
Významný český grafik
a malíř
Vladimír Komárek by se letos
dožil 75 let. Jeho výstavu může-
me od 5. září navštívit v Atriu.

Čtěte na str. 4.

Vinohradské 
vinobraní
--- bohatý kulturní program
a výborný burčák opět láká
Pražany. 

Čtěte na str. 4.

Obávaný kanonýr
Viktorie Žižkov
Luděk Stracený už se těší, jak
zasáhne do bojů v evropském
poháru UEFA.

Čtěte na str. 8.

Slavíte zlatou či diamantovou
svatbu?

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

Rok s rokem se sešel a historie
se znovu opakuje, samozřejmě
mám na mysli tu novodobou
historii, která vznikla před sedmi
lety v roce 1997, kdy se poprvé
radnice Městské části Praha 3
rozhodla uspořádat slavnosti
vína. Začátky byly obtížné, pro-
jekt nikdo neznal, partneři se 
do akce příliš nehrnuli, a tak
Odbor kultury musel při realiza-
ci této akce vystačit s málem. 

Jak roky ubíhaly, projekt Vino-
hradského vinobraní začal
nabývat na významu jak kultur-
ním, tak i společenském
a postupem doby se stal již
neodmyslitelnou součástí novo-
dobého dění na Praze 3.

V současné době je Vinohrad-
ské vinobraní (jak bylo od samé-
ho prvopočátku nazýváno) již
tradiční součástí slavností hned
ve dvou městských částech
Prahy (Praha 2 a 3) -- na Žižkově
a na Vinohradech. Jelikož Pra-
ha 3 přišla s těmito slavnosti jako
první, patří jí prim i v popularitě
těchto slavností, kterou dnes
zaznamenáváme i za hranicemi
velké Prahy.

Odbor kultury Prahy 3 jako
hlavní organizátor těchto slav-
ností Vám zprostředkovaně při-
blíží atmosféru středověkého
způsobu života, odhalí zákulisí
dřívějších praktik a nastíní
podobu středověkého tržiště,

kde se vedle tradičních dobrot
a lahodného moku budete
moci seznámit s ukázkami stře-
dověkých řemesel, prohlédnout
dílny mistrů sklářských, kovář-
ských, zbrojířských, ale i vazačů
knih, koželuhů a mistrů vinař-
ských a navštívit i stylovou
tavernu. Celá tato atmosféra
letošního vinobraní bude proš-
pikována vystoupeními kejklí-
řů, polykačů ohně, žonglérů
a písničkářů. Na své si přijdou
i milovníci historických zbraní

a mušketýrských scének a chy-
bět nebude ani vojenské ležení
a rytířský turnaj.

Nemalou část prostoru na ná-
městí Jiřího z Poděbrad jsme
vyhradili našim nejmenším, kteří
se mohou svézt na poníkovi, vydo-
vádět se na dětských prolézačkách
či si osvěžit své znalosti v rozpo-
znávání dravého ptactva, které tu
bude k vidění. Atmosféra vinobra-
ní bude navíc umocněna řadou
význačných hostů našeho spole-
čenského a kulturního života.

Věříme, že si nenecháte VII.
ročník Vinohradského vinobraní
ujít a společně s námi přispějete
k dobré náladě, která zde bude
bezesporu panovat.

Za tým organizátorů, který se
na přípravách Vinohradského
vinobraní podílí, se na Vás těší 

Jaroslav Brabec, 
vedoucí Odboru kultury

Podrobný program Vinohrad-
ského vinobraní najdete na str. 4
a také na www.praha3.zc.

Pozvánka na VII. ročník Vinohradského
vinobraní

Vážení čtenáři, jak jste byli informováni již v minulém čísle, novi-
ny Městské části Praha 3 mění svou tvář. Chystáme řadu změn, které,
jak věříme, budou pro Vás velice příjemné. První změnu poznáte
všichni na první pohled: noviny vycházejí pod novým názvem Noviny
radnice a jsou částečně barevné, a tedy živější a přitažlivější. Dále usi-
lovně pracujeme na nové koncepci řazení článků a rubrik tak, aby
noviny byly přehlednější a čtivější, chceme zlepšit grafickou úpravu,
prohlubujeme spolupráci s vedením radnice Prahy 3, ale i s Magistrá-
tem hl. m. Prahy, abyste včas dostávali informace o všem podstatném,
co se týká naší městské části.

Jak jsem již výše uvedl, pevně věřím, že s novou podobou novin
budete spokojeni a budete ji chápat jako krok vpřed. Změny jak
v redakci, tak i v technické výrobě novin však provádíme za chodu,
a proto nelze vyloučit, že se nová tvář novin bude po nějaký čas „usa-
zovat“.  Proto vás již předem žádám o pochopení „porodních bolestí“
a „dětských chorob“ nově se rodící podoby našich novin. Věřím, že
kýženého stavu dosáhneme velice rychle a že si i Vy, naši čtenáři, 
na novou podobu zvyknete a že nám zachováte přízeň.

Jako poslední, nicméně ne nejméně podstatné: v uplynulých měsí-
cích se personálně obměnila redakční rada,  technické zajištění výro-
by novin a částečně i redakce. Všem těm, kteří se v minulých letech 
na výrobě Radničních novin podíleli, bych chtěl touto cestou poděko-
vat za vše dobré, co Vám přinesli.

Martin Benda, 
předseda redakční rady

Úvodem k nové
podobě novin

Plány na opravu stadionu
Viktorka, o nichž jsem Vás
informoval v předešlých číslech
novin Městské části Praha 3, se
uskutečnily a na stadionu Vik-
torka se přes léto usilovně sta-
vělo. Zrekonstruovalo se záze-
mí hlavní tribuny. Bylo to
nutné, jinak by Viktorka muse-
la jít hrát jinam. Bylo to i velmi
těžké, protože na rekonstrukci
byly pouhopouhé dva měsíce.
Avšak vše se podařilo a nákla-
dem 12 milionů korun Městská
část Praha 3 tuto rekonstrukci
provedla. Jsou nové šatny, pro-
story pro novináře, regenerační
místnosti, klubové prostory.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na ní podíleli, ne všech-
ny kluby byly tak úspěšné
a dnes mnozí na svých hřištích
hrát nemohou a diváci musí 
za fotbalem dojíždět do jiných
měst. Viktorka letos slaví 100 let
od svého vzniku, a tak je dobře,
že má dnes již důstojný stánek.
Úpravy však tímto nekončí,
jistě víte, že stále chybí osvětle-
ní a čtvrtá tribuna, což je velká
výzva. Celý areál na Seifertově
ulici dnes patří MČ Praha 3,
která bude také investorem
dalších úprav stadionu. Finan-
ce na veškeré úpravy a rekon-
strukce nejsou investovány
z rozpočtu, ale z připravované-
ho prodeje  pozemků pod býva-
lým škvárovým hřištěm a

hřištěm na házenou. Očekáva-
ný výtěžek předpokládáme
okolo 100 milionů korun.

Kromě toho, že můžeme
vidět hráče při fotbale, tak 
7. září  ve 13 hod.  budou  na sta-
dionu odstartovány oslavy sto-
letého výročí, kromě všech
současných hráčů Viktorky
budeme moci vidět a slyšet
kapelu Šlapeto, soutěžit  v růz-
ných disciplínách a v neposled-
ní řadě být i svědky miniturna-
je tří generací, kde potkáme
řadu slavných osobnosti, které
Viktorkou za 100 let její existen-
ce prošly. Na oslavy také dorazí
z Polska partnerský fotbalový
klub Cracovia Krakow. O občer-
stvení nebude nouze.

Michal Kucián, 
zástupce  starosty

Během let-
ních měsíců
běží každo-
ročně naplno
opravy obec-
ního bytové-
ho fondu.
Návrh plá-
nu oprav na
daný rok při-
pravuje tech-

nická skupina Správy komunální-
ho majetku Praha 3 a následně ho
schvaluje přímo Rada městské
části Praha 3. Konkrétní akce začí-
nají po schválení rozpočtu a
po vybrání dodavatelských firem
ve výběrových řízeních.

V letošním roce bude na opravy
bytového fondu většího rozsahu
použita částka 195 milionů korun,
rozdělená do osmi kapitol podle
druhu prací. Stejně jako v minu-
lých letech zůstávají největší polož-
kou (více než 65 milionů korun)
stavební práce na vnějších pláštích
budov. U jednotlivých domů se
snažíme provádět komplexnější
opravy: současně se provádí
rekonstrukce fasády, výměna oken
stejně jako nové instalace vody či
plynu. Pro financování větších
oprav je nutné sloučit výnosy z více
bytových domů stím, že na řadu se
nejdříve dostávají ty, jejichž tech-
nický stav to objektivně vyžaduje
nejvíce. Chápu, že každý nájemník
by chtěl, aby právě dům, ve kterém
bydlí, byl opraven teď, a ne až 

za dva roky. Pokud má sousední
dům nová okna, proč už v našem
domě nejsou také? Obec je však
stejně jako kterýkoli jiný majitel
limitována částkou, kterou vybere
na nájemném. Například jen nová
fasáda stojí v závislosti na velikosti
domu a rozsahu prací 2 až 5 milio-
nů korun. Postupně je díky liberali-
zaci nájemného možné zvyšovat
částku, která je do oprav bytových
domů investována, v posledních
letech se proto větší opravy týkaly
mnoha desítek bytových domů.
Jsem přesvědčen, že nájemníci
jsou v drtivé většině s tím, jak byl
jejich dům opraven, spokojeni.
Také vzhledem k tomu, v jakém
stavu jsme téměř všechny domy
po desetiletích zanedbané údržby
přebírali, je skok v kvalitě bydlení
obrovský. Jako první se samozřej-
mě musely dělat investice typu
moderních plynových kotelen,
které nejsou tak viditelné jako
třeba nová fasáda či vymalování
v domě, ale kvalitu života v bytě
zásadně ovlivňují.

Do ideálního stavu přesto zbývá
ještě nějaká doba a především
mnoho set milionů korun. Často se
setkávám s emotivní prosbou
nebo žádostí, že je potřeba v tom či
onom domě okamžitě vymalovat.
Vždy se snažím trpělivě vysvětlo-
vat, že smalováním je vdaném pří-
padě třeba počkat na to, až budou
hotovy všechny nové instalační
rozvody. V opačném případě

bychom jen plýtvali penězi tím, že
budeme čerstvě hotovou malbu
rozkopávat při plánované rekon-
strukci. Tím chci říct, že vymalová-
ní v domě je takovou třešničkou 
na dortu, jakkoli viditelnou, která
následuje poté, co byly provedeny
potřebné rekonstrukce rozvodů.

Opravy bytového fondu se letos
týkají dalších desítek obecních
domů. Všem nájemníkům opravo-
vaných domů a jejich sousedům
přeji, aby bylo vzniklé nepohodlí
co možná nejmenší. Všechny sta-
vební úpravy jsou prováděny
s cílem komfort bydlení zvýšit.
V přísných výběrových řízeních
vybíráme firmy, které pracují kva-
litně a garantují bezproblémové

zvládnutí zakázky. V případě
jakýchkoli obtíží je samozřejmě
možné obrátit se na majitele
domu, nejlépe přímo prostřednic-
tvím technické skupiny SKM 
Praha 3, která všechny zakázky
jako technický dozor sleduje. 
Pro úplnost dodávám, že technic-
ká skupina SKM Praha 3 nově sídlí
v objektu Olšanská 7. V současné
době už také postupně vzniká plán
oprav na rok 2004. Tam, kde neby-
lo možné pro omezený objem
finančních prostředků danou akci
zařadit do letošního roku, je velká
pravděpodobnost, že bude reali-
zována právě v roce 2004. 

S přáním hezkého zbytku léta
Milan Český, starosta 

Na Viktorce
oslavy

Opravy bytového fondu -- letos
za 195 milionů Kč

7--8

Starostové Prahy 2 a 3 Michal Basch a Milan Český

Zástupce starosty Michal Kucián



2 Zprávy z radnice 77----88 22000033    Noviny radnice

Po celou dobu prázdnin není ve
školách -- jak by si mnozí předsta-
vovali -- prázdno a pusto. Jako
obvykle se během těchto dvou
měsíců musí stihnout některé
opravy nebo investiční akce, které
není možné za provozu realizovat.

Letos to byla: ZŠ Chmelnice:
rekonstrukce a zateplení střechy --

4 miliony Kč, rekonstrukce rozvo-
dů ústředního topení v části školy -
1,2 milionu Kč; ZŠ Jiřího z Podě-
brad: rekonstrukce střechy -- 1,6
milionu Kč, nátěr a repase oken
v celé uliční fasádě -- 800 tisíc Kč;
ZŠ Vlkova: výměna 34 oken
v památkově chráněné budově (2.
etapa) -- 1,2 milionu Kč; ZŠ a MŠ

Pražačka: rekonstrukce azateplení
střechy -- 3,3 milionu Kč; MŠ Sudo-
měřská: rozšíření a oplocení
zahrady -- 200 tisíc Kč. Celkem tedy
12 300 000,- Kč.

Až 1. září přijdou děti do škol,
budou zase v kvalitnějším a o něco
hezčím prostředí. Školy jsou 
ve velmi slušném stavu. Městská
část pokračuje v programu, který
započal v roce 1992, a o budovy se
řádně stará.

Po těchto prázdninách bude
znovu Zastupitelstvu hl. m. Prahy
předložen materiál, jímž by hl. m.
Praha mělo novelou Statutu svěřit
městským částem i působení
v oblasti financování mzdových
prostředků pro učitele a prostřed-
ků na vyučovací pomůcky, což
jsou finance ze státního rozpočtu
převedené na krajský úřad a poté
na městskou část. Za takto nasta-
vené situace by byly všechny
finanční prostředky soustředěny
v jednom místě, tj. v rozpočtu
městské části, a v tomto jednom
místě by bylo zřejmé, o jak obrov-

ské částky se jedná (v případě
Městské části Praha 3 celkem 172
milionů Kč ročně bez investic
a oprav). A samozřejmě MČ bude
odpovědna za řádné a hospodárné
nakládání s nimi.

V žádném případě to nezname-
ná, že by je mohla použít na jiné
účely než na ty, na které jsou urče-
ny, ale bude velmi zřetelně pojme-
nován problém, který se rýsuje již
od poloviny 90. let. Tím problé-
mem je malý počet žáků ve třídách
aškolách. Již slyším námitky otom,
že učiteli se lépe učí ve třídě, kde je
17 dětí, než ve třídě s více dětmi.
Souhlasím. Ale 15 až 20 dětí ve třídě
je v soukromých školách, kde rodi-
če platí nemalé školné. Z prostřed-
ků státního rozpočtu takto nízko
naplněné třídy prostě nelze provo-
zovat. Stálé a mnohdy i oprávněné
nářky učitelů nad nízkými platy
mají kořeny právě zde, kdy norma-
tivní platba na nízké počty žáků
prostě na rozumné platy učitelů
nestačí.

Městská část Praha 3 sleduje

demografický vývoj na svém
území a oproti 90. letům, kdy bylo
v našich základních školách cca 
7 tisíc žáků, letos poprvé tento
počet klesne pod 5 tisíc. Proto byla
Přírodovědeckou fakultou UK
zpracována demografická studie
MČ Praha 3 s výhledem až do roku
2030: její údaje dávají za pravdu
výše uvedené tendenci, dle níž
bude dále pokračovat úbytek dětí
ve školním věku.

Tuto před několika lety avizova-

nou situaci bude muset MČ Pra-
ha 3 řešit, i když už v podstatně
horším a pokročilejším stádiu.
Jsem přesvědčena, že vtomto škol-
ním roce bude muset vzniknout
řešení, které ve svém důsledku při-
nese prospěch jak učitelům -- těm
kvalitním, tak samozřejmě i žá-
kům. Spokojenější učitelé s menší-
mi starostmi budou určitě lepšími
vychovateli našich dětí.

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty

Ve školách je živo i o prázdninách

Organizace školního roku 2003/2004 - 
přehled prázdnin

Období školního vyučování ve školním roce 2003/2004 začne  v pon-
dělí 1. 9. 2003. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
29. 1. 2004. Období vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve středu 30. 6. 2004.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. 10. astředu 29. 10. 2003.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. 12. 2003 a skončí

v pátek 2. 1. 2004. Vyučování začne v pondělí 5. 1. 2004.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. 1. 2004.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne podle sídla pražské školy:

Praha 1 až 5: 1. 3. -- 7. 3. 2004; Praha 6 až 10: 8. 3. -- 14. 3. 2004.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 8. 4. a pátek 9. 4. 2004.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. do úterý 31. 8. 2004.

Zvolilo
■■ přísedící pro Obvodní soud P-3
Schválilo
■■ změnu objemu rozpočtu MČ

na rok 2003 v souvislosti s reali-
zací stavebních úprav severní
tribuny stadionu Viktoria Žižkov 

■■ koupi pozemku parcely č. 1884
v k. ú. Žižkov od Inklemo, výrob-
ní družstvo v likvidaci, za cenu
stanovenou dohodou, která činí
838 500 Kč

■■ prodej pozemku parcely
č. 3914/1, parcely č. 3914/2
a parcely č. 3914/3 v k. ú. Žižkov
-- vnitroblok Biskupcova, Amb-
rožova, Jeseniova, Viklefova:
pozemek parcely č. 3914/1
družstvu spoluvlastníků domu
Biskupcova 36/1592 za cenu
6188 Kč, pozemek parcely
č. 3914/2 družstvu Biskupco-
va 34 za cenu 6181 Kč, pozemek

parcely č. 3914/3 družstvu spo-
luvlastníků domu Ambrožo-
va 12 za cenu 6181 Kč

■■ prodej bytového domu čp. 1278
s pozemkem parcely č. 2100
Roháčova 113 družstvu Roháč
za kupní cenu 3 629 222 Kč, čp.
1828 s pozemkem parcely
č. 1484 Radhošťská 12 družstvu
Radhošťská 12 za kupní cenu 
6 029 025 Kč

■■ prodej bytového domu čp. 1884
s pozemkem parcely č. 2308
Koněvova 1169 družstvu Koně-
vova za kupní cenu 4 421 511 Kč 

■■ záměr prodeje garáže stojící 
na pozemku parcely č. 2826/2
u obytného domu čp. 2168 Kři-
vá 2 -- dle podmínek II. etapy pri-
vatizace bytového fondu --
Družstvu Křivá 2 za kupní cenu 
88 580 Kč 

■■ poskytnutí zpětného čerpání

bytovým družstvům v celkové
výši 667 598 Kč z fondu pro pod-
poru údržby privatizovaných
obytných domů 

■■ poskytnutí návratných půjček
pro opravy arekonstrukce domů
na území MČ P-3 z fondu obno-
vy a rozvoje MČ P-3 a poskytnu-
tí nenávratné půjčky -- daru

■■ prodej bytového domu čp. 1812
s pozemkem parcely č. 4018 Vik-
lefova 18 v k. ú. Žižkov bytové-
mu družstvu Viklefova 1812 
za kupní cenu 5 205 950 Kč

Neschválilo
■■ vyřazení z I. a II. etapy privatiza-

ce bytového fondu a k ponechá-
ní v majetku MČ P-3 uvedené
bytové domy s pozemky: Žerotí-
nova 48, Na Vápence 13, Řeho-
řova 32, Žerotínova 54, Křivá 3 --
vše v k. ú. Žižkov a Řipská 26
v k. ú. Vinohrady

ze dne 2. 7.
Vzala na vědomí
■■ volné nebytové prostory Koněvova 173/1886 --
48,54 m2 ■■ volné byty a pověřila vedoucí Odboru
bytových a nebytových prostor vypsat výběrové
řízení na byty: Biskupcova 46 -- 56,8 m2, Krásova 2
-- 27,7 m2, Vinohradská 170 -- 52,7 m2

ze dne 30. 7.
Vzala na vědomí
■■ informace o žádosti osmi základních škol
o dotaci v rámci pilotních projektů Státní infor-
mační politiky ve vzdělávání a souhlasila
s finanční spoluúčastí MČ P-3 pro přihlášené ZŠ
■■ tyto volné nebytové prostory: Ondříčkova 37 --
11 m2 (GS), Jeseniova 89 -- 45,7 m2, Jesenio-
va 27 -- 11 m2 (GS), Roháčova 34 -- 14,14 m2 (GS),
Ondříčkova 37 -- 13 m2 (GS)
Souhlasila 
■■ s pronájmem nebytových prostor Husitská 70
o ploše 469,70 m2 a 653,85 m2 občanskému sdru-
žení Naděje ■■ s navrženou změnou zásad pro zři-
zování zón placeného stání na území hl. m. Prahy
umožňující provozovat zónu placeného stání na
území MČ P-3 nebo prostřednictvím jí vybrané
organizace ■■ s uzavřením smlouvy na zhotovení
průzkumných prací a specifikace náplně nového
stadionu FK Viktoria Žižkov s ing. arch. J. Havlíč-
kem

Schválila
■■ zrušení účelově zřízeného povodňového účtu
č. 0015204399 vedeného u České spořitelny, a. s.

ze dne 20. 8.
Doporučila
■■ ZMČ schválit záměr prodeje pozemků parcely
č. 18/1, parcely č. 18/2 a části pozemku parcely č. 19/1,
vše v k. ú. Žižkov, Vysoké škole ekonomické Praha 
■■ ZMČ schválit záměr prodeje pozemku parcely
č. 1648/10 v k. ú. Žižkov manželům Červeným a Česá-
kovým -- vlastníkům garáže na uvedeném pozemku
(za cenu stanovenou dle cenové mapy 2003, tj.
3600 Kč/m2)
Vzala na vědomí
■■ zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek
-- výběr firmy na ostrahu objektů ÚMČ Praha 3 -- asou-
hlasila s výběrem nejvhodnější nabídky firmy: AZ
Security Group, s. r. o., Komunardů 30, Praha 7
Souhlasila
■■ s poskytnutím daru z fondu starosty ve výši 
10 000 Kč Obchodní akademii v Kubelíkově ulici 
na pokrytí části nákladů oslav 100. výročí založení kla-
sického gymnázia ■■ s poskytnutím daru z fondu sta-
rosty ve výši 10 000 Kč organizaci AMK Veteran Vinta-
ge Club Praha na akci Čtvrt míle Žižkovem (11. 10.)
Schválila
■■ smlouvu o dílo na redakční zajištění, tisk a distribuci
měsíčníku MČ Praha 3 mezi MČ Praha 3 a společnos-
tí Previa CR, s. r. o.

Okruh A termín přistavení:
1. nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 (3 dny) 15. 9.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. (2 dny) 22. 9.
3. nám. Jiřího z Poděbrad/Lucemburská (3 dny)1. 9., 29. 9. 
4. Přemyslovská/Jičínská (3 dny) 8. 9.
Okruh B termín přistavení:
5. Kostnické náměstí/Blahníkova (3 dny) 15. 9.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) (2 dny) 22. 9.
7. Táboritská -- zadní trakt/Baranova (3 dny) 1. 9., 29. 9. 
8. Bořivojova/Víta Nejedlého (2 dny) 8. 9. 

Okruh C termín přistavení:
9. nám. Barikád (2 dny) 15. 9. 

10. Ambrožova/Malešická (3 dny) 22. 9.
11. Jeseniova 143 (3 dny) 1. 9., 29. 9. 
12. V Zahrádkách/Květinková (3 dny) 8. 9. 
Okruh D termín přistavení:
13. Na Vrcholu/V domově (3 dny) 15. 9. 
14. Koněvova/V Jezerách (2 dny) 22. 9. 
15. Buková/Pod lipami 54 (2 dny) 1. 9., 29. 9.
16. Křivá 15 -- vedle domu (3 dny) 8. 9.

Z podnětu Odboru technické
správy majetku a investic provádí
Odbor životního prostředí kon-
trolu všech právnických i fyzic-
kých osob oprávněných k podni-
kání, tedy i těch, jejichž místo
podnikání je totožné s adresou
bydliště (tlumočnice, pomocnice
v domácnosti, soukromý učitel,
dělník apod.), v oblasti ulic Kube-
líkova a Čajkovského. Výběr byl
vázán na přeplňované kontejne-
ry na separovaný odpad umístě-
né na křižovatce těchto ulic. Kon-
trola jednotlivých původců
odpadu -- právnické či fyzické
osoby oprávněné k podnikání
(dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech) -- prozatím proká-
zala nedostatky ve znalostech
povinností daných zákonem.
Tímto článkem bychom chtěli
vnést trochu osvěty do podnika-
telských kruhů a nevystupovat
pouze jako sankční orgán.

Každý podnikatel musí odpady
třídit podle druhů a kategorií,
zajistit přednostně především
jejich materiálové využití, vést
průběžnou evidenci o množství
a způsobu jejich odstranění, pře-
dávat je jen oprávněné osobě,
která je provozovatelem zařízení
k využití, odstranění, sběru nebo
výkupu odpadů. Z toho vyplývá,
že si každý musí smluvně zajistit
likvidaci odpadu se speciální fir-
mou (RPS EKOLOGIE, Pražské
služby…), nebo po dohodě

s Magistrátem hl. m. Prahy se
podílet na jeho systému svozu
odpadu, případně předložit
doklady o likvidaci odpadu, tj.
např. potvrzení ze sběrného
dvora, skládky či spalovny.

Podnikatelé se nemohou hájit
smlouvou s majitelem objektu,
u kterého platí nájem za nebyto-
vé prostory včetně služby odstra-
nění odpadu, neboť tuto službu
nelze poskytovat. Využíváním
sběrových nádob na sklo, plasty
a papír určených pro obyvatele
sice podnikatelé přispívají
k ochraně životního prostředí,
dostávají se však do rozporu
s předpisy, které je nutno respek-
tovat. Optimálním řešením je pro
původce s malým a nepravidel-
ným objemem vytříděného
odpadu odvoz do sběren či výku-
pen, kde jim bude vystaven pat-
řičný doklad o jeho likvidaci,
čímž se předejde zbytečným
nepříjemnostem. Podnikatelé by
si měli vzpomenout na svá školní
léta, kdy sběrový referent doklá-
dal jejich píli dodanými lístečky
o množství shromážděného
papíru, a činit tak i nyní. Podrob-
nější informace či odpovědi na
dotazy k tomuto tématu rádi
a ochotně sdělí pracovníci Odbo-
ru životního prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy i jednotlivých měst-
ských částí.    

Ing. Otokar Karásek, vedoucí
Odboru životního  prostředí

O stromořadí I. kategorie nově
pečuje Odbor městské zeleně
Magistrátu hl. m. Prahy, který
sám zajišťuje péči a údržbu
vybraných uličních stromořadí 
I. kategorie na územích měst-
ských částí. Toto dříve zajišťovala
Správa komunikací hl. m. Prahy.

Na naší městské části se jedná
o stromořadí v ulicích Domaž-
lická, Italská, Jana Želivské-
ho, Jičínská, Koněvova, Korunní,
Kubelíkova, Lucemburská,
náměstí Jiřího z Lobkovic,

náměstí Jiřího z Poděbrad, Pos-
píšilova, Seifertova, Soběslavská,
Škroupovo náměstí, Šrobárova,
Táboritská, U Rajské zahrady, 
U vodárny, Vinohradská a Zvo-
nařova. Celkem se jedná o 917 ks
stromů a o výměru 7 671 m2 plo-
chy zeleně. S dotazy, připomín-
kami či návrhy, které se týkají
údržby, kácení i obnovy stromo-
řadí v určených lokalitách, se
obracejte přímo na tento odbor.

Jan Plíva, 
zástupce starosty

Změna kompetencí 
v péči o zeleň

K třídění odpadu 
podnikatelů

Osvobození od správního
poplatku za výměnu
občanských průkazů

Zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů,
omezuje platnost občan-
ských průkazů bez strojově
čitelných údajů (týká se
občanských průkazů vyda-
ných do 1. 7. 2000), což před-
pokládá jejich hromadnou
výměnu do 31. 12. 2005.

Aby nedošlo k přetížení
příslušných pracovišť kon-
cem roku 2005 a občané
mohli žádat o výměnu
občanských průkazů již nyní,
bez dlouhého čekání a nervo-
zity, bylo vydávání nových
občanských průkazů osvobo-
zeno od správního poplatku.
Doporučujeme Vám všem,
kteří máte starší typy občan-
ských průkazů - nečekejte na
poslední chvíli a navštivte
nás již nyní. Budete rychle
a bez dlouhého čekání vyři-
zováni.

Výměna občanských prů-
kazů se provádí na našem
pracovišti na adrese: Odbor
občansko správní, oddělení
osobních dokladů a evidence
obyvatel, Úřad městské části
Praha 3, Seifertova 51, Pra-
ha 3, přízemí. 

Veškeré informace Vám
budou ochotně zodpověze-
ny na telefonním čísle 
222 116 221 nebo prostřed-
nictvím emailové adresy
evac@p3.mepnet.cz.

Eva Cihelková, vedoucí 
Odboru občansko správního

Změna kompetencí
v územním 

rozhodování

Příslušnost k vedení správ-
ních řízení na úseku územní-
ho rozhodování dnem 1. 9.
2003 přechází na stavební
úřady příslušných městských
částí. 

Usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 0811 ze dne 
10. 6. 2003 byl s účinností ode
dne 1. 9. 2003 zrušen Odbor
územního rozhodování Magist-
rátu hl. m. Prahy. K uvedenému
dni končí působnost tohoto
odboru k územnímu rozhodo-
vání v I. stupni a příslušnými
orgány k vedení územních říze-
ní se podle vyhlášky č. 13/2003
Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy (Statut hl. m. Prahy), stá-
vají stavební úřady městských
částí Prahy 1 až 22. 

V praxi to znamená, že roz-
hodnutí o umístění stavby
(územní rozhodnutí) na území
MČ Praha 3 ode dne 1. 9. 2003
vydává Odbor výstavby ÚMČ
Praha 3.

Ing. Karel Urban, vedoucí 
Odboru výstavby

Nově opravená okna ZŠ Jiřího z Poděbrad

Zastupitelstvo městské části Praha 3 
ze dne 24. 6. 2003

Rada městské části Praha 3

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad -- 
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY AFIRMY!

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 situaci vmístě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může
být vokolí místa, uvedeného vseznamu. Kontejnery budou obvykle kdisposici vždy od pondělí od 14.00 hod. do čtvrt-
ka 16.00 hod., to platí pouze vpřípadě, že daný počet kontejnerů pro dané stanoviště nebude naplněn aodvezen dříve.
Informace ostanovištích apřípadných změnách obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 --Odbor technické správy majet-
ku ainvestic --222 116 383, 222 116 300, 222 116 387.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad
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Léto bylo v minulém období
časem, kdy se zvyšovala cena 
za pronájem bytu. Mnozí z nás tak
byli nuceni přidat více peněz na
hromádku, která je určena na byd-
lení.  Jak to tedy bude letos? Žádný
předpis, který by upravoval mož-
nost zvyšování nájmů v obecních,
ale i jiných nájemních bytech nyní
neexistuje. Ve vládě a v Parlamen-
tu ČR se připravuje zákonná úpra-
va nájemného. Snad bude schvá-
lena na podzim. Vláda nyní řeší
dilema, zda v Parlamentu ČR pod-

pořit návrh Minis-
terstva financí ČR,
dle kterého se má
deregulovat maxi-
málně o 10 %, či
návrh Ministerstva
pro místní rozvoj
ČR, které by si
přálo tuto hranici
o 5 % vyšší. Do do-
by, než bude tato
zákonná úprava
přijata, je možno
sjednané nájemné
měnit jen po vzá-
jemné dohodě
p r o n a j í m a t e l e

s nájemcem.
Městská část Praha 3 vtuto  chví-

li o zvýšení nájmu formou dohody
s jednotlivými nájemci obecních
bytů usilovat nebude. Vyčkáme
nové právní úpravy a pak se roz-
hodneme. V souladu se zákonem,
ale i s koaliční dohodou uzavřenou
na zdejší radnici po loňských vol-
bách, která říká, že v případě dere-
gulace nájemného bude městská
část postupovat uvážlivě. 

Michal Kucián, 
zástupce starosty

Zhruba v polovině července
tohoto roku se v Památníku na
vrchu Vítkově sešla pracovní skupi-
na zástupců institucí, které přímo
sídlí na vrchu Vítkov nebo k němu
mají vztah. V prezidentském salon-
ku tohoto Památníku proběhla dis-

kuse, která směřovala k vytyčení
kroků jednotlivých institucí
(Národní muzeum, pod které
památník patří, Vojenské historické
muzeum, které sídlí při vstupu na
vrch od Bulhara, Městská část
Praha 3, v jejímž obvodu větší část

kopce leží, Národní technické
muzeum, které připravuje výstav-
bu detašovaného pracoviště --
muzea železnic -- zbudov bývalého
depa Masarykova nádraží), které by
vedly  k většímu  oživení kopce
a jeho přiblížení návštěvníkům
z celé Prahy. Jedině tudy totiž vede
cesta, jak veřejnost přesvědčit, že
tento kopec je skutečně jedním
z míst odpočinku Pražanů. Památ-
ník je navíc, a to nejenom jeho oko-
lím, mylně považován za symbol
bývalého komunistického režimu:
jeho historie  je přitom mnohem
delší než od roku 1948, i když 
před tímto rokem oficiálně jeho
výstavba jako památníku legionářů
neskončila. Vše, co po roce 1948
necitlivě zasáhlo původní záměr
architektů a představitelů předú-
norového období, je součástí naší
historie, kterou nelze vymazat. 

Na jednání byl diskutován i hori-

zont akcí, které mají přetvořit
Památník aokolní kopec na skuteč-
né multifunkční centrum nejen
oddechu, ale i kultury a historie,
sloužící potřebám všech Pražanů.
Tento časový horizont je kolem
roku 2008 až 2010, kdy by měly
všechny rekonstrukce na vrchu Vít-
kově skončit.  

Naše městská část má zájem na
větší „popularizaci kopce“ a připra-
vuje na svých internetových strán-
kách (www.praha3.cz) přenos
záběrů pořizovaných z vrchu
Památníku, které budou ukazovat
dění na žižkovské části kopce
a zároveň protilehlý úsek Žižkova
s jeho typickým koloritem. 

Zájemce o prohlídku vlastního
Památníku zveme na dny „otevře-
ných dveří“, které budou pořádány
28. 9.  a 28. 10. tohoto roku.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce  starosty

Příprava stavby Komerčního centra Jarov finišuje v podobě
důležitých právních kroků.

Samospráva Prahy 3 měla již od počátků k projektové doku-
mentaci vážné připomínky. Nejednalo se o záměr blokovat stav-
bu jako takovou, ale šlo o obavy z navržené podoby dopravní
obsluhy nákupního střediska, která má v budoucnu sloužit i pro
další etapu výstavby, lokalitu s cca 800 byty. Nesouhlas s navrže-
nou podobou vyjádřili i občané z přilehlých lokalit a založili
Občanské sdružení Jarov. Pro úplnost je nutné dodat, že stavba
leží na území Prahy 9.

Správní orgán vydal 6. srpna rozhodnutí o umístění stavby
první etapy, ve kterém uvedl, proč zmíněným námitkám a připo-
mínkám nevyhovuje. Na to zareagovala městská část v předepsa-
né správní lhůtě a dopisem zástupce starosty podala odvolání. 

Posledním, kdo na zahájené řízení zareagoval, byl Magistrát
hl. m. Prahy. Stalo se tak usnesením Rady hl. m. Prahy z 12. srpna,
ve kterém požaduje přezkoumání dokumentace z dopravního
hlediska, které shledává jako problematické.

Všechna řádně podaná odvolání k projektu Kauflandu na Jaro-
vě bude zřejmě v nejbližší době posuzovat Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR, na jehož verdikt si musíme počkat.

Jan Plíva, zástupce starosty, a ing. arch. Zdeněk Fikar,  vedoucí
Odboru územního rozvoje

Co je s Kauflandem 
na Jarově?

V poslední části se seznámíme
s Radou Evropské unie, Evropským
parlamentem, Evropskou radou
adalšími institucemi Evropské unie.

Rada (Rada Evropské unie či
Rada ministrů)

Rada je hlavním rozhodovacím
orgánem Evropské unie. Stěžej-
ním posláním je činit legislativní
a politická rozhodnutí, je hlavní
zákonodárnou institucí. Rada je
platformou členských států Unie,
prezentuje a hájí jejich zájmy. Jmé-
nem Unie a Společenství vyjedná-
vá a uzavírá smlouvy s třetími
zeměmi a koordinuje společné
politiky Evropských společenství.

Rada se skládá z ministrů jed-
notlivých členských států. Legál-
ně je jen jedna Rada, ale v praxi
jich je asi dvacet. Nejznámější je
Rada ministrů zahraničních věcí
(General Council). Ta se schází
nejčastěji, asi jednou za měsíc.
Také Rada ministrů hospodářství
a financí (ECOFIN) se setkává vět-
šinou v pravidelných měsíčních
intervalech stejně jako Rada
ministrů zemědělství. Pravidelně
se schází i rady, v nichž zasednou
ministři průmyslu, životního pro-
středí, dopravy, financí, sociál-
ních věcí a pro vědu a výzkum.
Méně často se scházejí ministři
ostatní. Všechny rady mají stejné
pravomoci. To znamená, že např.
Rada ministrů průmyslu může

odhlasovat směrnici týkající se
třeba sociální politiky. 

Je zapotřebí, aby jednání v Radě
Evropské unie někdo vedl, a to na
všech úrovních. Tento předseda
má ale chtě nechtě větší vliv na jed-
nání než běžní účastníci. Státy se
dohodly, že se budou v předsedání
Rady střídat -- v každém půlroce
budou všechna jednání Rady
předsedána příslušníky předseda-
jícího státu. Ve 2. pololetí letošního
roku je předsedající zemí Itálie.

Předsednická země má své
úkoly. Patří mezi ně svolávat a řídit
zasedání Rady, usilovat o přijatelné
kompromisy a podporovat je,
nacházet řešení k problémovým
tématům, zaručit kontinuitu a kon-
zistentnost politik. Úkolem předse-
dající země je i příprava summitů
Evropské rady a zajištění jejich
hladkého průběhu. Výhodou je, že
předsedající země má do určité
míry možnost ovlivňovat politiku
EU, např. výběrem témat, o kte-
rých se bude jednat. I proto je před-
sednictví pro členské státy velmi
důležité. Otázka předsednictví je
zároveň jedním z důvodů, proč se
členské státy příliš neradují
z budoucího rozšíření.

Evropský parlament
Evropský parlament je jediný

demokraticky volený orgán Evrop-
ských společenství. Volen je od roku
1979 v přímých volbách. Posláním
Evropského parlamentu je účast 
na legislativním procesu a kontrola
rozpočtu a orgánů Společenství.

Evropský parlament se legisla-
tivního procesu účastní různým
způsobem, závisí to na druhu pro-
cedury. Jsou čtyři základní druhy
procedur: konzultační, kooperač-
ní neboli procedura spolupráce,

spolurozhodovací a procedura
souhlasu.

Konzultační procedura: Rada si
musí před svým rozhodnutím vyžá-
dat názor Evropského parlamentu.
Neučiní-li tak, je její rozhodnutí
neplatné. Na druhou stranu při
svém rozhodování nemusí přihlížet
k názoru Evropského parlamentu. 

Kooperační procedura: Tato
procedura umožňuje Evropskému
parlamentu zlepšit navrhovanou
legislativu tím, že mu dává právo
vytvořit pozměňovací návrhy
k návrhu Komise.

Spolurozhodovací procedura:
Evropský parlament a Rada se
podílejí rovným dílem na rozho-
dování. V případě rozdílných
názorů se po čteních v Evrop-
ském parlamentě vytváří Doho-
dovací výbor, který je sestaven ze
stejného počtu zástupců Evrop-
ského parlamentu i Rady a
ze zástupce Komise. Cílem
Dohodovacího výboru je dosáh-
nout kompromisního textu, který
by mohla schválit jak Rada, tak
Parlament. Nedojde-li k dohodě,
může Evropský parlament návrh
odmítnout, a tím návrh vlastně
smést ze stolu. 

Procedura souhlasu: Souhlas
Evropského parlamentu je vyža-
dován pro uzavírání mezinárod-
ních smluv, jako je tomu např.
v případě přistoupení nových
zemí či dohod s třetími státy o při-
družení. Souhlas se požaduje i
při důležitých opatřeních v rámci
Společenství (např. organizace
a cíle strukturálních a kohezních
fondů). Parlament vyslovuje sou-
hlas s novým předsedou Komise
a se složením celé Komise. Evrop-
ský parlament musí dát svůj sou-

hlas i s trestem, jež uvalí Rada na
některý z členských států.

Mezi další pravomoci Evropské-
ho parlamentu patří možnost
požádat Komisi, aby předložila
návrh zákonodárného aktu. Komi-
se je povinna na tuto žádost Evrop-
ského parlamentu reagovat. Evrop-
ský parlament dále každý rok
schvaluje rozpočet Unie anásledně
hodnotí, jak byly rozpočtové pro-
středky Komisí vynaloženy.

Evropský parlament vykonává
politickou kontrolu výkonných
orgánů Unie, tj. Komise a Rady.
Schvaluje nominaci předsedy
Komise a celé její složení, může ji
jako celek odvolat a projednává
souhrnnou zprávu Komise a její
závěrečný účet hospodaření.

Po rozšíření o 10 zemí bude mít
Evropský parlament 732 poslanců,
přičemž Česká republika v něm
bude mít 24 svých zástupců.

Evropská rada
Evropská rada je hlavním poli-

tickým orgánem Evropské unie.
Neschvaluje právní normy, ale při-
jímá politická rozhodnutí o priori-
tách budoucího vývoje Unie. Pos-
kytuje nezbytné podněty pro roz-
voj Unie, definuje všeobecné poli-
tické směry. Určuje střednědobé
a dlouhodobé cíle Unie. Je iniciá-
torkou nových politik a směrů. Vel-
kou měrou přispívá ke koordinaci
cílů a aktivit EU. Řeší také politické
otázky, které Rada nezvládla pro
jejich složitost. Často z jednání
Evropské rady vycházejí nové
nečekané podněty pro další rozvoj
integrace. Evropská rada však není
zákonodárce, její rozhodnutí jsou
pouze politická.

Evropská rada je složena z hlav
států a předsedů vlád členských

zemí. Setkávají se zde prezidenti
(hlavy států) Francie a Finska (tj.
států s prezidentským uspořádá-
ním výkonné moci) a předsedo-
vé vlád ostatních členských
zemí. Jednání se od roku 1986
účastní i předseda Komise.
Spolu s ním se od téhož roku
těchto jednání na nejvyšší úrov-
ni obvykle účastní i ministři
zahraničních věcí členských
států EU a další člen Komise.

Další instituce Evropské unie
Evropský soudní dvůr je nad-

státní orgán, který zajišťuje dodr-
žování práva při výkladu a prová-
dění smluv. Podle Smlouvy o EU je
příslušnost Evropského soudu
výslovně omezena na právní akty
Evropských společenství. Má pozi-
ci srovnatelnou s ústavním sou-
dem -- je hlavním vykladačem
a rozhodčím ve věcech práva
Evropských společenství.

Evropský soudní dvůr tvoří 
15 soudců a9 generálních advokátů.
Ti jsou jmenováni společnou doho-
dou vlád všech členských států 
na dobu 6 let. Soudci po svém jme-
nování zvolí ze svého středu předse-
du. Funkční období předsedy je tří-
leté. Úkolem generálních advokátů
je veřejně poskytovat odborné,
nezávislé a nestranné stanovisko
k projednávaným případům.

Evropský účetní dvůr chrání
zájmy evropských daňových
poplatníků. Kontroluje, zda EU
vydává finanční prostředky podle
rozpočtových pravidel, která si
schválila, a na účely, pro něž jsou
určeny.

Evropská centrální banka je
právní subjekt, který zajišťuje plně-
ní úkolů Evropského systému
centrálních bank buď vlastní čin-

ností, nebo prostřednictvím
národních ústředních bank. Je
plně nezávislá, což znamená, že
nemůže dostávat instrukce ani 
od vlád členských států, ani 
od institucí EU, ani od žádného
jiného orgánu. Evropská centrální
banka určuje zásady měnové poli-
tiky států Eurozóny.

Evropská investiční banka je
finanční institucí Evropských spo-
lečenství, jež poskytuje dlouhodo-
bé půjčky a záruky na investice,
které napomáhají rozvoji hospo-
dářství členských států EU a při-
spívají k prohlubování evropské
integrace.

Poradní orgány Evropských spo-
lečenství: Při přípravě legislativních
aktů Společenství se instituce, které
navrhují legislativu a rozhodují o ní,
tj. Komise aRada, opírají ostanovis-
ka poradních orgánů, které byly
k tomuto účelu zřízeny. Jsou to
Hospodářský a sociální výbor,
zastupující zájmy různých skupin
hospodářského a sociálního života,
a Výbor regionů, který zastupuje
zájmy regionálních a komunálních
územních správ v EU.

Evropská společenství a potažmo
Evropská unie jsou velmi složitou
„institucí“, jejímž popisem se dají
zaplnit stovky stránek. V tomto tří-
dílném nepříliš zábavném popisu
struktur a fungovaní Evropských
společenství a Evropské unie jsme
ve stručnosti obsáhli pouze to nej-
podstatnější. Dle mého názoru je
v tomto předvstupním čase vhodné
se s Evropskou unií alespoň zběžně
seznámit, abychom věděli, kdo
a jak bude rozhodovat o záležitos-
tech týkajících se každého z nás.

Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

Jak s cenou nájmů 

O parkování v naší městské části již bylo
napsáno mnoho článků, podáno stejné, ba
možná i větší množství stížností, v neposlední
řadě bylo vystaveno i téměř nekonečné množ-
ství blokových pokut a odtaženo nespočitatelné
množství aut na odstavná parkoviště. Přesto se
stále objevují dotazy občanů Prahy 3, kdy
konečně radnice s neúnosnou situací „něco“
udělá. Otázkou však je, „co“ má radnice udělat
a eventuelně „za co“ má radnice nápravu nevy-
hovujícího stavu parkovacích ploch realizovat. 

Občané by si měli uvědomit, že majoritní
část zástavby Prahy 3 vznikla před mnoha desít-
kami let, kdy soudobí architekti nepočítali s tak
masovou automobilovou dopravou, jaká
panuje dnes (např. parkoviště na panelákových
sídlištích byla dimenzována v poměru 1 auto
na cca 3 rodiny). Je tedy zcela pochopitelné, že
parkovací plochy ve staré zástavbě považovali
za dostačující. V současnosti se oproti tomu
ukazuje, že problém parkovacích míst dosáhl
vrcholu a je nutno jej razantně řešit.

V zahraničí běžně panuje praxe, že na okra-
jích měst vyrůstají velká záchytná parkoviště a
příměstští či venkovští obyvatelé dojíždějící 
do města za prací nechávají auta na těchto par-
kovištích a k dopravě do centra užívají městské
dopravy. Motivaci mají jednoduchou --parko-
vání v centru je natolik drahé, že si jej většina

lidí rozmyslí, navíc převažují pěší zóny a parko-
vacích míst je velmi málo. V Praze se zatím
tento model uvádí do praxe polovičatě -- 
na okrajích Prahy skutečně vyrůstají velká par-
koviště, avšak často zejí prázdnotou, neboť 
do centra města je možné autem vjet a nějaké
místo na parkování po chvíli objíždění jedno-
ho či dvou bloků naleznete. Tímto způsobem
bohužel někteří mimopražští řidiči či motoristé
z jiných městských částí využívají i parkovací
plochy na Praze 3. Zaparkují -- bezplatně -- blíz-
ko metra Flora či Jiřího z Poděbrad a je-
dou 2 až 3 stanice metrem do centra (oproti 

15 i více stanicím z okrajových záchytných par-
kovišť na Zličíně, Černém mostě apod.). Tímto
jednáním ale zabírají plochu pro obyvatele
dané lokality (rezidenty), kteří si pak stěžují, že
musí parkovat blízko křižovatek, na chodní-
cích atp., což samozřejmě příslušníci Městské
policie pokutují.

Pro obyvatele Prahy 3 je podstatné, že na
koncepčním řešení se již pracuje. Na posled-
ním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 dne
24. 6. 2003 nastínil místostarosta za ODS MUDr.
Marek Zeman projekt na řešení parkování. Veš-
keré parkovací plochy by byly rozděleny do tří
zón, které by po vzoru Prahy 1 usnadňovaly
především obyvatelům dané lokality (v tomto
případě Prahy 3) najít parkovací místo. Kon-
krétní projekt by měl být představen na jednom
z nejbližších zasedání Zastupitelstva MČ.

V samém závěru bych rád občany upozor-
nil, že městská část disponuje volnými parko-
vacími plochami (garážemi či podzemními
stáními), jejichž seznam je možné na-
lézt na internetových stránkách Prahy 3
(www.praha3.cz). Každý občan se může o pro-
nájem takovýchto volných ploch ucházet 
ve výběrových řízeních formou „obálkové
metody“ (podrobněji o výběrových řízeních
viz webové stránky radnice).

Mgr. Jan Šmíd, zastupitel

Parkování, Achillova pata Prahy 3

Co nového s vrchem Vítkov?

Ne všichni nájemníci se chovají tak, jak mají
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Ve středu 24. 9. proběhne
v Paláci Akropolis křest nového
CD známé rockové skupiny Psí

vojáci s názvem Těžko říct.
Novinkou tohoto alba je účast
několika hostů, někteří z nich
budou pro fanoušky opravdo-
vým překvapením.

Křest nového CD právě v Palá-
ci Akropolis samozřejmě není
náhodný: Psí vojáci vždy za svou
domovskou pražskou scénu
považovali a považují JUNIOR
KLUB, a tak když v roce 1996
skončila svou činnost Chmelni-
ce, přesunuli se opět v rámci
Prahy 3 za ním do Paláce Akropo-
lis. Dobří přátelé -- zejména pořa-
datelé, zvukař a úžasné křídlo --
se přece neopouštějí…

-pbš-

Psí vojáci křtí nové CD

Skladatel a pianista Filip Topol

Malíř a grafik Vladimír Komá-
rek se narodil 10. srpna 1928
v Hořensku u Semil a kromě dět-

ství, které prožil na Slovensku,
celý svůj život strávil v rodném
kraji. Výjimku tvořila ještě doba
studií na Akademii výtvarných
umění a Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze.

Výstava v žižkovském Atriu je
uspořádána k 75. výročí umělco-
va narození a je průřezem přede-
vším jeho tvorby malířské a gra-
fické s ukázkami z prací sochař-
ských a knižních ilustrací. Sna-
hou autora scénáře výstavy je
zachytit podstatné etapy autoro-
va tvůrčího vývoje až do konce
života. Vladimír Komárek zemřel
loni v srpnu krátce po svých
74. narozeninách.

Vladimír Beneš,
spoluorganizátor výstavy

MČ Praha 3  vyhlašuje 
fotografickou soutěž
„Žižkov 21. století“

Podmínky soutěže
1. Do soutěže se můžou přihlásit všichni občané od 16 let.
2. Fotografie budou na TÉMA:
● Proměny Žižkova ● Kulturní a společenský život na Žižkově ● Člověk a příroda ● Snímek typický

pro Žižkov.
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografie -- 18x24, event. 15x21 cm, odvozeni-

ny při zachování delší strany.
4. Fotografie označené na rubové straně jménem, adresou a příp. telefonem zašlete na adresu: Měst-

ská část Praha 3, odd. kultury, Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3.
5. Uzávěrka soutěže je 14. 9. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníky vyrozumíme do konce

září. Ceny budou vítězům slavnostně předány při vernisáži výstavy z fotografií soutěže "Žižkov 21. sto-
letí" dne 21. 10. 2003. Vítězné fotografie najdete na www.praha3.cz.

Ocenění: 1. místo -- 2000,- Kč, 2. místo -- 1500,- Kč, 3. místo -- 1000,- Kč. Čestné uznání -- 500,- Kč.
6. U vítězných a vystavených snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propagaci soutěže

a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotografie zůstávají vyhlašovateli soutěže.
Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

Hlavním tahákem zářijového
programu kina Aero je bezesporu
jedenáctidenní přehlídka filmů
Federica Felliniho. Jejím cílem je
předvést filmovým fanouškům
co nejvíce z díla tohoto italského
génia. Bude možnost vidět filmy,
které nejsou v české distribuci
běžně dostupné, jako Giulietta
a duchové, Řím, Město žen,

Zkouška orchestru, Casanova,
Klauni, Amarcord, Silnice,
Boccaccio 70 či Sladký život --
promítací práva byla zakoupena
pouze na tyto jednorázové pro-
jekce.

Říjen bude ve znamení hudeb-
ních filmů, jednorázově budou
promítány hudební filmy jako
třeba Hair, 200 Motels, Tommy,

Jesus Christ Superstar nebo The
Wall. Ve spolupráci s Goethe
Institutem proběhne také pře-
hlídka filmů klasika německého
expresionistického filmu F. W.
Murnaua. Němé filmy budou
doprovázeny živou rockovou
hudbou kapel Už jsme doma,
Orchestr Snivců a VRM.

-red-

Sladký život v AERU

FFeeddeerriiccoo  FFeelllliinnii

PÁTEK 26. září
12.00 slavnostní zahájení -- Vinice na Grö-

bovce
12.45 slavnostní průvod -- Havlíčkovy 

sady -- náměstí Míru

nám. Míru
11.45 lidový soubor Kolíček 
12.30 Limbora 
13.30 Vltavanka
15.00 rozloučení s průvodem 
15.30 Račanka
16.30 přestávka v době bohoslužby
17.30 Staropražský kabaret aneb zpívání 

s Karlem Hašlerem, 1. část 
18.50 Cafe-rock 
20.00 Staropražský kabaret aneb zpívání

s Karlem Hašlerem, 2. část   
21.00 Svatby pana Voka -- filmová pro-

dukce pod širým nebem 

Atrium na Žižkově
15.00 košt archivních vín

nám. Jiřího z Poděbrad
15.00 Žižkovanka 
16.00 proslovy starostů a partnerů
16.20 Abraxas
17.00 ukázky dovednosti s bičem 
17.20 Tam Tam Orchestra 
18.00 Studna -- divadelní představení 

„O princi Bajajovi“
18.20 soutěž -- pojídání hroznů na čas
19.00 rytířský turnaj na koních 
19.30 --123 minut 
20.30 Krless -- gotická hudba
21.00 Ready Kirken

SOBOTA 27. září
nám. Míru

12.15 Jagabab -- gotická hudba 
13.00 slavnostní zahájení sobotního pro-

gramu, představení nového zna-
ku a praporu MČ Praha 2

13.30 Shannon -- irská lidová hudba 
14.40 Bran -- bretaňská hudba 
16.30 přestávka hudební produkce 

v době bohoslužby
15.50 Svěženka doktora Nuta -- blues 
17.45 SM Lomoz -- worldmusic 
18.50 Vinohrady beat 
20.30 Karel Zich 

nám. Jiřího z Poděbrad
12.30 Žižkovanka 
13.45 zahájení druhého dne
14.00 soubor písní a tanců 
15.00 soutěž -- výroba vlastního vína na čas 
15.30 Cimbálová muzika Franty Černého
16.30 soutěž -- rozpoznání odrůdy a

ročníku vína

17.00 Velvet Underground Revival
18.00 Alfa Omega -- divadelní představení

„Černý den na Tolštejně“
18.20 soutěž -- pojídání hroznů na čas
18.40 předání šeku obci nejvíce postižené

loňskými povodněmi -- starostovi 
MČ Praha 8

19.30 U2 Pop Revival
20.30 žongléři s ohněm
21.00 Ivan Hlas

NEDĚLE 28. září
Karlovo nám.

Návštěva císaře Karla IV s chotí Annou
Svidnickou, rytířská klání, dobová hudba
a tanec, středověké tržiště s ukázkou dobo-
vých řemesel.

Doprovodné programy v průběhu Vino-
hradského vinobraní:
● ukázky sokolnických dovedností
● dětský koutek (sladkosti, lukostřelba, 

poníci)
● dobové tržiště -- historická řemesla

(kovář, keramická dílna, svíčkařství, zbro-
jíř, koželuh, vazba knih, košíkář), stylová
taverna, dobová střelnice, vojenské leže-
ní, eko-zemědělci, stánky s občerstvením

● rytířský turnaj na koních -- rytířská klání
o srdce královny

● potrestání nehodného zlosyna, ukázka
středověké tortury

● vystoupení mistra světa v práskání bičem
● ukázka žebravých mnichů
● výstava Žižkovského pokladu s povyšovací

listinou v Atriu
● svěcení erbu a praporu atd.

Generální partner: Stavební spořitelna 
České spořitelny, a. s. 

Hlavní partner: Vinium Velké Pavlovice, a. s

Pokud slyšíme slova „klasický
balet“, většinou si představíme
primabaleríny Velkého divadla
v Moskvě, v bližším případě
Národního divadla v Praze. Málo-
kdo by ale hledal klasický balet na
Žižkově.

A přitom v sokolovně na Koně-
vově ulici existuje Baletní škola
Jána Nemce, která se věnuje
dětem od 4 do 18 let. Že vám to
jméno něco říká? Samozřejmě --
sólista baletu Národního divadla
a princ z Labutího jezera, Popelky,
Špalíčku, Zlatovlásky, carevič Ivan
z Ptáka ohniváka, vévoda Albert
z Giselle nebo král Dancen z Mac-
betha. Toto vše jsou  role, které
v letech 1982 až 1997 na prknech
Národního divadla v Praze ztvár-
nil ředitel již 10 let existující školy,
která se  z původních 17 žáků  roz-
rostla na nynějších téměř 100.

Činnost  školy je zaměřena na
výuku klasické baletní techniky
a její zpřístupnění co nejširším

vrstvám dětí a mládeže. Cílem
není byznys, ale škola rodinného
typu, kde všechny děti vyučuje Ján
Nemec osobně. Jako jediná balet-
ní škola v Praze pořádá několik
vlastních školních  divadelních
představení. O letních prázdni-
nách se koná soustředění, děti se
pravidelně  účastní  na meziná-
rodní soutěži amatérů v klasickém
tanci Ašský střevíček. Po celý rok
škola pořádá vystoupení, např.
pro Svaz výtvarníků, charitativní
nadace, domovy důchodců aj.

Absolventi Baletní školy Jána
Nemce úspěšně studují na
Taneční konzervatoři a dále se
uplatňují v baletních souborech
našich scén, v oblasti hudebního
divadla i v muzikálových projek-
tech. Řada z nich odchází na
zahraniční scény, někteří pokra-
čují ve studiu na AMU.

K 10. výročí vzniku této školy
bylo 1. června v Divadle pod Pal-
movkou uspořádáno slavnostní

představení. Program byl velmi
náročný a kvalita vystoupení fre-
kventantů školy si nezadala
s vystoupeními sólistů baletu
Národního divadla Zuzany
Pokorné, Terezy Podařilové, Sta-
nislava Fečo a Jiřího Kodyma.
Baletní škola Jána Nemce vstupu-
je do druhého desetiletí. Jistě
bude stejně úspěšné jako to první.

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty

Baletní škola Jána Nemce

Projekt EuroConnections je
neziskový a v současnosti velmi
známý koncepční hudební festi-
val evropské hudby, probíhající
pravidelně již od roku 1998.

Cílem je zprostředkovat čes-
kému publiku kontakt s mladý-
mi interprety současné hudební
scény v Evropě a na druhé stra-
ně podpořit začínající profesio-
nální soubory z České repub-
liky a umožnit jim prezentaci

na evropské hudební scéně. Pro-
jekt se nadto snaží zajistit českým
uměleckým manažerům přístup
do evropského prostoru, kde
mohou získat nové zkušenosti
ve způsobu organizace a produk-
ce kulturních akcí.

Díky EuroConnections se praž-
ské publikum jednou měsíčně
setkává s nejrůznějšími hudební-
mi žánry a umělci, jejichž tvorba
je u nás jinak nedostupná.

V minulých letech tak v rámci
EuroConnections vystoupili
v Paláci Akropolis např. La Phaze,
Feng-JünSong&Slunečníorches-
tr,UnderByen,RoeDeer,NoBluff
Sound, Southpaw, Bumcello,
Wide Open Cage, Khoiba, Arom,
Alvik, LoOp, Al-Yaman, Rachid
Taha, Ecstasy of st. Theresa, Blow
a mnoho dalších.

Ludmila Škrabáková,
Palác Akropolis

EuroConnections v Paláci Akropolis

V září vystoupí v rámci EuroConnections francouzští AIWA

Výstava Vladimíra
Komárka v Atriu

Program VII. ročníku Vinohradského
vinobraní 2003

V. Komárek: Zvěstování
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Z důvodu výměny kolejové
křižovatky na Senovážném
náměstí a opravy tramvajové
tratě v Havlíčkově a Dlážděné

ulici je v období od 5. 8. 2003
(0.30 hod.) do 7. 10. 2003 (4.00
hod.) přerušen tramvajový pro-
voz v úsecích zastávek Masary-

kovo nádraží -- Hlavní nádraží
a Masarykovo nádraží -- Jind-
řišská.

Prahy 3 se dotknou tyto
změny tramvajových linek
denního provozu: linka 5 není
po dobu výluky v provozu;
linka 9 je v úseku Lazarská --
Nákladové nádraží Žižkov
odkloněna přes zastávky Karlo-
vo náměstí, I. P. Pavlova, Flora
a Želivského; linka 11 je ve
směru ze Spořilova ze zastávky
Vozovna Strašnice odkloněna
přes zastávky Průběžná
a Zahradní město na obratiště
Nádraží Hostivař, kde je ukon-
čena; linka 16 je ve směru
z centra zkrácena a ukončena
na obratišti Vápenka; linka 26

je ve směru z Divoké Šárky 
ze zastávky Strossmayerovo
náměstí ukončena jednosměr-
ným objezdem přes zastávky
Vltavská, Bílá labuť a Náměstí
Republiky.

V trase Černokostelecká --
Vozovna Strašnice -- Flora --
Olšanské náměstí -- Hlavní ná-
draží je zavedena zvláštní linka
35, v trase Spojovací -- Ohrada -
Olšanská -- Hlavní nádraží
zvláštní linka 39, od 27. 9. 2003
(4.00 hod.) budou obě linky
ukončeny již v zastávce Husi-
necká. V úseku Husinecká --
Masarykovo nádraží bude 
od tohoto data zavedena náhrad-
ní autobusová doprava X-9.

Zdroj: www.dpp.cz

VETERINÁRNÍ AMBULANCE HELP
Italská 25, Praha 2

Ordinační hodiny: po-pá  9-12 15-21
i so 8-11 a ne 17-21

veškerá  veterinární činnost  pro  malá  zvířata
a drobné zvířectvo

tel.: 222 251 569, mob. 24 h  606 674 168

EuroEdu, s.r.o.

McNeilus School
Washingtonova 25, Praha 1

Aj, Nj, Fj, Šj, It, Čj
Kurzy pro veřejnost

(konverzace + gramatika)
2x2 h/týden - 4 680 Kč (64 h) 

Vyučují rodilí mluvčí

Konverzační kurzy
Kurzy pro děti

Příprava na FCE, CAE, SJZ
Pomaturitní studium 

Tlumočník-překladatel AJ

Tel. 221 674 500, 
604 286 214

www.mns.cz, info@mns.cz

Cyklus 11 přednášek na
téma současného moderního
a praktického křesťanství pro-
běhne na Praze 3 každé úterý
počínaje 23. 9. vždy od 19.00
hod. ve sborovém domě Círk-
ve bratrské v Koněvově 24
(vstup zdarma, rezervace:
p. Jányš, 777 847 675,
janys@dubovy.cz). Cyklus je
součástí tzv. kurzů Alfa, které
na celém světě pořádají všech-
ny křesťanské církve. Více viz
www.kurzyalfa.cz.

*
Dne 13. 7. 2003 uplynulo 10

let od zahájení Ošetřovatel-
ského domova Praha 3, Pod
lipami 44. Toto zařízení
s kapacitou 22 lůžek slouží
především seniorům a zdra-
votně postiženým občanům,
kteří trvale žijí na území Měst-
ské části Praha 3. V lednu 2001
byla kapacita rozšířena o dal-
ších 42 lůžek v nově otevře-
ném zařízení v Habrové ulici.

Ošetřovatelský domov je
příspěvkovou organizací MČ
Praha 3, platby za pobyt jsou
hrazeny částečně přímo klien-
tem, vyšší částkou přispívá
MČ.

*
Dne 6. září v 18.00 hod. uvá-

dějí římskokatolické farnosti
Praha 3 - Žižkov a Raiffeisen
stavební spořitelna benefiční
akci pro neziskový sektor
Prahy 3 „Kněz a moderátor
Miloš Szabo a náš host - Hele-
na Štáchová, ředitelka Divadla
Spejbl a Hurvínek“. Akce pro-
běhne v konferenčním sále 
ve 2. podlaží budovy centrály
RSTS, Koněvova 99, Praha 3.
Vstup zdarma.

*
Žižkovanka na Jarově. 
Za podpory MČ P3 se v sále

učiliště na Jarově opět konají
taneční odpoledně seniorů:
17. 9. , 15. 10., 12. 11. vždy 
od 14 hod.

Stručně

■ Pronajmu  zahrádku
s chatkou na okraji Prahy 8.
18 tis. za rok.  Parkování
před pozemkem, voda
v ceně. Tel. 777 060 544
■ Šití, úpravy a pletení
oděvů. Flora. Tel. 222 713
115, 737 519 363
■ Herecká a taneční akade-
mie Háta vypisuje konkurs
na nábor dětí ve věku od
sedmi let do nově otevřené
třídy, který se koná v úterý 9.
9. 2003 od 15.00 do 17.00
hodin ve sportovní hale
Sokol Královské Vinohrady -
Praha 2. Informace na tel.:
724 028 247
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jese-
niova. Tel. 606 419 874 ■
Angličtina, NJ, RJ, FJ - ví-
kendy v Praze 3 7x za 5
měsíců, intenzivně. Tele-
fon: 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 

■ Vyměním st. 1+1 I. kat. 1.
patro za 2+1 I. kat P3. Tel.
604 725 657

Rychloopravna obuvi
výroba klíčů

brašnářské práce
Palác Flora, vchod Albert

otevřeno denně 9-21

DELTA 
SCHOOL

since 1990

Angličtina
Kurzy pro veřejnost

v ZŠ Lupáčova 1, Praha 3
Zápisy na šk. rok 2003/2004: 

2. , 4. a 9. září 2003
16.00 - 20.00 hod. v  ZŠ Lupáčova

- dospělí i děti (odpoledne a večer)
- všechny úrovně pokročilosti
- britské učebnice, moderní metodika
- přípravné kurzy na zkoušky

FCE University of Cambridge

Kurzy pro podniky
Informace: PhDr. Jakub Cháb 

tel.: 222 722 888,  724 234 796      
e-mail: deltaschool@iol.cz

INZERCE

NEDOSTALI JSTE NOVINY DO SCHRÁNKY?
I přestože náš distributor garantuje takřka 

stoprocentní zanesenost novin Městské části Praha 3,
je možné, že právě Vám nebo Vašim známým se 

naše noviny do schránky nedostaly.
Pro tento případ jsme pro Vás zřídili zvláštní 

telefonní linku, která bude zaznamenávat Vaše 
připomínky k distribuci a předávat je zanáškové 

službě ke zlepšení kvality roznosu novin.
HOTLINE

Simona Lhotáková, Previa CR, 
telefon: 224 916 850

Změny tras tramvajových linek projíždějících Prahou 3

Ředitelka: Mgr.Věra Pavličková
tel.: 222 520 134 -- ústředna 
tel., fax: 224 256 954 -- škola,
SPC
e-mail: zvspraha3@volny.cz

Škola vzdělává jedince, kteří
mají problémy s výukou 
na školách běžného typu.
Vzdělávání probíhá podle indi-
viduálních potřeb jednotlivců
v malých třídních kolektivech
(4 -- 12 žáků) a pod vedením
speciálních pedagogů.

Škola poskytuje logopedic-
kou péči na odborné úrovni,

nadstandardní terapie se
zaměřením na specifické poru-
chy, zajímavé zájmové aktivity
(keramika, posilovna, práce 
na počítačích, hudební, výtvar-
ný a fotbalový kroužek).

Škola se také zaměřuje na roz-
voj manuální zručnosti a před-
profesní přípravu žáků.

Při škole je zřízeno speciální
pedagogické centrum, které
zajišťuje poradenské, diagnos-
tické a terapeutické služby
veřejnosti i žákům školy.

Školní družina funguje
denně od 6.30 do 17.30 hodin.

Večerní škola pro starší men-
tálně postižené je určena 
pro absolventy různých speci-
álních škol. Výuka probíhá jed-

nou týdně v odpoledních hodi-
nách.

Marcela Poláková, 
Odbor školství

Zvláštní škola, Slezská 68, Praha 3
V čísle 12/2002 Radničních novin jsem vám představili základní školy na Praze 3, nyní přehled doplníme o školu
zvláštní, jejímž zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy.
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Štítného14, Praha 3 
tel.: 222 780 396 
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
14. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
16. út 19.00 ZÁSKOK
17. st 19.00 ZÁSKOK
21. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
24. st 19.00 ŠVESTKA
25. čt 19.00 CIMRMAN V ŘÍŠI

HUDBY 
DIVADLO KONZERVATOŘE
22. po 19.00

Pierre de Marivaux: 
HRA LÁSKY A NÁHODY 

29. po 19.00 Robinson Jeffers: 
MEDEA

Biskupcova 31, Praha 3
tel: 271 771 349 fax: 222 585
345 info@kinoaero.cz  
http://www.kinoaero.cz
Pokladna otevřena vždy hodi-
nu před představením. Před-
prodej vstupenek na celý měsíc
denně od 17 do 21 hod. Vstup
na představení označená FK
(Filmový klub) s členským prů-
kazem AČFK. Bar otevřen
denně 16 až 23 hod. (i během
promítání).
1. po 18.00 UMĚLCOVA

SMLOUVA /FK/
20.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS /FK/

2. út 18.00 VELKÁ ŽRANICE
/FK/
20.30 MONTY
PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA /FK/

3. st 15.30 SEDMÁ PEČEŤ -
FK pro střední školy
18.00 DALŠÍCH DESET
MINUT I 
20.30 DALŠÍCH DESET 
MINUT II

4. čt 18.00 ARIZONA
DREAM /FK/
20.45 UNDERGROUND

5. pá 18.00 KYTICE Z TISÍCE
A JEDNÉ NOCI /FK/
20.30 DEKAMERON
/FK/
23.00 DIKTÁTOR

6. so 18.00 GHOST DOG:
CESTA SAMURAJE
/FK/
20.30 SAMSARA
23.00 THE SHINING

EVROPSKÝ DEN ŽIDOVSKÉ
KULTURY 2003

7. ne 18.00 SPALOVAČ MRT-
VOL
20.30 PIANISTA

8. po 18.00 NUDA V BRNĚ
20.30 ZKURVENÁ EXIS-
TENCE

9. út 18.00 CANTERBURSKÉ
POVÍDKY /FK/
20.30 SALÓ ANEB 120
DNÍ SODOMY - jedno-
rázová projekce

10. st 15.30 LÁSKA SHORA - 
FK pro střední školy
18.00 LAUREL 
CANYON
20.30 MĚSTO BOHŮ

11. čt 18.00 HODINY
20.30 BRAZIL /FK/

12. pá 18.00 OBČAN KANE
/FK/
20.30 APOKALYPSA
REDUX

13. so 17.30 APOKALYPSA
REDUX

21.00 ŽENY NA POKRAJI
NERVOVÉHO
ZHROUCENÍ - 
jednorázová projekce

14. ne 18.00 SOLARIS /FK/
21.00 STRACH
A CHVĚNÍ

15. po 18.00 NIKDE V AFRICE
20.45 NEBE NAD BER-
LÍNEM /FK/

16. út 18.00 ZVĚTŠENINA 
/FK/
20.30 STVOŘENI PRO
LÁSKU

17. st 15.30 KRÁTKÝ FILM
O LÁSCE - FK pro střed-
ní školy
18.00 BOWLING FOR 
COLUMBINE
20.30 ZBĚSILOST 
V SRDCI - jednorázová 
projekce

PŘEHLÍDKA FILMŮ:
FEDERICO FELLINI II

18. čt 18.00 GIULIETTA 
A DUCHOVÉ
21.00 81/2

19. pá 18.00 ŘÍM
20.45 MĚSTO ŽEN

20. so 18.00 ZKOUŠKA 
ORCHESTRU
20.00 CASANOVA

21. ne 18.00 MĚSTO ŽEN
20.45 KLAUNI

22. po 18.00 AMARCORD
20.30 81/2

23. út 18.00 SILNICE
20.30 BOCCACCIO 70

24. st 15.30 A LOĎ PLUJE - FK
pro střední školy
18.00 GINGER A FRED
20.30 SATYRICON

25. čt 18.00 KLAUNI
20.30 SLADKÝ ŽIVOT -
premiéra

26. pá 18.00 CASANOVA
21.00 SLADKÝ ŽIVOT

27. so 18.00 SATYRICON
20.45 A LOĎ PLUJE

28. ne 17.30 BOCCACCIO 70
20.30 GIULIETTA 
A DUCHOVÉ

29. po 18.00 ALBÍN JMÉNEM
NÓI
20.30 MĚSTO BOHŮ

30. út 18.00 MECHANICKÝ 
POMERANČ
20.45 ŽELARY

FILMY PRO DĚTI
6. so 15.30 PLANETA 

POKLADŮ
7. ne 14.00 HADÍ PRINC
13. so 15.30 ČERT VÍ PROČ
14. ne 14.00 KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ I
20. so 15.30 KNIHA DŽUNGLÍ II
21. ne 14.00 MACH  

A ŠEBESTOVÁ 
K TABULI

27. so 15.30 FIMFÁRUM JANA
WERICHA

28. ne 14.00 KRTKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ II

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI

7. ne 16.00 O ŠEVCI KUBOVI
- Divadlo Mrak

14. ne 16.00 PRINCEZNA NA 
HRÁŠKU - Divadlo 
Trakař

21. ne 16.00 DUHOVÉ 
BUBLINY - Václav 
Strasser a Katja
Jiránková

28. ne 16.00 KOCOUR 
V BOTÁCH - 
Divadlo Času

w w w . p a l a c a k r o p o l i s . c z  
Centrum nezávislé kultury
Palác Akropolis, a.s., Kubelíko-
va 27, Praha 3 - Žižkov e-mail:
i n f o @ p a l a c a k r o p o l i s . c z
JUNIOR KLUB email:radka.
proskova@palacakropolis.cz
Předprodej vstupenek: poklad-
na (Kavárna Akropolis): po - pá
10:00 - 0:00,  so, ne 16:00 - 0:00,
tel.: 296 330 913, Ticketpro, 
Ticketportál, Ticketstream
Změna programu vyhrazena.

6. po 19.00 ITF Czechoslova-
kia 2003

Finále soutěže nejlepších čes-
kých a slovenských deejays
9. út 19.30 Future Line: Jeli-

zaveta Bam *
10. st 20.00 Šarközi - křest CD

Magorie
16. út 19.30 Future Line: After

Shake + Junk *
17. st 19.30 Southpaw + Roe

Deer
19. pá 19.30 EuroConnecti-

ons: Aiwa (FR) 
20. so 19.30 Killing Joke (UK)
23. út 19.30 Future Line: Vlny

+ Velvet Ecstasy *
24. st 19.30 Psí Vojáci - křest

CD
25. čt 19.30 United Colours of

Akropolis
26. pá 19.30 The Residents -

Demons Dance Alone
Eurotour 2003 *

27. so 19.30 Blackfire - Jones
Benally Family (Arizo-
na, USA) + Gaia Mesiah
j. h. *

29. po 19.30 Taras Čubaj se
skupinou PLAČ JERE-
MIJI -  ukrajinská folk-
rocková skupina

30. út 19.30 Future Line:
Slot&Shade *

Výstava:
Otto Placht: Amazeon

1. 9. - 30. 9.
Výstava kreseb a skic
známého českého
výtvarníka

KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ
Čajkovského 12, tel. 222 721 838,
fax. 222 716 866
w w w . a t r i u m . z d e . c z
PŘEDPRODEJ: Předprodejní
kanceláře TICKETPRO. TÝN-
SKÁ GALERIE - Staroměstské
nám. 14, VIA MUSICA - Malost-
ranské nám. 13 
Pokladna ATRIA otevřena: pon-
dělí a středa od 15 do 18 hodin
a ve dnech konání koncertů
hodinu před začátkem. Telefo-
nická  rezervace vstupenek na
č. 222 721 838. Zřizovatelem
ATRIA na Žižkově je MČ P-3. 
Předprodej zahájen 1. září. 
4. čt 19.30 VZPOMÍNKOVÝ

VEČER K NEDOŽITÝM
75. NAROZENINÁM
VLADIMÍRA
KOMÁRKA
Pořádáno ve spolupráci
s nakladatelstvím 
BONAVENTURA.

10. st 19.30 Vítězslav
ČERNOCH - housle,
Sachiko MINAMI
(Japonsko) - klavír
Program: W. A. Mozart,
A. Dvořák, G. Fauré.

13. so 15.00 ENSEMBLE 
PUCHBERG 
Program: J. N. Humel, 
C. M. von Weber, J. 
Haydn, J. L. Dusík. 
Pro seniory vstupné 
20 Kč. Ve spolupráci 
s organizací Menuhin 
Live Music  Now.

17. st 19.30 SETKÁNÍ SE
SOUBOREM MUSICA
BOHEMICA
První koncert podzimního
abonentního cyklu.

18. čt 19.30 TANČÍM
A ZPÍVÁM - Renesanční

písně a tance
soubor CHAIRE 

22. po 19.30 PENGUIN
QUARTET
Program: J. Suk, B. Bartók,
F.  Schubert.

24. st 19.30 I. BROUKOVÁ -
soprán, P. JANČOVÁ -
mezzosoprán, E.
KEGLEROVÁ - cembalo. 
Program: B. Strozzi, C. 
Monterverdi, G. 
Frescobaldi, S. Rossi,
G. F. Händel, J. S. Bach, 
J. D. Zelenka. 

25. čt 19.30 BLÁZNIVÁ LÉTA 
E. KRIZ - LIFKOVÁ -
zpěv, M. DVOŘÁK - 
klavír.

30. út 19.30 PRAŽSKÉ 
KYTAROVÉ KVARTETO
Program: J. Ch. Dematius,
A. Vivaldi, J. Rodrigo, 
S. Prokofjev,
M. de Falla, Š. Rak.

VÝSTAVNÍ SÍŇ - 
otevřeno denně mimo pondělí
od 14 do 17.30 hodin a v pře-
stávkách večerních koncertů
5. 9. - 28. 9. Vladimír KOMÁREK

„Hledání ztracené-
ho času“ - oleje,
grafika, kresby

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ-
HO HUDEBNÍHO FESTIVALU
NEKONVENČNÍ
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM 
Jiřího Hoška 

Předprodej v trafice TTT
naproti hotelu Olšanka. 
email: Hosekj@r.umu.czwww.
zizkov. cz/festival
17. st 16.00 SLAVNOSTNÍ

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Betlémská kaple  na 
Žižkově, Prokopova 4

24. st 16.00 SLAVNÍ UMĚLCI
ODPOČÍVAJÍCÍ NA
OLŠANECH
koncert v kostele sv. Rocha,

vycházka po Olšanských 
hřbitovech s výkladem

25. čt 16.00 ZE ŽIŽKOVA DO
KARLÍNA TUNELEM
žižkovský tunel pro 
pěší - 17.00 Palác Karlín,
Thámova 13, Praha 8

29. po 19.30 100. JUBILEUM
KOSTELA SV. PROKOPA
kostel sv. Prokopa

VSTUPENKY / TICKETS.
V hrací dny na pokladně diva-
dla Ponec (18.00 - 20.00), Husit-
ská 24A, Praha 3, tel.: 222 721 531
(18.00 - 20.00). Informace a re-
zervace na tel. 224 817 886, 
224 813 899 (9.00 -17.00), email:
vstupenky@divadloponec.cz,
www.divadloponec.cz. 
Předprodej též v pokladně divadla
V Celetné, Celetná 17, Praha 1,
tel.. 222 326 843 (po-pá 9.00 -
19.30, so-ne 12.00 - 19.30) nebo
v sítích Ticketpro a Ticket-
stream. Slevy pro studenty,
důchodce a zdravotně postižené.

24. st a 25. pá  20.00 
Nir de Volff - Dolli in Prague
I. premiéra nového díla vynika-
jícího izraelského choreografa,
které nastudoval v Divadle
Ponec pro české tanečníky

29. po a 30. út  20.00 
Pražský komorní balet + Tivoli
Pantomime Ballet
Pražský komorní balet - soubor
Státní opery Praha se vedle své neo-
klasické linie stále více otevírá
taneční moderně. Potenciál soubo-
ru je veliký a tak stojí za to tři chore-
ografie, kterými se představil na fes-
tivalu Tanec Praha 2003. Mimo to
vrámci večera vystoupí ještě dánský
soubor Tivoli Pantomime Ballet.

Září

Zveme Vás do Ulity na zahajo-
vací akce nového školního
roku (akce se konají v Ulitě,
pokud není uvedeno jinak):

1. po TAHÁK, aneb prodlou-
žíme prázdniny o 1 den

Zábava, hudba, výtvarné
dílny a jiné. Nám. J. z Podě-
brad, vstup volný. 
15.00 - 18.00
9. út SKÁKÁNÍ V ULITĚ -

ulítlé skákadlo a jiné
atrakce v Ulitě. Vstup
volný. 14.00 - 17.00

10. st KONCERT T-BOYZ
s diskotékou a autogra-
miádou Vstup 30,- Kč.
16.00 - 18.00

21. neART STUDIO - nedělní
výtvarná dílna pro rodi-
če a děti

Zájmové kroužky:
SPORTOVNÍ KROUŽKY:
Florbal, Volejbal, Míčové hry,
Aerobik, Tai-ji, Tenis, Stolní
tenis, Sebeobrana, Nohejbal,
Liga malé kopané, Fit klub,
Jóga

ESTETIKA: 
Divadelní kroužek, Keramika,
Výtvarná školička, Grafika,
Kreslení - 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 kama-
rád, S počítačem do světa,
Programování (začátečníci,
pokročilí), Grafika na PC,
Elektro, Modelář, Šikulka,
Kutílek, Hokus pokus

VZDĚLÁVÁNÍ: 
Psaní na PC, Základy práce 
na PC, Angličtina, Francouz-
ština, Přípravka na SŠ - Mat.+ČJ

PRO NEJMENŠÍ: 
Lidové tanečky, Sportovní
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 můžete hrát fotbá-
lek, e-šipky, surfovat na inter-
netu, poslouchat hudbu, nebo
si zahrát zajímavé stolní hry.
Vstup na kartu BEZTÍŽE (za
100,-/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, kro-
ket, létající talíř aj. Listopad
až březen-  Po, St, Čt 15.00 -
19.00.

KLUB KARETNÍCH HER
(Magic: The Gathering) 
od 30.9. každé úterý 16,00 -
18,00 v klubu Beztíže, vstup
zdarma.

KLUB ŽONGLÉRŮ: 
každý pátek 14.20 - 15.55.
Možnost zapůjčení hraček za
20,- (míčky, kuželky,kruhy,
diabolo, flower stick, kiwi-
do…)

FIT KLUB + KLUB MRŇOUSÚ
každou středu (od 1.10.) kon-
diční cvičení, aerobik, posilo-
vání s hlídáním dětí. 10.00 až
11.00 hod., 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

HERNA
Mateřského a otcovského centra -
9.00 - 12. 00 od pondělí do čtvrtka

ZÁPISY DO KURZŮ 
- 14.00 - 17.00 od 15. do 18. září
Dílničky Mateřského a otcovského
centra a dopolední aktivity začnou
pravidelně fungovat od 15. 9.,
ostatní aktivity budou dle Vašeho
zájmu otevírány postupně

MOC
- Mateřské a otcovské centrum

- program pro rodiče s dětmi
od narození (herna, výtvarné
dílničky pro děti, výroba
dárků, cvičení, burza...)

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKY 
pro děti od 3 let bez doprovo-
du rodičů

ODPOLEDNÍ KURZY 
pro děti od 3 do 6 let  - anglič-
tina s pohybem, flétnička
s keramikou, malování s kera-
mikou

HUDEBNÍ KURZY
pro děti od 6 let a pro dospělé
- klavír, flétna

VÝTVARNÉ KURZY
pro děti od 6 let - ochutnávka
různých výtvarných technik
a rukodělné práce

KERAMICKÉ KURZY 
pro děti od 6 let, pro rodiče
s dětmi, pro rodiče s hlídáním
dětí, pro dospělé i jednorázové
výtvarné ateliéry

Jeseniova 19 Praha 3 
info na tel: 607 644 978, 222 589 404, www.novatrojka.cz

AKTIVITY V MĚSÍCI ZÁŘÍ

3. út 15.00 - ukládání historických listin do makovice 
kostelní věže u sv. Rocha;

13. so 9.00 - vycházka žižkovských farníků po pražských 
uličkách, tentokrát Karlův most a chrám sv. Mikuláše;

15. po 15.30 - zahájení vyučování náboženství dětí;
16. út 18.00 - Náš host - ředitelka Divadla Spejbl a Hurvínek

Helena Štáchová v prostorách Raiffeisen stavební 
spořitelny;

17. st 16.00 - zahájení Nekonvenčního žižkovského 
podzimu v Betlémské kapli Církve českobratrské 
evangelické;

19. pá 19.00 - první setkání dospělých, kteří chtějí být 
pokřtěni anebo touží po náboženském vzdělání;

24. st 16.00 - koncert v kostele sv. Rocha v rámci festivalu 
Nekonvenční žižkovský podzim;

28.ne 8.30 - biskupská mše v kostele sv. Prokopa a biřmování
16 dospělých;

29. po 19.30 - otevření malé výstavy k stému jubileu kostela
sv. Prokopa; koncert Mozartovy Korunovační mše 
v kostele sv. Prokopa v rámci festivalu Nekonvenční 
žižkovský podzim;

1. 10. st 19.00 - koncert souboru Hradišťan k stému jubileu 
kostela.

Kontakt: Mgr. Miloš Szabo, Čajkovského 36, 130 00 Praha 3;
tel/fax: 222 722 026, mobil: 737 441 432;
email: farnost.zizkov@email.cz;
web: www.farnost-zizkov.cz.

Římskokatolická církev -
farnosti sv. Prokopa, sv.

Anny a sv. Rocha
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O nás Žižkovácích se občas
říká, že jsme větší patrioti než
obyvatelé jiných částí Prahy.
Nechci soudit, zda tomu tak
opravdu je, či nikoli. Jedno ale
Žižkovu upřít nemůže nikdo: je
to trochu svérázná a svébytná
část Prahy. Čím dál tím víc
i turisty vyhledávaná pražská
čtvrť s nezaměnitelnou atmo-
sférou, navíc tak „zatraceně“
blízko historickému Starému
Městu, že by v tom musel být
„čert“, aby právě zde nehledali
návštěvníci Prahy nejen ubyto-
vání v místních hotelích, ale
hlavně stravování v hospůd-
kách či restauracích…

A aby to opravdu nebylo
„zatracené“ a aby v tom nebyl
„čert“, nezapomněli žižkovští
předkové na přelomu 19. a 20.
století ani na to, aby zde byl
přítomen „duch“, tedy aby
obyvatelé Žižkova měli svůj
svatostánek, kde budou čerpat
posilu pro svůj duchovní svět.
Kostel sv. Kříže (nyní koncertní

sál Atrium) byl malý a kostel sv.
Rocha, původně morový, byl
zase za hřbitovní zdí… Proč by
se tedy i na Žižkově neměla
vypínat do nebes štíhlá věž far-
ního kostela, když navíc ve stej-
né době o stavbě chrámu uva-
žovali i severní „rivalové“
v Královských Vinohradech?

Bylo rozhodnuto: na Žižkově
bude nový kostel! Josef Mocker
coby známý pražský architekt
se podepsal na stavbě novogo-
tického chrámu zasvěceného
českému světci sv. Prokopovi
(vinohradský kostel od stejné-
ho architekta nese patronát
další české patronky svaté Lud-
mily) a při vysvěcení kostela
dne 27. září 1903 mezi přítom-
nými nechyběla nejen široká
občanská společnost a hosté
z dalekého okolí, ale ani králov-
ská rodina.

Náš kostel na Žižkově má
letos v září 100 let! Není právě
toto výročí důvodem, abychom
se ztišili, zastavili své kroky

a vstoupili do tohoto prostoru
modlitby? Nebo je Žižkov
opravdu „zatraceně“ bezbožná
čtvrť a je v tom nějaký „čert“, že
se nám do kostela nechce?

P. Mgr. Miloš Szabo, 
administrátor kostela

V pořadí již pátého sprejera
v letošním roce zadržela hlídka
strážníků OŘ MP Praha 3. Dne 
22. 7. 2003 v nočních hodinách
byl přímo při své „umělecké“
produkci strážníky přistižen osm-
náctiletý mladík z Prahy, který
v ulici Jana Želivského postříkal
fasádu domu oranžovou barvou.
Pro důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu byl uvedený
výtečník bezprostředně po činu
předán Policii ČR.

Koncem měsíce července pro-
běhla na území naší městské
části kontrolní akce zaměřená 
na vyhledávání odcizených mo-
torových vozidel. Při akci bylo
strážníky pomocí přenosných
počítačů prověřeno cca 6 000
vozidel, přičemž ani jedno neby-
lo evidováno v databázi hleda-
ných vozidel.

Bc. Dušan Machoň, 
ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE

INFORMUJE

1) 0501-03 zrzavobílá kastrovaná kočka, zhru-
ba 8 let stará, nalezena na Praze 3. Je mazlivá,
vhodná do bytu i rodinného domku. Dobře
snáší i společnost dalších koček.

2) 1150-03 čtyřletý německý ovčák, pes, slyší
na jméno Fred, černý se znaky. Je vhodný 
do bytu i na zahradu, čistotný, dobře hlídá. Byl
nalezen na Žižkově.

3) 1479-03 třináctiletá fena, kříženec čivavy,
malá, černohnědá. Je vhodná pro starší lidi na

kratší procházky, je hodná a čistotná. Byla nale-
zena na Vinohradech.

4) 1518-03 béžová čtyřměsíční fena, kříženec
labradora, milá a hravá. Byla nalezena na Žižko-
vě s látkovým obojkem s indiánskými motivy.

5) 1522-03 tříletý pes, kříženec pitbulteriéra
střední velikosti, černý se znaky. Vhodný 
pro zkušeného chovatele s pevnou rukou. Byl
nalezen na Krejcárku s černým koženým oboj-
kem se cvoky.

Kdo mě chce

Občanské sdružení Remedium
Praha pořádá Programy pro seni-
ory od roku 1998. Koordinátorkou
programů je paní Helena Kubů,
které jsem položila několik otázek.
Proč jste s programy začali, jaký

v tom vidíte smysl?
Celý život pracujete, staráte se

o rodinu, ženy o domácnost, pra-
cujete pro druhé a staráte se
o druhé. Potom přijde důchodový
věk a jiný životní rytmus a také

možnost věnovat více
času sobě a vytvořit si
nový životní plán a podle
svých možností, schop-
ností, přání a tužeb vyplnit
a naplnit svůj život. My
nabízíme program a dou-
fám i příjemnou společ-
nost.
Z jakých programů si
mohou zájemci vybrat?

Máme programy pohy-
bové, společenské a vzdě-
lávací. Např. angličtinu,
němčinu, PC kurzy, cvičení
paměti, rehabilitační cviče-
ní, cvičení v tělocvičně
s hudbou, taneční kurzy,
posezení u kávy, jezdíme
na výlety, na týdenní
pobyt… Novinkou je kurz
německé konverzace, kte-

rou povede paní profesorka Rade-
chovská, naše věrná aobětavá spo-
lupracovnice. Další nový program
je rehabilitační cvičení pro muže.
Na podzim také začne zkoušet
divadelní soubor, který právě vzni-

ká a do kterého se může přihlásit
každý, i ten, kdo zatím s divadlem
zkušenosti nemá.
Z čeho se programy financují? Jak
sháníte peníze?

Jsme nezisková organizace,
nikdo nás nedotuje, tedy píšeme
projekty a žádáme o granty a přís-
pěvky jednak státní instituce, jako
jsou ministerstva, magistrát,
městská část, jednak nadace či
podnikatelskou sféru. Jedna lekce
stojí průměrně 25 až 35 Kč. Nej-
dražší jsou počítače, ale i tam celý
kurz vychází kolem 450 Kč.
Kdo a jak se může do kurzu při-
hlásit?

Zápis do podzimních kurzů
probíhá celé září, vždy v pondělí
a v úterý od 10.00 do 16.00 osobně
na Vinohradské 176, Praha 3, 
6. patro. Mimo tuto dobu je možné
telefonovat na číslo 272 739 833
a místo si rezervovat nebo získat
podrobnější informace. Přihlásit se
může každý, kdo je v důchodovém
věku, těšíme se na všechny.

-hk-

Svaz tělesně postižených
Praha 3 spolu s Místními orga-
nizacemi tělesně postižených 1
a 3 oznamují svým členům
a přátelům, že cvičení jógy na
Pražačce začíná 15. 10. od 15.00
hod., plavání na Olšance 9. 9. 
od 10.00 hod. a procházky Pra-
hou „Pamětihodnosti“ pokraču-
jí od října. 

Podrobné informace o čin-
nosti uvedených organizací lze
zjistit na schůzích výborů, které
se konají následovně:

1) Svaz tělesně postižených --

v úterý 16. 9., 14. 10., 4. 11. a
2. 12. v Hořanské 2 (Klub
důchodců) vždy od 15.00 hod.;

2) Místní organizace tělesně
postižených 1 -- ve čtvrtek 11. 9.,
2. 10., 13. 11. a 4. 12. v Hořan-
ské 2 vždy od 15.00 hod.;

3) Místní organizace tělesně
postižených 3 -- ve čtvrtek 4. 9.,
18. 9., 16. 10., 30. 10., 6. 11.,
20. 11. a 4. 12. v Písecké 15 vždy
od 14.00 hod.

Dáša Faloutová,
předsedkyně Svazu tělesně

postižených Praha 3

Všem členům a ostatním
seniorům, kteří oslaví v září
kulaté a půlkulaté narozeniny,
přejeme hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let. Blaho-
přejeme: J. Apolínové, B. Ben-
dovi, E. Duškové, M. Capouško-
vé, H. Hrubé, J. Hruboňové,
Z. Lichtigerové, H. Soukupové,
M. Střídovi a V. Žánové.

Ve středu 24. 9. proběhne kul-
turně poznávací autokarový
zájezd do Benátek nad Jizerou,
Mnichova Hradiště, Dětěnic a Po-
děbrad. Zájemci si mohou vyzved-
nou přihlášky v Klubu důchodců
Praha 3, Hořanská 2, vždy vpondě-
lí od 14 do 16 hod. Cena 150,- Kč.

Za výbor Svazu důchodců 
Praha 3 Viktor Pelzel.

Hypertenzní nemoc III.
V předchozích dílech jsme si řekli pár slov

o onemocnění vysokým tlakem. Ještě jednou si
dovolím zopakovat, že normální krevní tlak je
140/90 a nižší.

Nyní pár slov o léčbě hypertenzní nemoci.
Mnoha pacientům se zdá, že stačí zajít za svým
lékařem, který naordinuje nějaké léky, a dál se již
vše samo vyřeší. Jako u většiny onemocnění je
třeba spolupráce pacienta a lékaře. Základem je
úprava životosprávy. Především omezení solení
(sůl v organismu je nezbytná, ale v množství vět-
ším váže na sebe více tělesné tekutiny, která
následně zatěžuje oběh a způsobuje stoupání
krevního tlaku). U pacientů s nadváhou či obezi-
tou je velmi vhodné dosáhnout redukce tělesné
váhy, přičemž zhubnutí jen o několik kilogramů
se projeví někdy i výrazným snížením tlaku krve.
Dále je vhodná úprava životosprávy. Přiměřený
odpočinek a spánek. Pokud lze, je třeba se vyva-
rovat stresu. Zdravá výživa spočívající ve vyváže-
ném množství bílkovin, tuků a cukrů. Správné
výživě se budeme věnovat v některém z příštích
dílů, ale je pravdou, že se v posledních deseti

letech u řady z nás mnohé změnilo k lepšímu.
Dáváme si pozor na cholesterol, jehož množství
v krvi je jedno z hlavních rizikových faktorů kor-
natění tepen. Dalším nezbytným faktorem je
dostatek pohybu. Samozřejmě v mezích, které
nám dovoluje náš věk a celkový zdravotní stav.
Rovněž platí maximální zdrženlivost v kouření
a „holdování“ alkoholu.

Klasickým příkladem léku na vysoký krevní
tlak jsou diuretika, která podporují močení, což
vede ke snížení objemu tělesných tekutin
a tlaku krve. Dále se používají tzv. beta-blokáto-
ry, které jednoduše řečeno mírně zpomalují
srdce a snižují jeho výkon, a tím i krevní tlak.
Další skupinou jsou léky působící centrálně 
na úrovni mozku a jiné zase na úrovni ledvin.
V každé skupině těchto léků je řada možností
a řada kombinací, o kterých rozhodne Váš lékař.
Respektujte jeho doporučení.

Opakem vysokého krevního tlaku je nízký tlak
krve (pod 95/55), ale ten nás, pokud není velmi
nízký, na životě neohrožuje.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Remedium se věnuje seniorům

Svaz tělesně postižených
Praha 3 informuje

Novinky pro seniory

Zdravotnické okénko

Dne 15. srpna 2003 byla pra-
covníky Služby kriminální
policie a vyšetřování Praha 3
zadokumentována trestná čin-
nost osoby Karel S. (34 let), kte-
rému bylo prokázáno v období
od června do srpna 2003 cel-
kem 11 případů vloupání 
do motorových vozidel na úze-
mí Prahy 3. Jmenovaný 
do vozidel vnikl převážně roz-
bitím okének dveří nebo vytr-
žením zámku dveří. Svým jed-
náním způsobil škodu ve výši 

277 950,- Kč. Policejní rada
proti jmenovanému zahájil
trestní stíhání pro trestné činy
krádeže a poškozování cizí vě-
ci a podal návrh na vzetí 
do vazby.

Z vozidel pachatel odcizoval
převážně zanechané věci 
na sedadlech, jako byly tašky,
kufříky apod. Z tohoto důvodu
policisté Prahy 3 opětovně
žádají občany, aby ve svých
vozidlech neponechávali volně
ležet zavazadla, mobilní telefo-

ny, kožené bundy
a jiné součásti oděvů
a další cenné věci,
které jsou poté vylože-
ným lákadlem ke spá-
chání trestné činnosti,
v tomto případě vlou-
pání do motorových
vozidel.

plk. Jiří Neuwirth, 
ředitel OŘP Praha 3

POLICIE ČR 

INFORMUJE

JEDNO ŽIŽKOVSKÉ VÝROČÍ

Oprava kašny na náměstí Jiřího z Poděbrad si vyžádá náklady ve výši 70 000 korun.
Se zahájením prací se čeká na vyjádření památkářů. Dále by ještě letos měly
být opraveny okolní žulové sedáky, jejichž dřevěné rošty jsou v dezolátním
stavu. Na náměstí bylo také vyměněno na 32 laviček za cca 110 000 korun,
další lavičky přibudou v příštím roce.

Kostel sv. Prokopa na Sladkovského náměstí má letos v září 100 let

Informaci o aktivitách řím-
skokatolické církve na Pra-
ze 3 (farnosti sv. Prokopa, 
sv. Anny a sv. Rocha) v měsíci
září naleznete na str. 6.

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

1 52 3
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Na září letošního roku připadá
sté výročí zahájení výuky na kla-
sickém gymnáziu v Libušině,
později Dvořákově a poté Kubelí-
kově ulici. K této významné udá-
losti připravujeme do příštího
čísla článek k jeho historii,
v tomto čísle jsme dali prostor
vzpomínkám jeho absolventa
MUDr. Stanislava Masáka (text
jsme museli výrazně krátit, jeho
celé znění lze nalézt na webové
stránce www.praha3.cz). 

Seifertova generace
Gymnázium bylo založeno

dekretem ze dne 29. 6. 1903
a vyučování zahájilo ve školním
roce 1903/1904. Od svého otce
(maturita v roce 1920) mám
několik autentických vzpomínek.
Chodil do stejné třídy s básníkem
a spisovatelem Jaroslavem Sei-
fertem (ten však školu nedokon-
čil). Otec vzpomínal na ušlechti-
lého prvního ředitele Antonína
Šetelíka (bratra známého malíře)
a dále např. na matematika
Muka, tělocvikáře a přírodověd-
ce Smotlachu, jehož syn se
později stal uznávaným mykolo-
gem, či řečtináře Pelíška, velkého

příznivce klasické hudby, který
při výuce řečtiny známkoval
i podle toho, zda byl žák na
posledním provedení Prodané
nevěsty, na koncertu známých
hudebníků apod.

V letech před druhou světovou
válkou maturovali na gymnáziu
např. pozdější přednosta Ústavu
patologické fyziologie na LF UK
Josef Heppner, spisovatel Franti-
šek Kubka, klavírní a varhanní
virtuóz Jaroslav Obenberger,
ředitel státní konzervatoře a zna-
lec díla Jaroslava Ježka Václav
Holzknecht či spisovatel a humo-
rista Jaroslav Žák, který ze svých
školních let čerpal náměty 
pro své knihy ze studentského
prostředí (např. zfilmované
Škola, základ života či Cesta 
do hlubin študákovy duše).

Druhá světová válka
Já sám jsem začal svá gymnazi-

ální studia v době tzv. protekto-
rátu Čechy a Morava. Nacistická
okupace se jako ostatně na celém
národu odrazila i na našem škol-
ství v podobě úmyslně destruk-
tivních zásahů. Za protektorátu
nebyla koordinace mezi učební-

mi plány při přechodu ze základ-
ní školy na druhý stupeň, přestal
se vyučovat dějepis, vyučování
němčiny se postupně rozšířilo až
na 8 hodin týdně, současně byly
po 1 hodině týdně v němčině
vyučovány zeměpis, přírodopis
a matematika apod.

Náš ročník dělal přijímací
zkoušky do gymnázia v Kubelíko-
vě novým způsobem. Po tzv. psy-
chotechnickém testu jsme byli
pozváni na čtyřdenní internátní
pobyt v komplexu kláštera u Vor-
šilek. Na závěr celého cyklu bylo
hodnocení výsledků, které za pří-
tomnosti rodičů prováděl česky
hovořící Němec (Sudeťák). Hlav-
ní pozornost byla samozřejmě
věnována árijskému původu
žáků. Do gymnázia jsme nastu-
povali po prázdninách v roce
1942, bez dívek, neboť těm bylo
studium na klasickém gymnáziu
odepřeno. Naším třídním učite-
lem byl muž mohutné postavy
i hlasu a vynikající pedagog a his-
torik Ferdinand Smrčka.

Domnívám se, že kolektiv
pedagogů pracoval i v této složité
době na vysoké odborné úrovni
a až na jednu výjimku nebyli na
ústavu vyslovení kolaboranti.
Jako ředitel zde působil vynikající
orientalista Pavel Poucha, i jehož
zásluhou jistě bylo, že po dobu
okupace nebyly proti učitelům
ani žákům uplatňovány, pokud
je mi známo, drastické represe.

Zajímavou etapou v životě
ústavu v této době bylo jeho pro-
hlášení v r. 1943 za tzv. Musteran-
stalt (vzorový ústav), což vedlo
v jeho řadách k soustředění
některých vysoce kvalitních
vědců a pedagogů. Lze zde jme-
novat např. literárního kritika
Vojtěcha. Jiráta, arabistu Felixe
Tauera či profesora zpěvu Anto-
nína Adama.

Doba poválečná
Po krátkém období relativně

svobodného života po válce
nastala doba „poúnorová“. 
Na našem gymnáziu byly zave-
deny akční výbory, měnily se
názory na české a slovenské spi-
sovatele, byli jsme vyzýváni
k návštěvě sovětských filmů atd.
Někteří horlivci prosadili, že jsme
museli maturovat ve svazáckých
košilích a pochopitelně maturit-
ní témata byla poplatná době
(v době korejské války byl jedním
z témat např. „Dopis českoslo-
venského svazáka korejskému
soudruhovi“). Z učebního pro-
gramu se vylučovala řečtina,
takže třída po nás měla tento
jazyk jako poslední. Pomaleji, ale
stejně zarputile se rušila latina,
takže nakonec došlo k paradoxní
situaci, že studenti, kteří šli stu-
dovat na medicínu, latinu nezna-
li, zatímco zdravotní sestry na zdra-
votních školách latinu měly.

Profesorský sbor
Na tomto místě bych se chtěl

zmínit o těch členech profesor-
ského sboru, kteří mi zvláště utk-
věli v paměti. Významnou osob-
ností byla např. profesorka latiny
a řečtiny Kamila Fürstová, přís-
ná, sebevědomá a energická
dáma, která si potrpěla na úpra-
vu svého zevnějšku. Mezi peda-
gogy ústavu dále vynikal nobles-
ní profesor František Jeřábek,
který učil latinu a řečtinu. Nikdy
nenosil pověstný kantorský
notes, všechny známky ze zkou-
šení si přesně a spravedlivě
pamatoval. Jeho paměť byla tak
fenomenální, že dovedl bez
učebnice v rukou kontrolovat
žákem překládaný složitý latin-
ský nebo řecký text a okamžitě
reagovat na eventuální chyby.
Někdy nás něžně oslovoval „ty

soukromníku“ (řecky idiotes).
Profesorka Marie Kubíčková-
Šmrhová učila češtinu a franšti-
nu. Byla typem tzv. pokrokových
žen, za manžela si vzala svého
žáka, kouřila a do školy chodila
v kalhotách, což některé konzer-
vativní dámy pohoršovalo.

Další zajímavou postavou
byl profesor Josef Hostovský.
Původně studoval v Římě
v semináři na kněze, ale pak se
věnoval pedagogice. Měli jsme
ho rádi pro jeho roztomilou
zapomnětlivost. Když nám
chtěl vyprávět nějakou histor-
ku, ptal se nejdříve: „A neříkal
jsem vám to už, holoubci --
holomci?“ Obě slova vyslovo-
val tak, že se dala slyšet oběma
způsoby. My jsme ovšem horli-
vě říkali, že ne, a tak jsme sly-
šeli stejnou historku třeba tři-
krát. Profesor Hostovský měl
jednu vášeň, a to kouření virži-
nek. Jednou jsme mu k nějaké-
mu kulatému výročí nakoupili
viržinka, jedno na každého
žáka, přišpendlili jsme na ně
cedulku se jménem dotyčného
dárce a ozdobili bleděmodrou
mašlí. Když profesor vešel 
do třídy, jeden po druhém
jsme své viržinko předali osla-
venci, jehož tvář se rozzářila
jako sluníčko. 

Vysokou a záslužnou aktivitu
v kulturní oblasti projevoval češ-
tinář a latinář profesor Vladimír
Kovářík. Spolupracoval s rozhla-
sem, později i s televizí. Vodil
k nám na besedy řadu známých
kulturních představitelů (např.
Františka Filipovského, Václava
Vydru či Františka Halase).

Studenti
Nyní bych chtěl připomenout

pouze některé své kolegy z řad
studentstva, kteří se později

výrazně uplatnili ve svých obo-
rech. Možno říci bez nadsázky,
že gigantem naší populární
hudby je skladatel a dirigent
Zdeněk Marat, který po dobu 
20 let vlastnil svůj orchestr. Kuri-
ózní je skutečnost, že v roce 1969
měl dokonce svůj malý orchestr
i v kolumbijské Bogotě. Po ná-
vratu do Československa se
věnoval plně populární hudbě
a pracoval i na divadelní a filmo-
vé hudbě (složil např. hudbu ke
všem 3 dílům „Básníků“).

Jako spisovatel a scénárista se
později uplatnil mně blízký
spolužák Pavel Buksa, známý
spíše pod svým spisovatelským
pseudonymem Karel Michal
(např. knihy Gypsová dáma
a Rodný kraj, scénáře k filmům
Bílá paní či Čest a sláva). Měl
vynikající písemné práce,
a pokud se zkoušela čeština
nebo dějepis, klidně si četl pod
lavicí, a když byl vyvolán, zeptal
se souseda, co se zkouší, a pak
suverénně a správně odpově-
děl. Zajímavý a pro nás všechny
zábavný byl příběh země Nak-
wak, kterou si vymyslil. Našel
kdesi na mapě -- snad v Kanadě
-- městečko Nakwak a okolo
tohoto tématu rozvinul fikci,
kterou jsme se všichni bavili.
Druhým blízkým spolužákem
byl Miroslav Hroch. I on měl již
od časných gymnazijních let
sklon k humanitním vědám,
zaměřil se posléze na historii
a stal se uznávaným odborní-
kem na dějiny 16. století. 

Ve vědeckém oboru se dále
uplatnil např. Milan Stloukal,
který se po roce 1989 stal ředite-
lem Národního muzea, známý
arabista Rudolf Veselý či atomo-
vý fyzik Jan Fišer.

MUDr. Stanislav Masák, student
gymnázia v letech 1943--1951

Vzpomínky na žižkovské klasické gymnázium v Kubelíkově ulici

Maturitní třída z roku 1951

Obávaný kanonýr Viktorie Žiž-
kov se rychle zotavuje ze svalového
zranění a už se těší, jak zasáhne do
bojů v evropském poháru UEFA.
Šestadvacetiletý záložník celé jaro
laboroval s poraněným stehenním
svalem na pravé noze a do mistrov-
ského zápasu naskočil teprve
v utkání proti Plzni. Hned v násle-
dujícím utkání s Blšany však 

ze hřiště opět odkulhal. „Už jsem
měl černé myšlenky, že jsem si zra-
nění obnovil. Doktoři mě ale uklid-
nili, že je to jenom natažený sval.
Tři dny jsem z toho byl hodně špat-
ný, teď se už těším znovu na tráv-
ník,“ řekl Luděk Stracený.
Ve kterém zápase by vás diváci
mohli vidět?

To ještě nevím. Teď teprve začí-
nám s vyklusáváním a s postup-
nou zátěží. Uvidíme, jak rychle to
půjde. Doufám, že v nejbližší době.
Jak moc to mrzí vzhledem k pohá-
ru UEFA?

Hodně. Moc jsem se těšil. Věřím,
že zasáhnu hned do dalších zápa-
sů. Bylo by skvělé dosáhnout třeba
takového úspěchu, jako když jsme
přešli přes Glasgow Rangers.
Nikdo nám předtím moc nevěřil,

a přece jsme to dokázali. Chtělo by
to takový úspěch i letos.
Kam byste to chtěli v této evrop-
ské soutěži dotáhnout?

To bude záležet na losu. Samo-
zřejmě co nejdále, ale přesné cíle
stanoveny nemáme. Záleží na
našich dalších soupeřích. Hlavně
bychom si přáli -- ikvůli fanouškům
-- dostat nějaké v Evropě známější
mužstvo a dokázat jim, že i s ním
umíme hrát vyrovnanou partii.
Těžké to bude mít Viktorka také
v lize…

To určitě. Všichni jsou proti
nám. Zatím jsme tři roky po sobě
patřili mezi nejlepší mužstva. Dou-
fám, že to potvrdíme i letos.
A zopakovat loňské třetí místo by
bylo super.
Soupeři si hodně stěžovali 

na agresivní hru vašeho mužstva.
Změnila se nějakým způsobem
s rozšířením hrací plochy na Žiž-
kově?

Trochu ano. Přesto stále vychá-
zíme z celoplošného pressingu, 
se kterým slavíme od dob trenéra
Ščasného úspěch. Není proto
třeba na naší hře tolik měnit. 
Na druhé straně v mužstvu je celá
řada technických hráčů, takže se
dokážeme přizpůsobit i kombi-
nační hře.
Hráčský kádr zůstal téměř nez-
měněn. Bude to výhoda?

Určitě. Jsme na sebe hodně zvy-
klí. Navíc posily Hottek, Mikolanda
a Gürner jsou velice perspektivní.
Právě zkušenost by mohla v tomto
ročníku sehrát svou roli.

-red-

Hřiště jsou kontrolována
prakticky denně. Na jaře byla
provedena odbornou firmou
kontrola bezpečnosti herních
prvků na všech hřištích, nevy-
hovující prolézačky byly
odstraněny, popřípadě zrušeny
či nahrazeny novými. Většina
maminek uvítala oplocení dal-
ších hřišť a pískovišť (například
na Parukářce a na Žižkově
náměstí), které alespoň částeč-
ně zabránilo častým problé-
mům s volně pobíhajícími psy.
Žádný plot bohužel neuchrání
dětská hřiště před úmyslným
ničením.

Nové dětské hřiště v Habro-
vé, které vzniklo na popud
místních maminek, je jako
první na trojce vybaveno hrací-
mi prvky firmy Hags, které si
chválí nejen děti, ale i rodiče.
Tyto krásné prolézačky a sklu-
zavky stály 900 000,- Kč, ale
jejich výhodou je, že nevyžadu-
jí téměř žádnou údržbu a dobře

odolávají nájezdům dětí.
Na trojce stále chybí prostor

pro větší děti, na hřišti v Jilmo-
vé mohou využívat lezeckou
stěnu, ale pro U rampu pro ska-
teboardisty a kolečkové brusla-
ře, kterou by Městská část
Praha 3 ráda postavila, se místo
stále hledá. Provoz na rampě je
totiž poměrně hlučný a obyva-
telé okolních bytů ve vytipova-
ných lokalitách protestují. Snad
na velkém nezastavěném pro-
storu Zásobní zahrady.

Ve stadiu čekání na stavební
povolení je projekt na úpravu
vnitrobloku v Radhošťské, kde
vznikne nové hřiště pro děti 
do 12 let. Bude, jako většina
nových hřišt, oplocené a uza-
mykatelné. Plot a zámek jsou
totiž jedinou, byť bohužel ne
zcela dostačující ochranou
proti vandalům. Hezké a pro-
storné hřiště na Židovských
pecích tak často doplatí na svoji
odlehlost, zařízení je zde niče-
no takřka s železnou pravidel-
ností.

Nejkrásnější, i když centru
Žižkova vzdálené je hřiště Pod
Kapličkou, děti ocení bazének
a maminky zase celodenní pří-
tomnost správce.

Občané se občas ptají, proč
se Úřad městské části Praha 3
nestará o velké pískoviště před
Viktorií Žižkov. Tento parčík
není majetkem MČ Praha 3
a navíc pískoviště nelze oplotit.
Kromě toho do těchto míst
v budoucnosti možná zasáh-
nout chystané stavební úpravy
fotbalového stadionu.

Michaela Púčiková

Dětské hřiště v Habrové ulici

Blíží se začátek školního roku
a děti a rodiče se rozhodují, co
budou dělat ve volném čase. Chce-
me dětem starším deseti let nabíd-
nout, aby se staly členy našeho
sportovního klubu. Mohou jít 
ve stopách Jana Poděbradského
a bratří Hnízdilů, kteří to od nás

dotáhli až do reprezentace České
republiky. Mohou se stát následo-
vníky mnoha dalších atletů, kteří
sportují hlavně pro radost. Mohou
se stát členy výborné party, která
jezdí i na turistické výlety na vodu
nebo na koně či kola. 

A jak na to? Je to jednoduché:
stačí se přijít kdykoliv v září odpo-
ledne podívat na naše hřiště u ZŠ
Jeseniova. Nezáleží na tom, jestli
chodíte na gymnázium nebo na
jinou školu. Nezáleží na Vaší
momentální výkonnosti, ta nejlepší
má přijít ostatně až v dospělosti.
Záleží pouze na Vaší chuti pravidel-
ně cvičit a trénovat. Záleží tedy jen
na Vás, jestli chcete dělat něco, co
má smysl, nebo ve svém volném

čase jen tak přežívat. Záleží jen 
na Vás, jestli chcete dělat něco,
v čem můžete pokračovat na střed-
ní škole i v dalším životě.

Náš sportovní klub ZŠ Jeseniova
působí v rámci Českého atletického
svazu. Účastní se pravidelně soutě-
ží a je jedním ze tří nejlepších atle-
tických klubů zabývajících se mlá-
deží v Praze. V letošním roce dosáhl
vynikajících výsledků v soutěžích
jednotlivců, soutěže družstev ještě
probíhají.

Na mládežnickém mistrovství
republiky jsme zaznamenali úspě-
chy, dorostenec Martin Blahut se
stal mistrem České republiky vdese-
tiboji výkonem 6430 bodů a obsadil
třetí místo ve skoku o tyči výkonem

420 m. Dorostenka Barbora Schille-
rová obsadila druhé místo v kouli
výkonem 13,65 m a třetí místo
v disku výkonem 34,84 m. Štafeta
starších žákyň ve složení Hájková,
Mašková a Dutková ve štafetě 
na 3x 300 m obsadila druhé místo.
Družstva dorostenců a dorostenek
mají již před posledním kolem Pře-
boru Prahy jistý postup do semifiná-
le mistrovství republiky, také druž-
stvo starších žákyň vyhrálo první
finálové kolo Přeboru Prahy a má
velmi dobrý předpoklad postoupit
do semifinále.

Více na www.jeseniova.cz či
na telefonu 721 913 995.

Milan Gála,
místopředseda SK ZŠ Jeseniova

Starší žákyně Hana Weiserová

Mají si kde hrát?

Nabídka sportování v Jeseniovce

Stracený měl černé myšlenky, teď myslí
na pohár UEFA
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