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Vzpomínají chartisté

Rudolf Battěk a

Vladimír Vrabec.

Čtěte na str. 7.

Kauza Roháčova 107.

Ještě stále

„dům hrůzy“? 

Blýská se na lepší

časy?

Čtěte na str. 3.

Před 70 lety

založil pedagog

Přemysl Pitter

pro chudé žižkovské

děti Milíčův dům. 

Čtěte na str. 7.

Adventní
zamyšlení

Advent, čtyři týdny před Váno-
cemi, je časem, kdy je víc tmy než
světla, kdy se vytrácí barvy z pří-
rody. Je to čas špatného počasí,
zvýšené nervozity a přepočítává-
ní peněz, čas největších tržeb
pro obchodníky a zloděje a únavy
z okoukané vánoční výzdoby vel-
kých obchodů, útočící už celý
listopad.

Advent znamená příchod. Tedy
setkání. Je to čas přípravy na set-
kání, na hosta. V čase přípravy
na návštěvu většinou uklízíme
a chystáme dobroty a milé pozor-
nosti pro hosta. Těmi hosty bude
rodina každého z nás, ale také pří-
buzní, přátelé nebo známí.Všech-
na tato setkání můžeme prožít
jako naplňující a radostná, či jako
odpornou povinnost. A co host,
jehož narození si připomínáme
na Vánoce? Jak se připravíme
na vítání Ježíše Krista? Kde si
uklidíme a co pro něj přichystá-
me?

Pro křesťany je advent přede-
vším čas přípravy na narození
Páně. Čas čekání. K tomu patří
trpělivost a vytrvalost, ale též fan-
tazie i příjemné napětí, obojímu
se můžeme učit od dětí. Čekáme
na betlémské dítě, jehož narození
nám přináší naději. Ujišťuje, že
milosrdný Bůh je věrný a nezapo-
míná na svůj svět, na nás. Nepři-
chází ovšem s hřmotem hromů
a blesků, s armádami ani s hlasi-
tými projevy. Přichází jako bez-
mocné mimino, nechává prorůs-
tat náš svět svou láskou jakoby
zespodu, potichu, ale s velikou
silou.

Prožijme advent tak, aby nás
o Vánocích nečekala prázdnota
podobná prázdnotě pomačka-
ných papírů z rozbalených dárků.
Přeji vám, abyste se po advent-
ním čekání setkali s Boží nadějí
a se svými blízkými v radosti
a lásce. Elen Plzáková,

farářka ČCE na Jarově

Milí spoluobčané,
v dětských pokojích už visí adventní
kalendáře. Naši nejmenší začali
odpočítávat, kolik dnů zbývá
do Štědrého večera. Čas, který je 
pro ně zdrojem radosti a příjemné
netrpělivosti, je pro mnoho rodičů 
ve znamení permanentního shonu,
stresu a únavy. Je přece potřeba
nakoupit dárky a v rámci příprav
udělat asi milion důležitých věcí…

Když jsem psal toto vánoční
zamyšlení naposledy, přimlouval
jsem se za to, abychom více vnímali
duchovní, nemateriální rozměr
Vánoc. „Lehko se to píše, hůře
dělá…,“ pomyslí si možná mnohá
čtenářka, která stačí prolétnout Novi-
ny radnice třeba v rámci kratičkého
odpočinku při pečení cukroví. Ale
ruku na srdce, Vánoce nejsou soutěží
oto, kdo má nejvíce nablýskaná okna
v celém domě. Naše hlavní město

nabízí v čase adventním nepřeber-
nou nabídku různých koncertů,
výstav a dalších kulturních akcí.
Anebyl by některý mrazivý prosinco-
vý večer jako stvořený pro procházku
rozzářenými ulicemi, prostoupený-
mi atmosférou nadcházejících svát-
ků? Mimochodem, letos dostává
naše městská část asi po deseti letech
zbrusu novou vánoční výzdobu. 

Pro běžnou domácnost hraničí
předvánoční nakupování téměř
s vydrancováním rodinného rozpo-
čtu. Ekonomové a obchodníci nás
přesto z televizních obrazovek opti-
misticky informují o tom, že letošní
Vánoce budou mimořádně štědré,
očekávají další výrazný rekord v utrá-
cení. Nezapomínejme však, že
nemalá část lidí kolem nás prožívá
Vánoce mimořádně skromně. Jaký-
koli hodnotnější dárek je pro ně
pouze nesplněným snem, někdy

bývá problém opatřit
i základní potraviny. Lho-
stejno, zda je to v konkrét-
ním případě osamělý
důchodce, nemocný člověk
nebo matka smalými dětmi.
Všichni potřebují naši sta-
rost, pomoc a podporu, teď
v předvánoční a vánoční
době to platí dvojnásob.
A dostanou-li ji, pak teprve
můžeme dát Vánocům pří-
vlastek štědré a milosrdné.

Upřímně přeji vám všem,
ať máte možnost prožít
vánoční svátky a konec roku
v klidu a pohodě v kruhu své
rodiny a přátel. Přeji vám
také mnoho zdraví, štěstí
alásky vnovém roce -- vroce
2004.

Váš Milan Český,
starosta

28. říjen 1918 -- den plný napě-
tí, později nadšení a v podvečer
vyhlášení samostatného státu.
Den spjatý s nadějemi národů
Čechů a Slováků. Den spojený 

se jménem z nejváženějších -- jmé-
nem Tomáše Garrigua Masaryka.

V den 85. výročí vzniku samo-
statného státu se na žižkovské
radnici uskutečnilo jako každo-

ročně setkání s těmi, kteří pro za-
chování svobody naší země
v moderních dějinách udělali
nejvíce: s veterány druhé světové
války.

S těmi, kteří po mnichovském
diktátu, věrni zásadám ma-
sarykovské republiky, odešli
do zahraničí, aby pod hlavičkou
jiných armád bojovali za svobo-
du své země. Díky jim byla naše
země po ukončení druhé světové
války přiřazena po bok vítězných
mocností. A byli to opět oni -- jak
letci z Anglie, tak mnozí bojovní-
ci z východní fronty, kdo díky
svým zásadám byli nepohodlní
pro komunistický režim a kdo
v 50. letech byli pronásledováni.
Nyní po r. 1989 se dočkávají
uznání. Jsem ale přesvědčena, že
spolu s projevy respektu a úcty,
jak se o ně alespoň jednou
do roka snaží i naše radnice, by
v této zemi měly být více oceňo-

vány hodnoty, pro které tito sta-
teční, nyní již staří lidé byli ochot-
ni obětovat i život. Jsem přesvěd-
čena, že to by bylo skutečným
doceněním jejich životů.

Po setkání na radnici se konal
v Památníku na Vítkově koncert
ke státnímu svátku, na který
byli veteráni pozváni. V prosto-
rách, které byly původně urče-
ny pro památník hrdinství legi-
onářů, seděli jejich pokračova-
telé.

O několik dní později -- 11. 11.
-- v den výročí ukončení první
světové války bylo vzpomenuto
nejen hrdinství našich vojáků,
ale veteránů všech válek. Polože-
ním květiny k památníku obě-
tem světových válek vzdala také
Praha 3 hold lidským životům,
které byly zmařeny -- chci věřit,
že ne zbytečně.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Nedávno mi -- tak jako v posled-
ních měsících řada jiných lidí -- vola-
la starší paní a ptala se mě, kdy už
něco uděláme s tou dopravou
na Praze 3. Když jsem se jí zeptal, co
má konkrétně na mysli, sdělila mi, že
je jí 84 roků, chodí o berlích, na což si
už zvykla, ale stále více jí vadí, jak
obtížné je přecházení mezi zaparko-
vanými auty, která často parkují
na chodnících, ve dvou řadách
a někdy i na přechodech. Chvíli jsme
se o tom problému bavili a shodli
jsme se natom, že tento jev  tak typic-
ký pro centra velkých měst vyžaduje
další řešení. Protože všechno souvisí
se vším, nejde jen onesprávně zapar-
kované automobily, ale v důsledku
toho i o zhoršení průjezdnosti ulic,
a to i těch velkých. Tam, kde se vytvá-
řejí kolony vozů, navíc prokazatelně
narůstá množství exhalací a zvyšuje
se hladina škodlivého hluku. Samo-
zřejmě díky větší nepřehlednosti
vzrůstá i počet dopravních nehod.

Zastupitelstvo městské části Pra-
ha 3 na svém jednání dne 23. 9. přija-
lo návrh řešení „dopravy v klidu“ 

(= problematika parkování) pro-
střednictvím zavedení zón placené-
ho stání (dále jen ZPS). ZPS nemůže
na svém území zavést městská část,
ale pouze obec -- hl. m. Praha.
Z tohoto důvodu bylo usnesení ZMČ
Praha 3 předáno k projednání Radě
hl. m. Prahy. Výsledkem by mělo být
zavedení parkovacího systému, který
je obdobou parkování v Praze 1,
na území celé MČ Praha 3 v průběhu
léta příštího roku.

ZPS dle vypracované analýzy
a následného projektu (zatím zpra-
cování dokončeno na přibližně 2/3
území Prahy 3 -- oblast od centra 
po ul. Jana Želivského, na zbylém
úseku  se pracuje) budou rozděleny
do tří částí, které pracovně můžeme
označit za zónu Žižkova, zónu Vino-
hrad a zónu Jarova. V těchto hlavních
částech budou vyhrazena místa 
a) pro tzv. rezidenty -- občany s trva-
lým bydlištěm na území MČ Praha 3
-- a abonenty, tj. fyzické a právnické
osoby mající sídlo nebo provozovnu
nanaší MČ, b) místa pro návštěvníky,
tj. parkovací stání osazená parkova-

cími automaty, c) místa technická
a zásobovací (pro invalidy -- ZTP/P
a místa pro zásobování). Samozřej-
mě, že v důsledku nezbytnosti regu-
lace dopravy a zajištění dostatku par-
kovacích stání budou upřednostňo-
váni rezidenti a abonenti opro-

ti návštěvníkům. Rezidenti a abo-
nenti dle navržené organizace budou
mít možnost si zakoupit parkovací
kartu, a to v několika časových reži-
mech: měsíčním, čtvrtletním, půl-
ročním aročním. Cena těchto parko-
vacích karet není pro Prahu 3 zatím

stanovena, ale bude se odvíjet od stá-
vajícího poplatku uplatňovaného
na Praze 1. Osoby -- rezidenti starší 
65 let budou zvýhodněni. Celkem se
počítá naúzemí, které bylo zpracová-
no (viz výše), se zřízením cca 10 725
parkovacích stání. Tento počet neza-

hrnuje garážová
stání a vnitroblo-
ky. Rovněž se zde
počítá s osazením
44 parkovacích
automatů, při-
čemž většina bu-
de na stání krátko-
dobé, tj. do 2 hod.,
amenšina nastání
do6 hod. Parkova-
cích míst pro náv-
štěvníky je na-
plánováno 1538.
V procentech 
to znamená, že 
84,57 % bude vy-
hrazeno pro rezi-
denty a abonenty,
14,34 % pro náv-
štěvníky a 1,09 %

pro zásobovací a technická místa.
Co nám to všem přinese? Měst-

ské části -- alespoň zpočátku -- řadu
starostí. Každá nově zaváděná věc
s sebou přináší menší nebo větší
dílčí problémy a je na nás, aby-
chom je vyřešili. Na tomto místě
však chci všechny občany ubezpe-
čit, že se tak neděje ani z finančních
důvodů, jak se někteří domnívají
(zavádění ZPS je finančně nároč-
né), ani ze snahy někomu (řidičům)
nebo sobě komplikovat život. Par-
kujících automobilů neustále při-
bývá a nějaký způsob řešení je
nezbytný. Navíc MČ Praha 3 při-
pravuje projekty podzemních gará-
žových stání, jejichž realizace je
v řádu několika let a které by
postupně měly povrch komunikací
uvolňovat. Výsledkem snažení nás
všech by tedy měla být volnější
a čistší Praha 3, kdy bude možné
alespoň po některých ulicích poho-
dlně chodit, posedět na lavičce
a volně dýchat.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Parkování na Praze 3 -- řešení se blíží

Konec koalice

na Praze 3?
Předseda Klubu zastupitelů

za ČSSD Ing. Bohuslav Nigrin zaslal
předsedovi Klubu členů ODS Zastu-
pitelstva MČ Praha 3 Pavlovi Hurdo-
vi dopis, v němž mu sdělil, že ČSSD
na Praze 3 odstupuje od koaliční
dohody uzavřené mezi ODS a ČSSD
na radnici MČ Praha 3. V dopise dále
uvedl důvody, které ČSSD k tomuto
kroku vedly.

Klub členů ODS ZMČ Praha 3 vzal
tento dopis na vědomí s tím, že
nesouhlasí s důvody k vypovězení
koaliční dohody, a vyzval vedení
klubu ČSSD k jednání směřujícímu
k odstranění stávajících problémů.

V době do naší uzávěrky nebyl ofi-
ciálně znám žádný další vývoj, jedno
je však jisté. V souladu se zákonem
a s jednacím řádem ZMČ Praha 3 se
o osudu vedení radnice rozhodne
nazasedáníZastupitelstva, kterépro-
běhne 16. 12. tohoto roku. O jeho
výsledku vás budeme v lednovém
čísle podrobně informovat.

-red-

O vánocích a lidech

Slavnostní setkání s veterány
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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 nebezpečné odpady -- laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu,
oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situ-
aci 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 16.00 hod.,
to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů 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.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad

Stalo se již tradicí, že se města
zdobí vánočními světly aslavnostní
atmosféru podtrhuje i světelná
výzdoba v ulicích Prahy 3. Protože
světla, která byla užívána v před-

chozích letech, již zestárla a jejich
oprava a údržba přestala být renta-
bilní, vyhlásila Rada městské části
Praha 3 výběrové řízení na pořízení
nové vánoční výzdoby. Po zkuše-
nostech z dřívějška se zjistilo, že je
výhodnější si světelnou výzdobu
pouze pronajmout. Městské části
se tím zjednoduší problémy
s uskladněním a zajišťováním
údržby a oprav, které takto budou
svěřeny specializované firmě. Sou-
částí vítězné nabídky bylo i odkou-
pení a zhodnocení původní výzdo-
by. Jako nejvýhodnější byla vybrá-
na nabídka firmy MK-mont illumi-
nations, s. r. o., z Klášterce nad Oh-
ří, která za cenu 5 100 000Kč nabíd-
la pronájem 307 metrů čtverečních
dekorací v ulicích a 2380 metrů
ozdob na 4 vánočních stromech,
vše po dobu deseti vánočních

sezón. Nová vánoční výzdoba je již
připravena a premiérově se rozsvítí
počátkem prosince.

-red-

Mikuláš přinese nové vánoční

osvětlení

Rada městské části Praha 3

Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3 dny) 8. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2 dny) 15. 12.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (3 dny) 22. 12.
4. Přemyslovská/Jičínská (3 dny) 1. 12., 29. 12.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (3 dny) 8. 12.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2 dny) 15. 12.
7. Táboritská - zadní trakt/Baranova (3 dny) 22. 12.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2 dny) 1. 12., 29. 12.

Okruh C
9. nám. Barikád (2 dny) 8. 12.

10. Ambrožova/Malešická (3 dny) 15. 12.
11. Jeseniova 143 (3 dny) 22. 12.
12. V Zahrádkách/Květinková (3 dny) 1. 12., 29. 12.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3 dny) 8. 12.
14. Koněvova/V Jezerách (2 dny) 15. 12.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2 dny) 22. 12.
16. Křivá 15 - vedle domu (3 dny) 1. 12., 29. 12.

ze dne 5. 11.
Konstatovala
■ usnesení RMČ č. 555 ze dne 17. 9. (ke změně
spádových obvodů ZŠ) je vzhledem k projedná-
vanému programu ZMČ P-3 dne 23. 9. bezpřed-
mětné, a zrušila jej jako nadbytečné
Souhlasila
■ s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdra-
votního ZŠ Havlíčkovo nám. ve výši 50 000 Kč
a Hospicu sv. Štěpána ve výši 20 000 Kč a přís-
pěvku z téhož fondu Odboru sociálních věcí --
oddělení sociální prevence ve výši 15 000 Kč 
■ s prominutím pohledávky MČ P-3 na nájem-
ném a službách v celkové výši 110 580 Kč Klubu
přátel Žižkova za užívání nebytových prostor
v Sabinově a Táboritské ulici, která se týká obdo-
bí od října roku 2002 do prosince letošního roku
a doporučila ZMČ schválit prominutí této
pohledávky
Vzala na vědomí
■ dopis ZO ČSOP Koniklec P-3 ze dne 22. 10.
a souhlasila s umístěním znaku MČ P-3 na infor-
mační tabule pro Vrch sv. Kříže ■ doporučení
komise sociální a zdravotní RMČ ze dne 23. 10. --
možnost převzetí Integračního centra Zahrada
v P-3 hl. m. Prahou, schválila toto doporučení
a uložila: 1. vedoucímu Oboru ekonomického 
ve spolupráci s vedoucím Odboru technické sprá-
vy majetku a investic a ředitelem IC Zahrada vyčís-

lit celkové náklady MČ P-3 na vybudování a pro-
voz IC od počátku jeho vzniku, 2. starostovi
MČ M. Českému jednat s Radou hl. m. Prahy
o podmínkách převzetí IC Zahrada hl. m. Pra-
hou ■ doporučení komise sociální a zdravotní
RMČ ze dne 23. 10. k poskytnutí finančních pro-
středků na sociální účely na základě předložené-
ho požadavku a doporučila ZMČ schválit navr-
žené dary na sociální účely o. s. Naděje ve výši 
25 000 Kč a Mamma Help Centru ve výši 25 000 Kč
■ doporučení sociální a zdravotní komise RMČ
ze dne 3. 10. k poskytnutí bytů v Domě s pečo-
vatelskou službou a souhlasila s uzavřením
smlouvy o nájmu u 4 bytů ■ zánik mandátu
(rezignaci) pana MUDr. Ivana Holeyšovského
(ODS, volební obvod 3) ke dni 31. 10. a předala
ke dni 1. 11. osvědčení nastoupenému členu
ZMČ panu Miroslavu Vilímcovi (ODS, volební
obvod 3) jako prvnímu náhradníkovi ■ návrh
na odkoupení pozemku parcely č. 1648/10
v k. ú. Žižkov a doporučila ZMČ prodej uvede-
ného pozemku takto: ideální 1/2 pozemku 
manželům Červeným (vlastníkům 1/2 garáže
na uvedeném pozemku) za kupní cenu 
61 200 Kč a ideální 1/2 pozemku manželům
Česákovým (vlastníkům 1/2 garáže na uvede-
ném pozemku) za kupní cenu 61 200 Kč
Kompletní seznam a znění usnesení RMČ najde-
te na www.praha3.cz.

Zákonem č. 229/2003 Sb. byl novelizován zákon
č. 565/90 Sb. o místních poplatcích. Na základě této
novely budou Magistrátem hl. m. Prahy vydány 
pro jednotlivé poplatky příslušné novelizované
vyhlášky. Patrně největší úpravy byly provedeny 
ve vyhlášce o místním poplatku ze psů.

Co se tedy pro majitele psů v Praze od 1. 1. 2004
změní?

Poplatníkem místního poplatku je držitel psa, kte-
rým může být nejen jeho vlastník, ale i někdo jiný,
kdo se k němu chová a nakládá s ním, jako by byl
jeho vlastní, tzn. stará se o něj a zajišťuje péči spoje-
nou s jeho životem. Rozhodující je i nadále, kde má
držitel psa trvalé bydliště. Nové vymezení povinné
osoby odstraní stávající jednání poplatníků,
na základě kterého byl pes přihlašován v obcích
s nižší sazbou poplatku nebo na osobu, která má sta-
novenu nižší poplatkovou povinnost (důchodci),
bez ohledu na to, u koho byl pes fakticky chován.

Poplatek za psa se nyní bude platit za psa staršího
3 měsíců (na rozdíl od současných 6 měsíců), při-
čemž povinnost přihlásit psa do evidence do 15 dnů
od jeho pořízení a opatřit jej evidenční známkou
zůstává zachována. Sazby poplatku se mění ze sou-
časných 1000 Kč na 1500 Kč za jednoho psa, ze dru-

hého a dalšího psa se zvyšuje o 50 %, tzn. na 2250 Kč
za rok. Pro důchodce, jejichž jediným zdrojem příj-
mu je důchod (jsou bez dalšího přivýdělku), zůstává
sazba stejná jako doposud, tj. 200 Kč ročně za jed-
noho psa, 300 Kč za druhého a dalšího psa. 
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé,
bezmocné, držitelé průkazů ZTP/P a osoby prová-
dějící výcvik psů určených k doprovodu osob těles-
ně postižených.

Výrazná změna nastává v udělovaných sankcích.
Pokud poplatník nezaplatí předepsaný poplatek
v příslušném termínu a ve správné výši, může mu
být dlužná částka zvýšena až třikrát (dosud bylo
možné maximální zvýšení pouze o 50 % dlužné část-
ky). Tato zvýšená cena sankce se od 1. 1. 2004 bude
vztahovat na všechny druhy místních poplatků,
nedoplatky budou nekompromisně vymáhány
včetně exekucí. Vzhledem ke zvýšené přísnosti a čet-
nosti kontrol doporučuji všem, kteří mají nějaké
dluhy na místních poplatcích, aby situaci napravili
nejpozději do konce tohoto roku.

Změnám v ostatních místních poplatcích, které
nejsou tak výrazné, se budu věnovat příště.

Eva Kallistová,
vedoucí oddělení poplatků

Změny místních poplatků

Dne 20. 11. proběhlo na Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy
jednání týkající se dopravních opatření souvisejících s výstavbou
mostů přes komunikaci Seifertova.

Ze závěrů tohoto jednání vyplynulo, že celá akce by měla proběh-
nout v 4 následujících etapách:

I. ETAPA: 29. 11. 2003 -- 19. 12. 2003
MHD (městská hromadná doprava): výluka tramvají, bude zavedena
náhradní autobusová doprava
IAD (individuální automobilová doprava): uzavírka v úseku Havelko-
va -- křižovatka Bulhar ve směru do centra a v úseku křižovatka Bulhar
-- Italská ve směru z centra

II. ETAPA: 20. 12. 2003 -- 15. 7. 2004
MHD: bez omezení po provizorní trati
IAD: uzavírka v úseku Italská -- křižovatka Bulhar v obou směrech

III. ETAPA: 16. 7. 2004 -- 25. 8. 2004
MHD: výluka tramvají, bude zavedena náhradní autobusová doprava
IAD: uzavírka v úseku Italská -- křižovatka Bulhar v obou směrech

IV. ETAPA: 26. 8. 2004 -- 31. 10. 2004
MHD: bez omezení
IAD: uzavírka v úseku Italská -- křižovatka Bulhar v obou směrech

Komunikace Příběnická aŘehořova budou zaslepeny azobousměrně-
ny -- nebude možnost vjezdu či výjezdu na komunikaci Seifertova. Pěší
provoz bude s některými omezeními zachován po celou dobu výstavby.

Vzhledem knáročnosti celého projektu je možný určitý časový posun
jednotlivých etap. Příslušná správní rozhodnutí vydává Magistrát hl. m.
Prahy, Odbor dopravy, který také poskytne nejpřesnější informace
(na tel. 236 002 579 v po--čt 8--18, v pá 8--16).

Ing. Martin Vančura,
vedoucí oddělení silničního úřadu

Dopravní opatření

v Seifertově ulici

Poradí nám
pamětníci?

Dětské hřiště Na Balkáně se má
v příštím roce dočkat rozsáhlé
rekonstrukce a opravy. U vstupu
na hřiště se z předcházejících let
nacházejí dva kamenné pilíře,
které by architektka úprav
Ing. Ivana Tichá ráda zachovala
i u nové podoby hřiště. Potřebo-
vala by ovšem vědět, k čemu slou-
py původně sloužily a součástí
čeho byly.

Proto se obracím na vás, naše čte-
náře, zdali v této věci nemůžete být
nápomocni: pokud něco o původu
a účelu sloupů víte, dejte mi prosím
vědět na tel. 222 116 365 nebo se
ozvěte redakci Novin radnice na tel.
222 116 242. Za všechny poznatky
a informace předem děkuji.

Jitka Kypová,
oddělení správy zeleně OTSMI

Dotace ze strany hl. m. Prahy je nejvýznamněj-
ším příjmem rozpočtu. Dle zákona o rozpočtovém
určení daní je příjemcem podílů na daních obec
hl. m. Praha (HMP), městské části (MČ) jsou proto
závislé na tom, jak HMP daně rozdělí.

Pro letošní rok byla naší MČ dotace krácena o 2 %
oproti roku 2002 -- ze 146 mil. Kč na 143 mil. Kč s odů-
vodněním solidarity s MČ postiženými povodněmi. 

V průběhu roku probíhala mezi hl. m. Prahou
a pražskými MČ jednání na úrovni místostarostů
(příp. starostů) pro ekonomiku. Na jednáních se hle-
dal způsob určení výše dotace pro jednotlivé MČ.
Střetávaly se zde zejména dva druhy protichůdných
názorů.

Zaprvé jsme řešili, zda mají mít MČ podíl na dani
z příjmů fyzických osob vybrané na území každé MČ.
Pro nás by byl tento motivující způsob stanovení
výše dotace mnohem výhodnější, jelikož v Praze 3
bydlí mnoho podnikatelů, kteří platí daně. Totéž
platí pro ostatní centrální MČ, ale pro okrajové tomu
tak není. Z toho důvodu se nakonec HMP přiklonilo
k nezohledňování výše vybrané daně dle území.

Druhým tématem diskuse bylo kriteriální rozděle-
ní celkové sumy dotací. Rozhodování komplikoval
fakt, že zde není rozhodnutí ano nebo ne, ale jaká
stanovit kritéria. V případě zachování stejného celko-
vého objemu dotací nemůže jedna MČ získat, aniž
by nepoškodila jinou. Zároveň není jednoduché najít

nejen správná kritéria, ale i váhu, jak která ovlivní
výši dotace. Mezi základní diskutovaná kritéria patřil
počet obyvatel (zohledňuje např. počet úkonů, které
musí úřad učinit za rok), rozloha (malé vs. rozlehlé
MČ -- údržba majetku, komunikací, zeleně), počet
žáků apod.

MČ Praha 3 přišla se svým návrhem doloženým
konkrétními výpočty. Návrh měl jeden významný pří-
nos -- vrátil diskusi z akademického polemizování
nohama na zem, když doložil, jak propastné rozdíly by
u některých MČ vznikly. Praha 3 by získala okolo 13
mil. Kč, avšak jiné by se propadly až o 60 mil. Kč.

HMP nakonec přišlo s tím, že bude každoročně
navyšovat objem dotací stejným tempem, jakým
porostou daňové příjmy. Pro naši MČ to znamená
nárůst o 9,64 % proti roku 2003, tj. na 157 mil. Kč.

Bohužel však není příliš důvodů k optimismu,
neboť těchto 14 mil. Kč nám ani nepokryje nárůst
výdajů vyplývající z titulu zvýšení DPH.

Jelikož pro naši MČ je předmětné navýšení vyšší,
než jaké jsme vypočetli dle našich vlastních kritérií,
tj. těch, která dle našeho názoru nejlépe „seděla“
potřebám Prahy 3, a s ohledem na pravděpodobnost
opětovného nárůstu v dalších letech, přijali jsme
tuto alternativu s povděkem, neboť ani ostatní MČ
nebudou na příjmech z dotací „biti“.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Dotační vztahy ze strany hl. m. Prahy

Prodej vánočních kaprů:

● Dalimilova/Roháčova (Pro-
kopovo nám.) ● Hájkova/Koně-
vova ● Hradecká 22 ● Jesenio-

va 93 a 95 ● Kolínská 20 ● Koněvova 153, 164
a 166, roh V Jezerách ● Libická 12 
● nám. Jiřího z Poděbrad 6 ● Perunova 18 ● Sei-
fertova/Sladkovského nám. ● Slezská/Hradec-
ká (Albert) ● Táboritská 23 ● Vinohradská 136

Prodej vánočních stromků:

● nám. Jiřího z Poděbrad/Slavíkova ● Koně-
vova 112 (Ohrada), roh Na Vrcholu ● Seifertova

proti č. 51 ● Táboritská 23 ● Vino-
hradská -- roh Milešovská, roh
Orlická, roh Libická, nad vestibu-
lem metra Flora ● mezi ulicemi
Vinohradská a Izraelská nad vesti-
bulem metra Želivského

Celé to začalo trochu jako detektivní příběh, pra-
covnice domovní správy náhodně zjistila, že v bytě,
na který má smlouvu paní B. K., bydlí zcela jiná žena.
Ta nejprve tvrdila, že je dcerou, posléze i neteří
nájemkyně, avšak pravdou je, že ani dceru ani neteř
zmíněná paní, mimochodem ročník 1909, nemá.
V bytě žili cizí lidé a o osudu B. K. nebylo nic známo.
Černé představy se naštěstí nenaplnily, vyšlo najevo,

že paní byla umístěna do Domova
důchodců v Heřmanově Městci.
A s bytem nakládal synovec nájem-
nice, který jej neoprávněně pronají-
mal. Úřad městské části situaci řešil
podáním žaloby na vyklizení bytu,
soud nárok Úřadu na byt potvrdil,
nájemkyně souhlasila s vyklizením
bytu a přála si, aby byl nábytek
odvezen na skládku.

Ve středu 12. 11. proběhla za asi-
stence přizvaných novinářů a mís-
tostarosty Michala Kuciána exeku-
ce. Všichni zúčastnění si hluboce
oddechli, neboť byt byl téměř
prázdný a hlavně v dobrém stavu.
V přízemním bytu první kategorie

zbylo jen několik vyklizených skříní, kredenc a postel.
V kufrech byly záclony a v pečlivě udržovaných
albech rodinné fotografie. Na základě článku v dení-
ku Metro se o rodinné památky nakonec přihlásila
další vzdálená příbuzná, a tak na skládku putovalo jen
pár kousků nábytku. Byt bude v krátké době opraven
a k dispozici bytové komisi. 

-red-

Prodejní místa -- Vánoce 2003

(stav k 20. 11. 2003)

Exekuce ve Slezské
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Sestavování 
rozpočtu hl. m. Prahy

V těchto týdnech je v plném proudu příprava roz-
počtu hl. m. Prahy. Dle prvního návrhu počítá roz-
počet s celkovými příjmy ve výši 29 254 mil. Kč, při-
počteme-li k tomu dotace od státu na přímé nákla-
dy ve školství ve výši 5956 mil. Kč, mělo by hl. m.
Praha hospodařit s 35 210 mil. Kč.

Naprosto dominantními jsou příjmy daňové
(v souhrnu 30 138 mil. Kč). Tyto plynou Praze jednak
jako kraji, ale hlavně jako obci. Jelikož v Poslanecké
sněmovně neprošla novela zákona o rozpočtovém
určení daní, získává Praha stejně jako ostatní kraje
naprosto nedostačující příjmy (1900 mil. Kč) vzhle-
dem k povinnostem, jež kraj musí vykonávat.

Z DPH získává hl. m. Praha 10 612 mil. Kč, z daně
z příjmů fyzických osob 9699 mil. Kč a z daně 
z příjmů právnických osob 6689 mil. Kč. Méně
významnými jsou příjmy z poplatků, které jsou
očekávány ve výši 638 mil. Kč. Nedaňové příjmy
dosahují v rozpočtu na rok 2004 výše 1077 mil. Kč
a vyplývají převážně z realizace majetku a přijatých
sankčních plateb.

Výdaje rozpočtu se zatím tvoří, běžné výdaje by
však měly dosahovat 27 457 mil. Kč a kapitálové
výdaje 7590 mil. Kč. V případě kapitálových výdajů
se jedná o výši, se kterou hl. m. Praha počítá každo-
ročně při svých investičních akcích, s výjimkou roku

2003, kdy v důsledku povodní vzrostly kapitálové
výdaje na 18 507 mil. Kč.

Dále by měla být vytvořena rezerva dluhové služ-
by ve výši 1000 mil. Kč určená na budoucí splátky
přijatých emisí obligací, vlastní splátky půjček
a úvěrů by měly činit 211 mil. Kč.

K významnému posunu došlo u dotací poskyto-
vaných městským částem. Po několikaleté stagnaci
příspěvků (pro rok 2003 dokonce došlo k jejich
poklesu o 2 % u vybraných MČ -- včetně Prahy 3) se
rozhodlo hl. m. Praha navyšovat dotace MČ stejným
tempem, jakým rostou daňové příjmy Prahy. V prů-
měru tak neúčelové dotace vzrostou o 8,5 % oproti
roku 2003 na celkových 3019 mil. Kč, v několika MČ
včetně Prahy 3 dokonce o 9,64 %. Pro MČ Praha 3
činí tento rozdíl 14 mil. Kč. Průměrná dotace na jed-
noho obyvatele se dle dotačních vztahů k MČ dostá-
vá na částku 2,56 tisíc Kč. Další důležitou změnou je
navržená rezerva ve výši 500 mil. Kč na krytí inves-
tičních potřeb MČ. Tato navrhovaná změna přispě-
je ke zvýšení stability rozpočtů MČ a ulehčí členům
Zastupitelstva hl. m. Prahy v rozhodování o strate-
gických záměrech hl. m. Prahy, neboť je zbaví neu-
stálého projednávání dílčích problémů s rozpočty
jednotlivých MČ.

Bc. Ondřej Pecha,
zastupitel hl. m. Prahy

Magistrát informuje

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

Nyní nejvíce pracuji na třech věcech. První je
zajištění dostatečného množství finančních
prostředků pro rekonstrukci škvárového hřiště
na Pražačce, které je v posledních letech ostu-
dou tohoto sportovního areálu. Buď se na něm
tolik práší, že se vůbec nedá dýchat a venkovní
bazén je plný škvárového prachu, nebo je
na něm po kotníky bahna. Věřím, že již příští
rok tam bude umělá tráva a také osvětlení.
Druhá záležitost jsou půdní vestavby. Městská
část vlastní mnoho domů, kde je možno půdu
předělat na prostor k bydlení. Nyní se ve výbo-
ru k realizaci majetku zabýváme tím, jak umož-
nit lidem z Prahy 3 vystavět si v těchto prosto-
rách byty tak, „aby to šlo rychle“ a přitom 

ve finančních možnostech většiny spoluobčanů.
Jsem přesvědčen, že do konce roku takový
model najdeme. Třetí a jistě ne poslední věc,
které věnuji hodně času, jsou základní školy.
Jejich problematika hýbe obvodem a je nutno
nalézt ve spolupráci s rodiči a učiteli takové
řešení, které umožní jejich ekonomické přežití
a zároveň bude maximálně citlivé k dětem. Dát
této oblasti jasnou vizi do konce tohoto kalen-
dářního roku je nejvýznamnějším úkolem,
který před námi stojí.
2. Co považujete za svůj největší úspěch
z toho, co se již podařilo realizovat?

Výkup pozemků pod Integračním centrem
Zahrada. Ten je před podpisem smluv a centru
zajistí možnost jeho dalšího rozvoje. Tento
úkol se vleče již z minulých volebních období,
snad bude v řádu týdnů realizován a dokon-
čen.

Viktorka Žižkov. Investicí do rekonstrukce
zázemí severní tribuny jsme umožnili klubu 
se stoletou tradicí, aby i nadále hrál na Žižkově.
Bohužel hráčům se nyní na hřišti vůbec neda-
ří, ale to je na majitelích klubu, aby našli cestu,
jak z toho ven. Obec jim zajistila podmínky,
na hřišti to za hráče neukopeme.

Rozšíření ošetřovatelského domova. Již jsme
vyčlenili prostředky pro zajištění projektové
dokumentace na tuto akci, kterou zrealizujeme
do konce volebního období. Ošetřovatelský
domov tak bude moci většímu počtu našich
seniorů zajistit důstojné stáří blízko jejich
dosavadního bydliště.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím jste nespo-
kojen?

Nejsem spokojen s tím, že se mi od voleb
dosud nepovedlo změnit konstrukci mandátní
smlouvy SKM, a stejně tak nejsem spokojen
s tím, že na správu obecního majetku přichází
stále řada stížností.

Zeptali jsme se...

Michala Kuciána,

zástupce starosty

Oblast působnosti: SKM Praha 3, evidence majetku,
OTSMI (investice), byty, prodej podílových domů,
přestavba stadionu Viktoria Žižkov.

Potřeba efektivně hospodařit se svěřenými
prostředky v zájmu všech skupin občanů Prahy 3
se zcela přirozeně setkává s neochotou rodičů
žáků ZŠ pozbýt tu část výhod, kterou s sebou
pokles žáků ve třídách přináší. Souběžně s tím,
a to je problém svým způsobem ještě závažnější,
znamená redukce počtu škol pro tu kterou oblast
ztrátu zázemí, kterou ta či ona škola v místě
svého tradičního působení vždy vytváří. Jistě
nelze jednoznačně postavit rovnítko mezi vysoký
počet žáků a nekvalitní výuku a naopak. Ale
o důležitý faktor se bezesporu jedná. Zároveň
každá ZŠ je významným komunitním centrem
s bezpochyby pozitivním dopadem na život
v obci v tom nejširším slova smyslu.

V žádném případě si nepřejeme, aby navyšo-
vání finančních prostředků na jednoho žáka, 
ke kterému v důsledku ubývajícího počtu dětí 
ve školství dochází, šlo na úkor jiných skupin oby-
vatelstva. Jejich rostoucí potřeby jsou v mnoha
případech nezpochybnitelné (například rozsah
i kvalita služeb pro obyvatele v poproduktivním
věku). Nebráníme se důsledným opatřením
proti výraznému překračování normativů v jed-
notlivých školách. Avšak direktivní rozhodnutí
o způsobu omezení nadnormativní potřeby
finančních prostředků tím, že se zruší několik
škol, není jedinou možností, jak disproporci

mezi stávající kapacitou škol a reálným počtem
dětí ve třídách vyřešit. Takovéto rozhodnutí
může být rychlé, šikovné apod., ale v žádném
případě jej nemůžeme nazvat optimálním 
ve vlastním slova smyslu.

Principem nearogantního rozhodování v těch-
to otázkách musí být prodiskutování možných
variant řešení, a to i s vedením škol a zástupci
rodičů. Zamezí se tím zbytečným spekulacím
o osudu budov zrušených škol a výrazně omezí
emotivní projevy i protesty. Zájem o věci veřejné
by neměl být nepříjemnou komplikací při rozho-
dování a bojem kdo s koho, ale příležitostí 
pro vzájemnou školu demokracie.

Oceňujeme proto všechna dosavadní jednání,
která směřují ke kompromisním řešením.
Na stole leží první návrhy škol, které mohou při-
nést nemalé úspory jak mzdových, tak provoz-
ních nákladů. Očekáváme, že zastupitelé je vez-
mou jako stavební kameny či inspiraci své kon-
cepce optimalizace školství.

Věříme, že Zastupitelstvo nebude na svém pro-
sincovém zasedání dělat nikomu (ani rodičům
a dětem, ale ani sobě) medvědí službu.

Jitka Sýkorová 
za Radu ZŠ Perunova

Monika Odlerová 
za vznikající Radu ZŠ Žerotínova

ZŠ na Praze 3 -- tanec mezi vejci

Úkoly veřejné správy při fi-
nancování škol vymezuje pře-
devším zákon o státní správě
a samosprávě ve školství. Hlav-
ními subjekty, kteří jsou
do financování zapojeni, jsou
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT), kraje
a obce, jenž jsou v případě
mateřských a základních škol
ve většině případů jejich zřizo-
vateli.

Hl. m. Praha má v tomto čle-
nění svá specifika, neboť je
zároveň krajem a obcí a navíc
se člení na městské části. Funk-
ci zřizovatele až na výjimky
nenaplňuje právě u MŠ a ZŠ,
kde jsou zřizovateli městské
části.

Základní financování škol lze
rozdělit na dvě části. V prvé
řadě je třeba zajistit provoz
škol. Nejvýznamnější část je
hrazena z neinvestičního přís-
pěvku od zřizovatele, tj. měst-
ské části, jelikož vlastní příjmy
ZŠ a MŠ jsou značně omezené.
V rámci Prahy 3 takto zřizovatel
přispívá na 15 MŠ 11 mil. Kč
a 30 mil. Kč na 12 ZŠ. Krom
těchto neúčelových neinvestič-
ních příspěvků však dále hradí
Městská část Praha 3 ze svého

rozpočtu dalších 31 mil. Kč
(dle návrhu na rok 2004) v tzv. vel-
kých opravách (opravy střechy,
fasády, ústředního topení atd.)
a investičních akcích (moder-
nizace, rekonstrukce apod.).
V souhrnu tedy hovoříme o více
než 70 mil. Kč, které ročně
vynakládá naše MČ na provoz
a investice do školství.

Druhou významnou polož-
kou (z hlediska objemu dokon-
ce mnohem významnější) jsou
příspěvky od MŠMT na tzv.
přímé vzdělávací náklady --
finanční prostředky na platy
a náhrady platů a ostatní nákla-
dy vyplývající z pracovněpráv-
ních vztahů, na nezbytné zvý-
šení nákladů spojených s výu-
kou dětí zdravotně postiže-
ných, na výdaje na učební
pomůcky, učebnice a školní
potřeby, pokud se žákům
poskytují bezplatně, a rovněž
na další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a služby, které
souvisejí s rozvojem škol a kva-
litou vzdělávání.

Příspěvek poskytuje MŠMT
hl. m. Praze formou dotace.
Do konce roku 2003 převádí
prostředky školám (tj. rozhodu-
je o konkrétní výši pro každou

školu) přímo hl. m. Praha.
Od 1. 1. 2004 již bude mít tuto
pravomoc přímo každá MČ
samostatně.

Ostatní zdroje financování
jsou pro školy spíše nepatrným
přilepšením vzhledem k jejich
objemům. Jedná se o vlastní
zdroje a zdroje z doplňkové čin-
nosti, které získává přímo škola,
dary apod.

Vzhledem k omezenosti fi-
nančních zdrojů je nasnadě se
připojit k celorepublikové opti-
malizaci sítě škol. Optimalizace
však neznamená bezhlavé
rušení škol bez zvážení násled-
ků. Dle encyklopedie se jedná
o postup k výběru nejlepší vari-
anty při zachování vymezených
podmínek. Rozhodně mohu
s klidným svědomím říci, že
dojde-li ke slučování škol,
v žádném případě to nebude
na úkor kvality výuky (nehodlá-
me zavést přeplněné třídy) ani
na úkor pohodlí dětí a rodičů,
uvědomíme-li si, že bydlíme
v Praze, kde další nejbližší škola
není kilometry vzdálená a
dopravní obslužnost je více
než dostačující.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Financování mateřských 

a základních škol

Usnesením Rady městské části
Praha 3 č. 634 ze dne 15. 10. byl
podpořen mnou předložený
projekt, který má za cíl zesílit
a zkvalitnit aktivity, jež se na naší
městské části zaměřují na vzdě-
lávání romských žáků a rozvíjení
jejich identity.

Projekt bude realizován na ZŠ
Havlíčkovo nám. 300. Tato škola
má v této oblasti již velké zkuše-
nosti a viditelné výsledky, a tak
projekt naváže na již probíhající
realitu. ZŠ Havlíčkovo nám. také
požádá Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
o udělení výjimky z počtu žáků
ve školách s převahou romských
dětí, kde je potřeba intenzivněj-

šího vzdělávání a individuálního
přístupu k romským žákům.

Projekt se nazývá „Pomoc
žákům ze sociálně a kulturně odliš-
ného prostředí, kteří ukončí školní
docházku v r. 2004“. Chce zajistit
co největšímu počtu těchto žáků,
kteří ukončí základní školní
docházku, možnost navštěvovat
další vzdělávací instituci -- střední
školu nebo střední odborné učiliš-
tě. Využijeme i to, že ZŠ Havlíčkovo
nám. spolupracuje s občanským
sdružením Liga komunitních škol,
se kterým realizuje experimentální
projekt školy s celodenním progra-
mem (komplexní celodenní proces
školy a školského zařízení včetně
stravování a zřízení klubu matek).

Projekt osloví i rodiče těchto vybra-
ných žáků. Aktivní pomoc mohou
očekávat při výběru školy, při žá-
dosti o eventuální stipendium a
při komunikaci se zvolenou ško-
lou.

Celá akce je dotována z kultur-
ního a sociálního fondu a přísluš-
ná komise z něj pro začátek uvol-
nila částku 50 000 Kč. Její rozhod-
nutí podporuje i doporučení,
které ČR a dalším východoevrop-
ským zemím daly ve vztahu
k Romům mezinárodní instituce
EU, které tvrdí, že se stav komuni-
ty těžko zlepší bez vlastní inteli-
gence.

Jan Plíva,
zástupce starosty

Pomoc žákům ze sociálně a kulturně

odlišného prostředí

Většina obyvatel Prahy 3 si po přečtení nadpisu
okamžitě vybaví obecní čtyřpatrový dům v Roháčo-
vě ulici číslo 107/1472. Ne nadarmo jej lidé z blízké-
ho okolí překřtili na „dům hrůzy“, neboť již delší
dobu patří tato stavba k nejproblematičtějším
na území celé naší městské části. Důvodů pro uve-
dený stav je hned několik: v první řadě docházelo
ještě v době nedávno minulé k nelegálnímu
„nabourávání“ do uvolněných bytů, a to zejména
příslušníky některých etnických minorit. S tím bylo
pochopitelně spojené i neplacení nájemného, slu-
žeb atd. Rovněž docházelo některými problematic-
kými nájemníky (zpravidla těmi protizákonně
nastěhovanými) ke značné devastaci celého domu,
místo se postupem času stalo centrem distribuce
drog a proslulo svou vysokou kriminalitou.

Někteří občané se však mylně domnívají, že
vedení MČ Praha 3 „dům hrůzy“ neřeší. Opak je
však pravdou -- již v roce 2001 bylo Radou MČ přija-
to Usnesení č. 724, jež bylo celé věnováno Roháčo-
vě 107. Obsahovalo precizní analýzu vzniklé situace
a tři podrobné varianty řešení problému. Navíc
akceptovalo ustavení Občanského sdružení Ohra-
da, se kterým RMČ nadále situaci konzultovala
a spolupracovala. Na začátku letošního roku bylo

RMČ přijato Usnesení č. 170, které obsahovalo
finální plán revitalizace problémového domu včet-
ně předpokládaných nákladů.

Jaká je situace v Roháčově ulici dnes? Na nelegální
a asociální nájemníky byl podán návrh na soudní
výpověď či vyklizení, přičemž k faktickému uvolnění
sedmi „nabouraných“ bytů by mělo dojít ve velmi
blízké době. Tyto bytové jednotky projdou generální
údržbou, aby byly opět obyvatelné, některé z nich
budou přisloučeny ve větší a všechny budou nabíd-
nuty příslušníkům Policie ČR a Městské policie. Tímto
způsobem se již podařilo vyřešit dva byty přízemní
(jeden z nich je již zkolaudován, druhý těsně před ko-
laudací) a jeden byt ve druhém patře (již zkolaudován).
V podstatě se dá říci, že Roháčova 107 se stane
domem, ve kterém bude zhruba polovina nájemníků
patřit k republikové či městské policii, což dozajista
potěší obyvatele okolních domů, neboť dojde k nor-
malizaci životního standardu v dané lokalitě.

Smutným epilogem však zůstává, že náklady
na opravu jednoho zcela zdevastovaného a vybydlené-
ho bytu ilegálními „nájemníky“ přijdou naši městskou
část na více než jeden milion korun…

Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

„Dům hrůzy“ v Roháčově ulici

má novou podobu

Domů je v Roháčově ulici
mnoho. Kolik přesně ani nemám
spočítáno. Jeden však znají všich-
ni. Nese číslo orientační 107. A celé
okolí se na něj dosud dívá trochu
s despektem. Je totiž přezdívaný
„dům hrůzy“. Okolo něj se vrší

odpadky. Jde z něj zápach.
Nájemci, nebo lépe řečeno
obyvatelé tohoto domu,
neboť mnozí v něm bydlí
načerno, porušují všechny
možné předpisy a normy
slušného chování platné
ve střední Evropě v 21. sto-
letí. Je to dům obecní.

Ani nám na radnici se
jeho stav a osud nelíbí.
Přistoupili jsme k celé
řadě kroků, které mají
tento dům postupně
zařadit mezi „normální“
domy v celé ulici. Některé
budou trvat pravděpo-
dobně dlouho. Soudní
rozhodnutí o neoprávně-
ném užívání a následné

rozhodnutí o exekuci nejsou
otázkou dnů. Některé kroky je
však možno udělat hned. A tak se
o ně snažíme. Kdo Roháčovu ulici
zná, ví, že v posledních týdnech
v tomto domě probíhaly stavební
úpravy. Zatím se týkaly pouze

přízemí, kde jsme obě poloviny
domu kompletně zrekonstruova-
li, a tak zde vznikly dvě bytové
jednotky, které nyní budou slou-
žit novým uživatelům. Ti jsou
vybráni z řad schválených žada-
telů a dostanou tak příjemný,
i když poněkud předčasný dárek
k Vánocům.

Tím však úsilí o obnovu tohoto
domu pouze začíná. Budeme
postupovat do dalších pater, která
budou také postupně rekonstruo-
vána, těm nájemcům, kteří si plní
své povinnosti -- a je jich pohříchu
málo -- bude samozřejmě umožně-
no bydlet zde dál, ti, kteří zde bydlí
neoprávněně či neplatí, se musí
bát soudního rozhodnutí.

Přeji tedy novým nájemcům, ať
se jim dobře bydlí, a všem okolo
bydlícím, aby tento dům už nemu-
seli vnímat jako dům hrůzy, ale
jako jeden z mnoha stejně obyčej-
ných či zajímavých domů v ulici.

Michal Kucián,
zástupce starosty

Ještě stále postrach okolí?
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Pokud se rozhodnete navštívit některý z vánočních
koncertů v Atriu, pak si nezapomeňte prohlédnout
zajímavé práce dvou výtvarnic: Zdenky Hozákové
a Wendy Březinové. Výstava byla zahájena 26. listopa-
du a potrvá do 21. prosince. Využila jsem toho, že paní
Hozáková sídlí a tvoří doslova za rohem Atria, v Ond-
říčkově ulici.V půdním bytě , který je zároveň i atelié-
rem, se ve všech pokojích nepřehlédnutelně tyčí
šamotové objekty.
Vaše sochy mě poněkud zaskočily svou velikos-
tí, pod pojmem keramika si spíše představím
něco drobnějšího…

Velkou inspirací je pro mě architektura, velké plo-
chy, světlo… Když vidím krásný dům, to je radost.
Třeba ve Francii -- v Cannes -- jsou takové domy. Ale
zajímavé stavby moderní architektury se dají najít
i v Praze.

Mám ráda šamot, jednak jak vypadá a jakou má

strukturu a pak také jako jediná hlína se hodí na velké
objekty. Mé sochy budou v Atriu doplňovat subtilní
kresby kamarádky Wendy.
Čím vším se zabýváte?

Navrhuji oděvy, třeba kostýmy pro divadlo nebo
i pro dětské sbory. A profesí jsem grafička, takže upra-
vuji knížky, časopisy, různé tiskoviny.
Vím o Vás, že jste rodilá Žižkovačka. Máte
pocit, že se tu něco mění?

Určitě. A k lepšímu, je to tu čistější a domy jsou
barevnější.
A jak se Vám líbí Palác Flora?

Musím říct, že zvenku se mi vůbec nezdál, ale zašla
jsem dovnitř. A jsem opravdu okouzlena. Je tam
spousta prostoru, jednoduché řešení a přitom to cel-
kově nepůsobí tak rozlehlým a odlidštěným dojmem
jako třeba nákupní centra na Smíchově.

Připravila Michaela Púčiková

Stalo se nepsaným pravidlem,
že prosinec v Akropoli patří pře-
devším stáji Junior Klubu
Na Chmelnici a jejím starým
a osvědčeným koním: na pódiu
v paláci postupně vystoupí 
DG 307, Hudba Praha, Psí vojáci,
Echt! a Garage. Uvedené kapely
nespojuje jenom jejich úctyhod-
ný věk (DG 307 -- 30 let, Hudba
Praha -- počítáme-li i krátké půso-
bení její předchůdkyně Jasné
páky -- 22 let, Psí vojáci -- 24 let,

Echt! -- 15 let a Garage jako větev
původní Garáže -- 23 let) a podob-
né osudy v totalitním státě (záka-
zy činnosti, nemožnost vydat LP
apod.), ale především skutečnost,
že představují to nejlepší, co v 70.
(u DG 307) a zvláště 80. letech
minulého století v Českosloven-
sku koncertovalo. Všechny se
navzdory stáří ještě neodmlčely,
o čemž kromě koncertů svědčí
např. i nové nahrávky: nedávno
křtili album Těžko říct Psí vojáci,

ke konci roku přichází s novým
CD i Echt!.

Nové album si kapela Echt!
nadělila ke svým kulatým naroze-
ninám. Výchozím materiálem 
pro živou desku se stal květnový
výroční koncert v Akropoli, oslava
tedy logicky vyvrcholí křtem tohoto
„živáku“ na stejném místě  (17. 12.).
Na CD Live můžete slyšet skladby
z celé historie kapely (včetně
jedné dosud nevydané) v podání
současné sestavy i hostujících
bývalých členů, originální obal
pochází tradičně z dílny nehrající-
ho člena kapely, výtvarníka Karla
Halouna.

Také Hudba Praha bude
na svém mikulášském koncertu 
(6. 12.) křtít CD, nikoliv však pouze
vlastní tvorby: CD Létající cirkus --
live obsahuje 16 nahrávek skladeb
skupin Hudba Praha, Divoký srdce,
Echt!, Luboš Pospíšil & Bohumil
Zatloukal a Vega, jež byly natočeny
v rámci závěrečného koncertu
letošního turné Létající cirkus,
který proběhl 4. 10. vklubu Abaton.

-red-

Zůstává-li Tanec
Praha v očích veřejnosti
stále především mezi-
národním festivalem,
pak se během roku jeho
pořadatelé kontinuálně
věnují podpoře domá-
cích umělců. Leckdo
na jevišti divadla Ponec
již „zdomácněl“ -- určitě
to lze říci o talentované
Rumunce Ioaně Moně
Popovici, která v premi-
érovém večeru Petra
Tyce 6. 12. uvede svou
beckettovskou studii
Židle, pak odjede i s čes-
kými tanečníky do New
Yorku k sérii tří předsta-
vení Requiem for a Dog
a po návratu je uvede 16. 12. opět v Ponci. Světelný design
vévodí společnému projektu Jana Komárka s Monikou
Rencovou 13. a 14. 12., ve kterém tančí i Japonka a Mexi-
čanka. Na Mikuláše 5. 12. patří Ponec dětem, nejen tra-
diční nadílkou, ale i kratším dětským představením 
od 17 hodin. Večer pak k instalacím Petra Nikla zahrají 
po svém koledy Irena a Vojtěch Havlovi. Letos poslední

Vizitu Jaroslava Duška a
Martina Zbrožka s hosty
uvidíme v Ponci 17. 12.
Závěr roku pak patří
moderní činohře -- Cizi-
nec Alberta Camuse se
bude hrát 19. až 21. 12.

Dramaturgie Ponce
klade důraz na různoro-
dost, zůstává otevřeným
divadelním prostorem
především pro nezávislé
umělce. Svou prioritu --
vysoce profesionální
pohybovou a taneční
tvorbu --doplňuje ostat-
ními žánry, které vedou
na moderních scénách
aktivní dialog. Na únor
příštího roku chystá

celou sérii premiér tuzemských umělců. V Ponci se záro-
veň realizuje tříletý projekt TRANS DANSE EUROPE, který
je podpořen Evropskou unií v programu Culture 2000
a přivede do Prahy špičkové tanečníky z Belgie, Dánska,
Finska, Francie, Islandu, Polska a Slovinska. Více
na www.divadloponec.cz.                      Ivona Kreuzmanová,

Ponec -- divadlo pro tanec

Téměř všechna prosincová hudba v koncertní síni
Atrium má už tradičně jedno společné, a to vánoční
zaměření. Je-li základní téma stejné, není od věci uká-
zat, kolika rozličnými způsoby může být pojato a--v pří-
padě hudby -- i provedeno. Právě o toto se pokouší
předvánoční koncertní program v Atriu.

V čase adventu se tak můžeme zaposlouchat

do tónů vážné hudby sváteční (např. Adventní kon-
cert Lyra da Camera) a duchovní (např. Saint Saënso-
vo Vánoční oratorium v podání Pražských pěvců
a komorního orchestru), vychutnat lidové koledy
z různých dob a míst s doprovodem historických
nástrojů (Rožmberská kapela, Chairé, Karmína --
na snímku) nebo lidové kapely (Malá česká muzika 
J. Pospíšila), v podání profesionálů i amatérů (Pěvec-
ký sbor ČVUT), poznat vánoční kantorskou muziku
z 18. století (Čtyřicáté Vánoce s Linha Singers) či se
potěšit na vánočních koncertech Ireny Budweiserové
a C&K Vocalu. V koncertní síni Atrium zazní v prosin-
ci vedle češtiny, staročeštiny, latiny a angličtiny i fran-
couzština (Dětský sbor Francouzského lycea v Praze),
uspokojeni budou milovníci větších souborů a sboro-
vého zpěvu stejně jako ti, kteří upřednostňují komor-
ní obsazení (zpěv E. Adlerové bude na varhany dopro-
vázet H. Francová). Poslední adventní neděli pak
samozřejmě nesmí chybět slavná Česká mše vánoční
J. J. Ryby.                                                                             -red-

Konec roku v Aeru bude ve zna-
mení neradostného loučení: Životu
Briana, jednomu z nejvtipnějších
a nejzábavnějších filmů z dílny
Monty Python, končí po pěti letech
promítací práva v Čechách. Kon-
krétně to znamená, že jej na plátně
asi hned tak neuvidíme: prodlouže-
ní hracího monopolu na další roky
není vzhledem k značné ceně prav-
děpodobné a k zakoupení práv 
pro jednorázovou projekci -- podni-
ku taky ne dvakrát levnému apovýt-
ce riskantnímu -- sahá je velmi málo
kin (dlužno podotknout, že
kino Aero představuje zář-
nou výjimku).

Za svůj nedlouhý život
odvedl Život -- přinejmenším
na Praze 3 -- dobrou práci.
Pomineme-li to, že si získal
své nadšené a neuvěřitelně
věrné (existují tací, kteří film
viděli i více než třicetkrát)
diváky, přivedl doAera něko-
likrát své tvůrce včetně reži-
séra Terryho Jonese a založil
zvyk -- soudě podle návštěv-

nosti dosti oblíbený -- štědrovečer-
ních projekcí zdarma. Na rozlouče-
nou nám Brian dá ještě jeden dárek:
kromě Vánoc bude naposledy uve-
den též na Silvestra, v den, kdy bylo
v předcházejících letech kino uza-
vřeno, azaváže tak Aero -- jak doufá-
me -- napříště promítat večer co
večer, ať si je svátek či poslední den
v roce!

Takže: díky, Živote Briana, a sbo-
hem, budeš nám chybět, ale naučils
nás i v beznadějných chvílích „brát
ten život z lepší stránky“.            -pba-

Ve dnech 5. a 6. 11. proběhl v Paláci Akropolis nultý ročník jazzového festi-
valu s názvem „Žižkov meets jazz“. Jeho pořadatelé na vlastní kůži poznali, že
začátky jsou těžké, ale festival si své návštěvníky nakonec našel, zvláště
v druhý den, který byl věnován klasickému jazzu a v rámci něhož vystoupily
i jazzové legendy Vlasta Průchová a Emil Viklický (na snímku).

Vánoce na Jiřáku pro děti

a dospělé

Ve dnech 30. listopadu až 22. prosince probíhají ve spolupráci
s Městskou částí Praha 3 na nám. Jiřího z Poděbrad tradiční
čokoládové trhy Orion, plné milých překvapení, soutěží a vánoč-
ní pohody. Speciální odpolední a večerní program je připraven
na neděli 21. prosince:
13.00--13.15 program zahájí farář, který připomene lidem

poselství Vánoc a popřeje jim šťastné a veselé…
13.15--13.40 Petra Pudová -- vítězka soutěže „Rozjezdy 

pro hvězdy“
13.40--14.10 1. blok soutěží (děti) -- malování ozdob, zdobení

stromečku
14.10--14.40 Světlana Nálepková
14.40--15.10 2. blok soutěží (dospělí) -- lepení cukroví
15.10--15.40 Světlana Nálepková
15.40--16.10 3. blok soutěží (dospělí) -- výroba vánočky 
16.10--16.40 vánoční zpívání se souborem Ecce Musica 

pod vedením Jana Holého
16.40--17.00 dětský folklórní sbor Lučinka -- tanec a zpěv
17.00--17.40 vyhlášení vítězů soutěže „Vyvažte se čokoládou“
17.40--19.00 Anna K. -- vystoupení populární zpěvačky

Poslední neděli před Vánocemi se na vás všechny těší a přeje
příjemné prožití adventního času

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Český tanec v Ponci

Konec Života Briana

Na pódiu staré páky

Objekty a kresby

Atrium vánoční

Až dokonce roku můžete vGalerii pod radnicí navštívit výstavu kreseb vzniklých šitích, pro které autorka Eva Semrádová (1940) vymys-
lela název „suogramy“ (z lat. suo -- šít a řec. gramma - - něco napsaného nebo nakresleného). Na vernisáž ve čtvrtek 20. 11. se přišli
s autorkou pozdravit a její obrazy si prohlédnout vedle zástupců radnice (místostarostové Marek Zeman a Jan Plíva, radní Vlastimila
Vrabcová) i např. herec Jan Kačer, který přednesl několik básní včetně dvou vlastních, a dramatik Milan Uhde.

FOTO J. DOSTÁL
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■ TJ Sokol Žižkov II JUDO -- nábor
děvčata, chlapci od 6 let. 
Tel. 604 725 657
■ Seznamovací agentura 1+1, nej-
větší v ČR, PC výběr partnera, sing-
le pobyt, přijatelné ceny. P3 Flora,
Chrudimská 5, tel. 272 744 340, 
777 075 573 kdykoliv
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“
lokomotivy a vagony v jakémkoli
stavu nebo jenom součástky a pří-
slušenství. Tel. 222 720 186 nebo
607 214 190
■ ZEDNICKÝ SERVIS: 222 719 022,
602 212 089

■ Malířské a lakýrnické práce, čiš-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku za sucha i mokra. Tel./fax: 220 807
635, 607 240 407, 723 339 160
■ Půjčky na bydlení, podnikatelské
objekty bez ručitelů a prokazování
příjmu, pro spolupracovníky slevy
na splátkách. Tel. 602 247 958
■ !!!Kuřáci!!!
Chcete zanechat kouření?
Antinikotinovým programem od-
vyknete! Až 85% úspěšnost, počíta-
čovou metodou. Tel. 220 912 206,
224214617, 603 333 008, 604 207 771,
P-1, Senovážné n. 6, 3. p.

■ Angličtina, NJ, RJ, FJ -- víkendy
v Praze 3 7x za 5 měsíců, intenziv-
ně. Telefon: 222 729 149, mobil:
603 869 113, www.volny.cz/rodet,
dr. Čiháková. 
■ Ruština individuálně u lektorky
doma naPraze 3. Cena od 80 Kč/60 min.
Odborně. Mob. 606 829 598
■ Montáže, opravy, rekonstrukce
individuálních, sat. a spol. tel.
antén. Rozšíření o program TV3.
Kouřimská 19, P3. Tel. 271 731 336,
602 297 476
■ Kácím, čistím zahrady. 
Tel. 603 833 107

■ Účetnictví byt. družstev a spol.
vlastníků PÚ vč. daní
● Předpis nájemného 
● Vyúčtování  služeb 
Tel. 724 045 315 
■ Mladá rodina hledá byt v DV či
OV i ve špatném tech. stavu
k rekonstrukci od slušných lidí, kte-
rým nejde o zbohatnutí. Nabízíme
slušné jednání, peníze v hotovosti
a vyřízení formalit. Děkujeme 
za nabídky. Tel. 604 703 256
■ Koupím byt v Praze, druž. nebo OV
od přímého majitele. 
Tel. 777 185 557, 274 784 009 9--17 h.

■ Vyměním st. 1+1 I. kat. 1. patro 
za 2+1 I. kat P3. Tel. 604 725 657
■ Hledám obecní byt nebo byt
s majitelem 3+1 nebo větší v Praze.
Výměnou nabízím byt, jehož maji-
tel zaplatí odstupné až 600 tis. Kč.
Tel. 607 122 379
■ Vyměním st. byt 2+1 Havl. Brod.
I. k. 20+20+12 m2 za stejný nebo
menší na P3. Tel. 604 233 552
■ Koupíme byt v Praze i před
rekonstrukcí. Volejte 603 270 717

 

 

 

 

 

 

 

 

VINOTÉKA VE SKŘÍNI
Nabízí na 400 druhů lahvového vína

z celého světa a 15 moravských sklepů

v cenách od 71,- Kč.

Dále nabízíme stáčená vína 
z Moravy v cenách od 45,- Kč.

Husitská 41, P 3

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
Simona Lhotáková, 

Previa CR, 
telefon: 224 916 850

✔✔ posilovna
✔✔ aerobní trenažéry
✔✔ finská klubová sauna
✔✔ vířivá vana
✔✔ profesionální 

solária
✔✔ masáže
✔✔ regenerační

lehátko
✔✔ občerstvení, 

sportovní výživa

www.fitnesscentrum.zde.cz

BODY -- PERFECTING CLUB
Petr Vávra
Biskupcova 75 (z ulice Na Hlídce),
Praha 3, Žižkov, tel.: 271 770 204
Otevírací doba:
Po--Čt: 9.00--13.00, 15.00--22.00, 
Pá do 21.00
So--Ne: 15.00--22.00
V klidném klubovém prostředí vám
nabízíme využití těchto služeb:

Inzerce do Novin radnice

Kontakt: Michaela Púčiková

tel./fax: 222 116 216 

e-mail: rn.inzerce@p3.mepnet.cz

Inzerce do Novin radnice

Kontakt: Michaela Púčiková

tel./fax: 222 116 216 

e-mail: rn.inzerce@p3.mepnet.cz
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DIVADLO JÁRY CIMRMANA
3. st ŠVESTKA
7. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA

11. čt AFRIKA
14. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK
16. út VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍD-

NÍ KNIHY
17. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
18. čt AFRIKA
21. ne 16.00 a 19.00 LIJAVEC

DIVADLO KONZERVATOŘE
1. po W. Shakespeare: SEN NOCI

SVATOJÁNSKÉ
8. po R. Jeffers: MEDEA

15. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ

1. po 18.00 CANTERBURSKÉ PO-
VÍDKY (poslední projekce
před koncem monopolu)
20.30 SLADKÝ ŽIVOT

2. út 18.00 SENTIMENT
20.30 OZVĚNY FAMUFESTu
2003 (projekce oceněných
snímků)

3. st 15.30 ROK ĎÁBLA (FK pro SŠ)
18.00 TRIO Z BELLEVILLE
20.30 KUKUŠKA

4. čt 18.00 KILL BILL
20.30 ŠPÍNA LONDÝNA

5. pá 17.30 APOKALYPSA REDUX
21.00 REKLAMY SLAV-
NÝCH… POTŘETÍ

6. so 17.30 MĚSTO BOHŮ
20.00 ROSEMARY MÁ DĚ-
ŤÁTKO (jednoráz. projekce)
22.30 MECHANICKÝ PO-
MERANČ

7. ne 18.00 STRACH A CHVĚNÍ
20.30 HNUS (jednoráz. pro-
jekce)

8. po 18.00 MATRIX RELOADED
20.30 MATRIX REVOLU-
TIONS
23.00 MATRIX

PŘEHLÍDKA FILMŮ: CENZURA
A OBSCENITA VE FILMU I

9. út 18.00 FLASH -- r. P. Morrissey
20.30 TRASH -- r. P. Morrisey
23.00 BLOOD FOR DRA-
CULA -- r. P. Morrissey

10. st 15.30 AMARCORD (FK pro SŠ)
18.00 HEAT -- r. P. Morrissey
20.30 MIXED BLOOD --
r. P. Morrissey
22.30 FLESH FOR FRAN-
KENSTEIN -- r. P. Morrissey

11. čt 18.00 PĚSTNÍ PRÁVO SVO-
BODY -- r. R. W. Fassbinder
20.15 Přednáška V. Hendri-
cha o R. W. Fassbinderovi
21.00 HOŘKÉ SLZY PETRY VON
KANTOVÉ -- r. R. W. Fassbinder

12. pá 17.30 KORIDA LÁSKY --
r. N. Ošima
20.00 JSEM ZVĚDAVÁ ŽLU-
TĚ -- r. V. Sjöman
22.30 JSEM ZVĚDAVÁ
MODŘE -- r. V. Sjöman

13. so 18.00 PERSONA -- r. I. Berg-
man
20.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY -- r. P. P. Pasolini
22.30 EXTÁZE -- r. G. Machatý

14. ne 18.00 BUZÍCI -- r. B. Blier
20.30 ZABRISKIE POINT --
r. M. Antonioni

15. po 18.00 DENÍK KOMORNÉ --
r. L. Bunuel
20.00 OBSCENITA VERSUS
CENZURA VE FILMU: OD
MACHATÉHO EXTÁZE K TVR-
DÉ PORNOGRAFII (před-
náška V. Hendricha)
20.45 ONIBABA -- r. K. Shindo

16. út 18.00 SOLARIS 
21.00 SEDMÁ PEČEŤ (jedno-
ráz. projekce)

17. st 15.30 FRIDA (FK pro SŠ)
18.00 JEDNA RUKA NE-
TLESKÁ

20.30 OKNO NAPROTI
18. čt 18.00 ZVRÁCENÝ

20.30 GOOD BYE LENIN
(benefiční projekce o. s. RE-
MEDIUM)

19. pá 18.00 HODINY
20.30 STARÝ, NOVÝ, PŮJ-
ČENÝ A MODRÝ
22.30 THE SHINING

20. so 18.00 BOWLING FOR CO-
LUMBINE
20.30 TOM WAITS: BIG
TIME (jednoráz. projekce)
22.30 ZÁŘE

21. ne 17.30 ŽELARY
20.30 MĚSTO BOHŮ

22. po 20.30 NUDA V BRNĚ
23. út 18.00 ŠŤASTNÉ DNY

20.30 GOOD BYE LENIN

JEŽUCHÁNÍ
24. st 22.00 ŽIVOT BRIANA
25. čt 18.00 BOŽÍ ZÁSAH

20.30 MONTY PYTHON:
SMYSL ŽIVOTA

26. pá 18.00 NÁHRADNÍ DÍLY
20.00 VŠECHNO, CO JSTE
KDY CHTĚLI VĚDĚT O SE-
XU, ALE BÁLI JSTE SE ZEP-
TAT
22.00 MONTY PYTHON
A SVATÝ GRÁL

27. so 18.00 ŠKYT
20.00 BRAZIL
22.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS

28. ne 18.00 PIANISTA
21.00 KILL BILL

29. po 18.00 MAZANÝ FILIP
20.30 ŠPÍNA LONDÝNA

30. út 18.00 OKNO NAPROTI
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM

31. st 18.00 ŽIVOT BRIANA 
(poslední projekce před kon-
cem monopolu) + další silvest-
rovské filmové vychytávky
až do Nového roku…

FILMY PRO DĚTI
6. so 15.30 HVĚZDA BETLÉMSKÁ II
7. ne 14.00 O MYŠÍCH VE STA-

NIOLU
13. so 15.30 PTÁCI KOHÁCI
14. ne 14.00 SMOLÍČEK
20. so 15.30 HLEDÁ SE NEMO
21. ne 14.00 Z DEVATERA PO-

HÁDEK
27. so 15.30 KRTEK A OREL
28. ne 14.00 PANE, K PRIN-

CEZNÁM SE NEČUCHÁ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
7. ne 16.00 BAJAJA aneb jak se lev

do českého znaku dostal
(Bílkovo kratochvilné diva-
dlo)

12. pá 16.00 MIKULÁŠSKÁ S M. NES-
VADBOU (pořádá agen-
tura DIMAXI)

14. ne 16.00 O PEŘINCE A PA-
CIČCE (Ladislav Peřina)

21. ne 16.00 CHYTRÁ HORÁKYNĚ 
(Divadlo na cestě)

28. ne 16.00 ZLATOVLÁSKA (Bílko-
vo kratochvilné divadlo)

2. út 19.00 WEEN (první vystou-
pení v ČR)

3. st 20.00 Future Line: Slot & Shade *
4. čt 19.00 ROLLING STONES

REVIVAL PRAGUE (20 let 
existence kapely, host:
ROADRUNNERS) *

5. pá 20.00 DG 307 *
6. so 19.30 HUDBA PRAHA (tra-

diční mikulášský koncert --
křest CD) *

8. po 19.30 STATUS PRAESENTS +
COCOTTE MINUTE

9. út 19.00 autogramiáda komik-
su BÍLÝ POTOK (ALOIS
NEBEL)
19.30 PRIESSNITZ + U-BAHN
J. RUDIŠE

10. st 19.30 benefiční koncert
AMNESTY INTERNATI-
ONAL pro Den lidských
práv: --123 MIN. + ESTER
KOČIČKOVÁ

11. čt 19.30 ČECHOMOR
12. pá 20.00 Future Line: JELI-

ZAVETA BAM *
13. so 20.00 Future Line: GAIA 

MESIAH *
14. ne 20.00 Future Line: NUKLE-

ÁRNÍ VOKURKY *
15. po 20.00 Future Line: SWORD-

FISHTROMBONES *
16. út 19.30 PSÍ VOJÁCI (vánoční

koncert) *
17. st 19.30 ECHT! (křest CD) *
18. čt 19.30 WOHNOUT
19. pá 19.30 WOHNOUT
20. so 19.30 HIP HOP FOUN-

DATION #22
21. ne 19.30 GARAGE (tradiční

vánoční koncert) *
22. po 19.30 DIVOKEJ BILL, sup-

port: RUDÉ KOSTRY *
23. út 19.30 DIVOKEJ BILL, sup-

port: RUDÉ KOSTRY *
27. so 20.00 Buonaventura party:

LÄPPLAE (jazz, fussion)
29. po 19.30 VELVET REVIVAL 

BAND
31. st 19.30 THE FINAL COUNT-

DOWN 2004: hudební kos-
mické těleso BAYKONUR
live! + DJs Chiccochillinfour
+ Martin Kamen + Sunpaja +
Milosh

3. st 19.30 LYRA DA CAMERA:
ADVENTNÍ KONCERT (pro-
gram: A. Vivaldi, N. Porpora,
F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Cmí-
ral, D. Stachowitz, J. J. Flixi,
J. A. Benda, B. M. Černohor-
ský, J. D. Zelenka)

6. so 15.00 I. ŽENATÝ představuje
své žáky
Pro seniory vstupné 20 Kč.

7. ne 17.00 VÁNOCE S KAR-
MÍNOU (program: koledy
z Čech, Moravy a staré Evro-
py)

8. po 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT
-- předvánoční koncert

9. út 19.30 DĚTSKÝ SBOR
FRANCOUZSKÉHO LYCEA
V PRAZE: ZASNĚŽENÉ PÍ-
SNIČKY

10. st 19.30 ROŽMBERSKÁ KA-
PELA: PŘIŠLI JSME NA ČEST
ZPĚVAJÍC (program: evrop-
ské středověké tance a kole-
dy)

11. čt 17.00 a 19.30 MALÁ ČESKÁ
MUZIKA J. POSPÍŠILA:
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
Zvonečky a zvonky s sebou!

12. pá 17.00 a 19.30 ŠTĚDREJ
VEČER NASTAL 

13. so 17.00 M. BĚLOHLÁVKOVÁ
a její mladí hosté -- vánoční
pěvecký recitál (program:
G. F. Händel, J. S. Bach, J. J. Ry-
ba, J. Mysliveček, G. P. Tele-
mann, koledy)

14. ne 17.00 CHAIRÉ: O VÁ-
NOCÍCH ZPÍVÁM… (pro-
gram: české barokní vánoce, 
vánoce v Evropě, české
a moravské lidové koledy)

15. po 19.30 Smíšený komorní sbor
PRAŽŠTÍ PĚVCI a komorní
orchestr (program: V. Tro-
jan, C. Saint Saëns: Vánoční 
oratorium)

16. út 19.30 H. FRANCOVÁ -- varha-
ny, E. ADLEROVÁ -- zpěv
(program: J. S. Bach, 
W. A. Mozart, G. F. Händel, 
C. Franck, L. Boellmann)

17. st 19.30 I. BUDWEISEROVÁ
A PŘÁTELÉ -- vánoční kon-
cert

19. pá 19.30 VÁNOCE S C&K
VOCALEM

20. so 15.00 D. DEMUTHOVÁ --
mezzosoprán, J. VALTA --
housle, F. BÍLEK -- trubka,
Z. NĚMEČKOVÁ -- varhany 
(program: J. S. Bach,
G. F. Händel, M. Charpen-
tier, J. J. Ryba, pastorely,
vánoční písně a koledy)
Zvonečky a zvonky s sebou!

21. ne 17.00 a 19.30 Smíšený
komorní sbor PRAŽŠTÍ
PĚVCI, sólisté a komorní
orchestr :  ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ J. J. RYBY

22. po 17.00 a 19.30 ČTYŘICÁTÉ
VÁNOCE S LINHA SINGERS:
ČAS RADOSTI NASTAL (pro-
gram: Vánoční kantorská
muzika 18. století. -- J. J. Ry-
ba, J. I. Linek, T. Kolovrá-
tek, A. Zimmermann,
K. V. Holan-Rovenský)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno denně mimo PO od 14 do 17.30

a v přestávkách večerních koncertů
27. 11. -- 21. 12. Z. HOZÁKOVÁ: plasti-
ka & W. Březinová: Kresby

5. pá 17.00 Mikuláš v Ponci
20.00 I. a V. Havlovi: Vánoční
hvězda & P. Nikl: Objekty
a performance

6. so 20.00 I. M. Popovici: Židle;
P. Tyc: Cliché (premiéra,
Cena Sazky 2002)

13. -- 14. 20.00 M. Rebcová, J. Komárek:
Tři prostory

16. út 20.00 I. M. Popovici: Requi-
em for a Dog

17. st 20.00 Divadlo Vizita: Ladno-
krevný dobrosyn

19. -- 21. 20.00 A. Camus: Cizinec

Akce se konají v Ulitě, není-li uvedeno
jinak.
3. st, 8. po 13.00 Pohár starosty --

Florbal cup na ZŠ Chelčic-
kého (startovné 50,-/druž-
stvo)

5. pá 15.30--17.30 Mikulášská na-
dílka v kině Aero (pohádka
i pekelná podívaná a
pro nezlobivá dítka nadílka
od Mikuláše)

7. ne 17.30 Peklo disko -- DJ´ Hobr
(cena 30,-, členové klubu
Beztíže 15,-)

9. út, 18. čt 13.00 Pohár starosty --
Turnaj v halové kopané 
na ZŠ Chelčického (startov-
né 50,-/družstvo)

14. ne 10.00 Stříbrná neděle aneb
vyrobte si rozsvícené jeslič-
ky (cena 60,- vč. materiálu)

19. pá 15.15 Výtvarný klub -- malo-
vané svícny (cena 90,- vč. 
materiálu)

21. ne 14.00 Art studio -- Vánoce 
(cena 90,-)

22. po 9.30 Vánoční turnaj ve stol-
ním tenise -- dvouhry 
(pro dorostence)

27. so 9.30 Vánoční turnaj ve stol-
ním tenise -- čtyřhry 
(bez věkového omezení)

Prosinec Pozvánka

Českobratrská církev evangelická
13. so 16.00 -- přednáška ThDr. 

Josefa Smolíka „Evangeli-
um v elektronické podo-
bě“ v Betlémské kapli
na Žižkově (Prokopova 4,
Praha 3)

Dětské dopravní hřiště na Židov-
ských pecích

5. pá 16.00 -- Mikuláš, Čert
a Anděl na hřišti: soutěž
o nejlepšího čerta, hudeb-
ní vystoupení žáků
Základní umělecké školy
Koněvova, nadílka a pře-
kvapení (přihlášky pro 
nadílku na DDH na Židov-
ských pecích 4. 12. -- 9.00 --16.00
a 5. 12. -- 15.00--17.00, pří-
spěvek na nadílku 20,-/dítě)

Etno-čajovna Herba Magica
21. ne 10.00 -- „Vánoční pohád-

ková neděle“: program
pro děti i dospělé
s P. Anzari a J. Potměšilem
(zpívání koled, pohádka,
malá dětská universita 
života -- vstupné 40,-)

22. po 18.00 -- „Vánoce v čajov-
ně“: předvánoční rozjímá-
ní a koledy s P. Anzari a
J. Potměšilem (vstupné 100,-)

Nová trojka
2. út 10.00 -- program pro rodiče 

zn. „Děti s sebou“: téma 
porodnice a porody

4. čt 10.00 -- Mikuláš pro malé
děti: hodný čert poprvé!
(kapacita omezena, za-
mluvte si místo na tel.
603 475 144)

4. čt 19.00 -- večerní čaj a pro-
mítání: Rumunsko -- hory

5. pá 10.00 Mikuláš pro malé
děti: hodný čert podruhé! 
(místo na tel.: 603 475 144)

6. so 15.00--18.00 -- kreativní ate-
liér pro celou rodinu:
keramika (děti do 6 let 
zdarma, do 18 let 100 Kč,
dospělí 250 Kč)

9. út 10.00 -- program pro rodiče
zn. „Děti s sebou“: téma 
alergie a výživa

13. so 9.00--12.00 a 15.00--18.00 --
kreativní ateliér pro celou
rodinu: výroba svíček (cena
250 Kč, počet míst omezen,
objednávky na tel. 603 416 724)

16. út 16.00 -- vánoční koncert 
žáků hudebních kurzů

18. čt 9.00 -- vánoční dílna

Římskokatolická církev
2. út 18.00 -- benefiční akce pro

neziskový sektor Prahy 3
„Kněz a moderátor Miloš
Szabo a náš host Ivan Wil-
helm, rektor Karlovy uni-
verzity“ v konferenčním
sále ve 2. podlaží budovy 
centrály RSTS, Koněvo-
va 99, Praha 3 (vstup zdarma)

12. pá 19.00 -- Adventní koncert
barokní hudby v kostele
sv. Prokopa (L. Vernerová,
S. Předota, I. Kylarová…)

13. so 8.30 -- vycházka pražskými
uličkami, tentokrát kolem
kostela sv. Josefa na Malé
Straně, sraz na parkovišti
na Malostranském nám.

Svaz důchodců Praha 3
3. st 14.00--17.00 -- Mikulášská

taneční zábava ve velkém
sále Učňovského střediska
ve Spojovací ulici (koneč-
ná stanice tramvaje č. 1, 9
a 16), k tanci a poslechu 
hraje Žižkovanka

10. st kulturně poznávací auto-
busový zájezd do Hrádku 
u Nechanic a Třebechovic 
pod Orebem (přihlášky
v Klubu důchodců Praha 3,
Biskupcova 60, vždy
v pondělí 14.00--16.00,
cena 210,- Kč)

VOŠUP a SUPŠ na Žižkově
18. -- 19. 12.00--18.00 (v pá již

od 9.00) - Výstava klauzur-
ních prací a Vánoční pro-
dejní výstava prací a výrob-
ků žáků v budově školy 
na Žižkově nám. l, Praha 3

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

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

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

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

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.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100,
Praha 3
tel.: 271 771 012 (25, 26)
www.ulita.cz

~



Noviny radnice1111----1122 22000033          Historie, prostor a lidé 7

Manifestace
na Škroupově

náměstí před 15 lety
Dne 10. 10. 1988 se ke 40. vý-

ročí vyhlášení Deklarace lidských
práv uskutečnilo první povolené
veřejné shromáždění občanů
uspořádané lidmi z disentu, a to
na Škroupově nám. ve třetím
pražském obvodu.

Původně byla manifestace
plánována na Václavské nám.,
oznamovací povinnosti se
na Obvodním národním výboru
v Praze 1 ujali 1. 12. 1988 J. Pet-
rová, S. Devátý a A. Šabatová.
Události se daly do pohybu.

Pátého prosince dostávám úřed-

ní přípis z odboru vnitřních věcí
ONV Praha 1 o zákazu manifestace
na Václavském nám., což bylo zdů-
vodněno čerstvě platnou vyhláš-
kou „o doplnění zásad ochrany
památek v hl. m. Praze“, dle které
bylo zakázáno pořádat veřejná
shromáždění v Pražské památkové
rezervaci (Praha 1), s výjimkou akcí
pořádaných orgány a organizace-
mi Národní fronty (!). Bylo nám
doporučeno obrátit se na městský
odbor vnitřních věcí nebo některý
obvodní národní výbor. Uvědo-
movali jsme si, že je důležité, aby se
manifestace uskutečnila, i když by
to nebylo na Václavském nám., ale
nepřijali jsme doporučení uspořá-

dat setkání v oboře Hvězda
a nechat se tak vytlačit na okraj
Prahy. Protože byly zamítnuty také
naše návrhy na setkání na Střelec-
kém ostrově nebo na Letenské
pláni, popř. v Parku kultury a odde-
chu Julia Fučíka -- dnešním Výsta-
višti, začali jsme 7. 12. 1988 jednat
na odboru vnitřních věcí Prahy 3,
kde zástupci ONV Praha 3 
(J. Vávra, M. Duchoň, JUDr. A. Stra-
ková, V. Strejčková a R. Hessová)
a zástupci občanské veřejnosti 
(L. Lis, M. Hájek a já) podepsali text
předběžné dohody o místu a době
konání občanského shromáždění.
Manifestace se měla konat mezi
třetí a čtvrtou, do půl páté mělo být
Škroupovo nám. prázdné. Zavázali
jsme se projednat záležitost
i na Dopravním inspektorátu
okresní správy SNB Praha 3, aby
byly prostory náměstí a přilehlých
ulic vyklizeny od parkujících aut,
a zajistit pořadatelskou, lékařskou
a požární službu. Byl nám přislíben
předběžný souhlas při dodržení
daných podmínek.

Organizační výbor manifestace se
sešel dvakrát v bytě P. Uhla, aby
dohodl scénář setkání, na němž
oprávněně trval V. Havel. Na jedná-
ní výboru byl zažehnán dost výrazný
střet ze strany „mladých“, kteří
výhradně trvali na Václavském nám.
jako místu manifestace. Za zmínku
také stojí, že den před konáním
manifestace pozval francouzský
prezident Francois Mitterrand, v té
době pobývající na oficiální návště-
vě v Praze, zástupce disentu na sní-
dani na francouzské velvyslanectví.

Na shromáždění, které modero-
val L. Lis, vystoupila vedle V. Havla

řada řečníků (např. B. Janát, J. Petro-
vá či P. Placák). M. Kubišová zazpí-
vala hymnu, V. Chramostová před-
nesla několik článků ze Všeobecné
deklarace lidských práv. Všichni byli
aplaudováni, i když slyšitelnost
a srozumitelnost byla kvůli nedoko-
nalé reprodukční technice špatná.

Atmosféra setkání zanechala 
ve všech hluboký euforický dojem,
jak bylo lze poznat z tváří jednotliv-
ců, kteří ještě dlouho poté ve skupi-
nách rozmlouvali a sdělovali své
názory a představy o tom, jak dál.

Ing. Rudolf Battěk

Den lidských práv
Z paměti mi snad nikdy nevymizí

chvíle vzrušení v okamžiku, když mi
před 15 lety kamarád Láďa Lis vítě-
zoslavně oznamoval: „Vašku, je to
v suchu, máme to povolený. Ale jen
u vás, na Žižkově.“ Mě ten dovětek
nezamrzel, spíš jsem jím byl jako
kovaný Žižkovák potěšen. A pak,
hlavně když jsme se zrůzných nezá-
vislých občanských iniciativ, skoro
bez obvyklých problémů, skutečně
svobodně, bez rozhánění, sešli 
10. 12. 1988 naŠkroupově nám. Sice
ne u pomníku Jana Husa na Staro-
městském nám. či u sochy patrona
země české na Václavském nám.,
jak jsme si přáli, ale někde a veřejně
přece. Mezinárodní den lidských
práv, slavený každoročně 10. 12.
v celém demokratickém světě,
navíc právě 40 let od přijetí Všeo-
becné deklarace lidských práv,
nešlo opomenout. Astalo se to unás
na Praze 3.

Málokdo si umí představit, co
úsilí, vyjednávání, ústrků aúsměšků
to organizátory stálo. Ale stálo to 

za to. Přeplněné náměstí snad třemi
tisícovkami účastníků, prošpikova-
nými estébáky a fízly, bouřlivě přiví-
talo pronásledované, pomlouvané
a ostouzené „rozvratníky“, jak pro-
klamují ústy např. Václava Havla,
Vaška Malého, Rudy Battěka, Vlasty
Chramostové a dalších představite-
lů občanských seskupení respekt
k lidským právům a občanské kurá-
ži rozhodně vyžadovat jejich plnění,
k nimž se Husákův totalitní režim
formálně zavázal a naše Charta 77
mu to připomínala. Spolu s Martou
Kubišovou si shromáždění vroucně
zazpívalo státní hymnu jako výraz
naděje, že naše země bude patřit
mezi ty svobodné, stojící na úctě
k člověku a jeho právům.

PhDr. Václav Vrabec

Z análů StB

Na základě dochovaných materi-
álů centrálních složek StB se zdá, že
StB věnovala povolené manifestaci
10. 12. 1988 na Škroupově nám.
daleko menší pozornost než před-
chozím i následujícím nepovole-
ným demonstracím na Václavském
či Staroměstském nám. Z následně
uvedeného hodnocení celé akce lze
pak vyčíst, že povolení manifestace
vzhledem k jejímu průběhu a
vyznění hodnotili pracovníci StB
zpětně jako nesprávné a netaktické.
Není proto divu, že v následujícím
roce již tajná policie tuto „chybu“
nezopakovala, s jedinou osudnou
výjimkou -- 17. listopadem…

„Hlavní akcí se měla stát demon-
strace dne 10. 12., připravovaná tzv.
Chartou 77, Hnutím za občanskou
svobodu, Nezávislým mírovým
sdružením, Českými dětmi a Výbo-

rem na obranu nespravedlivě stí-
haných, která po jednáních s NVP
Praha 3 byla uspořádána na Škrou-
pově náměstí. Povolení této akce 
se stalo nečekaným impulsem 
pro zvýšení aktivity nepřátelského
prostředí, které do tohoto období
nastupovalo, pod dojmem opatře-
ní přijatých stranickými a státními
orgány v předchozích měsících
k podobným pokusům o protisoci-
alistická vystoupení, v jistém útlu-
mu (např. tzv. Demokratická inici-
ativa pozastavila svoji činnost),
nově se objevily nebo prohloubily
rozpory v rámci některých skupin
(např. v HOS, NMS apod.) a u řady
jednotlivců se projevily obavy
z perspektiv další nepřátelské čin-
nosti. Postoj oficiálních orgánů
v této věci byl proto v prostředí jed-
noznačně hodnocen jako vítězství
vnitřního protivníka, legalizace exi-
stence a činnosti tzv. nezávislých
iniciativ.

Samotný průběh demonstra-
ce, jíž se zúčastnilo asi 5000 osob
především z řad mládeže, znovu
potvrdil, že hlavní síly protivníka
jsou orientovány protisocialis-
ticky a jejich konečným cílem je
změna politického a státního
zřízení v ČSSR. Zástupci jednot-
livých tzv. nezávislých aktivit
(HAVEL, JANÁT, PETROVÁ,
PLACÁK, BATTĚK, LIS a MALÝ)
této příležitosti využili k veřejné-
mu seznámení s existencí
a zaměřením svých skupin.“
(Měsíční informace -- prosinec
1988 z 11. 1. 1989)

Připravil Patrik Benda ve spolu-
práci s Jiřinou Dvořákovou z Odbo-
ru archivní a spisové služby MV ČR

Integrační centrum Zahrada
na Praze 3 je denní stacionář,
který vznikl v roce 1992 jako jedna
z prvních alternativ k neveselým
ústavům sociální péče. U jeho
zrodu stál přední český psycholog
dr. Jaroslav Šturma a vstřícný
postoj městské samosprávy 
na Praze 3, která na sebe vzala jho
zřizovatele a která ze svého kaž-
doročního rozpočtu ukrajuje
mnohamilionový koláč.

Integrační centrum poskytuje
servis pro 36 dětí s kombinova-
ným postižením. Toto závažné
postižení mentální i pohybové
vyžaduje každodenní individuál-
ní pedagogickou a rehabilitační
péči a tak tyto dvě profese tvoří
páteř našich služeb. Směřují 
k témuž -- napomoci k rozšíření
možností pohybu, kontaktu,
vyjádření svých potřeb a pro-
zkoumání okolního světa.

Občanské sdružení rodičů --

Sluneční Zahrada se postupem
let vyvinulo v opravdu partner-
skou organizaci, bez jejíž podpo-
ry a energie by mnohé projekty
nemohly existovat. Tím posled-
ním projektem je vybudování
otevřené Zahrady Jiřího Trnky
okolo našeho domu. Zahrada
stejně jako ta Trnkova by měla
být magickým, přitažlivým a
divadelně-sportovním, kaváren-
sko-uměleckým místem, kde by
se mohly zvolna a zlehka mísit
naše děti s žižkovskými rodinami.
Projekt zatím vázne na nedořeše-
ných pozemkových vztazích.

Máte-li zájem, přijďte se podí-
vat.

PhDr. Jiří Drahota,
ředitel

Adresa:
U zásobní zahrady 8, Praha 3
Kontakt:
tel. -- 222 584 841, 222 586 598, 
222 584 028, e-mail -- icphd@ecn.cz.

Představujeme 

Integrační centrum
Zahrada

Všem členům a ostatním
seniorům, kteří oslaví v pro-
sinci kulaté a půlkulaté naro-
zeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších
let. Blahopřejeme: E. Drnkové,
E. Košťálové a G. Poláčkové.

Za výbor Svazu důchodců
Praha 3 Viktor Pelzel

Cítíte se opuštěni, ztratili jste
chuť do života, zemřel vám part-

ner, zradili vás nejbližší, je vám
smutno, ubližují vám lidé, úřady,
hledáte spřízněné duše? Hlavně
nezůstávejte se svým trápením
sami! Krizová a poradenská linka
pomoci seniorům je tu pro vás 
24 hodin denně. Senior telefon
má nové bezplatné telefonní číslo
-- 800 157 157.

Život 90, Dům aktivních 
seniorů Portus

Vzpomínáme na...

Novinky pro seniory

Ateroskleróza II -- 
dietní opatření 

Kornatění tepen neboli ateroskle-
róza má řadu příčin. V prvním díle
této tématiky jsme si vysvětlili, že se
jedná o poruchu cévní stěny, kdy
dochází k zúžení tepen. Jak tomu
předcházet?

Jistě, některé faktory kornatění
tepen neovlivníme. Těžko něco změ-
níme na genetických dispozicích (vliv
rodičů). Další příčiny však můžeme
výrazně eliminovat. Do této skupiny
patří škodlivý vliv nikotinu. Skoro
každý ví, že u kuřáků je častější výskyt
rakoviny plic. Pravdou ovšem ještě
větší je, že u kuřáků je více srdečních
infarktů, více mozkových příhod a dal-
ších cévních onemocnění. Rovněž
úpravu životního stylu můžeme změ-
nit. Znamená to snížit nadváhu, více
sportovat anebo alespoň více chodit.
Někdy i tato změna může být proble-
matickou, a to tehdy, když máme něja-
ké pohybové komplikace -- postižení
kyčelních či kolenních kloubů, páteře
nebo například jsme imobilní. Zde

nezbývá než hubnout omezením příj-
mu potravy. Pozor! Razantní omezení
potravy lze provádět pouze pod kon-
trolou odborníka.

V poslední době (a zcela právem)
dochází u široké veřejnosti k rostoucí-
mu zájmu o vyšetření hladiny choles-
terolu v krvi. Je to proto, že některé
složky cholesterolového spektra pod-
porují vznik ateroskleromových plátů
a tím rozvoj kornatění tepen. Správná
hodnota cholesterolu v krvi je 
5,2 mmol/l a nižší, při hodnotách 
nad 7,0 mmol/l je riziko srdečního
infarktu značně vyšší. Jak lze snížení
hodnot dosáhnout? Dietou -- omeze-
ním přísunu tuků, hlavně těch živočiš-
ných. Doporučují se ryby, drůbež,
zelenina, ovoce, maso hovězí a vepřo-
vé libové a spíše vařené. Omezit se
doporučují smažená a pečená jídla
a hlavně uzeniny. Kde dieta nestačí,
tam přicházejí -- pod kontrolou lékaře
-- „antilipidemika“, tj. léky snižující
hladinu cholesterolu v krvi.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty 

Zdravotnické okénko

Vznik a existence Milíčova domu jsou
neoddělitelně spojeny se jménem Přemys-
la Pittera, pedagoga a humanisty, člověka
známého ve světě patrně více než v jeho
rodném městě Praze.

Ve dvacátých letech, v době, kdy Česko-
slovensko zasáhla hospodářská krize, začal
Pitter sbírat peníze na vybudování domu,
který by sloužil dětem. Trvalo několik let,
než byly shromážděny prostředky ke koupi
vhodného pozemku, a další roky trvalo, než
byla postupně postavena dvoupatrová
budova -- Milíčův dům (útulek pro děti byl
pojmenován podle Jana Milíče z Kroměříže,

reformátora ze14. sto-
letí, který Pittera
významně ovlivnil).

Celá stavba byla
financována z darů
přátel a čtenářů časo-
pisu Sbratření, který
Přemysl Pitter vydá-
val. Realizace stavby
se ujal vinohradský
stavitel Karel Skor-
kovský, který postavil
dům podle projektu
architekta Ervína
Katony.

Útulek Milíčův
dům byl otevřen
24. 12. 1933. Vtéto do-
bě nebyl ještě dosta-

věn, přesto o návštěvu projevilo zájem mno-
hem více dětí, než bylo možné přijmout.
Dům byl původně postaven jako jednopatro-
vý, vše bylo navrženo tak, aby to vyhovovalo
co nejlépe práci s dětmi (byl zde např. velký
sál pro pohybové hry a společné besídky, stu-
dovna s knihovnou, dílny, herny apod.). 
Po přístavbě dalšího patra v roce 1936 byla
provedena celková reorganizace tak, aby bylo
dost místa pro stále narůstající počet dětí.

Milíčův dům se stal významným
výchovným zařízením. Jeho nejdůležitější
funkcí byla pomoc sociálně nejslabším
dětem. Těžištěm práce byla výchova

a smysluplné využití volného času dětí
s cílevědomým výchovným morálně křes-
ťanským naplněním.

Činnost Milíčova domu byla založena
na dobrovolné spolupráci a vždy měla
velmi blízko též k solidaritě, i v mezinárod-
ním měřítku. V roce 1934 zde za pomoci
anglických kvakerů byly umístěny děti
německých emigrantů, kteří museli
uprchnout z nacistického Německa.
V době německé okupace se Milíčův dům
stal střediskem tajné podpory pronásledo-
vaných židovských rodin. Po skončení 
2. světové války se pozornost soustředila
na pomoc dětem z koncentračních a inter-
načních táborů. Po politickém převratu
v r. 1948 se postavení Přemysla Pittera jako
ředitele Milíčova domu začalo rychle
zhoršovat, v r. 1951, aby se zachránil 
před hrozícím zatčením, uprchl do západ-
ní Evropy, kde nadále působil jako peda-
gog a humanista a nezištně pomáhal exu-
lantům z Československa.

Provoz Milíčova domu jako útulku byl
v prosinci r. 1953 násilně ukončen. Budova
byla vyžívána jako celotýdenní družina 
pro mládež, pak jako mateřská škola, která
v roce 2001 převzala čestný název Mateřská
škola Milíčův dům.

Marta Vrabcová,
ředitelka MŠ

Na tel. čísle MŠ (222 582 363) lze domluvit
návštěvu původního pokoje Přemysla Pittera.

Sedmdesáté výročí Milíčova domu

Bohoslužby o Vánocích

a na Nový rok

● Římskokatolická církev:
-- kostel sv. Anny, Tovačovského: 24. 12. -- 22.00,
31. 12. -- 17.00, 25. a 26. 12. a 1. 1. jako v neděli -- 8.00
-- kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám.: 24. 12. -- 24.00,
31. 12. -- 18.00, 25. a 26. 12. a 1. 1. jako v neděli -- 9.30
-- kostel sv. Rocha, Olšanské nám.: 24. 12. a 31. 12. --
16.00, 25. a 26. 12. a 1. 1. jako v neděli -- 9.00 a 17.00
-- kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad:
24. 12. -- 8.00, 16.00 a 24.00, 31. 12. -- 8.00 a 18.00,
25. a 26. 12. a 1. 1. -- 9.00, 11.00 a 18.00 (v neděli navíc 7.00)
-- kostel sv. Vojtěcha, Na Balkáně: 24. 12. a 31. 12. -- 16.00,
25. a 26. 12. a 1. 1. jako v neděli -- 9.00
● Církev českobratrská evangelická:
-- I. žižkovský sbor, Prokopova 4: do uzávěrky nebylo usta-
noveno
-- II. žižkovský sbor, Čajkovského 10: 24. 12. a 31. 12. --
16.00, 25. 12. a 1. 1. jako v neděli -- 9.30
-- sbor na Jarově, U Kněžské louky 9: 24. 12. -- 22.00,
25. 12. a 1. 1. jako v neděli -- 9.30
● Církev bratrská, Koněvova 24: 25. 12. -- 10.00,
31.12. --16.00 (v neděli vždy od 9.45)
● Bratrská jednota baptistů, Vinohradská 68: 24. 12. --
15.00, 25. 12. jako v neděli -- 10.00 (31. 12. -- od 20.00 pest-
rý program až přes půlnoc)
● Žižkův sbor Církve československé husitské, nám.
Barikád 1: 24. 12. -- 23.00, 31. 12. -- 16.00, 25. a 26. 12. a
1. 1. jako v neděli -- 9.00

10. 12. 1988

FOTO ARCHIV R. BATTĚKA
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Noviny radnice1111----1122 22000033          Ze života Prahy 3 8

Krátce po sedmé 22. 11. zahájil Petr Vacek
z Ypsilonky v hotelu Arcotel Teatrino v pořadí
druhý Reprezentační ples neziskového sektoru
Prahy 3. K tanci a poslechu hrála kapela Mini-
band, o předtančení -- polonézu, mazurku, waltz
a lambeth walk -- se postarala taneční skupina Renesan-
ce (na snímku) pod vedením Jarmily Radechovské. Za radnici přišli taneční-
ky pozdravit místostarostové Michal Kucián a Marek Zeman. Výtěžek plesu
a zde konané sbírky je určen pro výstavbu altánku v budoucí Zahradě Jiřího
Trnky u Integračního centra Zahrada.

Zloděj

strážníkům

neunikl

Ve večerních hodinách dne 23. 10.
oznámila občanka Prahy 8 na ope-
rační středisko OŘ MP Praha 3, že
na Prokopově nám. spatřila mladí-
ka, který téhož dne v ranních hodi-
nách jejímu manželovi odcizil tašku
s veškerými osobními doklady,

taxametrem, klíči od vozidla a bytu.
Bezprostředně poté byla na místo
vyslána autohlídka strážníků, kteří
v ulici Roháčova zadrželi a následně
předali příslušníkům Policie ČR
mladého muže ve věku 22 let, které-
ho oznamovatelka označila za
pachatele krádeže.

Bc. Dušan Machoň,
ředitel OŘ MP Praha 3

Dopadení

v říjnu

Díky kamerovému
systému na území Pra-

hy 3 byla odhalena a zadokumento-
vána trestná činnost M. K. (1970),
který uochranného zábradlí ústícího
do Karlínského tunelu na Tachov-
ském nám. odhaloval své přirození
a posléze zde i onanoval. Jmenovaný
byl zadržen policisty OŘP Praha 3
a od vyšetřovatele si osobně převzal
Usnesení o zahájení trestního stíhá-
ní dne 27. 10. Toto stíhání je vedeno
nevazebně.

V říjnu byla pracovníky Služby kri-
minální policie a vyšetřování Praha 3
vyhledána a zadokumentována
trestná činnost mladistvého J. Š.
(1985), který nejméně v 16 případech
sprejerskými nápisy o velikosti zhru-
ba 20 x 100 cm poškodil fasády
domů, čerpací stanice, hřbitovní zdi,
stavební buňky atd. Rodiče i obvině-
ný si od vyšetřovatele převzali Usne-
sení o zahájení trestního stíhání,
které je vedeno na svobodě. Vzniklá
škoda zřejmě nepřesáhla 500 000 Kč.

plk. Jiří Neuwirth,
ředitel OŘP Praha 3

V pátek 31. 10. došlo na Olšan-
ských hřbitovech k odhalení ná-
hrobku Jiřího Voskovce a Jana Weri-
cha, na jehož postavení vyhlásila
sbírku letos v únoru Nadace Život
umělce. Slavnostního odhalení 
ve výroční den smrti J. Wericha se
vedle autora náhrobku -- akademic-
kého sochaře Vladimíra Preclíka
a radního Igora Němce za hl. m.
Prahu, které věnovalo zhruba polo-
vinu částky do sbírky, zúčastnili
i Werichovi někdejší kolegové

z pražského Divadla ABC Stella Záz-
vorková a Jaroslava Adamová.
O úctě, které se dodnes V+W těší,
svědčí to, že hned následující den --
na svátek dušiček -- byl již náhrobek
obklopen celou řadou svíček.

Náhrobek, který tvoří dvě do sebe
zaklesnuté desky ze slezské šedé
žuly, na nichž plastická písmena
jmen Voskovec a Werich tvoří sym-
bolické úsměvy, najdete vlevo 
od vchodu z ulice Jana Želivského.

-red-

V pátek 14. 11. bylo symbolicky spuštěním vlajky na zimu uzavřeno Dětské
dopravní hřiště na Židovských pecích. Při této příležitosti byla ve spolupráci
s Městskou policií uspořádána poslední letošní cyklistická jízda: celkem 
28 čtvrťáků ZŠ V Zahrádkách se po krátkém nácviku na hřišti spolu se svým
ředitelem a učitelem a ředitelem DDH vydalo do „terénu“, ulicí Jilmovou a
Za Žižkovskou vozovnou přes rušnou Koněvovu na Pražačku. Dětské doprav-
ní hřiště čekají přes zimu stavební úpravy, znovu se otevře 5. 4. 2004.

● Rodinné a kulturní centrum
Nová Trojka (Jeseniova 19)
nově pořádá každý pátek 
v 9.30--11.30 Keramický ateliér
(pro dospělé i rodiče s dětmi,
možné hlídání dětí, není nutno
se objednávat). Ke každodenní-
mu programu i volným místům
v stávajících kurzech viz
www.novatrojka.cz.

● Ve čtvrtek 6. 11. byl zahájen
provoz nové bowlingové dvou-
dráhy, která byla svépomocí
vybudována v objektu VOŠUP
a SUPŠ na Žižkově nám. 1.
Dráha je otevřena ve zkušebním
provozu od 13.00 do 20.00
s výjimkou nedělí, svátků
a prázdnin (do 16.00 -- 120 Kč 
za hod., od 16.00 -- 240 Kč za hod.,
objednávky na tel. 222 710 315).

● České centrum znakového
jazyka Pevnost připravilo pro úpl-
né začátečníky i velmi pokročilé
Kurzy znakového jazyka. Při-
hlášky na www.pevnost.com,
email: kurzy@pevnost.com, tel.
266 006 390 (po 15--18, čt 11--15)
nebo 728 586 857 kdykoliv.

● Občanské sdružení Sahadža
jóga pořádá každé pondělí a čtvr-
tek od 18.00 kurzy Sahadža jógy
(meditace, čištění čaker, relaxační
hudba) v Nirmala centru (Křišťano-
va 15, Praha 3).Vstup volný.

V úterý 11. 11. proběhla
v budově radnice malá oslava
velkých výročí: radnice podob-
ně jako v předcházejících
letech blahopřála a za dobrý
příklad děkovala těm manžel-
ským párům z Prahy 3, které
spolu vydržely neuvěřitelných
50 a 60 let, tedy oslavencům
zlatých a diamantových svateb.

Zlatí manželé a manželky --
Miloslav a Zdenka Adamcovi,
Ludvík a Libuše Neckářovi,
František a Květuše Nedvědovi,
Radim a Eva Opatrní, Zdeněk
a Miloslav Plhoňovi, Bohumír
a Vlasta Sládkovi, Jindřich
a Zdeňka Tuháčkovi, Vladimír
a Marie Vyskočilovi -- byli spolu
s diamantovým párem -- Bohu-
mírem a Jarmilou Martínkový-
mi (na snímku) -- hned při vstu-
pu do budovy uvítáni decho-
vou hudbou žáků Základní
umělecké školy Koněvova 
pod vedením prof. Nováka
a poté uvedeni do obřadní síně.

Zde jim zástupkyně starosty
M. Kozumplíková po krátkém
projevu všem osobně poblaho-
přála. Poté hostům zazpívali
sólisté Hudebního divadla
v Karlíně M. Kovář a P. Millero-
vá. Následovalo malé pohoště-
ní, při němž si s oslavenci při-
pili vedle zástupkyně starosty
též místostarostové J. Plíva a
D. Reisiegel, radní V. Vrabcová
a organizátorka akce M. Valen-
tová z Odboru kultury.

PhMr. J. Martínková nám
prozradila, že si svého muže
brala 9. 10. 1943 v Táboře a že
spolu již 50 let bydlí na Žižkově.
Vychovali dvě dcery a těší se
ze tří vnoučátek. Jako krédo 
pro svou vytrvalost uvedla, že
se řídila heslem „Ora et labora“
(= Modli se a pracuj), mladým
lidem doporučila získat vztah
ke svému povolání a učit se
cizím jazykům, což obé jí bylo
vždy ku prospěchu.

-red-

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

Městská policie informuje

Policie ČR informuje

Oslavy zlatých a diamantových svateb

V+W se dočkali 
společného náhrobku

Stručně

1) 1746-03 šestiletý pes, mahagonový anglický kokršpaněl střední veli-
kosti, vhodný pro starší bezdětné manžele. Nalezen 11. 9. na Žižkově.
2) 2156-03 pětiměsíční žíhaná fenka s bílými znaky, kříženec pitbulte-
riéra, hodná, přítulná, v rukou zkušeného chovatele vhodná i k dětem.
Nalezena 31. 10. na Žižkově.
4) 851/2003 asi tříměsíční černobílý kocourek, mazlivý, přítulný, 
po vyléčení vhodný k rodinnému domku. Nalezen na Olšanských hřbi-
tovech.
4) 856/2003 asi dvouletá černá kočka, delší srst, milá, přítulná, vhod-
ná i k dětem. Nalezena na půdě domu v Cimburkově ulici.

V pátek 21. 11. přibylo do Knihy cti
Městské části Praha 3 nové jméno --
významného scénografa arch. Fran-
tiška Skřípka.

Akademický malíř Fran-
tišek Skřípek se narodil 
7. 8. 1923, po studiu
Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze (mo-
numentální malba) a Aka-
demie múzických umění
(scénografie) působil ja-
ko šéf výpravy Divadla 
J. K. Tyla v Plzni (v letech
1952--55) a Krajského
divadla Kolín (1963--70),
řadu let spolupracoval s růz-
nými divadly v republi-

ce a s Československou televizí
(1955--63). V roce 1970 se stal scé-
nografem Československé televize,
kde pracoval až do roku 1986,

v letech 1971--78 jako vedoucí
výtvarného oddělení.

František Skřípek se proslavil pře-
devším jako scénograf, od roku 1943
vytvořil scénu 333 divadelních a přes
170 televizních inscenací různých
žánrů (opera, opereta, balet, pohád-
ka a seriál -- např. Zkoušky z dospě-
losti). Výstavu jeho výtvarných prací
jsme mohli nedávno navštívit v gale-
rii VOŠUP a SUPŠ na Žižkově nám.

Spotěšením ahrdostí zaznamena-
la Městská část Praha 3, že v letošním
roce byli státními vyznamenáními
oceněni i dvě osobnosti z její Knihy cti
-- ThDr. Jaroslav Škarvada (zápis
v roce 1999) a Prof. Zuzana Kalabiso-
vá-Růžičková (v roce 1996). -red-

Scénograf František Skřípek v Knize cti

10. prosince si celý svět připo-
míná Den lidských práv. K tomu-
to datu chystá svůj benefiční
večer i česká pobočka Amnesty
International. Tato organizace,
sdružující okolo 2,5 milionu členů
po celém světě, monitoruje dodr-
žování lidských práv, zveřejňuje
případy politicky motivova-
ného věznění a pořádá kampaně
na podporu vězňů svědomí.
Medializace a tlak, který vyvíjí,
vede i k propouštění politických
vězňů či alespoň ke zmírnění
podmínek věznění. Pozornost AI
pomohla v minulosti i českým
vězňům svědomí včetně Václava
Havla. V současnosti je AI zamě-

řena na země, jako je Rusko,
Bělorusko, Kuba, Čína, Korea…

AI má velmi přísná pravidla 
pro financování své činnosti, je pod-
porována hlavně drobnými dárci,
zásadně nepřijímá dary od vlád
astátních institucí. Jedním zezpůso-
bů získávání peněz pro kampaně, je
i pořádání benefičních večerů,
v Paláci Akropolis se koná 10. 12.
V dobročinné dražbě jsou ke koupi
věci darované známými osobnosti
české kultury. Ester Kočičková bude
dražit CD a knihy s věnováním,
například od Evy Holubové, Chantal
Poullain, Petry Špalkové, Jiřího
Schmitzera, Marka Ebena…
Seznam dražených darů a další

podrobnosti jsou na www.amnesty.
international.cz. Kromě Ester
K. bude večer patřit také --123 min. 

-pú-

Večer Amnesty International

Betlémy budou již tradičně
kvidění ve všech katolických koste-
lech na Praze 3, které budou otev-
řeny vždy půl hodinu před začát-
kem bohoslužeb (rozpis viz str. 7). 
Po celou vánoční dobu bude vysta-
ven i betlém v modlitebně Žižkova

sboru Církve česko-
slovenské husitské
na nám. Barikád 1.

Při vánočních toul-
kách Prahou můžete
od 20. 12. do 2. 1. nav-
štívit na Hradčanech
v aule Gymnázia Jana
Keplera (Parléřova 2,
Praha 6) výstavu betlé-
mů z Čech i celého
světa, z materiálů tra-
dičních i netradič-
ních (otevřeno denně 

10--17, 24. 12. a 31. 12. 10--15, 1. 1.
12--18). Další výstavu betlémů, ten-
tokrát na Starém Městě, si můžete
od 26. 11. do 15. 1. prohlédnout
v Domě aktivních seniorů Portus
(Karolíny Světlé 18, Praha 1).

-red-

Kam za betlémy


