
Slavný kameraman

Stanislav Milota 

vzpomíná na dětství

na Žižkově. 

Čtěte na str. 7.

Vlasta Průchová 

zazpívá na žižkovském

festivalu jazzu! 

Čtěte na str. 4.

100 let historie Viktorky 

-- vzlety i pády. 

Čtěte na str. 7.
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Změna v číslování

novin

Vážení čtenáři, rád bych vám
oznámil, že technická stránka vydá-
vání Novin radnice již byla dotažena
do finální podoby. Překonáváme,
jak doufám, počáteční obtíže
s distribucí, proběhlo výběrové říze-
ní na výrobu novin, uzavírají se pat-
řičné smlouvy. K počátku příštího
roku dojde ještě k několika změ-
nám.Kromě změny hlavičky našich
novin (nový znak naší městské
části atd., viz článek níže) dojde
i k jejich přečíslování. Příští číslo
bude formálně označeno jako dvoj-
číslo 11--12 (ale pouze formálně,
o žádné číslo nepřijdete, ke konci
každého měsíce vyjdeme), což
umožní, aby se vám počátkem
ledna objevilo ve schránkách čís-
lo 1. Tak bude odstraněna drobná
anomálie, že jste byli zvyklí dostávat
počátkem měsíce noviny označené
číslem měsíce předcházejícího.
Takže ještě jednou opakuji: nelek-
něte se, až uvidíte noviny označené
11--12. Neznamená to, že byste
o nějaké vydání Novin radnice přišli,
jde jen o formální přečíslování.

Noviny budou nadále vycházet
ke konci měsíce tak, abyste je nej-
později v prvních dnech měsíce
následujícího měli ve schránkách.
Z důvodu uvedení důležitých udá-
lostí se občas některé číslo drobně
posune (jako např. číslo 9, aby se
do něj ještě vešla reportáž o vino-
braní).

Martin Benda,
předseda redakční rady

Viktoria Žižkov slavila sté
výročí. Protože není známo,
kdy přesně byl sportovní krou-
žek s názvem Viktoria založen,
určil datum oslav fotbalový
kalendář. Připadlo na 16. 10. --
první kolo poháru UEFA, ve kte-
rém fotbalový los přihrál žiž-
kovským soupeře sice důstoj-
ného, leč ne zrovna snadného.
V I. lize předposlední Viktorka
vyfásla druhý tým dánské ligy --
Bröndby Kodaň. Spolu s žluto-
modrým týmem přicestovala
ze severu také tisícovka fanouš-
ků, která vytvořila svému týmu
domácí atmosféru. Celkem tur-
nikety prošlo 3 162 diváků.

Předzápasovou atmosféru

žhavilo staropražské Šlapeto
spolu s dvojicí krojovaných
moderátorů. Viktoria si k naro-
zeninám nadělila prohru 0:1
a tím pádem i vyřazení z poháru
UEFA. Fotbal to byl slovy odbor-
níků nepohledný: „Domácí sice
o svou šanci bojovali srdnatě, ale
jejich hra moc fotbalové krásy
nepobrala. Hře chyběli vzrušivé
okamžiky, přesné přihrávky,
narážečky a kličky byly nad síly
všech fotbalistů na hřišti.
V nehezkém zápase byli domácí
přece jen nebezpečnější.“

Nic nepomohlo usilovné fan-
dění z hlavní tribuny, na niž
usedl téměř kompletní tým žiž-
kovské radnice ve složení sta-

rosta + 3 místostarostové, dopl-
něný o hostujícího starostu
sousední Prahy 2. V ochozech
byl viděn i primátor hlavního
města Pavel Bém, na nedosta-
tek podpory státních institucí
si tedy fotbalisté stěžovat
nemohli.

Leč fotbalová štěstěna stojí
letos k Viktorce zády, skvělé
sezóny 2002 a 2003 s 3. místem
v lize a senzačním postupem

přes Glasgow Rangers v poháru
UEFA se neopakují.

Po závěrečném hvizdu, který
bohužel potvrdil očekávaný
ortel nad Viktorkou, proběhla
ještě autogramiáda hráčů, pro-
mítaly se klipy o historii a zahrá-
la kapela Queen Revival.

Součástí oslav výročí byl i spole-
čenský večer v hotelu Olšanka.
Vzávěru roku proběhne ještě halo-
vý turnaj fotbalových žáků. Světlo

světa by měla před Vánoci spatřit
kniha o historii slavné Viktorie.

Dlouhá a poučná historie
tohoto předního fotbalového
týmu Žižkova ukazuje, kolikrát
bylo Viktorce ještě hůř. Přejme
jí, aby se tak jako v minulosti
dokázala z neúspěchů otřepat
a s novou vervou a elánem
začít znovu -- v duchu svého
jména -- dobývat vítězství za
vítězstvím.                             -red-

Viktoria Žižkov stoletá

Průběh zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 3 dne 23. 9. byl ve svém úvodu
neobyčejně dramatický a rušný, neboť jed-
ním z bodů jednání měla být optimalizace
sítězákladníchškolnaPraze3.Tentobodbyl
nakonec z programu jednání stažen. Dom-
nívám se, že vzhledem k závažnosti a složi-
tostitématuimnožstvíemocínastraněrodi-
čů je třeba neustále diskutovat a vysvětlovat.
Oč tedy vlastně šlo a i nadále půjde?

Rada městské části svým usnesením
č. 538 ze dne 3. 9. vyzvala ZMČ, které
ze zákona plní roli zřizovatele ZŠ, k přehod-
nocení sítě ZŠ na území MČ Praha 3 a k její
optimalizaci. K této výzvě ji vedly následují-
cí fakta a argumenty:

1) K 1. 9. 2003 je využíváno pouze 76 %
kapacity všech ZŠ na Praze 3, což je o 1625
míst méně, než školy nabízejí.

2) S dlouhodobým poklesem počtu škol-
ních dětí souvisí rostoucí finanční nároč-
nost provozu takto méně obsazených škol,
která stále více zatěžuje rozpočet naší měst-
ské části. Pro rok 2003 to např. představuje
21 milionů Kč navíc.

3) Vypracovaná Prognóza vývoje obyva-
telstva Městské části Praha 3, která hovoří
jasně:

a) Celkový počet obyvatel MČ poklesl
od r. 1991 o 13 %. Ve věkové kategorii 0--14 let
pokles činí celou třetinu původního stavu
obyvatelstva. Klesající trend bude pokračo-
vat a v následujících 6 letech bude pokles
v této věkové kategorii činit 3--5 % ročně!

b) Praha 3 jako centrální a hraničně uzav-
řená MČ Prahy bude pravděpodobně
i v oblasti migrace obyvatel oblastí značně
ztrátovou, což povede k dalšímu prohlubo-
vání celkového úbytku obyvatel, včetně
dětí.

c) Při zachování současného počtu ZŠ by
se tak podíl nadbytečných míst ve školách

mohl do roku 2030 až zdvojnásobit a mohl
by se pohybovat kolem cca 40 % celkové
kapacity škol, tedy 2590 volných míst.
Tento narůstající trend bude již v roce 2006
znamenat minimálně 24 milionů Kč z roz-
počtu obce navíc.

Z uvedeného vyplývá, že ZMČ má
na výběr z těchto možností řešení:

1) Ponechat stávající kapacitu škol be-
ze změny. Pak by však při schvalování
rozpočtu na rok 2004 mělo rozhodnout,

ze které položky rozpočtu MČ tentokrát
převede již cca 22 milionů Kč do kapitoly
školství na dofinancování provozu neú-
plně naplněných škol, nebo by mělo zaří-
dit, aby se ve školním roce 2004/2005
do prvních tříd zapsalo o 1625 žáků více.
V opačném případě se čtvrtina nevyužité
kapacity škol negativně projeví na škol-
ství MČ jako celku. Na toto neřešení
vzniklé situace doplatí nejen všechny
školy a děti v MČ, ale také všichni obyva-
telé Prahy 3, neboť to jsou jejich daně,
které jsou hlavním zdrojem pro obecní
rozpočet.

2) Optimalizovat síť škol a uvolněné
kapacity nabídnout jiným středním či
vysokým školám. Tímto krokem pozved-
nout úroveň MČ a atraktivitu její infra-
struktury, ale zároveň získat prostředky
z pronájmů a ty společně s prostředky ušet-
řenými v rozpočtu obce investovat do dal-
šího zkvalitňování vybavení zbylých škol či
do zvelebení obce jako takové. Komise
pro výchovu a vzdělávání svým usnesením
ze dne 10. 9. doporučila, aby finanční pro-
středky na provoz získané sloučením škol
byly použity výhradně pro kapitolu 31 --
Školství.

Rozumím emotivnímu chování rodičů
v této věci, přesto jsem očekával jejich větší
tlak na to, aby se dlouhodobě neúnosná situ-
ace smysluplně řešila. Jako v každém rozho-
dování existují názory pro i proti, je třeba se
však vyhýbat argumentům zavádějícím
a nepřesným: jeden příspěvek na jednání
ZMČ se např. odvolával na to, jak školství
všude jinde ve světě funguje a že třeba v Dán-
sku tyto problémy nemají. K tomu ovšem
podotýkám, že v této zemi je zcela běžný
akční rádius škol 25 km a nikomu nepřipadá
divné, neřkuli nehorázné, že musí tuto vzdá-
lenost denně dojíždět. Školy tam však jsou
skutečnými centry vzdělanosti a společen-
ského života po celý den a pro všechny věko-
vé kategorie občanů.

Závěrembychchtělvyslovitpřesvědčení,že
diskuse rodičů s představiteli radnice, která
nakonec probíhala po konci jednání v klidné
a důstojné atmosféře, probudila větší a hlubší
zájemrodičůoděníveškolství.Zájem,kterýse
snad časem přenese i do jiných oblastí čin-
nosti volených orgánů naší městské části.

Mgr. Jiří Matušek,
zastupitel

Další příspěvky k problematice školství
najdete na str. 3.

Každou obec, resp.
městskou část, navenek reprezentují znak
a prapor. Představují podobné symboly, jaký-
mi jsou pro celou zemi státní znak astátní vlaj-
ka. Praha 3 se začátkem října  připojila kdalším
obvodům v metropoli, které mohou znak
a prapor své městské části používat.

Prahu 3 dosud reprezentovaly pouze histo-
rické znaky Žižkova a Vinohrad a jejich prapo-
ry. To se změnilo ve středu 8. října. Slavnostní-
mu předání v poslanecké sněmovně byl sta-
rosta Milan Český, doprovázen tajemnicí
úřadu Mgr. Andreou Barešovou, přítomen
spolu s dalšími asi čtyřmi desítkami starostů
z celé ČR. Dokumenty opravňující naši měst-
skou část užívat znak a prapor oficiálně pře-
vzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka. Ještě
předtím měl Milan Český milou povinnost
pronést jménem všech pří-
tomných starostů úvodní
slovo adresované předsedovi
dolní komory parlamentu
a přítomným poslancům.

Pro Noviny radnice poz-
ději komentoval získání těch-
to symbolů slovy: „Jsem rád,
že má Praha 3 konečně znak
a prapor, které ji budou
reprezentovat. Mimo jiné tím
končí určité provizorium,
kdy jsme po zákonné úpravě
před cca 4 lety museli v razít-
ku přestat užívat státní znak.
Na oficiálním kulatém razít-
ku osvědčujícím všechna

rozhodnutí samosprávy mohl být od té doby
uveden pouze text, což minimálně vypadá
zvláštně. Schvalování návrhu znaku apraporu
se ukázalo jako složitá a zdlouhavá záležitost.
Teď Praha 3 dostává znak, který je po heraldic-
ké stránce bezchybný, vychází z tradice histo-
rických znaků Vinohrad a Žižkova a symboli-
zuje jejich jednotu v rámci stávající Městské
části Praha 3.“

Tři věže ve znaku jsou spojením věží z his-
torických znaků Žižkova a Vinohrad, číslovka
tři přitom reprezentuje naši městkou část.
Každá věž má místo oken štít, který zobrazuje
atributy osobností obsažených na historic-
kých znacích -- sv. Václava, Karla IV. a Jana
Žižky z Trocnova. Detailnější popis znaku je
možné najít na našich webových stránkách.

Nové symboly Prahy 3 jsou postupně uvá-
děny v život -- razítky počínaje a veškerou pre-
zentací naší městské části konče. Změnu zare-
gistrují také čtenáři Novin radnice. Použití
nového znaku je důvodem pro změnu záhla-
ví, resp. loga novin, které se poprvé objeví
v lednovém čísle. Petr Blažek,

tiskový mluvčí

O medvědí službě školství na Praze 3

M. Český přijímá gratulaci od předsedy Poslanecké sněmovny L. Zaorálka.

Starostové Prahy 3 a 2 M. Český a M. Basch a zástupci starosty Prahy 3
D. Reisiegel, M. Zeman a M. Kucián

Dánský záložník Thomas Kallenberg pronásledován obráncem Marošem Klimplem

FOTO: M. PÚČIKOVÁ

FOTO: M. PÚČIKOVÁ

Znak a prapor pro Prahu 3
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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

Dovoluji si upozornit vážené maji-
tele budov na jejich povinnost vyplý-
vající ze zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů.

Ze znění § 14 výše uvedeného
zákona vyplývá, že budovy musí být
označeny popisnými čísly a k usnad-
nění orientace se budovy v jednotli-
vých ulicích a na jiných veřejných
prostranstvích označují vedle popis-
ného čísla ještě číslem orientačním.
Dále platí, že vlastník budovy je povi-
nen na svůj náklad označit budovu

číslem určeným hl. m. Prahou a udr-
žovat je v řádném stavu.

Prováděcí právní předpis „Vyhláš-
ka Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.,
ozpůsobu označování ulic aostatních
veřejných prostranství názvy, o způ-
sobu použití a umístění čísel  k ozna-
čení budov, o náležitostech ohlášení
o přečíslování budov a o postupu
a oznamování přidělení čísel a dokla-
dech potřebných k přidělení čísel“
ze dne 11. 9. 2000, ve znění pozdějších
předpisů, stanoví způsob použití
a umístění čísel k označení budov.

Kontrolou nařízenou hl. m. Pra-
hou, která proběhla během měsíce
srpna 2003 na Městské části Praha 3,
bylo zjištěno, že některé budovy
nejsou řádně označeny (jedná se
o číslo popisné a orientační), tak jak
stanoví zákon o hl. m. Praze a uvede-
ný prováděcí předpis.

Proto prosím majitele budov, aby
zkontrolovali své majetky a případné
nedostatky odstranili nejpozději
do 28. 2. 2004 tím, že budovy ve svém
vlastnictví řádně opatří číslem popis-
ným a orientačním. Dále si dovoluji
upozornit, že neoznačení budovy čís-
lem popisným aorientačním je správ-
ním deliktem a že v takovém případě
může být Úřadem městské části
Praha 3 uložena pokuta.

Případné dotazy ráda zodpo-
vím -- tel.: 222 116 221, 222 780 587,
fax: 222116 215, email: evac@
p3.mepnet.cz.            Eva Cihelková,
vedoucí Odboru občansko správního

Budovy musí být označeny číslem

popisným a orientačním
Volné nebytové prostory

Výše uvedené prostory budou poskytnuty nazákladě
vašich písemných nabídek zaslaných Městské části
Praha 3 -- Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Sei-
fertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové
řízení č. 173 -- ATELIÉRY, resp. Výběrové řízení č. 174.
Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.
V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte
zájem, astanovte výši nájemného (vKč/m2/rok), kterou
pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zájemce
upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrové-
ho řízení pro obsazení nebytového prostoru bude
nabídnutá výše nájemného.

Vpřípadě výzvy č.173vnabídce uveďte: jméno apří-
jmení, datum narození, adresu a telefon, zaměstnání
a vzdělání. Knabídce je nutno doložit: popis dosavadní
umělecké výtvarné činnosti; čestné prohlášení, že ne-
jste uživatelem jiného ateliéru. Nabídky, které nebudou
výše uvedené požadavky splňovat, nebudou dovýběro-
vého řízení zařazeny.

V případě výzvy č. 174 uveďte též záměr, co budete
v nebytových prostorech provozovat (k provozování
výherních a hracích automatů nebudou nebytové pro-
story pronajaty), podmínkou pro pronajmutí
garáže/garážového stání je trvalé bydliště v Praze 3
(pokud budete zasílat nabídky na více garáží/garážo-
vých stání, je nutno zaslat každou nabídku samostatně).

Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci,
vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky.
Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude dne
14. 11. v 15.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno
Komisí obchodu a služeb RMČ dne 24. 11.

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

MUDr. Eva Rusová, 
předsedkyně Komise obchodu a služeb,

RNDr. Magdalena Benešová, 
vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Kdo bude uklízet chodníky?
Jako každoročně i letos uveřejnila

Městská část Praha 3 výzvu na veřej-
nou zakázku na úklid chodníků naší
městské části dle ustanovení § 49
zákona o zadávání veřejných zaká-
zek.

Tyto úklidy jsou rozděleny
do dvou oblastí podle předem urče-
ného seznamu ulic. Tento dále rozli-
šuje četnost úklidu 7x a 5x týdně,
místa, kde se provádí splachy chod-
níků 1x za 14 dní, uveřejňuje místa,
kde je zajišťován letní úklid parků

a veřejné zeleně. Podrobně je pod-
chyceno i zajištění schůdnosti chod-
níků v zimním období.

Svoje nabídky zaslalo šest firem.
Kritériem hodnocení byla cena 
za jeden úklidový den v letním i zim-
ním období, cena za 1 km splacho-
vání chodníků a celková cena za celý
rok úklidu včetně DPH. Hodnotilo se
personální, technické a materiální
vybavení firem, návrh organizace
úklidu a provozního postupu, celko-
vé reference. 

Vítězem soutěže se stala firma
TEST, s. r. o., která tuto činnost 
pro naši městskou část zajišťovala již
letos a která se nejlépe vyrovnala
s podmínkami soutěže. Výherce dal
též výrazně nižší cenovou nabídku
než ostatní uchazeči. Spolupracuje
totiž s Úřadem práce Prahy 3, a tak
využívá všech výhod, který tento
poskytuje firmám, jež zaměstnají
uchazeče o zaměstnání.

Jan Plíva,
zástupce starosty

H l a v n í
město Praha
i v roce 2003
zajistilo pro ob-
čany Prahy 
ve spolupráci

se svozovými společnostmi a vybra-
nými městskými částmi možnost
likvidace listí jírovce maďalu (koň-
ského kaštanu) napadeného klíněn-
kou jírovcovou. Listí mohou občané
shrabávat dopytlů, které získají zdar-
ma naurčených 28 kontaktních mís-
tech, a naplněné pytle buď přistavit
ke stanovištím směsného odpadu či
místa přistavení sběrných nádob,
nebo zdarma odevzdat na 14 kon-
taktních místech. Listím naplněné
pytle budou zneškodněny ve spalov-
ně v Malešicích.

Celý seznam kontaktních míst lze
nalézt na internetové adrese
www.Praha3.cz, zde uvádíme pouze
vybrané adresy.

Výdej prázdných pytlů:
● Magistrát hl. m. Prahy, Řásnov-

ka 8, Praha 1; p.Polák (236 004 376),
po--pá 8.00--12.00  a 13.00--16.00

● Pražské služby, a.s., Nové Mlýny 5,
Praha 1; p. Dvořák (284 091 431,
284 098 433), po--pá 8.00--14.00

● Úřad městské části Praha 3, Hav-
líčkovo nám. 9, Praha 3; p.Bartošek
(222 116 386), po--pá 8.00--16.00

Výdej prázdných pytlů a příjem
pytlů naplněných listím:

● KOMWAG, podnik čistoty a údrž-
by města, a. s., Perucká 10, Pra-
ha 2; pí Miňovská (236 040 000,
263 040 027), po--pá 8.00--15.30

● Sběrný dvůr hl.m. Prahy, Pod Šan-
cemi 1, Praha 9; p. Weinfurter 
(284 098 581), po--pá 8.30--17.00, 
so 8.30-15.00
Pytle s klíněnkou jírovcovou mo-

hou občané také odevzdávat ve Spa-
lovně komunálního odpadu v Prů-
myslové ulici, Praha 10 -- Malešice
(po--pá 5.00--2.00, so 7.00--15.00).

Mgr. Jitka Kluzová, 
vedoucí oddělení komunálních

odpadů a čistoty MHMP

Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3 dny) 10. 11.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2 dny) 17. 11.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (3 dny) 24. 11.
4. Přemyslovská/Jičínská (3 dny) 3. 11.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (3 dny) 10. 11.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2 dny) 17. 11.
7. Táboritská -- zadní trakt/Baranova (3 dny) 24. 11.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 3. 11.

Okruh C termín přistavení:
9. nám. Barikád (2 dny) 10. 11.

10. Ambrožova/Malešická (3 dny) 17. 11.
11. Jeseniova 143 (3 dny) 24. 11.
12. V Zahrádkách/Květinková (3 dny) 3. 11.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3 dny) 10. 11.
14. Koněvova/V Jezerách (2 dny) 17. 11.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2 dny) 24. 11.
16. Křivá 15 -- vedle domu (3 dny) 3. 11.

V úterý 25. 11. mohou občané
do přistavených sběrových vozidel
odkládat tyto odpady: barvy, baterie
všech druhů (včetně olověných aku-
mulátorů), čistící prostředky, fotoche-
mikálie, hydroxidy, chemikálie, kos-
metiku, kyseliny, léky, lepidla, nádob-
ky od sprejů, motorové oleje, pestici-
dy, rozpouštědla, teploměry, tuky,
výbojky a zářivky.

Doba stání sběrových vozidel
a zastávky sběrové trasy na Praze 3
jsou následující:

16.30--16.50
Kostnické náměstí

17.10--17.30
nám. Barikád/Roháčova

17.40--18.00
Loudova/Koněvova

18.10--18.30
Květinková/V Zahrádkách

18.40--19.00
Na Vrcholu/V Domově

Nebezpečné odpady je třeba
odevzdávat výhradně obsluze
sběrového vozidla!

Sběr nebezpečných

odpadů zdarma!

Oddělení zdravotnictví Městské části Praha 3 nazákladě požadavků občanů, kteří opakovaně poukazují naprob-
lémy při hledání registrujících lékařů v základních odbornostech (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař 
pro děti a dorost, stomatolog), provedlo šetření ve vybraných sídlech těchto odborností s následujícími zjištěními:
V oblasti praktických lékařů pro dospělé a stomatologů je již jen částečná možnost registrace, resp. značná část
lékařů uvedených odborností má svoji kapacitu naplněnu. (To ovšem neznamená, že zdravotnická péče akutní-
ho charakteru, kdy dochází k možnosti ohrožení zdraví a života, může být odmítnuta.) Naopak praktičtí lékaři 
pro děti a dorost běžně další pacienty do dlouhodobé péče přijímají (registrují). 

Pro informaci uvádíme kontakty na ty lékaře, kteří registraci pacientů provádějí a kteří ke zveřejnění dali
souhlas:

Závěrem uvádíme, že tyto informace se týkají lékařů, kteří mají sídlo nebo pobočku v budovách bývalých poli-
klinik na území Městské části Praha 3. Zároveň si dovolujeme požádat lékaře uvedených odborností, kteří  ještě
registrují, mají sídlo na naší městské části a v tomto článku nebyli uvedeni, aby v případě zájmu o zveřejnění kon-
taktovali redakci Novin  radnice. Přehled dalších lékařů vyjde případně v příštím čísle novin.

MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty
Sdělení bylo zpracováno na základě údajů poskytnutých Bc. Simonou Prokopcovou, vedoucí oddělení zdra-
votnictví -- zdravotní radou.

Sdělení pacientům

praktický lékař pro dospělé:
MUDr. Věra Čápová, Vinohradská 176 tel. 272 738 665
MUDr. Jana Louženská, Vinohradská 176 tel. 272 730 637
MUDr. Milada Neubertová, Vinohradská 176 tel. 272 733 942
MUDr. Lenka Zralá, Kouřimská 10 tel. 267 312 971

praktický lékař pro děti a dorost:
MUDr. Pavel Rakušan, Koněvova 221 tel. 284 823 570
MUDr. Tomáš Karhan, Koněvova 221 tel. 266 311 707
MUDr. Vladimíra Poláková, Koněvova 221 tel. 274 822 569
MUDr. Jiří Jackl, Olšanská 7 tel. 271 774 810
MUDr. Bohdanecká, Olšanská 7 tel. 222 590 249

MUDr. Nováčková, Olšanská 7 tel. 222 590 249

stomatologie:
MUDr. Karel Plšek, Olšanská 7 tel. 222 590 210
MUDr. Aleš Fillo, Olšanská 7 tel. 222 581 240
MUDr. Dagmar Krčmářová, Olšanská 7 tel. 222 581 521
MUDr. Eva Rusová, Olšanská 7 tel. 222 592 446
MUDr. Magda Sedláčková, Olšanská 7 tel. 222 581 601
MUDr. Eva Šádková, Olšanská 7 tel. 222 580 078
MUDr. Radka Viková, Olšanská 7 tel. 222 591 224 
MUDr. Mahulena Borkovcová, Olšanská 7tel. 222 590 209

Výzva č. 173
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícím vol-
ným ateliérem:
Jeseniova 15/511, ateliér, 70,78 m2, 9. podlaží (min. nájemné
800 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou -- 5 let, nájemné bude hrazeno čtvrtletně předem)
Prohlídka bude umožněna dne 6. 11. v 9--10 hod.

Výzva č. 174
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími vol-

nými nebytovými prostory:
1. Habrová 3/2639, sklad, 17,00 m2, přízemí (min.
nájemné 400 Kč/m2/rok)
2. Biskupcova 45/1809, kancelář, tichá služba, 42,51 m2,
6. podlaží (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna 
dne 11. 11. v 9--10 hod.
3. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 26.27, 12,25 m2

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4. Pod Lipami 3/2663, garáž č. 36, 15,43 m2 (min.
nájemné 1100 Kč/m2/rok)

Likvidace listí napadeného klíněnkou

ze dne 23. 9.
Schválilo
■ záměr prodeje bytové jednotky č. 1228/10 
se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125
na společných částech domů čp. 1211, 1218 a 1228
v k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem
na pozemcích parcel č. 2183/35, 2184/1 a 2184/2
v k. ú. Žižkov ■ poskytnutí daru z fondu sociální-
ho a zdravotního pro Občanskou poradnu Reme-
dium ■ žádost o svěření pozemků parcel
č. 2639/118 a 2639/119 v k. ú. Žižkov ■ prodej
garáže stojící na pozemku parcely č. 2826/2
u obytného domu čp. 2168 -- Křivá 2 v k. ú. Žižkov
dle podmínek II. etapy privatizace bytového
fondu družstvu Křivá 2 ■ poskytnutí zpětného
čerpání bytovým družstvům v celkové výši 
2 393 958,45 Kč z fondu pro podporu údržby pri-
vatizovaných obytných domů
Vzalo na vědomí
■ žádost VŠE Praha o odkup pozemků parcel
č. 18/1, 18/2 a 19/1 v k. ú. Žižkov i usnesení Výbo-
ru zastupitelstva pro realizaci majetku o prodeji
těchto pozemků a schválilo záměr prodeje těchto

pozemků VŠE Praha ■ návrh na odkoupení
pozemku parcely č. 1648/10 v k. ú. Žižkov a usne-
sení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku
a schválilo záměr prodeje tohoto pozemku man-
želům Červeným a Česákovým -- vlastníkům garáže
na uvedeném pozemku ■ žádost paní Ing. Nataši
Ondráčkové o prominutí dluhů po zemřelém otci
a schválilo její žádost ■ žádost Bytového družstva
Sousedství o prodej zastavěných pozemků
a schválilo prodej těchto pozemků -- parcel
č. 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 924/5, 924/6, 924/10
a 921/1 tomuto družstvu ■ doporučení Výboru
pro územní rozvoj a dopravu a RMČ a schválilo
poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekon-
strukce domů na území MČ P-3 z fondu obnovy
a rozvoje a poskytnutí nenávratné půjčky -- daru
v případě kladného stanoviska kulturní a památ-
kové komise ■ materiál „Zavedení zón placeného
stání na území MČ P-3“ a schválilo koncepci regu-
lace parkování na P-3 ■ doporučení Výboru pro
územní rozvoj a dopravu a schválilo poskytnutí
návratné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů
na území MČ P-3 z fondu obnovy a rozvoje

Zastupitelstvo městské části Praha 3

ze dne 1. 10.
Schválila
■ rozdělení finanční dotace MČ P-3 pro přihláše-
né základní školy v rámci pilotních projektů stát-
ní informační politiky ■ návrh kupní smlouvy
o převodu vlastnictví pozemku parcely č. 1884
v k. ú. Žižkov ■ návrh kupní smlouvy o převodu
vlastnictví obytného domu čp. 1370 na pozemku
parcely č. 2805, pozemku parcely č. 2805 a parce-
ly č. 2806/1, vše v k. ú. Vinohrady
Souhlasila
■ se zápisem arch. Františka Skřípka do Knihy cti
MČ P-3 „U příležitosti životního jubilea“ 
■ s vyhodnocením výběrových řízení na 8 bytů
Vzala na vědomí
■ zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek -- výběr firmy na Světelnou vánoční
výzdobu MČ P-3 a vybrala nejvhodnější nabídku
firmy MK-mont illuminations, s. r. o. ■ zprávu
komise pro posouzení a hodnocení nabídek --
výběr firmy na Komplexní dodávku měsíčníku
MČ P-3 a souhlasila s výběrem nejvhodnější
nabídky firmy PREVIA CR, s. r. o.

ze dne 15. 10.
Schválila
■ postup při vyhlášení a vyhodnocení výběrového
řízení na prodej 3 nově vybudovaných bytových
jednotek v domech Na Balkáně 76, 78, P-3

Souhlasila
■ s výzvou více zájemcům na zastřešení terasy
MŠ Milíčův dům, Sauerova 2, a s obesláním výzvy
těmto firmám: A Stavba Seos, s. r. o., StavMo,
s. r. o., ARCUS Růžička, s. r. o., BOND, s. r. o.,
Domino promont, s. r. o. ■ s optimalizací sítě sta-
novišť lékařské služby první pomoci v hl. m. Praze
a předpokládá zvýšení kvality a odborné úrovně
takto poskytované zdravotní péče, aniž by byla
dotčena dostupnost služby pro občany MČ P-3 
■ s vypracovaným návrhem přípravy a vlastního
zřízení parkoviště v lokalitě Na Viktorce -- U Staré
cihelny pro odtažená vozidla ze ZPS
Vzala na vědomí
■ protokol z provedené kontroly na místě u pří-
jemců veřejné finanční podpory z fondu sociální-
ho a zdravotního a z fondu pro podporu údrž-
by privatizovaných obytných domů za rok 2002 
■ zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na úklid chodníků -- oblast I a II a sou-
hlasila s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
Test, spol. s r. o. ■ projekt „Pomoc žákům ze soci-
álně a kulturně odlišného prostředí, kteří ukončí
povinnou školní docházku v roce 2004“ a uložila
J. Plívovi, zástupci starosty, ve spolupráci s pra-
covníky ÚMČ P-3 projekt realizovat

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

Rada městské části Praha 3
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Pokud nechceme hovořit
o rušení škol, ale o optimalizaci,
musíme zvážit více hledisek.
Optimálním řešením z hlediska
kvality výuky a pedagogi-
cko-výchovného hlediska a ná-
sledně i dlouhodobého ekono-
mického hlediska by byla hustá
síť malých škol rodinného typu;
optimální z krátkodobého eko-
nomického hlediska by byla jedi-
ná mamutí škola s 20 třídami
v každém ročníku a co největším
počtem žáků ve třídách.

Nalezení skutečného optima
znamená zodpovědnou, drob-
nou práci, zvažování úrovně exis-
tujících škol, přesné vyhodnoce-
ní ekonomických dopadů pří-
padného rušení jednotlivých
škol, vypracování ekonomických
analýz přínosů z krátkodobého
i dlouhodobého hlediska a ana-
lýz pedagogicko-psychologic-
kých. Teprve ve chvíli, kdy by
zastupitelstvo mělo tyto mate-
riály k dispozici, mohlo by, 
po důkladné veřejné debatě
vedené nejen s rodiči a řediteli
škol, zodpovědně rozhodovat
a teprve za takových podmínek
by bylo možno právem hovořit
o optimalizaci sítě škol.

Nic z uvedeného neproběhlo,
žádnou z uvedených analýz
nemělo ZMČ Praha 3 k dispozici.
Jediná známá analýza, která byla
vypracována, je demografická
studie, která pouze potvrzuje
zřejmý fakt, že žáků ZŠ ubývá.

Z krátkodobého ekonomické-
ho hlediska se zrušením školy
dosáhne úspor ve třech oblas-
tech:

1) Odpadnou provozní nákla-
dy školy (např. v případě ZŠ
Perunova se jedná o 2 094 tisíc
korun).

2) Dojde ke zredukování počtu
tříd. Ekonomická efektivita školy
nijak nesouvisí s naplněností její
kapacity, ale pouze s naplněností
tříd v ročnících. Pokud bychom
důsledně uplatnili ustanovení
vyhlášky o ZŠ, podle které se třídy
naplňují do počtu 30 žáků (ne
méně), pak například zrušením
ZŠ Perunova a převedením žáků
do ZŠ Jiřího z Poděbrad a ZŠ Jiří-
ho z Lobkovic se zdánlivě ušetří 
7 tříd. Jenomže při uplatnění
tohoto ustanovení za současné-
ho stavu by se ve zmíněných
třech školách ušetřilo 5 tříd již
nyní. Pokud by úspora pouhých
2 tříd měla být hlavním důvodem
rušení školy, pak by skutečně
bylo věcí veliké politické odvahy
ke zrušení školy přistoupit. 
Při republikovém průměru 1,3
učitele na třídu (a tady má Pra-
ha 3 skutečné rezervy) by to zna-
menalo úsporu 2,6 úvazku, tj. 
přibližně 1 milionu korun
na mzdách. Dlužno pozname-
nat, že dobře hospodařící škole
hradí mzdové prostředky plně
stát.

3) Bude možno budovu prona-
jmout nebo prodat.

Z pedagogicko-psychologické-
ho hlediska je nesporné, že

menší školy mají lepší předpo-
klady vytvořit lepší klima, ve kte-
rém se hůře daří drogám nebo
šikaně.

Z dlouhodobého ekonomické-
ho hlediska je rušení škol, které
nebere v potaz pedagogické
dopady, naprosto nešťastné.
Pokud chceme obstát v globali-
zovaném světě, musíme se
zaměřit na kvalitu vzdělání
našich dětí a úroveň jejich kvalifi-
kace. 

V neposlední řadě přispívá
rozumně strukturovaná síť
dobrých ZŠ ke zvýšení kvality
života v obci. V některých evrop-
ských městech jsou dokonce
nemovitosti v okolí kvalitních
škol dražší než v jiných oblas-
tech.

Ekonomické důvody jsou tedy
nepřesvědčivé (2 094 tisíc, jak
bylo uvedeno na příkladě ZŠ
Perunova, sice vypadá jako velké
množství peněz, ale jedná se
pouze o 0,4 % rozpočtu naší
městské části) a ostatní důvody
mluví jasně proti rušení škol.
Jsem toho názoru, že je nutné,
abychom se dali pomalejší
a pracnější cestou, zpracovali
varianty dlouhodobé koncepce
rozvoje školství na Praze 3, hleda-
li vnitřní rezervy v hospodaření
škol a nerozhodovali se pouze
na základě údajů o úbytku dětí
a nenaplněnosti kapacit, které --
jak bylo řečeno -- souvisí sefektivi-
tou školy jen nepřímo a vzdáleně.

PhDr. Jakub Cháb,
zastupitel

Internet do škol, počí-
tače pro školy, Indoš.
Tato všechna označení
se týkají určité úrovně
výpočetní techniky zavá-
děné v základních ško-
lách, která by měla
pomoci žákům základ-
ních škol k lepšímu
ovládnutí tzv. 5. gramot-
nosti (ovládání výpočet-
ní techniky), která se 
pro praktický život jeví
jako čím dál důležitější.

Počáteční věcné i práv-
ní problémy se zaváděním
a financováním ze strany
Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR
jsou z denního tisku obec-
ně známé. Provádějící
firma zaujala k vybraným
školám velmi paušalizující
postoj v hardwarovém
i softwarovém vybavení.
Vybavení pořízené ze stát-
ního rozpočtu nezohlednilo specifika jednotlivých
škol, jejich již stávající vybavení a zaměření.

Rada městské části Praha 3 hledala způsob, jakým
pomoci tento opravdu velmi paušální vztah přiblížit
realitě jednotlivých škol. Našla v této záležitosti spo-
lečnou řeč s hl. m. Prahou a cestu ve vypsání grantů
pro jednotlivé školy tak, že právě tyto školy samy
zváží svou vlastní situaci a požádají si o grant
na doplnění techniky. Systém by poté měl být
opravdu vyhovující a té které škole vlastně „šitý
na míru“. Městská část Praha 3 se do finanční spolu-
účasti na grantech zapojila do výše 1 milionu Kč.
Peníze byly připraveny na možnost, kdy by bylo
potřeba školám pomoci.

Účastí v grantovém řízení jednotlivé školy projevi-
ly svou aktivitu a i z ní a z kvality předkládaného
grantu je možno usuzovat na jejich úroveň.

Nebudu dlouho napínat: záměr se podařil.
Ze základních škol Městské části Praha 3 se o 9 gran-
tů přihlásilo 8 škol. Velikou radost mám z toho, že
uspělo všech 8.

Částka, o kterou rozpočet naší městské části bude
chudší, je cca 1 milion Kč. Důležité ale je, že tyto pro-
středky jsou vynaloženy účelně, pro zlepšení výuky
dětí a pro zlepšení vybavenosti škol. A toto je cesta,
jak se městská část sice nemusí, ale může podílet
na zvyšování úrovně výuky. Myslím, že cesta účelná
a efektivní.

Jistě mi dají za pravdu ti, kdo zažili třeba hodinu
dějepisu před 30 lety, že se jim opravdu ani nesnilo
o tom, dostat se např. v rámci výuky o starém Římě
až do gladiátorské školy a zažít její výcvik. Přitom
dobrá výpočetní technika s dataprojektorem a pat-
řičným softwarovým vybavením takový „zázrak“
dnes umožní. O využití v biologii, zeměpise a chemii
ani nemluvím.

Toto je opravdu dobře uplatněný milion. Rada
svým rozhodnutím otevřela cestu, jak by Městská
část Praha 3 mohla s eventuálně ušetřenými pro-
středky ve školství nakládat.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Když jsem procházela výstavou
o díle F. L. Riegra, která je instalo-
vána v Pantheonu Národního
muzea pod názvem „V práci
a vědění jest naše spasení“, což
bylo jeho krédo, neustále jsem
přemýšlela osmyslu adosahu váš-
nivých debat, které provázejí
úvahy a přetěžké rozhodování
o zrušení výuky v některých
základních školách v naší městské
části. A nejen v ní. Všichni víme, že
naše společnost stárne, že demo-
grafické údaje prokazují stále
menší počet dětí. Školní budovy
začínají být prázdnější, a tak si jistě
rozumně uvažující člověk řekne,
že je třeba vdechnout školním
budovám plný život. Tedy některé
školy sloučit, zefektivnit jejich pro-
voz. To ovšem znamená zreduko-
vat jejich počet. Ale které školy se
to má týkat? Přeci ne té, do níž
chodí mé děti! A jsme sice
u pochopitelných emocí, ale příčí-

cích se odpovědnému rozhodová-
ní s přesvědčivými čísly a fakty
v ruce.

Je třeba klást prvořadý důraz
na vzdělání jako prioritu rozvoje
společnosti, ono Riegrovo spase-
ní. Zároveň je nutné se ptát,
na čem to, jak budou naše děti
vzdělané a jak budou zvládat
potřeby doby, hlavně závisí. Jistě
více než na počtu škol na kvalitě
výuky a úrovni učitelů, jejich kvali-
fikaci a schopnosti zaujmout 
pro to, co učí. Co dělá dobrou
školu dobrou? Je to snad budova?
Myslím, že ne nebo jen z malé
části. Přestěhováním budovy --
dětí i pedagogů -- by k žádnému
poklesu kvality výuky dojít nemě-
lo. Učitelé, kteří se se svými žáčky
přestěhují, se nestanou horšími.
Učitel, toť člověk s elánem, který
může dokázat vyvolat zájem dítěte
na celý život a mnohdy dává škole
víc, než je jeho povinnost, prostě

má kantořinu rád, těší ho a -- jak se
říká -- „má ji v krvi“, ať učí děti kde-
koliv. Integrací by navíc měl vznik-
nout kvalifikovanější sbor a škola
s lepším vybavením, protože
finance se mohou koncentrovat,
přijdou za dětmi.

Na druhou stranu je dobré zdů-
raznit, že sebelepší školní zařízení,
nejmodernější pomůcky a tech-
nologie výuky nikdy nenahradí
vztah učitele k žákům, jeho mrav-
ní zaujetí a opravdovost. Kdyby se
měly nadřadit ekonomické zájmy,
naplněnost škol atd., nad úroveň
výuky, pak se nedomnívám, že je
to správná cesta.

Podtrženo, sečteno, jde o to,
skloubit všechna pro a proti a najít
uspokojivé řešení pro děti, rodiče
a kantory. A to je nadlidská dřina.
Snad se nám ji dohromady podaří
zvládnout.

Vlastimila Vrabcová,
radní

Když velmi záhy po listopadu 1989 zřídila
Městská část Praha 3 v ulici U Zásobní zahrady
Integrační centrum, tedy zařízení pro děti s kom-
binovaným postižením, nikdo netušil, jaké pro-
blémy nás čekají. Část pozemku pod tímto Integ-
račním centrem byla vydána v restituci. 

Od té doby se vedla celá řada jednání a soud-
ních sporů, které měly jednoznačný cíl, a to
dohodu s restituenty na vypořádání, a tedy
odkoupení pozemků do vlastnictví obce. Jedná-
ní trvala velmi dlouho, narážela na celou řadu
překážek. Avšak spějí do úplného závěru. Měst-
ská část Praha 3 získala za pomoci hl. m. Prahy
potřebné finanční prostředky a doufám, že
do konce roku bude vše zúřadováno a podpisy
příslušných smluv stvrzeno a dotčené pozemky
přejdou do vlastnictví naší městské části. Skon-
čí tak proces integrace Integračního centra.
Odpadne tak riziko jeho možného stěhování,
skončí období nejistoty. Chci poděkovat všem,
kteří se na tomto procesu podíleli, především
však současným vlastníkům pozemků. Integrač-
nímu centru pak přeji, ať dál přináší radost
a užitek všem potřebným.

Michal Kucián,
zástupce starosty

Kterou ano, kterou ne…

Jak je to s naší

bezpečností?

Chtěl bych v rámci této rub-
riky uvést pár poznatků k bez-
pečnostní problematice. Im-
pulsem je mi bouřlivá debata
na posledním zasedání ZMČ
ohledně optimalizace základ-
ních škol. Bylo patrné, že
zástupci rodičů staví jako
významný argument proti
optimalizaci škol také problém
bezpečnosti. Když to poněkud
zjednoduším, jako by v Praze 3
bezútěšně bujela kriminalita
všeho druhu, parky a veřejná
prostranství byla plná násilní-
ků a některé školy (ty, kterých
se nemá optimalizace týkat)
byly rájem drogových dealerů.
Podotýkám, že reaguji z titulu
funkce místopředsedy bezpeč-
nostního výboru ZHMP, který
je s bezpečnostní situací
na území hlavního města obe-
známen.

Naše městská část nemá
z hlediska celé Prahy žádné
specifické problémy s jakým-
koli druhem kriminality. Poli-
cisté v Praze 3 v rámci sledova-
ných statistik naopak vykazují
velmi nadprůměrné výsledky.
Už několik let buduje hl. m.
Praha společně s naší měst-
skou částí kamerový systém.
Kamery dnes monitorují bez-

pečnostní situaci na mnoha
místech obvodu. V takových
lokalitách dle statistik klesá
procento kriminality až o polo-
vinu. Republiková a městská
policie společně s radnicí koor-
dinují speciální bezpečnostní
akce zaměřené na riziková
místa a skupiny osob (naposle-
dy se rozsáhlá „razie“ týkala
zahrádkářské kolonie Jarov).
Jsme úspěšní v požadavcích
navýšit pro Prahu 3 početní
stavy „mužů zákona“. V letoš-
ním roce se to týkalo např. 
10 dalších strážníků MP. Poža-
davek, který mám v současné
době na republikovou policii,
se týká znovuzřízení služebny
v lokalitě Královské Vinohrady
(zrušena před rokem 1989).

Žijeme ve velkoměstě.
S nějakým projevem drobné
kriminality se bez vážnějších
následků dříve či později asi
setká většina z nás. Pokud se
ale kdokoli stane obětí násilné
kriminality, přináší to psychic-
ké trauma na dlouhou dobu,
někdy na celý život. Takže
nejde jenom o to, abychom
u této trestné činnosti měli
vysokou objasněnost, ale hlav-
ně abychom ji dokázali mini-
malizovat.

Milan Český,
starosta a zastupitel hl. m. Prahy

Magistrát informuje

K rušení základních škol

na Praze 3

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

Vsoučasné době je velmi aktuál-
ní příprava dalších investic
do bytového fondu Městské části
Praha 3. Jsou to investice do pane-
lových domů v oblasti sídliště
Chmelnice.

Hotový je dům Na Balkáně 76,
78, u něhož už probíhá výběrové
řízení, dokončuje se Na Balkáně
80, 82 a K Lučinám 20, 22. Oblast
Chmelnice je složitější zvláště

proto, že plánovaná
velikost investice
do ní je podstatně
větší, a dotkne se
proto i podstatně
většího množství
lidí. Chci věřit, že
bude provedena
ještě lépe, než byly
ty předchozí, a že
zájem o nové byty
bude velký a pro-
dej stávajících bytů
jejich nájemcům
úspěšný. Znovu rá-
da připomenu, že
nabídka prodeje by-
tů stávajícím nájem-
cům je velmi vstříc-
ná, byty se prodávají
za velmi zvýhod-
něných podmínek
oproti odhadním,
nebo dokonce trž-

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

Jsem v Zastupitelstvu městské
části Praha 3 -- dříve Obvodní
zastupitelstvo Prahy 3 -- od r. 1990.
Od té doby se --dovolím si tvrdit, že
i za mého přispění -- podařilo
mnoho, co obyvatelům Prahy 3
pomáhá.

Mám-li vybrat pouze jedinou
věc, vybavuje se mi v souvislosti

s Vaší otázkou snad nejpříjemnější
den mého působení na radnici
v pozici zástupkyně starosty odpo-
vědné za sociální záležitosti: Bylo
to 4. 1. 2001. Den, kdy jsme otevíra-
li nový ošetřovatelský domov.
Dům, kde mnoho lidí, většinou
starších, nachází jistotu, že po even-
tuální těžké zdravotní indispozici,
kdy rodina není schopna se z růz-
ných důvodů o svého člena posta-
rat, je tu obecní zařízení, které je
připraveno pomoci. Věřte, že to byl
opravdu krásný pocit, když jsem
otevírala dopisy od těch mladších
členů rodin, kteří za péči o svoje
staroušky děkovali.

Navíc je faktem, že otevřením
tohoto zařízení se Městská část
Praha 3 dostala na přední místo
v péči o takto potřebné seniory.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím
jste nespokojena?

Těch věcí, se kterými nejsem
zcela spokojena, je celá řada. Ten,
kdo chce něco dokázat, spokojen
vlastně nesmí být nikdy. Stále je co
zlepšovat. Určitě se dá jmenovat
např. stav chodníků. Ty jsou ale 
ve správě hl. m. Prahy -- dle mého
názoru paradoxně -- a vy, obyvate-
lé Prahy 3, nás za jejich stav pesku-
jete. Městská část Praha 3 přesto
není pasivní a ze svého rozpočtu
počítá i s příspěvky na jejich opra-
vu. Až budou všechny chodníky
takové, jaké jsou např. kolem

Škroupova náměstí, budu spoko-
jena.

Další věcí, která mě v současné
době dost trápí, je nedořešená
situace v síti základních škol. Ti
z vás, kteří si řeknou: „co vás může
trápit, škol přece máme dost“, mají
vlastně pravdu. Ano, škol máme
dost, ale dětí se jaksi nedostává.
A z této disproporce, málo dětí --
hodně škol, vzniká složitá situace,
kdy jsou nespokojeni nejen učitelé,
díky této nerovnosti hůře zaplace-
ní, ale i ředitelé, kteří žádají: „tak už
konečně rozhodněte“, a nakonec
i rodiče, kteří nevědí, zda škola
v bezprostřední blízkosti jejich
bydliště bude příští rok existovat.

Ti, na kterých leží odpovědnost,
by se opravdu měli zamyslet a roz-
hodnout. V první chvíli to asi
opravdu bude muset někoho
bolet, ale ve svém důsledku roz-
hodnutí pomůže celému systému
školství v Praze 3. Kvalita nebude
narušena, natož snížena. Pouze
kvantita se přizpůsobí menšímu
počtu dětí.

Lépe se přestřihávají pásky 
při otevírání nových zařízení, než
se přemýšlí o rušení škol, ale vlast-
ně i ten dříve zmíněný ošetřovatel-
ský domov vznikl přestavbou zru-
šené, nepotřebné mateřské školy.
Nyní tato nově přestavěná budova
slouží k plné spokojenosti těm,
kteří ji potřebují.

Zeptali jsme se...

Mileny Kozumplíkové,

zástupkyně starosty

Oblast působnosti: privatizace, regenerace
panelových sídlišť, školství, volný čas dětí 
a mládeže.

Internet do škol účelně

Integrační centrum integrované
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V pondělí 10. listopadu to bude přesně 70 let,
kdy vkině Aero proběhla historicky první filmo-
vá projekce, a to filmu Madla z cihelny. Toto
slavné výročí se kino spolu se svými příznivci
rozhodlo oslavit -- jak jinak! -- filmově: domovští
„aerovští“ filmoví odborníci provedou diváky
prostřednictvím volně komponovaného video-
pořadu 70. LET V OBRAZECH po nejvýrazněj-
ších okamžicích světového filmu. V krátkých
ukázkách z nejzásadnějších filmů 20. století --
doplněných drobnými komentáři -- tak bude

možno „prosvištět“ celé filmové dvacáté století!
Všechno to bude převážně nevážné, jak

o tom svědčí výběr citovaných filmů (např.
Andaluský pes, Křižník Potěmkin, A Bůh stvořil
ženu, Jeptiška, Masakr motorovou pilou, Říše
smyslů, Romance, Buzíci, Viva la Muerte,
Chelsea Girl a mnoho dalších). Druhou půlku
večera vyplní příjemné občerstvení, jež bude
podbarvovat exhibice přizvaných DJ´s.

Nejdůležitější informace na závěr: vstup
nacelou akci je PRO VŠECHNY ZDARMA!   -red-

Městská část Praha 3 jako jediná
v naší zemi vzpomněla 11. října --
v den 40. výročí jejího úmrtí --
na proslulou šansoniérku Edith
Piaf.

Koncert na její počest proběhl
v rámci Nekonvenčního žižkov-
ského podzimu, písně slavné
umělkyně v podání úžasné Marty

Balejové byly doplněny četbou
Libuše Švormové z životopisu
Edith Piaf, napsaného její sest-
rou -- Momonkou.

Do posledního místa zaplněný
sál Olšanky obrovským a neko-
nečným potleskem ocenil posled-
ní píseň, která byla vlastně mot-
tem zpěvaččina velmi nekonvenč-

ního života: „Ne, ničeho nelituji.“
V rámci festivalu se 9. října

dostalo pocty i dalšímu význam-
nému hudebníkovi -- pražskému
rodákovi, violoncellovému virtuo-
sovi a skladateli Davidu Poppero-
vi. V programu složeném ze skla-
deb Davida Poppera a Ernsta Blo-
cha účinkoval pěvecký sbor Blum-

singers, Josef Kšica, Jiří Hošek,
Dominika Hošková a Martin
Havelík. Zaplněná obřadní síň
Nového židovského hřbitova jim
nadšeně aplaudovala, mezi diváky
nechyběl ani pravnuk slavného
skladatele.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

Mnozí z vás si asi pomyslí, že jazz a Žiž-
kov nejde dohromady. Aby se opak stal
pravdou, byl na letošní listopad připraven
nultý ročník jazzového festivalu s názvem
„Žižkov meets Jazz“.

Kultura na Žižkově je velice rozmanitá.
Hudební konzument si zde může vybrat
z mnoha žánrů, z hudby lidové, z rockové kla-
siky až po koncerty klasických mistrů, které se

zde konají např. v rámci
festivalů „Nekonvenční
žižkovský podzim“ nebo
„Kytara napříč žánry“.
Čeho se však nedostávalo,
byla jazzová hudba. Proto
se Městská část Praha 3 
ve spolupráci s Junior
Klubem rozhodla pořádat
festival tohoto žánru, aby
i on našel své místo v naší
čtvrti, aby zde zapustil své
kořeny.

Jeho nultý ročník pro-
běhne 5. a 6. 11. v Paláci
Akropolis na Praze 3.

Věřím, že všichni mi-
lovníci jazzu i ti, co mají
jazz jenom trochu rádi, si
k nám najdou svou cestu
a v průběhu obou dní
nás poctí svou přítom-
ností. Po oba večery je
pro návštěvníky připra-
ven kvalitní program, 

ve kterém se představí jak nové tváře jazzo-
vé, resp. nu-jazzové scény, tak i legendy čes-
kého jazzu.

Program festivalu:
Středa 5. 11. -- Nu-jazz Night
18.30-19.30 Soil
Styl této skupiny by se dal charakterizovat
jako nu-jazz ovlivněný klubovou hudbou.

20.00-21.00 Hm…
Vznik pražské kapely Hm… se klade přibliž-
ně do roku 1994, kdy kytarista skupiny Tata
Bojs Marek Doubrava začal hudebně tvořit
s Viktorem Ekrtem. 
21.30-22.30 Alvik
Alvik je mladá nadějná kapela, která přináší
přesně to, po čem tuzemská progresivní scéna
už dlouho marně prahne. Žánr, který bychom
mohli jednoduše nazvat progresivním 
nu-jazzem či smooth dance music, posouvají
podle svého ještě někam dál…
Čtvrtek 6. 11. -- Jazz v tradičním pojetí
18.30-19.15 Léčba neklidem
V roce 1997 vzniklo duo zpěvačky Karin Šařeco-
vé (nyní Gelnarové) a klavíristky Zdeňky Koš-
narové, které se v roce 2000 rozšířilo na kvarteto
Léčba neklidem. V jejich autorské tvorbě je
možné slyšet vliv jazzu, šansonu i vážné hudby.
19.40-20.50 Emil Viklický Trio
Emil Viklický je jednou z nejvýraznějších
postav tuzemské jazzové scény.
21.15-22.30 Vlasta Průchová & band
Slavná jazzová zpěvačka, manželka význam-
né české jazzové osobnosti Jana Hammera st.
a matka ještě významnějšího muzikanta
a skladatele Jana Hammera ml., se neprosa-
dila jen na poli jazzu, ale stala se rovněž jed-
nou z průkopnic české populární písně.

Jaroslav Brabec,
vedoucí Odboru kultury

Mediální partner: Český rozhlas Regina
Partner: Pivovary Staropramen, a. s.

Palác Akropolis organi-
zuje kromě svého obvyklé-
ho programu i několik
velice zajímavých projek-
tů majících již dlouhou
tradici. Konkrétně se
jedná o „EuroConnecti-
ons“, „Radio Akropolis“,
„Future Line“, „e-AGORA“
atd. Jedním z pravidel-
ných programů podporo-
vaných Palácem Akropolis
je i „Festival integrace
Slunce“. Ten usiluje o to,
aby se stal místem pro set-
kávání lidí se zdravotním
handicapem i bez něj (děti
z dětských domovů a soci-
álních ústavů) a poskytl
jim -- skrze kulturu -- co
možná největší míru pro-
storu pro integraci do spo-
lečnosti. Zde si mohou
navzájem (ale i široké
veřejnosti) předvést svoje
dovednosti z oblasti kultury.

Letos v listopadu (konkrétně
od 10. do 17. 11.) proběhne již 

9. ročník Festivalu integrace
slunce, resp. jeho podzimní část
(jarní repertoár byl realizován
v květnu a byl určen především

dětem). Nadcházející boha-
tý program bude probíhat
po celý den, bez zajímavos-
ti není ani skutečnost, že
handicapovaní lidé mají
na Festival vstup zdarma,
dopolední programy pak
budou zdarma pro všech-
ny. Z velice široké nabídky
uměleckých souborů a sku-
pin, jež na Festivalu vystou-
pí, bych rád zmínil kupří-
kladu Divadlo Neslyším
Brno, Folklórní soubor
Vrbina, taneční projekty
souborů z Ústavu sociální
péče, Speciální školy
z Prahy 10 či z téhož typu
školy z Teplic, taneční krou-
žek ze ZŠ Havlíčkovo
náměstí, dočkáme se i pre-
miéry autorské hry zdravot-
ně postižených a mnoha
dalších zajímavých akcí.

Nenechte si tento pozoruhodný
projekt ujít!

Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

Kino Aero se jako jedno
z mála pražských kin soustavně
a pravidelně věnuje i dětskému
divákovi: v rámci radnicí pod-
pořeného projektu „Kino Aero
dětem“ uvádí každou sobotu
odpoledne dětský film a kaž-
dou neděli odpoledne hodino-
vé animované pásmo a poté
hrané divadlo pro děti od 3
do 12 let. Nedělní program je
v posledním roce ještě vylep-
šen tím, že o přestávce mezi
oběma akcemi si mohou děti
v prostorách baru pod dozo-
rem pracovníků DDM Ulita
malovat, hrát různé hry, vyrá-
bět dárky apod.

Další tradiční akcí určenou
pro děti jsou i listopadová Mar-
tinská světýlka (letos 9. 11.),
která pořádá kino Aero ve spolu-
práci s o. s. Nová Trojka. Po pro-
mítání dětského filmu jsou 
připraveny hry a soutěže na dvor-
ku, výroba lampionů z papíru
a skleniček, výtvarná dílna
a zlatý hřeb odpoledne: dorto-

vá bitva. Dvě řady dětí mohou
zažít to, co je možné vidět
jenom ve starých groteskách
(ne náhodou lze kořeny této
tradice vystopovat v žižkovské
hospodě U vystřelenýho oka):
bombardovat se šlehačkou
(představovanou bílkovým sně-
hem) a beztrestně zamazat ne-
jenom sebe, ale i kamarády.

Tato lákavá nabídka bývá
pochopitelně hojně využívá-
na, mazanější rodiče ovšem
děti vyzbrojují pláštěnkami
a s sebou nosí i mokré žínky,
aby se vyhnuli nebezpečí, že
by z dvorku kina jejich ratoles-
ti odcházeli jako šlehačkoví
sněhuláci.

-red-

Nultý ročník jazzu na Žižkově

John Cale, zakladatel The
Velvet Underground, vydal
nové album s názvem „Hobo-
Sapiens“ a přijede jej předsta-
vit i do Prahy. V uplynulých
letech jsme měli příležitost
setkat se s Johnem Calem
v pěti jeho podobách. V roce
1992jsmebylisvědkyjehostr-
hujícího „klavírního“ koncer-
tu, o rok později přijel s Velve-
ty, v roce 1994 v projektu
s Bobem Neuwirthem,
v témže roce otevíral spolu
s Minem Tanakou Archu
a v roce 1997 jsme ho viděli
s rockovou kapelou. Také
jeho chystaný koncert v sobo-
tu 22. 11. v Paláci Akropolis
bude mít rockovou atmosfé-
ru.

Cale se narodil v roce 1942
v Jižním Walesu. Od dětských
let prokazoval mimořádné
hudební nadání, hrál na violu

a klavír. Studoval v Londýně,
Bostonu a New Yorku. V roce
1964 potkal Lou Reeda.
V následujících letech se
spolu s The Velvet Underg-
round, Nico a Andy Warho-
lempodílelnavznikuumělec-
kého výrazu a prostředků,
které nebudou nikdy zapo-
menuty.

V roce 1970 Cale opustil
The Velvet Underground.
Kromě vlastní tvorby, v níž
osciluje mezi vážnou hud-
bou, avantgardními kom-
pozicemi, komorními sklad-
bami pro klavír i rockovými
nářezy, se zabýval i prací pro-
ducenta. Spolupracoval s řa-
dou výjimečných umělců
a kapel: s Nico, Iggy Popem,
Patti Smith, Happy Mondays,
Davidem Byrnem, Manic
Street Preachers a spoustou
dalších.                                 -red-

Alvik -- zábavná a svěží kombinace samplů, flétny, bicích a charizmatického vokálu

V Galerii po radnicí můžete až do 14. listopadu v pracovní dny úřadu (po a st
8.00--18.00, út a čt 7.30--16.00, pá 7.30--15.00) navštívit výstavu Sochy s atri-
buty výtvarníka Radomíra Dvořáka (1959), která se několika sochami rozší-
řila až do přízemí radnice. Na snímku umělec se svou sochou Athéna.

Festival integrace SLUNCE

Záběr z představení Arkadie Teplice -- Speciální
školy pro žáky s více vadami

Dortová válka na dvoře kina

Podzim vzpomíná

Pěvecký sbor Blusingers v obřadní síni Nového židovského hřbitova

John Cale na Žižkově

FOTO P. RYDL

Oslava sedmdesátin kina Aero
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■ Futsalový tým Žižkovská smršť
hledá schopné a spolehlivé hráče
malého fotbalu. Neváhejte a volejte
603 504 929
■ 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, 
777 075 753 kdykoliv
■ Stropní sušák prádla 
Prádlo se jednoduše vytáhne pod
strop, kde rychleji schne a v koupel-
ně nepřekáží. Montáž na míru
do stropu nebo stěn. Tel. 602 273 584
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“
lokomotivy a vagony v jakémkoli
stavu nebo jenom součástky a pří-
slušenství. Tel. 222 720 186 nebo
607 214 190
■ KOSMETIKA -- hotel Olšanka
zavádí novou kosm. řadu z Mrtvého
moře. Tel. 776 866 849
■ Prodám starší automat. pračku
Midi Romo. Tel. 604 119 910
■ Doučím ČJ I. stupeň, příprava
na gymnázium. Levně. Tel. 737 844 683
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova.
Tel. 606 419 874
■ ZEDNICKÝ SERVIS: 222 719 022,
602 212 089
■ POTŘEBUJETE PENÍZE ?
ZAŘÍDÍME :
● Úvěrové karty 
● Úvěry a půjčky
● Hypotéky 
● Stavební spoření a úvěry 
● Flexibilní životní pojištění se spo-

řením 
● Penzijní připojištění
Tel. 777 135 729
■ Kácím, čistím zahrady. 
Tel. 603 833 107

■ Modeláž nehtů -- gel péče o ruce
a nehty, kadeřnické služby za přija-
telné ceny. Kadeřnictví U Elišky,
Koněvova 120. Tel. 222 592 690,
modeláž nehtů tel. 723 357 310
■ Hotovost ihned nabízím za váš
byt kdekoliv v Praze. Nejlépe cihla,
ale i panel v OV či dr. vlastn. Může
být před kompletní rekonstr. či
s dluhem, právní vadou nebo před
privatizací. Jsem přímý zájemce.
Tel. 736 533 853
■ Malířské a lakýrnické práce, čiště-
ní koberců a čalouněného nábytku
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 odvyk-
nete! Až 85% úspěšnost, počítačovou
metodou. Tel. 220 912 206, 224 214 617,
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. 
■ 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
■ Žena VŠ hledá byt 1+1 I.--II. kat.,
pronájem do 7 tis./měsíc nebo
koupě s nájem. smlouvou do
400000Kč.Tel.602309715,241766230
■ Vyměním obecní garsoniéru
34 m2, 2. p., udržovaný dům, výtah,

sklep, balkon, WAV, komora, blízko
Ohrady, tichá ulice, za obecní 1+1 či
2+kk, vyšší patro, výtah a balkon,
P3. Tel. 604 284 201
■ Vym. velký 3+1, hala u Viktorky
I. p., pěkný, regul. náj., doba neurč.,
majitel, za dva menší (1 gars.) nebo
za jeden v OV. Fin. vyrovnání. 
RK nevolat! Tel. 728 152 916
■ Vyměním st. 2+1, 65 m2, II. kat.
3. p., v P-8, nájem 1700 Kč, cihla,
slunný, za větší i s majitelem. 
Tel. 283 841 661
■ Pronajmu nebo prodám garáž P3
Malešická ul. Tel. 222 586 941
■ Prodám místo v podzemní garáži
Praha 3 -- Jarov, Buková ulice. Tel.
272 740 952
■ Mimopražský Ing. koupí v Praze
byt pouze DR, OV. Platba v hoto-
vosti ihned. Tel. 222 325 202
■ Koupím byt v Praze min. 40 m2

do 2,5 mil. Kč. Hotovost. 
Tel. 603 270 707
■ 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

Městská část Praha 3
nabízí formou veřejného výběrového řízení k prodeji dle zák. č. 72/94 Sb.

3 bytové jednotky -- nástavby na domech
Na Balkáně 76, 78, Praha 3:

1 byt 4+1, 1 byt 2+1, 1 byt 2+kk.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let -- občané ČR. Bližší
písemné informace budou k dispozici na Úřadě městské části Praha 3, Odbor evidence majet-
ku, Lipanská 11, Praha 3, do 25. 11. 2003  --  tel. 222 116 208, 222 116 210, 222 116 290, 
222 116 207 a současně na www.praha3.cz.

Odborné učiliště a Učiliště státní
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště 

Učňovská 100/1, Praha 9 Hrdlořezy 
pořádá

Den otevřených dveří:
8. 11., 2003 a 17. 1. 2004

Čtyřleté studijní obory SOŠ: dřevěné konstrukce, 
technická zařízení budov,zahradnictví

Tříleté učení obory: klemp./stav. výroba, lakýrník, truhlář, pokrývač,
sklenář, zahradník, tesař, zámečník, zedník, instalatér, kominík,

malíř/interiéry
Dvouletý učební obor pro žáky s nedokončenou ZŠ:

zahradnická výroba
Nástavbové studium -- denní: dřev. a nábytk. výroba, stavební provoz,

zahradnictví. 
Nástavbové studium -- dálkové: stavební provoz, zahradnictví

Tel.: 284 828 898, 266 106 314
Info.: V. Svobodová, I. Machová

RYCHLOOPRAVNA OBUVI
výroba klíčů

brašnářské práce
Palác Flora, vchod Albert

otevřeno denně 9-21

PROBLEMATICKÝ
BYT

V PRAZE HLEDÁM
Byt může být i zadlužený,
neoprávněně obsazený,
„vybydlený“, v soudně
žalobním řízení apod. 

Forma vlastnictví, velikost 
a kvalita bytu nerozhodují.
Úřední formality zařídím 
a zaplatím (dle potřeby
zaplatím i advokáta). 
Náhradní byt mohu

nabídnout.
Vše korektně vyřeším.

Platím hotově.
Privatizace bytu nevadí.
Tel.: 603 471 363

9. 11. 2002 zemřela moje drahá družka
Vlastička Rmoutilová. V hlubokém zár-
mutku vzpomínají: Vít Jan, švagrová Bla-
žena Rmoutilová, jejich syn František
Rmoutil s rodinou, její dcera Jaroslava
Česáková s rodinou a ostatní příbuzní.

1/1 strany
285x435 mm
49 200,00 Kč 

1/2 na výšku
141x435 mm
24 600,00 Kč 

1/2 na šířku
285x217 mm
24 552,47 Kč

1/3 strany na šířku
285x145 mm
16 506,03 Kč

junior page
237x345 mm
32 460,71 Kč

1/3 strany na výšku
93x435 mm

16 506,03 Kč

1/4 strany na šířku
(podval) 285x109 mm

12 426,00 Kč

mini page
93x139 mm
5132,02 Kč

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

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

1/32 strany na šířku
93x42

1550,68 Kč

1/32 strany na výšku
45x86 mm
1536,39 Kč

Gymnázium Omská 1300,
100 00 Praha 10 - Vršovice
Gymnázium Omská zve zájemce o studium
pro školní rok 2004/2005 na

Den otevřených dveří, který se koná 3. 12. 2003
od 15.00 a od 17.00 hodin.

Ve školním roce 2004/2005 otevře státní Gymnázium
Omská celkem 3 třídy -- 2 třídy osmiletého studia (zamě-
ření na živé jazyky) pro žáky 5. tříd základních škol a
1 třídu čtyřletého studia (všeobecné zaměření)
pro absolventy 9. třídy základní školy.
Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího říze-
ní, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd.
lze získat na oficiálních webových stránkách školy --
www.omska.cz.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. číslech:
267 311 317, 272 738 333, příp. na info@omska.cz.

Výběr rozměrů modulové inzerce do Novin radnice

Náklad 38 000 výtisků

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Výběr rozměrů modulové inzerce do Novin radnice

Náklad 38 000 výtisků

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kontakt: Michaela Púčiková, tel./fax: 222 116 216, 

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

Kontakt: Michaela Púčiková, tel./fax: 222 116 216,

e-mail: rn.inzerce@p3.mepnet.cz
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Městská část Praha 3 Vás zve na výstavu

JANY SEMRÁDOVÉ -- SUOGRAMY
Vernisáž výstavy se koná 20. 11. v 17.00,
výstava potrvá do 31. 12. 2003.

6. st J. Suchý, J. Šlitr: DOBŘE PLACENÁ
PROCHÁZKA

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
9. ne 16.00 NĚMÝ BOBEŠ

11. út ŠVESTKA
12. st ŠVESTKA
13. čt AFRIKA
14. pá AFRIKA
16. ne BLANÍK
18. út AFRIKA
19. st CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
20. čt POSEL Z LIPTÁKOVA
23. ne 16.00 a 19.00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ
30. ne 16.00 a 19.00 ZÁSKOK

DIVADLO KONZERVATOŘE
3. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ

10. po P. de Marivaux: HRA LÁSKY 
A NÁHODY

24. po W. Shakespeare: SEN NOCI 
SVATOJÁNSKÉ (premiéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
2. ne 19.30 NEŘEŽ (koncert)
4. út E. Ionesco: PLEŠATÁ ZPĚVAČKA

(Divadlo Na tahu)
5. st B. Hrabal: TANEČNÍ HODINY,

pro starší a pokročilé (Malé diva-
dlo České Budějovice)

7. pá Y. Reza: ŽIVOT NA TRIKRÁT
(Štúdio L+S)

15. so S. Koeniggratz: JEŠTĚ ŽIJU
S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČ-
KOU (Divadlo Karlovy Vary)

21. pá J. Kolár: OVOCNÝ POKER (Diva-
dlo Pibimpap-rizoto, premiéra)

22. so B. Polívka: PRO DÁMU NA BAL-
KÓNĚ (Divadlo B. Polívky)

1. so 18.00 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE
BÁLI JSTE SE ZEPTAT (FK)
20.30 KUKUŠKA
22.45 DIKTÁTOR

2. ne 18.00 KUKUŠKA
20.30 SLADKÝ ŽIVOT (FK)

OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO
FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH

FILMŮ V JIHLAVĚ
3. po 18.00 WESTERN 4.33 -- r.A.Kaganof

NEBÝT TADY -- r. D. Stratman
NOVÉ VÝJEVY -- r. J. Leth

20.30 NEJASNÁ SITUACE --
r. E. Morris

4. út 18.00 MODELKY -- r. U. Seidl
20.30 ZVÍŘECÍ LÁSKA -- r. U. Seidl
23.00 PSÍ DNY -- r. U. Seidl

THE BEST OF JEDEN SVĚT 2003
5. st 15.30 DĚTŠTÍ VOJÁCI (FK pro SŠ)

18.00 NA TEN DEN NIKDY NE-
ZAPOMENU
20.30 VÁLEČNÝ FOTOGRAF

6. čt 18.00 PLÁČ Z HROBU
20.30 BALSEROS

7. pá 18.00 MŮJ TERORISTA
20.00 POSLEDNÍ SPRAVEDLIVÝ
21.30 NANUK, ČLOVĚK PRI-
MITIVNÍ

8. so 20.00 Jsem spokojenej aneb spi
sladce (19. festiválek pantomimy,
pohybu a improvizace)

9. ne 18.00 ŠKYT
20.30 STVOŘENI PRO LÁSKU

10. po 18.00 NUDA V BRNĚ
20.30 Oslava 70 let letu bia Aero

11. út 18.00 MECHANICKÝ POMERANČ
20.45 ROGER DODGER

12. st 15.30 MLÉČNÁ DRÁHA (FK pro SŠ)
18.00 STRACH A CHVĚNÍ
20.30 REBEL BEZ PŘÍČINY (jedno-
ráz. projekce)

13. čt 18.00 ZVĚTŠENINA (FK)
20.30 RYCHLÝ BĚŽEC

14. pá 18.00 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA (FK)
20.30 MĚSTO BOHŮ
23.00 TAJEMSTVÍ HRADU V KAR-
PATECH

15. so 18.00 NEBE NAD BERLÍNEM (FK)
20.30 BRAZIL (FK)
23.00 VLČÍ BOUDA

16. ne 18.00 STRACH A HNUS V LAS VE-
GAS (FK)
20.30 STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ
A MODRÝ

MEZIPATRA 2003 -- 4. český gay 
a lesbický filmový festival

17. po 18.00 FALEŠNÉ VZTAHY
20.30 OI! WARNING + beseda 
s režiséry filmu

18. út 18.00 HODINY
20.30 PROTI SRSTI + BÝVALKA +
JAK SE BĚTKA VYBĚLILA + bese-
da s režisérkou L. Nix

19. st 15.30 NEŽ SE SETMÍ (FK pro SŠ)
18.00 PENZION OSKAR + krátký 
film PROCITNUTÍ
20.30 ZAMILOVANÍ + krátký film
VADÍ NEVADÍ

20. čt 18.00 DALEKO DO NEBE
20.30 JE LÁSKA LÁSKA?

21. pá 18.00 POZDNÍ LÁSKA + krátký film 
DO KALHOT!
20.30 VENUS BOYZ + krátký film 
KLUKHOLKA

22. so 14.00 Filmy orientované na ženy 
(blok dokumentů ČT) + beseda 
s H. Třeštíkovou a M. Luhanovou
16.30 RŮŽOVÁ FRETKA + D. E. B. S.
18.00 TEMNÁ VODA
20.00 LÁSKA A SMRT NA LONG 
ISLANDU + PROMIŇ, BRENDO
22.00 ŽÁDNÝ BĚSNĚNÍ I. (blok 
krátkých lesbických filmů)
24.00 ŽÁDNÝ BĚSNĚNÍ II. (blok 
krátkých gay filmů)

23. ne 14.00 Tvorba A. Majstorovičové 
(blok dokumentů ČT) + beseda 
sA.Majstorovičovou aM. Šubrtovou 
16.00 PRAVDA O GAY SEXU + RŮ-
ŽOVÉ ZRCADLO
18.00 NÁDHERNÁ VĚC + NA PO-
ČÁTKU
20.00 DV8: STRANGE FISH + TAN-
GO D´AMOUR + slavnostní 
zakončení

24. po 18.00 JEDNA RUKA NETLESKÁ
20.30 OKNO NAPROTI

25. út 18.00 TOUHA
20.30 LOVEC JELENŮ (jednoráz.
projekce)

26. st 15.30 VELKÁ ŽRANICE (FK pro SŠ)
18.00 SLADKÝ ŽIVOT (FK)
21.00 GOOD BYE LENIN

27. čt 18.00 BOWLING FOR COLUM-
BINE
20.30 KILL BILL

28. pá 18.00 PIANISTA
21.00 KILL BILL

29. so 18.00 DALŠÍCH DESET MINUT II
20.30 party MAZANÉHO FILIPA 
(pouze pro zvané)

30. ne 18.00 ŠŤASTNÉ DNY
20.30 CÉLINA A JULIE SI VYJELY 
NA LODI (FK)

FILMY PRO DĚTI
1. so 15.30 PRASÁTKO A JEHO VELKÝ

PŘÍBĚH

2. ne 14.00 KAMARÁD KRTEČEK
9. ne MARTINSKÁ SVĚTÝLKA:

14.00 Mach a Šebestová
15.00 výroba lampionů
17.00 dortová válka

15. so 15.30 FRIGO NA MAŠINĚ
16. ne 14.00 CIRKUS HURVÍNEK
29. so 15.30 DOBRÝ VOJÁK CHAPLIN
30. ne 14.00 KRTEK VE SNU

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
2. ne 16.00 DUHOVÉ BUBLINY 

(V. Strasser a K. Jiránková)
9. ne 16.00 OSTROV POKLADŮ (Diva-

delní spolek REPETE)
16. ne 16.00 ČERVENÁ KARKULKA 

(Divadelní spolek REPETE)
30. ne 16.00 BACULATÁ PRINCEZNA 

(Divadelní spolek REPETE)

* 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

2. ne 19.30 CHICO CÉSAR *
4. út 19.30 Futureline: UNDERWEAR +

JUNK *
5. st 18.00 Žižkov meets Jazz -- SOIL +

HM… + ALVIK
6. čt 18.00 Žižkov meets Jazz -- LÉČBA 

NEKLIDEM + EMIL VIKLICKÝ 
TRIO + VLASTA PRŮCHOVÁ & 
BAND

7. pá 19.30 Proxima Sociale --BUSTLERS, 
NINA, JAZZ MELODIES, MIREK 
BROUM (večer k 10. narozeninám)

FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 
10. po 10.00 Sněhová královna (Volné

sdružení umělců Žlutý kopec)
20.00 NJOREK

11. út 10.00 O dvanácti měsíčkách 
(Divadlo Neslyším Brno)
14.00 Poezie z hlubin aneb Malá 
mořská víla (Divadlo Neslyším Brno)

12. st 9.00 dopolední vystoupení spe-
ciálních škol
20.00 GULO ČAR + BENGAS (křest 
CD)

13. čt 9.00 dopolední vystoupení spe-
ciálních škol
20.00 HUDBA DO KONCE (rom-
ská skupina)

14. pá 10.00 dopolední vystoupení spe-
ciálních škol
20.00 BLUESENSE (blues & funky)

17. po 19.30 Staropramen Akropolis Top: 
THERAPY? + VYPSANÁ FIXA

18. út 19.30 Futureline: LESNÍ ZVĚŘ, 
AQUAMARINE COFFEE

19. st 19.30 Prague International Blue-
night ́ 13: CHRIS THOMAS KING *

21. pá 19.30 EuroConnections: MAH-JONG 
+ ZKA4T

22. so 19.30 JOHN CALE
23. ne 15.00 ZA PECÍ (odpoledne plné 

zábavy, her a žonglování)
20.00 Open Stage

24. po 19.30 THE LEGENDARY PINK DOTS
26. st 19.30 FRU FRU *
27. čt 19.30 SCHÄL SICK BRASS BAND *
28. pá 19.30HIPHOPFOUNDATION#21
29. so 19.30 DAN BÁRTA & ILLUSTRA-

TOSPHERE (křest CD)
30. ne 19.30 DAN BÁRTA & ILLUSTRA-

TOSPHERE (křest CD)

VÝSTAVA
3. 11. -- 17. 11. JAK JSEM NĚKOMU PO-
MOHL; JAK JSEM BYL RÁD, ŽE MI
NĚKDO POMOHL (fotodokumentace
z povodní v Karlíně -- CID Praha 8, Karlín)
18. 11. -- 17. 12. HONZA VOLF: MÁM SE RÁD

1. so 15.00 Ž. VOKÁLKOVÁ -- flétna,
P. MIRÓ -- klavír (program: C. Rei-

necke, C. Debussy, F. Liszt, C. Franck)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

3. po 19.30 EVY PRAHA KVARTET (pro-
gram: A. Vivaldi, V. Clar, M. No-
sek, L. Boccherini, V. Pokorný, 
J. Zach, M. Doubrava, N. Paganini, 
A. Piazzola)

5. st 19.30 Soubor historických nástrojů
KARMÍNA

6. čt 19.30 2 + 2 SAX QUARTET -- jazzo-
vý večer

10. po 19.00 Večer v ATRIU 03
Třetí společenský večer pořádá 
občanské sdružení Mamma
HELP.

11. út 19.30 J. OKAJI -- klavírní recitál 
(program: B. Smetana, K. Y. Hi-
rai, L. Janáček, S. Rachmani-
nov,M. Akira, F. Chopin)

12. st 19.30 MICHAL HROMEK CON-
SORT (program: J. Perichon, 
N. Vallet, T. O'Carolan, A. Vi-
valdi, M. Hromek)

18. út 19.30 DUO BELLA MIA FIAMMA 
(program: operní a koncertní árie
Mozartovy azitalských oper, klavírní 
díla F. Chopina aF. Liszta)

19. st 19.30 GRATULAČNÍ KONCERT 
K 75. NAROZENINÁM SKLADA-
TELE LUBOŠE SLUKY

20. čt 19.30 L. BROM, F. MICHEL -- sitár 
recitál

22. so 15.00 Klavírní trio IMPRESSIO 
(program: W. A. Mozart, A. Dvo-
řák, B. Smetana)
Pro seniory vstupné 20 Kč.

25. út 19.30 KONCERT K POCTĚ SV.
MIKULÁŠE (legendu o sv. Mikulá-
ši přednese V. MATĚJÍČEK, na var-
hany hraje V. ROUBAL)

27. čt 19.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA J. JA-
NOUŠKA

30. ne 19.30 ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE
SOUBOREM MUSICA BOHEMICA

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno denně mimo po od 14 do 17.30

a v přestávkách večerních koncertů
31. 10. -- 23. 11. M. TRNKOVÁ a J. M. TRN-

KA -- TOLERANCE

2. -- 3. 20.00 T. Ondrová, V. Knytlová:
Průzor hrdlem; L. Stránská: Lehce 
křehké; M. Rebcová: Cesta zpátky 
(premiéra)

10. -- 11. 20.00 M. Vodenka: SKI°°FI -- Plo-
voucí podlaží

18. út 20.00 XVII. mezinárodní festival 
pantomimy neslyšících -- Divadlo 
Quest: Křídla

19. st 20.00 XVII. mezinárodní festival 
pantomimy neslyšících -- Divadlo 
Quest: Velebení smyslů

20. čt 20.00 Divadlo Vizita: Ni Kruhy, 
Ni Kola!

24. --25. 20.00 V. Ondrašíková: Aigues mor-
tes; P. Hauerová: Ostatní okna

Předprodej v trafice TTT naproti hotelu
Olšanka a na tel. 222 728 842.

7. pá 20.00 PÍSNĚ KAFKOVY PRAHY 
NA VĚŽI -- Žižkovská věž, Mahle-
rovy sady 1

11. út 19.30 MOZART NA BERTRAMCE 
-- hudba a poezie J. Seiferta --
Hudební škola hl. m. Prahy (Ko-
morní sál), Komenského nám. 9

13. čt 20.20 LINHA SINGERS -- 40. JU-
BILEUM --Dům odborových svazů 
(sál Přítomnost), nám. W. Chur-
chilla 2

17. po 19.30 MALÁ NOČNÍ HUDBA --
závěrečný koncert festivalu k stát-
nímu svátku -- Arcotel Teatrino 
(divadelní sál), Bořivojova 53

1. so 9.30 Podzimní turnaj ve stol-
ním tenise

2. ne 17.30 Haloween disko
8. so 9.30 Hry třetího tisíciletí -- tur-

naj ve florbalu
16.00 Strašidelný ples (přijďte 
v maskách!)

12. st 10.00 Pohár starosty -- plavání
14. pá 15.15 Výtvarný klub -- malování

na hedvábí
16., 23. ne 14.00 Art studio -- keramika

pro rodiče a děti
24. po 16.00 Žižkovská zlatá struna --

kytarová soutěž
29. so 9.30 Fit víkend -- aerobik, aqu-

aerobik, tanec, přednáška
o zdravém životním stylu

Listopad

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

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

Pozvánka
Českobratrská církev evangelická

8. so 18.00 -- přednáška JUDr. Vác-
lava Mníška „Pravoslaví
a evangelictví“ v Betlémské 
kapli na Žižkově (Prokopova 4,
Praha 3)

27. čt 18.00 -- přednáška Dalibora 
Molnára „Zvláštní význam 
české reformace“ tamtéž

Neziskové organizace Prahy 3
22. so 19.00 -- II. Reprezentační ples 

neziskového sektoru Prahy 3
v hotelu Ariston, Seiferto-
va 65, Praha 3 (pod záštitou 
senátorky D. Filipiové, k tanci
a poslechu hraje skupina 
J. J. Jazman, výtěžek z plesu 
bude věnován na dětské bez-
bariérové hřiště na Praze 3)

Nová trojka
11. út 9.00 -- program pro rodiče 

zn. „Děti s sebou“: správné 
užití gymnastického míče  

22. so 15.00 -- sobotní výtvarný ate-
liér pro celou rodinu: keramika

25. út 10.00 -- program pro rodiče 
zn. „Děti s sebou“: způsoby 
nošení dětí v šátcích

25. út 17.00 -- setkání se známým 
dětským psychologem 
Prof. PhDr. Z. Matějčkem, 
CSc., v ZŠ nám. Barikád, ve
spolupráci s Farní charitou 
Žižkov (hlídání dětí v době 
přednášky lze objednat 
na tel. 603 475 144)

Remedium Praha
6. čt 14.00--17.00 -- společenské od-

poledne „Začít není nikdy 
pozdě“ ve Vinohradské 176, 
Praha 3, 6. patro (povídání 
u kávy, seznámení s novými 
lidmi, předávání novinek 
a zkušeností -- vstup volný)

Římskokatolická církev
11. út 18.00 -- benefiční akce pro 

neziskový sektor Prahy 3
„Kněz a moderátor Miloš 
Szabo a náš host Jana Šilero-
vá, první žena v biskupském
úřadu v ČR“ v konferenčním 
sále ve 2. podlaží budovy
centrály RSTS, Koněvova 99,
Praha 3 (vstup zdarma)

15. so 8.30 -- vycházka pražskými 
uličkami, tentokrát kolem 
kostela sv. Štěpána 
na Novém Městě, sraz 
u sochy sv. Václava na Vác-
lavském náměstí

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3 
info@palacakropolis.cz 
www.palacakropolis.cz

M. Trnková: Klára

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.

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
H U D E B N Í H O  F E S T I V A L U
N E K O N V E N Č N Í  
ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 
Jiřího Hoška 

email: Hosekj@r.umu.cz
www.zizkov. cz/festival

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100,
Praha 3
tel.: 271 771 012 (25, 26)
www.ulita.cz
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Jaký byl Žižkov Vašeho dětství?
Žižkov se tenkrát považoval 

za svobodné a samostatné
město. Už od dob mé babičky se
o cestě do centra říkalo, že se jde
„do Prahy“, Praha byla někde
a my byli tady, ale ne na vesnici!
To byla svérázná čtvrť, s hospo-
dou na každém rohu, kde věčně
vyhrávaly harmoniky -- tenkrát
se tomu říkalo zednické piáno,
s opilci, „potápkami“, žižkov-
skými dámami v kloboucích
a dalšími charakteristickými
postavičkami.

Svůj specifický charakter
měla např. nedělní žižkovská
dopoledne. Děti si hrály na uli-
cích (to byl svobodný prostor,
tam, když projelo jakékoliv
auto, tak rodiče za ním křičeli:
„Ty parchante, nevidíš, že jsou
tady děti!“), mámy vařily
a skoro všechny „bohatší“ rodi-
ny vyndaly rádio do okna
a naladily ho na stejnou stanici
-- většinou to byli dechovky, to
pak mělo takovou nádherně
zvláštní atmosféru, jediný člo-
věk, který ji myslím vystihl, byl

Fellini ve filmu Amarcord. Ten
film mě strašlivě zasáhl, zážitky
jiného člověka z jiné země 
ve mně komplet asociovaly
všechno ze Žižkova.

Každou sobotu dopoledne se
chodilo na fotbal, to byla hlav-
ní zábava žižkovských kluků.
Tady byly spousty fotbalových
klubů, ten můj se jmenoval
Pražské sportovní sdružení,
říkalo se nám „Zelené příšery“.
My jsme to vždycky v pondělí
po obvyklé prohře „dohrávali“
a říkali jsme: „Kdyby se to
v druhé polovině nahrálo Jirko-
vi a brankář nějak uklouzl, tak
to mohlo být nerozhodně!“ Vy
tam dnes máte starostu České-
ho, já znám ještě jeho otce
a dědečka, ti také hráli fotbal --
za klub, který se myslím jme-
noval Český lev.

Další nevídané zážitky mám
spojené s biografem, tam třeba
u kina Ponec jezdil vlak a v kině
způsoboval strašlivý hukot, že
nebylo nic slyšet, a obraz se
neuvěřitelně třásl… A co se
dělo v kinech tenkrát! Jako děti
jsme strašlivě řvaly, střílely
pistolemi a praky na plátno,
a když bylo něco na plátně dole,
tak jsme si stoupali na židle,
abychom viděli ještě níž!

Zvláště ve válečných letech
probíhaly také ty největší boje
mezi čtvrtěmi, ne s Vinohrady,
to byla taková high society, ale
hlavně s Karlíňáky a Olšaňáky.
To se svolalo třeba tak, že se
na obchodní dům vylepil pla-
kát: Zítra ve dvě hodiny odpo-
ledne válka s Karlínem na Kříž-
ku. A šly ulice, každá ulice měla

nějakou partu kluků se svými
tajemstvími a úkryty -- hnacím
motorem toho všeho byly
samozřejmě Rychlé šípy. Já
jsem tenkrát byl spíš ten, co
podává kameny, všichni jsme
měli praky, ti bohatší pistole
na brambory, bojovat se začí-
nalo na dálku, ti nejvyšší byli
v první linii a my menší jsme
jim zezadu podávali kameny,
až pak se přišlo blíž a prali jsme
se jako kluci. Házely se skuteč-
ně velké šutry a byly i rozseka-
né hlavy!
Máte pocit, že dětství právě
na Žižkově ovlivnilo výrazně
Váš další život a tvorbu? 

Myslím, že ten vliv byl zcela
zásadní. Víte, na Žižkově větši-
nou bydlela sociálně slabší
vrstva, ale i v ní se to vrstvilo
a na malém prostoru, v rámci
týchž domů, člověk viděl ten
sociální řetězec, od úplně neju-
božejších až po relativně
bohatší. Přitom to byla skoro
vesnice, v okruhu svého bydliš-
tě se všichni znali navzájem
a často si vzájemně vypomáha-
li. A v tomto prostředí se při-
cházelo na to, jaký je život
a jaký má by jeho cíl, a ten cíl
byl ve vzorech a příkladech. 
Já když jsem něco provedl --
a nebylo toho málo, tak mi
máma vždycky řekla: Musíš se
přece nějak chovat, ne? Podívej
se na kluky Vodičkovy nebo
Svobodovy, jak ti se chovají! To
je takové moje celoživotní
memento a potřeba, že si chci
někoho a něčeho vážit! Jako si
lidé váží Boha, ale pro praktic-
ký život je ještě třeba mít před-

stavu něčeho či někoho kon-
trolovatelného.

Druhou věcí bylo, že jsem
cítil sociální handicap kluka
ze Žižkova, což mě hnalo
k tomu, abych překonal rozdí-
ly, něco dokázal, něčeho dosá-
hl, abych měl určitý pocit
významu ve společnosti, ne
utéct z hnízda, ale pomoci mu
tím, že se o vás bude říkat:
Ten je ze Žižkova… Vztah
k Žižkovu v člověku pořád
někde je, dodnes, když se
o něm někde mluví, tak zpo-
zorním, jestli se tam neděje
nějaká újma. Jako u lidí, co
vyrostli na vesnici, když jim
kácí strom!

Konkrétně se Žižkov na mém
životě podepsal tím, že na Bar-
randov jsem se vlastně dostal
náhodou, a to díky lidem
z našeho fotbalového klubu,
mezi nimiž bylo mnohem těch,
co na Barrandově pracovali
jako osvětlovači, v laboratořích
a tak. Díky Žižkovu jsem taky
nikdy nedělal nějaké chacha-
cha filmy, mě vlastně vždycky
nejvíc zajímalo to, o čem
a proč film je, jestli má nějaké
poučení.
Která místa na Žižkově jste
měl nejradši? Vracíte se tam
ještě? Jak se Vám líbí dnes?

Nejradši jsem měl Vrch sv.
Kříže, ten byl přes ulici, tam se
odehrávaly všechny základy
mužství, jako hraní si na dokto-
ra, kouření, války, vystřelování
raket, první lásky… Tam se
pouštěli draci, odtamtud byl
nádherný výhled na Prahu.
Tam se odehrávalo všechno.

Na Žižkově i dnes lze vidět
snahu se určitým způsobem
separovat, ale v tom nejlepším
slova smyslu, to je správné,
soustředit se na prostor, ve kte-
rém lidé žijí. Vidím, že se tam
konají různé slavnosti, Vino-
braní a tak, to je velice dobře,
že se to tam vrací. Mně se líbí,
že tam vždycky vyvěsí vlajku
Tibetu, že s tím začali jako
první. A třeba kino Aero, to je
pro vaši generaci poklad, tam
je denně jiný film a všechno
jsou to úplné skvosty! Sám se
neustále chystám do divadla
Ponec, neboť jsem z toho viděl
krásné záznamy. Přiznám se,
že kvůli vzpomínkám se zatím
neodvažuji do Jeseniovky, kde
jsem v čísle 33 bydlel, ale 
po tomto vzpomínání s Vámi
se tam asi vypravím, abych se
podíval, jak dnes vypadá.
Jak vzpomínáte na povolenou
manifestaci na Škroupově
náměstí, jejíž 15. výročí oslaví-
me teď v prosinci?

Vlasta tam četla Listinu lid-
ských práv, její hlas se na kru-
hovém náměstí neuvěřitelně
odrážel, lidé tleskali za každým
bodem a mělo to nádhernou
atmosféru. Podium bylo vrat-
ké, takže komukoliv, kdo tam
vylezl, jsem držel nohy. Mys-
lím, že to byla jedna z nejkrás-
nějších situací, které jsem zažil,
protože jsem si tam najednou
uvědomil, že se něco děje, že to
půjde dál.

Připravil Patrik Benda

Delší verzi rozhovoru najdete
na www.praha3.cz.

Občanské sdružení Alfa
Human Service je nevládní
nezisková organizace zamě-
řená na práci s rodinami
pečujícími o zdravotně posti-
žené děti. Rodinám nabízí
konzultační a poradenskou
činnost k situacím nastávají-
cím v běžném životě se zdra-
votně postiženým dítětem.
Pomoc rodinám je poskytová-
na i na vlastních webových
stránkách www.alfabet.cz,
na kterých jsou vysvětlovány
a popisovány různé druhy
a typy zdravotního postižení,
rehabilitačních metod, způ-
sobů péče o rodiče, sociální-
ho zabezpečení rodiny, pra-
covního poradenství atd.

Nově vzniklá poradenská
služba tohoto občanského
sdružení je zaměřena na rodi-
ny s dětmi všech typů zdravot-
ního postižení (fyzického,
mentálního i kombinovaného)
a zdravotního oslabení (chro-
nická nemocnost v důsledku
snížení imunity, alergie, astma,
vnitřní onemocnění, poruchy
učení a chování). Služba bez-
platně poskytuje rodičům
informace formou individuál-
ních konzultací osobních (pro-
váděny přímo v bytě klienta 
po předchozí telefonické
domluvě), písemných, emailo-
vých a telefonických.

Pomocí konzultací je
možno rodinám zprostředko-
vat potřebný zdroj informací
a kontaktů z oblasti sociálně
právního poradenství, vzdě-
lávání dětí, odborné péče,
mimoškolní činnosti, pracov-
ního poradenství, psycholo-
gické pomoci rodičům atd.
Služba se zaměřuje na bližší
vysvětlení příslušného prob-
lému dodáním informací
a vzdělávacích zdrojů (kníž-
ky, akce, semináře, kurzy)
a kontaktem na kompetentní
odborníky a organizace
(poradenská zařízení, zaříze-
ní poskytující ranou péči,
rehabilitaci atd.), a to vždy
s následujícím cílem: Rodič
potřebuje být dostatečně
a srozumitelně informován
a připraven ke speciální péči
o své dítě z hlediska věku
dítěte a druhu postižení. Je
nutné, aby se z rodiče „laika“
stal rodič „profesionál“,
který dostatečně rozumí sdě-
lovaným informacím a chá-
pe jejich souvislosti.

Službu zabezpečuje tým
vyškolených poradkyň ob-
čanského sdružení Alfa
Human Service ve spolupráci
s Asociací rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí,
Integračním centrem a Odbo-
rem sociálních věcí Městské
části Praha 3.

Mgr. Martina Chmelová,
koordinátorka projektu 

terénních poradců
Adresa: 
K Lučinám 11, Praha 3, 130 00
Kontakt:
tel. -- 603 317 997 
email -- chmelovam@seznam.cz
www.alfabet.cz

Představujeme 

Občanské sdružení 

Alfa Human Service

Všem členům a ostatním
seniorům, kteří oslaví v listopa-
du kulaté a půlkulaté narozeni-
ny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let.

Blahopřejeme: V. Fišero-

vé, L. Francovi, V. Kroulíkové,
K. Kuličovi, B. Matějkové, 
J. Nováčkové, V. Sládkové,
V. Slánskému a H. Součkové. 

Za výbor Svazu důchodců
Praha 3 Viktor Pelzel.

Svátek „dušiček“

Vzpomínáme se...

Novinky pro seniory

Stanislavem Milotou, 

slavným kameramanem
(mj. Spalovač mrtvol a srpnové události 1968, manžel Vlasty
Chramostové)

Úcta k zesnulým a modlitba 
za ně patří k nejstarší křesťanské
tradici. Při každé mši kněz vzpo-
míná nejen na živé, ale do spole-
čenství lásky zahrnuje i ty, kteří již
zemřeli. Někdy v 8. století nejdříve
v Irsku a Anglii se začal 1. listopa-
du slavit svátek všech svatých
(tento den byl lidovou tradicí
vybrán možná právě proto, že
u Keltů začínal v ten den nový
rok), již od 9. století tento zvyk
pozorujeme i v Římě. Když se tato
slavnost rozšířila po celém kato-
lickém světě, začala se na Západě

hned následujícího
dne -- 2. listopadu --
slavit vzpomínka
na všechny zemřelé.
Za zakladatele této
úřední vzpomínky se
považuje sv. Odilo,
opat proslulého bene-
diktinského klášte-
ra v Cluny (Francie).
Slavnost se přibližně 
od roku 998 rozšiřovala
nejprve v ostatních
benediktinských kláš-

terech. V celém katolickém světě
se vzpomínka na všechny zesnulé
slaví od 14. století.

Každému, kdo by si rád v tyto
dny připomenul lásku svých
zemřelých a duchovně se s nimi
spojil, chci symbolicky podat
ruku a společně s ním jít cestou
modlitby a vzpomínky. Boho-
služba za všechny zemřelé se
bude letos konat na Olšanských
hřbitovech u centrálního kříže
v sobotu 1. 11. v 15 hodin.

Mgr. Miloš Szabo,
katolický kněz na Žižkově

Stomatologické ošetření
jako nedílná součást péče

o zdraví
Stomatologie zaznamenala

v posledním období velký rozvoj,
a to nejen v možnosti ošetření
pomocí moderních materiálů,
ale také možností nahrazení chy-
bějících zubů. Jedná se o porcelá-
nové korunky a můstky, zhotove-
ní snímacích náhrad bez kovo-
vých spon, vneposlední řadě také
ošetření pomocí tzv. implantátů
tam, kde pacient nesnáší snímací
náhradu nebo si nepřeje brouše-
ní zubů. Ne všechna tato ošetření
jsou hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění a tato skuteč-
nost podmiňuje částečnou nebo
úplnou úhradu pacientem.

Výše popsané možnosti ošet-
ření vyžadují však spolupráci
pacienta se svým ošetřujícím
lékařem. V rámci pravidelných
preventivních prohlídek, nejlépe
dvakrát ročně, lze mnohdy včas
vyřešit počínající postižení jed-
notlivých zubů nebo chrupu
jako celku, a tak je možné zvolit

optimální řešení. Dá se např.
zachytit počínající postižení
dásní a závěsného aparátu zubů
a včasnou léčbou předejít
pozdějším komplikacím, které
nezřídka končí ztrátou jednoho
nebo více zubů. Stejně tak
v rámci preventivních prohlídek
dětí a dorostu lze včas podchytit
začínající kaz, a to i v dočasném
chrupu, nebo zasáhnout při pro-
jevujících se odchylkách ve vý-
voji chrupu (ortodontická ošet-
ření). Rovněž onkologická pre-
vence je smyslem pravidelných
prohlídek u ošetřujícího zubní-
ho lékaře.

Kromě základního ošetření je
možné provést ošetření estetické,
a sice tzv. bělení zubů. Toto ošet-
ření je možné provést buď v ordi-
naci, nebo pomocí určitých
postupů doma. Vhodnou meto-
du vám navrhne váš ošetřující
lékař.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty, ve spolupráci

s odborným konzultantem
MUDr. Karlem Plškem

Zdravotnické okénko

V roce 1903 založili studenti reálného
gymnázia na Sladkovského nám. a sokolští
dorostenci Sportovní kroužek Viktoria. Už
tehdy se zrodil červenobíle pruhovaný
dres, který je po slávistickém druhý nej-
starší podnes užívaný sportovní dres v naší
zemi. Velkou slabinou -- a jak se později
ukázalo, ne dočasnou -- byl fakt, že neměl
vlastní hřiště. V roce 1909 získali sportovci
hřiště na Ohradě. Zde v zahajovacím utká-
ní podlehli Slavii Praha. Nutno pozname-
nat, že Slavia byla tehdy soupeřem nadmí-
ru těžkým, hrála mezinárodní zápasy.

Postupně se ale Viktorka stala příslušní-
kem „pražského trianglu“, tj. trojice nejsil-
nějších pražských fotbalových klubů (samo-
zřejmě, že spolu se Spartou a Slavií). To se
projevilo již v roce 1912, kdy se dostala
do finále Charity Cupu (předchůdce pohá-
rových soutěží), a v letech 1913, 1914 a 1916,
kdy tento prestižní pohár vyhrála. Během
první světové války muselo mnoho hráčů
odejít na frontu a družstvu hrozil zánik.

Po válce se Viktoria zapojila do fotbalové-
ho dění a stala se opět jedním z nejlepších
fotbalových týmů. I. profesionální fotbalová
liga byla založena roku 1925 a už o tři roky
později, v roce oslav 25. výročí založení
klubu, se Viktoria Žižkov stala mistrem ligy.
V národním týmu působilo tenkrát 5--6 hráčů
Viktorie, v roce 1926 při mezistátním utkání

nastoupilo v českoslo-
venském národním
týmu dokonce 10 fot-
balistů ze Žižkova.

Pro Viktorku byly
typické tři faktory --
za prvé nedostatek
hřišť. Hřiště na Ohra-
dě muselo ustoupit
výstavbě a Viktoria
hrála ve Strašnicích.
Zde také v roce 1940
padl rekord v návštěv-
nosti: utkání Spar-
ta-Viktoria sledovalo
30 tisíc diváků. Dalším
faktorem byl trvalý nedostatek peněz, takže
špičkoví hráči odcházeli do bohatších klubů.
Pro rozmach Viktorie byl důležitý i třetí fak-
tor -- totiž obrovská popularita fotbalu na Žiž-
kově, kde působilo 23 fotbalových klubů, což
samozřejmě představovalo základnu pro prvo-
ligovou Viktorii.

Další desetiletí nejsou pro Viktorku už tak
úspěšné, v sezóně 1934-35 sestupuje 
do II. ligy, v roce 1946 do divize. V roce 1952
se klub sloučil s Avií Čakovice. „Osiřelí“
fanoušci vzali za vlastní tým Slavoj Žižkov,
v němž hráli bývalí fotbalisté Viktorie.

V šedesátých letech se v rámci celkové-
ho uvolnění poměrů vrací původní názvy

klubů, ze Spartaku se stává Sparta,
z Dynama Slavie a ze Slavoje -- Viktoria.
V následujících letech působí Viktoria
v nižších soutěžích, v sezóně 1966-67 sice
hrála o postup do první ligy, klub se však
postupně propadá až do divize. V roce
1991 získala Viktorka druholigová práva
od slušovického mužstva a druhou ligu
vyhrála. Od roku 1993 je po desetiletích
Viktoria Žižkov opět v I. lize, v roce 1994
vyhrála Pohár ČMFS a o rok později se
dostala do jeho finále, ve kterém podle-
hla Hradci Králové až v penaltovém roz-
střelu.

-pú-

100 let Viktorie Žižkov

Kvašňák střílí branku Spartě B, 1972.



Vydala MČ Praha 3 ve vydavatelství Previa CR. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216 (i fax), 222 116 242,
email: rn@p3.mepnet.cz, rn.inzerce@p3.mepnet.cz. NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9--18 hod. Nevyžádané
rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie 
z archivu redakce.  Redakční rada: předseda -- Mgr. M. Benda, místopředseda -- Ing. B. Nigrin, členové -- P. Hurda,
M. Kucián, Ing. D. Reisiegel. Šéfredaktor: Mgr. P. Benda. Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úpra-
va: Previa CR. Tisk: Vltava-Labe Press. Distribuce: Česká pošta. Náklad: 38 000 výtisků. Vyšlo 30. 10. 2003. 
Registrační číslo MK ČR E12803.1010

Noviny radnice1100 22000033          Ze života Prahy 3 8

Ve dnech 16. 11. až 7. 12., vždy
v neděli po ranní mši, bude
v kostelích sv. Anny (zhruba 
od 9.00), sv. Prokopa (10.30)
a sv. Rocha
(18.00) pro-
bíhat akce 
Farní
charity
Žižkov
s názvem
„Splněná
vánoční
přání“,
určená
tentokrát pro děti z Dětského
domova v Lipové a pro postiže-
né z Ústavu sociální péče
v Lobendavě. 

Každý, kdo bude chtít, si
může v uvedených dnech přijít
po mši pro andílka s popisem
dárku a každou neděli, nejpo-
zději do 14. 12., od 10.30
do 11.30 jej zabalený osobně

předat na Farním
úřadě v Čajkov-

ského ul.
36. Pří-
padné
upřes-
ňující

dotazy
osobně i přes SMS budou

zodpovězeny na mobilním
čísle: 603 350 007.

Kateřina Hilbertová,
Farní charita Žižkov

S hlubokým zármut-
kem jsme přijali zprá-
vu, že 14. 10. zemřel
významný český vio-
loncellista prof. Miloš
Sádlo. 

Narodil se 13. 4. 1912
v Praze. Byl žákem špa-
nělského violoncellisty
Pabla Casalse. Od roku
1949 působil jako só-
lista České filharmonie,
od roku 1953 jako profe-
sor na AMU, byl členem
Pražského kvarteta, Su-
kova tria. Vyučoval
na americký univerzitách
i na interpretačních kur-
zech v různých zemích
světa, byl členem mnoha
mezinárodních porot. Vydával
úpravy pro violoncello a revido-
val violoncellové skladby. Uni-
kátní jsou jeho nahrávky
s Davidem Oistrachem a Dmit-
rijem Šostakovičem.

Vážíme si toho, že jsme měli
možnost setkat se s tak vzděla-
ným a skromným člověkem 
při jeho zápisu do Knihy cti
Městské části Praha 3.

-red-

Tísňová
linka 156

Občané mohou použít linku
tísňového volání v těchto přípa-
dech: 
● rušení nočního klidu, znečištění
veřejného pořádku, zábor veřej-
ného prostranství, buzení veřej-
ného pohoršení ● prodej či podá-
ní alkoholických nápojů mladist-
vým ● narušování občanského
soužití ● drobné krádeže, úmysl-
né ničení či poškozování majetku
● porušení zákazu vjezdu, zasta-
vení, stání, stání na chodníku 
● výskyt či založení „černých sklá-
dek“, výskyt vraků motorových
vozidel ● poškozování majetku
formou „graffiti“ ● závady nebo

havárie na veřejně prospěšných
zařízeních (rozvody plynu, vody,
elektřiny apod.) ● při zjištění či
páchání trestné činnosti ● veškeré
další skutečnosti, ve kterých lze
spatřovat porušení obecně závaz-
ných právních předpisů

Neslyšící občané mohou navá-
zat spojení s centrálním středis-
kem Městské policie hl. m. Prahy
dvojím způsobem:
● odesláním zprávy pomocí faxo-
vého přístroje na linku 156 ● ode-
sláním textové zprávy SMS
na speciálně upravený mobil 
pro příjem oznámení od neslyší-
cích s číslem 724 003 333.

PaeDr. Vilma Častová,
oddělení komunikace 

s veřejností MP hl. m. Prahy

Akce

ZAKÁZANÉ

MĚSTO

Policisté Obvodního ředitelství
(OŘ) Praha 3 upozorňují občany,
že nastává období, kdy se různé
kriminální živly opět stahují
do měst a roste počet trestných
činů vloupání především do cha-
tek a rekreačních objektů
v zahrádkářských a chatových
koloniích.

To byl také jeden z důvodů, proč
dne 24. 9. proběhla ve spolupráci
s policisty OŘ Praha 9 a Stálé pořád-
kové jednotky Správy hl. m. Prahy
PČR preventivně bezpečnostní akce
v zahrádkářské kolonii Jarov nazva-
ná „Zakázané město“. Jejím cílem
bylo zmapovat pohyb a pobyt osob,
které páchají trestnou činnost (pře-
devším majetkového charakteru),
a zajistit věci pocházející z této trest-
né činnosti. Dále pak byly hledány
osoby, které distribuují nebo pří-
padně sami užívají omamné a psy-
chotropní látky, a osoby, jimž byl
úředně zakázán pobyt na území
hl. m. Prahy či na našem státním
území pobývají protiprávně.

Výsledkem akce, které se zúčast-
nilo na 140 policistů, bylo zkontro-
lování více jak 100 osob, z toho 
9 osob bylo předvedeno na OŘ
Praha 3, neboť nemohly prokázat
svou totožnost a 2 osobám bylo
policejním radou sděleno obvinění
z porušení § 171 -- maření výkonu
úředního rozhodnutí.

Dále upozorňujeme, že se blíží
období „dušiček“, kdy především
starší lidé navštěvují hroby svých
blízkých. Při práci na údržbě hrobů
pak často -- zvláště ženy -- odloží
kabelku či  tašku, vzdálí se od hrobu
a ponechají ji bez dozoru. Této chvil-
kové nepozornosti zloději s oblibou
využívají. Proto platí -- nenosit
na hřbitov v kabelce větší finanční
obnos nebo jiné cennosti a kabelku
ani na chvíli neodkládat! Stejné leh-
komyslnosti se dopouštějí i moto-
risté, kteří při návštěvě hřbitova
nechávají v zaparkovaném vozidle
volně položené oděvní svršky, osob-
ní doklady, doklady od vozidla, kufří-
ky, kabelky apod. Tím přímo vyzýva-
jí zloděje, aby se pokusili věci z auto-
mobilu ukrást.     plk. Jiří Neuwirth,

ředitel OŘP Praha 3

V pátek 3. 10. proběhlo v ZŠ
K Lučinám cvičení k tématu
„Ochrana člověka za mimořád-
ných událostí“ ve spolupráci
s Hasičským záchranným
sborem hl. m. Prahy, Poli-
cií ČR, Státním úřadem
pro jadernou bezpečnost
a Záchrannou brigádou
kynologů města Prahy.

Žáci postupně prochá-
zeli stanovištěm s hasič-
ským vozem, praktickou
ukázkou výcviku záchra-
nářských psů, pracoviš-
těm, na kterém viděli
materiál užívaný při práci
Policie ČR, stanovištěm
civilní obrany, první
pomoci a dalšími. Právě
netradiční a praktická
prezentace dané proble-
matiky odborníky z praxe
způsobila velký zájem
dětí, které nejenom při-

hlížely, ale s chutí se do řady
praktických cvičení zapojily.

Mgr. Václav Havelka,
ředitel ZŠ K Lučinám

V sobotu 11. 10. proběhl za hojné účasti Pražanů již 14. ročník závodu auto-
mobilových a motocyklových veteránů Čtvrtmíle Žižkovem. Absolutním 
vítězem v kategorii auto, jemuž věnuje pohár starosta, se stal Bedřich Pi-
voňka s Renaultem R 8 S z roku 1968 (na snímku se zástupcem starosty
MUDr. Markem Zemanem), jako nejhezčí auto byl vyhodnocen Mercedes 190
SL z roku 1958, nejstarším závodníkem byl více než sedmdesátiletý Jaroslav
Bubrle a nejstarším autem Laurin-Klement z roku 1910.

● Občanské sdružení Reme-
dium Praha pořádá každé
úterý od 15.30 taneční lekce 
pro seniory v hotelu ARCOTEL
Teatrino (Bořivojova 53, Praha 3;
1 lekce --35,- Kč) a každou stře-
du od 15.00 do 17.00 seniorské
divadlo (místo zkoušky vznikají-
cího souboru lze zjistit na tel.
272 739 833).

● Linka důvěry Diakonie (tel.
222 514 040) děkuje, že získala
od poloviny září ve veřejné sbír-
ce díky drobným dárcům již 
93 310,90 Kč. Linky důvěry jsou
poměrně snadno dostupnou
a přitom účinnou formou pomo-
ci lidem v krizových životních
situacích. Speciální číslo konta
Linky důvěry Diakonie je 
19-1932094339/0800, v. s. 620,
k. s. 0558. Tel.: 222 520 589, 
222 521 912, email: skp@
diakoniecce.cz.

● Farní charita Žižkov pořádá
každý pátek od 10.00 do 13.00
„Polední ateliér“ ve Farním cent-
ru Žižkov (Čajkovského 36), kde
se ženy mohou věnovat malová-
ní na hedvábí a sklo, drátování,
zdobení svíček, výrobě vánoč-
ních ozdob, pletení a šití hraček
apod. Kromě výtvorů pro sou-
kromé účely mohou zdařilé
práce sloužit také účelům cha-
ritním. Více na tel. 604 340 206
(Ing. D. Bedřichová).

● Rodinné a kulturní centrum
Nová Trojka (Jeseniova 19)
nově zahajuje tyto programy:
Kytara (kurz, bez nauky, 
30 min., od 6 let, čt 14.00--18.00),
Tanečky, rytmika, zpívání
(kroužek pro děti od 3 do 6 let,
pá 14.00--16.00) a Točení
na kruhu (objednávání na tel.
608 835 626, út, st 18.00--21.00).
Každodenní program Mateřské-
ho a otcovského centra a pro-
gramy Hudebka, Keramika a Kulič-
ka probíhají podle stálého rozvrhu
(poslední volná místa v keramic-
kých kurzech: děti -- út 15.00--16.30,
dospělí -- 18.00--19.30).

● Sokol Žižkov (Koněvova 19)
pořádá každé pondělí v18.00--19.30
cvičení jógy a každé pondělí
v19.30--20.30 ačtvrtek v19.00--20.15
aerobik.Tel.: 222 586 327.

● Starší žákyně SK ZŠ Jese-
niova obsadily v konkurenci
deseti nejlepších družstev Čech
a Moravy na finále Mistrovství
České republiky družstev v atle-
tice, které proběhlo v sobotu 
4. 10. v Plzni, druhé místo. Více
na www.praha3.cz.

● V prostorách Café Barran-
de -- Přírodovědný klub (Ježko-
va 8, Praha 3) se od 19. 11.
do 19. 12. koná výstava Miloše
Lomoze Obrazy. Výstavu může-
te zhlédnout denně kromě
víkendů od 14.00 do 19.00.

Sdružení Arnika nabízí pražským školám
unikátní projekt -- Sovy do škol. Cílem je
seznámit děti s životem dnes už vzácných ope-

řenců, naučit je ptákům
rozumět a hlavně
i pomáhat. V říjnu se
projekt představil
i žákům v Jeseniovce
a gymnazistům z Pra-
žačky.

O sovách vypráví
dětem žena nad jiné
povolaná -- Věra Malát-
ková, která v České Tře-
bové provozuje záchran-
nou stanici pro poraněné
dravce a sovy. Uzdravené
ptáky vrací do přírody, 
ve stanici zůstavají jen
handicapovaná zvířata,
která by bez pomoci

nepřežila. A tak paní Malátkovou při pouti
po školách a gymnáziích doprovází sova pálená,
kterou lidé našli a bohužel nevrátili do hnízda,

výr velký, který usedl na nechráněné elektrické
vedení, a kalous ušatý, který srážku s autem
odnesl pochroumaným křídlem. Děti se dozvědí,
čím se ptáci živí, jak hnízdí, kolik mají mláďat
a také co dělat, když narazí na opuštěné mládě či
na zraněného ptáka.

Přednášky doplněné testem jsou jen první
částí, následuje výprava za houkáním. V zimních
měsících, kdy sovy hledají nová místa k zahníz-
dění, lze zjistit, zda se sovy v daném prostoru
nacházejí. Vprůběhu zimy mohou také děti kres-
lit, malovat, modelovat či jinak výtvarně pojímat
sovy, nejlepší výtvory budou vystaveny a prodá-
ny v aukci. Výtěžek je určen pro zoologický kou-
tek v Jedličkově ústavu. Nejlepší ornitology pak
čeká týdenní soustředění v krásné přírodě
a samozřejmě -- sovy.

Více informací o projektu najdete
na www.sovy.cz. Pokud se chcete zúčastnit
výtvarné části soutěže, můžete své příspěvky
zaslat i prostřednictvím Novin radnice.          -pú-

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

Sovy i do našich škol

Splněná vánoční přání

1) 1930-03 osmiletá menší bílá fenka pudla, příjemná, posluš-
ná, vhodná do bytu. Je třeba pečovat o její kudrnatou srst.
Nalezena 3. 10. na Žižkově.

2) 1939-03 jedenapůlroční menší béžový pes, kříženec, veselý,
hravý. Nalezen 4. 10. v autobuse na Žižkově.

Ochrana člověka 

za mimořádných událostí

Stručně

Zemřel Miloš Sádlo

Zástupkyně starosty Milena Kozumplíková zdraví sjezd abiturientů maturitních
ročníků klasického gymnázia v Kubelíkově ulici, který v pátek 3. října při příleži-
tosti stého výročí založení gymnázia uspořádala dnes v budově školy sídlící
Obchodní akademie Prahy 3. Maturantů se nakonec sešlo více než tři stovky.


