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Slavnostním přípitkem a projevy
byl 17. září v Betlémské kapli
na Žižkově zahájen další ročník
úspěšného hudebního festivalu
Nekonvenční žižkovský podzim. 

Úvodní slovo patřilo Martinu
Potměšilovi, kurátorovi I. farního
sboru Českobratrské církve evan-
gelické, sté jubileum kostela sv.
Prokopa na Žižkově připomenul
jeho administrátor Miloš Szabo. 

O minulosti i přítomnosti festi-
valu pohovořil jeho zakladatel Jiří
Hošek. Připomenul, že koncerty se
budou konat nejen v koncertních
síních, ale i v modlitebnách,
na Olšanských hřbitovech, v hote-
lích, v Národním památníku
na Vítkově či na žižkovské věži.
Koncert „Ze Žižkova do Karlína
tunelem“ k 50. výročí otevření Žiž-
kovského tunelu přivede festival
dokonce i do sousedního Karlína. 

V závěrečném projevu poděko-
vala zástupkyně starosty Milena
Kozumplíková všem, kteří se
o uspořádání letošního ročníku
zasloužili, azmínila se též oroli rad-
nice: „Naším dlouhodobým cílem
je nalézat společnou řeč mezi rad-
nicí, která chce podporovat kulturu
a disponuje určitými finančními
prostředky, a mezi umělci a lidmi
s potřebnou invencí a entuzias-
mem, kteří přicházejí s kvalitními
záměry a projekty… Myslím, že
bohatá nabídka kulturních aktivit,
kterými se může Praha 3 prezento-
vat, svědčí o tom, že se nám tuto
společnou řeč nalézat daří. Jsem
hluboce přesvědčena, že Nekon-
venční žižkovský podzim 2003
opět nabídne posluchačům kvalit-
ní umělecký zážitek a bude dobrou
vizitkou Městské části Praha 3.“

-pú-

Podzim po sedmé

Rada městské části Praha 3
na svém jednání dne 3. 9. 2003
souhlasila s návrhem snížení
kapacity základních škol v Měst-
ské části Praha 3. Jednalo se oslou-
čení Základní školy Perunova
do Základní školy Jiřího z Podě-
brad, Základní školy Pražačka
do Základní školy K Lučinám
a Základní školy Žerotínova
do Základní školy Chelčického.

K tomuto návrhu nepopulární-
ho, nicméně dle mého přesvědčení
nutného kroku byla RMČ Praha 3
nucena přistoupit poté, kdy počty
dětí navštěvující základní školy kle-
saly postupně od 90. let minulého
století až na současných necelých 
5 tisíc (4848) oproti kapacitě
základních škol 6473. Demografic-
ká studie MČ Praha 3, vypracovaná
pracovníky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy, tento trend
potvrdila. Tak zásadní nenaplně-
nost škol a z ní se odvíjející finanční
problémy, jak v oblasti mzdových
prostředků učitelů, tak v oblasti
neinvestičních prostředků na pro-
voz škol, vedly Radu ktomuto návr-
hu na redukci škol na celém území
naší městské části. Jak voblasti Krá-
lovských Vinohrad, tak ve středním
Žižkově a ve východní oblasti 
od Ohrady směrem na Jarov.

Při rozhodování o určení kon-
krétní školy byly brány v potaz veš-
keré dostupné parametry: naplně-

nost, vzdělávací výsledky, množ-
ství investovaných prostředků
do oprav a údržby budov i pro-
středky nutné investovat v bu-
doucnu.

Komise pro výchovu a vzdělává-
ní RMČ na svých několika jedná-
ních, počínaje projednáváním
demografické studie, přes získání
stanoviska zástupců ředitelů škol --
členů Komise pro výchovu a vzdě-
lávání a konče hlasováním členů
jednotlivých politických subjek-
tů, podpořila návrh RMČ Praha 3,
aby byla sloučena ZŠ Perunova 
se ZŠ Jiřího z Poděbrad v oblasti
Královských Vinohrad, ZŠ Pra-
žačka a ZŠ Chmelnice v oblasti
Žižkov-východ a druhý stupeň ZŠ
Žerotínova se ZŠ Chelčického
na Žižkově.

Toto uspořádání, kdy všechny
děti ve školním věku by samozřej-
mě měly své místo ve třídě naplně-
né do rozumného počtu, by
umožnilo efektivnějším způso-
bem využívat finanční prostředky
v celkové výši cca 170 milionů
ročně , které jsou dooblasti školství
směrovány.

Doporučení Zastupitelstvu
městské části Praha 3, ke kterému
se RMČ rozhodla, se možná jeví
jako příliš razantní a pro děti a uči-
tele zúčastněných škol drsné. Opak
je ale pravdou: pokud by toto usne-
sení bylo realizováno, zůstala by

stále ještě rezerva v kapacitě našich
škol 690 míst. Tato rezerva by byla
rovnoměrná po celé naší městské
části. Co ale bývá mnohdy málo
zdůrazněno? Role učitele. Role
dobrého učitele je ve školách klíčo-
vá. Jsou to právě oni -- učitelé, kteří
do značné míry ovlivňují nejen
znalosti, ale i životní hodnoty
a postoje našich dětí. Tito učitelé
mohou být sice spokojeni se sta-
vem školních budov nebo se sta-
ven kabinetů. Jsou ale velmi nespo-
kojeni se svými platy.

Pokud ve školách naší městské
části bude dosaženo počtu mini-
málně 24 žáků na třídu, což je nor-
mativ, bude konečně možné učite-
le hodnotit vyšší nenárokovou
složkou platu, která by navíc měla
rozlišit mezi dobrými a horšími
vyučujícími.

Učitelé 1. září stávkovali. Nikdo
z nich ale neřekl: v systému odmě-
ňování učitelů základních škol není

málo peněz, jsou pouze rozdělová-
ny mezi zbytečně velký počet učite-
lů. Protože nejsou-li ve školách
děti, nemohou zůstávat učitelé.
Někteří z nich nemají vlastně koho
učit. Takto uvažovala velmi logicky
RMČ Praha 3. S tímto návrhem
chtěla předstoupit před ZMČ
Praha 3 dne 23. 9. 2003.

Ano, chtěla.
Bohužel je slabostí koaličních

uskupení, že musí znít v některých
situacích společným hlasem.
Nestalo se tak. Před jednáním ZMČ
Praha 3 nedošlo v koalici na zdejší
radnici ke shodě. Z tohoto důvodu
byl materiál z jednání ZMČ stažen.

Neudržitelnost stávajícího rozsa-
hu sítě škol si uvědomuje už i vlád-
ní uskupení a ústy ministryně škol-
ství iministerského předsedy ji sdě-
luje. Praha 3 stále ještě realitě nena-
slouchá.

Milena Kozumplíková,
zástupkyně starosty

K problematice základních škol
na Praze 3

Distribuce

bude lepší
Vážení čtenáři, z vašich reakcí

na prázdninové číslo našich novin
si dovoluji odhadnout, že se vám
nová podoba Novin radnice líbila.
Ovšem líbila se pouze těm, kteří ji
měli možnost vidět, a nutno při-
znat, že řadě obyvatel z Prahy 3
se minulé číslo novin do schránek
nedostalo. Jak na základě vlastní
kontroly, tak i mnoha reakcí čte-
nářů ze všech konců naší měst-
ské části jsme totiž zjistili, že distri-
buce nebyla dobrá a že se naše
noviny do řady schránek nedo-
staly. Firma, která s radnicí spolu-
pracovala na roznosu novin,
nesplnila své závazky a nebyla
schopna zajistit distribuci ve slíbe-
ném rozsahu.

Zasadili jsme se o okamžitou
nápravu:s firmou, která měla roz-
nos novin zajišťovat, byla přeru-
šena spolupráce. Pro příště
chceme na distribuci novin spolu-
pracovat výhradně s Českou
poštou.Předpokládám, že již toto
číslo novin, které právě čtete,
vám do schránek dopravili poš-
tovní doručovatelé. S Českou
poštou máme ve věci distribuce
materiálů ty nejlepší zkušenosti
a pevně věřím, že se Noviny rad-
nice napříště dostanou do všech,
nebo téměř všech domovních
schránek na našem obvodě.

Vážení čtenáři, dovolte, abych
se vám za problémy s distribucí
omluvil a vyjádřil přesvědčení,
že se již v takovém rozsahu
nikdy nebudou opakovat.

Martin Benda,
předseda redakční rady

Svatováclavský průvod
„Ad maiorem Regiarum Vinearum
atque Nucamenti Urbis gloriam 
(= pro větší slávu Královských Vino-
hrad a Žižkova),“ tímto přípitkem
zahájil sv. Václav v podání Eugena
Brikcia VII. ročník Vinohradského
vinobraní, musel jej však začínat
nadvakrát, neb byl vyrušen potulnou
žebračkou nevalného vzhledu apod-
le všeho i úmyslů: za svou opovážli-
vost ostatně byla obratem bez soudu
potrestána, a to utětím ruky. Podob-
ného vyrušení se sv. Václav se svou
skupinou dočkal i na náměstí Jiřího
z Poděbrad (místní napitec se při řeči

o sponzorství hlasitě dožadoval
i peněz pro sebe: „A kdo bude spon-
zorovat mě? Já už nemám ani
na pivo!“), to však již zůstalo nepo-
trestáno, ježto katovský doprovod byl
ponechán na počátku cesty, u vily
továrníka Morice Gröbeho.

Ale to krapet předbíháme:
z Gröbovky na Jiřák se slavný průvod
tří kočárů, dvou rytířů na koních,

muzikantů i kejklířů kodrcal ještě
dlouho a velkolepě. Z kočárů pak
nadšeně přihlížejícím poddaným,
fotografům a stojícím tramvajím
kynula vskutku vznešená společnost:
sv. Václav, Karel IV. se svou chotí
Annou Svídnickou, zástupce ducho-
venstva, velevážení páni starostové
Prahy 3 a 2 Milan Český a Michal
Basch (ať si je kolegové zPrahy 2 jme-
nují v opačném pořadí) a sponzoři
vinobraní (na tomto místě vzdán
budiž dík generálnímu partneru Sta-
vební spořitelně České spořitelny
a hlavnímu partneru Vinium Velké
Pavlovice). Na náměstí Míru se 

průvod zdržel o trochu déle, neb
musel pozdravit shromážděné davy,
nicméně co do počtu hlav se nejvíce
věrných dočkal až před kostelem
Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí
Jiřího z Poděbrad. I zde byl pozdra-
ven lid, farář Jiří Slabý požehnal vínu
a sv. Václav spolu se starosty slav-
nostně zatočili lisem. Starosta Milan
Český poté vyjádřil naději, že již příští

rok bude možno pít i ví-
no z nového vinohradu
na Vítkově. 

Na hlavním pódiu před
kostelem se starosta Pra-
hy 3 objevil ještě jednou,
při příležitosti možná ještě
vznešenější: v sobotu od-
poledne zde totiž předával
výtěžek z veřejné sbírky
Prahy 3 na povodněmi
pustošené části Prahy, a to
562 000 Kč starostovi Pra-
hy 8 Josefu Noskovi a
50 000 Kč řediteli pražské
ZOO Petru Fejkovi.

Víno a hry
Mladé víno -- burčák --
teklo vpravdě proudem,
soudě jak z vydaného
množství (na 16 000 litrů),
tak z veselosti a bujarosti lidu obec-
ného. Kolem vína se točily i všechny
letošní soutěže: pojídání hroznů
na čas (pro velký zájem čtyři kola),
výroba vlastního vína na čas a rozpo-
znání odrůdy a ročníku vína. A rekor-
dy? Přes kilo snědených hroznů 
za 5 minut v dětské kategorii (a nechť
si následující školy váží těchto svých
soutěživých borců: ZŠ Jiřího z Podě-
brad Michala Štrosse, ZŠ Londýnská
Davida Slabého a ZŠ Pražačka
Michaely Morgensternové), přes jed-
na a půl kila v dospělé (favorizovaný
Evžen byl nakonec bujarým fandě-
ním -- „Utrhni si hlavu a nasyp si to
do krku!“, „Flašku vína přines, nebo
nemůžeš domů!“ -- spíše stresován,
takže zvítězila tichá žena toho jména
Věra), sedmička vína byla slisová-
na, zazátkována a opatřena vinětou 

za neuvěřitelnou minutu 37 sekund,
nejmladším účastníkem soutěží byl
čtyřletý Péťa, z nejvzdálenější země
Juan Carlos ze Španělska (o vítězi
poslední soutěže se nezmiňuji, neb
její pravidla nebyla zcela domyšlena:
účastníci tři bílá a tři červená vína
neochutnávali současně a přitom
jejich druhy a ročníky se u dalších
soutěžících neměnily).

Nejen vínem a soutěžemi živ je
člověk, ale i dobrou hudbou a podí-
vanou, a není-li vkus lidu obecného
jednotný, je třeba široké nabídky:
dechovku v podání Žižkovanky či
soubor lidových písní a tanců Čtyř-
lístek oceňovali spíše starší, poslech-
nout si hudbu skupin jako např.
Abraxas, -123 minut, Krless, Ready
Kirken či Ivana Hlase si zase přišli
především mladí lidé. Představení

O princi Bajajovi souboru Studna
jsem pro malý vzrůst diváků mohl
sledovat, naopak z rytířského turna-
je divadelní a kaskadérské společ-
nosti Štvanci jsem díky neprodyšné
hradbě těl dospělých slyšel pouze
mluvené slovo ve verších. To vše
a mnoho jiného pouze na náměstí
Jiřího z Poděbrad, kromě náměstí
Míru se letos slavení rozšířilo
i na Karlovo náměstí. Nelze postih-
nout a stihnout vše.

Nicméně na závěr je třeba ještě
zmínit: počasí -- tato klíčová podmín-
ka úspěšnosti všech akcí pod širým
nebem (anutná součást všech repor-
táží o nich) -- nám neobyčejně přálo,
slunce svítilo a obloha byla jako
vymetená. Pán Bůh má asi podobné
slavnosti rád, ostatně víno „obveselu-
je srdce člověka“ (Ž 104, 15).     -pba-

Vinobranské Vinohrady -- víno a hry

Starosta Prahy 3 Milan Český se sv. Václavem

Jiří Hošek, Josef Chuchro, Martin Potměšil, Miloš Szabo a Milena Kozumplíková
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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

Volné nebytové prostory

Dostat se ze Žižkova do centra
tramvají je v poslední době
velmi svízelná záležitost. Řeč je
o tramvajových linkách směřují-
cích po Seifertově ulici k Hlavní-
mu nádraží, resp. dále do cen-
tra. Probíhá výměna kolejové
křižovatky na Senovážném ná-
městí a opravy tramvajových
tratí v navazujících ulicích. Kom-
plikace, které cestujícím přeru-
šení provozu na exponovaném
místě a s ním související změny
tras mnoha tramvajových linek
přinášejí, není třeba popisovat.

V týdnu od 22. 9. navíc přibylo
krátkodobé přerušení v úseku

Italská -- Hlavní nádraží.
Náhradní linky 35 a 39 jsou
ukončeny v zastávce Husinecká,
v úseku Husinecká -- Masaryko-
vo nádraží byla zavedena
náhradní autobusová doprava
X-9. Linkami 9, 5 nebo 26,
na které jsme normálně zvyklí,
budeme ze Žižkova znovu
cestovat do zaměstnání či
do školy od pondělí 6. 10.

Připomeňme, že důvodem
veškerých stavebních aktivit
v této lokalitě je realizace projek-
tu Českých drah „Nové spojení“.
Pomineme-li význam této stavby
pro železniční dopravu, spočívá

efekt souvisejících stavebních
úprav s kvalitativně lepším napo-
jením Žižkova na křižovatku Bul-
har. Ve směru do centra přibude
další jízdní pruh, který pro auto-
mobily ve výsledku přinese lepší
propustnost a kratší kolony.
Dopravu zde zklidní také přene-
sení vjezdu do areálu nádraží
ze Seifertovy na Italskou ulici. 

V současné době probíhají
a budou dále probíhat potřebné
přeložky inženýrských sítí, stejně
tak bude v celém úseku probíhat
výměna, resp. překládka tramva-
jové trati. 

Musíme počítat s tím, že kom-
plikace na tomto tramvajovém
úseku zdaleka nejsou u konce
a to horší nás nejspíše teprve
čeká. Podle harmonogramu,
který máme od investora nyní
k dispozici, bude v tomto úseku
tramvajová trať ve své konečné
podobě zprovozněna až v listo-
padu příštího roku. 

Do té doby se dočkáme ještě
opakovaných přerušení provozu
různého trvání, jak to vyžaduje
průběh stavby. Jejich koordinaci
zajišťuje investor s Dopravním
podnikem hl. m. Prahy. Na strán-
kách Novin radnice vás o nich
budeme průběžně informovat.

Petr Blažek,
tiskový mluvčí

Výzva č. 170
MČ Praha 3 disponuje v současné době následujícími neby-
tovými prostory:
1. Lupáčova 14/815, sklad nepotravinářského zboží, 13 m2, pří-
zemí (min. nájemné 300 Kč/m2/rok)
2. Koněvova 27/31, prodejna, 31,25 m2, přízemí (min. nájem-
né 1000 Kč/m2/rok)
3. Baranova 6/1899, kanceláře, 29,27m2, přízemí (min. nájem-
né 800 Kč/m2/rok)
4. Olšanská 7/2666, ordinace, rehabilitace, masáže, 12,8 m2, 
4. podlaží (min. nájemné 1300 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených prostor bude umožněna dne 14. 10.
v 9--10 hod.
5. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.32, 14,14 m2

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.20, 14,14 m2

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.3, 12,25 m2

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
8. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 14, 11 m2 (min. nájem-
né 900 Kč/m2/rok)

9. Táboritská 16A/0, garáž. stání č. 66, 13 m2 (min. nájem-
né 900 Kč/m2/rok)
10.Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.208, 11 m2

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
11.Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.101, 13 m2

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
12.Za Žižk. vozovnou 18/2687, garáž č. 44, 16,8 m2

(min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
13.Písecká 20/2341, garáž č. 42, 20 m2 (min. nájem-
né 1100 Kč/m2/rok)
14.Pod Lipami 33/2561, garáž. stání č. 20 a 22 (2 garáž.
stání za sebou pouze pro 1 nájemce), 35,6 m2 

(min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

Výzva č. 171
MČ Praha 3 oznamuje svůj záměr pronajmout následující
nebytové prostory:
Blahoslavova 6/233, prodejna, tichá služba, kanceláře,
81,82 m2, přízemí (min. nájemné 800 Kč/m2/rok, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou -- 5 let, nájemné bude
hrazeno čtvrtletně předem)
Prohlídka bude umožněna dne 9. 10. v 9--10 hod.

ze dne 3. 9.

Schválila
■ odstoupení JUDr. Jana Kořána z funkce člena
dozorčí rady SKM Praha 3, a. s., k 3. 9. 2003 
■ výši úplaty za komerční využití prostor ÚMČ
Souhlasila
■ s výzvou více zájemcům na zastřešení terasy
MŠ Milíčův dům, Sauerova 2
Jmenovala
■ členy konkurzní komise pro konkurzní řízení
na funkci ředitele příspěvkové organizace
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
Vzala na vědomí
■ zprávu ředitele příspěvkové organizace Pečo-
vatelská služba Praha 3, Roháčova 26, Praha 3,
o odstranění nedostatků vyplývajících z kon-
trolního protokolu ze dne 30. 5. 2003 ■ usnese-
ní Výboru pro územní rozvoj a dopravu
o poskytnutí návratných půjček pro opravy
a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
a o poskytnutí nenávratné půjčky -- daru
a doporučila ZMČ jejich poskytnutí schválit 
■ žádost paní Ing. Nataši Ondráčkové o promi-
nutí dluhů po zemřelém otci panu Ing. Dacíko-
vi a doporučila ZMČ její žádost schválit
Doporučila
■ ZMČ schválit smlouvu o úschově kupní ceny
mezi MČ Praha 3 a JUDr. Jiřím Peškem a kupní
smlouvu na pozemky pod Integračním cent-
rem č. 4178/3 o výměře 292 m2, 4178/4 o výmě-
ře 82 m2, 4178/6 o výměře 19 m2, 4178/7
o výměře 13 m2 a 4186/2 o výměře 536 m2 mezi
MČ Praha 3 a pí Stanislavou Erbenovou
Pověřila
■ vedoucí OBNP vypsat výběrové řízení na byt
Basilejské nám. 9/98, byt č. 4, 1. kat., 70,7 m2

ze dne 17. 9.

Souhlasila
■ s poskytnutím příspěvku bytovým družstvům
v celkové výši 2 393 958,45 Kč z fondu pro pod-

poru údržby privatizovaných obytných domů
■ s návrhem změny spádových obvodů základ-
ních škol MČ Praha 3 ■ s provedením veřejné
zakázky -- II. etapa rekonstrukce divadla Ponec
a schválila zadání zpracování stavební části
a dokončení exteriérových a interiérových
prací firmě Hefaistos, s. r. o., za cenu 992 040 Kč
včetně DPH a zadání dodávky a instalace diva-
delní technologie firmě Petr Voříšek -- WD LUX
za cenu 996 540 Kč včetně DPH ■ s výzvou více
zájemcům na úklid chodníků -- oblast I a II 
■ se zněním výzvy na výběr firmy zajišťující
poskytování telekomunikačních služeb v pev-
ných telekomunikačních sítích a se zasláním
výzvy těmto firmám: Contactel, s. r. o., Aliatel,
a. s., GTS CZECH, a. s., GlobalTel, a. s., Dial
Telecom, s. r. o., TELE2, s. r. o. ■ s provedením
veřejné zakázky na energetické audity budov
ZŠ Chelčického, ZŠ Lupáčova, ZŠ Jiřího z Podě-
brad, ZŠ K Lučinám, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
a Seifertova 51
Schválila
■ návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví
obytného domu čp. 1278 na pozemku parcely
č. 2100 v k. ú. Žižkov ■ záměr vybudovat
na pozemcích parcely č. 3522, 3524, 3525,
3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, vše v k. ú.
Žižkov, odtahové parkoviště pro potřeby zóny
placeného stání ■ smlouvu s HZ Praha, spol.
s r. o., o provedení průběžného a závěrečného
přezkoumání hospodaření MČ Praha 3 za rok
2003
Doporučila
■ ZMČ schválit žádost o svěření pozemků par-
cely č. 2639/118 a parcely č. 2639/119 v k. ú.
Žižkov
Vzala na vědomí
■ doporučení sociální a zdravotní komise RMČ
ze dne 4. 9. 2003 k poskytnutí finančních pro-
středků na sociální účely na základě předlože-
ného požadavku a doporučila ZMČ schválit
navržené dary na sociální účely v celkové výši
61 400 Kč

Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3 dny) 13. 10.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2 dny) 20. 10.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (3 dny) 27. 10.
4. Přemyslovská/Jičínská (3 dny) 6. 10.
Okruh B
5. Kostnické nám./Blahníkova (3 dny) 13. 10.
6. Tachovské nám. (u tunelu) (2 dny) 20. 10.
7. Táboritská -- zadní trakt/Baranova (3 dny) 27. 10.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2 dny) 6. 10.

Okruh C termín přistavení:
9. nám. Barikád (2 dny) 13. 10.

10. Ambrožova/Malešická (3 dny) 20. 10.
11. Jeseniova 143 (3 dny) 27. 10.
12. V Zahrádkách/Květinková (3 dny ) 6. 10.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3 dny) 13. 10.
14. Koněvova/V Jezerách (2 dny) 20. 10.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2 dny) 27. 10.
16. Křivá 15 -- vedle domu (3 dny) 6. 10.

Rada městské části Praha 3

Tramvají do centra -- problémy

až do konce příštího roku

Výše uvedené prostory budou poskytnuty
na základě vašich písemných nabídek, zaslaných
Městské části Praha 3 -- Úřadu městské části na adre-
su: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených
značkou Výběrové řízení č. 170, resp. Výběrové řízení
č.171. Obálky takto neoznačené nebo označené neú-
plně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty
nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor,
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného
(v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za
přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním
zhlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení neby-
tového prostoru bude nabídnutá výše nájemného.

V případě výzvy č. 170 uveďte též záměr, co bude-
te v nebytových prostorech provozovat (k provozo-
vání výherních ahracích automatů nebudou nebyto-
vé prostory 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 samostat-
ně). V případě výzvy č. 171 je k nabídce nutno dolo-
žit: 1. živnostenské oprávnění v aktuálním znění
a v souladu s účelem podnikání; 2. výpis z obchodní-
ho rejstříku (ne starší 3 měsíce) -- platí pro právnické
či fyzické osoby, které mají povinnost být zapsány; 

3. výpis z trestního rejstříku podnikatele nebo jedna-
tele společnosti; 4. potvrzení správce daně o řádném
placení daní; 5. potvrzení o hrazení povinných odvo-
dů za zaměstnance (zejména sociální a zdravotní
pojištění); 6. prezentace dosavadní činnosti včetně
fotodokumentace apod. (přednost bude dána ucha-
zečům, kteří prokázali dlouhodobou úspěšnost
v oboru, solventnost, roční obrat); 7. čestné prohláše-
ní o závazku uchazeče zprovoznit provozovnu nej-
později do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Nabídky,
které nebudou výše uvedené požadavky splňovat,
nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci,
vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky.
Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude dne
17. 10. v15.00 hod.Výběrové řízení bude vyhodnoce-
no Komisí obchodu a služeb RMČ dne 20. 10.

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

MUDr. Eva Rusová, 
předsedkyně Komise obchodu a služeb,

RNDr. Magdalena Benešová, 
vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Jako každý rok pořádá Městská část
Praha 3 v listopadu 2003 oslavy zla-
tých a diamantových svateb -- 50 a 60 let
trvání manželství. Pokud i vy patříte
mezi manželské páry, které toto krás-
né jubileum slaví, buďte prosím tak
laskavi a ozvěte se na telefonní číslo:
222 116 349 (Odbor kultury -- Marta
Valentová) nebo písemně na adresu:
Úřad městské části Praha 3 -- odd. pro
kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

Termíny čištění
Blok č. 1: 13. 10. (pondělí)
Hollarovo nám., Horní Stromky, Hra-
decká, Chrudimská, Kouřimská, nám.
Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská
(Jičínská-nám. Jiřího z Lobkovic),
Soběslavská (Votická-Hollarovo nám.),
Šrobárova, U Vinohradské nemocnice,
U Vinohradského hřbitova, V Horní
Stromce, Zásmucká
Blok č. 2: 14. 10. (úterý)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská
(Vinohradská-Korunní), Perunova, Řip-
ská (Vinohradská-Korunní), Slezská
(U Vodárny-Jičínská), U Vodárny
(Vinohradská-Korunní)
Blok č. 3: 15. 10. (středa)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříč-
kova), Jagellonská (Bořivojova-Rad-
hošťská), Křišťanova, Lucemburská
(Orlická-Jičínská), Orlická, Přemyslov-
ská (Orlická-Jičínská), Radhošťská,
spojka Baranova-Sudoměřská, Sudo-
měřská, Žižkovo nám.
Blok č. 4: 16. 10. (čtvrtek)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-
Kubelíkova), Čajkovského (Ondříčkova
-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská
(Milešovská-Bořivojova), Křížkovské-
ho, Laubova, Lucemburská (Milešov-
ská-Bořivojova), Milešovská, nám. Jiří-
ho z Poděbrad, Ondříčkova (Slavíkova-
Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslov-
ská (nám. Jiřího z Poděbrad-Orlická),
Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo nám.,
Velehradská, Zvonařova

Blok č. 5: 17. 10. (pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelí-
kova), Čajkovského (Kubelíkova-Slad-
kovského nám.), Havelkova, Chvalo-
va, Ježkova, Krásova (Seifertova-
Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská
(Bořivojova-Táboritská), Přibyslav-
ská, Sladkovského nám., U Rajské
zahrady (Vozová-Havelkova), Víta
Nejedlého, Vlkova
Blok č. 6: 20. 10. (pondělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova,
Havlíčkovo nám., Husinecká, Chelčic-
kého (Lipanská-Prokopova), Chlu-
mova (Seifertova-Prokopova), Jero-
nýmova, Kostnické nám., Krásova
(Seifertova-Husinecká), Lipanská
(Chelčického-Havlíčkovo nám.), Lu-
páčova, Milíčova, Orebitská, Pod Vít-
kovem, Příběnická, Rokycanova
(Chelčického-Prokopova), Řehořova,
Štítného, U Božích bojovníků
Blok č. 7: 21. 10. (úterý)
Basilejské nám. (západní strana),
Biskupcova (Zel. Hajského-Želivské-
ho), Blahoslavova, Černínova, Čes-
kobratrská, Domažlická, Hájkova,
Chlumova (Roháčova-Koněvova),
Jeseniova (Rokycanova-Želivského),
Kališnická, Koldínova, Lukášova,
Malešická (Basilejské nám.-Na Paru-
kářce), Na Parukářce, nám. Barikád,
Ostromečská, Prokopovo nám.,
Roháčova, Rokycanova (Prokopova-
Koněvova), Sabinova, Tachovské
nám., Tovačovského, U Stadionu,

U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajské-
ho, Žerotínova
Blok č. 8: 22. 10. (středa)
Ambrožova, Basilejské nám. (vý-
chodní strana), Biskupcova (Želiv-
ského-Jeseniova), Buchovcova,
Jeseniova (Želivského-Koněvova),
Jilmová, Kunešova, Loudova, Male-
šická (Basilejské nám.-Ambrožova),
Na Balkáně (Za Žižkovskou vozov-
nou-Hraniční), Na Hlídce, Na Vá-
pence (Jeseniova-Nad Ohradou),
Nad Ohradou, Rečkova, Strážní,
V Bezpečí, V Domově (Za Žižkov-
skou vozovnou-Hraniční), Viklefova,
Za Žižkovskou vozovnou (Jesenio-
va-Kunešova), Na Ohradě
Blok č. 9: 23. 10. (čtvrtek)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu,
Křivá, Luční, Na Balkáně (Hraniční-
Spojovací), Na Lučinách, Na Vlast-
ním, Na Vrcholu, Nad Lukami, Pod Vr-
cholem, Šikmá, U Kněžské louky,
V Domově (Hraniční-K Lučinám),
V Okruží
Blok č. 10: 24. 10. (pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi
Domky, Na Chmelnici, Na Jarově,
Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vac-
kově, Osiková, Pod Jarovem, 
Pod Lipami, Schofflerova, V Jeze-
rách, V Zeleni, V Zahrádkách, Za Vac-
kovem

Městská část Praha 3,
Technická správa komunikací

hl. m. Prahy

Současně bude probíhat úklid komunikací, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí.
Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: uvolnění ulic od parkujících vozidel; vyčiště-
ní chodníků před zahájením KÚK; úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkují-
cích vozidel bude zajišťovat TSK hl. m. Prahy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz zasta-
vení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována.
Za potíže při parkování v době komplexní údržby komunikací se omlouváme a všem ukázněným řidičům děkuje-
me za pochopení.

Komplexní údržba komunikací 2003

Už tradičně se několikrát v měsíci vítají noví občánci Měst-
ské části Praha 3. Na této milé akci se podílejí i děti z Mateř-
ské školy Jeseniova 4, 6. Jejich veselé písničky znějí obřadní
síní za varhanního doprovodu paní učitelky M. Romanové.

Vlastimila Vrabcová, radní

Slavíte zlatou či 

diamantovou svatbu?

FOTO J. DOSTÁL
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Péče o chodníky na naší městské
části má pro nás -- ač většinou
nejsou v našem majetku -- dvojí
podobu. Na prvním místě se jedná
o úklid, v praxi to znamená praktic-
ky každodenní ruční čištění --
zametání. Poté, co se otento proces
v posledních letech obec sama
stará, ato prostřednictvím několika
málo vybraných firem, se úklid
chodníků podstatně zlepšil. Samo-
zřejmě však nejde zajistit stálou čis-
totu celých 24 hodin, zvláště 

ve večerních hodinách ataké vnoci
dochází v některých případech
i k hrubšímu znečištění. Tento
problém se však týká každého
z nás, každého našeho občana
nebo návštěvníka. Týká se totiž naší
vlastní disciplíny, tj. toho, jak pečli-
vě každý odpadek, každou plasti-
kovou láhev, každý nedopalek ciga-
rety hodíme dokoše (oúklidu psích
exkrementů ani nemluvě). Jistě se
ptáte, jaký postih dopadne na ty,
kteří naše chodníky a nejen je zne-

čišťují. Zde se jako největší problém
ukazuje to, že je lze postihnout jen
velmi výjimečně, neboť zpravidla
nejsou chyceni při činu. Do úklidu
chodníků investuje obec každoroč-
ně 10 500 000,- Kč, do psích košů 
1 329 000,- Kč.

Druhou velkou a dlouhodobou
akcí je oprava chodníků, tj. jejich
celková rekonstrukce. Tyto akce se
provádějí podle předem schvále-
ného harmonogramu ve druhé
půlce běžného roku. Jejich cenová
náročnost je značně vysoká (opra-
va či rekonstrukce 1 m2 chodníku
včetně základů a úprav inženýr-
ských sítí vyjde cca na 2000,- Kč).
Tyto opravy realizuje ve své režii
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, přičemž Městská část
Praha 3 se na nich finančně podílí.
V tomto roce činí náš příspěvek 
3 miliony Kč. Tento způsob spolu-
účasti probíhá už několik let
anařadě chodníků nanaší městské
části je již výsledek patrný. Je ale
pravdou, že většinu chodníků stále
ještě rekonstrukce čeká.

MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Obec, resp. Městská část
Praha 3, je významným vlastní-
kem části bytového fondu
a stejně jako kterýkoli jiný maji-
tel se potýká s problémem
neplatičů nájemného. Mám 
za to, že ještě celkem nedávno
panovala obecná představa, že
neplatit nájemné představuje
v podstatě výhodnou záležitost:
neplatič může v bytě beztrestně
„nasekat“ desetitisícové či stati-
sícové dluhy a ztráta střechy
nad hlavou mu hrozí -- pokud
vůbec -- až za dlouhé roky.
Takový stav by byl určitě nepři-
jatelným pro každého, kdo
měsíc co měsíc včas platí slo-
ženku za nájemné a za služby
spojené s užíváním bytu. Mohu
čtenáře ubezpečit, že tato před-
stava je každopádně mylná. Boj
proti neplatičům přitvrdil
na všech frontách, postupem
úřadu a správní firmy počínaje
a činností soudu či exekutorů
konče. O tom, že by se neplatit
nájemné někomu vyplácelo,
nemůže být ani řeč.

V posledních dvou třech
letech dramaticky vzrostl počet
exekucí, kdy je bývalý nájemník
za asistence policie a soudních
vykonavatelů vystěhován a byt
se vrací majiteli. Městská část
nechá byt ve velmi krátké době
opravit a následně ho přidělí dle
rozhodnutí Rady MČ. Jestliže
bychom počet exekucí za celý

rok 2000 mohli v Praze 3 spočí-
tat na prstech jedné ruky, pak 
za posledních dvanáct měsíců
máme takto vystěhovaných
bytů několik desítek. Druhou
stranou mince je vymáhání
dluhu, který po neplatiči nájem-
ného vznikl. Tento dluh vyklize-
ním bytu v žádném případě
nezaniká a obec tyto pohledáv-
ky nadále velmi důsledně vymá-
há soudní cestou. K 31. 12. 2002
jsme za předcházejících deset
let na neplatičích nájemného
vymáhali soudní žalobou dluh
v celkové výši přesahující 
32 milionů Kč. Více než polovina
této částky již byla úspěšně při-
psána na účet naší městské
části. Přitom část dluhů
z posledních let je stále ve stadiu
soudní žaloby nebo následného
vymáhání soudem uznané
pohledávky, tudíž procento
úspěšnosti bude ve výsledku
ještě daleko vyšší. Finační pro-
středky se tak mohou do bytové-
ho fondu vracet v podobě oprav.
Pouze relativně malá část dluhu
se jako prokazatelně nedobytná
účetně odepisuje. Úspěšnost
vymáhání dluhu po neplatičích
se výrazně zlepšila po zavedení
soukromých exekutorů, kteří
jsou více operativnější při zjišťo-
vání majetkové situace dlužníka
a následném uspokojení nároku
věřitele. Zároveň platí, že poté,
co byl zákonem zaveden institut

soukromých exekutorů, vzniklo
svého druhu konkurenční pro-
středí, což se projevilo i v práci
soudních vykonavatelů. Chtěl
bych na tomto místě ocenit
práci exekučního oddělení
Obvodního soudu pro Prahu 3.
Výsledkem dobré spolupráce
s naším úřadem je již zmíněné
dramatické zvýšení počtu byto-
vých exekucí.

Úřad dnes uplatňuje syste-
matický přístup, který spočívá
v tom, že pokud uživatel neplatí
po dobu tří měsíců nájemné
a služby spojené s užíváním
bytu, okamžitě následuje žalo-
ba na vyklizení bytu a žaloba
na uhrazení dlužné částky.
Žádný neplatič si tak nemůže
myslet, že bychom na něho
zapomněli. Samozřejmě může
nastat případ, kdy se jinak bez-
problémový nájemník dostane
do prokazatelně nezaviněné
obtížné životní, resp. sociální
situace. V takové chvíli je
na místě citlivý přístup. Nájem-
ce má možnost požádat pro-
střednictvím správní firmy
o splátkový kalendář a dohod-
nout se na úhradě svého závaz-
ku. Nulová míra vstřícnosti
ovšem platí vůči těm, kteří si
stále myslí, že v obecním bytě se
dá žít zadarmo, na úkor všech
ostatních.

Milan Český, 
starosta

Vymáhaní dluhů podstatně

úspěšnější

Chodníky -- stálý problém?

Touto na první pohled nesmyslnou otázkou
se zaobírám neustále. Odpověď, kterou většina
z nás považuje za triviální -- samozřejmě, že
ANO, kdo by si bydlení nevážil?, totiž tak samo-
zřejmá není. Musím se k této otázce vrátit vždy,
když vidím, jak zdevastované byty získáváme 
po exekucích, když vidím, jak si někteří lidé ple-
tou „svůj“ byt se skladem, jak jsou v mnohých
domech znečistěné společné prostory, jak lidé
(nikdo jiný to být nemůže) kradou součásti
osvětlení společných prostor domů atd. A pak
vidím na radnici jiné lidi, kteří přijdou a jsou
zoufalí ze své bytové situace. Nemají kde bydlet.
Mnohdy ne svou vinou. Na byt na volném trhu
dosáhnout nemohou, protože pracují v oboru,
kde odměna za práci je nízká, nebo je manželka
na mateřské dovolené či mají zdravotní postiže-
ní atp. (těch důvodů bych mohl vypsat ještě
celou řadu).

Kladu si tedy onu otázku: proč? Proč si někte-
ří z nás neváží bydlení? Co je vede k tomu, že
ničí majetek, který není jejich? Odpověď se mi
ale stále nedaří nalézt. Žádný racionální důvod
mě totiž nenapadá. Myslím -- a možná zcela
naivně, že člověk se vždy snaží chovat tak, aby

ze svého chování měl užitek. Noviny si přečte
proto, aby se něco dozvěděl, postel si koupí
proto, že se na ní spí lépe než na zemi, do práce
chodí také proto, aby získal peníze. V devastaci
majetku však žádný racionální důvod nevidím.
Zbývají tedy důvody, které se rozumem vysvětlit
nedají. Radost z destrukce, chování pod vlivem
emocí, když se mi v životě nedaří? Nevím. Čím
jsem si však naprosto jistý, je to, že takovéto
chování nelze tolerovat. Musíme každý začít
sám u sebe. Zamykáme pokaždé, když opouští-
me svůj byt. Ale zamykáme pokaždé, když
vycházíme z domu? Doma na zem neodhazuje-
me nic. Chováme se tak i ve společných prosto-
rách domu, ve kterém bydlíme? A pak samozřej-
mě musíme působit i na ostatní. Když si nedají
říct, musí nastoupit jako poslední prostředek
represe. Jsou to totiž peníze nás, všech obyvatel
domu, které se musí použít na opravu či údržbu
domu, který jiný poškodí. Budeme-li si vážit
všichni toho, že máme kde bydlet a že se máme
kam vrátit po práci, stejně jako si vážíme jiných
věcí a hodnot, bude se nám všem lépe bydlet.

Michal Kucián,
zástupce starosty

Vážíme si bydlení?

Kdo spravuje zeleň 

na Praze 3

Plochy zeleně mají ve struktu-
ře města rozdílné postavení,
které určuje stupeň jejich
ochrany a rozvoje. Z hlediska
významu pro životní prostředí
i pro jejich další rozvoj dělíme
plochy zeleně na následující
kategorie -- plochy mimořádné-
ho významu, plochy celoměst-
ského významu a plochy měst-
ského významu. Plochy mimo-
řádného významu obvykle
spravuje hl. m. Praha (u nás je to
Vítkov, v nejbližším okolí např.
komplex malostranských za-
hrad či Stromovka). Vítkov je
naše jediná plocha zeleně 
ve správě hl. m. Prahy, všechny
ostatní plochy zeleně spravuje
Městská část Praha 3.

Celkově je na území naší
městské části 88,4 ha zeleně,
z toho připadá 28,4 ha na Vít-
kov, 2,6 ha na nám. Jiřího
z Poděbrad, 6,2 ha na Židovské
pece a zbytek na hřbitovy, stro-
mořadí a veškerou další zelenou
plochu na obvodě (Vrch svaté-
ho kříže je komplikovaný tím, že
se zde nachází 23 různých
pozemků a 10 různých majitelů,
od hl. m. Prahy přes MČ až 
po soukromé majitele). Plochy
městského významu na území
MČ Praha 3 jsou svěřeny MČ

na základě vyhlášky hl. m. Prahy,
které se na jejich provozu
finančně podílí neúčelově váza-
ným příspěvkem do rozpoč-
tu MČ.

Od roku 1996 se nezvyšovala
dotace hl. m. Prahy na zeleň
jednotlivých městských částí.
Proto se v září Zastupitelstvo
hl. m. Prahy rozhodlo, že se
na jednotlivé části Prahy rozdělí
dotace ve výši 30 milionů korun
na údržbu zeleně. Pro naši
městskou část z toho připadla
dotace ve výši 700 tisíc korun.

Urychlení opravy 

vozovky

Na základě četných dotazů
a proseb občanů jsem jednal
s představiteli Pražské vodo-
hospodářské společnosti (PVS)
ve věci urychlení opravy havá-
rie vozovky v ul. Českobrodské
(v úseku Jarov -- Pod Táborem).
Dle dohody s PVS bude původ-
ní termín dokončení II. etapy
(30. 6. 2004) posunut zhruba
o čtyři týdny (na květen 2004).
Uvedenou opravu, která velmi
komplikuje život především
obyvatelům Jarova, Vackova
a Pražačky, budu i nadále pečli-
vě sledovat.

Miroslav Poche, 
zastupitel hl. m. Prahy

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

Právě mám za sebou přípra-
vu VII. ročníku Vinohradského
vinobraní. Doufám, že bude-
me alespoň stejně úspěšní jako
v minulém roce, kdy výborný
burčák a kvalitní hudební pro-
dukce na tuto akci přilákaly
více než 17 tisíc Pražanů. 
Ve chvíli, kdy odpovídám na Vaše
otázky (23. 9. -- pozn. redakce),
finišují přípravy další speciální

bezpečnostní ak-
ce. Více než stov-
ka policistů z Pra-
hy 3 a 9 bude 
za několik hodin
provádět rozsáh-
lou razii v prosto-
ru zahrádkářské
kolonie na Jarově,
neboť máme poz-
natky, že se zde
v poslední době
ve větším měřítku
pohybují uživate-
lé drog a bezdo-
movci.
2. Co považujete
za svůj největší
úspěch z toho, co
se již podařilo
realizovat?

Ve vrcholné
funkci na radnici
působím už téměř

deset let. Za tu dobu jsme
museli udělat miliony věcí,
zvláště pak začátky po roce
1989 byly hektické. Naplno
běžela privatizace, dělali jsme
systémové kroky v oblasti
chodu úřadu, správy bytového
fondu apod. Dnes sice už pra-
cujeme víceméně ve standard-
ních podmínkách, nicméně
věcí, které je třeba řešit, neuby-
lo, spíše naopak, neboť už
musíme být daleko detailnější.

Cením si toho, že úřad jako
celek působí profesionálně, že
jsme zvládli všechny systémo-
vé změny, aniž by nám tady či
tam něco výrazněji uteklo.
Pokud mám být konkrétní,
jsem pyšný na to, že jsme
Prahu 3 jako vůbec první praž-
ský obvod dokázali kompletně
plynofikovat, resp. zbavit kote-
len spalujících koks a jiná ne-
ekologická paliva. Teď máme
další prvenství v tom, že všech-
ny moderní plynové kotelny
napojujeme na centrální řídící
pracoviště.
3. Co se naopak ještě nedaří,
s čím jste nespokojen?

Nejsem rozhodně spokojený
s dnešním stavem, který panu-
je v oblasti dopravy. Čelíme
chronickému nedostatku par-
kovacích míst na většině území
naší městské části. V oblasti
regulace dopravy proto připra-
vujeme rezidentský režim par-
kování v ulicích, něco podob-
ného, co zavedla Praha 1. To je
opatření, které určitě vyvolá
řadu emocí, ale jsme připrave-
ni regulaci parkování „vybojo-
vat“. Teď se musíme zaměřit
na to, abychom veřejnost o při-
pravovaných krocích efektiv-
ním způsobem informovali
a přesvědčili ji, že regulace par-
kování je potřebná, nevyhnu-

telná a že tyto kroky budeme
činit v zájmu občanů Prahy 3.
Dnes jsme na samé hraně co
do počtu automobilů a kapaci-
ty parkovacích míst, další
nárůst dopravy by ve velmi
krátké době způsobil kolaps.
Regulaci parkování nezavádí-
me ze dne na den. Považuji 
za klíčové, že jsme se dokázali
poučit z chyb druhých. Bude-
me mít připraveny takové pod-
mínky, abychom  si nová pravi-
dla dokázali razantně vynutit.
Počet městských strážníků byl
navýšen o deset mužů, pro po-
třeby Prahy 3 máme k dispozici
vlastní odtahové parkoviště.
Regulace parkování není žád-
ným výmyslem pro obohacení
rozpočtu naší městské části.
Jde nám výhradně o to, aby-
chom chránili naše řidiče
s trvalým bydlištěm, kteří dnes
v některých lokalitách praktic-
ky nemají možnost zaparkovat.
Ruku v ruce s tím chceme také
stavět hromadné podzemní
garáže, díky nimž by se navýšil
počet parkovacích míst a auta
stáhla do podzemí, aby naše
ulice nevypadaly jako přeplně-
ná parkoviště. Jako zastupitel
hl. m. Prahy budu samozřejmě
podporovat také všechny návr-
hy směřující k preferenci měst-
ské hromadné dopravy.

Magistrát informuje Zeptali jsme se...

Každý člověk, který chce uspět
ve své profesi, se musí vzdělávat
a studovat i v průběhu svého
života. U politika toto pravidlo
platí do jisté míry dvojnásob:
zatímco v běžné práci se každý
specializuje na určitou oblast,
v politice je nezbytné i přes svou
specializaci rozhodovat též
o věcech značně vzdálených.
Politik, který chce vykonávat
svou funkci zodpovědně a roz-
hodovat se nejen dle svého nej-
lepšího svědomí, nýbrž i kompe-
tentně, by proto měl na svém
vzdělávání pracovat více než
kdokoli jiný.

Kromě celé řady nejrůznějších
forem školení, seminářů či
workshopů je velmi cenné získá-
vat zkušenosti od svých kolegů
nejen ze sousedních městských
částí, případně měst, nýbrž
i z jiných států.

Dokonce z jiného kontinentu,
a to z Asie, nás přijelo navštívit
deset gruzínských starostů, sta-
rostek a tajemník městského
úřadu v Tbilisi. Zajímali se
zejména o dělbu kompetencí
mezi městskými částmi a hlav-
ním městem Prahou, tj. o to,
které činnosti zajišťuje pro měst-
skou část hlavní město a co si
spravuje sama. Shodli jsme se, že
Tbilisi a Praha jsou si velmi
podobné nejen svou velikostí

(v Tbilisi žije 1,25 milionu obyva-
tel), nýbrž i strukturou členění
na městské části a rozdělením
kompetencí. Další dotazy směřo-
vali na politické rozložení sil
na naší radnici a na hlavním
městě, dále projevili velký zájem
o optimalizaci sítě škol. Vzhle-
dem k aktuálnosti problému
školství jsme tomuto tématu
věnovali velký časový prostor. 
I přes velkou geografickou vzdále-
nost jsme se shodli, že problémy
máme v obou zemích obdobné.
Například problémy s úbytkem
dětí má tato země srovnatelné
s námi. Též zjišťují neúnosnost
nízké naplněnosti škol, které je

pak nutno financovat na úkor
jiných, neméně důležitých veřej-
ných služeb. V případě bytové
politiky se starostové zajímali
o naše zkušenosti s privatizací
a správou bytového fondu. Velmi
živě jsme též diskutovali o veli-
kosti a struktuře našeho úřadu,
hosté zejména ocenili nízký
počet úředníků na počet obyva-
tel naší městské části.

Nazávěr své návštěvy složili gru-
zínští hosté kompliment naadresu
tajemnice našeho úřadu. Prý
v Gruzii tak hezké vedoucí pracov-
níky nemají.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Návštěva starostů z Gruzie

Zástupce starosty Ing. Daniel Reisiegel a tajemnice úřadu Mgr. Andrea Barešová
odpovídají na četné dotazy návštěvy z Gruzie.

Milana Českého,

starosty 

Oblast působnosti: bezpečnost, kulturní
a sportovní činnost, cestovní ruch, ochrana
památek, zahraniční styky, kontrola.
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Známý malíř představil v ski-
cách a kresbách v paláci Akro-
polis svůj projekt Amazeon --
vor či archu plující na jezeře.
Stavba z převážně přírodních
materiálů by měla poskytnout
dočasné útočiště umělcům růz-
ných profesí.

Co je cílem projektu Amazeon?
Amazeon by měl být něco jako

české kulturní centrum v ama-
zonském pralese. Vor z přírod-
ních materiálů nebude, tak jako
všechno, co v džungli vzniká,
trvalý. Představuji si stavbu
na jezeře sice vzdálenou od civi-
lizace, ale ne moc, aby se to dalo
postavit, v oblasti, kde je prales
zachovalý, aby základna splnila

svůj účel -- být bránou do ama-
zonského pralesa.
A proč na vodě?

Voda má pro Amazoňany
zásadní význam, tam hodně
prší a vše se odehrává v souvis-
losti s vodou. V metaforické
souvislosti by to mohla být sva-
tyně, koruna podvodního světa. 

Spousta lidí si tam postavila
kempy pro turisty, ale na tom
se nedá zakládat nějaký pro-
jekt, kemp je prostě výdělečný
podnik.
Jak by stavba probíhala?

Vor by se mohl stavět jako
workshop, odjela by tam skupi-
na lidí, kteří by měli ke stavbě
profesionální vztah -- sochaři,
architekti, konstruktéři. 

Už jsem něco podobného
stavěl, je to krásná práce, proto-
že je tam nepřeberně přírod-
ních materiálů. Spolupracoval
jsem s indiány kmene Šipibó,
ale zjistil jsem, že to je jedno-
stranná záležitost, člověk je-
nom přináší a oni berou.
Kolik by vor stál?

Určitě by dva tři miliony stači-
ly. Nejdražší je plovák, ten si
musím nechat vyrobit, dřevo
a další materiály jsou poměrně
levné.

Osciluji mezi dvěma varianta-
mi, udělat to jako soukromou
akci, se soukromým sponzo-
rem, nebo to pojmout jako širo-
ký projekt mezinárodního cha-
rakteru, který by byl zařazený
v bedekrech, byl by na interne-
tu, kde by lidé o tom mohli dis-
kutovat, přicházet s nápady.
Cílem je pomáhat při ochraně
pralesa.
Ale vy tam přivedete další lidi!

Ale ne takové, kteří by ničili
prales, naopak, kteří novými
nápady, ať už uměleckými, nebo
zemědělskými, mohou pomoci.
Už tam jezdím deset let a situa-
ce se neustále zhoršuje, stále se
tam někdo snaží pomoci, vláda
posílá peníze, Američani posíla-
jí peníze a ty výsledky jsou opač-
né… Tam jsou příliš odlišné
podmínky, cizinci narazí na to,
že dostatečně nerozumí proble-
matice, přesto, že je to na papíře
důkladně propracované, tak

v konkrétní práci lidé nejsou
schopni vydržet místní podmín-
ky. Tam třeba nefunguje ani
permakultura, která je úspěšně
zaváděna v Asii, v Africe, v Aus-
trálii. Tento způsob zemědělství
má nejchudším lidem pomoci
k tomu, aby se uživili z vlastního
pole, jenže vyžaduje, aby změni-
li dietu, aby začali jíst to, co jsou
si schopni vypěstovat. Což je
u lidí v Amazonii, kteří jsou
extrémně zarytí, nemožné. Když
půda nerodí, tak jdou dál, vyká-
cí další kus pralesa. Plodin se
tam dá vypěstovat hodně, ale
velice jednorázově. Tam není
ornice, žije se z toho, co tam
spadne, a ze záplav, jinak to je jíl
a písek, takže když to vyschne,
tak je to tvrdé jako cement.

Amazeon by měl působit
i jako vzdělávací centrum 
pro místní lidi, kteří bydlí
v místech, kde už prales není,
a oni žijí v prázdnotě. Nemají
ani civilizaci ani prales, zapo-
menou, jak se v pralese žije,
a už se jim zpátky nechce, pro-
tože je to nepříjemné prostředí,
když už máte ledničku a prač-
ku. Možná, že by Amazeon
mohl být i inspirací pro místní,
protože prales se zalévá beto-
nem -- čím víc, tím líp. Z pří-
rodních materiálů staví jen
chudí. Myslím, že by bylo
dobré poukázat na to, jaké
bohatství v pralese je.

Připravila Michaela Púčiková

Otto Placht: Amazeon

Na Žižkově se nevystavuje jen 
ve známých výstavních síních typu
Atria (na zářijovou výstavu Vladi-
míra Komárka jsme upozorňovali
již minule, dnes můžeme doplnit,
že její návštěvnost je povzbudivě
veliká) či v kulturních centrech typu
Paláce Akropolis (vzáří zde předsta-
ven projekt Otty Plachta Amazeon),
ale i v galeriích různých -- primárně
jinak zaměřených -- institucí. Vlast-
ní výstavy tak pořádají např. radni-
ce či umělecká škola.

Galerie pod radnicí, která se
nachází přímo v budově radnice,
zahájila výstavní sezónu 17. září,

a to představením prací dvou
pedagogů ze Střední výtvarné
školy Václava Hollara -- Jaroslava
Kučery a Bohumíra Gemrota.
Obrazy jmenovaných umělců
můžete zhlédnout do 10. října.
Galerie v prostorách budovy Vyšší
odborné školy uměleckoprůmy-
slové a Střední uměleckoprůmy-
slové školy na Žižkově náměstí se
po prázdninách představila výsta-
vou významného scénografa
architekta Františka Skřípka, uspo-
řádanou k jeho 80. narozeninám.
Zahájena byla 15. září a potrvá
do 14. října. -red-

Po 55 letech byla 20. září 
po koncertě skupiny Killing Joke
v Paláci Akropolis slavnostně
spuštěna původní železná
opona prvorepublikového diva-
dla, k jejíž rekonstrukci došlo

během letních měsíců v rámci
nezbytných oprav interiéru
tohoto kulturního centra (vedle
např. celkové renovace podlahy
velkého sálu či protihlukových
úprav Malé scény).

V původním divadle Akropo-
lis, zavřeném velmi záhy po úno-
rovém puči, sloužila opona jako
reklamní plocha sponzorů
divadla. Na oponě je uchován
autentický nátěr a návštěvníci

tak mohou ocenit starobylý
půvab reklam např. na bonbóny
Orion, linoleum J. Biedermana
či Šimůnkovy vinárny -- „středis-
ko dobré společnosti“. Plně
funkční opona bude příležitost-
ně využívána k oddělení jeviště
od sálu po skončení koncertu 
ve 22 hodin.

Vedle navazování na prvore-
publikové dědictví se Palác Akro-
polis musí věnovat naopak i pro-
jektům moderním a dlouhodobě
perspektivním: jedním z nich je
bezesporu internetové „Radio
Akropolis -- Studentský rozhlas
ČVUT v Praze“, jehož vysílání
bylo zahájeno v lednu 2003.
V současné době byla na Radu
pro televizní a rozhlasové vysílá-
ní podána žádost o umožnění
jeho kabelového vysílání, které
by podstatným způsobem rozší-
řilo možnost jeho poslouchání.
Koncert k zahájení nového
semestru vysílání RadiaAkropo-
lis.cz a k připravovanému kabe-
lovému vysílání proběhne 
2. října, a to v podání skupin
Unity a Hypnotix.                      -red-

Ve středu 17. září byl v Žiž-
kovském divadle Járy Cimrma-
na za účasti jeho zakladatelů
Smoljaka a Svěráka a restaurá-
torů společnosti Globe Inter-
net Ditricha a Špachty slav-
nostně spuštěn „Cimrmanův
Zpravodaj“ -- internetová pre-
zentace souboru Divadla Járy
Cimrmana (doména www.
cimrman.at).

K historii vzniku „Cimrma-
nova Zpravodaje“ se podařilo
zjistit následující: Umisťování
zpravodajů na veřejné budovy
-- neboli „veby“, jak jim Cimr-
man zkráceně říkal -- byl
poměrně jednoduchý proces.
Prakticky k tomu stačilo lepi-
dlo, volná zeď a nestřežený oka-
mžik, během kterého Cimrma-
novi kolportéři výtisk zpravo-
daje na veřejnou budovu hravě
umístili. Problém byl v tom, že
stejnou metodu od Cimrmana
záhy převzali i bolševičtí agitá-
toři. A protože málo vzdělaní
rakouští četníci často nedoká-
zali odlišit, kde v programu
svět obchází Cimrmanův Obr
Koloděj a kde Marxovo Strašid-

lo komunismu, začali jeho kol-
portéry tvrdě pronásledovat.
Tak se okruh veřejných budov,
na které mohl Cimrman svůj

zpravodaj umístit, postupně
zužoval. Nejdříve odpadla peč-
livě střežená náměstí, pak
městské radnice a posléze

i kampeličky. Nakonec Cimr-
manovi zbyly jen budovy, 
pro které se vžil název „veřejný
dům“…                                     -jc-

Když byla pro letošní filmový
festival v Berlíně připravována
retrospektiva filmů německého
režiséra Friedricha Wilhelma
Murnaua, málokdo asi předpo-
kládal, jaký zájem vyvolá: všech-
ny projekce němých černobílých
filmů, navíc dochovaných v roz-
ličné kvalitě, byly beznadějně
vyprodané, divácký zájem nadto
neochabl ani po oficiálním konci
festivalu. Z Berlína putovala
retrospektiva do Mnichova,
následoval Stockholm, Vídeň,
Madrid a Hongkong.

Také u nás se Murnauova
známost už přestává omezovat
na okruh milovníků němého

filmu, zvláště
díky obsáhlé
pražské retro-

s p e k t i v ě
k o n a n é
v roce 1998.
N y n ě j š í
přehlídku
Murnauo-

vých filmů
v Aeru,

připrave-
nou ve spo-

l u p r á c i
s Goethe-Insti-
tutem, nelze
však brát jenom
jako „opaková-
ní“ pro ty, kteří
před pěti lety
neměli příleži-
tost první retro-
spektivu zhléd-
nout. Murnauo-
vo dílo se --
právě díky zvý-
šenému zájmu
o ně -- nachází
v „permanentní
evoluci“: s kaž-

dou nově restaurovanou kopií
určitého filmu (verze se od sebe
často výrazně liší) se nám nabízí
nový pohled na zdánlivě známé
obrazy. V současné přehlídce se
tak budeme moci seznámit snový-
mi verzemi (atím de facto inovými
„interpretacemi“) filmů jako Upír
Nosferatu či Hořící důl. Jednotlivé
projekce budou nadto doprováze-
ny živou hudbou nejrůznějších
hudebních těles a skupin, jejichž
výběr chtěl postihnout celé spekt-
rum možných hudebních dopro-
vodů (od Chrámového sboru sva-
tého Ducha po undergroundové
DG-307).

-red-

Železná opona znovu spuštěna…

Cimrman na internetu

Z žižkovských
galerií

Upír Nosferatu

v Praze!

Jaroslav Kučera a Bohumír Gemrot na zahájení své výstavy

Jakub Ditrich ze společnosti Globe Internet pod dohledem pánů Svěráka a Smoljaka

FOTO J. DOSTÁL

Ředitel VOŠUP a SUPŠ na Žižkově Pavel Kovářik představuje Františka Skřípka.
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AQUAEROBIK
v hl.vodě každé pondělí od 29. září

Cvičení vhodné pro ženy všech věkových i váhových
kategorií, citlivé cvičení na klouby.

Informace:
www.tady.cz/plavani 604 34 34 30 

můžete se přihlásit i později

KURZY PLAVÁNÍ

--- soboty dopoledne od 4.října
Rodinný typ kurzů, malý počet dětí v bazéně,vhodné 

i pro všechny bojácné děti
www.tady.cz/plavani 604 34 34 30 

můžete se přihlásit i později

Městská část Praha 3
nabízí formou veřejného výběrového řízení k prodeji dle zák.

č. 72/94 Sb. 4 bytové jednotky -- nástavby na domech
Na Balkáně 76, 78, Praha 3.

1 byt 4+1, 1 byt 2+1, 1 byt 2+kk, 1 byt 1+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 majetku, Lipanská 11, Praha 3 do 9. 10. 2003
--  tel. 222 116 208, 222 116 210, 222 116 290, 222 116 207.

RYCHLOOPRAVNA OBUVI
výroba klíčů

brašnářské práce
Palác Flora, vchod Albert

otevřeno denně 9-21

■ 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
■■ Účetnictví pro byt. družstva 
a spol. vlastníků - PÚ vč. daní 
● předpis nájemného
● vyúčtování služeb. 
Tel. 724 045 315, 311 584 582
■ Provádím pedikúru, parafinové
zábaly a kosmetiku s docházkou
do bytu. Tel. 607 530 398
■ Kung-Fu, kickbox pro 5--99 let. Tré-
ninky 2x týdně, kurzovné 1 800 Kč polo-
letně. Zápis PO--ČT 17.30--18.30 Cim-
burkova 19, Praha 3. Tel. 606 582 848,
www.kungfu-praha.com
■ Hledám paní na hlídání /dítěte
6měs./ s pedagogic. či zdravotním
vzděláním, popř. praxí v oboru. na
2--3 dny v týdnů dlouhod., 80/hod.,
Pha 3. Tel. 724 859 987
■ Vychovatelka ohlídá české nebo
ruské dítě. Tel. 271 774 299
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova.
Tel. 606 419 874
■ 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. 
■ TJ Sokol Žižkov II JUDO - nábor
děvčata, chlapci od 6 let. 
Tel. 604 725 657 
■ Kácím, čistím zahrady. 
Tel. 603 833 107

■ Němčinu vyučuje žáky i dospělé
zkušený lektor. Tel. 271 774 299
■ St. 1+1 42 m2 dům po rekonstrukci
2.p. bez v. , WAW, klidné prostř., P6 za
2+1, 3+1, P3 není podm. 
Tel. 222 581 680
■ Hotovost ihned nabízím za váš byt
kdekoliv v Praze, nejlépe cihla, ale
i panel v OV či dr. vlast. Může být
před kompletní rekonstr. či s dluhem,
právní vadou nebo před privatizací.
Jsem přímý zájemce. Tel. 736 533 853
■ Prodám místo v podzemní garáži
Praha 3 -- Jarov, Buková ulice. 
Tel. 272 740 952
■ 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 družst. byt 3+1, 90m2,
v Kamenickém Šenově, okr. Č. Lípa,
za menší družst. byt v Praze. Kon-
takt. tel.: 283 065 165, 487 767 676
■ Vyměním státní garsoniéru v Male-
šické 15 za státní 2+kk a větší na Žiž-
kově. Mobil 605 592 209
■ Vyměním st. 1+1 I. kat. 1. patro za
2+1 I. kat P3. Tel. 604 725 657
■ Vyměním obecní 1+1, 2. kat., 
1. patro za 2+1, 2+kk do 60 m2, P3 též
za P3. Volejte, prosím,  776 048 264
■ Vyměníme st. 1+1 II. kat. 50 m2,
nízký nájem, klidné místo u Flory,
výtah, za větší, ne majitel. Doplatek.
Tel. 222 715 072
■ Vyměním státní garsonieru v Male-
šické 15 za státní 2+kk a větší na Žiž-
kově. Mobil. 605 592 209
■ Pronajmu samostatnou garáž pod
domem v Kunešově ulici č. 2. 
Tel . 737 224 655
■ Pronajmu nebo prodám garáž P3
u Nákladového nádraží. 
Tel. 222 586 941
■ Pronajmu garážový box. 
Tel. 284 828 856

■ Klub zastupitelů KSČM Praha 3 zve
do sociálně právní poradny ve čtvrtek
9. 10., 13. 11. 2003, 8. 1., 12. 2. 2004 
od 17.30 do místnosti ul. Baranova 11.

INZERCE

V blízkosti Prahy 3 byl 1. 4. 2003 v ulici Pod Šan-
cemi 444/1 (Praha 9, tel.: 284 091 111) nově otev-
řen sběrný dvůr.

Zdarma přijímá následující druhy odpadů: 
● objemný odpad (nábytek, zařízení domác-

nosti…) 
● elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky,

videa…)
● kovový odpad
● dřevěný odpad
● odpad z údržby zeleně
● suť z bytových úprav (zdarma do množství 1 m3) 
● papír, sklo, plasty
● nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně

starých chladících zařízení.
Za úhradu pneumatiky.

Nový sběrný dvůr

1) 1635-03 tříletá fenka německého ovčáka,
černá se znaky. Hodná, poslušná, má ráda lidi.
Vhodná do bytu i na zahradu.

2) 1743-03 desetitýdenní fenka, béžový kříže-
nec, v dospělosti střední velikosti, nalezena
na Vinohradech. V útulku jí říkají Amálka. Potře-
buje někoho, kdo na ni bude mít čas jak na hraní
a procházky, tak i na výchovu.

3) 1746-03 šestiletý zlatý anglický kokršpaněl,
pes standardní velikosti. Nalezen přivázaný
v podchodu na Žižkově. Je vhodný k lidem, kteří
mají s touto rasou zkušenosti, k dětem útulek
nedoporučuje.

Kdo mě chce Domov pro opuštěná zvířata v Troji -- 
tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 383
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Arteroskleróza -- kornatění tepen
Dnes se věnujeme onemocnění, které nás v různé

míře postihuje všechny, jen její klinické projevy jsou
rozdílné a přichází v různém věku. Tento termín je
někdy laicky používán jako synonymum poruch
paměti při rostoucím zapomínání. Toto užití je však
velmi nepřesné a zúžené. Ve skutečnosti se jedná
o poruchu cévní stěny, tj. degenerativní proces posti-
hující vnitřní (intraluminární) složku tepenné stěny.
Dochází k tuhnutí této stěny následkem ukládání
tukových a dalších látek z krve. Cévy nejenom tvrd-
nou, ale jejich stěna ztlušťuje, vznikají aterosklerotic-
ké pláty, které zužují průsvit cévy a brání normální-
mu průtoku krve. Klinicky se pak onemocnění proje-
vuje závažnými komplikacemi, jako jsou: ischemic-
ká choroba srdeční (kornatění srdečních tepen)
s možností vzniku infarktu myokardu, ischemická
choroba tepen dolních končetin s projevy od křečí
v lýtkách až po vznik defektů na dolních končeti-
nách, dále může dojít k rozvoji cévní mozkové přího-
dy, selhávání ledvin atd.

Rozvoj nemoci je plíživý, začíná v dětském věku a je
všudypřítomný. „První fází“ je vznik tzv. tukových
proužků a dále vznik aterosklerotických plátů. Vznik
a rozvoj aterosklerózy souvisí s dalšími faktory, který-
mi jsou: genetika, přítomnost diabetu, životní styl,
kouření a přítomnost některých dalších nemocí. Tyto
faktory dále doplňuje faktor pohlaví (u mužů častěji),
staří pacientů a dále nadbytek krevního cholesterolu
a lipidů (tuků), který znamená pro nás mnohdy celo-
životní dodržování předepsané diety, přičemž pacien-
ti s vyššími hladinami cholesterolu nemusí být (a také
mnohdy nejsou) obézní.

Z výše popsaných důvodů vyplývá, že je vhodnější
začít s antisklerotickými opatřeními již v mladém
věku, než zemřít třeba v 35 letech na infarkt myokar-
du. Bohužel na srdeční infarkt umírají i mladší lidé.
Minimálně je třeba přestat s kouřením, přejídáním se
a s nedostatkem pohybu. O nutnosti i dalších opatře-
ní, především ve vztahu k nadbytku krevních tuků, si
povíme jindy. MUDr. Marek Zeman,

zástupce starosty

Zdravotnické okénko

PROGRAM MATEŘSKÉ A OT-
COVSKÉ CENTRUM
prostor pro děti a jejich dospělé
v příjemném prostředí, káva, čaj,
mikrovlnka …
PO 09.00--12.00 Herna otevřená,

program pro batolátka
ÚT09.00--12.00  Herna otevřená
ST 09.00--12.00 Školička s výtvar-

ničením a keramikou, od 2,5
let bez rodičů, na předchozí
objednání na tel.: 603 475 144

ST 14.00--17.00  Herna otevřená
ST 14.00--17.00 Dárková dílna

pro rodiče s dětmi
ČT 09.00--12.00 Herna otevřená,

program pohybové hry
PÁ 09.00 --12.00 Herna otevřená
PROGRAM HUDEBKA
nabízí nízkoprahové kurzy pro
každý věk -- bez vstupních testů
PO16.00--20.00 Klavír pro děti

i dospělé 
ÚT14.00--20.00 Klavír pro děti

i dospělé

ÚT14.00--20.00 Flétna zobcová
30 min.

ÚT14.00--20.00 Flétna zobcová
20 min.

PROGRAM KULIČKA
hravou formou seznamuje děti se
základy výtvarných technik, ang-
ličtiny, hry na flétnu
PO14.00--16.00  Kulička s kerami-

kou a angličtinou, kurz 4--7 let
ČT 14.00--16.00 Kulička s kerami-

kou a výtvarničením, kurz 
3--7 let

ČT 16.00--18.00  Kulička s kerami-
kou a flétnou, kurz 4--7 let

PROGRAM KERAMIKA
jsou kurzy a ateliéry pro všechny
věkové kategorie, zajímavé jsou
ateliéry, které mohou navštěvovat
rodiče spolu se svým dítětem
ÚT09.30--11.30 Otevřený ateliér

pro dospělé a rodiče s dětmi
ÚT15.00--16.30 Keramika pro dě-

ti, kurz, 6--15 let
ÚT16.30--18.00 Otevřený ateliér

pro dospělé a rodiče s dětmi
ST 15.00--16.30 Keramika pro

děti, kurz, 6--14 let
ST 16.30--18.00 Otevřený ateliér

pro děti od 6 let a dospělé
ST 16.00--18.00 Dívčí výtvarná

dílna s keramikou, 6--11 let
ČT 18.00--19.30 Keramika pro do-

spělé, kurz
PÁ 09.30--11.30 Otevřený ateliér

pro dospělé
SPECIÁLNÍ NABÍDKA: točení 
na kruhu, ÚT, ST od 18 hod., tele-
fonické objednávání
PROGRAM JEDNORÁZOVKY --
AKTUÁLNÍ
9. 9. od 19.00 večerní čaj a pro-

mítání v Nové Trojce, ten-
tokrát Kirgizstán

16. 9. od 19.00  večerní čaj, káva
a povídání na téma Drogy
a děti

21. 9. od 10.00 dopolední program
pro maminky (děti s sebou!),
první pomoc -- 1.část 

Jeseniova 19, Praha 3 
info na tel.:  222 589 404, 606 751 711, 603 416 724; www.novatrojka.cz
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Kousek od Židovských pecí na rohu Strážní a Bis-
kupcové už rok působí Žižkovská školička pod scho-
dy. Nabízí široké spektrum výtvarných aktivit 
pro každého, dětem od čtyř let je určeno Malování
pro nejmenší, další kurzy jsou určené školákům,
středoškolákům a je pamatováno i na babičky,
maminky adcery, které mohou vpátek navštěvovat
Dámský klub, nabízející nejen ruční práce. Také
můžete zapsat své děti do kurzu němčiny, doučo-
vání angličtiny či do kurzů pro předškoláky.       -pú- 

Žižkovská školička

Realitní kancelář
Čestmír HornofČestmír Hornof
Madridská 24, Praha 10

nabízí zajištění
SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

pro soukromníky i společenství
vlastníků.

Bližší informace na:
www.reality-hornof.cz

tel.: 271 720 698, 605 259 562
e-mail: hornof@mbox.vol.cz

NEDOSTALI JSTE NOVINY
DO SCHRÁNKY?

Pro tento případ jsme pro Vás zřídili
zvláštní telefonní linku, která bude
zaznamenávat Vaše připomínky k distri-
buci a předávat je zanáškové službě 
ke zlepšení kvality roznosu novin.

HOTLINE 
Simona Lhotáková, Previa CR, 

telefon: 224 916 850

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

solária
✔✔ masáže
✔✔ regenerační

lehátko
✔✔ občerstvení, 

sportovní výživa

www.fitnesscentrum.zde.cz

BODY -- PERFECTING CLUB
Petr Vávra
Biskupcova 75 (z ulice Na Hlídce),
Praha 3, Žižkov
Otevírací doba:
Po--Čt: 9.00--13.00, 15.00--22.00, 
Pá do 21.00
So--Ne: 15.00--22.00
V klidném klubovém prostředí vám
nabízíme využití těchto služeb:
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Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátek představení v 19 hod., není-li
uvedeno jinak.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

1. st AFRIKA
2. čt AFRIKA
3. pá CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
5. ne 16:00 a 19:00 AFRIKA
7. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
8. st BLANÍK

19. ne 16:00 a 19:00 ZÁSKOK
21. út VRAŽDA V SALÓNNÍMCOUPÉ 
24. pá VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ 

KNIHY
26. ne 16:00 a 19:00 ŠVESTKA
28. út HOSPODA NA MÝTINCE

DIVADLO KONZERVATOŘE

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

20. po J. Suchý: KANCELÁŘ
(premiéra)

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

12. ne J. A. Pitínský: MATKA (Divadlo
Astorka)

13. po G. Görgey: NA KOHO TO SLOVO 
PADNE  (Divadlo Astorka)

14. út Y. Reza: ŽIVOT NA TRIKRÁT
(Štúdio L+S)

15. st Y. Reza: ŽIVOT NA TRIKRÁT
(Štúdio L+S)

16. čt D. Churchill: VTEDY NA JA-
MAJKE (Štúdio L+S)

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

1. st 15.30 LESNÍ CHODCI (FK pro SŠ)
18.00 ŽELARY
21.00 STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ
A MODRÝ (premiéra)

2. čt 18.00 FRIDA
20.30 BRAZIL (FK)

3. pá 18.00 ROK ĎÁBLA
20.00 UŽ JSME DOMA + ZUBY 
NEHTY (benefiční koncert pro
Pavla Pavlíčka odsouzeného
v Ruské federaci za pašování
0,957 g hašiše)

4. so 18.00 ZVĚTŠENINA (FK)
20.45 MONTY PYTHON: SMYSL 
ŽIVOTA (FK)
23.00 SPALOVAČ MRTVOL

5. ne 18.00 NEBE NAD BERLÍNEM (FK)
20.45 MĚSTO BOHŮ

6. po 18.00 TOUHA
21.00 CREMASTER 5 (1. česká 
projekce kultovního díla M. Bar-
neyho) 

PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH FILMŮ

7. út 18.00 200 MOTELŮ -- r. T. Palmer
a F.  Zappa
20.30 VLASY -- r. M. Forman

8. st 15.30 NON STOP PARTY (FK proSŠ)
18.00 TOMMY -- r. K. Russell
20.30 PINK FLOYD THE WALL --
r. A. Parker

9. čt 18.00 ROK KONĚ -- r. J. Jarmusch
20.30 BOB MARLEY LIVE IN
CONCERT -- r. S. Paul -- s osobní
účastí režiséra

10. pá DESIGNBLOK (přehlídka digitál-
ního filmu -- současné vizuální styly)

11. so DESIGNBLOK 

PŘEHLÍDKA HUDEBNÍCH FILMŮ II 

12. ne 18.00 SEX PISTOLS DĚS A BĚS --
r. J. Temple
20.30 ÓČKO HIP HOP NIGHT 

13. po 18.00 LED ZEPPELIN: THE
SONG REMAINS THE SAME -- 
r. J. Clifton a J. Massot
20.45 ZIGGY STARDUST AND
THE SPIDERS FROM MARS --
r. D. A. Pennebaker

14. út 18.00 ABBA VE FILMU -- r. L. Hall-
ström
20.30 TOM WAITS: BIG TIME --
r. C. Blum

15. st 15.30 BUENA VISTA SOCIAL 
CLUB (FK pro SŠ)
18.00 WEST SIDE STORY -- 
r. J. Robbins a R. Wise 
21.00 POSLEDNÍ VALČÍK --
r. M. Scorsese

16. čt 18.00 DALŠÍCH DESET MINUT II
20.30 JEDNA RUKA NETLESKÁ --
anglické titulky

17. pá 18.00 MUŽ BEZ MINULOSTI --
s osobní účastí herce M. Wuoriho
20.30 CHTÍČ
23.00 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL

18. so 18.00 STVOŘENI PRO LÁSKU
20.30 STRACH A CHVĚNÍ
23.00 ŽIVOT BRIANA

19. ne 18.00 ŠUNKA, ŠUNKA (FK)
20.30 ROGER DODGER

20. po 18.00 PIANISTA
20.45 MLČENÍ (jednoráz. projekce)

21. út 18.00 BOWLING FOR CO-
LUMBINE
20.30 SEANCE FICTION (premiéra) 

22. st 15.30 ANGELUS (FK pro SŠ)
18.00 NUDA V BRNĚ
20.30 SEDMÁ PEČEŤ (jednoráz.
projekce)

23. čt 18.00 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS (FK)
20.30 KILL BILL

24. pá 18.00 VELKÁ ŽRANICE (FK)
20.30 KILL BILL
22.30 KACHNÍ POLÉVKA

25. so 18.00 ŽELARY
21.00 SLADKÝ ŽIVOT (FK)

26. ne 18.00 STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ
A MODRÝ
20.30 MĚSTO BOHŮ

MURNAU -- němé filmy a živá hudba

27. po 19.00 DER LETZTE MANN -- 
hudba: ZAPOMENUTÝ ORCHES-
TR ZEMĚ SNIVCŮ
21.00 TABU --  hudba: ČINNA

28. út 19.00 SUNRISE --  hudba: V. R. M.
21.30 UPÍR NOSFERATU -- hudba:
DG 307

29. st 15.30 BOWLING FOR COLUM-
BINE (FK pro SŠ)

19.00 DIE FINANZEN DES GROSS-
HERZOGS -- hudba: CHRÁMOVÝ
SBOR SVATÉHO DUCHA
21.00 HERR TARTÜFFE --  hudba: 
DJ GONZALES

30. čt 19.00 DER BRENNENDE ACKER
--  hudba: P. FAJT
21.30 FAUST --  hudba: TY SYČÁCI

31. pá 19.00 HERR TARTÜFFE --  hudba:
M. CAIS, D. NEUWIRTH, M. VACÍK
20.30 SUNRISE -- hudba: K.
WINTEROVÁ a spol.
22.30 UPÍR NOSFERATU -- hudba:
UŽ JSME DOMA

FILMY PRO DĚTI

4. so 15.30 POHÁDKA POHÁDEK
5. ne 14.00 KUŤÁCI PAT A MAT
12. ne 14.00 KRTEK A RAKETA
18. so 15.30 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
19. ne 14.00 BRUNDIBÁŘI -- VČELÍ MED-

VÍDCI
25. so 15.30 KLÍČ
26. ne 14.00 ZAHRADA -- B. POJAR

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

5. ne 16.00 KMOTRA LIŠKA (Divadlo
Andromeda)

12. ne 16.00 JAK SE PEČE POHÁDKA  
(Divadlo MOMO)

19. ne 16.00 O ČERVENÉ KARKULCE
(Malé divadlo Praha)

26. ne 16.00 POHÁDKA PRO DÁŠENKU
(Divadlo Rolnička)

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3 
info@palacakropolis.cz 
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB -- radka.proskova@
palacakropolis.cz
Předprodej vstupenek: pokladna (Kavár-
na Akropolis): po--pá 10:00--0:00, so, ne
16:00--0:00, tel.: 296 330 913, Ticketpro,
Ticketportál, Ticketstream

2. čt 19.30 Hypnotix + Unity 
3. pá 19.00 United Colours of Akro-

polis: Shri featuring DJ Bad-
marsh & JC-001  

4. so 19.30  Bran (křest CD) + Thetrajo
22.00 Buenaventura Party: DJs
Midou + Gadjo & Ultramarin

7. út 19.30 Future Line: Asyl Akt, Secret
Life *

8. st 19.30 V.R.R.M. + Boo j. h. *
9. čt 19.30 Točkolotoč *

10. pá 19.30 Woody Mann (USA), Stani-
slav Barek & Adib Ghali „Kytara
napříč žánry“ 

11. so 19.00 Les Flatique -- Flatland and
Sound Night Závody freestyle
BMX kol

13. po 19.30 Tornádo Lue * (koncert při 
příležitosti nahrávání nového
alba „Nebeski jazdci“)

14. út 19.30 Slet Bubeníků 2003 -- „Ryt-
mus 5 kontinentů“ *

15. st 19.30 Future Line: BBQ + Dean &
The Groow Company *

16. čt 20.00 United Colours of Akropo-
lis: Norland Wind (ex Clannad)

17. pá 19.30 Hip Hop Foundation # 20
18. so 13.00 PRO-ROCK 2003 -- 4. ročník

soutěže mladých rockových kapel
20. po 19.30 Futureline: Mandril Sword-

fishtrombones *
21. út 19.30 Peha + Ready Kirken (křest

nového alba skupiny Peha „Ex-
periment“)

23. čt 19.30 EuroConnections: Tleskač
(CZ) 

24. pá 19.30 Rudy Linka , John Aberrom-
bie (USA) „Kytara napříč žánry“ 

25. so 19.30 Staropramen Akropolis Top
uvádí: -123 minut 

28. út 19.30 Future Line: Jelizaveta Bam *
29. st 19.30  Alice Springs
30. čt 20.00 United Colours of Akropo-

lis: Teáda (Irsko)
31. pá 19.00 Samain: Irish Dew, Peregri-

novo kvarteto j. h. & L. Filipová j. h.

VÝSTAVA:

3. 10. -- 2. 11. JINAK -- ANDERS
2. část výstavy děl z 5. mezinárodního
výtvarného sympozia LABE-ELBE (DO-
TEKY 2003)

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

1. st 19.30 KOMORNÍ KONCERT ČES-
KÉ HUDBY NA HISTORICKÉ
NÁSTROJE  (program: J. Zach, 
J. K. Vaňhal, V. Pichl, V. Jírovec, 
J. Sobek)

4. so 15.00 KONCERT POSLUCHAČŮ
KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ PRAŽ-
SKÉ KONZERVATOŘE A JE-
JICH HOSTŮ 
Pro seniory vstupné 20 Kč. Ve  spo-
lupráci s organizací Menuhin Live 
Music  Now.

8. st 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA

9. čt 19.30 Violoncellový recitál Jiřího
HOŠKA -- Nekonvenční žižkovský
podzim

13. po 19.30 MARTINŮ COLLEGIUM
PRAGA (program: J. Brahms,
B. Martinů, B. Smetana) 

14. út 19.30 KOUZELNÝ PODZIM --
MALÁ ČESKÁ MUZIKA J. Pospíšila

15. st 19.30 Pěvecký sbor MIŠPACHA
uvádí chasidské písně a židovské
příběhy, večerem provází P. VACEK

18. so 15.00 W. A. MOZART A JEHO
ČEŠTÍ SOUČASNÍCI LYRA DA
CAMERA 
Pro seniory vstupné 20 Kč.

20. po 19.30 KRISTINA VALOUŠKOVÁ
(pěvecký recitál)

21. út 19.30 GUITAR DUO -- M. ZELENKA
a O. MUTAK 

22. st 19.30 Carl Orff --  CARMINA BU-
RANA  PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté

23. čt 19.30 FUNTRIO  (koncert salón-
ního folku)

29. st 19.30  TRIO EUFONICO (pro-
gram: J. Vrkoč, M. Kymlička, 
J. Matys, R. Sršňová, J. Teml)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno denně mimo Po od 14 do 17.30

a v přestávkách večerních koncertů

3. 10. -- 26. 10. ŠTEPÁN KLAS -- „BILANCE
-- VÁHÁNÍ“ (předprodej zahájen 17. 9.)

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 zdravot-
ně postižené.

3.--5. 20.00 Viditelné, Neviditelné 
12.--13. 20.00 Albert Camus: Cizinec
16.--17. 13.30 a 20.00 L´Yonne en sce-

ne: Zapomenutý bál (Burgund-
sko, Francie)

23.--24. 20.00 Kristýna Celbová: Agáta
19… + Nevěsty  Cháronovy Nir
De Volff: Dolly in Prague

24.--25. Aerowaves -- neveřejná část sou-
těže

26. ne 9.30--13.00 Aerowaves -- veřejná
projekce -- matinée
20.00 Divadlo Vizita: City hlado-
vému nevěří

Tanec Praha Vás zve na prestižní asijský
taneční soubor do Společenského sálu

Kongresového centra Praha:

9. čt 19.00 Hong Kong City Contem-
porary Dance Company (ROC --
předprodej vstupenek na tel./fax
222 728 842)

--

Předprodej v trafice TTT naproti hote-
lu Olšanka a na tel. 222 728 842. 

3. pá 19.30 Z TAJNOSTÍ ŽIŽKOV-
SKÉHO PODSVĚTÍ -- 100. jubile-
um Obchodní akademie, Kubelí-
kova 37

7. út 19.30 BAROKNÍ ZASTAVENÍ VE
FLOŘE -- koncert v bývalém kině
Flora, VZP -- úřadovna Flora, 
Orlická 2

9.čt 16.00 POCTA DAVIDU PO-
PPEROVI -- jubileum violoncello-
vého virtuosa a skladatele, Nový
židovský hřbitov, Izraelská 1
(vstup volný!)
19.30 VIOLONCELLOVÝ RE-
CITÁL K JUBILEU DAVIDA
POPPERA -- koncertní a výstavní
síň Atrium,  Čajkovského 12

11. so 19.30 EDITH PIAF -- 40. JUBI-
LEUM -- slavnostní koncert ve vý-
roční den proslulé šansoniérky,
hotel Olšanka -- Kongresový sál, 
Táboritská 23

12. ne 19.30 KONCERT VÍTĚZŮ PĚ-
VECKÉ SOUTĚŽE B. MARTINŮ --
Hudební škola hl.m. Prahy -- Kon-
certní sál, Komenského nám. 9

14. út 19.30 RENESANČNÍ HUDBA
NA DVORECH ČESKÝCH A EV-
ROPSKÝCH PANOVNÍKŮ -- Cír-
kev bratrská na Žižkově -- mod-
litebnasboru,Koněvova24 

16. čt 19.30 SLAVNOSTNÍ HUDBA
VNEOBAROKNÍ SÍNI -- Žižkovská
radnice -- obřadní síň, Havlíčkovo
nám. 9

18. so 16.00 TENKRÁT NA ŽIŽKOVĚ
-- premiéra hudebně-divadelního
představení zeŽižkova 1. republiky,
hotel Ariston -- společenský sál, 
Seifertova 65

21. út 19.30 COMENIUS ORCHESTRA
PRAGUE -- vítěz soutěže „Con-
certo Bohemia“, Žižkův sbor Círk-
ve československé husitské,
nám. Barikád 1

28. út 16.30 VARHANNÍ KONCERT 
V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ -- 
k státnímu svátku ČR, Národní pa-
mátník naVítkově --Slavnostní síň, 
U Památníku 1900

30.čt 19.30 SARAH AND ABRAHAM --
premiéra koncertu k 10. jubileu
spořitelny, Raiffeisen stavební spo-
řitelna -- společenský sál, Koněvo-
va 2747/99

nabídkové letáky k vyzvednuti na výše
uvedené adrese
5. ne ULITA DISKO s DJ´ HOBREM   
11. so VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽ-

STVÍM parním vlakem, volné
vstupenky k vyzvednutí v Ulitě

13. po POHÁDKOVÝ SEDMIBOJ pro MŠ
17. pá VÝTVARNÝ KLUB -- malování

na textil
19. ne ART STUDIO -- košíkaření
21. út SOL-LA-SI -- soutěž pro mladé

zpěváky, přihlášky do 6. 10.
27. po VÝLET DO AQUAPARKU VE

SLANÉM
29. st DRAKIÁDA

Zájmové kroužky:
SPORTOVNÍ KROUŽKY: Florbal, Volej-
bal, Míčové hry, Aerobik, Tai-ji, Tenis,
Stolní tenis, Sebeobrana, Nohejbal, Liga
malé kopané, Fit klub, Jóga
ESTETIKA: Divadelní kroužek, Kerami-

ka, Výtvarná školička, Grafika, Kresle-
ní -- přípravka na SŠ, Prostorová tvorba,
Aranžování, Netradiční techniky, Kytara
bez not, Na klavír s písničkou, Flétna
TANEC: Historický tanec, Disko dance,
Show dance -- moderna, Mažoretky,
Roztleskávačky
TECHNIKA: Postavte si PC, Počítač
kamarád, S počítačem do světa, Progra-
mování (začátečníci, pokročilí), Grafika
na PC, Elektro, Modelář, Šikulka, Kutí-
lek, Hokus pokus
VZDĚLÁVÁNÍ: Psaní na PC, Základy
práce na PC, Angličtina, Francouzština,
Přípravka na SŠ  -- Ma+ČJ
PRO NEJMENŠÍ: Lidové tanečky, Spor-
tovní školička, Výtvarná školička,
Sportklub, Hrátky s PC
RŮZNÉ: Novinář, Pes kamarád, Malý
detektiv, Turistický oddíl ULITA
Kluby:
BEZTÍŽE -- otevřený klub pro teenagery.

V pěkně vybavené klubovně si může-
te hrát fotbálek, e-šipky, surfovat 
na internetu, poslouchat hudbu,
nebo si zahrát zajímavé stolní hry.
Vstup na kartu BEZTÍŽE (100,- za dítě
do 12 let, 200,- od 12 let). Otevřeno:
září, říjen, duben, červen -- Po, St, Čt
15.00--18.00, každé Po na zahradě
Ulity hrajeme petanque, kroket, léta-
jící talíř, footbag; listopad až březen 
--  Po, St, Čt 15.00--19.00.
KLUB KARETNÍCH HER (Magic: The
Gathering): od 30. 9. každé Út 16.00--18.00
v klubu Beztíže, vstup zdarma.
KLUB ŽONGLÉRŮ:každý Pá 14.20--15.55.
Možnost zapůjčení hraček za 20,-
(míčky, kuželky,kruhy, diabolo, flower
stick, kiwido...).
FIT KLUB + KLUB MRŇOUSŮ: každou
St (od 1. 10.) kondiční cvičení, aerobik,
posilování s hlídáním dětí. 10.00--11.00,
cena 50,-/hod. včetně hlídání. 

Dům dětí a mládeže -- CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Na Balkáně 100, 130 00, tel.: 227 771 012 (25, 26), e-mail: info@ulita.cz,

internet:  www.ulita.cz

Městská část Praha 3 
si Vás dovoluje pozvat 

do GALERIE POD RADNICÍ
na výstavu  

RADOMÍRA DVOŘÁKA -- 
SOCHY A ATRIBUTY,

která se koná od 13. 10.
do 15. 11.Výstava je otevřena 

v pracovní dny úřadu.

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

DIVADLO PRO TANEC

Pozvánka
Českobratrská církev evangelická 
23. čt 18.00 -- přednáška PhDr. Jana

Sokola „Moc církevní“ v Bet-
lémské kapli na Žižkově (Pro-
kopova 4, Praha 3)

MŠ Milíčův dům
11. so 14.00 -- setkání spojené s ver-

nisáží výstavy pořádané při pří-
ležitosti 70. výročí otevření
Milíčova domu (Sauerova 2,
kulturní program: studentský
dechový orchestr „Žižkovská 
smršť“)

Římskokatolická církev 
14. út 18.00 -- benefiční akce pro nezis-

kový sektor Prahy 3 „Kněz
a moderátor Miloš Szabo a náš
host Slavomil Hubálek, psy-
cholog“ v konferenčním sále
ve 2. podlaží budovy centrály
RSTS, Koněvova 99, Praha 3 
(vstup zdarma)

25. so 8.30 -- vycházka pražskými ulič-
kami, tentokrát židovská čtvrť
Josefov

Svaz důchodců Praha 3
8. st 14.00--17.00 -- posvícenská ta-

neční aspolečenská zábava ve vel-
kém sále Učňovského učiliště 
v Učňovské ulici, k tanci a
poslechu hraje Žižkovanka

22. st kulturně poznávací autokarový
zájezd do Líčkova, Libochovic 
a Nelahozevsi (přihlášky v Klubu
důchodců Praha 3, Biskupco-
va 60, vždy v pondělí od 14.00, 
cena 170,- Kč)
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Odkdy žijete zde na Královských
Vinohradech na Praze 3?

P.B.: Já jsem původně zBrna, sem
do bytu své babičky Heleny Palivco-
vé, sestry bratří Čapků, jsem se při-
stěhoval v roce 1948. Bylo to nepříliš
dlouho před tím, než zavřeli jejího
druhého muže, slavného básníka
a překladatele Josefa Palivce (zatčen
v prosinci 1949). Přistěhování Věry
a vůbec její provdání za mě pak
úzce souviselo s tím, že tento byt byl
ohrožen, neboť tenkrát se dělalo to,
že lidem politicky nežádoucím --
ato po zavření Palivcově byla samo-
zřejmě i babička Helena -- se jejich

byty obsazovali a jejich obyvatelé
znich byli vystěhováváni navenkov,
zpravidla do pohraničí. Toto nebez-
pečí se tedy odvrátilo tím, že jsme se
sVěrou vzali -- bylo to vlastně zbábi-
ny iniciativy, mně na tom celkem
nezáleželo, jestli jsme formálně
manželé -- a Věra se sem přihlásila
jako další rodinná příslušnice.
Dlouhá léta jste zde bydleli s Hele-
nou a Josefem Palivcovými. Jak
na tyto slavné osobnosti vzpomí-
náte?

V. B.: Helenu Palivcovou jsem
zažila až v době, kdy na sobě táhla
hrozné břímě osamocení. Pamatuji

si, že si dovedla s lecjakými věcmi
poradit, že byla vlastně dost praktic-
ky založená osoba. Např. zachránila
slavnou Palivcovu knihovnu, plnou
vzácných bibliofilských tisků: ještě
než mu ji přišli zabavit, zorganizo-
vala noční roznesení těchto bibliofi-
lií po různých známých. Tady blízko
na Vinohradech bydlela Olga 
Scheinpflugová, která se snažila
babičce v těžkých dobách opravdu
pomáhat a obě se velmi sblížily.
Babička dlouhá léta také psala svou
vzpomínkovou knihu Moji milí bra-
tři, aby si nějakým způsobem
usnadnila tu dlouhou dobu odlou-
čení. Navíc chtěla, aby měl Josef Pa-
livec nějaké peníze, až se vrátí z kri-
minálu. Absurdní na tom ovšem
bylo to, že celý honorář za knihu
nakonec propadl státu jako splátka

dluhu, který na nějakém jejím stat-
ku v pohraničí zanechali Němci,
když v něm po zabrání zaváděli
elektriku. Komunisté samozřejmě
zmíněný statek po Únoru také za-
bavili, nicméně dluh po letech
nechali splatit paní Palivcovou!

S panem Palivcem jsem se popr-
vé setkala po jeho návratu z krimi-
nálu a jako první mě zaujal jeho
hlas: jako básník měl ohromný cit
pro melodii aintonaci řeči, navíc byl
fantastický vypravěč. I proto za ním
chodili různí mladí básníci, např.
Ivan Wernisch, Pavel Šrut, Míla
Topinka, Eduard Petiška -- ten psal
diplomovou práci o jeho poezii.

P. B.: Josef Palivec se velice silně
angažoval už v ilegální činnosti 
za války, ato nejenom tak, že by psal
nějaké politické básně, ale přede-
vším jako diplomat. Po únorovém
puči se znovu kilegální činnosti vrá-
til, omezovalo se to ale především
na podávání zpráv na Západ o tom,
co se tady děje a jaké jsou poměry 
ve zdejších věznicích.
Můžete nám přiblížit, jak vznikl
nápad na Vaši výstavu na schodišti
v roce 1971? A jak to bylo s krouž-
kem Kecanda?

V. B.: Pavla tehdy napadlo, že
když nemůžeme jako nežádoucí
vystavovat jinde, takže to rozvěsíme
na schodišti. Všechny své věci, resp.
co se vešlo, jsme rozvěsili po scho-
dišti odshora dolů a potom jsme
udělali vernisáž, na kterou jsme
pozvali naše kamarády aznámé, byl
mezi nimi např. Zdeněk Neubauer,
Honza Sokol, Daniel Kroupa a další.
Tehdy se přišlo stím, že jejich filoso-
fický kroužek nazvaný Kecanda už
se nemůže pořádat jako dosud
u Svobodů, rodičů Alexandra a

Cyrila, a jestli by se to nemohlo pře-
sunout sem k nám. My jsme to při-
vítali, a tak se tady několik let každý
týden v pátek scházeli v podkrovní
místnosti. Chodila sem spousta
mladíků, co zrovna vylezli z Filoso-
fické fakulty a chtěli se blýsknout
svými znalostmi, což bylo fajn. Četl
se např. Nietzscheho Zarathustra,
potom se o tom dlouho mluvilo,
každý k tomu říkal nějaké připo-
mínky… Bylo to myslím velmi
inspirativní a podnětné.
Bydlíte na rozhraní Královských
Vinohrad a Žižkova. Máte pocit, že
se tyto čtvrti nějak výrazně liší?

P. B.: Povaha těchto čtvrtí je -- více
dříve než dnes -- naprosto výrazně
odlišná. Královské Vinohrady byly
čtvrt blahobytu, byly zde měšťanské
domy, ať už činžovní nebo vily,
zatímco Žižkov byla periferie, kde
stály činžáky pavlačového typu.
Vinohrady byly taková až okázale
bohatá čtvrť. Dokonce jsem slyšel,
že když došlo k dělení Prahy
na městské části, dělili Vinohrady
do tří Prah právě proto, že měly
takový charakter.

V. B.: Myslím si, že Žižkov má
a vždycky měl výraznější povahu,
Vinohrady jsou takové komfort-
nější… Dnes se navíc Žižkov zase
ohromně mění, ta nová kulturní
centra, třeba Akropolis nebo Atrium,
to je naprosto výborné.

P.B.: Zatímco Vinohrady zůstáva-
jí v podstatě neměnné, je to taková
enkláva minulosti, pomalu se ztoho
stává bezmála estetická rezervace.
Na Žižkově dochází k dost prudké-
mu vývoji, modernizuje se, je to tam
více složitější.

V. B.: A pak jsou tu nové stavby
jako palác Flóra, který představuje

něco úplně nového, spíše kosmic-
kého, futuristického, jako když tam
vrazí meteorit, něco odněkud spad-
ne… Najednou to není ani Žižkov,
ani Vinohrady, ale Evropa, Amerika,
budoucí svět. Mě to nejdřív rozčilo-
valo, že to je vedle hřbitova a že je to
pitomé…

P. B.: Každá nápadná nová věc
vzbuzuje dost často nevoli až
pobouření, tak to bylo istou Žižkov-
skou věží… A přitom dneska k Žiž-
kovu naprosto neodmyslitelně
patří. Podobně to bylo v Paříži s Eif-
felovkou, lidé byli strašně pobouře-
ní, že vzniká něco úplně jiného, co
původní charakter Paříže narušuje
a kazí, a přitom se z Eiffelovky stal
symbol Paříže. Ato, že se tady posta-
vil velký obchodní dům na normál-
ní světové úrovni, byl fantastický
nápad. Šťastná stavba byl zde třeba
i nový Albert, který přestavěli
z původní továrničky: byl jsem rád,
že vnové stavbě zachovali prvky zté
továrny, dokonce i komín, čímž se
zachovalo něco z její pitoresknosti
a novou architekturu to docela
dobře obohatilo.
Co se Vám na bydlení zde nelíbí?

P. B.: Nejpříšernější je tady auto-
mobilový provoz. Je tu takový ran-
dál, že nemůžeme mít otevřená
okna.

V. B.: Vpád techniky do tohoto --
jak jsme o tom mluvili -- muzea
nebo rezervace, tak to je velmi nega-
tivní, to znepříjemnilo a znehodno-
tilo bydlení tady. Ale možná se s tím
nedá nic dělat, kdyby nebyl okruh
zde, tak by musel asi být někde
o ulici dál…

Připravil Patrik Benda
Delší verzi rozhovoru najdete
na www.praha3.cz.

Dekretem z 29. 6. 1903 bylo roz-
hodnuto o existenci c. k. klasické-
ho gymnázia na Žižkově. Škola
s humanitním zaměřením byla
nejprve provozována v základní
škole ve Vlkově ulici. V r. 1913 byla
dokončena stavba školy v Libuši-
ně (později Dvořákově, dnes
Kubelíkově) ulici, kam se gymná-
zium přemístilo. V letošním roce
tedy vlastně slavíme dvě výročí: sté
od zahájení výuky na gymnáziu
a devadesáté výročí provozu školy
v Kubelíkově ulici.

Z historického pohledu se
v budově školy vystřídalo několik
forem vzdělávání. Dor.1959 to byla
forma gymnaziální, slovo gymnázi-
um se však vnázvu školy vyskytova-
lo pouze dor.1948, kdy byl tento tra-
diční název změněn (najedenáctile-
tou střední školu), i když charakter
výuky zůstával dál stejný a na veřej-
nosti se původní název tradoval.
V letech 1959--1986 sídlila v budově
základní škola apoté střední ekono-
mická škola (nově ustavená, jako
v pořadí osmá ekonomická škola
v Praze), která po událostech
v r. 1989 změnila název na Obchod-
ní akademii Praha 3.

Uvedené údaje jsou letopočto-
vé a institucionální, ale skutečnou,
živoucí historii školy tvoří žáci, stu-
denti, profesoři adalší zaměstnan-
ci školy. Takovou plejádou osob-
ností, která čerpala základy
na zdejším gymnáziu a proslavila
se v tolika oborech lidské činnosti
(s některými z nich se čtenáři
mohli seznámit v minulém čísle
Novin radnice), se jen tak některá
škola nemůže pochlubit. Nejzná-
mějším studentem byl jistě Jaro-
slav Seifert, který školu považoval
za jednu ze „všech krás světa“. 
Se školským prostředím doslova
srostl student a pozdější profesor
školy, spisovatel a scénárista Jaro-
slav Žák, jehož filmy dodnes neu-
šly pozornosti naší mediální
scény. Z rozhovorů s exministrem
školství Milanem Adamem (také
absolventem, jehož otec byl zdej-
ším profesorem) můžeme odvo-
dit, jak mu jeho studentské zkuše-
nosti posloužily v řízení celého
školství. Z návštěv absolventů,
kteří se sjíždějí a přináší své životní
příběhy doslova z celého světa, zas
poznáváme, jak s odstupem času
roste úcta asílí pouto kjejich škole.

S o u č a s n á
obchodní akade-
mie chce navázat
na slavnou tradici
a mohu konstato-
vat, že uspívá
v zesilující konku-
renci pražských
středních škol.
Vychovala pět pře-
borníků Prahy
v soutěžích v gra-
fických předmě-
tech a může se
pochlubit četnými
u m í s t ě n í m i
na republikových
a mezinárodních
soutěžích v růz-
ných disciplínách. Současným
nejznámějším absolventem je
asi redaktorka Sabina Slonková.

Oslavy slavného kulatého
jubilea školy v Kubelíkově ulici,
spojené se sjezdem abiturientů
více než 25 maturitních ročníků
(letos na jaře bylo vysledováno
přes 800 absolventů gymnázia,
z nichž někteří písemně přislíbili
účast na oslavách), proběhnou
v pátek 3. 10. od 15 hodin

v budově školy. Některé akce
související s oslavami 100. výročí
školy jsou zařazeny též do pro-
gramu Nekonvenčního žižkov-
ského podzimu 2003. Záštitu
nad oslavami přijal starosta
Městské části Praha 3 Milan
Český (také absolvent naší školy)
a radní Magistrátu hl. m. Prahy
Jan Slezák.

Ing. Zdeněk Kesner,
ředitel Obchodní akademie Praha 3

Letos byla za významného
finančního přispění žižkovské rad-
nice zahájena rekonstrukce této
kulturní památky. Kaple pochází
z roku 1913 a je dílem známého
architekta Emila Králíčka, který

u secesní stavby uplatnil
kubistické tvarosloví.
Kaple tak představuje
nejen v českém kontextu
jedinečný stavitelský typ.

Oprava vzácného prů-
čelí kaple je součástí první
fáze generální opravy
kostela, do které se res-
taurátoři a stavitelé letos
pustili. V příštím roce se
postoupí k řešení naruše-
né statiky zadní části
kaple, opravě střechy
a poškozeného fabionu
v interiéru. Na všechny
opravy dozírají zkušení
restaurátoři a poradci
z Národního památkové-
ho ústavu.

V prostorách kostela
má své sídlo kontaktní centrum
Diakonie Broumov, které si za tři
léta své existence získalo obětavou
prací svých dobrovolníků široké
uznání církve a veřejnosti.

Christof Lange

Kino Aero připravuje
na listopad oslavu svých
sedmdesátin. Z dobové-
ho tisku jsme zjistili, že
první filmová projekce
v kině Aero proběhla 
10. listopadu 1933.

Prvním filmem, jež
měla možnost žižkovská
veřejnost zhlédnout, byl
film Madla z cihelny.
V souvislosti s plánova-
nou akcí k tomuto výročí
HLEDÁME PAMĚTNÍKY
této historicky první
projekce v kině Aero.
Rovněž hledáme jaké-
koliv historické materi-
ály, jež by se k tomuto
datu či k prvním letům
provozu Bia Aero vzta-
hovaly (plakáty k filmům,
pohlednice, vstupenky, zmín-
ky v tisku atd.).

Pokud jste tedy pamětníky či
máte ve svém vlastnictví výše
zmíněné materiály, obraťte se
prosím buď na adresu redakce

Novin radnice (Lipanská 7, tel.:
222 116 216, email: rn@p3.
mepnet.cz), nebo přímo na ki-
no Aero (Biskupcova 31, tel.:
271 771 349, email: info@
kinoaero.cz). Předem všem
velmi děkujeme.

Rodinné a kulturní centrum
Nová Trojka vzniklo díky snaze
a práci členů občanského sdru-
žení Nová Trojka a díky MČ
Praha 3 jako pokračovatel tra-
dic bývalého KVS Trojka.
Naším cílem je zachovat místo
setkávání tří generací a podpo-
řit smysluplné využívání volné-
ho času dětí, mládeže, rodičů
a prarodičů pod jednou stře-
chou. V neposlední řadě chce-
me podporovat rodinu a rodi-
čovství a pomoci rehabilitovat
čas mateřství jako plnohodnot-
ný a přínosný.

Jsme menší a skromnější než
byla bývalá Trojka. Ze zájmo-
vých a volnočasových aktivit
jsme zachovali osvědčené a při-
dali jsme i mnoho nového.

Nejdůležitější novinkou je
program Mateřské a otcovské
centrum, které v tomto rozsahu
na Žižkově dosud chybělo
a rychle se zařadilo mezi nejob-
líbenější programy Trojky.
Osvědčenou součástí Nové
Trojky je program Keramika.

Jednotlivé aktivity, které v ní
probíhají, jsou standardní
i méně běžné, z nich zejména
ateliéry, které mohou navštěvo-
vat rodiče spolu se svými dětmi,
kurzy určené seniorům a další.
Další programy jsou nízkopra-
hová Hudebka -- klavír a flétna
a Kulička -- kurzy pro nejmenší.

Nezapomínáme ani na do-
spělé -- všechny, kteří chtějí
aktivně odpočívat a přitom se
i něco dozvědět. Věříme, že
dopolední interaktivní pro-
gram pro maminky (děti
s sebou vítány!), večerní čajov-
ny, promítání i povídání
na různá témata a víkendové
kreativní ateliéry budou nedíl-
nou a oblíbenou součástí pro-
gramu Nové Trojky.

Věříme, že budete u nás
v Nové Trojce častými hosty.

Za občanské sdružení Nová
Trojka          

Jolana Kurzweilová

Projekt podpořili MČ Praha 3
a hl. m. Praha.

Stoleté výročí školy Představujeme 

Rodinné a kulturní centrum

Nová Trojka

Všem členům a ostat-
ním seniorům, kteří osla-
ví v říjnu kulaté a půlku-
laté narozeniny, přejeme
hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let. 

Blahopřejeme: 
R. Bartoňové, J. Blafkové,

A. Čižimské, J. Davidové,
V. Hadravové, R. Kružíko-
vi, J. Kvasničkovi, B. Mauk-
šové, I. Roubalové, K. Rů-
žičkovi, J. Vašíčkové a
H. Veverkové.

Za výbor Svazu důchodců
Praha 3 Viktor Pelzel.

Rekonstrukce Betlémské

kaple na Žižkově
Výzva

Vzpomínáme s...

Antonie Nedošínská a Lída Baarová ve filmu
Madla z cihelny (repro z knihy Český hraný film
II 1930--1945) Novinky pro seniory

Věrou a Pavlem Brázdovými,

významnými českými 

výtvarníky
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● Farní charita Žižkov pořádá
ve Farním centru (Čajkovského
36, Praha 3) ve dnech 11.a 12.10.
v době od 9.00 do 17.00 sbírku
humanitárních potřeb pro azylové
domy v ČR. Přijímají se následující
čisté a zachovalé předměty: oble-
čení všeho druhu (vyžehlené, nejlé-
pe zabalené v krabicích nebo igeli-
tových pytlích), bytové textilie (např.
ložní prádlo, ručníky, utěrky, ubrusy,
závěsy, záclony, deky), obuv,
kuchyňské nádobí (i jednotlivé
kusy), hračky a malé elektrospotře-
biče.

● Kontaktní středisko Diako-
nie Broumov na Žižkově pokra-

čuje ve sbírání jakéhokoli nepo-
třebného čistého oblečení, prádla
a textilu pro domácnosti (záclony,
ručníky, utěrky, ložní), uvítáme také
knihy a hračky. Potřebujeme dále
deky, peřiny a spacáky. Dary
možno předat ve středisku Pro-
kopova 4/216 (ve dvoře, napra-
vo vedle kostela) vždy v úte-
rý -- čtvrtek od 13.00 do 17.30.
Tel./fax: 222 781 800, email:
zizkov.kontakt@volny.cz.

● Sokol Žižkov pořádá každé
pondělí a čtvrtek v Koněvově 19
cvičení rodičů a dětí (16.00--17.00)
a předškolních dětí (17.00--18.00).
Tel.: 222 586 327.

Malá slavnost se 3. září ode-
hrála na Olšanském náměstí.
Na střechu opravovaného kos-
tela svatého Rocha se zhruba
po čtyřech měsících vrátila
makovice, tedy část, na níž je
umístěn kříž.

Podle dávné tradice se
do makovic tehdy, když se kos-
tel stavěl nebo opravoval, uklá-
dal dobový materiál. Kostel
pochází z roku 1680 a byl již
čtyřikrát opravován, a tak dnes
jeho makovice ukrývá i velmi
staré dokumenty a mince.
V souladu s tradicí i tentokrát
do ní přibyly současné mince
(včetně dvou mincí euro),
noviny a listina sepsaná fará-
řem Milošem Szabo, informu-

jící např. o našem letošním
referendu o vstupu do Evrop-
ské unie, dění v katolické círk-
vi či plánech na opravu koste-
la.

Pravost a pravdivost tohoto
dokumentu podepsali kromě
faráře též pražský primátor
Pavel Bém, zástupce arcibis-
kupství Petr Wollner a Jaroslav
Brabec z radnice Prahy 3.

Oprava kostela svatého
Rocha započala letos a podle
faráře potrvá přibližně čtyři
roky. Na rekonstrukci odhado-
vanou na více než 6 milionů
přispěla MČ Praha 3 i hl. m.
Praha. 

Více viz www.praha3.cz.
-red-

První kolo šestého ročníku
Kinderiády, populární atle-
tické soutěže ve víceboji nej-
mladších žáků 2. až 5. tříd ZŠ,
proběhlo na školním stadio-
nu v Jeseniově ulici na Pra-
ze 3. Vítězem těchto atletických
závodů se stala ZŠ Plamínko-
vé z Prahy 4, druhé místo zís-
kali domácí sportovci ze ZŠ
Jeseniova a jako třetí postou-
pila do finále Kinderiády ZŠ
Olešská z Prahy 10. Ceny
malým vítězům předávala
patronka soutěže Jarmila
Kratochvílová. Kinderiádu

pořádá společnost Ferrero
Česká, která věnuje vítězům
pražského finále 300 000 Kč
na rekonstrukci školních
sportovišť. Odborný patronát
nad závody drží Český atle-
tický svaz. Finále, ve kterém
soutěží první tři vítězná
družstva z každého regionál-
ního kola, se uskuteční
v polovině června 2004
v Praze.

„Ráda se účastním dětských
závodů, protože na nich mám
možnost hledat nové talenty.
Atletika je náročný sport jak

na psychiku,
tak na fyzičku.
Mohou se jí
věnovat oprav-
du jen zdatní
s p o r t o v c i .
Proto má výběr
talentů velmi
náročná krité-
ria,“ uvedla
k soutěži mist-
ryně světa
v běhu na 800
metrů Jarmila
Kratochvílová.

-red-

V prvním kole Kinderiády uspěli
atleti z Jeseniovky

Primátor Bém na Žižkově

Začátek října na vrchu Vítkově

voní benzínem

V rámci Evropského týdne mobility se 18. září na mnoha dopravních hřištích
konaly dny otevřených dveří. Policisté dohlíželi na malé cyklisty a chodce a radi-
li jim, jak nedělat chyby, které by mohly mít tragický konec. Velkému zájmu se
těšilo i dopravní hřiště na Židovských pecích.

Veteran Vintage Club pořádá za přispění radnice v sobotu 11. října
tradiční závod automobilových a motocyklových veteránů Čtvrtmíle
Žižkovem. Registrace automobilů a motocyklů probíhá již od 9 hodin
a závody, které se jedou vyřazovacím způsobem, začínají ve 13 hodin.
Absolutní vítěz kategorie auto obdrží pohár starosty.                            -red-

První zářijový den se
na náměstí Jiřího
z Poděbrad konala zají-
mavá akce: několik
zájmových sdružení zde
předkládalo dětem ná-
vrhy na smysluplné trá-
vení volného času. 
Se svou nabídkou přišli
pionýři i skauti, kluby
volného času, mladí
zdravotníci, výtvarné
kroužky, domy dětí.
Na Jiříku tak vyrostlo
pravé indiánské teepee,
svůj stánek měla Armá-
da České republiky, děti
si mohly vyzkoušet
poskytnutí první pomo-
ci, skládání obřích puzz-
lů, historický šerm nebo
si zaboxovat s Boxing
klubem.                      -pú-

Tahák aneb prodloužené prázdniny

V rámci Obvodního
ředitelstvíPraha3Městské
policie hl. m. Prahy působí
na území MČ Praha 3
vyjmastrážníkůvhlídkové

službě i 8 strážníků-okrskářů. Okrskáři
zabezpečují místní záležitosti veřejného
pořádku ve svěřených okrscích a zpravi-
dla působí jako jednočlenné pěší hlídky.
Sídlo okrskářů je na okrskové služebně
Žižkov, ul. Domažlická 9, Praha 3, tel.:
222 721 672 (úřední hodiny: po--pá
14.30--15.30).

V případě nepřítomnosti okrskáře
na okrsku se mohou občané obrátit
na adresu: Obvodní ředitelství MP Pra-
ha 3, ul. Cimburkova 18, tel.: 222 782 508
(nepřetržitádozorčíslužba).

Bc.DušanMachoň,
ředitelOŘMPPraha3

Městská policie informuje

Hranice --Vinohradská,
Jičínská, Olšanská, Jana
Želivského, Basilejské
nám., Malešická, hrani-
ce MČ Praha 3, K Červe-
nému dvoru, Na Třebe-
šíně, hranice MČ Praha
3, Izraelská a Pod Židov-
skýmihřbitovy

okrskářMartinRAJL

OKRSEK č. 5

Hranice -- Olšanská,
Prokopova, Husitská,
Trocnovská, Vítkov,
Pod Krejcárkem a Ja-
na Želivského

okrskář Pavel KOCÁB

OKRSEK č. 6

Okrskáři
Prahy 3

Hranice -- Seifertova,
Husitská, Prokopova
a Lipanská

okrskář Radovan BECHNÝ

Hranice -- Olšanské
nám., Kubelíkova, Sla-
víkova, Vozová, Italská,
Seifertova, Lipanská
a Prokopova

okrskář Pavel JACHNÍK

OKRSEK č. 2

Hranice -- Vinohradská,
nám. Jiřího z Poděbrad,
Slavíkova, Kubelíkova,
Olšanské nám. aJičínská

okrskář Josef ZÁLIŠ

OKRSEK č. 3

Hranice -- Šrobárova,
Korunní, U Vodárny,
V i n o h r a d s k á
a U Vinohradského
hřbitova

okrskář Augustin TARABÁŠ

OKRSEK č. 4

Hranice -- Malešická,
Basilejské nám., Jana
Želivského, Pod Krej-
cárkem, hranice MČ
Praha 3, Na Krejcár-
ku, Hraniční, Jeseni-
ova a Na Vackově

okrskář Petr ZEMAN

OKRSEK č. 7

Hranice -- Malešická,
Na Vackově, Jesenio-
va, Hraniční, zahrád-
kářská osada Na Bal-
káně, Spojovací a hra-
nice MČ Praha 3

okrskář Luboš SEKERA

OKRSEK č. 8

OKRSEK č. 1

Stručně

V neděli 28. 9. se v Praze 3 běžel 107. ročník tradičního závodu Běchovice-Praha, nej-
staršího běžeckého podniku Evropy. V mistrovské kategorii juniorek předával pohár, který
věnovala MČ Praha 3, zástupce starosty Ing. Daniel Reisiegel. Trofej vítězné juniorky vybo-
jovala Eva Tománková z TJ Nová Včelnice, následovaná Lenkou Všetečkovou (Sokol
České Budějovice) a Kateřinou Pecháčkovou (PSK Olymp Praha).


