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Jaké neziskové organizace
sídlí a působí v Praze 3?
Jejich seznam připravilo
občanské sdružení
Remedium.

Památník a pomník
na Vítkově. Osudy
jejich vzniku přibližuje
na pokračování
archivář Jan Škoda.

5. prosince přišel čert
do Ponce! Spolu
s Mikulášem a andělem
měl na Trojce spoustu
práce.

Čtěte na str. 7.

Čtěte na str. 7.

Čtěte na str. 8.

Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2003 končí. Bylo to dalších dvanáct měsíců našich životů nabitých
událostmi. Rozhodli jsme, že se
naše země stane členským státem
Evropské unie.V realitě nás od této
historické zkušenosti dělí už jen
pár měsíců. Jsem přesvědčen, že
naše „eurobytí“ bude dlouhodobě
prospěšné jak pro Českou republiku, tak pro stávající Unii. Byli jsme
svědky dramatického vývoje situace kolem Iráku, vojenského zásahu koaličních sil v této zemi i napětí, které po oficiálním skončení
vojenských akcí následovalo
a následuje. Mám-li hodnotit události takříkajíc lokální, určitě jste
zaznamenali, že v minulých dnech
a týdnech prošla koalice na žižkovské radnici politickou krizí. Uvážlivým jednáním se ji ale podařilo
překonat a byla obnovena stabilní
koaliční spolupráce občanských
a sociálních demokratů. Věřím, že
tato koalice bude naši městskou
část energicky vést až do konce
volebního období.
Pokud se ohlížíme za uplynulým
rokem, jistě na první místa nestavíme věci z veřejného života a politiky. Zamýšlíme se nad tím, jak jsme
byli spokojeni ve svém osobním
životě, zda máme potřebné zázemí
v kruhu rodiny a přátel, jestli se těšíme dobrému zdravotnímu stavu,
jak se nám daří v zaměstnání či
s jakými školními výsledky nás těší
naše děti. Věřím, že většině z nás
vychází takové bilancování přelomu
roku pozitivně a že se stejným očekáváním vzhlížíme k roku následujícímu.
Přeji vám dobrý a úspěšný rok
2004!
Váš Milan Český,
starosta

Rozpočtové
provizorium
na rok 2004
Na Zastupitelstvo městské části
dne 16. 12. 2003 předkládala Rada
rozpočet na rok 2004. V době
schvalování návrhu rozpočtu Rada
předpokládala, že hl. m. Praha
schválí do termínu zasedání ZMČ
svůj rozpočet. Jelikož ktomu nedošlo, nemohlo ZMČ na svém jednání schválit předložený návrh,
a proto jej přetransformovalo
do podoby provizoria. Dle něj
bude naše městská část hospodařit
do schválení rozpočtu, k němuž
dojde na příštím zasedání ZMČ.
Rozpočtové provizorium počítá
s příjmy ve výši 439 mil. Kč a výdaji
ve výši 602 mil.Kč, které jsou ze40 %
tvořeny výdaji kapitálovými (tj.
investičními, ve výši 240 mil. Kč)
a z 60 % běžnými (361 mil. Kč).
Rozdíl ve výši 163 mil. Kč je kryt
zapojením zůstatků minulých let
(20 mil. Kč) a cizích zdrojů
(150 mil. Kč). Na druhé straně
musíme 7 mil. Kč vynaložit
na splácení úvěrů.
Bližší informace o návrhu rozpočtu na rok 2004 lze získat
na našich internetových stránkách
www.praha3.cz.
Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Obměna vedení radnice
Jedním z hlavních úkolů
posledního letošního zasedání
Zastupitelstva městské části
Praha 3 dne 16. 12. 2003 bylo
vyřešení politické krize na radnici, která nastala po odstoupení ČSSD od koaliční smlouvy
mezi ODS a ČSSD. Po tomto
kroku uzavřela ČSSD koaliční
dohodu s Demokraty Jana Kasla,
s nimiž chtěla -- za podpory tří
zastupitelů KSČM -- odvolat stávající vedení radnice a sestavit
nové. Ještě před zasedáním
ZMČ však odvolání Rady odmítl
podpořit MUDr. Miroslav Procházka z DJK, který ze stranického klubu vystoupil a stal se
nezařazeným
zastupitelem,
čímž se uvedený plán stal vzhledem k počtu potřebných hlasů
neprůchozím.
Na vzniklou situaci reagoval
zástupce starosty Michal Kucián rezignací na svou funkci.
Na uvolněné místo byl do vedení radnice zvolen Ing. Bohuslav
Nigrin z ČSSD. Jako nový místostarosta bude mít na starost

oblast školství (neshody v otázce plánované redukce počtu ZŠ
byly také jedním z důvodů
předchozího rozchodu ČSSD
s ODS). K jiným personálním
změnám v Radě nedošlo.
Samotné
jednání
ZMČ
doprovázela řada emocí, a to
především ze strany návštěvníků angažujících se proti rušení
škol v Praze 3, kteří se změnami
ve vedení radnice spojovali své
naděje na zachování současného stavu. Klub DJK nadto zpochybnil platnost hlasování
o návrhu na odvolání RMČ
a na protest proti tomu opustil
zasedání.
Trochu ve stínu těchto událostí pak zůstala některá další
důležitá rozhodnutí ZMČ: především přijetí rozpočtového
provizoria na rok 2004, ale také
souhlas s odkoupením pozemků pod Integračním centrem
Zahrada a Atriem. Premiérou
bylo zasedání pro nového zastupitele za ODS Miroslava
Vilímce, který nahradil odstoupiv-

Nový zástupce starosty
Ing. Bohuslav Nigrin se narodil
29. 12. 1944, vystudoval Střední
průmyslovou školu strojnickou
v Betlémské ul. v Praze a Fakultu
strojní ČVUT. Do r. 1992 pracoval
v ústavu Projekta, od té doby
v soukromé projektové firmě
Quante. Je ženatý, má 3 syny. Jako
zastupitel za ČSSD působí na radnici první funkční období.

šího MUDr. Ivana Holeyšovského
(ODS).
Z celého zasedání byl pořizován zkušební videozáznam,
který je v současnosti k dispozi-

ci na webových stránkách radnice. Městská část chce tímto
způsobem občanům Prahy 3
zprostředkovávat průběh veřejných jednání ZMČ a přiblížit

práci volených zástupců.
Po Magistrátu je tak první MČ,
která se o něco podobného
pokouší.
-red-

Společné prohlášení předsedů klubů
koaličních stran
Vážení čtenáři,
jak jste jistě zaregistrovali, konec loňského roku
na radnici našeho obvodu byl poznamenán rozpadem vládnoucí koalice a hledáním nového řešení.
Zastupitelé za ODS a ČSSD se poctivě snažili najít
takové východisko z obtížné situace, které by zabránilo destabilizaci radnice a bylo prospěšné pro občany Prahy 3. Po dlouhých a složitých vyjednáváních
dospěli k závěru, že jedinou cestou, jak zachovat sta-

bilní a akceschopné vedení radnice, je pokračovat
ve vzájemné spolupráci. Většinu sporných bodů se
podařilo odstranit personálními změnami a přerozdělením kompetencí, dále se pracuje na nové formulaci společného programového prohlášení. Věříme,
že zvolené řešení bude ku prospěchu všech obyvatel
Žižkova a Královských Vinohrad.
Pavel Hurda
Ing. Bohuslav Nigrin

Trojka v roce tři
Rok 2003 byl bohatý na události. Pojďme si
v jeho závěru ty vážné i méně vážné chvíle
ze života Prahy 3 připomenout.
Leden: 8. 1.radní přidělili policistům a strážníkům 8 prioritních bytů 14. 1. vinohradská
nemocnice uvedla do provozu nový gastroskop, na jehož pořízení Praha 3 přispěla částkou 80 000 Kč 16. 1. benefiční večer „Před válkou jsem měl hračky“ dětské taneční skupiny
Maršo z Čečenska vyprodal Palác Akropolis
a o den později i kongresový sál hotelu Olšanka.
Únor: 5. 2. MČ Praha 3 představila centrální
dispečink kotelen 28. 2. na Žižkově začal jubilejní 10. ročník Žižkovského masopustu, jehož
inspirací byly protentokrát rytmy žhavé samby
slavného karnevalu v Rio de Janeiro.

Karnevalový Žižkovský masopust

Březen: 7. 3. Praha 3 převzala čestné ocenění vsoutěži Fasáda roku za rekonstrukci Olšanské 7 10. 3. radnice se znovu připojila k celosvětové protestní akci Vlajka pro Tibet 18. 3.
700 dětí z Prahy 3 bylo prvními návštěvníky 3D
kina Oskar Imax vnově otevřeném Paláci Flora

19. 3. s koncem zimy zahájeny dokončovací se oženil -- pro vstup do manpráce I. etapy obnovy uličních stromořadí želství si vybral netradiční
21. 3. ministryně školství P. Buzková diskuto- místo ve výšinách žižkovské
vala na radnici s žáky z Prahy 3 o našem vstu- televizní věže 13.--14. 6.
pu do EU 28. 3. žižkovské mateřské školy pro vstup naší země do EU se
dostali sponzorským darem tři počítače.
vPraze 3 vyslovilo 25 551 občaDuben: 8. 4. manželé Vlasta a Jaroslav Kad- nů, proti vstupu bylo odevzdálecovi oslovili na radnici platinovou svatbu -- no 6 526 hlasů 20.--21. 6. mi65 let společného života 9. 4. starosta M. Český lovníci piva se sešli na dalším
osobně blahopřál ke stým narozeninám paní ročníku Pivobraní.
Červenec: 25. 7. zkolaudoMarii Našincové 16. 4. požár napáchal milionové škody ve zdravotnickém objektu vJeseni- vána rekonstrukce zázemí
severní tribuny stadionu FK Karel IV. s chotí Annou Svídnickou na Vinohradském vinobraní
ově ul.
hradského vinobraní --19 tisíc návštěvníků a
Květen: 4. 5. uplynulo přesně 170 let od na- Viktoria Žižkov za 12 mil. Kč.
Srpen: 5. 8. začátek výměny kolejí na Seno- 13 tisíc litrů burčáku 27. 9. rozdělena povodňorození prvního žižkovského starosty, stavitele
vážném nám. přináší vá sbírka Prahy 3 -- 560 tisíc Kč pro Karlín a
K. Hartiga 7. 5. radní
komplikace v cestě 50 tisíc Kč pro pražskou ZOO.
vyjádři1i zásadní netramvají do centra
souhlas se záměrem
Říjen: 1. 10. na úřadě ve zkušebním režimu
15. 8. nákladem 3,9 zaveden nový systém spisové služby -- žádná
přestěhovat Finanční
mil. Kč dokončena re- písemnost putující mezi úředníky se už nikde
úřad pro Prahu 3
konstrukce a zateplení nemůže zatoulat nebo ztratit 3. 10. škola
na Prahu 9 10. 5. vrch
střechy ZŠ K Lučinám. v Kubelíkově ulici slavila 100 let.
Vítkov patřil 7. ročníZáří: 17. 9. vBetlémku mezinárodnímu
Listopad: 10. 11. 70. výročí historicky první
ské kapli na Žižkově filmové projekce v kině Aero 12. 11. v roce 2003
chodeckému závodu
slavnostně začíná dal- v pořadí 37. exekuce bytu 21. 11. do Knihy cti
„Žižkovská 10“ 30. 5.
ší ročník festivalu zapsán výtvarník arch. F. Skřípek.
zástupci starosty
Nekonvenční žižkovD. Reisiegelovi se naProsinec: 5. 12. poprvé rozsvícena nová svěský podzim 20. 9. v Pa- telná vánoční výzdoba v ulicích Prahy 3
rodil prvorozený syn
láci Akropolis po 55 10. 12. radní schválili realizaci dalších střešních
Matyáš.
letech spuštěna pů- nástaveb v lokalitě K Lučinám a Na Chmelnici
Červen: 2. 6. v rámvodní železná opona 12. 12. dokončena další etapa obnovy chodníci regulace počtu
prvorepublikového ků -- nově zadlážděno 4 141 m2 pražské mozaikoček odchyceno, vedivadla 23. 9. radikální ky 16. 12.odstoupil dosavadní zástupce starosterinárně ošetřeno
návrh Rady redukovat ty M. Kucián, na místo nového zvolen předsea kastrováno 20 volně Václav Koubek hraje milcům piva
žijících zvířat 5. 6. Nová Trojka zahájila oficiál- síť základních škol si na bouřlivém jednání da Klubu zastupitelů za ČSSD B. Nigrin.
ně provoz v rekonstruovaných prostorech Zastupitelstva vysloužil ostrý nesouhlas příPetr Blažek,
vJeseniově ul.6. 6.zástupce starostyM. Zeman tomných rodičů 26. 9. začíná VII. ročník Vinotiskový mluvčí

2 Zprávy z radnice

Noviny radnice

Obnova uličních stromořadí

V říjnu letošního roku byla
zahájena III. etapa investiční
akce „Obnova uličních stromořadí v Praze 3“, kterou zajišťuje
firma JENA -- zahradní architektura.
Etapa je vzhledem k rozsahu
prací rozdělena do dvou částí:
podzim 2003 a jaro 2004. Podzimní část se týkala ulic: Libická, Kolínská, Čáslavská, Milešovská, Laubova, Křížkovského, Přemyslovská
a Řipská. Byl proveden podrobný
dendrologický průzkum, v němž
byla hodnocena celá řada parametrů pro každý strom. Během
podzimu bylo pokáceno 46 stromů z důvodů havarijních nebo

Na výsadbách se velkou měrou
podíleli i firmy, kterým byla
za pokácené dřeviny Odborem
životního prostředí ÚMČ Praha 3
nařízena náhradní výsadba stromů. Za spoluúčasti firem OMV
Česká republika, EUCON, České
dráhy a Stavby silnic a železnic
bylo vysazeno 73 stromů, což
z celkového rozpočtu na III. etapu (1 280 0000 Kč) představuje
částku 865 000 Kč.
V jarním období 2004 se připravuje obnova stromořadí v ulicích
Bořivojova, Ondříčkova, Fibichova a Sudoměřská a dokončení ulic
Řipská a Přemyslovská. Mělo by
být pokáceno 41 stromů a vysazeno 88 nových.
Nadále je zpracovávána dokumentace dalších etap výsadby
stromů. K obnově uličních alejí
by mohlo na podzim 2004 nebo
na jaře 2005 dojít např. v ulicích
Sabinova, Roháčova, Českobratrská, Perunova, Ambrožova,
Biskupcova či Jeseniova. Konečné rozhodnutí o realizaci těchto
návrhů je závislé na vyjádření
správců inženýrských sítí, což se
týká i námětu občanů na obnovu stromořadí v dolní pravé
části směrem do centra v ulici
Seifertově.

zdravotních. V případech, kdy
správci inženýrských sítí nepovolili výsadbu nového stromu, mohl
být strom, za jiných okolností
určený k pokácení, na místě ponechán na dožití (pokud ovšem neohrožuje bezpečnost provozu).
Současně bylo vysazeno 107
nových stromů. Při navrhování
dřevin do jednotlivých ulic se
vycházelo jednak z původních
druhů, jednak byly voleny druhy
vhodné do městského prostředí
Jan Plíva, zástupce starosty
-- odolné k suchu, zatížení exhaIng. Eliška Ryndová, oddělení
láty a solemi a s optimálními
správy zeleně OTSMI
růstovými vlastnostmi. Výsadby
podzimní části byly ukončeny Konkrétní přehled výsadeb najdete
na www.Praha3.cz.
do poloviny prosince.

Rada městské části Praha 3
ze dne 26. 11.
Schválila
■návrh kupní smlouvy opřevodu vlastnictví pozemků parcely č. 4280/12, 4283/1, 4283/2 a 4283/4, vše
v k. ú. Žižkov ■ časový plán zasedání RMČ a ZMČ
v roce 2004 (ZMČ -- 16. 3., 15. 6., 14. 9. a 14. 12.)
Souhlasila
■s návrhem rozpočtu MČ P-3 na rok 2004 v objemu
příjmů ve výši 438 680 tisícKč, vobjemu výdajů ve výši 602 120 tisícKč asaldem Tř. 8 -- Financování ve výši
163 440 tisíc Kč ■ se zřízením Rady školy ZŠ Žerotínova 36/1100, P-3, na základě žádosti rodičů žáků
této školy anazákladě § 17b, odst. 2, zákona č.564/90
Sb. ■ s uzavřením smlouvy o dílo na zastřešení terasy MŠ Milíčův dům, Sauerova 2, P-3, s firmou A Stavba Seos, s. r. o. ■ s provedením veřejné zakázky akce
úklid dětských hřišť ve veřejné zeleni pro rok 2004
a schválila zadání realizace firmě Pražské služby, a. s.,
za cenu 488 875 Kč včetně DPH ■ s uzavřením
nájemních smluv na dobu určitou u 8 bytů
■ s poskytnutím finanční částky 25 000 Kč z fondu
starosty na zakoupení cen pro vítěze 8. ročníku soutěže „Za kapkou rosy“
Vzala na vědomí
■ žádost PČR, obvodní ředitelství P-3, a informaci
SKM Praha 3, a. s., o finančních nákladech na požadované úpravy a uložila SKM Praha 3, a. s., provést
tyto úpravy v termínu do 31. 12. (rekonstrukce prostor služebny PČR, Přemyslovská 2)

ze dne 10. 12.
Schválila
■ smlouvu na vánoční osvětlení P-3 s MK-mont
illuminations, s. r. o.
Souhlasila
■ s uzavřením smlouvy o zajištění údržby zeleně
na pozemcích parcely č. 1751 a 1754/1, k. ú. Žižkov,
Olšanské náměstí, s Ivo Nesládkem ■ s poskytnutím zpětného čerpání bytovým družstvům v celkové výši 1 382 635,50 Kč z fondu pro podporu údržby
privatizovaných obytných domů a doporučila ZMČ
je schválit ■sodpisem nedobytných pohledávek MČ
P-3 za rok 2003 v celkovém objemu 2 255 711,26 Kč

■ s provedením veřejné zakázky „Projektová dokumentace -- Obnova a výsadba uličních stromořadí -IV. etapa“ a schválila zadat zpracování dokumentace firmě JENA -- zahradní architektura ■ s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou u 8 bytů
■ s poskytnutím peněžitého daru o. s. Sluneční
zahrada ve výši 3 900 Kč z fondu starosty na pokrytí
zbývající části nákladů akce „Ples neziskových organizací“
Vzala na vědomí
■ doporučení komise sociální a zdravotní RMČ
ze dne 25. 11. k poskytnutí finančních prostředků
na sociální účely na základě předloženého požadavku, souhlasila s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního: 1. Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace, ve výši
22 000 Kč, 2. Integračnímu centru Zahrada ve výši
5 000 Kč, 3. Ošetřovatelskému domovu P-3 ve výši
10 000 Kč, 4. Pečovatelské službě P-3 ve výši
30 000 Kč, 5. Emauzům ČR ve výši 6 000 Kč a nesouhlasila s poskytnutím daru Městskému centru sociálních služeb a prevence ■ stanovisko komise sociální a zdravotní RMČ a výsledek jednání tajemnice
úřadu Mgr. Andrey Barešové a zástupce starosty
MUDr. Marka Zemana s lékaři a souhlasila se stanovením hodinových sazeb Lékařské služby první
pomoci pro P-3 a s uzavřením pracovních smluv
na dobu určitou 1 rok, tj. do 31. 12. 2004 ■ žádost
VŠE v Praze o odkup pozemků parcely č. 18/1, 18/2
a 19/1, vše v k. ú. Žižkov, a doporučila ZMČ schválit
prodej pozemků za kupní cenu v celkové výši
28 020 Kč ■ zápis o vyhodnocení výběrového řízení
na prodej 3 nově vybudovaných bytových jednotek
v domech Na Balkáně 76, 78 a doporučila ZMČ
schválit tento prodej ■ podmínky soutěže „Prahou 3 krok za krokem -- Žižkovská zamyšlení“ a souhlasila s nimi ■ zprávu komise pro posouzení
a hodnocení nabídek -- výběr firmy na poskytování
telekomunikačních služeb v pevných telekomunikačních sítích a vybrala nejvhodnější nabídku firmy
Pragonet, a. s.
Kompletní seznam a znění usnesení RMČ najdete
na www.praha3.cz.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
Okruh A
termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3)
5. 1.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2)
12. 1.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (3)
19. 1.
4. Přemyslovská/Jičínská (3)
26. 1.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (3)
5. 1.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2)
12. 1.
7. Táboritská -- zadní trakt/Baranova (3)
19. 1.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2)
26. 1.

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

5. 1.
12. 1.
19. 1.
26. 1.
5. 1.
12. 1.
19. 1.
26. 1.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad -NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY a FIRMY!
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912.
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady -- ledničky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky,
léky, baterie všeho druhu, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může
být v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici vždy od pondělí
od 14.00 hod. do čtvrtka do 16.00 hod., to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů (číslo
v závorce) pro dané stanoviště nebude naplněn a odvezen dříve. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 -- Odbor technické správy majetku a investic -222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
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Volné nebytové prostory
MČ Praha 3 disponuje v současné době následující- 8. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.215,
mi volnými nebytovými prostory:
11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
9. Táboritská 16A/0, garáž. stání č. 31, 11,00 m2
Výzva č. 175
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2
1. Koněvova 142/1603, sklad, 42,00 m , suterén
10.Táboritská 16A/0, garáž stání č. 56, 10,00 m2
(min. nájemné 500 Kč/m2/rok)
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2
2. Koněvova 27/31, sklad, 27,30 m , přízemí (min.
11.Baranova 10/1878, garáž č. 49, 15,29 m2 (min.
nájemné 400 Kč/m2/rok)
nájemné 1100 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna
Výzva č. 176
dne 13. 1. v 9--10 hod.
3. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.38, 12,35 m2 1. Olšanská 7/2666, zdravotnictví, 34,87 m2,
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
3. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
4. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.33, 12,25 m2 2. Olšanská 7/2666, zdravotnictví, 12,69 m2,
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
5. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.3, 12,25 m2 3. Olšanská 7/2666, zdravotnictví, 12,80 m2,
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
6. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.23, 12,00 m2 Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna
dne 8. 1. v 9--10 hod.
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 14, 11,00 m2 4. Pod Lipami 3/2663, garáž č. 36, 15,43 m2 (min.
nájemné 1100 Kč/ m2/rok)
(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výše uvedené prostory budou poskytnuty nazákladě
vašich písemných nabídek zaslaných Městské části
Praha 3 -- Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové
řízení č. 175, resp. Výběrové řízení č. 176. Obálky takto
neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně
do výběrového řízení zahrnuty nebudou.
V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte
zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou.
Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií
výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru
bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr,
co budete v nebytových prostorech provozovat
(k provozování výherních a hracích automatů nebudou nebytové prostory pronajaty), podmínkou
pro pronajmutí garáže/garážového stání je trvalé

bydliště v Praze 3 (pokud budete zasílat nabídky
na více nebytových prostor, je nutno zaslat každou
nabídku samostatně).
Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci,
vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky.
Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne
16. 1. v 15.00 hod.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno komisí obchodu
a služeb RMČ dne 19. 1.
Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou
písemně informováni do 30 dnů ode dne zasedání
RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.
MUDr. Eva Rusová,
předsedkyně komise obchodu a služeb,
RNDr. Magdalena Benešová,
vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Granty na rok 2004
Vúterý 16. 11. 2003 byla ZMČ Praha 3 schválena následující grantová témata na rok 2004:
● na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na území P-3
● na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné
a filmové projekty realizované na území P-3
●na projekty oživující kulturní činnost na území P-3
● na podporu projektů a organizací zaměřených
na zkvalitnění životního prostředí na území P-3
●na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně využití volného času dětí a mládeže na území P-3
●napodporu projektů, které se váží kvýznamným výročím, k významným osobnostem a k významným místům P-3
● na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany P-3

● na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území P-3
●na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti
občanů na území P-3
● na originální projekty zaměřené na rozvoj a prezentaci MČ P-3
● na projekty a činnost organizací zaměřených na boj
proti drogám

Žádost o grant je možno podat do 15. 2. 2004, formulář
žádosti (včetně podmínek jejího podání) lze najít
na www.praha3.cz nebo obdržet přímo na Odboru
kultury MČ Praha 3 (Lipanská 14). Případné další
dotazy budou zodpovězeny na tel. 222 116 351 nebo
elektronickou poštou na jaroslavbr@p3.mepnet.cz.

Změny místních poplatků II
V minulém čísle Novin radnice jsem psala o změnách v místních poplatcích ze psů, ke kterým bych se
chtěla ještě několika slovy vrátit. V článku jsem zapomněla upozornit majitele psů chovaných v rodinných
domcích, že i jim se současný poplatek 400,- Kč
za 1 psa zvýší na 600,- Kč. V případě 2. psa to bude již
900,- Kč. V některých sdělovacích prostředcích se objevila informace, že majitel psa bude muset zaplatit
poměrnou část poplatku znovu i v místě, kde jen přechodně pobývá (např. o víkendu na chatě, na návštěvě
u přátel mimo své trvalé bydliště apod.). Upozorňuji, že
tato informace není pravdivá, nic takového zákon ani
městská vyhláška neobsahuje a k mylné informaci
došlo patrně chybným výkladem některých ustanovení
zákona. Držitel psa je povinen platit poplatek pouze
v místě svého trvalého pobytu a žádný další poplatek už
platit nemusí.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se co
do výše nemění. Nově je však zákonem (nikoli
pouze vyhláškou) stanovena povinnost ubytovatele
vést v písemné podobě evidenční knihu s uvedením

doby a účelu pobytu, jména a adresy trvalého bydliště hosta a čísla jeho občanského průkazu nebo
pasu, a to v postupném časovém uspořádání. Tuto
knihu je nutné uchovat po dobu 6 let od posledního
záznamu.
Změna nastane u poplatku z ubytovací kapacity, kde
se částka 2,- Kč za využité lůžko a noc zvyšuje na 4,- Kč
bez rozlišení, o jaký druh pobytu se jedná. Nově však
tento poplatek nemusí platit ubytovatelé, kteří své služby poskytují v rodinném domě, bytě nebo stavbě, určené pro individuální rekreaci (chata, chalupa). Za ubytovací zařízení je považován např. hotel, motel, penzion,
ubytovny, kempy apod. Ubytovatel je rovněž povinen
vést evidenční knihu návštěv.
Změny v ostatních místních poplatcích (za užívání
veřejných prostranství, ze vstupného, z výherních hracích automatů) se netýkají všeobecné veřejnosti natolik,
aby je bylo zde potřeba detailně rozvádět. Ti, kterých se
dotknou, s nimi budou seznámeni individuálně.
Eva Kallistová,
vedoucí oddělení poplatků

Kam s vánočními stromky?

Změna stanovišť kontejnerů
na tříděný odpad

Nepotřebné vánoční stromky můžete shromažďovat
u popelnic s komunálním odpadem nebo do 10. 2.
na níže uvedených místech:
● Biskupcova/Na Vápence -- proti vozovně
● K Lučinám/Na Lučinách
● Komenského nám. -- křižovatka Roháčova/Blahoslavova
● Kostnické nám. -- mezi schody a trafostanicí
● Křišťanova/Radhošťská -- roh parku a chodníku
● Luční/U Kněžské louky -- proti garážím
● Nad Ohradou -- proti č. 7
● nám. Barikád -- roh parku proti vchodu Roháčova 73
● Pod Lipami/Buková -- u vchodu č. 70
● Slezská 101 -- vnitroblok
● Škroupovo nám. -- roh Ševčíkovy
● Žižkovo nám. -- roh Ondříčkovy a Radhošťské
Odkladné plochy jsou vždy na chodníku mimo zeleň.
Stromky budou sváženy ve dnech 15. 1., 29. 1. a 12. 2.
Odkládáním stromků na uvedená
místa usnadníte jejich svoz a pomůžete zachovat čistotu na území MČ
Praha 3.
Prosíme o vaši ohleduplnost k zeleným plochám a oceňujeme váš zájem
o udržení pořádku ve svém okolí.
Za pochopení a ochotu ke spolupráci děkuje OTSMI
Kontaktní tel.: 222 116 383 (387, 300)

Upozorňujeme občany MČ Praha 3, že došlo
ke změně v rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.
Původní stanoviště:
Současné stanoviště:
Bořivojova 54
Bořivojova/Kubelíkova
Biskupcova/Viklefova
Viklefova/Jeseniova
Chvalova/Kubelíkova
Žižkovo nám./Křišťanova
Ježkova/Kubelíkova
Ondříčkova 32 až 34
Čajkovského/Ondříčkova
Fibichova/Mahlerovy sady
Slezská 96
Fibichova/Mahlerovy sady (2x)
Informace pro zdravotně
postižené osoby

Dovolujeme si upozornit zdravotně postižené
osoby -- držitele ZTP a ZTP/P, že pro rok 2004 je opět
zapotřebí obvyklým způsobem požádat o jednorázový příspěvek na provoz motorového vozidla. Výše
tohoto příspěvku zůstává stejná jako v předcházejících letech.
O příspěvek je možno žádat v průběhu roku 2004
oddělení sociální péče Odboru sociálních věcí MČ Praha 3, Seifertova 51, č. dv. 117 -- tel. 222 116 452 (pondělí
a středa 8.30--18.00). Je třeba předložit vyplněnou žádost
o příspěvek, velký technický průkaz, občanský průkaz
a průkaz mimořádných výhod. Formuláře žádostí
budou příslušným občanům Prahy 3 rozesílány. Vpřípadě, že tyto formuláře neobdrží, je možné si je vyzvednout
Mgr. Ivana Šťastná,
naoddělení sociální péče.
vedoucí Odboru sociální péče

Očima radnice 3

Noviny radnice
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Uzavírka dolní části Seifertovy ulice

Snad kromě obyvatel a pracovníků sídlících v dolní části Seifertovy ulice všechny obyvatele historické části Žižkova nějakým
způsobem „postihl“ uzávěr Seifertovy ulice v souvislosti
s výstavbou mostu a podjezdu
směrem ke křižovatce Bulhar.
Jedná se hned o několik nepříznivých vlivů: v domech v přímém
sousedství stavby se zvýšila hlučnost a prašnost, dále došlo
k výraznému vzestupu automobilové dopravy a s ní spojených
negativních vlivů (exhalace, hluk,
prach atd.) především v ulicích
Husitské, Koněvově a Vinohradské, ale i na přilehlých komunikacích Ostromečská, Slavíkova,
Jičínská, Ondříčkova a dalších.
V neposlední řadě se zhoršila
dopravní propustnost do centra
pro osobní, ale i linkovou autobusovou dopravu, což se projevuje ve zvýšené nervozitě řidičů
i cestujících.
Vše má své důvody. Výstavba
mostu a podjezdu spadá do velké
akce s názvem „Modernizace
západní části ŽST Praha hl. nádraží, Mosty Seifertova -- II. etapa“.
Jde o akci ve výši mnoha miliard
korun, která je nezbytná pro zkvalitnění jak železniční, tak i autobusové dopravy. Investorem jsou
České dráhy, a. s., projektantem
SUDOP, a. s. Praha, zhotovitelem
Sdružení Mosty Seifertova ul.,

Stavby silnic a železnic, a. s.,
a Skanska ŽS, a. s. Praha.
O náročnosti celé výstavby svědčí např. délka mostní konstrukce -cca 40 m či hlubší zanoření komunikace -- o 1,8 m, čímž se docílí
pod celým přemostěním podjezdné výšky 4,2 m. Zároveň se výrazně změní šířkové uspořádání -po obou stranách zvýšeného tramvajového pásu bude veden jeden
jízdní pruh, který se ve směru ke křižovatkám rozšíří na pruhy dva. Ty
pak, doplněny o chodníky a pásy
zeleně na obou stranách, vytvoří
ze Seifertovy ulice komunikaci typu
„městského bulváru“, tak jak je
známe z evropských velkoměst.
Tzv. „horní“ obslužnou komunikací
bude řešeno dopravní propojení
Příběnické a Řehořovy ulice.
Výše popsané úpravy v sobě
skrývají obrovské stavební zásahy
do stávající Seifertovy ulice. Je
třeba provést kompletní přeložení
všech typů inženýrských sítí -kanalizace, plynu, vodovodů, telekomunikací, energetiky (a to je
pouze základní, nikoli vyčerpávající výčet), výstavbu nových inženýrských objektů (opěrné zdi, kolektory, kabelovody, lávky), nutné
demolice a řadu provizorních komunikačních přepojení. Proto bude nutno zhruba nadvanáct měsíců
uzavřít Seifertovu ulici pro veškerou automobilovou dopravu.
Omezený provoz pro pěší zůstane

zachován po tzv. „jižní straně“,
tramvajový provoz bude po určitou dobu veden po provizorní trati.
Několik číselných údajů stavby
možná umožní snáze pochopit
její rozsah. V rámci zemních prací
dojde k přemístění 38 000 m3
materiálu, bude uloženo cca
7500 m3 železobetonu, celková
délka vrtaných pilot bude 1,2 km,
zřídí se 650 m kolejí s 8 výhybkami a 1,5 km trakčního vedení.
Dále bude přeloženo 5 km energetických kabelů, 15 km sdělovacích a telekomunikačních kabelů
a takřka astronomických 737 km
párů zabezpečovacích kabelů.
Akce je tedy velká a potřebná.
Otom není pochyb. Naším úkolem
je v dané situaci ulehčit dopravě
na nejvíce „postižených“ komunikacích. Proto požadujeme několik
opatření, která by problémy alespoň částečně zmírnila. Jde hlavně
o dvě změny: zákaz průjezdu
nákladních vozidel mezi křižovatkou Ohrada a viaduktem na Husitské a zákaz parkování v Husitské
a Koněvově ulici. Kromě toho se
snažíme ve spolupráci s dodavateli
stavby dosáhnout zkrácení termínu uzavírky pro automobilovou
dopravu, která má vtuto chvíli trvat
asi 11 měsíců. Tramvajová doprava
(byť na náhradní koleji) začíná fungovat již nyní.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Změna harmonogramu svozu odpadu
Stavební uzávěra Seifertovy ulice je příčinou ztížené průjezdnosti řady oblastí v Praze 3.
V nevhodných časech ji zhoršoval i pravidelný
svoz odpadu, který s touto velkou investiční
akcí nepočítal.
Z těchto důvodů se naše městská část
ve spolupráci s Odborem infrastruktury hl. m.
Prahy dohodla s firmami, které převážně
odvoz odpadu zajišťují, což jsou hlavně Pražské služby a RPS Ekologie, na úpravě dosavadního harmonogramu svozu odpadu. Tato
změna se týká ulic Domažlická, Jana Želivského, Kališnická, Koněvova (od Ohrady), Husitská, Orebitská, Seifertova, Táboritská,
U Božích bojovníků, Kostnické a Tachovské

náměstí. Na těchto místech vynáška odpadu
začíná ve 4.00 hod. ráno a na ní navazuje
vlastní odvoz odpadu. Podle našich odhadů
bude svoz dokončen do ranní dopravní špičky, a tak nebude zatěžovat současnou ztíženou průjezdnost.
Věřím, že občané v těchto lokalitách pochopí dnešní situaci a budou nám nápomocni
při jejím řešení. Komplikovaná dopravní situace vyvolaná investiční akcí celopražského
významu bude pravidelně vyhodnocována,
což by mělo být zárukou toho, že se budou
vždy hledat cesty, jak ji zlepšit.

Magistrát informuje

Zeptali jsme se...

Jan Plíva,
zástupce starosty

Změna vyhlášky o místním
poplatku ze psů
Jak jste již byli informováni, Zastupitelstvo hl. m.
Prahy přijalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. Změna vyhlášky znamená
především zvýšení poplatků za psy a zamezení
tomu, aby se nepoctivci mohli tomuto placení
vyhýbat například tím, že psy přihlásí v místě
svého víkendového sídla.
Rád bych zdůraznil, že s uvedenou vyhláškou souhlasím. Vyhláška je samozřejmě citlivá k potřebným
skupinám (nevidomí, bezmocné osoby, postižení,
majitelé služebních psů apod.), stejně jako zachovává výrazně snížené sazby pro důchodce. Co se ale
týká ostatních skupin obyvatel, musím říci patrně
nepopulární názor, že chovat psa v Praze je koníček,
který může obtěžovat spoluobčany a jako takový je
oprávněně zpoplatněn. Poplatky reflektují vedle
skutečnosti, že psi nezodpovědných majitelů znečišťují chodníky i parky, které je pak třeba čistit, také
zřizování a údržbu „psích záchodků“, hygienických
sáčků apod. Věřím, že naznačený trend je správný
a povede k tomu, že psi budou chovat především ti
zodpovědní, kteří zajistí, aby jejich miláčci neobtěžovali okolí hlukem, agresivitou či exkrementy.
Miroslav Poche,
zastupitel hl. m. Prahy

Mudr. Marka Zemana,
zástupce starosty
Oblast působnosti: zdravotnictví, sociální věci,
informatika, územní rozvoj a doprava.
1. Čemu se v současné době na radnici nejvíce věnujete?
V současnosti nejvíce pracuji na problémech spojených s dopravou všeobecně, ale

Nová soutěž pro školní děti
Snad pod každým vánočním stromkem byla
na Štědrý den kniha. Asi zvláště tam, kde jsou v rodině děti.
Mými nejmilejšími pohádkami byla knížka
od Vojtěcha Cinybulky Pohádky z Prahy. Nejdříve je
mně a mojí mladší sestře četla prababička, a protože to nebyly pohádky odehrávající se v neskutečném světě, ale v reálném prostředí Prahy -- většinou
na Malé Straně, později jsme podle nich chodily
s rodiči na procházky. Obě jsme tak poznávaly staré
domy, kde sídlili Vrátníčkové, Kampu, kde malého
Karlíka učil plavat jeho kamarád hastrmánek,
nábřeží, kde starý metař zachránil malou holčičku
před pádem do Vltavy a od jejího andělíčka strážníčka dostal za to úplně nové koště.
Tyto pohádky v nás svou svázaností s reálným
prostředím Prahy od raného věku budovaly zájem
o pražskou historii, architekturu a vlastně o celé
město, které je opravdu tím nejkrásnějším v Evropě,
byly předstupněm k úžasné knize Emanuela Pocheho Prahou krok za krokem.
V současné době různé průzkumy zjišťují, že
naše děti málo čtou, že se jenom dívají na televizi
nebo hrají počítačové hry. Neviděla bych to tak
úplně černě, když vidím plná hřiště a velký zájem
o sport, ale opravdu to čtení a poznávání prostřednictvím knihy se nějak krčí v koutku.
Bohatost slovní zásoby a kultivovanost projevu

opravdu s literaturou a její četbou velmi úzce souvisejí, na toto poznání nemusí mít člověk pedagogické vzdělání. Pokud k těmto vlastnostem přidáme
ještě trochu pozorovacího talentu, případně i fantazie, jsou tu dobré předpoklady pro účastníky literární soutěže, kterou jsem navrhla Radě městské části
a kterou Rada schválila. Městská část Praha 3 tedy
k 1. lednu vyhlašuje pro školní děti novou soutěž:
Prahou 3 krok za krokem -Žižkovská zamyšlení
Co dodat na závěr: z prostředí Prahy 3, jak Žižkova,
tak i Královských Vinohrad, vzešlo mnoho umělců,
nejen spisovatelů. Asi je tady u nás příznivá tvůrčí
atmosféra. A kdo ví, zda mezi těmi, kteří svoje první
dílka napíší jako žáci základních škol, nebude nový,
v budoucnu známý spisovatel, který napíše třeba Žižkovské pohádky nebo Prahou 3 krok za krokem.
Milena Kozumplíková,
zastupkyně starosty

Soutěže „Prahou 3 krok za krokem -- Žižkovská zamyšlení“ se mohou zúčastnit žáci ZŠ a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií MČ Praha 3. Úkolem
je literárně zpracovat příběh konkrétní lokality v Praze 3 (např. budovy, parku, zákoutí), ato libovolnou formou (literatura faktu, fikce, poezie apod.). Maximální
rozsah příspěvku je 5 stran A4, práci je možno doplnit
vlastními ilustracemi (vlastní tvorba, koláže, PC grafika). Podrobné podmínky soutěže viz www.praha3.cz.

Jak je to s odpadem na Praze 3?
Jak z titulu článku vyplývá,
následující řádky pojednávají
o nakládání s odpadem v rámci
naší městské části. Někteří
občané Prahy 3 mohou považovat toto téma za okrajové,
avšak existuje nemálo obyvatel, kteří si na nepořádek v ulicích stěžují.
Je třeba říci, že v oblasti
Prahy 3 najdeme kromě běžných nádob na komunální
odpad i nádoby na tříděný
odpad a velkoobjemové kontejnery. Nádoby na tříděný
odpad jsou rozmístěny rovnoměrně po celé naší městské
části, v současné době můžeme
zaznamenat 145 stacionárních
stanovišť, kde se nacházejí
odpadní
nádoby
žluté
(na plast), modré (na papír)
a zelené (na sklo). Velkoobjemové kontejnery jsou celoročně přistavovány, zhruba jedenkrát do měsíce, a to opět
v rámci celé Prahy 3. Jejich stanoviště však nejsou díky větším
rozměrům kontejnerů stabilní
a mohou se v průběhu roku
měnit s ohledem např.
na dopravní situaci v dané
lokalitě. Seznam stanovišť je
možné zjistit na internetových
stránkách radnice (www.
praha3.cz), na Odboru technické správy majetku a investic
Prahy 3 a v Novinách radnice.
Tolik teorie, jak ovšem vypadá situace s odpadem ve skutečnosti? Nutno uvést, že v některých lokalitách Prahy 3 je
problém s odpadem značný.
Kolem popelnic se hromadí
odpadky, velkoobjemové kontejnery bývají zaplněny během
několika málo okamžiků,
některá shromaždiště komunálního opadu jsou notoricky

známa, bohužel v negativním
slova smyslu, obyvatelům širokého okolí.
Celá situace má v zásadě dvě
příčiny -- první je nezodpovědný přístup některých majitelů
domů. Ti jsou povinni zajistit
dostatek nádob na komunální
odpad, což je dáno vyhláškou,
ve které jsou stanovena přesná
pravidla pro zajištění příslušného počtu popelnic pro daný
dům (v přepočtu na obyvatele
domu). Soukromí majitelé však
často nařízení obcházejí,
do svých domů umisťují -- ve snaze ušetřit -- co nejméně popelnic, u nichž se pak zákonitě
nadbytečný odpad hromadí.
Takovýto přístup je nejen bezohledný, ale může vést i k porušování hygienických norem,
za což již majiteli domu hrozí
finanční postih. Druhým zdrojem nepořádku bývají živnostníci či právnické osoby protiprávně
užívající
nádoby
na komunální odpad určené
pro obyvatele domů, nádoby
na tříděný odpad či velkoobje-

nyní především na komplikacích, které přináší uzavírka dolní části Seifertovy ulice.
S výjimkou občanů bydlících na této ulici si
takřka všichni na vzniklou situaci stěžují.
Tato uzavírka komplikuje život nejen projíždějícím řidičům, ale i obyvatelům v přilehlých ulicích. Jedná se především o občany
bydlící v Husitské ulici. Zde byla špatná
dopravní situace již před uzavírkou, nyní se
však ještě více zhoršila. Nástin řešení (i když
jen částečných) přinášíme v jiném článku.
Větší kolony vozů jsou i na dalších přilehlých
ulicích: např. v ulici Ostromečská, kde čekají
automobily na vjezd do Husitské, dále v ulici
Ondříčkova a Slavíkova při vjezdu na Vinohradskou ulici. Rovněž tato třída je přeplněna, a to až ke křižovatce Flora. Hlavní řešení
je tlak na investora a dodavatele stavby, aby
co nejvíce zkrátili dobu stávající uzavírky.
2. Co považujete za svůj největší úspěch
z toho, co se již podařilo realizovat?
Z mého pohledu je nejdůležitější věcí,
která se zatím daří, rozjezd přípravy směřující k zavedení regulace parkování na naší
městské části. Na většině území Prahy 3 je již
několik let kritický nedostatek parkovacích
míst, který se měsíc co měsíc dále prohlubu-

mové kontejnery. U některých
z nich se stalo „dobrým zvykem“, že do nádob a kontejnerů
určených pro obyvatele městské části vhazují odpad vzniklý
z předmětu jejich podnikání,
aniž by k tomu měli oprávnění.
To jim vzniká teprve tehdy,
pokud vyplní „Žádost o zapojení do systému města“ (formulář
se nachází na radnici Prahy 3 či
na Magistrátu hl. m. Prahy),
a požádají tak o příslušný počet
nádob potřebných pro odpad
vzniklý z jejich podnikání
(v případě malého množství lze
po schválení Magistrátem používat i pro občany určené nádoby na tříděný odpad). Stejným
způsobem zneužívají někteří
podnikatelé i velkoobjemové
kontejnery, do nichž navíc
velmi často vhazují odpadní suť
-- ta však do nich nepatří! Podaří-li se v takových případech
usvědčit konkrétní viník, je
možné ho postihnout mnohatisícovými pokutami.
Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

je. Automobilů neustále přibývá a ulice či
jiná parkovací místa čím dál tím více chybějí.
Ve velkých evropských městech tento problém řeší pomocí zavedení zón placeného
stání, jež sice za poplatek, ale přesto upřednostňují občany, kteří zde mají trvalé bydliště nebo zde podnikají. Tento záměr již byl
schválen Zastupitelstvem městské části
Praha 3 a je ve fázi pokročilé přípravy. Ruku
v ruce s tím jde pomalu se rozbíhající příprava na vybudování podzemních garáží
na několika lokalitách, celkově v počtu několika tisíc parkovacích stání. Zmíněný plán je
ale časově i investičně daleko náročnější.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím jste
nespokojen?
Přes veškerou snahu se nepodařilo uspokojivě vyřešit další provozování Lékařské služby
první pomoci (LSPP), která sídlí v budově
Koněvova 205. Tato služba je finančně
poměrně náročná, z rozpočtu na ní naše
městská část v příštím roce bude přispívat
cca 5 mil. Kč. Prakticky celý rok 2003 bylo
projednáváno s Magistrátem hl. m. Prahy její
převzetí nebo financování. Výsledkem však je
příspěvek od hl. m. Prahy ve výši pouhých
1,1 mil. Kč.
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Nápadný půvab Prahy 3
Aero, Akropolis, Atrium, Ponec, Žižkovské divadlo Járy CimrJaroslav Raušer, Akropolis
mana -- místa, do kterých -- ač nejsou v centru -- se sjíždějí lidé
1) Účast naší delegace mladých
z celé Prahy i ještě vzdálenějšího okolí a díky nimž patří Praha 3
hudebníků v rámci festivalu EuroConmezi kulturně nejrozmanitější a nejbohatší pražské městské části.
nections 2003 v Lisabonu, poznání, že
Každé má svoji specifickou nabídku a je zaměřeno na jiný okruh
při cílené investiční práci nemůžeme
lidí, dohromady však vytvářejí skutečnou možnost výběru
v Evropě zatím konkurovat, ale neuděpro každého a seznamují s různými oblastmi umění. Všechny tyto
láme ostudu.
nestátní instituce spojuje dvojí: schopnosti a nasazení jejich pra2) Na celý rok 2004, vypadá to
covníků a finanční i jiná podpora radnice Prahy 3, která jim
na řadu překvapení! Přeji Vašim čtenáumožňuje věnovat se i ryze nekomerčním projektům. Jejich prořům hodně štěstí a pohody.
gramových ředitelů jsme se ke konci roku zeptali:
1) Co považujete za Vaši nejúspěšnější akci končícího roku Eva Vedralová, Atrium
a která Vám osobně udělala největší radost?
1) Carmina Burana Carla Orffa
2) Na co se můžeme obzvlášť těšit v roce 2004?
v nastudování Pražských pěvců, výstava k nedožitým narozeninám malíře
Pavel Rajčan, Aero
Vladimíra Komárka. Úspěšné byly
1) Jsou to vždy pravidelné měsíční pře- všechny akce, ze kterých odcházeli
hlídky, ať význačných světových režisérů spokojení posluchači a diváci. Osobně
(např. F. Felliniho či I. Bergmana), či pře- mně největší radost dělají sobotní konhlídky tematicky zaměřené. Z těch mě certy pro seniory.
nejvíce potěšila přehlídka „Němé filmy
2) Na kvalitní koncerty všech žánrů
a živá hudba“, která představila tvorbu a na zajímavé výstavy.
jednoho z nejgeniálnějších německých
režisérů němé éry F. W. Murnaua. HudebLibor Gross, Ponec
ně jeho filmy doprovodily nejen přední české rockové skupiny,
1) Každoročním vrcholem je pro nás
jako např. DG 307, Už jsme doma, Ty syčáci, ale i DJ Gonzales
festival Tanec Praha. Nebylo tomu
a Chrámový sbor svatého Ducha. Právě tato šíře hudebního
jinak ani v roce letošním. Mohli jsme
doprovodu a jeho různorodost mě nadchly.
našim příznivcům představit např.
2) Opět bych zdůraznil ony přehlídky filmů -- především
Ženevský balet, Charles Linehan Compro jejich výjimečnost ve smyslu uvádění filmů, které nejsou
pany z Velké Británie, dánský soubor
běžně k dispozici v české distribuci… Z nich pak přehlídku Dnů
Granhoj Dans a další. Závěr roku jsme
evropského filmu v březnu, přehlídku filmů s lidskoprávní temasi tradičně zpestřili Mikulášskou
tikou One world -- Jeden svět 2004 a konečně plánovanou pře- besídkou, za hojné účasti dětí, čertů a andělů. Zásadní
hlídku korejského režiséra Kim-Kim Duka.
a velmi příjemné pro nás je, že naše divácká obec se neustále
rozrůstá.
Jana Pazderníková, Žižkovské divadlo
2) Rozhodně se můžeme těšit na další představení divadla
Járy Cimrmana
Vizita (Jaroslav Dušek, Martin Zbrožek), práci domácích
1) Nejúspěšnější je nadále Cimrman,
i zahraničních choreografů a tanečníků (Kristýna Celbová,
osobně jsem měla největší radost z hostoPierre Nadaud, Monika Rebcová, Eva Černá, Karel Vaněk,
vání bratislavského Štúdia L+S s insceÁdám Fejes a jiní) či na činoherní projekt Vandy Hybnerové
nacemi Život na trikrát a Vtedy na Jaa Saši Rašilova. Po květnové přehlídce Česká taneční platformajke.
ma nás v červnu čeká již 16. ročník festivalu Tanec Praha,
2) Na všech čtrnáct inscenací Divadla
jehož nabídka včetně doprovodných akcí bude velkolepě
Járy Cimrmana.
pestrá!

FOTO KLUB FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ V PRAZE 3

Pozoruhodnou výstavou zahajuje nový kalendářní rok Galerie pod radnicí: od 13. ledna do 6. února si zde můžeme prohlédnout fotografie členů Klubu fotografů amatérů v Žižkově. Klub byl založen před více než 70 lety, přesně 11. 6. 1932, a od té doby se v něm vystřídalo mnoho generací lidí, které baví zachycovat svět
kolem sebe objektivem fotoaparátů. Výstava černobílých fotografií se jmenuje „Stejná místa“ a právě prostřednictvím archivních a nových fotografií dokumentuje
proměny Žižkova v běhu času.

I díky podpoře Městské části Praha 3 se v sobotu 13. 12. uskutečnilo v hotelu
Olšanka půvabné představení Baletní školy Jána Nemce, emeritního sólisty
baletu Národního divadla. Na pódiu se v inscenaci Popelky S. Prokofjeva
a vybraných, spíše méně známých částí Labutího jezera P. I. Čajkovského vystřídali malí i velcí žáci školy, ve věku od čtyř do patnácti let.

Škola filmem v kině Aero
Iufilmového umění -- podobně
jako v dalších druzích umění -platí, že má svou historii a vnitřní
vývoj a že jednotlivá díla nevystupují sama o sobě, ale v kontextu
děl předcházejících i soudobých.
Konkrétně to např. znamená, že
znalost filmové tvorby minulosti -především té významné -- nám
mnohdy umožňuje plně pochopit
a ocenit filmy současné, porozumět odkazům, narážkám či polemikám v nich. Přitom je však
velmi obtížné až nemožné se
k většině slavných, „klasických“
filmů dostat.
Tento nedostatek napravují
dnes prakticky jen klubová kina
a speciální projekty. Jeden z nich
se jmenuje „Film a škola“ a již přes
dva roky probíhá v kině Aero. Je
určen především pro studenty
středních škol, kterým nabízí jednak dopolední filmovou výchovu,
jednak odpolední filmový klub.
V dopolední části je středním
školám zapojeným do projektu
(v současnosti zhruba 40 pražských škol, z toho aktivních asi 10,
např. Gymnázium Na Pražačce či
Sladkovského nám., ale i školy
z jiných městských částí) čtyřikrát
do měsíce nabídnuta projekce
filmu z tzv. „Zlatého fondu české
a světové kinematografie“, doplněná informativním úvodem lektorů kina a mnohdy i setkáním
s významným tvůrcem -- v listopadu např. uváděl svůj film Spalovač mrtvol režisér Juraj Herz.

Program akcí pořádaných radnicí Divadlo konzervatoře
Divadlo konzervatoře (DIK) je se mohou bez obav zařadit
v roce 2004
součástí Pražské konzervatoře. do nabídky ostatních profesionálMěstská část Praha 3 v rámci svých společensko-kulturních aktivit připravuje v tomto roce
celou řadu kulturních akcí a projektů, kterými
přispívá nemalou měrou k bohatému kulturnímu a společenskému dění hl. m. Prahy. Kromě
vlastních akcí jsou v následujícím výčtu zahrnuty
i projekty, které MČ Praha 3 podporuje finančně,
popřípadě na kterých participuje jako partner
nebo má nad nimi záštitu. Uvedené termíny jsou
předběžné, v Novinách radnice budeme o jednotlivých akcích vždy v předstihu podrobně informovat.
● Stejná místa -- výstava fotografií Klubu fotografů amatérů v Žižkově: 13. 1. -- 6. 2.
● Žižkovský masopust -- tradiční lidová veselice:
20. 2. -- 24. 2.
● Výstava obrazů Michaely Seifertové: 10. 2. -- 5. 3.
● Svoboda pro Tibet -- vyjádření solidarity s tibetským lidem: 10. 3.
● Výstava fotografií, oblečení a předmětů z Tibetu: 10. 3. -- 2. 4.
● Pražské vajíčko -- soutěž pro děti: 15. 3. -- 22. 3.
● Velikonoční trhy: 5. 4. -- 21. 4.
● Velikonoční koncert: 20. 4.
● Pražská snítka -- soutěž pro žáky ZŠ: 20. 4. a
27. 4.
● Výstava obrazů Pavla Nováka: 13. 4. -- 30. 4.
● Slavnostní akce u příležitosti vstupu do EU: 1. 5.
● Takový je můj svět -- soutěž pro děti: květen
● Výstava obrazů Rudolfa Mikyšky: 11. 5. -- 28. 5.
● Pohádkové odpoledne s ČRo -- akce pro nejmenší: 1. 6.
● Výstava fotografií Hany Kubíkové: 8. 6. -- 9. 7.

● Pivobraní -- oslavy zlatavého moku: 18. 6. -- 19. 6.
● Žižkovský výtvarný salón -- senioři II: 15. 9. --

8. 10.
● Vinohradské vinobraní -- tradiční oslavy sběru

vinné révy: 24. 9. -- 26. 9.
● Výstava obrazů Prahy Kessnera: 14. 9. -- 7. 10.
● Výstava obrazů Všetečky a Fortina: 12. 10. -- 5. 11.
● Vzpomínková akce pro legionáře: 28. 10.
● Výstava obrazů a uměleckých předmětů radni-

ce: 9. 11. -- 3. 12.
● Žižkovský jazzový festival -- II. ročník: 18. 11. --

20. 11
● Výstava fotografií Martina Stanovského: 7. 12. --

31. 12.
● Vánoční trhy s čokoládou nejen pro nejmenší:

5. 12. -- 24. 12.
● Předvánoční koncert: 19. 12.

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

V divadelním studiu působí studenti 5. a 6. ročníku (v sezóně
2003/2004 pod pedagogickým
vedením J. Preissové a J. Satoranského), zkoušejí a hrají tu
svá absolventská představení
a prezentují zde tak vše, co se
v průběhu svého studia naučili.
Na vzniku inscenací se podílejí
jak studenti sami, tak i zcela
profesionální inscenační tým,
zahrnující režiséry, výtvarníky,
choreografy, hudební skladatele a mnoho dalších.
Divadlo uvádí svá představení
pravidelně každé pondělí již čtrnáctou sezónu na scéně Žižkovského divadla Járy Cimrmana,
které poskytuje divadelnímu
studiu profesionální zázemí,
a to jak po stránce materiálně
technického zabezpečení, tak
po stránce personálního zajištění odborných umělecko-technických profesí (osvětlovači,
zvukaři).
Přesto, že se jedná o školní -studentské práce a pro mnohé
ze začínajících herců je praxe
v DIKu jejich první zkušeností
s jevištěm a divadelním prostorem
vůbec, výsledkem tohoto snažení
jsou regulérní představení, která

ních scén v Praze i mimo Prahu.
Studenty 6. ročníku můžeme
v nejbližší době vidět v komedii
převleků a záměn Hra lásky
a náhody (12. 1.) francouzského
autora P. de Marivaux, v hudebním představení Kancelář (26. 1.,
16. 2.) autorů T. Trapla a J. Laufera
či ve hře R. Jefferse Medea (2. 2.)
podle Euripidovy tragédie. Studenti 5. ročníku se poprvé v Žižkovském divadle představili 24. 11.
2003 ve slavné Shakespearově

Seznam filmů, z nichž lze vybírat,
je možné najít na internetové
adrese www.kinoaero.cz pod odkazem „aeroškola“, zařazení nové
školy do projektu zajišťuje jeho
koordinátorka Marie Bromová
(tel.: 608 960 016, email: aeroskola
@kinoaero.cz).
Odpolední část dává každou
středu od půl čtvrté všem středoškolákům možnost zhlédnout
slavné filmové dílo, a to za vskutku
„školní“ vstupné (30,- Kč). Představení mohou navštívit i nestudující, cena lístku je sice dvojnásobná, ale stále velmi sympatická
-pba(60,- Kč).

V prosinci bylo možné ve FK pro SŠ
vidět např. film Amarcord, úvodní
přednášku k němu přednesl Eduard
Piňos.

„svatební komedii“ Sen noci svatojánské (další představení 19. 1. a
9. 2.), dále je možno se s nimi setkat na premiéře koncertního provedení slavných písní z muzikálu
Hair (23. 2.) či ve hře Jeppe z Vršku
dánského autora L. Holberga
(poslední premiéra sezóny
2003/2004 v květnu).
DIK -- Divadlo konzervatoře zve
srdečně všechny diváky na svá
představení a těší se na shledanou
v Žižkovském divadle.
Markéta Benčová,
Divadlo konzervatoře

Výběr rozměrů modulové inzerce do Novin radnice
Náklad 38 000 výtisků
Ceny jsou uvedeny bez DPH

AQUAEROBIK
BÁJEČNÉ CVIČENÍ VE VODĚ
PRO ŽENY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
ZPEVNUJE POSTAVU, POSILUJE
A NEZATĚŽUJE KLOUBY.
PŘIJĎTE KAŽDÉ PONDĚLÍ VEČER
(OD 19. LEDNA) CVIČIT!
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM : 604 34 34 30
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junior page
237x345 mm
32 460,71 Kč

1/2 na výšku
141x435 mm
24 600,00 Kč

Oznámení

❶ Plastický chirurg operuje horní a dolní víčka, odstálé boltce, odstraňuje drobné kožní útvary (v místní nebo celkové anestézii).
Tel. / záznamník: 222 581 501
❷ Ortoped operuje vrozené a získané deformity nohou (v místní nebo
celkové anestézii). Tel./fax: 222 582 214
❸ Plastický chirurg a ortoped operují vrozené a získané deformity
rukou. Tel./záznamník: 222 581 501, Tel./fax: 222 582 214

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu,
akreditované pracoviště ČLK.
Adresa: Olšanská 7, 130 00 Praha 3

1/2 na šířku
285x217 mm
24 552,47 Kč

Byt může být i zadlužený, neoprávněně
obsazený, „vybydlený“, v soudně žalobním
řízení apod. Forma vlastnictví, velikost
1/3 strany na šířku
285x145 mm
16 506,03 Kč

1/3 strany na výšku
93x435 mm
16 506,03 Kč

1/4 strany na výšku
141x217 mm
12 236,00 Kč

a kvalita bytu nerozhodují. Úřední

1/32 strany na výšku
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1536,39 Kč
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mini page
93x139 mm
5132,02 Kč

1/4 strany na šířku
(podval) 285x109 mm
12 426,00 Kč

1/8 strany na šířku
141x109 mm
6101,49 Kč

Privatizace bytu nevadí.

1/32 strany na šířku
93x42
1550,68 Kč

Tel.: 603 471 363

Kontakt: Michaela Púčiková, tel./fax: 222 116 216,
e-mail: rn.inzerce@p3.mepnet.cz

NEDOSTALI JSTE
NOVINY
DO SCHRÁNKY?
Pro tento případ jsme
pro Vás zřídili zvláštní
telefonní linku, která bude
zaznamenávat Vaše
připomínky k distribuci
a předávat je zanáškové
službě ke zlepšení kvality
roznosu novin.

HOTLINE

Advokátní kancelář
JUDr. Hany Matysové
oznamuje
že od nového roku poskytuje své služby
v oblasti práva občanského, rodinného
i trestního.
Adresa Praha 3, Žižkov, Chlumova 11.
Telefon: 283 840 906

❍ Vyměním ❍

státní tichou slunnou garsoniéru
25 m2, P3 - Ohrada, ul. Z.Hajského,
4.p. bez výtahu za státní garsoniéru
na Praze 3, přízemí nebo 1.p.
Tel: 602 201 666

Simona Lhotáková,
Previa CR,
telefon: 224 916 850
■ ZEDNICKÝ SERVIS: 222 719 022,
602 212 089
■ TJ Sokol Žižkov II JUDO -- nábor
děvčata, chlapci od 6 let.
Tel. 604 725 657
■ Naučíme plavat každého !!!
Individuální přístup – 5 osob
ve skupině. Sobotní kurzy plavání
od 7. února 2004. Nutná rezervace
předem : 604 34 34 30
■ Prodám levně novou el. masážní
podložku z Něm.
Tel. 266 314 103
■ Účetnictví a daňová přiznání
nabízí VŠ s praxí. Osobní přístup,
nízké ceny. Tel. 608 066 088

■ FK Viktoria Žižkov, a. s., přijme
elektrikáře-údržbáře na HPP.
Nástup možný únor, březen 2004.
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel.: 222 712 504.
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“
lokomotivy a vagony v jakémkoli
stavu nebo jenom součástky a příslušenství. Tel. 222 720 186 nebo
607 214 190
■ Půjčky na bydlení, podnikatelské
objekty bez ručitelů a prokazování
příjmu, pro spolupracovníky slevy
na splátkách. Tel. 602 247 958
■ Daruji ledničku Calex za odvoz.
Tel. 222 541 125

■ Prodám obývací stěnu 4 kusy,
zachovalá, cena dohodou.
Tel. 723 169 448
■ Sdružení Aspirace pořádá:
– přípr. kurzy M, ČJ na SŠ od 8. 1.
– výtvarné kroužky s grafomotorickým cvičením pro předškoláky
a školáky
– individuální doučování
Tel. 777 337 210 – večer
■ Foto, pohledy, písemnosti
z Židovských pecí, Vackova, Jarova
koupím a dobře zaplatím.
Tel. 284 862 182
■ Učitelka ČJ doučí a připraví
ke zkouškám. Tel. 222 722 565

■ Účetnictví byt. družstev a spol.
vlastníků PÚ vč. daní
● Předpis nájemného
● Vyúčtování služeb
Tel. 724 045 315
Tel. 777 185 557, 274 784 009 9--17 h.
■ Hledám obecní byt 2+1 a větší,
min. 70 m2, v Praze. Výměnou nabízím byt, jehož majitel zaplatí
odstupné až 600 tis. Kč.
Tel. 777 126 054
■ 2+kk, P3, 60 m2, s majitelem
za menší v Praze. Tel. 602 255 316
■ Pronajmu vybavenou kancelář +
sklad, cca 25 m2, v suterénu metra
Flóra. Tel. 736 690 927

■ Koupím byt v Praze, druž. nebo OV
od přímého majitele.
■ Vyměním st. 1+1 I. kat. 1. patro
za 2+1 I. kat. P3. Tel. 604 725 657
■ Nabízím dr. 3+1/L v Mostě
a doplatek za obecní 2+1 nebo 3+1
v Praze. Případné dluhy na nájmu
uhradím. Tel. 607 122 379
■ Pronájem nebytových prostor:
Nám. Barikád 1, Praha 3, přízemí
se zvl. vchodem, velká místnost
s předsíní, vytápění plyn. kamny,
ihned . Tel. 608 166 652, 222 722 209

6 Programy a volný čas
Leden
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3. so

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
Městská část Praha 3 Vás zve na výstavu
KLUB FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ
V ŽIŽKOVĚ -- STEJNÁ MÍSTA
Vernisáž výstavy se koná 13. 1. v 17.00,
výstava potrvá do 6. 2.

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátek představení v 19 hod., není-li
uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
11. ne 16.00 a 19.00 DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
13. út
AFRIKA
14. st
ZÁSKOK
18. ne 16.00 a 19.00 ŠVESTKA
20. út
CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
21. st
AFRIKA
22. čt
AFRIKA
25. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
27. út
HOSPODA NA MÝTINCE
29. čt
BLANÍK

18.00 GOOD BYE, LENIN!
19. po
20.30 POPIS JEDNOHO
ZÁPASU (dokument o vzniku pomníku Franze Kafky
J. Róny, r. -- P. Štingl)
4. ne 17.30 HODINY
20.00 VELKÝ NOVOROČNÍ
ZÁPAS V IMPROVIZACI -PRA.L.I.NY versus O.T.I.SK
5. po 18.00 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI (FK)
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM
(FK)
6. út
18.00 ROK ĎÁBLA -- anglické
titulky
20.30 LOLITA
7. st
15.30 KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ (FK pro SŠ)
18.00 STVOŘENI PRO LÁSKU
20. út
20.30 UNDERGROUND
8. čt
18.00 KUKUŠKA
21. st
VEČER ALFREDA HITCHCOCKA
8. čt
20.30 NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU + 22. čt
křest knihy R. Wooda
ALFRED HITCHCOCK A JEHO FILMY
23. pá

24. so

DIVADLO KONZERVATOŘE
12. po P. de Marivaux: HRA LÁSKY
A NÁHODY

25. ne
26. po
9. pá
10. so
11. ne
12. po
13. út
14. st
19. po
26. po

W. Shakespeare: SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ
J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
23. pá J. Kolár: OVOCNÝ POKER 14. st
(Divadlo Pibimpap-Rizoto)
15. čt

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

17. so

17.30 FRIDA
18. ne
20.00 MĚSTO BOHŮ
22.45 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
19. po

17.30 AMARCORD (FK)
20.00 OKNO NAPROTI
22.15 MULHOLLAND DRIVE
17.30 SILNICE (FK)
20.00 GOOD BYE, LENIN!
22.30 NAQOYQATSI
18.00 OBČAN KANE (FK)
20.30 STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ A MODRÝ
18.00 VELKÁ ŽRANICE (FK)
20.45 SLADKÝ ŽIVOT (FK)
18.00 TANEC V TEMNOTÁCH
20.45 MAZANÝ FILIP
15.30 VŠECHNO, CO JSTE
KDY
CHTĚLI
VĚDĚT
O SEXU, ALE BÁLI JSTE SE
ZEPTAT (FK pro SŠ)
17.30 BRAZIL (FK)
PROJEKT 100 -- 2004
20.30 slavnostní zahájení
16.30 ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO
19.00 SLONÍ MUŽ
21.30 FANNY A ALEXANDER
17.00 NÁVRAT
19.00 SLONÍ MUŽ
21.30 SPALOVAČ MRTVOL
16.30 SLONÍ MUŽ
19.00 ZUŘÍCÍ BÝK
21.30 CASABLANCA
16.00 ZUŘÍCÍ BÝK
18.30 SLONÍ MUŽ
21.00 PŘÍBĚH Z TOKIA
17.00 CASABLANCA

27. út
28. st

29. čt
30. pá

31. so

1 2004

19.00 ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO

26. po

27. út

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
VÝSTAVNÍ SÍŇ
* JUNIOR KLUB -- radka.proskova@
otevřeno
po-pá od 13 do 18
palacakropolis.cz
a
v
přestávkách
večerních koncertů
Předprodej vstupenek: pokladna (Kavár9.
1.
-6.
2.
Sdružení
SCULPTURA -na Akropolis): po--pá 10:00--0:00, so, ne
sochy, obrazy
16:00--0:00, tel.: 296 330 913, Ticketpro,
Ticketportál, Ticketstream
10. so
21.30 ZUŘÍCÍ BÝK
16.30 PŘÍBĚH Z TOKIA
19.00 ANNIE HALL
21.00 FANNY A ALEXANDER
16.30 PŘÍBĚH Z TOKIA
19.00 ANNIE HALL
21.00 FANNY A ALEXANDER
17.00 ANNIE HALL
19.00 NÁVRAT
21.00 ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO
18.00 MONTY PYTHON:
SMYSL ŽIVOTA (FK)
20.30 GOOD BYE, LENIN!
23.00 AMÉLIE Z MONTMARTRU
18.00 JEDNA RUKA NETLESKÁ
20.00 ŽÁDOSTIVÁ TĚLA
22.00 VLČÍ BOUDA
18.00 NUDA V BRNĚ
20.30 MECHANICKÝ POMERANČ
18.00 ŠPÍNA LONDÝNA
20.30 SALÓ, ANEB 120 DNÍ
SODOMY (jednoráz. projekce)
18.00 BAZÉN
20.30 INVAZE BARBARŮ
15.00 PIANISTA (FK pro SŠ)
18.00 HAFAN FILM PRAHA
uvádí: XENIA -- r. K. Lillqvist,
JEDNÉ NOCI V JEDNOM
MĚSTĚ -- r. J. Balej
20.30 WILBUR SE CHCE
ZABÍT
18.00 ZVĚTŠENINA (FK)
20.30 MAZANÝ FILIP
17.30 MĚSTO BOHŮ
20.30 OKNO NAPROTI
22.30 TAJEMSTVÍ HRADU
V KARPATECH
18.00 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS (FK)
20.30 ZVRÁCENÝ
22.30 THE SHINING

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
11. ne 16.00 JAK SE PEČE POHÁDKA (Divadlo Momo)
25. ne 16.00 KONVALINKA (Pohádkové divadlo)

20.00 Divadlo Vizita: Nenasytný věřitel
22. - 24. 20.00 A. Camus: Cizinec

11. ne
16. pá
20. út
22. čt
23. pá
24. so

27. út

7. st

10. so

info na tel.: 222 589 404, 606 751 711, 603 416 724; www.novatrojka.cz

PROGRAM MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM
Pro malé děti s maminkami i tatínky,
vstup bez objednání, info: 603 475 144.
po 9.00--12.00 -- herna, výtvarka a
divadýlko
20.00--21.00 -- cvičení pro maminky
út 9.00--12.00 -- herna, program pro maminky dle aktuální nabídky
10.00--11.30 -- každé první úterý
v měsíci hudební výchova pro předškolkové děti s rodiči
st 9.00--12.00 -- školička pro děti
od 2,5 let, bez přítomnosti maminek
14.00--17.00 -- herna, dárková
dílna pro děti i maminky
čt 9.00--12.00 -- herna, pohybové hry
pro malé děti
pá 9.00--12.00 -- otevřená herna, možnost využití keramické dílny s hlídáním dětí
16.00--19.00 -- každý lichý týden klub
osamělých maminek, výměna zkušeností, směrování k poradenství

PROGRAM HUDEBKA
Bez přijímaček, bez nauky, individuální lekce -- klavír, flétna, kytara, info:
603 416 724.

PROGRAM KULIČKA
Kurzy a kroužky pro předškoláky
od 3 do 7 let, info: 606 751 711.
po 14.00--16.00 -- keramika s angličtinou (4--7 let)
PROGRAM KERAMIKA
čt 14.00--16.00 -- keramika s výtvarKurzy, info: 603 416 724.
ničením (3--7 let)
út 16.00--17.30 -- keramika pro děti
16.00--18.00 -- keramika s flétnou
od 6 let
(4--7 let)
st 15.00--16.30 -- keramika pro děti pá 14.00--16.00 -- tanečky, rytmika,
od 6 let
zpívání (3--6 let)
st 16.00--18.00 -- výtvarná dílna pro dívky od 6 do 11 let
PROGRAM JEDNORÁZOVKY
čt 18.15--19.45 -- keramika pro do- Večerní promítání, víkendové kreativspělé
ní ateliéry, dopolední vzdělávací programy pro maminky, tradiční akce
Ateliéry, vstup bez objednání, info: pro širokou veřejnost. Sledujte aktuál603 416 724.
ně na www.novatrojka.cz a v Novipá 9.30--11.30 -- pro dospělé, děti nách radnice.
i rodiče s dětmi, hlídání dětí Leden:
možné
17. so 15.00 -- Jak se peče pohádka (klauniáda a loutkohra pro děti
Točení na kruhu, individuální, objedod 3 let)
návky na tel. 608 835 626.
31. so 15.00 -- sobotní ateliér: šití hraút, st
18.00--20.00
ček z přírodních materiálů

19.00 BABY IRIE 2: LION
DIVADLO PRO TANEC
TAXI SERVICE + ILAM +
TIDITADE + SEGNORE DE
LA PAZ (2. ročník benefičního večírku pro Alici Babyrie Husitská 24a, Praha 3
Info. a rezervace na tel. 224 817 886,
z Ugandy)
224 813 899 (9.00--17.00)
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.
20. út

28. st
FILMY PRO DĚTI -- KRTKOMÁNIE
29. čt
3. so
15.30 JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL
30. pá
4. ne 14.00 KRTEK A ZELENÁ
HVĚZDA
31. so
10. so 15.30 KRTEK A MEDICÍNA
11. ne 14.00 KRTEK A OREL
24. so 15.30 KRTEK VE SNU
25. ne 14.00 KRTEK A HODINY
31. so 15.30 KRTEK A SNĚHULÁK

Je s e n i o v a 1 9 , P r a h a 3
Od ledna zápisy na nové pololetí!

19.30 Pěvecký sbor MIŠPACHA uvádí chasidské
písně a židovské příběhy,
večerem provází P. VACEK
19.30 V. ČERNOCH -- housle,
D. WIESNER -- klavír (program: J. Suk, M. Ravel, L. van
Beethoven)

14. st

15. čt

20. út

22. čt
24. so

15.00 ZA PECÍ (odpoledne
žonglování)
19.30
EuroConnections:
TARMAC (F) + NIERIKA (CZ)
19.30 Future Line: VLNY +
NIL*
16.00 ULITAKADEMIE (přehlídka činnosti Centra volného času ULITA)
19.30 HIP HOP FOUNDATION #23
10.00 KICKIN' ME SOFTLY
(fotbalový turnaj s líným
míčem)
19.30 JOLLY JOKER +
SPUTNIK
22.30 FOTBAL CHILLOUTAREA
19.30 Future Line: WAVE +
SUNFLOVER CARAVAN
19.30 PEHA (SK) + host
19.30 SHE' KOYOKH (UK) +
host
19.30 MANGO MOLAS &
latino chillout
19.30 PORUCHA
koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3
tel.: 222 721 838
fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz
19.30 E. BRAVO-ŠIMKOVÁ -violoncello, B. KRONYCHOVÁ -- klavír (program:
L. van Beethoven, R. Strauss,
D. Popper, A. Piazzola)
15.00 J. TŮMA -- varhanní
recitál (program: J. S. Bach,
staří mistři a varhanní
improvizace)
Pro seniory vstupné 20 Kč.
19.30 NOČNÍ OPTIKA -mladé kvinteto s vlastním
repertoárem na pomezí
moderního jazzu a „klasické“ hudby
19.30 EVY PRAHA KVARTET
(program:
A.
Vivaldi,
V. Clar, M. Nosek, L. Boccherini, V. Pokorný, J. Zach,
M. Doubrava, N. Paganini,
A. Piazzola)
19.30 JERS -- DUO (program: G. P. Telemann,
N. Coste, G. Fauré, A. Piazzola, J. Pelikán, J. Novák,
M. Bok)
19.30 BONA FIDE QUARTET
(program: A. Dvořák, A. Piazzola, J. Pazour, J. Bragato)
15.00 MUSICA POETICA
Brno: ROZMARNÉ LÁSKY
HRANÍ (program: F. Couperin, J. B. Lully, J. B. Boismortier, J. M. Hotteterre aj.)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100,
Praha 3
tel.: 271 771 012 (25, 26)
www.ulita.cz
Akce se konají v Ulitě, není-li uvedeno
jinak.
4. ne
17.30 Novoroční disko -- DJ
Hobr (cena 30,-, členové
klubu Beztíže 15,-)
15. čt
16.00 Mini akademie -- prezentace kroužků v komorním duchu
18. ne 14.00--16.00 Art studio -- výroba ručního papíru (cena
90,-)
22. čt
16.00 Akademie Ulity -- prezentace kroužků v Paláci
Akropolis s vystoupením
taneční skupiny WHITE
SHADOW
30. pá 9.00--16.00 Den se zvířátky; klub Beztíže otevřen
9.00--12.00 a 13.00--18.00

Pozvánka
Českobratrská církev evangelická
10. so 16.00 -- přednáška ThDr. Ondřeje Halamy „Boží moc v dějinách“ v Betlémské kapli
na Žižkově (Prokopova 4,
Praha 3)
22. čt 18.00 -- přednáška ThDr. Milana Balabána „Smějící se Bůh“
tamtéž
Remedium Praha
1. 2. 14.00 -- módní přehlídka „Šaty
dělaj člověka“
Římskokatolická církev
13. út 18.00 -- benefiční akce pro neziskový sektor Prahy 3 „Kněz
a moderátor Miloš Szabo
a náš host Eva Jiřičná, britská
architektka českého původu,
nositelka Řádu britského
impéria“ v konferenčním sále
ve 2. podlaží budovy centrály
RSTS, Koněvova 99, Praha 3
(vstup zdarma)
17. so 8.30 -- vycházka pražskými
uličkami, tentokrát kolem
kostela sv. Josefa na Malé
Straně, sraz na parkovišti
na Malostranském nám.
Svaz diabetiků ČR -- Praha 3
5. po 14.00 -- vycházka do kostela sv.
Matěje k prohlídce perníkového betlému, sraz na stanici
tramvaje č. 1 „Hradčanská“
16. pá 15.00 -- zábavný pořad uměleckého souboru ALBATROS
„Do roku 2004 s Karlem Hašlerem“ v Hudební škole hl. m.
Prahy, Komenského nám. 9
VOŠUP a SUPŠ na Žižkově
15. čt 16.00 -- vernisáž výstavy
prof. Věry Faberové, vedoucí
oddělení Scénické techniky,
v galerii školy (výstava potrvá
14 dní)
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Neziskové organizace v Praze 3
Ke konci roku 2003 připravilo
občanské sdružení Remedium
Praha 3. aktualizované vydání
Katalogu neziskových organizací.
Podobně jako při přípravě 2. vydání vyšlo z širšího pojetí pojmu
„neziskové organizace“ a zahrnulo
do něj také příspěvkové a rozpočtové organizace zřizované jinými
subjekty.
Tento katalog se stal základem
pro následně uvedený seznam
neziskových organizací sídlících
nebo působících na území Prahy 3.
Organizace jsou řazeny abecedně,
jednotlivá hesla se skládají z názvu
organizace, pod nímž je zaregistrována, adresy, telefonu, emailu
a internetové adresy (pokud existují) a zkratky zaměření převažující
činnosti dané organizace (KULT -kulturní oblast, SOC -- sociální
služby, VZD -- vzdělávání, ZDR -zdravotní služby, ŽP -- péče o životní prostředí).
Na závěr seznamu jsou uvedeny
organizace, které se objevily v předcházejícím vydání katalogu a nadále sídlí na Praze 3, ale v roce 2003
Remediu údaje o sobě z nejrůznějších důvodů neaktualizovaly.

222 729 987, 222 729 868; fulbright
Armáda spásy
F-nadace
Nová Trojka
Profesní komora sociálních
@fulbright.cz; www.fulbright.cz; VZD
Biskupcova 36
nám. W. Churchilla 4
Jeseniova 19
pracovníků
Čajkovského 31
271 773 529; biskupcova@guick.cz; 224 095 813; f-nadace@f-nadace.cz; 222 589 404; zatrojku@volny.cz;
ZO ČSOP Koniklec
SOC
www.f-nadace.cz; KULT, VZD
www.novatrojka.cz; KULT, SOC, 732 812 902; pksp@seznam.cz;
Chelčického 12
VZD
www.osf.cz/socialniprace; SOC, VZD 222 712 189; koniklec@volny.cz;
Arnika -- Praha
Farní katolická charita
při kostele sv. Prokopa
www.csopkoniklec.cz; VZD, ŽP
Chlumova 17
Občanské sdružení na ochranu
Remedium Praha,
přírody a krajiny při výstavbě
občanské sdružení
Čajkovského 36
222 781 471, 222 782 808 (i fax);
Agentura Koniklec
„Nového spojení“
Vinohradská 176
arnika@arnika.org; www.arnika.org.; ŽP 732 446 208; farnost.zizkov@
Chelčického 12
Vlkova
21
272 743 360, 272 743 666, 272 739 833;
email.cz; www.farnost-zizkov.cz; KULT,
Asociace rodičů a přátel
Club gentlemanů Žižkov
SOC, VZD
222 712 508 (i fax), 737 723 121; ŽP remedium@remedium.cz; www.
zdravotně postižených dětí -Biskupcova 31
remedium.cz;
SOC,VZD
Klub Praha 3
Humanitas-Profes
Občanské sdružení Pohoda ve stáří
K Lučinám 11
U Vinohradské nemocnice 3
284 824 613; chmelovam@seznam. 272 739 627; hp@satoya.cz; VZD
cz; www.alfabet.cz; SOC, VZD, ZDR
Integrační centrum Zahrada
Centrum volného času Ulita
U Zásobní zahrady 8
Na Balkáně 100
222 586 596, 222 584 841, fax:
271 771 012 (025, 026), 606 611 920, 222 584 052; icphd@ecn.cz; SOC
fax: 271 774 726; info@ulita.cz;
Jantar, občanské sdružení
www.ulita.cz; KULT, VZD
pro ženy po ablaci prsu

Lucemburská 15
Římskokatolická farnost u kostela
sv. Prokopa Praha 3 Žižkov
257 910 258, 222 713 176;
Čajkovského 36
marie.vrzakova@pohodavestari.cz;
www.pohodavestari.cz; SOC, ZDR
222 722 026 (i fax); farnost.zizkov
@email.cz; www.farnost-zizkov.cz;
Občanské sdružení
KULT, SOC, VZD
Sluneční Zahrada

Památník na vrchu Žižkově a jeho Sbor

FOTO ARCHIV KLUBU FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ V PRAZE 3

I. Zrození Sboru
Sbor pro zbudování Památníku
národního osvobození a pomníku
Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově vznikl v roce 1926 spojením
dvou zcela odlišných institucí.
První z nich byl Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova, založený v roce 1882 (někdy
bývá mylně uváděno 1887 či 1888),
který si kladl za cíl vybudování
důstojného pomníku Jana Žižky
na místě bitvy na Vítkově. Spolek se
sice pilně věnoval sbírání peněz
na budoucí pomník, příliš daleko
však nepokročil, tři soutěže na jeho
umělecké ztvárnění (první v roce
1912) zůstaly bez výsledku, a tak

jedinou akcí bylo položení základního kamene při příležitosti 500. výročí bitvy 14. 7. 1920.
Druhým předchůdcem byly
instituce vojenské, resp. legionářské. Již v roce 1918 vyzvalo Revoluční národní shromáždění k důstojnému uctění československého
národního odboje, a 3. 3. 1919 se
proto při ministerstvu národní
obrany ustavil Poradní sbor pro postavení Pantheonu čs. legií, který
však byl již 4. 5. 1919 změněn
v Památník odboje, přidružený
přímo k ministerstvu národní obrany. V jeho kompetenci byly záležitosti umělecké, archivní a památkové a dále pak péče o hroby českých

Zdravotnické okénko
Očkování
v České republice
Prevence infekčních onemocnění provází člověka téměř
celý život, zvláště pak v dětském
věku. Infekční nemoci byly ještě
na počátku 20. století příčinou
více než poloviny úmrtí. Postupem času byl vybudován systém očkování, který pomáhá
infekčním onemocněním předcházet. V našem státě má očkování dlouholetou tradici, pravidelné očkování dětí pomohlo
významně snížit či eliminovat
řadu infekcí (např. přenosnou
dětskou obrnu, záškrt, tetanus).
Tato situace vede někdy paradoxně k podceňování vakcinace. Předpokladem obrany před šířením infekčního onemocnění
v populaci je udržování vysoké
proočkovanosti, vysoké kolektivní imunity. Ve státech, kde
došlo ke snížení proočkovanosti, vznikly v dětské populaci
opět epidemie infekčních one-

mocnění, jejichž následkem
byla i mnohá úmrtí (záškrt
v Rusku, přenosná dětská obrna
a spalničky v Holandsku, dávivý
kašel ve Velké Británii a Japonsku).
V České republice je zaveden
stabilní systém povinného
i nepovinného očkování. Informace o něm i o způsobu očkování a případných komplikacích poskytne individuálně
každý ošetřující lékař. Nežádoucí reakce po očkování bývají mírné a krátkodobé, např.
bolestivost, zarudnutí či otok
v místě vpichu, případně zvýšená teplota, bolest svalů, mírná
vyrážka. Tyto reakce vymizí
během 1--3 dnů. Výskyt závažných, neobvyklých reakcí je
výjimečný.
Ing. Simona Prokopcová,
vedoucí oddělení zdravotnictví -zdravotní rada

Přehled očkování v ČR najdete
na www.praha3.cz.

pomník, ta však musela být stažena,
neboť se ukázalo, že požadovaný
program je příliš rozsáhlý a takovýto
mohutný komplex by zaplnil celé
temeno Žižkova. Proto bylo rozhodnuto rozdělit projekt na dvě části -na vrcholu měla být umístěna
pouze slavnostní budova s památníkem, pietní síní, pantheonem
a mauzoleem a socha Jana Žižky
z Trocnova a na úpatí Žižkova se
měla nacházet budova archivní,
muzejní a administrativní. V duchu
této koncepce byla v roce 1925
vypsána druhá soutěž, obeslaná
23 projekty, z nichž přesvědčivě zvítězil návrh architekta Jana Zázvorky.
Při této příležitosti došlo k dohodě
se Spolkem pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova a 24. 6. se
ustavil Sbor pro zbudování Památníku národního osvobození a
pomníku Jana Žižky z Trocnova
na vrchu Žižkově.
Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Pravoslavné vánoce
Oslava vánoc v pravoslavné církvi
vrcholí 6., 7. a8. ledna. Vpravoslaví se
totiž užívá starý římský kalendář,
který sestavili učenci v r. 46 před Kristem za vlády císaře Julia Caesara. Jeho
reformu nařídil koncem 16. století
papež Řehoř VII., a tím vznikl dnešní
kalendářní posun o 13 dní. Vánoční
svatvečer vychází tudíž až
na6. 1., kdy se vjediném pravoslavném chrámu v Praze 3 -- na Olšanských hřbitovech -- koná od 16 hodin všenoční bdění: bohoslužba asi dvouhodinová,
jejímž vyvrcholením je
svěcení chlebů, pšenice, oleje a vína a
pak čtení evangelia
o narození Ježíše
Krista.
Věřící se připravují na pravoslavné
vánoce 40 dní postem a modlitbami.
Postí se také 6. 1., proto na štědrovečerním stole, který následuje po bohoslužbě, není nic od masa, vajec
nebo mléčných produktů. V některých rodinách se ale připravuje
k večeři dvanáct (symbol plnosti
času) sice skromných, ale symbolicky
významných chodů. Z pokrmů
nechybí česnek, plodina odpuzující
zlo, a med, který připomíná sladkosti
nebeského života.
Narození Kristovo, staroslovansky
prostě „Rožděstvo“, vítá 7. 1. slav-

Jazykové centrum
Biskupcova 85
Klub přátel Žižkova
Sabinova 8 (222 714 180)

U Zásobní zahrady 8
Sdružení nájemníků ČR
nám. W. Churchilla 2
222 586 598; slunce@konzultace.cz;
SOC
234 463 343 (344); son@cmkos.cz;
www.son.cz; SOC
Občanské sdružení

Česká společnost pro duševní
Na Balkáně 94
zdraví
266 315 279; marie.koudelkova
Život bez závislostí
Zvonařova 6
@centrum.cz; www.feminismus.cz;
Lupáčova 14
222 717 124 (i fax); jiri.ledvinka SOC, VZD
@post.cz; SOC
222
716
740,
602 255 508; h.vrbkova
Mamma Help, sdružení pacientek
@seznam.cz;
SOC, VZD
s nádorovým onemocněním prsu
Databáze křesťanských písní
Biskupcova 85
U Vinohradské nemocnice 4
Občanské sdružení Žižkov
Vlkova 21
224 095 815; dkd@dkd.cz; www. 272 732 691, fax: 272 731 000;
dkd.cz; KULT, VZD
m a m m a h e l p @ v o l n y. c z ; w w w. 222 712 508; KULT, ŽP
Diakonie sboru Církve bratrské -- mammahelp.cz; SOC
Ošetřovatelský domov Praha 3
Stacionář pro děti
Městské centrum sociálních služeb
Pod Lipami 44;
s kombinovaným postižením
a prevence
Habrová 2 (2. pracoviště)
Alfa Human Service
Koněvova 24
Chelčického 39
K Lučinám 11
284 826 720, 284 823 822; 284 810 143,
284 824 613, 603 317 997; chmelovam 222 584 355; stacionar@volny.cz; 222 581 287 (l. 30 a 31), fax: 284 811 148 (2. pracoviště); SOC,
www.cb.cz/diakonie; SOC
222 581 287 (l. 29); info@mcssp.cz; ZDR
@seznam.cz; www.alfabet.cz; VZD
www.mcssp.cz; SOC, VZD, ZDR
Dům
dětí
a
mládeže
Pečovatelská služba Praha 3
Aliance českých organizací
Na Balkáně 100
Naděje
Roháčova 26
a žen s rakovinou prsu
Varšavská 37
271 771 012, fax: 271 774 726;
Sudoměřská 33
271 775 851, fax: 271 775 851;
222 733 733; aliance@breastcancer. info@ddm-p3.cz; www.ddm-p3.cz; 222 521 110, fax: 222 521 115; nadeje pec.sluzba.praha3@quick.cz; www.
KULT, VZD, ŽP
@nadeje.cz; www.nadeje.cz; SOC, ZDR volny.cz/pec.sluzba-praha3/; SOC
cz; www.breastcancer.cz; SOC

a slovenských vojáků v cizině. Tento
sbor byl zanedlouho přeměněn
v přímé oddělení ministerstva, kde
působil až do října 1920, načež byl
na jeho místě ustaven samostatný
ústav -- Vojenský archiv a muzeum
čs. zahraničních vojsk. Prvním
cílem, který si tento ústav vytkl, bylo
postavení budov, ve kterých by bylo
možno archiv, muzeum i památník
umístit. Státní regulační komise
pro ně doporučila vrch Žižkov
a navrhla, aby v jejich rámci byl
umístěn i Žižkův pomník, neboť
z urbanistického hlediska bylo
namítáno, že o samotě stojící Žižkův pomník by musel mít příliš
velké měřítko, a že tudíž bude
výhodnější jej zdůraznit v pozadí
stojící budovou (nicméně i nakonec
realizovaný pomník je vysoký osm
metrů a je údajně největší jezdeckou sochou na světě). V r. 1923 byla
vypsána první architektonická soutěž na budovu památníku a Žižkův

Český zahrádkářský svaz
Rokycanova 15

nostní svatá liturgie od 10 hodin,
podobně pak také 8. 1., kdy se slaví
Sbor přesvaté Bohorodice. Nikoliv sv.
Štěpán, jak je v Čechách obvyklé, ten
má svátek až další den. Je to zdůvodu
velké úcty k Matce Boží a ke všem
ostatním, kteří jí byli nablízku. „Rožděstvem“ končí postní období
a věřící čekají vánoční hody.
Většina věřících farnosti kolem
olšanského chrámu slaví také
české vánoce, respektují
však rozdíl mezi vánocemi „dárečkovými“ 24. 12.,
majícími poslední dobou
charakter více komerční
a folklorní, a „Rožděstvem“ 6. 1., které si stále
udržuje výhradně duchovní rozměr.
Pravoslavný chrám
Zesnutí přesvaté Bohorodice
na Olšanských hřbitovech je otevřen
nejen pro věřící, ale i pro ty, kteří se
chtějí nadechnout atmosféry zpěvných pravoslavných bohoslužeb
konaných staroslovansky, jazykem
našich předků. Ve dnech 6. a 7. 1.
bývá většinou přeplněný, 8. 1. přichází již méně věřících. Tento den zde
v 9 hodin konám osobně archijerejskou svatou liturgii, na níž čtenáře
srdečně zvu. Pro všechny budu mít
malý vánoční dárek.
arcibiskup Kryštof,
Pravoslavná církev

Nadace OSF
Seifertova 47
Oblastní spolek Českého
červeného kříže
Zelenky-Hajského 14

Sdružení pro mentálně postižené
-- obvodní výbor pro Prahu 3
Polská 4, Praha 2
284 861 901, 732 687 943; SOC

Okresní výbor Svazu tělesně
postižených
Hořanská 2

Svaz diabetiků ČR -- územní
organizace Praha 3
Stupkova 3, Praha 7
283 870 369; www.diazivot.cz; ZDR
Svaz důchodců ČR v Praze 3
Hořanská 2
284 861 961; KULT, SOC
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR Praha 3
Biskupcova 25
SOC
The J. William Fulbright
Commission
Táboritská 23

Otevřená společnost, ops
Prokopova 9
Pražský podzim, nadační fond
Příběnická 20
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Olšanská 7
Ústav sociální péče Praha 1 -středisko Bořivojova
Bořivojova 64
Připravila Jana Marková,
Remedium

Představujeme

Mamma Help

V Mamma HELP centru se vás ujmou zkušené laické terapeutky.

Mamma HELP znamená
pomoc prsu, ale je to též název
občanského sdružení, které se
stará o pacientky s obávaným
nádorovým onemocněním.
Občanské sdružení nabízí
všem ženám, které se od svého
lékaře právě dověděly tuto krutou diagnózu, otevřené dveře,
potřebné informace a hlavně laskavé a soucitné pochopení. Proto
při něm vzniklo denní Mamma
HELP centrum, kde pracují jako
dobrovolné laické terapeutky
ženy, které samy onkologickou
léčbou prošly. Jejich vlastní
nelehká zkušenost a zároveň
znovuobjevený optimismus jsou
v řadě případů prvním pozitivním
a povzbudivým vjemem pro stovky nově příchozích. „Léčebně“
navíc působí též fakt, že se lze
v Centru na vlastní oči přesvědčit
o reálnosti šance na přežití.
V Centru celý den drnčí telefony -- asi polovina dotazů se týká
prevence, hlavně preventivních
prohlídek na mamografu, ostatní volající chtějí vědět, co je čeká
při chemoterapii, ozařování, jak
mají začít cvičit po operaci, kam
se mohou obrátit o pomoc

při různých nepříjemných
následcích léčby apod. Centrum
má otevřeno od pondělí
do pátku a ročně jej navštíví asi
1500 klientek. Odpoledne
a někdy i večer běží navíc
v Centru programy pro členky
sdružení: nejrůznější přednášky, videoprojekce, besedy, cvičení, je tu k dispozici i tělocvična
a arteterapeutická dílna.
V průběhu roku pořádá
Mamma HELP několik rekondičních pobytů pro ženy a řadu veřejných akcí zaměřených naprevenci
rakoviny prsu. Cílem jeho činnosti
je především nabídnout nemocným ženám bezpečné zázemí, kde
se nemusí stydět a mohou se svěřit
se svými emocemi a obavami: tím
jistě komunita žen se stejnou životní zkušeností je.
Mgr. Jana Drexlerová,
koordinátorka Mamma HELP
centra

Adresa:
U Vinohradské nemocnice 4,
Praha 3
Kontakt:
tel. -- 272 731 000;
email -- mammahelp@volny.cz;
www. mammahelp.cz

Novinky pro seniory
Všem členům a ostatním
seniorům, kteří oslaví v lednu
kulaté a půlkulaté narozeniny,
přejeme hodně zdraví a osobní pohody do dalších let. Blahopřejeme: J. Černé, D. Fodorové, M. Kadlecové, B. Kühnelovi, V. Mládkovi, E. Saskové,
E. Šmakalové a M. Šusterové.

Do nového roku 2004 přejeme všem seniorům hodně
zdraví, štěstí a dobré nálady.
Náš dík patří redakci Novin
radnice a členům Městské
části Praha 3 za jejich vzácné
pochopení.
Za výbor Svazu důchodců
Praha 3 Viktor Pelzel

Noviny radnice
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Co přejete sobě a Praze 3 v roce 2004? Za kapkou rosy
Tak zněl dotaz, který jsme koncem roku 2003 položili různým
představitelům života Prahy 3:
Günter Bittengel, trenér Viktorie Žižkov
Sobě přeji to, co Viktorii, aby se udržela v lize, aby
na Žižkově zůstal prvoligový fotbal.
Obyvatelům Žižkova bych přál, aby co nejdříve
skončila rekonstrukce u Bulhara, aby mohli zase normálně cestovat. Taky bych si přál, aby se na Viktorku
vrátil fotbal v neděli dopoledne, jak to byla tradice.
Pavla Caháková, spolumajitelka hospody U vystřelenýho oka
Praze 3 přeju, aby byla krásnější, čistější a bezpečnější. Moc by mě potěšilo, kdyby se začalo
s obnovou Vítkova. A taky kdyby se zlepšila
doprava, průjezdnost a možnost parkování.

Jiří Drahota, ředitel IC Zahrada
Velmi bych si přál, aby z věže svatého Prokopa slétnul anděl, dal mi jednu láskyplně pěstí a řekl: „Člověče. Zastav. Rozhlédni se. Nadechni se. Přivoň. Neboj
se. Měj rád. Tancuj. Napiš dopis. Poflakuj se. Choď
pěšky.“ A ještě pár takových zásadních rad do života.
Mám ale obavu, že ani letos nepřiletí a já dál
pofrčím v tom krásném superrychlovlaku… až na Konečnou, kde
se houpe v křesle stoletá baronka Valdštejnská, kouří své dlouhé
cigáro a řekne mi to svoje: „… život je jen povzdechnutí.“
No co… Třebas zahlédnu oknem pampelišku nebo kozu. A jsem
rád, občané, že se tam alespoň spolu potkáme… A teď mě už
nezdržujte, musím pročíst nový katalog Eurotelu Go, živote, go…

Petruška Šustrová, novinářka z Prahy 3
Co člověk přeje sobě? Aby byly děti zdravé, aby
nás nepotkalo nic zlého a aby se nám dařila práce.
V podstatě totéž přeji i všem, kdo bydlí v Praze 3.
Jarmila Radechovská, lektorka Remedia
Praze 3 jako místu, kde bydlím, přeji, aby vzkvétala,
Všem seniorům přeji, aby jim dobře sloužilo a nám všem to nejdůležitější: aby nám Pán Bůh
zdraví a ráno se probouzeli s úsměvem do nového v příštím roce požehnal. Ostatní záleží především
dne. Aby si vybrali ze všech kurzů, které nabízíme, na nás -- tak snad ještě odvahu, vytrvalost a dobrou mysl.
ty, jež pomohou k jejich vylepšení a osobní spokojenosti. A já bych si přála totéž -- být se svými vrsJán Nemec, emeritní sólista baletu Národního
tevníky a fungovat jako jejich povzbuzení.
divadla
Sobě bych přál hlavně zdraví a šikovné děti
Miloš Szabo, žižkovský farář
v Baletní škole. Praze 3 pak dostatek financí
Jako duchovní pražské trojky bych si přál, aby rok
pro zájmové činnosti všech dětí a mládeže.
2004 přinesl do našich životů více touhy po těch
hodnotách, které přetrvají a zůstanou v nás, i když
by toho materiálního z různých důvodů nebyl
dostatek. Já ho samozřejmě všem přeji.
David Ullrich, žák ZŠ Lupáčova
A jinak klasicky: ať si v příštím roce na Žižkově
Přál bych si, aby autobus, kterým jezdím
rozumíme bez ohledu na to, zda se řadíme mezi věřící. Byl bych rád, do školy, nebyl tak strašně narvaný a aby nebylo
kdyby mě za svého faráře považovali i ti, co do kostela pravidelně na ulici tolik psích hovínek. Sobě přeju, abych
nechodí.
neztratil hlas, mám totiž před koncertem.

Městem chodil Mikuláš…

A jenom na Praze 3 se měl co ohánět,
obdarovává zde totiž nejen děti, ale
i stařečky. Aby to všechno stihl, musel
si návštěvy jeslí, mateřských školek,
kulturních institucí či ošetřovatelských
domů rozložit do téměř celého týdne:
tak např. již v úterý (2. 12.) se objevil
v Mateřské školce v Jeseniovce, ve středu pozdravil seniory ze Svazu důchodců Praha 3 na jejich mikulášské taneční
zábavě, ve čtvrtek dorazil do Rodinné-

ho a kulturního cent- dalo mikulášskou besídku s bohatým pro-redra Nová Trojka.
gramem a ještě bohatšími dárky.
V pátek, den před
svým svátkem, měl
Mikuláš samozřejmě
cestování nejvíce: třeba ještě ráno znovu
do Nové Trojky a
do Mateřské školy
Na Balkáně (anděl padl
vysílením, a tak Mikuláše doprovázel pouze
čert: všechny děti však
byly hodné a jeho pytel
zůstal prázdný -- 2. snímek). Odpoledne, doplněn již novým andělem a místostarostkou
Milenou Kozumplíkovou (1. snímek), dorazil do Ošetřovatelského domova Pod Lipami, kde si s babičkami a dědečky zazpíval
koledy. Vpodvečer např. Ošetřovatelský
domov Habrová, setkání s dětmi v Ponci
a mnoho a mnoho žižkovských bytů.
Ani tím však práce pro Mikuláše neskončila: na neděli si jej ještě objednal Úřad
městské části Praha 3, aby přišel pozdravit
a obdarovat děti do Paláce Akropolis, kde
pro ně oddělení sociální prevence uspořá-

Městská policie přeje
Novoroční
přání

telství Městské policie Praha 3, hodně
štěstí, zdraví, osobní spokojenosti
Vážení spoluobčané, chtěl amnohošťastnýchchvilvnovémroce.
bych vám touto cestou popřát, jméBc. Dušan Machoň,
nem všech strážníků obvodního řediředitel OŘ MP Praha 3

Kdo mě chce

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

1) 2348-03 dvouapůlměsíční černý kříženec, malé štěňátko, v dospělosti střední velikosti; k jeho výchově třeba času, vlídného zacházení
a trpělivosti. Nalezen 26. 11. na Žižkově.
2) 2423-03 roční černý pes s pálením, menší kříženec jezevčíka; hodný,
přítulný, má rád procházky. Nalezen 5. 12. na Žižkově.
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Oslava po 15 letech
Kousek od Škroupova náměstí,
kde se před 15 lety v Den lidských
práv uskutečnila první a vlastně
poslední povolená manifestace
Charty 77 a dalších opozičních
iniciativ, se ve středu 10. 12. sešla
skupina bývalých disidentů, aby si
tuto významnou událost připomněla. V ateliéru Jana Kristoforiho zazpíval pozvaným hostům
Jan Vodňanský a Svatopluk Karásek, na okolnosti tehdejšího dění
zavzpomínali Rudolf
Battěk a Libuše Šilhánová (na snímku)
a několik článků z Deklarace lidských práv
přečetla Dana Němcová. Na setkání nechyběli ani zástupci
radnice, radní Vlastimila Vrabcová (manželka chartisty Václava
Vrabce) a starosta
Milan Český, který
ve svém krátkém příspěvku neopomněl
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Již tradičně se v prosinci konalo
vyhodnocení přírodovědné soutěže „Za kapkou rosy“. Letos se jí
zúčastnilo celkem 181 žáků
z 10 škol, jejím mottem bylo: „Tam
v korunách se člověku dech zatají,
tam v korunách se člověk a strom
potkají… Nezapomeňte, stromy
se na nás dívají.“
S třiceti otázkami na téma dřeviny v pražských parcích a také
fauny žijící v Praze si nejlépe poradilo 23 žáků a studentů. Jako nej-

lepší byla vyhodnocena práce
Matěje Vaněčka z Gymnázia Sladkovského, na druhém místě se
umístila Zuzana Plechatá ze stejné
školy, na třetím byla Lenka Horáčková ze ZŠ K Lučinám. Všechny
výherce určitě potěšily hodnotné
ceny, první v pořadí obdržel digitální fotoaparát, soutěžící z druhého a třetího místa dostali mikroskopy, další ocenění knihy
a encyklopedie.
-red-

Stručně
● Centrum volného času Prahy 3
Ulita pořádá v době jarních prázdnin (od 28. 2. do 6. 3.) lyžařský
tábor na Benecku v Krkonoších
(pro lyžaře začátečníky i různě
pokročilé, kvalifikovaní instruktoři,
vlek přímo u chaty, hry, soutěže
a diskotéky, cena 2750,- Kč). Přihlášky a informace u Mgr. K. Jedličkové, pobočka stadion Pražačka,
tel.: 271 776 027.

● Gymnázium Sladkovského
nám. 8 (Praha 3) pořádá 14. 1.
(osmileté studium) a 15. 1.
(čtyřleté studium) od 18.00 Dny
otevřených dveří. Gymnázium
ve školním roce 2004/2005 otevře 1 třídu osmiletého studia pro žáky z pátých tříd ZŠ a 2 třídy čtyřletého studia pro žáky z devátých
tříd ZŠ. Kontakt na tel.: 222 721 108,
fax: 222 715 571.

40. školní rok na Základní
škole K Lučinám
Před 40 lety, 3. září 1963, byla
slavnostně otevřena Základní devítiletá škola Chmelnice v ulici
K Lučinám v Praze 3.
Kulaté výročí založení školy si
žáci, rodiče, bývalí i současní učitelé připomněli 10. 12. slavnostní
školní akademií. Při vystoupení
Letem světem se vystřídali téměř
všichni současní žáci školy v nejrůznějších tanečních, dramatických a hudebních vystoupeních.
Odměnou za jejich snažení jim byl
bouřlivý potlesk téměř šesti set přihlížejících rodičů, bývalých žáků a
příznivců školy. Vystoupení se tak
stalo vyvrcholením pestré zájmové
činnosti realizované na škole
(téměř 30 zájmových aktivit) i přípravy ze školního vyučování.
Ani čtyřicetiletý věk není známkou ustrnutí vývoje školy, naopak,
její živý organismus je právě nyní

svědkem bouřlivého rozvoje.
Budova má novou střechu, zmodernizovanou tělocvičnu, dvě
počítačové učebny a těsně
před dokončením je multifunkční
učebna k interaktivnímu vyučování. Vyšší kvalitu zaznamenává též
výuka jazyků, žáci mají možnost
zahájit vyučování angličtiny již
v 1. ročníku a v 6. ročníku zvolit
ještě jazyk další. Vedle pravidelných škol v přírodě se velké oblibě
mezi žáky těší vodácký kurz i zeměpisné a přírodopisné exkurze.
Mladší žáci oceňují pravidelná
školní posvícení, karnevaly a sportovní soutěže, které škola připravuje ve spolupráci s rodiči.
Na závěr si snad můžeme přát
jen hodně spokojených dětí a rodičů i v příštích čtyřiceti letech.
Mgr. Václav Havelka,
ředitel školy

zdůraznit, že všechny velké věci se
odehrály na Žižkově.
Po ukončení oficiální části programu se většina přítomných
na výzvu Radima Palouše připojila
k „Otevřenému dopisu adresovanému lidu, politickým vězňům
a jejich rodinám na Kubě“ (jeho znění viz www.praha3.cz),
vydanému v USA a podepsanému
např. Václavem Havlem či Madelai-redne Albright.

Omluva čtenářům
V minulém čísle Novin radnice došlo k několika nepříjemným záměnám a chybám. Hned na první straně v upoutávce byl signatář Charty 77 PhDr. Václav
Vrabec překřtěn na Vladimíra, na osmé straně v článku „Oslavy zlatých a diamantových svateb“ bylo špatně uvedeno jméno Miloslavy Plhoňové. Na téže
straně se objevila informace, že Reprezentační ples neziskového sektoru proběhl v hotelu Arcotel Teatrino, ačkoliv se ve skutečnosti konal v hotelu Ariston.
Za uvedené omyly se postiženým osobám a institucím i všem našim čtenářům omlouváme. Přejte nám i sobě, abychom se takovýmto malým, ale
ve svém důsledku velmi nešťastným chybám napříště vyhnuli.
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