
ků pod Integračním centrem Zahrada • změnu 
úplného znění zřizovací listiny příspěvkové orga-
nizace ZŠ P-3: Chelčického, K Lučinám, Jeseniova 

a Lupáčova a MŠ P-3: Jeseniova a Sudoměřská 
• prodej stávajících bytových jednotek v budově 
Na Balkáně 76, 78, P-3, oprávněným nájemcům, 
popř. řádným pokračovatelům v nájmu • poskytnu-
tí zpětného čerpání bytovým družstvům v celkové 
výši 1 382 635,50 Kč z fondu pro podporu údržby 
privatizovaných obytných domů • poskytnutí daru 
z fondu sociálního a zdravotního Naději – 25 000 Kč 
a Mamma Help centru – 25 000 Kč
Souhlasilo
• se zřízením Rady školy ZŠ Žerotínova, P-3, na zá-
kladě žádosti rodičů žáků této školy • s poskytnu-
tím daru ve výši 49 000 Kč Mgr. J. Hoškovi na ná-
klady spojené s pořádáním festivalu „Nekonvenční 
žižkovský podzim“

Rada městské části Praha 3
ze dne 19. 12. 2003

Stanovila
• kompetence starosty a zástupců starosty MČ P-3
Zřídila
• komisi RMČ pro přestavbu stadionu Viktoria 
Žižkov a schválila složení komise takto: před-
seda P. Hurda, místopředseda Ing. B. Nigrin, člen 
MUDr. M. Zeman, tajemník Ing. J. Louša

ze dne 7. 1. 2004
Schválila
• „Studii využití činžovního domu v Lipanské č. 9“ 
z prosince 2003 od fi rmy Architekti Bartošek a Vavřík, 
spol. s r. o. (sjednocení variant po projednání s památ-
káři) • zásady pro hospodaření v období rozpočtového 
provizoria na rok 2004 • postup při vyhlášení a vyhod-
nocení výběrového řízení na prodej nově vybudované 
bytové jednotky v domě Na Balkáně 78, P-3
Souhlasila
• s uzavřením dodatku ke smlouvě na nájem, pro-
voz a údržbu tepelného hospodářství v majetku 
MČ P-3 ze dne 10. 7. 2001 a dodatku k mandátní smlou-
vě na úklid chodníků – oblast I a oblast II • s výzvou 
více zájemcům na restaurování historických teraco-
vých podlah v budově radnice, na sanaci vlhkého zdiva 
Žižkovské radnice – III. etapa, na akci „Architekto-
nické a parkové úpravy“ ve vnitrobloku Radhošťská/
Křišťanova/Baranova /Lucemburská v P-3 a na údrž-
bu veřejné zeleně v P-3 – oblast I–VI • se zápi-
sem do Knihy cti MČ P-3 Prof. MUDr. Jana Pirka, 
DrSc., „Za významný přínos v oblasti kardiologie“ 
a Prof. PhDr. Ladislava Hejdánka, Prof. JUDr. Fran-
tiška Šamalíka, DrSc., a PhDr. Libuše Šilhánové 
„Za zásluhy o boj za demokracii a lidská práva“ • s uzav-
řením nájemních smluv na dobu určitou u 4 bytů a s uzav-
řením smluv o nájmu bytu na dobu neurčitou u 2 bytů 
• s uzavřením smlouvy na PR práce spojené se zavá-
děním ZPS na území MČ P-3

Vzala na vědomí
• zánik mandátu (rezignaci) paní Marie Koksové 
(ČSSD, volební obvod 1) ke dni 18. 12. 2003 a předala 
ke dni 19. 12. 2003 osvědčení nastoupenému členu 
ZMČ panu Miroslavu Hluchému (ČSSD, volební 
obvod 1) jako náhradníkovi • zprávu o situaci v ob-
lasti školství v MČ P-3 a souhlasila s ní • doporučení 
Výboru pro územní rozvoj ZMČ ze dne 15. 12. 2003 
a schválila pořízení změny územního plánu hl. m. 
Prahy

ze dne 21. 1. 2004
Schválila
• znění dohody o vrácení a splátkách dlužné částky 
– uznání dluhu se Sdružením pro mimoškolní aktivity 
SPORT • změny v obsazení komisí RMČ a redakční 
rady Novin radnice
Souhlasila
• s odstoupením od smlouvy uzavřené dne 14. 11. 2003 
mezi MČ P-3 a PREVIA ČR, s. r. o. • s výzvou více 
zájemcům na projekt pro stavební povolení na re-
konstrukci budovy Lipanská 9 • se zněním příkazní 
smlouvy mezi MČ P-3 a SKM Praha 3, a. s., na zajiš-
tění realizace investiční akce „Výstavba bytů formou 
nástaveb a regenerace panelových objektů v Praze 3“ 
• s uzavřením smlouvy o poskytování služeb přenosu 
dat a telekomunikačního spojení s fi rmou PragoNet, 
a. s. • se zápisem do Knihy cti MČ P-3 Drahomíry 
Fialkové-Lírové a Anny Marvanové in memoriam 
„Za zásluhy o boj za demokracii a lidská práva“
Vzala na vědomí
• přehled podílových domů a schválila u domů, 
kde je již jednáno o prodeji či koupi podílu, koupi 
či prodej dokončit, a u podílových domů, kde je 
MČ P-3 minoritním vlastníkem, nabídnout podíly 
MČ P-3 k prodeji

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

Rybář  ské lístky 
– kam pro ně?

Rybářské lístky vydává Infor-
mační kancelář ÚMČ Praha 3,
Koněvova 214 – „Lípa“ (tel. 
222 781 882, úřední hodiny: po a st 
8.00–17.30, út a čt 8.00–12.00, 
13.00–15.30, pá 8.00–12.00, 13.00–
14.30) a oddělení ochrany prostře-
dí ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 (tel. 
222 116 370, úřední hodiny: po a st 
8.00–18.00). S sebou je třeba 
přinést starý rybářský lístek nebo 
potvrzení od obvodní rybářské or-
ganizace a občanský průkaz, nutné 
je bydliště na Praze 3.

Tříletý rybářský lístek stojí 
100 Kč, roční 50 Kč, pro děti 
do 15 let 20 Kč. Pokud dítě nemá 
OP, potřebuje i fotografi i.

-red-

Často čteme a slýcháme o ne-
ochotě a nepříjemném vystu-
pování úředníků. Každý důkaz 
toho, kdy si z našeho setkání 
s úředníkem odnášíme příjemný 
pocit, je určitě milý. Své by o tom 
mohl vyprávět jistý pán, který 
na radnici horečnatě telefonoval 
večer 23. prosince v poměrně 
nezáviděníhodné situaci. Jeho 
přítelkyně si po propadnutí 
pasu požádala o nový cestovní 
doklad. Období po vánočních 
svátcích a začátek nového roku 
hodlali strávit na horách v zahra-

ničí. Jenže, při tom všem předvá-
nočním shonu, se na vyzvednutí 
pasu jaksi zapomnělo.

Tušíte pointu? Ano, pán se 
po telefonické domluvě dosta-
vil s přítelkyní na úřad. Zde je 
již očekávala úřednice oddělení 
osobních a cestovních dokladů 
a cestovní pas byl mladé ženě 
vydán. Myslíte, že je to běžné 
a že by takhle ochotní byli všude 
jinde? Já tvrdím, že měli velké 
štěstí, že o pas požádali právě 
na Žižkově.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Pro pas na Štědrý den?! Na Žižkově ano…

Denní jesle v Roháčově 40 (vnitro-
 blok) nabízí  volná místa dětem 
do 3 let (otevřeno ve všední dny
6.30 –17.00). Kontakt: vrchní sestra 
J. Neskusilová, tel. 222 591 729.

S počátkem letošního roku 
nabyla účinnosti novela zákona 
č. 482/1991 Sb., o sociální potřebno-
sti. Přestože změnám v sociálních 
dávkách byla věnována v médiích 
značná pozornost, domnívám 
se, že je užitečné tyto změny 
zrekapitulovat. Dovolím si pouze 
upozornit, že tento článek se vzta-
huje pouze k dávkám sociální péče 
vypláceným z důvodu nedostateč-
ného příjmu. Nevztahuje se k dáv-
kám státní sociální podpory, 
pro které platí zcela jiná pravidla.

Pro přiznání dávky sociální péče 
již napříště nebude postačovat pou-
há evidence u úřadu práce, žadatel 
bude muset doložit, že práci hledá 
aktivně i sám: např. prokazatelným 
využitím inzerce, kopiemi písemné 
korespondence s potenciálními za-
městnavateli apod.

Dále bude přísněji než dosud 
posuzováno, jak občan uplatnil 

své další možnosti zvýšit si příjem. 
V praxi největší změnou zřejmě 
bude nutnost uplatnění vyživova-
cí povinnosti k povinným osobám. 
Výživné na nezletilé děti a vyži-
vovací povinnost mezi manželi 
jsou obecně známé. Ne vždy však 
byly v minulosti uplatňovány další 
vyživovací povinnosti, a to kupří-
kladu výživné mezi rozvedenými 
manželi, výživné od dospělých 
dětí starým rodičům a výživné 
od prarodičů vnoučatům. Pokud 
občan odmítne uplatnit některý 
ze svých zákonných nároků, může 
nárok na dávku sociální péče 
ztratit.

U žadatele bude také prově-
řováno, zda v maximální míře 
uplatnil možnost zvýšit si příjem 
využitím (prodejem či proná-
jmem) vlastního majetku. Výji-
mek, na které se toto opatření 
nevztahuje, je velmi málo a týkají 

se pouze nutných osobních věcí, 
nezbytných pracovních pomůcek, 
přiměřeného bydlení (zdůrazňuji 
přiměřeného, tedy ne jakéhokoliv) 
a věcí sloužících ke kompenzaci 
zdravotního postižení.

Další změna spočívá v tom, 
že rodiče, kteří nebudou řádně plnit 
své povinnosti ve vztahu ke školní 
docházce dětí, nebudou mít nárok 
na sociální dávku. Toto opatření 
se uplatní především v případě neo-
mluvených hodin při školní výuce.

Pro dávky sociální péče též nově 
platí, že žadatel je nejen povinen 
doložit všechny skutečnosti, které 
mu zakládají nárok na dávku, ale 
rovněž dát písemný souhlas k je-
jich ověření, a to nejen při přiznání 
dávky, ale i kdykoli v průběhu její-
ho vyplácení. Sankcí za odmítnutí 
je ztráta nároku na dávku.

Mgr. Ivana Šťastná,
vedoucí Odboru sociálních věcí

Změny v dávkách sociální péče



I. Příprava výstavby Komerčního 
centra Jarov fi rmy Kaufl and

Samospráva Městské části Pra-
ha 3 se od počátku aktivně účast-
nila projednávání tohoto projektu, 
i když územně leží těsně za hranicí 
Prahy 3 a je ve správě MČ Pra-
ha 9. Nejzávažnější připomínky 
se týkaly dopravní obsluhy celé 
lokality, tedy obchodního centra 
v první fázi a předpokládaného 
obytného souboru s cca 800 byty 
ve fázi druhé.

Tyto dva komplexy mají být 
podle projektů přístupné z křižo-
vatky Koněvova/Spojovací/Česko-
brodská a druhým vjezdem o kou-
sek dále z komunikace Spojovací. 
Hlavním požadavkem Prahy 3 
bylo, aby výstavbou nebyla zatě-
žována nejen uvedená křižovatka, 
ale ani její nejbližší okolí. Tato ob-
last je zvláště v období dopravních 
špiček již dnes přetížena.

Rozpor zašel až tak daleko, 
že MČ Praha 3 předložila vůči 
územního rozhodnutí odvolání, 
které společně s odvoláním hl. m.
Prahy a občanského sdružení 
Obrana životního prostředí po-
suzovalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR. Výsledek je již znám: 
ministerstvo rozhodlo o zamítnutí 
všech tří odvolání s tím, že z práv-
ního hlediska je průběh řízení 
v pořádku a dokonce splňuje i po-
žadavek dodatečné proveditelno-
sti (výstavby) tunelu Městského 
dopravního okruhu pod zmi  ňo va-
nou křižovatkou.

Námitky Prahy 3 tedy neuspěly, 
zástupci samosprávy mají nadále 
o únosnosti schváleného řešení 

pochybnosti. Proto také pozvali 
15. 12. 2003 k jednání zástupce 
starosty Prahy 9 ing. J. Jarolíma, 
zástupce investora stavby i projek-
tanty k pracovnímu jednání. Obě 
strany si vzájemně vyjasnily své 
zájmy a postoje. Hosté vysvětlili 
také nový záměr – „šanci pro bu-
doucnost“ – společné prosazení 
varianty delšího tunelu pod nejvyš-
ším úsekem dnešní ulice Spojovací. 

Toto řešení, podmíněné změnou 
v návrhu Městského dopravního 
okruhu, by pro příslušné území 
bylo lepší jak z hlediska dopravní-
ho, tak i z hlediska kvality životní-
ho prostředí. Projektanti dále před-
vedli návrh výstavby tunelu okruhu 
po etapách, která umožní průběžný 
provoz hlavní křižovatky.

Na závěr jednání přislíbil 
ing. Jarolím, že před zahájením 
II. etapy (obytného souboru) 

budou ještě prověřeny varianty 
MČ Praha 9 ohledně „bezpeč-
nostního“ napojení lokality (zdra-
votnictví, policie, hasiči, armá  -
da) od východu tak, aby toto 
nebylo umožněno pouze (jak je 
doposud v návrhu) z komunikací 
Koněvova a Spojovací. MČ Pra-
  ha 3 se do budoucnosti stále ne-
chce vzdát prověření také jiného 
řešení pětiramenné křižovatky.

II. Novostavba na rohu ulic Chlu-
mova a Štítného

Na nároží se již staví rozměrná 
budova, s jejíž stavbou ve fázi 
územního řízení MČ Praha 3 ne-
souhlasila. V ulici Štítného není 
totiž doposud jediný objekt s plo-
chou střechou a v ulici Chlumo-
vě je pouze jeden, na nároží 
s Tachovským nám. Přitom jde
o část nejzachovanější stejno-
rodé zástavby „spodního“ Žižkova, 

takže uvedená novostavba ne-
vhodně naruší kompaktnost okolí.

Dle hierarchie kompetencí sta-
vebního zákona stojí stanovisko 
památkářů (státní správa) nad vy-
jádřením městské části (účastníka 
řízení). Kladné stanovisko k ná-
vrhu stavby s plochými střechami 
proto převážilo nad nesouhlasem 
samosprávy a stavba byla staveb-
ním úřadem povolena.

Samospráva Praha 3 souhlasu 
památkářů v uvedeném případě 
nerozuměla, a proto svolala schůz-
ku s vedením památkářů i dalšími 
experty, aby zabránila takovým 
„nevhodným příkladům“ alespoň 
do budoucnosti. Pro zlepšení 
kvality výstupů byla s památkáři 
domluvena průběžná spolupráce 
již od počátků přípravy staveb 
v ochranné zóně.

Historické území Žižkova a Krá -
lovských Vinohrad je z urbanis-
tického hlediska natolik cenné, 
že MČ Praha 3 považuje jeho 
zachování za jeden z hlavních 
a trvalých úkolů. Postupy někte-
rých investorů jsou někdy natolik 
razantní, že na ně samospráva musí 
náležitě reagovat: do budoucnosti 
proto nejsou vyloučena podávání 
odvolání proti rozhodnutím o stav-
bách ani soudní řešení sporů.

Osobitý charakter našich čtvrtí 
nebude rozhodně možné ani 
vždy, ani stoprocentně ochránit, 
nicméně na radnici byly po po-
psaných, ne vždy pozitivních 
zkušenostech založeny nástroje 
k nastolení „čitelných pravidel“ 
pro korektní a včasné jednání 
se stavebníky.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

ing. arch. Zdeněk Fikar, 
vedoucí Odboru územního rozvoje
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Ing. Daniela Reisiegela, 
zástupce starosty
Oblast působnosti: fi nance, majetek, investice, energe-
tika, likvidace Bytového podniku Praha 3 v likvidaci, 
podniku Restaurace v Praze 3 v likvidaci.

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

V souvislosti s prosincovými změnami ve vedení 
radnice se mé kompetence rozšířily o oblast majet-
ku a investic, a proto je mým prvořadým úkolem 
se co nejrychleji zorientovat v této nové problemati-
ce, čítající i několik let se vlekoucí případy. Zejména 
se jedná o nedořešené majetkové vztahy k některým, 
zejména restituovaným pozemkům. Bohužel jsou 
to i pozemky využívané školami (například u ZŠ 
Lupáčova jde o hřiště, u MŠ Sudoměřská o zahradu), 
u nichž nás problémy s vlastnictvím trápí o to více, 

že mohou zkomplikovat pobyt dětí mimo uzavřené 
školní budovy.

V posledních měsících se spolu s ekonomickým 
odborem věnujeme zajištění fi nancování bytové vý-
stavby formou nástaveb, kterou bychom rádi pro pří-
ští roky výrazně zintenzivněli. Například pro tento 
rok předpokládáme do nástaveb a související regene-
race stávajících domů investovat 185 milionů Kč, což 
představuje kompletní rekonstrukci pěti domů a vznik 
3884 m2 nových bytů.
2. Co považujete za svůj největší úspěch z toho, co 
se již podařilo realizovat?

Zejména považuji za úspěch již zmíněné fi nancová-
ní bytové výstavby, kde máme přislíbeny velmi výhod-
né podmínky pro získání potřebných zdrojů.

Nejen díky nástavbám se nám podařilo v Radou 
MČ schváleném návrhu rozpočtu na rok 2004 výrazně 
zvýšit podíl kapitálových výdajů. Zatímco v minulém 
roce činily 27 % celkových výdajů, v roce 2004 by měly 
dosáhnout 40 % celkových výdajů. Např. do školství 
plánujeme investovat 24 milionů Kč a do řešení pro-
blémů s parkováním 25 milionů Kč.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím jste nespokojen?

V průběhu minulého roku probíhala jednání zástup-
ců starostů městských částí, v jejichž kompetenci jsou 
fi nance, s náměstky primátora o nastavení parametrů 
výše dotací poskytovaných městským částem z rozpoč-
tu hlavního města. Bohužel se mi nepovedlo prosadit 
přidělování dotací na základě kritérií (počet obyvatel, 
rozloha, počet žáků apod.), která by odstranila neodů-
vodněné rozdíly mezi jednotlivými MČ. Pro rok 2004 
nám byla, stejně jako ostatním, přidělena dotace ve výši 
odvozené z dotace v roce 2003. Na rozdíl od loňské, kdy 
došlo k dvouprocentnímu poklesu, byla letošní alespoň 
navýšena o 9 %, což představuje 14 milionů Kč.

V proluce na rohu ulic Chlumova a Štítného už se začíná stavět.

Ne vše se vždy zdaří
Městská část Praha 3 se stará o bytový fond prostřednictvím Správy 

komunálního majetku Praha 3, a. s. Obec je 100% akcionářem společ-
nosti, která zajišťuje také komplexní služby v oblasti tepelného hospo-
dářství. Rozsahem služeb je proto tato „obecní“ společnost ve svém 
oboru zcela výjimečná.

Systémovým prostředkem k tomu, aby byla práce správní fi rmy 
co nejlepší, byla snaha jejího vedení o získání certifi kace ISO, která je 
symbolem profesionálního řízení a fungování fi rmy. U nás jí disponuje 
jen minimální počet společností starajících se o správu majetku. V září 
minulého roku v SKM Praha 3 proběhla recertifi kace systému jakosti 
z normy ČSN EN ISO 9002:1994 na ČSN EN ISO 9001:2000. V rámci 
toho společnost nově získala certifi kaci jakosti pro poskytované služby 
v oblasti výroby tepelné energie. Takovým dokladem kvality se v Čes-
ké republice mohou pochlubit jen velcí výrobci jako Elektrárna Opa-
tovice apod. Je to další krok k tomu, jak zlepšit poskytované služby 
pro naše klienty – nájemníky obecních domů.

Do oblasti dodávek 
tepla a teplé vody byly 
už v Praze 3 investová-
ny obrovské finanční 
prostředky. Také díky 
Novinám radnice čte-
náři vědí, že všechny 
kotelny byly plynofi-
kovány, že od loňské-
ho roku slouží jejich 
centrální dispečink. Po-
stupně se vyměňují veš-
keré rozvody a letos 
přichází další velká 

investice, a to finačním objemem (cca 35 milionů Kč) i rozsahem 
realizace. Do všech bytů s centrálním vytápěním budou postupně  
osazeny termoregulační ventily.

Chtěli bychom touto cestou požádat všechny nájemníky, kterých 
se bude instalace termoregulačních ventilů týkat, aby umožnili přístup 
do svého bytu a jejich montáž. O konkrétních termínech realizace 
bude každý včas informován. Zpřístupnit v požadovaném termínu byt 
jistě nepředstavuje větší obtíž. A instalace termoregulačních ventilů 
přinese úsporu nákladů na vytápění a zvýšení komfortu v dodávkách 
tepla do obecních bytů.

Milan Český, starosta
ing. Pavel Císař, ředitel SKM Praha 3, a. s.

Termoregulační ventily 
do všech nájemních bytů

Zeptali jsme se…

V současné době naše měst-
ská část hospodaří na necelých 
51 ha ploch veřejné zeleně. Další 
plochy patří do komunikační ze-
leně, o které se stará hl. m. Praha 
prostřednictvím Technické sprá -
vy komunikací hl. m. Prahy. 

Vybranou část komunikační zel e -
ně, do které patří především stro-
mořadí u hlavních ulic naší měst-
ské části, a jedinou zeleň I. ka-
tegorie, což je park na Vítkově, 
fi nancuje a upravuje hl. m. Praha
přímo přes Odbor městské zeleně.

Veřejná zeleň naší městské části 
byla dosud rozdělena do 4 oblastí 
pravidelně udržovaných ploch 
a do jedné oblasti ploch udržova-
ných nepravidelně. Podle nového 
návrhu, který schválila Rada MČ 
Praha 3, dojde k určitým změnám. 
Někte ré plochy nepravidelně udr-
žované se začleňují do ploch udr-
žovaných pravidelně, což vyvolalo 
nutnost nového rozdělení jednot-
livých oblastí vzhledem k velikos-
ti a umístění. Tyto jsou po před-
chozích zkušenostech určeny tak, 
aby byly optimální i po stránce 
objemu prací, pracovních postupů 
a jednotlivých činností.

Nových oblastí bude nyní šest. 
Na práci na nich se již se připra-

vuje výběrové řízení podle záko-
na o zadávání veřejných zaká-
zek. Zadávací podmínky budou 
vypsány tak, aby se uplatnily 
zkušenosti minulých let. V bu-
doucnosti se chceme po stránce 
zahradnické především zamě-
řit na zlepšení kvality trávníků, 
jejich provzdušnění, prokroje-

ní a odstranění plevele. Priorit-
ní péče bude věnována písko-
vištím, herním prvkům pro děti 
a úklidu.

Věřím proto, že realizované ná-
vrhy zkvalitní péči o zeleň a že to 
poznají všichni její návštěvníci.

Jan Plíva,
zástupce starosty

Změny kompetencí 
ve vedení radnice

Ke konci minulého roku do-
šlo k personální obměně Rady 
městské části Praha 3, místo-
starostu M. Kuciána nahradil 
Ing. B. Nigrin. Na prvním zase-
dání po této změně, dne 19. 12. 
2003, odsouhlasila RMČ nové 
vymezení oblastí působnosti 
starosty a zástupců starosty 
(kurzívou naznačeny změny):
Milan Český, starosta:
• bezpečnost (drogy) • kulturní 
a sportovní činnost • oblast ces-
tovního ruchu • ochrana pamá-
tek • zahraniční styky • oblast 
kontrolní • SKM Praha 3, a. s.
Milena Kozumplíková, 
zástupce starosty:
• privatizace • regenerace pan e -
lových sídlišť • prodej podí-
lových domů • volný čas dětí 
a mládeže

Ing. Bohuslav Nigrin, 
zástupce starosty:
• přestavba stadionu Viktoria Žiž-
kov • školství • byty • OTSMI
Jan Plíva, 
zástupce starosty:
• životní prostředí • národnost-
ní menšiny • nebytové prostory 
•neziskové organizace + spol-
ková činnost
Ing. Daniel Reisiegel, 
zástupce starosty:
• fi nance, majetek, investice 
• energetika • likvidace Byto-
vého podniku Praha 3 v likvi-
daci, podniku Restaurace v Pra -
ze 3 v likvidaci
MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty:
• zdravotnictví • sociální věci 
• informatika • územní rozvoj 
a doprava

Nové úkoly a cíle v údržbě veřejné zeleně

Seznam v minulosti nepravidelně udržovaných ploch, které 
byly zařazeny do oblastí s pravidelnou údržbou:

uliční zeleň 
   Roháčova – Ostromečská – Blahoslavova   906 m2 (do oblasti II)
uliční zeleň Českobratrská   488 m2 (do oblasti II)
Pod Lipami 1–7 7675 m2 (do oblasti IV)
Pod Lipami, Židovské Pece   644 m2 (do oblasti IV)

Seznam a výměry nově zřízených ploch údržby zeleně:
Oblast I: Vinohrady a západní část Žižkova – vybrané plochy, výměra 56 167 m2

Oblast II: Vinohrady a západní část Žižkova – vybrané plochy, výměra 67 769 m2

Oblast III: Vrch sv. Kříže, výměra 90 422 m2

Oblast IV: Židovské pece a východní část Žižkova, výměra 100 735 m2

Oblast V: Chmelnice a vnitrobloky, výměra 91 925 m2

Oblast VI: Jarov, výměra 101 401 m2

Po dvou letech rozbouřených rozpočtů hlavního 
města Prahy, kterými se musely řešit následky 
katastrofální povodně, byl konečně čas na se-
stavení stabilního a standardního rozpočtu, čas 
na diskusi o systémových změnách rozpočtu a za-
pojení některých opatření vedoucích ke zvýšení 
fi nanční jistoty rozpočtů malých městských částí 
a posílení fi nančních příspěvků na provozní vý-
daje městských částí větších. Samozřejmě, že ne 
všechny povodňové škody se podařilo beze zbyt-
ku odstranit, vždyť dosáhly jenom na veřejném 
majetku neuvěřitelné výše 15 miliard, ale fi nanční 
zdroje se nyní obrací spíše na protipovodňová 
opatření. Odstraňování následků povodní se nic-
méně potáhne i v příštích letech jako červená nit 
rozpočty hlavního města a bude patrná ve všech 
kapitolách. Například rekonstrukce historicky 
cenné budovy Hudebního divadla v Karlíně je 
naplánována na 3 roky a celková investice dosa-
huje výše 677 milionů korun (jen v letošním roce 
bude stát Prahu 180 milionů korun).

Celková částka rozpočtu je úctyhodná –
43 269 435,6 tisíc Kč. Z větší části ji tvoří vlastní 
příjmy ve výši 29 198 610,7 tisíc Kč. Zbytek je 
tvořen externími zdroji, ať už neinvestičními do-
tacemi ze státního rozpočtu, zůstatky již přijatých 
úvěrů, přebytkem loňského rozpočtu nebo převo-
dem fi nančních prostředků na investice v loňském 
roce, které nebyly realizovány v plánované výši.

Rozpočet zatím nepočítá s přijetím dalších 
úvěrů, i když je nutné říci, že v současném sys-
tému přerozdělování výnosů daňového systému 

v rámci celé republiky, kdy je Praha výrazně 
znevýhodňována, není pokračování či zahajování 
větších investic do městské infrastruktury bez vý-
raznějšího zapojení dalších cizích zdrojů reálné.

Ve výdajové části rozpočtu jde největší balík, 
to znamená 16 516 542 tisíc Kč, na dopravu, ať již 
formou dotací Dopravnímu podniku na provoz 
městské hromadné dopravy, nebo na investice 
do staveb strategického významu – výstavbu me-
tra nebo městského okruhu.

Druhá nejvyšší položka ve výši 7 344 491 tisíc Kč
je v kapitole školství, mládež a samospráva. Zde 
je nutné zdůraznit, že tato kapitola má značné 
rezervy, především díky nenaplněnosti některých 
školských zařízení, a bude velmi obtížné v sou-
časném stavu hledat další zdroje např. na opráv-
něné navyšování platů učitelů.

Za velmi důležitý fakt však považuji, že i přes 
takto rozsáhlé výdaje hlavního města se daří prů-
běžně spořit fi nanční prostředky na splátky již 
přijatých úvěrů. Na účtech určených pro tyto úče-
ly je již částka bezmála čtyř miliard korun a letos 
by se měla navýšit minimálně o další miliardu. 
Tento fakt velmi ráda kritizuje opozice, že na jed-
né straně si půjčujeme a přitom máme na účtech 
relativně značné rezervy, ale až přijde v budouc-
nu doba plnění fi nančních závazků z přijatých 
úvěrů, pak se prokáže prozíravost a oprávněnost 
takto nastaveného systému sestavování rozpočtů 
hl. m. Prahy.

Bc. Ondřej Pecha, 
zastupitel hl. m. Prahy

Z hlavního města…

Rozpočet Prahy se konečně uklidňuje
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V rámci benefi čních večerů 
žižkovských farností, které jsou 
pořádány ve prospěch neziskovek 
z Prahy 3, jsme se v únoru mohli 
setkat s velmi vzácným hostem. 
Ženou, které anglická královna 
udělila Řád britského impéria 
– architektkou Evu Jiřičnou.

Z více než dvouhodinového 
besedy, kterou v zaplněném 
konferenčním sále Raiffei-
sen stavební spořitelny vedl 
kněz Miloš Szabo, vybírám 
pouze zlomek (více najdete 
na www.praha3.cz), poslední 
dotaz jsem položila sama.

Nosíte ještě stále v kapse 
šroubky?

Šroubky – to jsou detaily a já 
jsem byla vždycky posedlá detai-
ly, když vidím hezký hřebík nebo 
šroubek, tak si ho dám do kapsy. 
Jsem si vědoma, že bez těch, co 
to postaví, nemá architektura 
smysl. Architektura na papíře 
je hloupost, nejdůležitější je 
symbióza a spolupráce.
Jaká byla Vaše spolupráce 
s Frankem Gehrym na Tančícím 
domě?

Projekt mi k srdce nepřirostl, 
je to dům, který je soustředěný 
na fasádu. Jednou řekl Frank: 
„Já jsem sochař a o střeva svých 
soch se nezajímám.“ A pro mě 
jsou ta střeva nejdůležitější.
Kdy jste se do Prahy poprvé 
od emigrace podívala?

Hned na začátku roku 1990 
a měla jsem smíšené pocity, 
musela jsem jako britská občan-
ka žádat o vízum… Ale krása 
Prahy mě naprosto ohromila, 
konfi gurace řeky a kopce. Je mi 
velmi líto, že špičkové ukázky 
funkcionalistické architektury, 

jako například hotel Juliš, Astra 
a Baťa na Václavském náměs-
tí, byly v 90. letech poničeny 
a nenávratně ztraceny dalšími 
přístavbami.
Jaký dům byste postavila 
do proluky na žižkovské ulici 
s domy z 19. století?

To není jednoduchá otázka. 
Snažila bych se tam postavit 
něco, co by nekřičelo. Teď jsme 
stavěli v proluce na ulici 28. říj-
na a lidé si ani nevšimnou, 
že je tam nový dům. Zapojení 
do existující zástavby musí být 
citlivé, respektovat architekty 
předcházejících epoch. Pokora 
je na místě. Ale jsou někdy dů-
vody postavit něco, čeho si lidí 
všimnou. Nekopírovala bych to, 
co tam bylo. To je, jako když si 
koupíte kapesníček ke kostýmu: 
můžete ho tam dát citlivě, nebo 
viditelně a může být dokonce 
vidět, že ten kostým je starý 
a kapesníček nový, ale musí to 
jít dohromady. Stejně tak nová 
architektura může podtrhnout 
krásu té staré.

Michaela Púčiková

Česká nezávislá taneční scéna 
má obrovský potenciál, a tak 
lze už od února chodit do Pon-
ce na pestré spektrum nových 
inscenací, které lze očekávat 
až do květnové České taneční 
platformy. Na koho se tedy mů-
žeme v nejbližší době těšit?

Tři vynikající tanečnice – Vero-
nika Knytlová, Tereza Ondrová 
a Helena Arenbergerová – vy-
stoupí ve dnech 9. a 10. 2. v triu 
nazvaném Kruh, kontrastní dru-
hou část večera vytvoří tři mužští 
tanečníci – tentokrát z Maďarska 
– v sebeironickém triu 3 men.

Francouz Pierre Nadaud vy-
studoval AMU a založil v Praze 
skupinu Mamacallas. S ní uvede 
16. a 17. 2. komické a překva-
pující představení Bakarabia. 
Eva Černá a Karel Vaněk jsou 
naopak čeští umělci pracující již 
dlouho v Německu. Do Prahy 

se pravidelně vracejí, tentokrát 
s premiérou Mirage (24. a 25. 2.), 
další sondou do světa představ.

Martin Vraný má cenné zkuše-
nosti ze zahraničí a stále více pů-
sobí na českých scénách. Pro svůj

debut v Ponci vybral duet s dvě-
ma výtečnými interprety s pří-
padným názvem Jak hlavou 
zdi neprorážet. Premiéra bude 
29. 2., další představení 1. 3.

Ponec je scénou především 
pro tanec. Taneční divadlo, mo-
dernu, pohybové a non-verbální 
inscenace i veškeré přesahy 
mezi jednotlivými žánry. Není 
svázán klasickými klišé, otevírá 
se novým postupům i techno-
logiím, a tak dokáže oslovit 
jak velmi mladé publikum, tak 
zkušené a zralé diváky, kteří 
umí ocenit kvalitu i odvahu. 
Z činohry se v něm v únoru 
objeví tradičně Duškova Vizita 
(21. 2.) a rovněž scénické čtení 
Pět balkánských pilířů (12. 2.). 

Mgr. Yvona Kreuzmannová,
ředitelka Tance Praha

Více na www.divadloponec.cz.

Večer s architekturou

Nejbližší program Paláce Akro -
polis přináší mimo jiné i vystou-
pení tří osvědčených skupin. 
Ve čtvrtek 19. 2. v rámci turné 
s CD Entropicture vystoupí dr-
žitel pěti Zlatých andělů (ceny 
Akademie populární hudby) Dan 
Bárta s kapelou Illustratosphere 
(na snímku). Jejich nové dílo 
se dá přirovnat k obrazárně kra-
jin nebo snů, vtělených do písní 
s nadhledem a smyslem pro jem-
nou rovnováhu tónů.

Ve středu 25. 2. dorazí zdroj 
optimistické hudby s depresiv-
ními texty – Mňága a Žďorp 
na svém Web Site Story – tour. 
Na novém albu jsou dle zpěváka 
a autora textů Petra Fialy jen 
písně o lásce. „Je to o tom, že po-
stupem času dojdeš k tomu, že je-
diný, co je důležitý, je: Aj lav ju, 
Lav mi tu, Du ju lav mi, Jes aj du. 
A pokud si myslíte, že vás Mňága 
už nemůže překvapit, tak já bych 
řekl, že může. V Akropoli vystou-
píme s novým saxofonistou, je 
jím Jirka »Ryba« Tibitanzl, dříve 
člen kultovní havířovské skupiny 
Masomlejn.“

O den později křtí album Ne-
beski jazdci slovenské – i v Če-
chách (jako mnoho jiných 
slovenských skupin) velmi ce-
něné – Tornádo Lue. Její hudbu 
a hlavně a nezaměnitelný hlas 

Jany Tóthové jsme měli možnost 
slyšet v Akropoli loni na pod-
zim, kdy představila i několik 
nových písní, ale nezapomně-
la ani na staré hity z alba Vlky 
z r. 1996. Na novou desku jsme 

si museli počkat až do letošního 
února, soudě podle hlasování po-
sluchačů Rádia 1, kde singly Tor-
náda několik týdnů vedly v české 
hitparádě Velká sedma, se máme 
na co těšit. -red-

Po fotografi ích přijdou v Galerii pod radnicí zase ke slovu obrazy, 
tentokráte olejomalby vztahující se k jednotlivým znamením zvěrokru-
hu. Uzavřený celek 12 obrazů je dílem výtvarnice a módní návrhářky 
Michaely Seifertové (1974), která se v nich podle vlastních slov snaží 
„zobrazit nehmotnou vesmírnou energii umožňující existenci a projevy 
hmotného světa“. Do značné míry abstraktní malby především v mod-
rých, zlatavých a stříbřitých barvách, do nichž jsou tu a tam zabudovány 
i polodrahokamy, by měly podle autorky „svou vnitřní silou a barvami 
vyjádřit to, co hvězdy vědí, ale lidé jen tuší“. Výstava Hvězdy v obrazech 
bude zahájena 10. 2. (v 17.00) a potrvá do 5. 3. Na snímku obraz Anděl 
(odpovídá znamení Raka).Nové kousky starších psů

Hudba a divadlo 
s podporou radnice
V minulém čísle novin jsme uvedli přehled kulturně-společen-

ských akcí, které radnice v roce 2004 pořádá, tentokráte doplňujeme 
projekty, na nichž se podílí:

• Evropský svátek hudby 2004: červen – září
• Festival nejmladších klavíristů: září
• Divadlo M. U. T.: podzim
• Kytara napříč žánry: 4. 10. – 5. 11.
• Nekonvenční žižkovský podzim: 17. 10. – 17. 11.
• Festival integrace Slunce: 17. – 23. 5., 11. 11. – 17. 11.
• EuroConnections: celý rok
• Future Line: celý rok
• United Colours of Akropolis: celý rok

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Velikého ocenění svého přínosu pro evropskou kulturní spolupráci 
v oboru tance se v lednu dočkala ředitelka občanského sdružení 
Tanec Praha Mgr. Yvona Kreuzmannová: francouzský prezident jí  
udělil Řád rytíře za zásluhy, který jí ve středu 21. 1. předal velvyslanec 
Francie Joël de Zorzi (na snímku s oslavenkyní). Ředitelka sdružení, 
které od r. 1990 pořádá každoročně mezinárodní festival moderního 
tance a pohybového divadla Tanec Praha a od r. 2001 provozuje 
Divadlo Ponec na Žižkově, ve své děkovné řeči zdůraznila, že udělení 
Řádu je vyjádřením pocty nejen jí osobně, ale též celému tanečnímu 
oboru v České republice.

V Ponci premiéra každý týden!

Projekt 100 je putovní fi lmo-
vý festival, díky němuž mohli 
čeští a slovenští diváci od roku 
1994, kdy proběhl jeho první 
ročník, zhlédnout (včetně letošní 
nabídky) již 101 snímků celove-
černích (100 hraných + 1 loutko-
vý) a 50 fi lmů krátkometrážních. 
Jeho unikátnost spočívá v tom, 
že na rozdíl od klasických festi-
valů nekupuje u uváděných fi lmů 
práva k jednorázové projekci, ale 
pětiletá distribuční práva (u za-
řazených českých fi lmů se vyrábí 
nová kopie). Již desátý rok tak 
díky němu přichází do distribu-
ce (letos o Projekt 100 projevi-
lo zájem již na 140 českých kin!) 
kolekce 10 snímků, mezi nimiž 
bývá pravidelně zařazen jeden 
významný český nebo sloven-
ský fi lm, umělecká díla slavných 
světových režisérů, snímky před-
stavující vrcholy žánrové tvorby, 
různé kultovní fi lmy, ale i pozoru-
hodná tvorba nová.

Jubilejní ročník Projektu 100 
byl slavnostně zahájen ve středu 
14. 1. v kině Aero projekcí ruské-
ho fi lmu Návrat (2003), loňského 
držitele Zlatého lva z Benátek. 
Nejen získáním tohoto v součas-
nosti nadšeně přijímaného debu-
tu režiséra A. Zvjaginceva, ale 
především celkovým záběrem 
a vyvážeností letošního výběru 
dokazuje Projekt 100, že ho 10 let
nevyčerpalo, ale utužilo: v letoš-
ním fi lmovém desateru najdeme 
tituly staré (Casablanca, Příběh 
z Tokia) i nové (Invaze barbarů, 
Návrat), černobílé (Příběh z To-
kia, Sloní muž, Spalovač mrtvol, 
Zuřící býk) i barevné, strašidelné 
(Rosemary má děťátko, Spalovač 
mrtvol) i veselé (Annie Hall), 

umělecké (Fanny a Alexander) 
i žánrové (Casablanca, Rosema-
ry má děťátko), pomalé (Příběh 
z Tokia) i rychlé (Zuřící býk), je 
zde zastoupen Ingmar Bergman 
(Fanny a Alexander), David 
Lynch (Sloní muž) i Woody Al-
len (Annie Hall)…

Dvě dobré zprávy na závěr, 
globální a lokální: 1. Projekt 100,
jak přislíbil jeho duchovní otec 
a hlavní organizátor Jiří Krá-
lík, nekončí a bude příští rok 
pokračovat, a to přestože svůj 
základní cíl – dostat do českých 
kin 100 dobrých fi lmů – už spl-
nil. 2. Přehlídka letošní kolekce 
poběží v kině Aero také v únoru 
(5. – 11. 2.).

-pba-

Více informací k jednotlivým fi l-
mům najdete na www.kinoaero.cz.

Let 10 Projektu 100

Pierre Nadaud: Bakarabia 

FOTO J. LUKEŠ

Premiéru Návratu v kině Aero na-
vštívil i Konstantin Lavroněnko, 
představitel hlavní role v tomto 
fi lmu. Na snímku vpravo fi lmová 
teoretička Galina Kopaněvová.
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Žijí na Žižkově sovy?

ANGLIČTINA o víkendech (15 - 20)
NĚMČINA, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA o nedělích

www.volny.cz/rodet
RODET - RNDr. Dana Čiháková, Bořivojova 12, P-3

tel. 222 729 149, mobil: 603 869 113

ASERTIVITA
Kursy pro každého

Empatie 

Zdravé sebevědomí
Obratné jednání
Přesvědčivost

Naučit se zdravě 
sebevědomému jednání je 

MOUDRÉ!

Volejte: 777 972 788
Mailujte: ezop1@atlas.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Fakultní škola při PF UK

Kladská 1, Praha 2
přijímá žáky do budoucích třetích tříd.
Výběrové řízení se bude konat 5. 4. 2004 

Přihlášku a informace o škole najdete 
na www.kladska.cz

Zveme Vás na den otevřených dveří 
25. 2. 2004 od 14 do 18 hodin

� Křesťanská knihovna Praha 
Baranova 32, Praha 3 nabízí an-
glické a české knihy, audiokazety 
a videokazety. Tel. 222 724 856
� Levné PC kurzy ZŠ Jeseniova. 
Tel. 606 419 874
� STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
Prádlo se jednoduše vytáhne 
pod strop, kde rychleji schne 
a v koupelně nepřekáží. Montáž 
na míru do stropu nebo stěn. 
Tel. 602 273 584 
� Prod. památky na cís. Fr. Jos. 
Tel. 222 541 125
� Tj. Sokol Žižkov II JUDO 
– nábor děvčata, chlapci od 6 let. 
Tel. 604 725 657
� Koupím vláčky, rozměr „HO“ 
lokomotivy a vagonky v jakém-
koli stavu nebo jen součástky 
a příslušenství. Tel.: 222 720 186 
nebo 607 214 190
� Zednický servis. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089

� SEM TAM s. r. o. z P3 Vám 
nabízí stěhovací a přeprav-
ní služby, obhlídky zdarma. 
Tel. 777 106 468
� MODELÁŽ NEHTŮ
V únoru 50% sleva. Dochá-
zím i k vám. Tel. 724 280 329, 
222 782 533
� FIT STUDIO
Solárium, solárium turbo, solární 
kosmetika, fi tness jen pro ženy, 
fi t bar, trenér, cenově výhodné 
permanentky
Čihákova 2, P-9, tel. 284 821 225
� Čistírna peří je umístěna 
na Plzeňské 170, Pha 5. Zhoto-
vujeme deky a pol. z naší sypko-
viny na počkání nebo do 24 hod. 
Tel. 606 312 174
� Půjčky na bydlení, podni-
katelské objekty bez ručitelů 
a prokazování příjmu pro splu-
pracovníky, slevy na splátkách. 
Tel. 602 247 958

� Účetnictví a daňová přiznání 
nabízí VŠ s praxí. Osobní pří-
stup, nízké ceny. Tel. 608 066 088
� Soukromé zdravotnické zaří-
zení přijme
– manuálně zručného údržbáře 
na 0,2 úvazku. Ideální uchazeč 
je člověk ranného důchodové-
ho věku s bydlištěm na Jarově, 
profesí zámečník příp. truhlář. 
– hospodyni-uklízečku na plný 
úvazek. Nejlépe ženu zralého 
věku s trestní bezúhonností, 
smyslem pro pečlivost a pořádek. 
Kontakt: Nagyová 603 462 740
� V dopol. hodinách nakoupím, 
poklidím. Zn. Přišla jsem o práci. 
Tel. 222 727 484
� Němčinu učí žáky i dospělé 
zkušený lektor. Tel. 271 774 299
� Učitelka ČJ doučí a připraví 
ke zkouškám. Tel. 222 722 565 
� 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 
� Vym. 2+1 99 m2 P3 za menší 
1+1 na Praze 3 i před privatizací. 
Tel. 271 731 326
Mobil: 608 202 202
� Vyměním obecní garsoniéru
34 m2, 2. patro, udržovaný dům, 
výtah, sklep, balkon, WAV, 
komora, blízko Ohrady, tichá 
ulice za obecní 1+1 či 2+kk, 
vyšší patro, výtah a balkon, P3. 
Tel. 604 284 201
� Vyměním st. 1+1 I. kat., 
1. patro za 2+1 I. kat. na P3. 
Tel. 604 725 657
� Vyměním 2+1/L, 4. p., 54 m2, 
v Habrové ul. za větší pouze 
v Habrové. Nabízím fi n. odstupné.
Tel. 721 581 519
�  Mimopražský ing. koupí byt OV, 
dr. Platím hotově, RK nevolejte. 
Tel: 222 325 202

� Truhlář 52 let si pronajme 
byt od soukr. maj. jen v P3. 
Tel. 222 244 148
� Koupíme byt v Praze i před re-
konstrukcí. Volejte: 603 270 717
� Hledám vilku i k rekonstrukci, 
rychlé jednání. Tel. 607 157 634
� Prodám DR 2+kk, 50 m2, po 
rek., P3 U Ohrady, cena: 2 mil. 
Tel. 603 843 047
� Prodám pěkný 2+kk na P3, 
u nám. J. z Poděbrad, cihla, DV, 
3. p, výtah, po kompl. rek., dům 
po vnitřní rek. Volný k 1. 5. 2004. 
Cena: 2,3 mil. Volejte prosím 
604 676 759
� Pronajmu 43 m2 nebyt. přízemí 
kanc. i jiné. P3 u Prokop. nám. 
Tel. 732 519 345, 222 781 183
� MŠ Na Balkáně 74, P3, pro-
najme nebyt. prostory 110 m2 
vč. soc. zařízení pro předšk. děti, 
s možností šk. zahrady, popř. stra-
vování dětí. Tel. 606 432 664

HLEDÁME PŮDY
za prostory můžeme nabídnout

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

nebo fi nanční vyrovnání
603 843 047

BOWLING CLUB U VIKTORKYBOWLING CLUB U VIKTORKY

4 profesionální dráhy4 profesionální dráhy
kulečník, šipky, kulečník, šipky, 

možnost pořádání možnost pořádání 
firemních akcí,firemních akcí,

pondělí, úterý do 18 hod. pondělí, úterý do 18 hod. 
slevy pro studentyslevy pro studenty

Seifertova 49 Praha 3
(zatávka Husinecká)(zatávka Husinecká)

tel.: 222 543 124
otevřeno 14–02 hod.

NOVÝ BOWLING NA ŽIŽKOVĚNOVÝ BOWLING NA ŽIŽKOVĚ

Klinika elektivní chirurgie

Operativa a lůžkové oddělení

Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickými polo-

hovatelnými lůžky, televizí – satelitními programy, 

sprchou a WC, telefonem u každého lůžka. 

Garantujeme přátelské jednání  personálu a vzornou 

čistotu prostředí.

Pokud Vás trápí: 

Ambulance našeho sanatoria

• Chirurgická ambulance • Ambulance pro choroby 

konečníku a tlustého střeva  • Gastroenterologická 

ambulance • Interní  ambulance

•  endoskopické vyšetřování trávícího traktu a odstra-

ňování polypů žaludku a tlustého střeva

•  prevence, vyhledávání a léčení chorob trávícího 

traktu

•  vyšetřování a léčení chorob jater, žlučových cest, 

slinivky břišní

• podrobná předoperační vyšetření

Přijímáme pacienty s doporučením i bez doporučení. 

naše zařízení je partnerem zdravotních pojišťoven. 

SANATORIUM sv. ANNY 

Sanatorium sv. Anny je moderně zařízené zdravotnické pracoviště 

vybavené špičkovou technikou fi rmy OLYMPUS s desetiletou historií 

v poskytování ambulantních služeb a tříletou historií chirurgického 

lůžkového oddělení. 

Celkem jsme na našem pracovišti operovali více než 1500 pacientů, 

Provádíme běžné chirurgické operace moderními metodami včetně 

výkonů laparoskopických (operace žlučníku, kýly a slepého střeva).

Sanatorium se nachází v klidné zelené zóně MČ Praha 3 na Jarově.

• žlučník

• kýly

• slepé střevo

• křečové žíly

EKG, s. r. o.
Luční 7a, Praha 3
130 00

Zavolejte, objednejte se a navštivte nás:

Luční 7a, 130 00, Praha 3
Tel. 266 310 319,  266 310 641, 266 310 460  www.ekg.cz • email: administrativa@ok.cz

•   drobné nezhoubné ná dorky 

 kůže a podkoží nebo mateř-

 ská znamení

•  haemorroidy a jiná onemoc-

nění konečníku

Základní škola Lupáčova 1, Praha 3
otevírá ve školním roce 2004/2005

třetí třídy s rozšířenou výukou jazyků.
Přihlášky jsou k vyzvednutí od 1. 2. 2004

ve vrátnici školy nebo na
 www.lupacovka.cz

Týká se žáků, kteří jsou v letošním 
školním roce 2003/2004 ve druhé třídě.

ZDE
může být Váš inzerát!

Zavolejte do redakce
Novin radnice

na tel.: 222 116 216
nebo nás navštivte

v Lipanské ul. 7



Únor   6. pá 17.30 INVAZE BARBARŮ

20.00 ZUŘÍCÍ BÝK

22.30 SPALOVAČ MRTVOL

  7. so 17.30 ZUŘÍCÍ BÝK

20.00 SLONÍ MUŽ

22.30 CASABLANCA

  8. ne 18.00 SLONÍ MUŽ

20.30 ANNIE HALL

 

  9. po 18.00 ANNIE HALL

20.00 FANNY A ALEXANDER

10. út 17.30 FANNY A ALEXANDER

21.00 NÁVRAT

11. st 15.30 KUKUŠKA (FK pro SŠ)

18.00 PŘÍBĚH Z TOKIA

 20.45 ROSEMARY MÁ 

DĚŤÁTKO

PRSTENČENÍ

12. čt  17.30 a 21.00 PÁN PRSTENŮ: 

NÁVRAT KRÁLE

13. pá  16.30 PÁN PRSTENŮ: 

SPOLEČENSTVO PRSTENU

 19.45 PÁN PRSTENŮ: 

DVĚ VĚŽE

 23.00 PÁN PRSTENŮ: 

NÁVRAT KRÁLE

14. so 18.00 HODINY

20.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)

15. ne 18.00 THE SHINING

 20.30 MECHANICKÝ 

POMERANČ

16. po 18.00 REKONSTRUKCE

20.30 VELKÁ ŽRANICE (FK)

17. út 18.00 SNÍLCI

20.45 VŠECHNO, CO JSTE KDY 

CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE 

BÁLI JSTE SE ZEPTAT (FK)

18. st  15.30 JEDNA RUKA 

NETLESKÁ (FK pro SŠ)

 18.00 STRACH A HNUS 

V LAS VEGAS (FK)

20.30 MĚSTO BOHŮ

19. čt  17.00 PÁN PRSTENŮ: 

DVĚ VĚŽE

 20.30 PÁN PRSTENŮ: 

NÁVRAT KRÁLE

20. pá 18.00 ŠPÍNA LONDÝNA

20.15 GOOD BYE, LENIN!

 23.00 TAJEMSTVÍ HRADU 

V KARPATECH

21. so 17.30 ŽELARY

20.30 MAZANÝ FILIP

22.30 VLČÍ BOUDA

22. ne 18.00 ŽÁDOSTIVÁ TĚLA

20.00 PIANISTA

PŘEHLÍDKA FILMŮ: MARTIN SCORSESE

23. po 18.00 KUNDUN

21.00 TAXIKÁŘ

24. út 18.00 MAFIÁNI

21.00 BOXCAR BERTHA

25. st  15.30 ZLODĚJI KOL (FK pro SŠ)

 18.00 ALICE UŽ TADY 

NEBYDLÍ

20.30 MAFIÁNI

26. čt 18.00 NEW YORK, NEW YORK

21.00 GANGY NEW YORKU

27. pá 18.00 AFTER HOURS

20.00 TAXIKÁŘ

22.30 POSLEDNÍ VALČÍK

28. so 17.30 KRÁL KOMEDIE

20.00 ZUŘÍCÍ BÝK

22.30 WOODSTOCK

29. ne  18.00 WILBUR SE CHCE ZABÍT

20.30 OKNO NAPROTI

FILMY PRO DĚTI

  1. ne  14.00 POHÁDKY JANA 

WERICHA

  7. so  15.30 ČTYŘLÍSTEK A OSTATNÍ

  8. ne 14.00 BROUČCI I

14. so 15.30 O KOCOURU MIKEŠOVI

15. ne  14.00 PŘÍBĚHY CVRČKA 

A ŠTĚNĚTE

21. so  15.30 POHÁDKY KRÁSNÉ 

ŠEHEREZÁDY

22. ne  14.00 ŽOFKA ŘEDITELKOU 

ZOO

28. so 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ I

29. ne 14.00 JIŘÍ TRNKA DĚTEM I

DIVADLO PRO DĚTI

  1. ne 16.00 KEJKLÍŘ

  8. ne  16.00 O BRUNCVÍKOVI 

(J. Bílek)

15. ne  16.00 SNĚHURKA 

(E. Klementová)

22. ne  16.00 ZVÍŘÁTKA 

A PETROVŠTÍ (M. Brunner)

29. ne  16.00 O STATEČNÉ HILDĚ 

A PYŠNÉM HAKONOVI 

(J. Vlčková)

PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY

10. út 10.30 PUPENDO

24. út 9.30 ŽELARY

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

  3. út  19.30 Future Line: 
FUNK ALLSTARS *

  4. st  14.30 Loutkové divadlo Narcis: 
REVUE Z KUFRU (divadelní 
představení pro ZŠ) *
19.30 PSÍ VOJÁCI *

  7. so  18.00 LES FLATIQUE VOL. 2
(závody ve freestyle BMX 
flatlandu)

10. út  19.30 Future Line: 
AFTER SHAKE *

13. pá  19.30 HIP HOP 
FOUNDATION #24

17. út  19.30 Future Line: 
NUKLEÁRNÍ VOKURKY *

19. čt  19.30 DAN BÁRTA 
& ILLUSTRATOSPHERE

20. pá  19.30 EuroConnections: 
LAB° + SOIL

21. so ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST
 14.00 Dětské maškarní 
odpoledne
18.30 Maškarní rej
 19.00 ROCK AND ROLL 
BAND JOŽKY PILAŘE
 20.30 THE BEATLES 
REVIVAL – SPIDERS

22. ne ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST
 15.00 ZA PECÍ 
(odpolední žonglování)

23. po ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST
19.30 TRINY
 20.00 MICHAL PROKOP 
& FRIENDS
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25. st  19.30 Staropramen Akropolis 

Top: MŇÁGA A ŽĎORP
26. čt  19.30 TORNÁDO LUE 

 

28. so  19.30 Future Line: 
SLOT AND SHADE *

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

4. st 19.30 KARMÍNA: Nejstarší svět-

ské české písně (z 15. a 16. stol. 

podle O. Hostinského, 1. koncert 

abonentního cyklu Český rok 

s Karmínou)

10. út 19.30 M. SEDLÁK – violoncello, 

V. STRNAD – klavír (program: 

J. S. Bach, P. Locatelli, J. Haydn, 

C. Debussy aj.)

12. čt 19.30 CLASSIC JAZZ GUITAR 

COLLECTION – autorský večer 

J. JIRMALA spojený se křtem 

CD (za přítomnosti legendy 

české jazzové kytary R. DAŠKA 

a s výstavou mistrovských kytar 

J. a M. SCHNEIDEROVÝCH 

z Lubů u Chebu)

14. so 15.00 M. BĚLOHLÁVKOVÁ 

– pěvecký recitál, J. BĚLOHLÁ-

VEK – klavír (program: Písně 

a árie – V. Novák, A. Dvořák, 

G. Puccini, Ch. Gounod, 

B. Smetana)

Pro seniory vstupné 20 Kč.

17. út 19.30 P. PŘIBYL – viola, 

I. POKORNÁ – harfa: 

DIALOGY S HARFOU 

(program: M. Corrette, J. S. Bach, 

G. F. Händel, A. Vivaldi, 

Z. Lukáš, M. Stadler aj.)

19. čt  19.30 PRAŽŠTÍ PĚVCI 

(program: G. Fauré – Requiem)

24. út 19.30 J. ČERNÁ – barokní příčná 

fl étna, O. MICHAL – violoncello, 

L. VENDL – cembalo: 

TEMPERAMENT 430 (koncert 

k Roku české hudby z období 

baroka, program: Čeští skladatelé 

v Evropě – F. X. Richter, 

F. Benda, J. S. Bach, 

F. Geminiani)

25. st 19.30 KLAVÍRNÍ TRIO ArteMiss 

(program: W. A. Mozart, 

L. van Beethoven, J. Brahms)

VÝSTAVNÍ SÍŇ

otevřeno po–pá od 13 do 18 

a v přestávkách večerních koncertů

12. 2. – 12. 3. M. SKOCHOVÁ, V. VOPA-

VOVÁ, H. LENDROVÁ, 

Z. POLENSKÁ, I. KOLÁŘOVÁ: 

Autorské tapiserie, 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.

2. – 3. 20.00 DOMINO DANCE 

COMPANY a její hosté 

– P. Daňhelová: Space front, 

L. Krameriusová: V jedné linii, 

L. Ottová: Feminité,  V. Ondra-

šíková: Vteřina okamžiku, 

L. Ottová: C‘est la vie

9. – 10.   20.00 V. Knytlová, T. Ondrová, 

H. Arenbergerová: Kruh; 

Puttó: 3 men (premiéra)

12. čt 20.00 Pět balkánských pilířů 

(scénické čtení) – D. Dukovski: 

Ať chcípne kurva, která s tím 

začala, M. Markovićová: 

Pavilony

16. – 17.   20.00 P. Nadaud: Bakarabia 

(premiéra)

21. so  20.00 Divadlo Vizita: Opakované 

okopávání

24. – 25.   20.00 E. Černá & K. Vaněk: 

Mirage (premiéra)

29. 2. – 1. 3.  20.00 M. Vraný: Jak hlavou zdi 

neprorážet (premiéra)

Oddělení pravidelné činnosti nabí-
zí ve druhém pololetí volná místa 
v kroužcích:

SPORT
Florbal (2. st. ZŠ), Aerobik (MŠ + 1. tř.), 
Jóga, Stolní tenis, Sebeobrana, Taiji (1. st. 
ZŠ, 2x týdně), Pes kamarád

ESTETIKA
Výtvarná školička, Grafi ka, Kreslení – 
přípravka na SŠ, Aranžování, Netradiční 
techniky, Divadelní (pro SŠ)

TECHNIKA
Hrátky s PC (MŠ), Linux, Základy PC 
(pro seniory), Základy PC, Elektro, 
Kutílek, Šikulka (1. st. ZŠ), Malý detektiv 
(1. st. ZŠ), Hokus pokus, Modelář

TANEC
Show dance (2. st. ZŠ, SŠ), Historický 
a country tanec

VZDĚLÁVÁNÍ
Francouzština (děti), Francouzština 
(dospělí a pokročilí), Angličtina (různě 
pokročilí), Angličtina – konverzace 
(dopoledne)

Ve druhém pololetí přibude nový turis-
tický oddíl ULITA (info Mgr. K. Jed -
ličková), od února je klub Beztíže 
otevřen každý den v 14.00–19.00 
v nové klubovně. Pokračují „zábav-
ná odpoledne v Aeru“ vždy v neděli 
v 15.00–16.00 (v bloku s promítá-
ním filmů od 14.00 a divadélkem 
od 16.00).

Jednorázově (akce se konají v Ulitě, 
není-li uvedeno jinak):

  1. ne  17.30 Disko – DJ Hobr (cena 
30,-, členové klubu Beztíže 15,-)

2. – 5. Masky – výstava v Muzeu 
dětské kresby (U radnice 13, 

otevřeno denně 13.00–18.00 
mimo po, Ulita se zúčastní 
asi 10 exponáty z dílny 
Keramického studia)

13. pá 15.30 Výtvarný klub v Art 
studiu – výroba žonglovacích 
míčků (cena 90,- vč. materiálu)

15. ne 14.00 Art studio – linoryt 
(výtvarná dílna pro rodiče 
a děti, kde se naučíte jednu 
grafi ckou techniku, cena 90,-)

1. – 5. 3.  9.00–16.00 Jarní prázdniny 
v Praze – prázdninový program 
pro děti, které neodjíždí 
z Prahy (výlety, divadlo, 
výtvarný program v galerii, 
koupání v aquaparku, soutěže, 
sport aj., přihlášky – na celý 
týden nebo jen na jednotlivé 
dny – a platby je třeba vyřídit 
do 20. 2., cena 140,-/den, v ceně 
je vstupné, materiál a teplý 
oběd)

Dům dětí a mládeže – CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Na Balkáně 100, 130 00, tel.: 271 771 012 (25, 26)

info@ulita.cz, internet: www.ulita.cz

Pozvánka
Českobratrská církev evangelická
  7. so 16.00 – přednáška ThDr. Pav-

la Filipiho „Ekumenismus“ 
v Betlém ské kapli na Žižko-
vě (Prokopova 4, Praha 3)

26. čt 18.00 – přednáška PhDr. Pe-
tra Čorneje „Pravda o hu-
sitství“ tamtéž

Etno-čajovna Herba Magica
17. út 19.00 – „Legendy severo-

 amerických Indiánů“ v po-
dání V. Javorského (včetně 
živého provedení písní 
severoamerických Indiánů, 
vstupné 100,- Kč)

24. út 19.00 – „Můj nejmilejší 
pokrm je jídlo“: B. Navrátil 
čte vybrané povídky E. Ki -
s hona (vstupné 100,- Kč)

29. ne 10.00 – „Pohádková nedě-
le“: program pro děti i do-
spělé s P. Anzari a J. Pot-
měšilem (vstupné 40,- Kč)

Hospoda u Vystřelenýho oka
  5. čt  19.00 – UDG 

(progressive under pop)
12. čt  19.00 – Jazz light 

(jazzový večer)
19. čt  19.00 – Lubos Bena and 

friends + Buddy Wonders 
(blues-jazz )

26. čt  19.00 – Strašidelný elektrik 
band (lehký big-beatek)

Nová Trojka
  3. út  10.00 – „Muzikoterapie“: 

hrátky s hudbou pro malé 
děti a jejich rodiče

10. út 10.00 – program pro ro-
diče zn. „Děti s sebou“: 
1. část únorového kurzu 
sebeobrany ženy a ženy 
s dítětem – obrana beze 
zbraní, obrana proti noži, 
s nožem, právní aspekty 
sebeobrany, taktika (celý 
kurz vedou odborníci z řad 
Policie ČR a Ministerstva 
obrany ČR)

17. út 10.00 – program pro ro-
diče zn. „Děti s sebou“: 
2. část únorového kurzu 
sebeobrany ženy a ženy 
s dítětem – paralyzéry, 
obranné spreje, plynovky, 
jiné alternativní prostřed-
ky sebeobrany

18. st  14.00 – dárková dílna: kvě-
tinová vazba (vypichované 
misky)

21. so  15.00 – sobotní výtvarný 
ateliér: malování na hed-
vábí

24. út 10.00 – program pro rodiče 
zn. „Děti s sebou“: 3. část 
únorového kurzu sebe-
obrany ženy a ženy s dítě-
tem – teorie manipulace 
s ostrými zbraněmi a jejich 
použití

Remedium Praha
21. so 18.30 – III. seniorský bál 

„Srdce v tanci“ v hotelu 
Arcotel Teatrino (vstu-
penky v prodeji v Reme-
diu – tel. 272 739 833, cena 
90,- Kč)

Římskokatolická církev
10. út 18.00 – benefi ční akce pro ne -

ziskový sektor Prahy 3 
„Kněz a moderátor Miloš 
Szabo a hudební manažer 
Janis Sidovský besedují 
na téma – Nezáleží na ori-
entaci, záleží na charakte-
ru“ v konferenčním sále 
ve 2. podlaží budovy cen-
trály RSTS, Koněvova 99, 
Praha 3 (vstup zdarma)

14. so 8.30 – vycházka pražský-
mi uličkami, tentokrát 
ke kostelu sv. Jiří na Praž-
ském hradě a po přilehlých 
památkách, sraz na nám. 
u sv. Jiří

Svaz diabetiků ČR – Praha 3
  2. po 14.00 – vycházka na Karlo-

vo náměstí, nebo do Bota-
nické zahrady, příp. Muzea 
hl. m. Prahy (podle počasí), 
sraz na stanici tramvaje 
č. 16 „Moráň“

20. pá 15.00 – zábavný pořad 
uměleckého souboru AL-
BATROS „Pro dobrou 
pohodu“ v Hudební škole 
hl. m. Prahy, Komenského 
nám. 9

GALERIE POD RADNICÍ

Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Městská část Praha 3 Vás zve na výstavu

Michaely Seifertové – HVĚZDY 

V OBRAZECH

Vernisáž výstavy se koná 10. 2. v 17.00, 

výstava potrvá do 5. 3.

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

Začátek představení v 19 hod., není-li 

uvedeno jinak.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

  1. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA

10. út AFRIKA

11. st NĚMÝ BOBEŠ

15. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA

17. út  DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ

18. st DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

22. ne  16.00 a 19.00 CIMRMAN 

V ŘÍŠI HUDBY

24. út AFRIKA

25. st AFRIKA

26. čt BLANÍK

27. pá HOSPODA NA MÝTINCE

29. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK 

DIVADLO KONZERVATOŘE

  2. po R. Jeffers: MEDEA (derniéra)

  9. po  W. Shakespeare: SEN NOCI 

SVATOJÁNSKÉ

16. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ

23. po  G. Ragni, J. Rado, G. MacDermot: 

HAIR (premiéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

  3. út  J. Kolár: SMYČKA 

(Divadlo Pibimpap-Rizoto)

  4. st P. Pýcha: REPUBLIKU ZA KO-

NĚ A FOTBAL aneb Obrázky 

z dějin národa Havlase Pavlaty 

(Divadelní spolek Krakonoš 

Vysoké nad Jizerou)

  5. čt  B. Hrabal: TANEČNÍ HODINY 

pro starší a pokročilé 

(Malé divadlo České Budějovice)

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
  1. ne 18.00 KORIDA LÁSKY (FK)

20.30 APOKALYPSA REDUX

  2. po 18.00 FRIDA

 20.30 NESNESITELNÁ KRUTOST

  3. út 18.30 TRIO Z BELLEVILLE

20.30 GOOD BYE, LENIN!

  4. st 15.15 BRAZIL (FK pro SŠ)

 18.00 STARÝ, NOVÝ, 

PŮJČENÝ A MODRÝ

20.30 SOLARIS (FK)

PROJEKT 100 – 2004 II

  5. čt  18.00 ROSEMARY MÁ 

DĚŤÁTKO

20.45 INVAZE BARBARŮ



Většinu života bydlíte na roz-
hraní Královských Vinohrad 
a Žižkova. Co pro Vás a Vaši 
tvorbu tyto čtvrti znamenají?

Je to pro mne především 
místo mého života, na Vino-
hradské (tehdy Stalinově) jsem
v domě proti Olšanským hřbi-

tovům do třinácti let vyrůstala 
a v domě na náměstí Jiřího 
z Poděbrad už žiju víc než čtyři-
cet let, před očima mám chrám 
Nejsvětějšího Srdce Páně, za zá -
dy stín televizní věže. Místo vní-
mám jako součást své by tosti. 
Nemyslím to jako metaforu. 

Mám totiž pocit, že všechno, co 
se odehrává v tomto prostoru, 
tedy v prostoru, jehož hranice 
sahají od Hagiboru k náměstí 
Míru a směrem dolů přes Vrch 
svatého Kříže (bývalý šibeniční 
vrch) na náměstí Komenského, 
se současně děje ve mně a co 

se děje ve mně, se nějak od-
ráží v proměnách mého okolí. 
A také mám pocit, že nějakým 
způsobem a za určitých okol-
ností vnímám i to, co se tu dělo 
dřív, že do mě vstupují příběhy 
míst, kde jsem žila nebo kte-
rými často procházím. Patří 
k nim i příběhy všech lidí, kteří 
tu žili nebo žijí, z nichž znám 
ovšem jen některé. A ty pří-
běhy potom vstupují do mých 
románů, je jich stále víc a víc, 
jsou jich už desítky, možná víc 
než sto, jak se můj románový 
cyklus rozrůstá.

Zabývám se fenoménem vní -
mání města a sepětím obyva-
tel s městem v knize o městě, 
kterou začínám psát. Město, 
Praha především, mě v ní za -
jímá nejen z hlediska děl, kte-
rá o něm byla napsána nebo 
která jsou do něj situována, 
ale také z hlediska života 
ve městě a právě i toho, jak 
město ovlivňuje vnímání světa 
a třeba i způsob psaní, měst-
ského psaní. Měl by to být ur-
čitý příspěvek k svého druhu 
„antropologii“ města.
Praha 3 se v průběhu let v mno-
hém změnila. Které změny jste 
uvítala, které se Vám nelíbí?

Každou změnu vnímám 
zpočátku bolestně, ale posléze 
ji přijmu, prostě i ona se pak 
stane součástí příběhu onoho 
místa a tedy i mého osobního 
příběhu. Takto bolestně jsem 
kdysi vnímala stavbu televizní 
věže, která vyrůstala na místě 
Mahlerových sadů, které zase 

vznikly na místě hřbitova. Můj 
muž tu věž svého času nazval 
Fallus impudicus. Ale teď už je 
mi i ona důvěrně blízká. Ostat-
ně zdůvěrnila ji ta gigantická 
černá batolata.

Myslím, že šťastnou změnou 
byla proměna kostela Povýšení 
svatého Kříže, po léta chát-
rajícího v ulici Čajkovského, 
v koncertní a výstavní síň Atri-
um. Kdesi tam jsou dosud po-
hřbeni francouzští vojáci a ta-
ké tam žili poustevníci, jejich 
příběhy patří k paměti toho 
místa. Hůře nesu nešťastné ar-
chitektonické zásahy do území 
od Olšanského náměstí po uli-
ci Husitskou. Nevím, jestli 
se s nimi někdy vyrovnám. Cí-
tím nové domy jako nemocnou 
tkáň v těle města.

Jinak mám pocit, že Žižkov 
– myslím teď Žižkov jako čtvrť 
v rámci poněkud nesourodé 
Prahy 3, která pohltila část 
Vinohrad, čtvrti zcela jiné 
povahy – žije teď víc než kdy-
koli dřív. Líbí se mi i to, že byly 
na Žižkově otevřeny nové hos-
půdky, je zajímavé, že vypadají, 
jako by tu byly odjakživa, tak 
se takřka vzápětí přizpůsobily 
duchu místa.
Ve svých románech nazýváte 
Prahu „trýznivým městem“. 
Neuvažovala jste někdy 
nad tím, že byste ji opustila, 
že byste žila jinde?

To označení – „trýznivé 
město“, které se stalo názvem 
pro mou románovou trilogii, 
teď už po napsání Komedie 

vlastně tetralogii, je citát 
z Danta. V jeho Božské kome-
dii stojí nápis „città dolente“ 
nad branou do pekla.

Tak hrozné to ovšem s mým
vnímáním města není. Není 
pro mě jen „peklem“, je 
i „očist cem“, převážně jím, 
a vý jimečně snad i „nebem“, 
všechny ty sféry se tu prostu-
pují, jako jsou stále přítomné 
v našich životech (a v životech 
mých románových postav). 
Proto, že je „trýznivé“, město 
neopustím. Je mou jistotou. 
Pro mě by bylo prostě ne-
možné žít jinde, i když člověk 
vlastně nikdy neví, co všechno 
dokáže a snese. Nerada ces-
tuji a vždycky, když se ocitnu 
zpátky na svém území, kterým 
bych myslím dokázala dojít po-
slepu k domu, kde bydlím, tak 
pocítím zvláštní úlevu.
30. dubna to budou dva roky 
od smrti Vašeho manžela, po-
zoruhodného spisovatele Kar-
la Miloty. Soutěžili jste spolu 
jako spisovatelé?

O nějaké soutěži nemůže 
být řeč a proč také soutěžit? 
Naše světy se doplňují, jsou 
jiné, i když je nám společné 
intenzivní vnímání místa. 

Karel byl člověk mnoha 
míst, která do detailů znal 
a pozoruhodně ve svých po-
vídkách z knihy Noc zrcadel 
nebo v románu Sud líčil, za-
tímco já jsem člověk jednoho 
místa, jsem k němu osudově 
připoutaná.

Připravil Patrik Benda
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Danielou Hodrovou, spisovatelkou 
a literární teoretičkou
(mj. románová trilogie Trýznivé město – Podobojí, Kukly, Théta, v minulém roce doplněná dalším románem na-
zvaném Komedie; v literární vědě se zabývá především teorií románu a fenoménem města v literatuře)

Remedium Praha je ob-
čanské sdružení na podporu 
psychosociálních aktivit, jehož 
cílem je vytvářet příležitosti 
ke zkvalitňování života a po-
silovat samostatnost a zodpo-
vědnost občanů i organizací 
tím, že…
… podporuje rozvoj krizových 
služeb

Pořádáme vzdělávací a vý-
ukové programy v krizové 
intervenci pro pracovníky 
pomáhajících profesí v celé 
republice, vydáváme odborné 
publikace. Naše programy ab-
solvovalo přes 2000 osob.
Tel.: 272 743 360
… provozuje občanskou po-
radnu

Usilujeme o to, aby lidé 
znali svá práva a povinnosti, 
aby uměli účinně vyjádřit své 
potřeby a aby znali dostupné 
služby. Bezplatně a anonymně 
pomáháme lidem s řešením 
problémů, např. v roce 2003 
více než 1000 občanů.
Tel.: 272 743 666
… pořádá vzdělávací, spole-
čenské a pohybové programy 
pro seniory

Přispíváme ke kvalitě života 
seniorů a k zachování dušev-

ního a fyzického potenciálu 
do vysokého věku. Našich 
programů se ročně zúčastňuje 
přibližně 400 seniorů. Cvičí 
si tělo i paměť, učí se jazyky, 
klasické i moderní tance, práci 
s počítačem. Pořádáme pro se-
niory bál, módní přehlídku, 
rekondiční pobyty, výlety. Pod-
porujeme seniorský divadelní 
soubor a připravujeme Denní 
centrum pro seniory.
Tel.: 272 739 833
… podporuje rozvoj a spolu-
práci neziskových organizací 
(NNO) v Praze 3
Neziskové organizace působí 
v oblastech sociální práce, 
kultury, ochrany životního 
prostředí, vzdělávání aj., v Pra-
ze 3 je jich přes 50. Vytváříme 
prostor pro jejich spolupráci. 
Vydali jsme katalog NNO 
Prahy 3.                 
Tel. 272 739 833

Zuzana Nováková,
ředitelka Remedia Praha

Adresa:
Vinohradská 176, Praha 3
Kontakt:
tel.: 272 743 360
email: remedium@remedium.cz
www.remedium.cz

Rozhovor s…

II. Práce začíná
Jak tedy Sbor pro zbudování 

Památníku národního osvobození 
a pomníku Jana Žižky z Trocnova 
vypadal a jaké bylo jeho právní 
postavení? Realita byla naprosto 
unikátní – Sbor byl totiž zároveň 

soukromým spolkem i vrcholným 
státním orgánem (ukáže se, že toto 
dvojaké postavení Sboru zabrání 
později Němcům v jeho likvidaci). 
Jeho protektorem byl prezident re-
publiky, předsedou ministr národní 
obrany František Udržal a dvěma 
místopředsedy MUDr. Rudolf 
Kostrakiewicz, starosta Žižkova, 
a plukovník (později generál) Ru-
dolf Medek, legionář a spisovatel. 
Z dalších 27 členů výboru Sboru 
bylo 9 jmenováno vrcholnými 
státními orgány, 3 městem Prahou, 
po jednom Státní regulační komisí 
a Národní radou československou 
a zbytek doplnil Spolek pro zbu-
dování pomníku Jana Žižky svými 
členy – povětšině žižkovskými 
měšťany, živnostníky, učiteli a dal-
šími činovníky.

Za tímto nesourodým složením 
stály v neposlední řadě peníze 
– Spolek totiž přinesl věnem 
nezanedbatelné 4,2 miliony Kč. 
Ovšem ani další složky Sboru 
se nenechaly zahanbit: prezident 
T. G. Masaryk věnoval 750 tisíc Kč,

fi nanční správa ruských legií ce-
lých 9 milionů a ministerstvo ná-
rodní obrany vyčleňovalo každo-
ročně 1–5 milionů na další nutné 
subvence.

S dostatkem fi nančních pro-
středků se budování velmi rychle 
rozběhlo. Stavba budov na úpatí 
vrchu Žižkova byla zadána již 
na II. valné hromadě Sboru 
v dubnu 1927 a tyto budovy (ar-
chivní, muzejní a administrativní) 
byly za pět let dokončeny a 2. 7. 
1932 slavnostně za přítomnosti 
prezidenta předány do užívání. 
Příprava stavby Památníku na te-
meni Žižkova začala již v r. 1926 
geologickým průzkumem a vyty-
čením obrysu stavby, v r. 1927 byla 
stavba schválena Státní regulační 
komisí a 21. 6. 1928 vydala Rada 
hlavního města Prahy stavební 
povolení. 8. 6. 1928 byl slavnostně 
(rovněž za přítomnosti prezidenta 
republiky) zahájen výkop základů 
a 17. 8. bylo předáno staveniště 
k vlastní stavbě. V r. 1930 byla 
dokončena železobetonová kostra 

budovy, v letech 1931–33 postupně 
osazeny žulové kvádry vnějšího 
obkladu a roku následujícího 
započaty práce na mramorovém 
obložení vnitřních stěn, které byly 
dokončeny v r. 1938.

Méně se dařilo se sochou 
Jana Žižky z Trocnova. Ta by-
la na základě soutěže zadána 
v r. 1932 akademickému sochaři 
Bohumilu Kafkovi, v r. 1937 však 
vypukly mezi předsednictvem 
Sboru a sochařem spory, vzta-
hující se k uměleckému pojetí 
sochy. Byl mu vytýkán jak přílišný 
realismus, tak i nedokonalé pro-
vedení detailů, agrárníci v čele 
ministerstva národní obrany kri-
tizovali dokonce i rasu koně so-
chy, prosazujíce jedině statného 
norika. K hrozícímu rozvázání 
smlouvy sice naštěstí nedošlo, 
sochu se však do začátku války 
nepodařilo realizovat. Defi nitiv-
ní model dokončil B. Kafka až 
v r. 1941, krátce před svou smrtí.

Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Památník na vrchu Žižkově a jeho Sbor

Všem členům a ostatním 
seniorům, kteří oslaví v lednu 
kulaté a půlkulaté naroze-
niny, přejeme hodně zdraví 
a osobní pohody do dalších 
let. Blahopřejeme: J. Duško-
vi, Z. Kočové, A. Novákové 
a B. Škodové.

Dále oznamujeme, že výroční 
členská schůze Svazu důchodců 
Praha 3 se koná ve středu 4. 2. 
od 14 do 16 hod. ve velkém sále 
Učňovského střediska (Učňov-
ská 1, vstup na členský průkaz).

Za výbor Svazu důchodců 
Praha 3 Viktor Pelzel

Novinky pro seniory

Představujeme
Remedium Praha

Asi jste si všimli, že Pope-
leční středa je každý rok jindy 
(letos 25. 2.). Mění se totiž 
podle toho, kdy jsou ony vel-
ké jarní svátky – Velikonoce. 
A odstartovává nám čtyřice-
tidenní přípravu, postní dobu. 
V pátém století začínal čtyřice-
tidenní půst na 1. neděli postní. 
Protože však křesťané nikdy 
nepočítali neděli jako postní 
den, byly před tuto neděli brzy 
přidány další čtyři dny. Dnes 
začíná postní doba na Pope-
leční středu a končí na Zelený 
čtvrtek večer, kdy se slaví 
památka tzv. Poslední večeře 
– Večeře Páně. Středy před Ze-
leným čtvrtkem se týká lidový 
termín škaredá středa. Ale 
pozor: škaredá není od slova 
popel, ale od slova zrada. Jidáš 
za peníze zradil Ježíše.

Ještě k té popeleční středě. 
Název dostala od popele. Ten 
byl znamením toho, že člověk 
uznal svou chybu a případně 
byl ochoten udělat něco pro to,
aby se věci napravily. Dnes 
je popel při bohoslužbě po-
žehnán. Uznání hříchu totiž 
nikdy nesloužilo k přivedení 
člověka k depresi a komple-

xu méněcennosti, ale k osvo-
bození a pozvednutí ducha 
a vztahů.

Sypání popele už není 
v současnosti běžný způsob 
pro omluvu. To nic nemění 
na tom, že sám postoj je stále 
cestou dopředu. Je to jeden 
z předpokladů, aby veliko-
noční radost nebyla jen párou 
nad hrncem. Držím palce.

Miroslav Cúth,
katolický kněz Praha – Balkán

Chřipka
Chřipka je virové onemoc-

nění, značně nakažlivé, charak-
terizované náhlým začátkem, 
zvýšenou teplotou až horečkou, 
katarem dýchacích cest a další-
mi příznaky. Toto onemocnění 
je vyvoláno třemi viry – Mixovi-
ry infl uenzae typu A, B a C.

Zdrojem nákazy je člověk, 
přenos se děje kapénkovou ná-
kazou od nemocného k vníma-
vému jedinci. U něj je vdech-
nut vir a dostává se do sekretu 
dýchacích cest, kde je přítomen 
ještě před začátkem nemoci, 
ale také v jejím průběhu a vr-
cholu a je dále šířen např. mlu-
vením či kašláním. Inkubační 
doba (tj. doba od přenosu 
viru po rozvoj onemocnění) 
je krátká, trvá 18–24 hodin. 
Poté se rozvíjí onemocnění 
s celkovými příznaky: horeč-
kou, zimnicí, bolestmi hlavy, 
bolestmi kloubů a svalů. Ná-
padná je celková schvácenost, 
pocení, nechutenství. Postupně 
se během 1 až 2 dnů objevuje 
postižení dýchacích cest: nej-
dříve suchý, dráždivý kašel, 
často s pocitem pálení a bolestí 
na hrudníku, později se kašel 
„zvlhčuje“ a pacient vykašlává 
hleny. U nekomplikovaných 

pří pa dů trvá onemocnění 7–10 
dní. Nápadná únavnost může 
přetrvávat i měsíc.

Léčba chřipky není složitá. 
Vyžaduje klid na lůžku, do-
statek teplých tekutin, léčbu 
léky typu Paralen, Acylpyrin, 
léky na odkašlávání a vitamíny. 
V případě komplikací (rozví-
jet se může virový zápal plic, 
postižení mozku, srdce apod., 
na virové onemocnění mohou 
navázat bakteriální infekce 
– závažnost musí určit ošetřu-
jící lékař) je mnohdy namístě 
terapie antibiotiky a někdy 
i hospitalizace.

Prevence onemocnění chřip-
kou je obtížná. Znamená vyva-
rovat se kontaktů s nakažený-
mi osobami, případně je možné 
podstoupit očkování vakcínou 
proti chřipce. Toto očkování 
se doporučuje u rizikových 
skupin populace, jakými jsou 
např. pacienti se srdečními 
nebo jinými chronickými one-
mocněními.

Onemocnění chřipkou nelze 
podceňovat: tzv. „přecházení“ 
se projevuje minimálně daleko 
delším průběhem a může vést 
i k trvalým následkům.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Zdravotnické okénko Popeleční středa 
a postní doba

Výlet seniorů ve Svatém Janu pod Skalou



SOBOTA 21. února
Dětské maškarní odpoledne v Paláci Akropolis

14.00–16.30 soutěže, tombola, Masový kaš-
párek (loutkové divadélko), Julie 
a spol.: Franta Nebojsa (pohádka 
Jana Wericha s loutkami, muzikanty 
i živými herci), potulný muzikant 
Pavel Půta, akrobat a žonglér Rudy
Harden, Disk Jockey (diskotéka
pro nejmenší), rozdávání koláčků
a koblih, vyhodnocení nejlepší masky

Maškarní rej v Paláci Akropolis
Večer plný překvapení uvádí Jiří Nesnídal, bohat
masopustní tombola, soutěž o nejlepší masopustn
masku, DJ – hudba 60. a 70. let.
18.30  výstava plakátů staročeského masopustu

v předsálí
19.00 Rock and Roll Band Jožky Pilaře
20.30 The Beatles Revival – Spiders

NEDĚLE 22. února
Radniční vařenice aneb úřednické pochoutky v hospodě 

U vystřelenýho oka
12.00  příprava vyhlášených delikates úřednickým 

šimlem
16.00 Žižkovanka

Žonglérská terapie v Paláci Akropolis  

   děti), divadlo, DJ vystoupení

PONDĚLÍ 
23. února
Masopustní koncert 
v Paláci Akropolis

.30 Triny
.00 Michal Prokop & Friends

ÚTERÝ 24. února
elý masopustní průvod

13.00 Žižkovanka na 
ý

náměstí Jiřího z Poděbrad
14.00  průvod (Žižkovanka, 2 kočáry, Bakchus, 

povoz s jakem, masky na chůdách, smuteční 
zástup s basou, kejklíři, chrliči, vlajkonoši 
a bubeníci)

14.10 zastav ení I. – Mahlerovy sady (scénka pochovávání 
basy, Jagabab, potulní komedianti)

15.00 zastav ení II. – hospůdka Nad Viktorkou (vystou-
pení kejklířů, žonglérů a bubeníků, Tam Tam 
Batucada)

15.40 zastav ení III. – Žižkovo náměstí (Divadlo Continuo, 
Tam Tam Batucada)

16.20 zastav ení IV. – radnice na Havlíčkově náměstí 
(starosta předá vládu Bakchovi)

17.00 zastavení V. – náměstí Jiřího z Poděbrad
17.00 Žižkovanka
18.30 Tam Tam Batucada – perkusionisté
19.30 ohnivá show chrličů a žonglérů
20.30  LENKA DUSILOVÁ & SECRETION 

a DIVADLO CONTINUO
22.00 ohňostroj

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Ze života Prahy 3  8Noviny radnice2  2004

Program XI. ročníku 
Žižkovského masopustu

Kdo mě chce
1) 2614-03 šestiměsíční fenka, kříženec německého ovčáka, v dospělosti 

větší velikosti; chytré a učenlivé štěňátko, které se brzy vše naučí. 
Nalezena 30. 12. na Žižkově.

2) 2481-03 čtyřletý pes, kříženec větší velikosti; hodné a čistotné zvíře, 
které se hodí do bytu. Nalezen 11. 12. na Vinohradech.

3) 0038-04 dvouletý pes, rotvajler standardní velikosti; vhodný pouze 
pro zkušeného chovatele. Nalezen 26. 12. na Jarově.

4) 2334-03 šestiletý pes, menší bílý kříženec; hodné a klidné zvíře, vhodné 
i pro starší lidi. Nalezen 25. 11. na Vinohradech.
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K tomuto kroku přistoupilo 
vedení pražské policejní správy 
po zhodnocení výsledné ana-
lýzy trestné činnosti na celém 
území hlavního města. Praha 
je svým způsobem specifi cká 
a v globálním měřítku se potýká 
s nepoměrně většími problémy 
než ostatní krajské správy. Opro-
ti tomu zkušenosti z ostatních 
evropských metropolí jasně pro-
kázaly, že jejich problémy jsou 
podobné našim. Proto již řada 
z nich přistoupila k reorganiza-
cím, v rámci kterých redukova-
ly větší počet územních celků 
na menší. Výsledkem je rozděle-
ní správy hlavního města Prahy 
Policie ČR do těchto oblastí:
•  Obvodní ředitelství Policie ČR 

Praha I (obvody 1, 6, 7) se síd-
lem Praha 6, Pelléova 21

•  Obvodní ředitelství Policie ČR 
Praha II (obvody 2, 5) se síd-
lem Praha 2, Sokolská 38

•  Obvodní ředitelství Policie ČR 
Praha III (obvody 3, 8, 9) se síd-
lem Praha 8, Trousilova 3 
(ředitel plk. Jiří Šalda)

•  Obvodní ředitelství Policie ČR 
Praha IV (obvody 4, 10) se síd-
lem Praha 4, U Plynárny 2
Reorganizace přinese mimo 

snížení počtu řídících pra-
covníků i možnost sestěhovat 
oddělení jednotlivých proble-
matik do společných objek-
tů v rámci obvodu a vytvoření 
společného útvaru pro pátrání 
a servis. Změní se také řízení 
a působnosti oddělení doprav-
ních nehod. Jednotlivá ředitel-
ství Praha I–IV budou posílena 
hlídkovou službou formou od-
dělení hlídkové služby. Dojde 

i k posílení pracoviště operač-
ního střediska (např. linka 158, 
kamerový systém).

Provedené změny přinesou 
úsporu v celkové částce 24 mi-
lionů korun a zároveň povedou 
k celkovému snížení řídících 
funkcí u Policie ČR správy 
hlavního města Prahy o 114. Re-
organizace byla zahájena 1. led-
na tohoto roku. Je třeba počítat 
s tím, že změny k lepšímu ne-
proběhnou ze dne na den, ale 

dostaví se postupně po ustálení 
činnosti všech pražských útvarů.

Telefonní linka 158 bude 
pro občany fungovat i nadále, stej-
ně jako základní útvary, v Praze 
to jsou místní oddělení Policie 
ČR. Policejní služebny zůstá-
vají ve stávajících prostorách. 
Na základních útvarech přijmou 
policisté jakékoliv oznámení. 
Nemění se ani adresy oddělení 
správních činností, tato oddě-
lení zůstávají na obvodech Pra-

ha 1 až 10 a zaměřují se převážně 
na vydávání zbrojních průkazů. 
Prozatím se nemění ani praco-
viště stávajících útvarů služby 
kriminální policie a vyšetřová-
ní. Hlášení dopravních nehod 
se ze strany občanů také nemění: 
občané případné nehody bu-
dou i nadále hlásit na telefonní 
linku 158 a operátor zajistí, aby 
se na popsané místo dostavila 
dopravní policejní hlídka.

Zdroj: www.mvcr.cz

Reorganizace pražské policie

Před nezvyklý úkol byli na sklonku loňského roku postaveni stu-
denti 3. ročníků Výtvarné školy Václava Hollara v Praze 3: v rámci tzv. 
pololetní klauzurní práce totiž absolvovali soutěž ČSOB o nejlepší za-
chycení budoucího vzhledu budov či podoby interiérů, ale také náplně 
a kvality služeb bankovních institucí – v roce 2013, za 10 let.

Mezi návrhy budoucích výtvarní-
ků, malířů a grafi ků se objevily např. 
mobily jako kopírky peněz či trezory 
hlídané kosmickými raketami, ale 
i náměty nových bankovek euro inspi-
rované klasickými českými pohádka-
mi… Patrně atmosféra nadcházejících 
Vánoc se však nakonec postarala o to, 
že jako nejlepší byla vyhodnocena 
„andělská vize“ studentky Heleny 
Jiskrové (na snímku s mluvčím ČSOB 
Milanem Tománkem). Vítězka dostala 
od ČSOB mobilní telefon s příslušen-
stvím a autoři dalších 9 prací převzali 
věcné ceny. -red-

Studenti radili bankéřům

Stručně
• Rodinné centrum „Ma-

ceška“ pořádá každou středu 
od 10 do 12 hod. setkání 
s maminkami a jejich před-
školními dětmi v budově Far-
ního sboru ČCE (U Kněžské 
louky 9, Praha 3), kontaktní 
tel.: 284 823 099 (Elen Plzá-
ková) nebo 608 035 468 (Petra 
Černá).

• Rodinné a kulturní cen-
trum Nová trojka (Jesenio -
va 19) nově pořádá každý lichý 
pátek (počínaje 13. 2.) v 16.00 
setkání osamělých matek 
(i s dětmi, program dle aktuální 
nabídky, tel. 776 087 163).

• Mineralogická sekce 
Spol ku přátel Národního mu-
zea a ZŠ Brigádníků 14 (Pra-
ha 10) pořádá 14. 2. (9.00–14.00)
nultý ročník amatérské burzy 
minerálů v budově ZŠ (vstupné 
– dospělí 10 Kč, děti do 15 let 
5 Kč).

• Asociace průvodců ČR 
pořádá při příležitosti oslav 
Mezinárodního dne průvodců 
v sobotu 21. 2. od 14.00 bez-
platné prohlídky Pražského 
hradu (sraz před Jízdárnou) 
a Malé Strany a Starého 
Města (sraz před Senátem 
na Valdštejnském nám.). Sku-
pinový zájem třeba ohlásit 
na tel. 235 356 904.

• Zájemci o prohlídku pů-
vodního pokoje Přemysla 
Pittera, zakladatele Milíčova 
domu, se mohou domluvit 
na tel. čísle MŠ Milíčův dům 
– 222 582 364.

• Informační centrum soci-
ální pomoci KONTAKT (Palac-
kého nám., vestibul metra B) 
vydalo publikaci Informace, 
kontakty a služby pro osoby 
se zdravotním postižením, 
která přináší přehled o sociál-
ních službách pro zdravotně 
postižené a kontakty na 450 
pomáhajících organizací v Praze.

Děti z Jeseniovky a gymnázia Sladkovského se to vydali zjistit na Vít-
kov a Krejcárek. Noční lednové výpravě za sovím houkáním předchá-
zela podzimní přednáška a předvedení živých dravců přímo ve školách. 
To vše v rámci projektu Sovy do škol, které připravilo sdružení Arnika. 
Počasí ornitologickému výzkumu bohužel příliš nepřálo, a tak k setkání 
se sovami zatím nedošlo. Ornitolog i učitelé se dohodli, že budou-li mít 
žáci a studenti ještě zájem, mohou výpravu za houkáním zopakovat.

Žijí na Žižkově sovy?

Nejstarší a členskou základnou 
největší slovenský národnostní 
spolek – Klub slovenské kultury 
– našel po různých peripetiích 
konečně místo, kde bude nadále 
vyvíjet svoji činnost. Od 1. 12. 
loňského roku sídlí KSK v Li-
panské ulici 4 v Praze 3. Ve čtvr-
tek 22. 1. si přijel na pozvání 
představitelů KSK prohlídnout 
nové prostory také velvyslanec 
Slovenské republiky v ČR La-
dislav Ballek. Kromě jiného 
se dozvěděl mnoho nového 
o Žižkovu, který si jako své 
nové působiště nemohli zástup-
ci Klubu vynachválit, i o akcích 
a plánech KSK do budoucnosti 
(aktuální program KSK najdete 
na www.praha3.cz).

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