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V horký červnový den se v Jeseniově ulici 19 sešli členové o.s. Za Trojku, zástupci rad-
nice, příznivci a přátelé - zkrátka všichni, kteří se zasloužili o vybudování a rozjezd
nového Rodinného a kulturního centra Nová Trojka. Sešli se, aby oslavili oficiální
otevření tohoto pro Žižkov nového, ale jak zkušenosti ukazují důležitého zařízení. 
Děkujeme radnici, která nám poskytnutím prostor a jejich rekonstrukce umožnila exi-
stenci a slíbila i další podporu, děkujeme zejména Mileně Kozumplíkové, zástupkyni sta-
rosty, jejíhož zájmu o náš projekt si vážíme. Děkujeme sponzorům a všem, kteří za krát-
kou dobu fungování našli do našeho centra cestu. A v neposlední řadě děkujeme - sami

sobě. Už rok pracujeme
s nasazením a zatím bez
nároku na jinou odměnu,
než je radost z práce a z to-
ho, že jsme zjevně naším
zaměřením i programem
padli do noty mnoha oby-
vatelům Žižkova.
Od poloviny září chystáme
rozšíření programu, který
už v Nové Trojce běží.
Kromě mateřského a ot-
covského centra, které na
Žižkově dlouho chybělo,
budeme nabízet keramické
kurzy a ateliéry pro děti
a dospělé, hudební nízkop-
rahové kurzy, výtvarné
kurzy pro malé i větší děti.
Nově chystáme také jedno-
rázové akce a podle zájmu
přednášky a akce i pro do-
spělé. 
Přejeme všem krásné
prázdniny a těšíme se v zá-
ří na shledanou.
Občanské sdružení 
Za Trojku, J. Kurzweilová,
kontakt: Jeseniova 19, 
tel. 607 644 978, 
zatrojku@volny.cz,
www.novatrojka.cz

Nabídka pro Ïivnostníky z Prahy 3
MČ Praha 3 realizuje prostřednictvím Správy komunálního majetku Praha 3, a.s. opra-
vy vlastních objektů. Finanční prostředky na tyto opravy získává z vybraných nájmů by-
tů a nebytových prostor. Opravy jsou rozděleny do dvou kategorií, a to na velké opravy
jako fasády, střechy, rekonstrukce kotelen apod. a na opravy drobnějšího charakteru.
Drobnější opravy zajišťují čtyři domovní správy, které spolupracují s kvalitními doda-
vateli, nejčastěji živnostníky, z oboru řemesel. 
Pro zlepšení konkurenčního prostředí a spolupráce s „místními“ živnostníky v této ob-
lasti může každý živnostník zaslat svou prezentaci - nabídku na spolupráci na adresu:
Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Na Vrcholu 25, 130 34 Praha 3.
Prezentace by měla obsahovat předmět podnikání, jednotkové ceny, reference, kontakt-
ní spojení apod. Uvítáme nabídky podnikatelů především se sídlem podnikání na
Praze 3.
Městská část Praha 3, jako jediný akcionář SKM Praha 3, a.s., tak chce dosáhnout zvý-
šení kvality poskytovaných služeb a také vyšší míry spolupráce se svými občany – živ-
nostníky. Takže ještě jednou Vás živnostníci z Prahy 3 vyzývám - pošlete své nabídky.
Neříkáme, že hned zítra dostanete množství zakázek, ale při opravách, které financuje
obec, budeme do budoucna využívat schopností, které mají naši občané.

Michal Kucián, zástupce starosty

Návštěvníci radnice na Havlíčkově náměstí zde jistě zaregistrovali další stavební
práce. To v suterénu radniční budovy pokračuje druhá etapa sanace vlhkého zdiva.
I v úterý 3. června se tu pilně pracovalo, konkrétně v prostoru levého křídla a sou-
sední školy. Pod bedlivým dohledem vedoucího Odboru technické správy majetku
a investic i vedoucího Odboru kultury zbíječka spolu s kladívky pátrala v základo-
vém zdivu. Hluk, prach a šero, vždyť není o co stát, pomyslel by si někdo. Jiný by
namítl, že takových sklepení je na Žižkově mnoho. To je sice pravda, ale ne v kaž-
dém je ukryt poklad. Ten zdejší byl do podzemní místnosti zazděn v květnu 1891,
kdy byla v předvečer Jubilejní výstavy oficiálně otevřena nová důstojná a repre-
zentativní radnice na Basilejském (dnes Havlíčkově) náměstí. A právě nyní, po 112
letech, pojednou zazvonil kov o kov a všech se zmocnilo napětí. Zapečetěná želez-
ná schránka byla opatrně vyjmuta a zakrátko také vydala své tajemství - dobové do-
kumenty i několik tehdy platných mincí. Například na prvním zasedání zastupitel-
stva na nové radnici v roce 1890 byla pořízena Pamětní listina, kterou podepsal

starosta a všichni členové zastupitelstva, na dvacetileté působení upomíná Památ-
ník Sokola žižkovského, stodvanáct let bez problémů přečkal i tisk Zlatá Praha –
Obrázkový časopis pro zábavu a poučení, Světozor, Národní politika, Národní lis-
ty a Hlas národa, vše vydané 14. 5. 1891 v předvečer Jubilejní výstavy. Rok vydá-
ní 1877 pak nesou brožury vycházející z živnostenského zákona a zákona o obec-
ním zřízení, podepsané starostou Karlem Hartigem. Tržní řád obce Žižkova
například vymezuje prostranství pro stánkový prodej: „Pro dobytčí trhy s povozy
ustanovuje se tržiště Basilejské, přijedouli navštěvovatelé s trakaři a vozíky, usta-
novuje se prostranství mezi Prokopem Velikým a Karlem IV., též i náměstí Komen-
ského.“ I ochrana spotřebitele je zde zajištěna: „Potravní věci buď nějakou přísa-
dou zdraví škodlivou neb jinak zkažené, nezralé ovoce, leklé ryby, pošlí raci, jakož
všechno škodlivé zboží vůbec dozorstvím trhovým se zabaví a po výroku znalci uči-
něném obecním úřadem zničí… Též se netrpí všecky jiné potravy, jež přísadou, byť
i zdraví neškodnou, porušeny jsouce, k ošizení kupujících sloužiti mohou…“ 

Referendum o pfiistoupení âeské republiky 
k Evropské unii konané ve dnech 13.-14. 6. 2003

Maminky i otcové mohou pob˘t v Nové Trojce

Radniãní podzemí vydalo pozdrav z minulosti

Ještě v pátek ráno to nevy-
padalo dobře. Nad Prahou
se přehnala větrná smršť, pr-
šelo a nebe bylo zlověstně
šedivé. Pak se svatý Petr
smiloval, vymetl oblohu od
mraků, utišil vítr a začalo
pivobraní. V příjemném
prostoru parku na Riegro-
vých sadech tradičně zahá-
jila Žižkovanka a starostové
z dvojky a trojky - pánové
Michal Basch a Milan Čes-
ký a zástupce starosty z Pra-
hy 9, Zdeněk Davídek.
Krásné letní odpoledne při-
lákalo hned od začátku pro-
gramu dost diváků. Walk
Choc Ice měli poměrně těž-
kou úlohu rozehřát a rozpo-
hybovat publikum, které se
zatím spíš věnovalo Krušo-
vickému ležáku. Což se, ko-
neckonců, dá považovat za přípravu na piv-
ní soutěže. Moderátor Standa Berkovec
vyhlásil soutěž v hodu pivním sudem. Za-
tímco na podiu řádil Divokej Bill, opodál
se čile vrhalo prázdným, leč i tak dost těž-
kým a objemným sudem. A že českým že-
nám nejsou žádná břemena dost těžká, do-
kázaly i svou účastí vrhačského přeboru,
i když, pravda, ve výkonech se mužům ne-
vyrovnaly. Když ve čtyři nastupovala blue-
sová Žáha, byla celá restaurace zaplněna.
Zpěvák Marek Hlavica a skvěle šlapající
kapela svou razancí překvapili i obyvatele
přilehlých domů. Další soutěž byla, jak ji-
nak, v pití tupláků na rychlost. Hned v prv-
ním kole upoutal pozornost odborníků Mi-
loš Smutný z Veleslavína. Zatímco jeho
soupeři teprve řešili, jak tuplák nejvýhod-
něji uchopit, on už měl dopito. Stopky uká-
zaly neuvěřitelných 18 vteřin. Jasný favorit
nedal soupeřům šanci ani ve finále a za
mohutného povzbuzování zvítězil s časem
12:59. Pan Smutný se pak četným fanouš-
kům svěřil, že doma má už několik diplo-
mů z podobných soutěží, a jelikož mu je
65 let, trénuje na své výkony již let 50.

Nutno dodat, že druhý muž v pořadí po-
chází ze Žižkova a láhev plnou utopenců
získal za čas jen o vteřinu horší než vítěz.
Na pódium nastoupil Vašek Koubek s har-
monikou, saxofonistou a bicími. Jeho
smutné písně o Mikuláších, dávno zmize-
lých láskách, věčných životních outside-
rech roztančily i velkého černého psa. Dal-
ší skupina, Elvis Presley Revival Band,
donutila návštěvníky k tanci v rytmu rock
and rollu. Finále pátečního koncertu patři-
lo stále dost šílenému Tony Ducháčkovi,
Garáži a starým hitům. 
Sobota pokraãovala v naãatém tempu
Sobotní odpoledne otevřela pro příznivce
dechovky opět Žižkovanka, ale to již byl
polkový rytmus naposledy. Početné ná-
vštěvníky čekal další nášup - pro tvrdší
rockery hrál Visací zámek své „vypalovač-
ky“ nakonec o něco déle. Avizovanou ka-
pelu Vypsaná fixa, o které je v poslední do-
bě hodně slyšet, totiž postihly cestou
problémy a bohužel nedorazila. Její příz-
nivci museli vzít zavděk další skupinou
České srdce, která na závěr vyzvala k do-
provodu i početné publikum. To už ale opa-

novaly pódium čtyři půvabné dámy,
kapela The Apples. Zahájila klasic-
kými twistovými hity 60. let a trou-
fla si i na skladby Janis Joplin,
a Lennonovu „Twist and Shout“, při
které prý kdysi ztrácel hlas. To se ani
jedné z dam, které se střídaly před
mikrofonem, nestalo a svižný ryt-
mus udržely až do konce vystoupení.
Připravily tak půdu pro jednu z hlav-
ních hvězd večera, skupinu Rolling
Stones Revival, nám dobře známou
již z masopustního vystoupení v Ak-
ropoli. Jestli se při dívčí kapele par-
ket vlnil a plnil, tak přídavek noto-
ricky známé „Satisfaction“ už
nenechal v klidu niko-
ho. Ve spokojeném tan-
ci jste vedle sebe mohli
vidět teenagery i 60leté
znalce originálu v po-
dání Micka Jaggera.
Závěr večera pak patřil
Nahoru po schodišti
dolů band, kteří

nezklamali a pokračovali v rozjetém
tempu. 
Přestávky sobotního Pivobraní osvěžilo
přetahování lanem a další hod osmikilogra-
movým sudem. Ti méně podroušení borci
zkusili opět hodit co nejdále - tentokrát byl
rekord v kategorii mužů 6,95 metrů, za dív-
ky hodila neuvěřitelných 5,15 metrů útlá
slečna Petra. 

Pivobraní se vydařilo – počasí přálo, kru-
šovické pivo teklo proudem, na grilu se
rožnilo selátko, opékali „žhavouni“
a v Riegrových sadech se příjemně poslou-
chalo i popíjelo. Tak „Na zdraví“ a na do-
brý poslech zase příště.

Text a foto Michaela Púčiková 
a Stáňa Peričová

pokračování na str. 2

Zástupkyně starosty Milena Kozumplíková (vlevo) právě pře-
dává Martině Pojarové z Nové Trojky staronového maskota

Foto Stáňa Peričová

Foto Stáňa Peričová

Vítěz v pití 
tupláků na čas 
Miloš Smutný 

(vzadu uprostřed)

The Apples s hity 60. let
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 21. 7., 18. 8.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 28. 7., 25. 8.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 7. 7., 4. 8.
4. Přemyslovská/Jičínská 14. 7., 11. 8.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 21. 7., 18. 8.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 28. 7. 25. 8.
7. Táboritská-zadní trakt/Baranova 7. 7., 4. 8.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 14. 7., 11. 8.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 21. 7., 18. 8. 
10. Ambrožova/Malešická 28. 7., 25. 8.
11. Jeseniova 143 7. 7., 4. 8. 
12. V Zahrádkách/Květinková 14. 7., 11. 8.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 21. 7., 18. 8.
14. Koněvova/V Jezerách 28. 7., 25. 8.
15. Buková/Pod Lipami 54 7. 7., 4. 8.
16. Křivá 15 - vedle domu 14. 7., 11. 8.

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

Úklid stanovišť zajistí RPS Ekologie, s.r.o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912. Nevhazujete
nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje
apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v mís-
tě předpokládaného složení kontejnerů. Ty budou k dispozici od pondělí od 14 h do čtvrtka 16 h,
nebudou-li naplněny a odvezeny dříve. Info na tel. ÚMČ Praha 3 - 222 116 383,-300,-387.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Finanční úřad pro P-3 byl od 23. 6.
přesídlen z Orebitské 18, P-3 na adresu:

Drahobejlova 48, 190 21 Praha 9. 
Tel. 283 018 111, spojení: metro B st.

Českomoravská, tram 8, 19 st. Poliklinika
Vysočany, bus 207 st. Ohrada, bus 136 st.
Vysočanská a metrem st. Českomoravská. 

●

Denní jesle v Roháčově ulici budou
o prázdninách v termínu

od 14. 7. do 8. 8. 2003 uzavřeny.
●

Změny v telefonních číslech Odboru
sociálních věcí ÚMČ Praha 3: 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí: ved.
PhDr. Jana Hromádková – 222 116 490,

Mgr. Lubica Švecová – 222 116 445.
Oddělení sociálních dávek: Mgr. Karel

Čípek – 222 116 457, Anna Sálová 
– 222 116 525, Věra Šťávová – 222 116 481.

●

Žižkovské Kontaktní středisko
Diakonie Broumov v Prokopově 4/216

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
- od 10. 7. do 21. 8. otevřeno POUZE

ČTVRTKY (13-17.30 hod.). 
V týdnu 25. - 31. 8. ZAVŘENO. 

●

Občanská poradna Remedium je
o prázdninách otevřena v pondělí 10-18 h,

v úterý 10-18 h na objednání.
Poskytujeme rady, informace a pomoc

v oblasti bydlení, pracovněprávní vztahy,
rodinné vztahy, sociální dávky a pomoc,

majetkoprávní vztahy atd. Info na
www.remedium.cz, tel. 272 743 666.

●

PEVNOST, České centrum znakového
jazyka zve na Letní intenzivní kurzy

znakového jazyka – vždy 3x týdně
2 vyučovací hodiny: 7.-25. 7. nebo 11. až
29. 8. Předběžná cena pouze 950 Kč. Info
www.pevnost.com, tel./fax 266 006 390

(pondělí 16-18 h, čt 13-17 h).
●

ZŠ Perunova 6/975 nabízí v příštím šk.
roce účast v zájmových útvarech:

Aj, Nj, míčové hry, stepaerobik, ping-
pong, keramika, práce s počítačem,

s internetem, přípr. kurzy k přijímacím
zkouškám z Čj a M. Přihl. koncem srpna
a na začátku září, info na tel 267 310 296.

●

Pražská energetika automaticky snižuje
od 1. 6. do 30. 9. ceny elektřiny těm

zákazníkům, kteří elektřinou topí
a ohřívají užitkovou vodu a kteří si zvolili
dvoutarifovou sazbu D35, D36, C35 nebo

C36, info 267 055 555, www.pre.cz.
●

Galerie životního stylu INDIGO,
Vinohradská 52 zve na výstavu oděvních

výtvarnic Bavlna a len do 11. 7. 2003
(otevřeno po-pá 11-18 h). 

●

Sbor bratrské jednoty baptistů,
Vinohradská 68, zve na koncert

pěveckého sboru Garden Grove Baptist
Church Choir z Kalifornie (spirituály
i klasická tvorba) v ne 6. 7. od 18.30 h.

Přetiskujeme reakci Svazů důchodců
P–3 na anonym, který byl vhozen do

redakční schránky a který možná původce
předal i na jiné adresy: „O našem

hospodaření vedeme účetnictví, takže
každý člen Svazu důchodců P-3 se o něm

může informovat, stejně tak jako se
každoročně podává na výroční členské

schůzi zpráva o vyúčtování a naší
konkrétní činnosti. Mj. celý výbor Svazu

důchodců P-3 pracuje zdarma.“

NOVINKY
PRO SENIORY

Taneční skupina 3. věku pod vedením
prof. Radechovské zakončila rok na

mezinár. setkání seniorů 22. 5. v Praze.
Prof. Radechovská tak dokázala, že

senioři nejsou díky pozitivnímu vlivu
hudby a tance odsouzeni k pasivitě.

Zpívat, tancovat a cvičit se proto bude i po
prázdninách (info Remedium Praha).

●

Všem členům a ostatním seniorům,
kteří oslaví v červenci a srpnu

půlkulaté a kulaté narozeniny, přejeme
hodně zdraví a osobní pohody do

dalších let. Na červenec blahopřejeme:
J. Doležalové, M. Mejtkové, 

A. Havlíčkové, S. Libšanskému, 
O. Havelkové, P. Brandnerové a na srpen

V. Nováčkovi, J. Chlustinové, 
J. Janečkové, V. Matěnové a H. Bůžkové.

Všem seniorům pak přejeme
v prázdninových dnech pěkný pobyt
v přírodě v kruhu blízkých v pěkné

pohodě a spokojenosti. Za výbor Svazu
důchodců Praha 3 Viktor Pelzel.

Rada mûstské ãásti Praha 3

Rada MČ Praha 3 se zabývala informací o přestěhování Finančního úřadu pro Prahu 3 do
Prahy 9. Rada vyjádřila s tímto přestěhováním jasný nesouhlas, a to usnesením č. 290 ze
dne 7. 5. 2003, které bylo zasláno řediteli Finančního ředitelství hl. m. Prahy a ministrovi
financí. Radnice se na začátku 90. let zasazovala o to, aby FÚ hl. m. Prahy bezúplatně
získal od tehdejšího státního bytového podniku objekt v Orebitské ulici, a to právě pro
potřeby FÚ pro Prahu 3. Objekt byl nákladně rekonstruován a finančnímu úřadu sloužil jen
pár let. Jakkoli je možné chápat argument, že prostorové podmínky v Orebitské ulici ne-
jsou pro finanční úřad plně postačující, považují představitelé Prahy 3 přestěhování úřadu
mimo území městské části za špatné řešení. Třetí městská část má 75 tisíc obyvatel a cca
40 tisíc daňových poplatníků. Dojíždět do Prahy 9 - navíc do místa, které je z Prahy 3
obtížně dopravně dosažitelné, je velmi nepříjemnou skutečností. Radnice navrhla Fi-
nančnímu ředitelství hl. m. Prahy poskytnout součinnost při hledání pronájmu
nového objektu na Praze 3 a chce, aby se finanční úřad, byť po nějakém čase, na Prahu 3
vrátil. Finanční ředitelství však nabídku neakceptovalo. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Již tradičně se v koncertní
a výstavní síni Atrium ko-
nají slavnostní předání
maturitních vysvědčení.
Na snímku zástupce sta-
rosty Michal Kucián gra-
tuluje k úspěšnému slože-
ní zkoušky z dospělosti
absolventovi ze Střední
odborné školy technické.

foto Michaela Púčiková

Městská část každým rokem přispívá ze svého rozpočtu na obnovu mozaikových chodní-
ků. Jedná se sice o nemalé částky, v letošním roce to bylo 3 miliony Kč, ale vzhledem
k cenám těchto prací je nově vydlážděná plocha za rok nedostačující. V této problemati-
ce se na Městskou část obracejí majitelé soukromých domů, kteří provedli opravu fasády
a rádi by, aby i chodník byl opraven. Technická správa komunikací, správce chodníků,
proto nabízí finanční spolupráci, která může přispět k rychlejší opravě před konkrétním
domem. Zájemci se mohou obracet přímo na oblastní pracoviště TSK hl. m. Prahy, Milí-
čova 24, tel. 222 780 099.

Ing. Jiří Louša, vedoucí Odboru technické správy majetku a investic

V letošním školním roce proběhl již druhý ročník vědomostní soutěže o putovní Po-
hár starosty Hartiga, které se zúčastnili žáci a studenti z 15 základních škol a nižších
ročníků víceletých gymnázií Prahy 3.
Soutěžilo se v 11 oborech: Olympiáda v českém jazyce, Matematická, Chemická, Fyzi-
kální, Biologická, Dějepisná a Zeměpisná olympiáda, soutěže v cizích jazycích (Aj a Nj),
soutěž v programování a Pythagoriáda. 
Podle celkového počtu dosažených bodů za jednotlivé obory se školy umístily takto:
1. místo – ZŠ K Lučinám, 2. místo – ZŠ Lupáčova, 3. místo – ZŠ nám. J. z Lobkovic,
4. místo – ZŠ Jeseniova, 5. místo – Gymnázium Sladkovského
Slavnostní předání poháru a finanční odměny vítězům se uskutečnilo dne 24. 6. na radni-
ci. Vítězům gratuluji a všem ostatním přeji úspěchy v dalším ročníku.

Milena Kozumplíková, zástupce starosty

Na základě zákona 125/2003 Sb., kterým se mění zákon 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nastanou níže uvedené změny. 
Tento zákon má dvojí účinnost:
� od 1. července 2003 se zkracuje možnost uplatnění nároku na výplatu dávek z jedno-
ho roku na 3 měsíce. Jedná se o dávky: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na
bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, příspěvek
na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. 
Nárok na jednorázové dávky státní sociální podpory - porodné, pohřebné, příspěvek při
převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla zaniká v jednoleté preklu-
zivní lhůtě jako doposud. 
� Doloží-li žadatel nové skutečnosti rozhodné pro nové posouzení výše dávky, která již
byla uplatněna dříve, dávka se přizná nebo zvýší nejvýše tři měsíce nazpět, na rozdíl od
předešlé právní úpravy, kde toto nové posouzení dle předložených dokladů bylo až tři ro-
ky nazpět. Tříletá prekluzivní lhůta nároku na výplatu dávky zůstává zachována pouze
v případě zavinění orgánu rozhodujícího o dávkách.
Druhá účinnost výše uvedeného zákona, dle přechodných ustanovení, je od 1. 10. 2003
a týká se pouze příjmů dokládaných k posouzení nároku a výše dávek, které jsou závislé
na výši příjmů společně posuzovaných osob. Jedná se o nový okruh čtyř příjmů vypláce-
ných ze zahraničí. Jsou to obdobné příjmy dávkám státní sociální podpory, rodičovský
příspěvek, zaopatřovací příspěvek, přídavek na dítě a mzdové nároky - toto jsou příjmy
obdobné nárokům při platební neschopnosti zaměstnavatele. Výše uvedené jednotlivé
druhy příjmů se budou dokládat k žádostem od 1. 10. 2003. U dokládaných ročních pří-
jmů je to příjem za rok 2002 (přídavek na dítě, příspěvek na dopravu) s nárokem na po-
souzení výše dávky od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004 a potvrzení příjmů za 3. čtvrtletí 2003
u čtvrtletních dávek s nárokem na posouzení výše dávky od 1. 10. 2003 a dále (sociální
příplatek, příspěvek na bydlení). Od 1. 10. 2003 je nutné používat nové formuláře „Do-
klad o výši příjmů“, které již obsahují změny výše uvedené. 

Ludmila Nováčková, vedoucí Odboru státní sociální podpory

Se svými úspěchy se přišli na radnici pochlubit holčičky a kluci z baletní školy Jána Nem-
ce. Už deset let se v Koněvově ulici scházejí dvakrát týdně adepti tanečního umění od pě-
ti do patnácti let. A jako důkaz své úspěšnosti v baletních soutěžích přinesli nejnovější tro-
fej - Ašský střevíček a symbolicky jej předali starostovi Milanu Českému, který se jim na
oplátku svěřil, že se v dětství tanci také věnoval. Foto Michaela Púčiková

Trojka o „berÀák“ pfiijít nechce 

TSK nabízí pomoc pfii opravû chodníkÛ

Pohár starosty Hartiga

Jaké zmûny nás ãekají pfii uplatnûní nároku 
na dávky státní sociální podpory

Naopak Nařízení v příčině konání místní policie v obci Žižkově udělalo pořádek mj.
i v komplexní údržbě komunikací: „Zapovídá se dlažbu vyrývati a kameny dlažební vyta-
hovati… Zastavování chodníků v ulicích trakaři, vozy, bednami, sudy, balíky a podobnými
věcmi vůbec není dovoleno… jakož i jezdění po chodnících s trakaři a s vozy všelikými se
zapovídá…“. Článek III. se detailně věnuje problematice směsného domovního odpadu:
„Popel, smetí, neřády aneb hnůj vyvrhovati před domy, na veřejné ulice a veřejná místa,
zapovídá se dokonce… Házeti vnitřnosti živočišné do stok obecných nebo vylévati do nich
smrduté výkaly, jest zapovězeno…“ Opět z roku 1891 pochází Samosprávný obzor, po-
sledními archiváliemi jsou Pensijní a Disciplinární řád městských úředníků a zřízenců
v Žižkově a Jednací řád pro Výbor obecní. Žižkovská železná schránka své tajemství pro-
zradila a my mohli vstřebat příchuť naší vlastní historie. Nyní zbývá vymyslet, čím okouz-
líme či překvapíme příští generace pro změnu zase my. Eva Horníčková

pokračování článku Radniční podzemí vydalo pozdrav z minulosti ze str. 1

Pfiedávala se
vysvûdãení

Foto Stáňa Peričová

ze dne 4. 6. 2003 
Vzala na vědomí
● návrh na vklad provozního objektu Na Vrcho-
lu 2595/25 s příslušenstvím a pozemky parc. č.
2639/101 a 2639/102 v k.ú. Žižkov do základní-
ho kapitálu společnosti SKM P-3, a.s.● zprávu
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
rekonstrukci střechy objektu Cimburkova 18
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky fir-
my Kubošek ● zprávu komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na opravu části 1.patra bu-
dovy Seifertova 51 a souhlasila s výběrem nej-
vhodnější nabídky firmy Rentcentrum ● zprávu
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
rekonstrukci a zateplení střechy objektu ZŠ
a MŠ Nad Ohradou a souhlasila s výběrem nej-
vhodnější nabídky firmy Izotec ● zprávu komi-
se pro posouzení a hodnocení nabídek na opra-
vu střešního pláště a krovu hospodářské budovy
objektu Křesánov a souhlasila s výběrem nej-
vhodnější nabídky firmy Sorstav-plus, s.r.o.
● změnu úplného znění zřizovací listiny přís-
pěvkové organizace ZŠ Havlíčkovo nám.
10/300, Vlkova 31/800, Chelčického 43, Žerotí-
nova 36/100, V Zahrádkách 48, Perunova 6/975,
nám. J. z Poděbrad 7, K Lučinám 18/2500,
J. z Lobkovic 22/121, Lupáčova 1/1200 ● změ-
nu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace MŠ Libická 4/2271, Sauerova
2/1836 ● návrh přísedících pro Obv. soud P-3
● protokol z provedené kontroly v přísp. organi-
zaci ZŠ Lupáčova zaměřené na hospodaření or-
ganizace za rok 2002 a námitky ředitele této
školy ke zjištěným nedostatkům ● současný stav
rozmístění laviček sítě AD-Net na území P-3
a souhlasila s uvažovaným rozšířením rozmístě-
ní laviček ● zprávu komise k projednání a dopo-
ručení zadání vypracování projektu zóny place-
ného stání na celém území MČ P-3 a souhlasila
s návrhem komise na uzavření smlouvy o dílo na
vypracování projektu s firmou DHV ČR
Souhlasila
● s uzavřením smlouvy o přenechání majetku do
užívání mezi MPSV ČR a MČ P–3 ● s uzavře-
ním smlouvy o zajištění údržby zeleně ● s po-
skytnutím zpětného čerpání bytovým družstvům  
Zrušila
● usnesení RMČ č. 312 ze dne 21. 5. 2003 ke
smlouvě o výkonu technického dozoru investora
na akce „stavební úpravy zázemí severní tribuny
FK Viktoria Žižkov“
Doporučila
● ZMČ schválit prodej byt. domu čp.1278 s po-
zemkem parc. č. 2100 k.ú. Žižkov, Roháčova
113, Družstvu Roháč, čp.1828 s pozemkem parc.
č. 1484 k.ú. Žižkov, Radhošťská 12, Byt. družstvu
vlastníků domu Radhošťská 12, čp.1884 s po-
zemkem parc. č. 2308 k.ú. Žižkov, Koněvova
169, Družstvu Koněvova 1884, schválit prodej
garáže stojící na pozemku parc. č. 2826/2 u obyt-
ného domu čp. 2168 – Křivá 2, dle podmínek II.
etapy privatizace byt. fondu, Družstvu Křivá 2

ze dne 6. 6. 2003
Schválila
● dodatek č. 1 ke smlouvě č. S 437/03 o nájmu
pozemku parc. č. 166/13 k. ú. Žižkov pro využi-
tí potřeb MČ P-3 v souladu s úz. plánem hl. m. P.

ze dne 18. 6. 2003
Doporučila
● ZMČ vyřadit z I. II. etapy privatizace byt. fon-
du a ponechat v majetku MČ P-3 tyto byt. domy
s pozemky: k.ú. Žižkov - čp. 1902 s pozemkem
parc.č. 2058 - Žerotínova 48, čp. 529 s pozem-
kem parc.č. 3949/2, Na Vápence 13, čp. 1004
s pozemkem parc.č. 305 a 306 - Řehořova 32,
čp. 1742 s pozemkem parc.č. 2055 – Žerotínova
54, čp. 2155 s pozemkem parc.č. 2801/1 – Kři-
vá 3, k.ú. Vinohrady čp. 709 s pozemkem parc.č.
2736 ● ZMČ schválit prodej byt. domu: čp.
1812 s pozemkem parc.č. 4018 K./. Žižkov, Vik-
lefova 18, Byt. družstvu Viklefova 1812/18 
Souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo na opravu části 1. p.
budovy Seifertova 51 s firmou Rentcentrum,
s.r.o. ● s uzavřením smlouvy o dílo na rekon-
strukci a zateplení střechy objektu ZŠ a MŠ Nad
Ohradou s firmou Izotec, s.r.o. ● s uzavřením
smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy objektu
Cimburkova 18 s firmou Kubošek ● s uzavřením
smlouvy o dílo na opravu střešního pláště a kro-
vu hospodářské budovy objektu Křesánov s fir-
mou Sorstav-plus ● se změnou pravidel pro vy-
bírání poplatku za pobyt v Křesánově v období,
ve kterém budou v objektu probíhat stavební
práce ● se zněním výzvy na výběr firmy zajišťu-
jící komplexní úklid budov ÚMČ P-3
Vzala na vědomí
usnesení Výboru pro územní rozvoj dopravu na
poskytnutí návratných a nenávratných půjček
pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ
P-3 ● protokol z provedené kontroly v příspěv-
kové organizaci Pečovatelská služba P-3, Rohá-
čova 26 ● vyjádření ke zjištěním uvedeným
v protokolu z provedené kontroly subjektů - ZO
ČSOP Koniklec, o.s., Vyšší odborná škola umě-
leckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslo-
vá škola, Sdružení pro mimoškolní aktivity
SPORT ● doporučení sociální a zdravotní komi-
se a souhlasila s poskytnutím finančních pro-
středků z fondu sociálního a zdravotního ● na-
bídky firem na dodávku a instalaci nábytku
Havlíčkovo nám. 9 a vybírá nejvhodnější nabíd-
ku firmy Compo Praha, s.r.o. ● demografickou
studii - Spádovost a využití kapacit základních
škol v územním obvodu MČ P-3 a schválilo sní-
žení kapacity škol zřizovaných MČ P-3
Schválila
úpravu rozpočtu výdajů MČ P-3 na rok 2003
● výroční zprávu SKM P-3, a.s. za rok 2002,
roční účetní uzávěrku, návrh představenstva na
rozdělení zisku a nevyplacení dividend a tantiém
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Zuzana Růžičková oslavila letos ne-
uvěřitelných 50 let své koncertní
činnosti, a to vystoupením v Rudol-
finu. Nehrála zde samozřejmě nic ji-
ného než milovaného Bacha. První
recitál měla právě zde v roce 1953
a jen o rok déle působí na pražské
AMU. Natočila kolem 70 dlouho-
hrajících desek a více než 10 cédé-
ček, velkou část z toho tvoří právě
kompletní provedení Bachova díla
pro cembalo. V dubnu 2003 převza-
la Cenu harmonie za celoživotní
přínos pro českou a světovou hu-
dební kulturu. Právě její propagace
sólové cembalové hry měla zásadní
význam, i když cembalo se jí jako
hlavní studijní obor podařilo na
AMU prosadit teprve v 80. letech.
● Jak se Vám s manželem u nás na
Vinohradech začínalo?
Nebylo to jednoduché, nosili jsme
uhlí až do 6. patra, po 146 scho-
dech. Žili jsme ve dvou místnostech
ještě s maminkou, oba muzikanti,
takže v každém pokoji zněl jeden
nástroj. A dnes jsme tady určitě nej-
déle žijící občané… 
● Co říkáte Gymnáziu J. Nerudy a Hudební škole hl.m. Prahy
na Komenského náměstí?
„Komeňák je jedinečná škola s nádherným prostředím, které tady

bylo moc zapotřebí. Dnes na ní učí již několik mých žáků.“ 
Jinak paní Zuzana vystupuje pravidelně v Atriu, kde je pro cem-
balo výborná akustika, a vidět jste ji mohli také na festivalu
Nekonvenční žižkovský podzim právě v sále Hudební školy.
● Omlouvám se, ale nedá mi to se nezeptat. Jak jste se dostala
zrovna k cembalu?
Přes lásku k Bachovi, který nepsal pro klavír, ale pro varhany
a cembalo. Dlouho jsem koncertovala i jako klavíristka, ale nako-
nec přece jen cembalo zvítězilo. 
● To muselo být obtížné sehnat dobrý nástroj...
Tehdy tu skoro nic nebylo, tak jsem chodila cvičit do Rudolfina. Za-
čátkem 60. let jsem si koupila už vlastní nástroj, který nebyl ještě tak
drahý. Cembala se tehdy dovážela z NDR z jedné malé soukromé
dílny a byla velmi kvalitní. Dnes už stojí kolem 60 000 Euro.

V únoru oslavil 80. narozeniny skladatel Viktor Kalabis, jehož dí-
lo obsahuje přes 90 skladeb a 5 symfonií. Je trochu paradoxem, že
je uváděn spíše ve světě – premiéry jeho skladeb proběhly třeba
v Paříži nebo Washingtonu. 
● Pracoval jste v Čs. rozhlase a přičinil se o založení soutěže

mladých hudebníků Con-
certino Praga, která má
dnes mezinárodní renomé
Do Českého rozhlasu jsem
přišel v r. 1953 jako redak-
tor a hudební režisér a pů-
sobil v něm do r. 1972.
Tady pak vznikla meziná-
rodní soutěž Concertino
Praga, ve které hned ze za-
čátku vystupovali výborní
lidé – Václav Hudeček,
z Japonska přišla Shizuka
Ishikawa a mnozí další. 
● Důležité je také Vaše
působení v Nadaci Bohu-
slava Martinů, jejímž
předsedou jste byl done-
dávna
Nadace i Institut B. Marti-
nů vznikly po roce 1989 ja-
ko splátka dluhu, který
jsme vůči němu měli. Od té
doby se každoročně pořádá
festival a o Martinů je teď
ve světě obrovský zájem.
Po Dvořákovi, Smetanovi
a Janáčkovi je to čtvrtý

nejhranější autor. Zasadil jsem se o to, aby po něm byl také po-
jmenován sál v Lichtenštejnském paláci (AMU) a umístěna zde je-
ho busta. 
● Jaká je dnes podpora hudby ze strany státu
Podporuje se bohužel minimálně a po loňských povodních je to
ještě horší. Např. Nadace B. Martinů byla „živa“ z odkazu paní
Charloty, který zanechala po manželovi, a hodně získává na auto-
rských právech. Nadace podporuje stále všechny Kruhy přátel
hudby, orchestrům platíme materiály a také půjčovné, které je vy-
soké. Jinak o to nikdo příliš nepečuje. Záslužnou práci teď udělal
např. Supraphon, který „oprášil“ staré nahrávky - ve svém archivu
má opravdu poklady. Ty se teď čistí a převádějí do digitální podo-
by. A myslím, že nám velmi chybí kvalitní výchova na hudebních
školách a více by se měl zapojit do určité osvěty také rozhlas. Z to-
ho dnes vychází převážně populární nebo rocková hudba. A pře-
devším by se měla starat samozřejmě rodina. Víte, hudba byla
v zahraničí vždycky naše hlavní karta… Jinak v porotě soutěže
Concertino Praga jsou také zástupci Evropské unie rozhlasu. A ti
nás zrovna nedávno prosili, ať se tuto soutěž, jejíž finanční zajiště-
ní je rok od roku náročnější, snažíme udržet. Všeobecně totiž v za-
hraničí převládá názor, že v rámci EU je to soutěž jedinečná. Dou-
fejme tedy, že se to do budoucna podaří.

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Na náv‰tûvû u ... cembalistky Zuzany RÛÏiãkové
a skladatele Viktora Kalabise

Tato návštěva je tak trochu netypická. Povídali jsme si hned se dvěma známými osobnostmi, a to manželi Zuzanou
Růžičkovou a Viktorem Kalabisem. K nám na Vinohrady se přistěhovali před 50 lety, krátce po svatbě. Jinak milují
krajinu jižních Čech, kde mají od roku 1972 své letní sídlo a kde napsal Viktor Kalabis většinu svých skladeb.

Dne 14. 7. uplyne 583 let od bitvy, patřící nepochybně k nejvýznamnějším historickým událostem, které se odehrály na
území dnešní Prahy 3 a které byly bezprostřední příčinou nynějšího pojmenování Žižkov.

V průběhu června 1420 přitáhla před Prahu
vojska 1. křižácké výpravy a spolu s posád-
kami Vyšehradu a Pražského hradu, které
stály na jejich straně, počalo obléhání hlav-
ního města. Jediným spojením se zbytkem
země zůstala silnice na východ do Kutné
Hory. Pro ovládnutí této cesty bylo nezbytné
získat Vítkov, který díky své přirozené ne-
přístupnosti představoval významný a háji-
telný opěrný bod. Ten se včas podařilo obsa-
dit husitským vojskům, která zde pod
vedením Jana Žižky z Trocnova vybudovala
improvizovaná obranná postavení. 
K útoku došlo právě 14. července 1420 v od-
poledních hodinách v rámci širšího útoku,
který měl vést k dobytí celé Prahy. Klíčo-
vým místem byl právě Vítkov, jehož dobytí
mělo být signálem k všeobecnému úderu.
Křižácká vojska měla ležení na Letné. Jed-
notky určené k dobytí Vítkova v počtu něko-

lika tisíc jezdců Vltavu překročily brodem u Libně, odtud přes dnešní Palmovku a Krejcárek dosáhly nástupního prostoru nejspíše v ob-
lasti současné Pražačky. Úder tedy vedly ve směru nynější silnice k Památníku, což byl i tehdy nejsnazší přístup na vlastní ostroh
Vítkova. Právě v místě Národního památníku zde bylo husitské opevnění, které se skládalo ze tří linií převážně dřevěných hradeb, ně-
kolika srubů a věží. Posádku tvořilo několik desítek husitů, kteří se bránili útočící jízdě především střelbou. Postupně však byli zatlače-
ni až do třetí, poslední linie obrany.
V této kritické chvíli jim od pražských hradeb dorazila na pomoc skupina táborů vedených Janem Žižkou z Trocnova – nejspíše ve smě-
ru dnešní cesty vedoucí kolem Vojenského muzea. Tento oddíl se okamžitě zapojil do boje. Mezitím početnější husitské jednotky z údo-
lí, jehož středem vedla silnice – dnešní Husitská ulice (útok vycházel pravděpodobně z prostoru mezi nynější Jeronýmovou a Rokyca-
novou ulicí) – zaútočily přes vinice, které tehdy pokrývaly celý jižní svah Vítkova (mimochodem – své jméno má Vítkov od vinaře Vítka,
který zde začal vinou révu pěstovat již v dobách Karla IV.), do boku křižáckých jezdců a vytlačovaly je k severnímu srázu. Vzniklý zma-
tek se rychle proměnil v bezhlavý úprk. Tato akce rozhodla bitvu na Vítkově a svými důsledky narušila celý plán útoku na Prahu.
V následujících dnech se začal vrch Vítkov nazývat Na Bojišti či Kalich, ale také Žižkov. Právě poslední název se ujal, aby ve druhé po-
lovině 19. století dal název nově vzniklému městu a pozdější městské části Prahy, o jejímž osudu se zde před řadou století rozhodlo.

Ing. Jan Holub, člen zastupitelstva MČ Praha 3

Příroda je velká učebnice, ve které však často neumíme číst. Přitom poučení je na dosah, jen si to mnohdy neuvědomujeme. Rostliny
mají velikou vypovídací schopnost např. o vlastnostech prostředí, ve kterém se jim daří či nedaří. Je to obecně známá pravda, kterou
dobře znají lidé spjatí po celý život s přírodou – např. lesáci a zemědělci. Zkušenosti jim říkají, že na podmáčených místech se nemají
stavět obytné domy. Ke správnému rozhodnutí stačí mnohaleté pozorování přírody, zvláště tzv. indikačních druhů. Např. mokřiny pro-
zrazují vlhkobytné rostliny – to jsou zvláště vrby, topoly a olše. Samozřejmě i jiné druhy rostlin mají indikační hodnotu a přitom není
ani důležité, zda o tom víme.
O jedné rostlině, která žije i v našem okolí, se říká, že je indikátorem vinic. Je to nenápadný keř či malý stromek s vysokými nároky na
světlo a teplo. Má jednoduché lesklé listy podobné listům hrušně. Rozlišovací znak – jemné pilovité zoubky na obvodu listů. Bílé kvě-
ty po opylení a oplození se vyvíjení v peckovičky temně černé barvy.
Jmenuje se třešeň mahalebka, je součástí naší flóry a roste i na našem obvodu. Při troše pozornosti ji lze leckde objevit. Nejčastěji na
výsluní svahů, často je i součástí křovinných porostů, které zahušťuje. Třešeň mahalebka indikuje místa, kde kdysi vinice byly, jsou či
by mohly být. A to v plné míře platí pro jižní svahy vrchu Vítkova, které byly kdysi porostlé révou vinnou a s úspěchem by zde opět mo-
hla být pěstována. Klimaticky je tato lokalita pro výsadbu vinic velmi vhodná a lze ji plně doporučit. Považuji rozhodnutí radnice opět
vysadit vinice na Vítkově za velmi šťastné, protože přírodní podmínky pro realizaci tohoto záměru jsou příznivé. To však nestačí – vini-
ce bude požadovat i péči pěstitele, což bude úkol více než náročný. RNDr. Věra Toběrná, CSc.

V Seifertově ulici, v úseku Italská-Bulhar, již od počátku června probíhá čilý
stavební ruch. Pokračuje zde totiž přestavba starých ocelových mostů, které na-
hradí nová železobetonová konstrukce.
Po již dokončené 1. etapě vloni v listopadu se rozeběhly další stavební práce. Příčinou je-
jich zdánlivě pomalého nástupu byly zejména problémy při stavebním řízení spojeném
s odvoláním občanského sdružení „Ateliér pro životní prostředí“ ke stavbě. Zatímco pře-
dešlá etapa dokázala, že v centru města lze provádět náročnou inženýrskou stavbu s mi-
nimem dopravních omezení a nároků na zábory pro zařízení staveniště, pocítí nyní Pra-
žané, především však automobilisté, určité nepohodlí. Jako první byla započata demolice
jižní zástavby podél Seifertovy ulice a byly sneseny tři zbylé ocelové mosty. To umožní
rozšíření stávající komunikace směrem do hlavního nádraží, ale v současnosti to přináší
problémy cestujícím, protože mnoho vlaků končí již v Libni nebo na Masarykově nádra-
ží. Nové přemostění naopak umožní rychlejší a častější průjezd vlaků, jejichž hlučnost se
navíc výrazně sníží. Na uvolněném prostranství bude vybudován nový vjezd do areálu
ČD, nový jižní chodník o šířce 4 metry a budou sem přeloženy některé inženýrské sítě
a provizorní jednokolejná tramvajová trať. Prakticky až do tohoto okamžiku (na sklonku
t.r.) zde zůstane dopravní režim pro pěší, auta i tramvaje nezměněn. Bohužel to nebude
plně platit pro následující nezbytné zahloubení komunikace Seifertovy ulice, aby se do-
sáhla podjezdná výška pro požární vozidla 4,20 metrů (dnes 3,20 m). Dojde k uzavírce
komunikace v úseku Italská – Bulhar pro automobilový provoz na přibližně 12 měsíců,
provoz tramvají a pěších bude přes jistá částečná a krátkodobá omezení zachován, avšak
v nové stopě. Následné stavební práce se budou týkat zahloubení komunikace, výstavby
nové mostní konstrukce a lávky pro pěší a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Vý-
sledné šířkové uspořádání Seifertovy ulice zvýší plynulost a bezpečnost automobilového
a tramvajového provozu. Vlivem zahloubení komunikace a vybudování lávky pro pěší do-
jde i k výškovému oddělení automobilové dopravy od pěších, což přispěje k bezpečnosti
chodců na této rušné pražské komunikaci. Jednotlivé úrovně pak budou ještě odděleny
pruhem zeleně částečně se stromořadím, což vytvoří dojem městského bulváru. Chodní-
ky pod mostem budou osvětleny a lemovány osvětlenými výkladci ve stěně opěr. Spoje-
ny budou (mimo stávající přechody pro pěší Italská a Bulhar, které zůstanou zachovány)
lávkou pro pěší naproti Příběnické, která v budoucnu naváže na stezku pro pěší a cyklis-
ty, vedenou po opuštěném tělese stávající vítkovské trati. 
Tyto úpravy mají důležité vazby i do budoucna, přibližně v průběhu let 2005-2007, kdy
se předpokládá v rámci „Nového spojení“ výstavba nové železniční estakády nad býva-
lým lokomotivním depem na Masarykově nádraží a ulicemi Husitskou a Trocnovskou až
k portálu nových železničních tunelů vedoucích pod vrchem Vítkov. 
Pro informaci uvádíme orientační omezení dopravy, která však dodavatel naplánoval ješ-
tě před jím nezaviněným zpožděním začátku stavby: výluky tramvajového provozu 
1. – 20. 2. 2004 a 14. 10. 2003 – 1. 11. 2004, přerušení automobilového provozu 24. 11.
2003 – 16. 11. 2004, ukončení linky č. 135 na Churchillově nám. 24. 11. 2003 – 16. 11.
2004. Eva Horníčková, foto Zuzana Chrástová

Snímání prvního starého mostu nad Seifertovou ulicí

Sbor Zvoneček – Praha, Hudební školy hl. m. Prahy, sídlící na Komenského náměstí v na-
ší městské části, již tradičně pořádá letní závěrečné koncerty v krásném prostředí kostela
sv. Šimona a Judy. Jako všechny minulé, i ten letošní v úterý 17. 6. představil půlroční
práci všech tří sborů - dvou přípravných oddělení (Zvoneček I - nejmenší děti 4-6 let,
a Zvoneček II - děti 7-9leté) a koncertního oddělení, v němž zpívají nejstarší a nejzkuše-
nější děti ve věku 10-15 let. Repertoár se tentokrát výrazně zaměřil na tvorbu Petra Ebe-
na (který byl koncertu osobně přítomen), zazněly však i lidové písně a staré duchovní
skladby, to vše s doprovodem skvělého klavíristy Martina Fišla a neméně vynikajícího
varhaníka Jakuba Janšty, jehož vstupní improvizace na téma první skladby byla vskutku
mistrná. Všechny sbory jako obvykle řídila sbormistryně Jarmila Novenková, která reper-
toár dětem vybrala, s jednotlivými sbory nastudovala a posléze provedla. 
Bylo krásné vidět a slyšet úplně malé caparty zpívat se zaujetím a pozorností, jakou by-
chom u nich nečekali. A ti větší? Ti byli opravdu dokonalí. Skromně řečeno, koncert se
vydařil a je dobře, že alespoň ty nejstarší děti si budou moci zazpívat svůj repertoár ještě
jednou - u příležitosti návštěvy francouzského sboru „Les Mirabelles“, s nímž měly spo-
lečný koncert 30. 6. v sále Martinů Lichtenštejnského paláce. Kdo se snad na tento kon-
cert nedostal, ať nezoufá, sbor Zvoneček - Praha dokončuje své čtvrté CD s programem
věnovaným výhradně dílu Petra Ebena, které by mělo být hotovo ještě před odjezdem
koncertního sboru na turné po Anglii a Francii v srpnu. 
Množství kytic, kterým byla sbormistryně souboru nakonec zasypána, vypovídalo o tom,
jak rády děti do souboru chodí. Ta největší kytice ale skončila v rukou skromného člově-
ka a úžasného skladatele - Petra Ebena.
Zvonečku – díky! Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Vinice budou tam, kde kdysi byly

K v˘roãí bitvy na Vítkovû 

U Bulhara je ru‰no

Zvoneãek z Prahy 3

Spolu na naší radnici - podle slov paní Zuzany jsou zdejší oslavy
zlatých svateb velmi krásná, až dojemná záležitost...
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Hypertenzní nemoc II.
Jak již jsme si v minulém čísle řekli, vysoký krevní tlak, tzv. hypertenzní nemoc, je zá-
važným celospolečenským problémem. Svůj krevní tlak bychom si měli hlídat a občas
(i když byl naposledy v normě, tj. pod 140/90) si jej nechat zkontrolovat, nejlépe u své-
ho praktického lékaře. Můžeme požádat o jeho kontrolu u odborného vyšetření specia-
listou nebo využít službu některých lékáren.
Mnozí se ptají, jak k vysokému krevnímu tlaku přišli, když jej měli vždy v normě. Od-
pověď není jednoduchá. Skoro všechny případy hypertenzní nemoci patří do skupiny
tzv. esenciální hypertenze, kde původ není znám (není znám jednoznačný původ ne-
moci), nicméně obecně platí, že jde o komplex vlivů, který se v různé míře spolupodílí
na rozvoji hypertenzní nemoci. Patří sem rodinná zátěž, rizikové faktory - kouření, vy-
soká hladina cholesterolu, obezita a hlavně stres, který je fenoménem dnešní doby. Má
za následek vyplavení hormonů adrenalinu a noradrenalinu do krve s následnou reakcí
srdce (zvýší svoji frekvenci tepů a sílu stahu svaloviny) a cév, kdy dochází k jejich kon-
trakci a následnému vzestupu krevního tlaku. Jde o dočasnou reakci, která má za úkol
připravit organismus na možnou fyzickou zátěž. Jenže ne každý se s takovouto reakcí
dobře vyrovnává, v některých z nás stres zůstává dlouhodobě či přichází často a orga-
nizmus trpí. Takto, tj. na ne zcela jasném podkladě, vzniká přibližně 85–90 % onemoc-
nění vysokým krevním tlakem.

Ve zbytku případů hovoříme o tzv. sekundární hypertenzi. Jedná se o případy one-
mocnění vysokým krevním tlakem, kdy je známá přímá souvislost s jinou nemocí. Zpra-
vidla jde o onemocnění štítné žlázy, hypofýzy či hypotalamu, dále onemocnění nadled-
vin, ledvin, ledvinných tepen a aorty. Jinými slovy řečeno, na tato onemocnění se musí
pomýšlet při záchytu (objevení) nemoci. Většinou postačí základní laboratorní testy, vy-
šetření krve a moče, sonografické vyšetření ledvin a srdce. Samozřejmě ve vztahu k dal-
šímu vývoji onemocnění je třeba vyšetřit i oční pozadí nemocného. K léčbě je nutno při-
stupovat rozhodně a s velkou spoluprací mezi lékařem a pacientem. A o léčbě vlastní si
povíme příště. MUDr. Marek Zeman

Zdravotnické okénko

V minulém čísle jsme se seznámili s historií Evropské unie a Evropských
společenství a začali jsme se zabývat právem EU, na což navážeme.

Sekundární legislativa Ev-
ropských společenství zna-
mená, že Společenství jsou
zmocněna vydávat vlastní le-
gislativní akty, sloužící k na-
plnění zakládajících smluv.
Podle smluv existují 4 vari-
anty podob těchto legislativ-
ních aktů. Nařízení je pro
právo Společenství totéž, co
pro vnitrostátní právo zákon.
Společenství vydá nařízení,

které je uveřejněno v oficiálním věstníku Společenství, a od okamžiku je-
ho vstupu v platnost se stává závazným normativem pro všechny členské
státy i pro jejich vnitrostátní subjekty, osoby. Podle principu nadstátnosti
jsou nařízení Společenství nadřazena všem vnitrostátním zákonům plat-
ným v členských zemích - nařízení má přednost před jakoukoliv úpravou
platnou v kterékoliv členské zemi. Směrnice není obecně závazná jako na-
řízení, protože předepisuje jen výsledek, kterého má být členskými státy
dosaženo. Formy a metody dosažení tohoto cíle jsou na vůli členského stá-
tu. Společenství tak chtělo ponechat členským státům možnost volby, aby
si směrnici převedly do svého práva tak, jak to pro ně bude nejpřijatelněj-
ší a nejcitlivější. Směrnice tedy obvykle stanoví jen podrobné zásady, kte-
ré mají být vtěleny do právních řádů členských zemí, a lhůtu, do které se
tak má stát. Pokud stát v dané lhůtě nezapracuje směrnici do svého vnit-
rostátního práva, může za to být postižen a zodpovídá za případné škody.
Rozhodnutí jsou podobná nařízení, ale adresná. Neplatí tedy plošně, ale
jen pro subjekty, kterým jsou určena. Rozhodnutí mohou být určena pro
jednotlivé členské státy, jejich subjekty, ale třeba i orgány Společenství.
Doporučení a stanoviska nejsou právně závazná, a proto nejsou vynuti-
telná a mají jen orientační charakter. Mají ale svou váhu, protože např. čas-
to předurčují směr, kterým se budou Evropská společenství ubírat. Legis-
lativní soustava každé členské země je směsí vlastních zákonů, přímých
zásahů ze strany Společenství formou nařízení, případně rozhodnutí,
a vlastních legislativních norem, které vznikají na základě směrnic Spole-
čenství. Členské státy se tedy musí podřizovat rozhodnutí Společenství, ne
však bez rozmyslu a bez možnosti ovlivnit dopady z nadstátní úrovně.
Kontrole slouží samotná architektura institucí EU, která ponechává člen-
ským státům ve formě Rady EU konečné slovo nad novou legislativou
Společenství. V některých oblastech se dokonce musí státy na nových kro-
cích shodnout jednomyslně, tzn. že takováto rozhodnutí nelze prosadit
proti vůli jakéhokoliv státu. V r. 2000 se po dramatickém průběhu zasedá-
ní v Nice státy dohodly na nové podobě počtu hlasů při hlasování kvalifi-
kovanou většinou (faktické rozdělení moci mezi státy), počtu komisařů,
oblastech, kde bude i nadále používáno jednomyslné hlasování (kde zůstá-
vá právo veta pro členské státy) a o další užší spolupráci. Dohody již ak-
ceptovaly nový počet členů - 25. Pokusem o řešení problému přesného ur-
čení rozsahu pravomocí Společenství a členských států je i další princip,
tzv. princip subsidiarity. Je zakotven v zakládajících smlouvách, kde se
doslova říká: „Činnost Společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbyt-
né k dosažení cílů této smlouvy. Společenství tedy budou vyvíjet svoji čin-
nost tehdy a jen tehdy, pokud cílů nemůže být dosaženo uspokojivě sa-
motnými členskými státy a může jich být lépe dosaženo pouze
Společenstvími“. Jinak řečeno – Evropská společenství nebudou zasaho-
vat do věcí, které si státy mohou vyřešit samy. Společenstvím je vyhraze-
na jen nadstátní sféra, nebo-li každé rozhodnutí se bude konat na nejnižší
dostatečně kompetentní úrovni.

Instituce EU
K zajištění zákonodárného procesu se musela Společenství nejprve vypo-
řádat s problémem vytvořit společné instituce. Druhým krokem bylo roz-
dělení moci mezi nimi, třetím pak zajištění kontroly nad mocí, která byla
institucím dána. V zásadě zde proti sobě stály dvě síly: Společenství a člen-
ské státy. Každá strana ale může mít odlišný pohled na věc, který je třeba
respektovat. Proto vykrystalizovaly 2 základní instituce: Komise, která za-
stupuje zájmy Společenství, a Rada hájící zájmy členských států. Pro Radu
se používá i označení Rada Evropské unie či Rada ministrů. Dalším úko-
lem bylo rozdělit zákonodárnou moc mezi tyto subjekty a přimět obě insti-
tuce ke spolupráci v nejdůležitější oblasti - při vytváření vlastního práva
Společenství. Zákonodárný proces byl rozdělen na dvě poloviny. Komise
dostala výhradní právo navrhovat legislativu, nikdo jiný iniciovat zákono-
dárný proces nemůže. Radě pak bylo přiděleno právo rozhodovat. Mohlo
by se zdát, že Komise si může navrhnout cokoli, ale návrh Rada neschválí,
není-li to dobré pro členské státy. Současně Rada musí, chce-li schválit to,
co je výhodné pro členské státy, požádat nejdříve Komisi, aby jí tento ná-
vrh podala. A Komise, je-li návrh Rady v rozporu se zájmy Společenství,
ho nepředloží. A tak jedna instituce „hlídá“ druhou. Samozřejmě tato cha-
rakteristika je velmi zjednodušena, ale osvětluje podstatu rozdělení moci
mezi základními orgány Společenství, mezi Komisí a Radou. Princip roz-
dělení moci mezi Radou a Komisí fungoval vcelku uspokojivě, ale časem
se ozývaly hlasy, že rozhodování v Evropských společenstvích postrádá de-
mokratický prvek. Členové obou zmiňovaných orgánů byli jmenováni a ni-
koliv voleni. Tíhu demokracie na svá bedra vzala další instituce, která zpo-
čátku měla jen funkci poradní - Evropský parlament. Jeho zástupci jsou
od r. 1979 voleni ve všech členských státech přímými volbami. Přesto v po-
čátcích neměl žádné pravomoci, byl jen pozorovatelem. Dnes hraje Evrop-
ský parlament velmi důležitou roli při rozhodování.
Přestože původní zakládající smlouvy s něčím podobným nepočítaly, bě-
hem let se začali vedoucí představitelé členských států Společenství pravi-
delně setkávat. Vyvstala potřeba vytvořit i nejvyšší politický orgán a jeho
existenci zakotvit do smluv. Proto je vzniklá Evropská rada institucí přede-
vším s významem politickým a strategickým, členem je i předseda Komise.
Často jsou instituce EU zaměňovány s institucemi či organizacemi, které
mají podobně znějící názvy jako instituce EU, ale do struktur Evropské
unie nepatří. Jde zejména o Radu Evropy - mezinárodní organizaci za-
loženou v r. 1949 a sídlící ve Štrasburku. Zajišťuje spolupráci zúčastně-
ných zemí při podpoře demokracie, v oblasti ochrany sociálních a lidských
práv a svobod, v kultuře a ve zdravotnictví, má 41 členů. Evropský soud
pro lidská práva je institucí Rady Evropy. Vznikl v r. 1960 a sídlí ve
Štrasburku. Rozhoduje ve sporech v oblasti porušování Charty základních
lidských práv a svobod. Mezinárodní soudní dvůr je soudním orgánem
OSN, zřízeným Chartou OSN a sídlí v Haagu. Řeší spory mezi stranami
(pouze státy) a vydává poradní posudky.

Evropská komise byla zakladatelskou smlouvou vytvořena jako or-
gán hájící zájmy Společenství. Je to výkonný orgán Evropských spo-
lečenství a současně je i iniciátorem zákonodárství Evropských spole-
čenství. Jediná má monopol na předkládání návrhů. Jejím úkolem je:
1. Navrhovat zákonodárství
Celý legislativní proces Unie začíná návrhem Komise, tzn. že Rada může
v rámci prvního pilíře rozhodovat jen o návrzích předložených Komisí.
Toto výhradní právo iniciativy však Komise nemá ve 2. a 3. pilíři. Při zpra-
cování legislativních návrhů respektuje Komise nejprve zájem Společen-
ství, současně důkladně všechny návrhy konzultuje a je nucena respekto-
vat i princip subsidiarity.
2. DohlíÏet na dodrÏování smluv
Komise zajišťuje, aby legislativa Evropských společenství byla dodržová-

na a správně aplikována ve všech členských státech. Pokud někdo poruší
své závazky, vystavuje se možným sankcím Komise i řízení před Evrop-
ským soudním dvorem. Komise často tvrdě zasáhla, když byla porušena
pravidla, tj. že nebyly dodrženy smlouvy, nařízení, směrnice či rozhodnu-
tí. Komise tak může ukládat pokuty firmám, organizacím i jednotlivcům,
kteří se mohou odvolat k Soudnímu dvoru. Komise také může u Evrop-
ského soudního dvora žalovat samotné členské státy. Komise hlídá i oblast
hospodářské soutěže, má i pravomoc rozhodnout o přípustnosti podpor po-
skytovaných průmyslu vládami členských zemí.
3. Rozhodovat
Hlavním rozhodovacím orgánem Společenství je Rada, ale může rozhodo-
vat i Komise. Týká se to několika legislativních pravomocí, které jsou sta-
noveny ve smlouvách. Druhou možností, kdy může Komise rozhodnout, je
to, že ji k tomu zmocní Rada. Pak může Komise vydávat nařízení, směrni-
ce a rozhodnutí stejně jako Rada. Komise rozhoduje prostou většinou,
v praxi se však častěji uplatňuje zásada konsenzu. Členské státy si ale bed-
livě střeží svou rozhodovací pravomoc, kterou mají v rámci Rady. 
4. Spravovat fondy
Komise spravuje rozpočet Unie a zodpovídá za její hospodaření. Vybírá
peníze do rozpočtu, kontroluje a spravuje fondy. 
Komisi tvoří 20 komisařů jmenovaných členskými státy. Francie, Itálie,
Velká Británie, Německo a Španělsko mají po 2 komisařích, ostatní po
jednom. Do r. 2005 bude mít Komise stávající počet členů, poté bude mít
každý stát 1 komisaře. Komisaři jsou jmenováni na 5 let, každý dostane
přidělen nějaký resort, za který bude zodpovídat. Také skládá přísahu, že
bude jednat pouze v zájmu Evropských společenství, nenechá se ovlivňo-
vat svým mateřským státem ani nikým jiným. Vedoucí osobností Komi-
se je její předseda, komisi, jejíž funkční období skončí v r. 2004, předsedá
Ital Romano Prodi. Předseda je jmenován po jednomyslné dohodě člen-
ských států a po schválení Evropským parlamentem. Poté jsou za jeho asi-
stence vybráni ostatní členové. I nyní se musí na kandidátech dohodnout
členské státy. Předseda spolu s ostatními komisaři pak předstupuje před
Evropský parlament, který musí schválit Komisi jako celek. Po schválení
Evropským parlamentem jsou předseda a ostatní členové Komise jmeno-
váni společnou dohodou vlád členských států. Komisi může odvolat Ev-
ropský parlament jen jako celek. Může také sama rezignovat, jak se stalo
v r. 1999, kdy pod vlivem korupční aféry odstoupila před koncem svého
funkčního období celá Komise. Nejbližšími spolupracovníky komisařů
jsou členové jeho kabinetu. Kabinet tvoří 6 lidí, jen předseda Komise má
ve svém kabinetu lidí 9, které jmenuje. Romano Prodi prosadil, aby v ka-
binetu byli zástupci z více členských zemí. Komisaři si vybírali z lidí, kte-
ré dobře znali, a proto byli často stejné státní příslušnosti. Pracovníci ka-
binetu zajišťují informace pro komisaře, podporují jeho návrhy a jsou
spojovacím článkem s ostatními částmi Komise. Generální ředitelství
jsou nejdůležitějším článkem aparátu Komise a dělí se ještě na ředitelství
a divize. Vedle generálních ředitelství fungují ještě oddělení zajišťující
služby pro Komisi. Mezi nimi je nejvýznamnější překladatelské a tlumoč-
nické oddělení. Překladatelé a tlumočníci tvoří asi pětinu z celkového po-
čtu úředníků Komise. Uvádí se, že počet úředníků v této instituci je cca
15 000, ale musíme si uvědomit, že právě Komise připravuje návrhy zá-
konů, které platí ve všech členských státech, a úředníci připravují legisla-
tivu pro více než 370 milionů lidí. Vysoký počet překladatelů a tlumoční-
ků lze vysvětlit tím, že hlavními pracovními jazyky jsou sice angličtina
a francouzština, ale každý občan EU má právo se na úředníky Komise ob-
racet ve svém jazyce. A také všechny oficiální dokumenty EU se překlá-
dají do všech 11 oficiálních jazyků. V rámci aparátu Komise pracují po-
radní, řídicí a zejména regulační výbory. Komise sídlí v Bruselu.
Příště představíme další instituce EU - Radu a Evropský parlament.

Ing. Daniel Reisiegel, zástupce starosty

Dva krásné slunečné květnové dny vytvořily rámec pro 6. ročník turnaje
McDonald’s Cup v malé kopané. Na stadionu Slávie Praha v Edenu se 23. 5. utkala
čtyři družstva dětí 2.–3. tříd z Prahy 3. 
Tentokrát mezi nimi byla i děvčata, což pravidla připouštějí i doporučují. Utkání na krás-
ném povrchu probíhala v duchu fair play. Děti podávaly heroické výkony - pro některé
z nich to byla zcela nová zkušenost. V této kategorii zvítězila ZŠ K Lučinám, nejlepším
střelcem s 9 góly byl žák Vrána ze ZŠ Chelčického. 
Na stejném povrchu se konalo 30. 5. finále starších žáků 4.–5. tříd. Toho se zúčastnilo již
8 škol a úroveň utkání byla o mnoho vyšší. Vítězství si opět odnesla ZŠ K Lučinám, jejíž
žáci vloni vyhráli i krajské finále této soutěže. Nejlepším střelcem s 11 góly byl Satoran-
ský ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic.
Na dalším klání opět v Edenu, tentokrát již v krajském finále Prahy 6. 6., se v mladší
kategorii 2.-3. tříd na 2. místě umístila ZŠ K Lučinám, ve starší kategorii 4.-5. tříd byli
také druzí chlapci ZŠ K Lučinám. Ti prohráli 0:2 jen s přeborníkem Prahy - ZŠ Vladi-
vostocká z Prahy 10, což je fotbalová sportovní třída!, která denně trénuje na Slávii.

Na příští ročník zveme všechny zájemce i z ostatních škol Prahy 3.
Ivana Černohorská, zástupkyně ředitele ZŠ nám. J. z Lobkovic 

a ředitelka turnaje v Praze

Jestli jsme v minulém čísle uvedli časově neidentifikovatelnou fotografii z Olšanského
náměstí (zřejmě z období 1. republiky), tak o tomto snímku víme přesně, kdy vznikl.
Pořídil ho totiž náš pravidelný přispěvatel Jaroslav Novák, který nám předal k otištění
také všechny předešlé snímky s historickou žižkovskou zástavbou. Víc už jich nemáme,
takže závěr našeho cyklu je příznačný – domy v ulicích Sudoměřská a Baranova poblíž
Bezovky ustupují nové výstavbě. Právě probíhá demolice historických domů, z nichž
některé byly zrovna nedávno kompletně zrekonstruovány. Autor uvádí přesné datum
i minutu odstřelu, který sledoval z protějšího chodníku u Gütlingova dvoru (ten byl v ti-
chosti, stejně jako nádraží Těšnov, srovnán z povrchu zemského o něco později). 
Údaj na zadní straně tohoto snímku zní: Odstřel 14. 12. 1979 přesně v 8 hodin 59 mi-
nut. Probíhal v těchto fázích: 1. SNB zastavili tramvajovou i automobilou dopravu,
2. Chodci a pracovníci podniku IPS-Destrukce i SNB zmizeli, 3. Nad objektem byla
vystřelena bílá raketa, 4. Vystřelena červená raketa, 5. Do jedné minuty se ozvala de-
molice, 6. Z paty domu, kde byly umístěné nálože, vyletěl červený dým a oheň. 
A je to. Zanedlouho zde vyroste jednolitý panelový dům s ozdobnými prvky v podobě červených spuštěných vlajek. Ještě že se další fá-
ze demolice v nedalekých ulicích Roháčově a Jeseniově nestihla. Byli jste se tam teď někdy projít? Je tam moc hezky…

Stáňa Peričová, foto Jaroslav Novák

Základy  fungování  Evropské  unie  -  2 .  ãást

Turnaj v malé kopané Vstfiíc nové zástavbû
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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,
odvozeniny při zachování delší strany.
4. Fotografie označené na rubové straně jménem, adresou a příp. telefonem zašlete na
adresu: Městská část Praha 3, odd. kultury, Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3.
5. Uzávěrka soutěže je 14. 9. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníky vyrozumí-
me do konce září. Ceny budou vítězům slavnostně předány při vernisáži výstavy z foto-
grafií soutěže „Žižkov 21. století“ dne 21. 10. 2003. Vítězné fotografie najdete na
www.praha3.cz. 
6. U vítězných a vystavených snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propa-
gaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotografie zůstávají vyhlašovateli soutěže.
Ocenění: 
1. místo - 2000 Kč, 2. místo - 1500 Kč, 3. místo - 1000 Kč, Čestné uznání - 500 Kč

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

Mâ Praha 3 vyhla‰uje fotografickou soutûÏ 

„ÎiÏkov 21. století“ 
Raiffeisen stavební spořitelna na Koněvově ulici se zapsala do pově-
domí obyvatel Prahy 3 i tím, že ve svých prostorách umožňuje nej-
různější umělecká setkání. Jedno z nich organizují pravidelně kaž-
dý měsíc Římskokatolické farnosti z Prahy 3. Tím zatím posledním
byl 10. 6. benefiční večer s milým hostem - Janem Svěrákem.
Sympatického režiséra mj. Ropáků, Kolji a Obecné školy zpovídal kněz
a moderátor v jedné osobě Miloš Szabo a přítomní se bavili při vzpo-
mínkách na dětství i na pozdější umělecké začátky syna známého cimr-
manologa Zdeňka Svěráka. I tento večer byl věnován neziskové orga-
nizaci, která pracuje na Praze 3. OS Naděje založili manželé Hradečtí
v roce 1990 a v jeho ubytovnách na Praze 3 nacházejí azyl lidé, kteří se
ať již z jakýchkoli příčin ocitli bez střechy nad hlavou. Podle posledních
průzkumů jich je v Praze 6 500 až 10 tisíc. Nároku na honorář se vzdal
jak host Jan Svěrák, tak organizátor Miloš Szabo a celkový výtěžek
2 130 Kč z tohoto večera byl předán právě Naději. 

Text a foto Eva Horníčková
Benefiční večery, které organizují Římskokatolické farnosti v Praze 3,
jsou věnovány organizacím neziskového sektoru pražské „trojky“. Ani
během léta tyto zajímavé hovory s hostem nebudou na programu chy-
bět. Do Raiffeisen stavební spořitelny tedy můžete přijít 1. 7. v 18 ho-
din, kdy si katolický kněz a moderátor Miloš Szabo pozval oficiála, te-
dy předsedu církevního soudu v Praze JUDr. ICDr. Jiřího Svobodu.
Všetečnými i hloubavými otázkami se pokusí posluchačům přiblížit

práci církevních soudů, nevyhne se otázkám o exkomunikaci a jiných církevních trestech a pokusí se zjistit, zda vůbec církev má právo
soudit... Na závěr léta si zde bude 26. 8. stejný moderátor povídat s prezidentkou Nadace Kapka naděje Vendulou Svobodovou. Ani v
tento večer se nezůstane jen na povrchu, ale pokusíme se nahlédnout do kuchyně, jak pracují velké nadace, z čeho žijí jejich představi-
telé a zda má na úspěch Kapky naděje vliv to, že jeho prezidentka je manželkou známého hudebního skladatele Karla Svobody... Bese-
dy se konají v přátelské atmosféře, bez urážení a podaná ruka vždy symbolizuje skutečnost, že máme mít k sobě úctu a vážit si jeden
druhého, i když nemáme na všechno stejný názor. Miloš Szabo, www.farnost-zizkov.cz

Obyvatele několika žižkovských ulic - Křištanovy, Ševčíkovy, Ve-
lehradské, Baranovy, nám. Jiřího z Lobkovic, Jagellonské, ul. Háj-
kovy a Zelenky-Hajského určitě potěšila výsadba nových stromů.
V rámci I etapy rekonstrukce uličních stromořadí bylo vysazeno
146 stromů (ze zdravotních a havarijních důvodů bylo pokáceno
66 stromů). Všechny zvolené druhy mají společné to, že jsou ne-
náročné, dobře snášejí vedra, nemají zvláštní nároky na půdu
a jsou vhodné do městského prostředí.
Protože se občané zajímají, jak budou
jejich dosud malé stromky v budouc-
nosti vypadat, připojujeme seznam
ulic se stručnou charakteristikou jed-
notlivých druhů. V další etapě se
chystá obnova uličních alejí, na pod-
zim 2003 či na jaře 2004 v ulicích
Prokopova, Krásova, U Rajské zahra-
dy, Bořivojova, Přemyslovská.
V Křišťanově ulici bylo vysazeno 10
javorů babyka - Acer campestre „Qu-
een Elisabeth“, strom menšího vzrůs-
tu s maximální výškou 6 - 12 m. Koru-
na je zpočátku kuželovitá, později
široce vejčitá a užší než u původního
druhu. Listy má menší, tmavě zelené,
podzimní zbarvení svítivě žluté.
V Ševčíkově ulici 5 kusů javoru mlé-
če - Acer platanoides „Olmsted“ - jed-
ná se o javor s úzce vejčitou korunou
dorůstající výšky 10 - 12 m a s šíří ko-
runy do 4 m. Na podzim se zbarvují
listy krásně žlutě, dále zde byl vysazen
jeden javor mléč - Acer platanoides
„Globosum“, což je menší strom
s pravidelnou hustou kulovitou koru-
nou, která nepotřebuje řez. Roste po-

měrně pomalu a do max. výšky 6 m, průměr koruny je 4 - 6 m. Olis-
tění světle zelené. Ve Velehradské ulici bylo vysazeno 24 jeřábů
muk - Sorbus aria „ Magnifica“ - stromů s menší vejčitou koru-
nou, která by v dospělosti měla dosahovat šíře 4 - 6 m a výšky 6 -
10 m. V Baranově přibylo 34 kusů (20 bylo vykáceno) trnovníku
akátu - Robinia pseudoacacia „Monophylla“, což je strom s užší
vejčitou korunou, která má kompaktní růst, doroste do výšky 12 -

15 m a šíře koruny by měla dosahovat
5 m. Na náměstí Jiřího z Lobkovic by-
ly nově vysazeny 4 kusy trnovníku
akátu - Robinia pseudoacacia „Bes-
soniana“. Je to menší strom s kulovi-
tým tvarem koruny, jeho výška je 8-10
m, koruna dorůstá šířky 5 m. Dále zde
byly vysazeny 3 ks lípy srdčité - Tillia
cordata „Greenspire“ - stromu s koru-
nou pravidelně široce oválnou, uzavře-
nou. Dosahuje výšky do 15 m, šířky do
10 m. Listy má srdčitě okrouhlé, celo-
ročně lesklé, na podzim žluté. V Jagel-
lonské bylo pokáceno 9 stromů a vysa-
zeno 25 ks dřezovce trojtrnného -
Gleditsia triacanthos „Skyline“. Tento
strom habitem i charakterem olistění je
podobný akátu. Kultivar Skyline má
úzkou a poměrně řídkou pyramidální
korunu. V dospělosti by jeho koruna
měla dosahovat šíře 5 m a výšky do 15
m. V Hájkově ulici bylo vysazeno 20
kusů trnovníku akátu - viz ulice Ba-
ranova, stejné stromy byly vysazeny,
a to v počtu 20 stromků, i v ulici Ze-
lenky-Hajského.

Podle podkladů ing. Ryndové 
zpracovala Michaela Púčiková

Studenti žižkovské Střední uměleckoprůmyslové školy využili možnosti, kterou skýtá program EU Leonardo da Vinci, zaměřený na
odborné stáže v zahraničních firmách, a vycestovali do německého Weidenu do firem zaměřených na design, propagační grafiku a vý-
stavnictví. Zde získali cenné zkušenosti a využili vlastních dovedností. Naopak němečtí studenti si z Prahy odváželi nejen hotové vý-
robky, ale i poznatky z oboru Tvarování hraček, Řezbářství a Výstavnictví a dojmy ze setkání s pražskými památkami. Vzájemně získa-
né zkušenosti výborně doplní vzdělání a navíc přispějí k vytváření pozitivního vztahu mladé generace k začlenění České republiky mezi
státy jednotné Evropy. Z materiálů PhDr. Jitky Mrázkové ze SUPŠ Praha 3 zpracovala Eva Horníčková

Na fotografii z roku 1935, uveřejněné v minulém čísle Radničních novin, byla za pragovkou na rozvoz filmů bratří Čvančarů patrná
i vnitřní strana zdi zrušeného hřbitova vedle kostela Povýšení sv. Kříže. Dnes na tomto místě stojí v Čajkovského ulici dům čp. 2423/14
a část výstavní a koncertní síně ATRIUM. Knižní odměna tentokrát patří Josefu Badovi za správnou odpověď. Těm, kteří s odpovědí vá-
hali, přinášíme podrobnější informace. V době moru byla zakoupena zahrada na návrší u obce Olšany (Volšany) a v roce 1680 zde byl
zřízen morový hřbitov. V jeho sousedství byl vystavěn v letech 1717-1719 jednolodní barokní kostel, který si získal značnou oblibu a do
jeho oficiálně povolené poustevny se konaly pouti a procesí (podle procesí po svátku Nalezení a povýšení sv. Kříže získal kostel své jmé-
no). Poustevník zde vyzváněl k modlitbám, také když se blížila bouřka, a dohlížel na kostel, ale vzhledem k omezenému prostoru byla
v roce 1753 ještě na hřbitově postavena kaple Bolestné Panny Marie. V květnu 1757 však pruská vojska vyplenila obydlí kaplana, pous-
tevnu i celý kostel. Kaplanovi se podařilo utéci tajnou chodbou pod kostelem a uprosit pruského velitele, aby zabránil odvezení zvonů
a úplnému zničení kostela, který se i tak ze ztrát dlouho vzpamatovával. Přesto se v roce 1787 stal prvním nezávislým farním žižkov-

ským kostelem. O 56 let později
však byl pro stavební závady a ne-
příznivou polohu zrušen (oltáře
byly přeneseny do farního kostela
sv. Rocha) a od té doby chátral, na
hřbitově se přestalo pohřbívat
a v roce 1890 byla zbořena i kaple.
Byl často využíván jako skladiště
či, jak ještě v roce 1952 ve svých
pamětech uvádí František Čvanča-
ra, jako umělecká dílna: „..zvoní tu
sochařská dláta mistra Kalvody,
který v chrámovém tichu tvoří svá
vyhledávaná díla“. Historii jedné
z nejstarších žižkovských památek
- dnes oblíbené výstavní a kon-
certní síně - uzavírá F. Čvančara
ne právě optimisticky: „Nová do-
ba neptala se a neptá, co kdo měl,
a modlitby nezabrání právu její-
mu, by prachem se stalo, co pra-
chem bylo.“

Eva Horníčková

Na veřejnou prezentaci prací z jednosemestrálního kurzu pozvala 21. 5. Katedra
cestovního ruchu VŠE. Studenti se v kurzu zaměřili na analýzu a následné
doporučení zapojení Žižkova do cestovního ruchu hl. m. Prahy. 

Podle slov vedoucí kurzu PhDr. Jarmily Netkové překvapilo i samotné studenty, co vše
u nás díky svým pracím objevili. Celkem 16 studentů se rozdělilo do 5 skupin a každá se
zabývala svým tématem. Opravdu velmi pečlivě prošli a probádali oblast našeho pohos-
tinství, kultury, tradic, sportu i památky. Zjišťovali zdejší rodáky, co se tu koná pro děti
a mládež nebo třeba téma Žižkov náboženský. Nejdřív si prošli určenou lokalitu a na před-
náškách si o ní podrobněji popovídali. Bližší informace získávali přímo na místě - podí-
vali se do Atria, do Památníku na Vítkov, na Starý židovský hřbitov pod televizním vysí-
lačem nebo do Betlémské kaple a žižkovské radnice. Zajímalo je všechno – historie,
struktura návštěvníků, hospodaření a jak probíhá konkrétní činnost. Kromě rozhovorů
s odborníky a provozovateli čerpali z nejrůznějších zdrojů - z našich Radničních novin
i z internetu, a porovnávali písemné prameny se skutečností. Závěr prací obsahuje např.
návrhy vycházkových tras nebo srovnání náplně programů jednotlivých divadel. Každá
seminárka má také SWOT analýzu, ve které se mj. uvádějí silné a slabé stránky zkouma-
ného jevu. Závěrečné shrnutí pak obsahuje doporučení, co by se dalo ještě vylepšit.
Podobných kurzů proběhlo na VŠE již šest – předtím se podrobně zabývali Slavonickem,
pražskými ostrovy, na zakázku města také Kutnou Horou. Za Stromovku a Litomyšl do-
stali celoškolskou cenu VŠE ESOP – Excelentní studentská odborná práce. A všechny je-
jich seminárky jsou také publikovány ve sbornících VŠE. Zároveň je to i propagace Žiž-
kova mezi mladými lidmi a odborníky.
Kurz katedry cestovního ruchu ukázal, že v našich studentech se skrývá obrovský poten-
ciál – zájem, zaujetí pro věc i snaha vylepšit, co není ideální. To by si zasloužilo jistě i dal-
ší ocenění či využití. Pro Úřad MČ Praha 3 budou jejich pečlivě zpracované práce určitě
cenným zdrojem informací. Stáňa Peričová

Letos již podeváté ožil Palác Akropolis dětským švitořením při konání Festivalu integra-
ce Slunce. Jedná se o velmi záslužnou a zajímavou akci, při které se setkávají zdravé
a handicapované děti, aby předvedly na prknech, která znamenají svět, co dokáží. Jedno
vystoupení střídá druhé: hudba, zpěv, tanec, dramatizace. Každé je jiné, někdy více či mé-
ně profesionální, ale jedno mají společné – nadšení, radost, elán a spoustu práce dětí i je-
jich vedoucích pedagogů. 
Také naše děti se rozhodly zvednout hozenou rukavici a zařadit se mezi vystupující. Prv-
ňáčci s druháky, za usilovné podpory svých učitelek, pilně trénovali dramatizaci pohád-
ky. Jejich „Boudo, budko...“ stále prolínalo zdmi školy spolu se zkouškami pěveckého
kroužku a jejich libozvučným hudebním doprovodem. Blížící se vystoupení tak prožíva-
la celá škola. V úterý 20. 5. se konečně všichni dočkali. Vystupující, diváci, rodiče, kteří
na své ratolesti pohlíželi s netajenou pýchou. Velmi se nám to líbilo a děkujeme tímto
všem organizátorům. Škoda jen, že pěkný kulturní prožitek narušovali neposední malí
diváci... Mgr. Věra Pavličková, ředitelka Zvláštní školy v Praze 3

Setkání s reÏisérem oskarového filmu Kolja

Jaké druhy stromÛ tvofií na‰e stromofiadí

Zahraniãní aktivity studentÛ SUP·

Studenti pfiem˘‰leli, jak zapojit ÎiÏkov 
do cestovního ruchu mûsta

Návštěvníci byli velmi překvapeni, jak velký kus práce studenti odvedli – své závěry pre-
zentovali s velkým zaujetím

Festival integrace a my

Vylu‰tûní hádanky na ãerven

Kostel Povýšení sv. Kříže ještě s farním křídlem - rok 1912



Kriminalisté OŘ Policie
Praha 3 žádají o spolupráci

při identifikaci pachatele loupežného
přepadení České spořitelny na Praze
3, Sladkovského náměstí 4, které se sta-
lo 25. 3. 2003 kolem 12.05 hodin. 
Popis pachatele: jedná se o muže 45-55
let s dioptrickými brýlemi, byl oholen,
na sobě měl béžový kabát a klobouk
a hovořil česky. Pokud pachatele na fo-
tografii poznáte, prosíme, zavolejte poli-
cistům operačního střediska OŘP Praha
3 na tel. 974 853 101-2, nepřetržitě 24
hodin denně.
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Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 383.
� 1150-03 Čtyřletý pes, německý ovčák, standard černý se znaky. Mírně kulhá. Je to
staré zranění, nebolí ho to. Slyší na jméno Fred. Nalezen na Žižkově 13. 6.
� 1092-03 Dvouletá fena, kříženec pitbulteriera, střední, hnědá, černý melír. Je hod-
ná, přítulná, lidi má ráda. Nemá ráda psy a jiná zvířata. Slyší na jméno AKINA. Naleze-
na na Vinohradech 4. 6. Zanechána v restauraci majitelem.
� 1176-03 Roční fena kříženec, střední, černá s pálením. Vhodná do domku se zahrád-
kou. Dobře hlídá. Slyší na jméno KIMI. Nalezena na Žižkově 19. 6.

Kdo mû chce?

��

1. Zamykejte celodenně vstupní dveře do
domu, vaše bytové dveře opatřete panora-
matickým kukátkem a pojistným řetízkem.
Nikdy neotvírejte dveře automaticky, neví-
te-li, kdo je za nimi. Při odchodu z bytu
vždy zamkněte vchodové dveře bytu a za-
vřete i okna.
2. Udržujte dobré sousedské vztahy, nikdy
nevpouštějte do bytu cizí lidí. Vždy se pře-
svědčete, komu otevíráte. Dovolte vstoupit
pouze známým osobám. Čekáte-li opravá-
ře či jiného řemeslníka, požádejte někoho
ze sousedství, aby byl s vámi doma.
3. Nevěřte nabídkám výhodných koupí
a podomní obchodníky zásadně nevpou-
štějte pod žádnou záminkou do bytu. Pozor
na členy nejrůznějších sekt a seskupení,
kteří se s vámi snaží dát do hovoru, případ-
ně se nechají pozvat do bytu.
4. Důležitá telefonní čísla si nalepte na te-
lefon – hasiči, policie, záchranná služba,
ošetřující lékař, nejbližší rodina.
5. Cenné věci si schovejte v bezpečnostní
schránce nejbližší banky, zlato, peníze
a další cennosti přechovávejte pouze v do-
mácím trezorku, který je dobře ukrytý a za-
budovaný. O cennostech si pořiďte eviden-
ci a případně fotodokumentaci. Vkladní
knížky mějte na heslo.
6. Doklady, klíče od bytu a další cennosti
nikdy nenechávejte bez dohledu. Neodklá-
dejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v res-
tauraci, na úřadech apod.

7. Své tašce, kabelce apod. věnujte zvláště
ve veřejných dopravních prostředcích, ob-
chodech a tržištích velkou pozornost. Ni-
kdy nenechávejte peněženku a doklady na
vrchu kabelky či tašky. Nechoďte poblíž
obrubníků s taškou přes rameno do silnice,
nikdy se nechlubte svými majetkovými po-
měry.
8. Svým chováním neupozorňujte na to, že
u sebe máte peníze či cennosti. Buďte
ostražití v peněžních ústavech či u bankov-
ních automatů. Nikomu nesvěřujte svou
platební kartu ani číslo PINu.
9. Vyhýbejte se temným a opuštěným zá-
koutím a odlehlým uličkám s minimálním
provozem, v noci parkům. Návštěvníkům
Olšanských hřbitovů doporučujeme nene-
chávat ani na chvíli nestřeženou a odlože-
nou kabelku.
10. Pokud se přece jen dostanete do krizo-
vé situace, snažte se zachovat klid a zavo-
lejte policii. Policistům poskytněte vaše
jméno, telefonní číslo, přesnou adresu
a popište, co se stalo. Pokuste se zapama-
tovat si co nejvíce důležitých údajů o pa-
chateli – pohlaví, věk, výška, účes, barva
vlasů a očí, fyzické zvláštnosti, chůze, tiky,
oblečení, způsob řeči apod.
● Policie ČR 158 ● Záchranná služba 155
● Městská policie 156 ● Hasiči 150
● Integrovaný záchranný systém 112
(zahrnuje všechny výše uvedené složky)

plk. Jiří Neuwirth, ředitel Policie ČR

Policie âR informuje

Ve středu 11. června se v DDM Na Balkáně a v jeho okolí uskutečnilo
myslivecké odpoledne. 
Začalo typickou loveckou fanfárou. Poté Svaz myslivců z MČ Praha 3 ve spolupráci 
s Koniklecí a dalšími ochránci přírody uspořádal pro děti seznámení s mysliveckou čin-
ností, systémem práce myslivců a používanými zbraněmi. Později následovaly soutěže,
které děti opravdu zaujaly: poznávaly hlasy zvířat, druhy psů, typy paroží, prošly v sou-
těži tělesné zdatnosti a nakonec ještě určovaly typy pušek, používaných pro myslivost.
Přítomni byli i sokolníci, kteří dětem povídali o dravých ptácích, jejich způsobu života
a lovu. Poštolku a káně znají děti z přírody, ale dívat se do očí dravcům jako sokol, raroh
nebo jestřáb není běžné. Po vyhodnocení soutěže dostali vítězové diplomy a ještě sladkou
odměnu – veliké, krásně zdobené chodské koláče. Odpoledne to bylo opravdu krásné, pl-
né nových poznatků a napětí ze soutěží. Ukončeno bylo opět fanfárou na lovecký roh.
Myslivci slíbili, že příští rok přijdou opět. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

V‰em dûtem a jejich uãitelkám a uãitelÛm pfieji krásné prázdniny.

Fotograf Jaroslav Pokorný na svém snímku zachytil vicemiss České
republiky z roku 1998 Alenu Šeredovou. Svůj podpis do Knihy cti
MČ Praha 3 připojila v dubnu rok poté, ve stejné době, kdy na Sey-
chellských ostrovech v soutěži Miss World postoupila mezi 10 nej-
krásnějších dívek světa. 
Své dětství strávila právě u nás, na Žižkově, podle svých slov vystří-
dala základní školu ve Vlkovce i v Lupáčovce, kde se naučila jazyky,
které se jí při cestách světem pak velmi hodily. 
Na Miss World sice nezvítězila, ale umístila se jako čtvrtá, což byl ji-
stě velký úspěch. Jsme proto rádi, že náš cyklus fotografií osobností
z Knihy cti můžeme zakončit právě jejím půvabem.

Stáňa Peričová, foto Jaroslav Pokorný

Kdo se nenechal odradit názvem, nelito-
val. Atrium se změnilo v módní salon. Ša-
ty, trička, sukně, kalhoty, šátky, čepice,
pytle i tašky. Vše batikované a ve všech
možných i nemožných barvách. Pro opti-
misty žlutá s oranžovou, pro ekology jasná
zelená, pro snílky modrá a tyrkysová, pro
střídmé hnědá až černá s náznakem červe-
né či žluté. I střihů a velikostí bylo nespo-
čet – od šatiček nebezpečně krátkých až po
sukně proklatě dlouhé. Něco pro mladé
i něco pro pokročilé. Jen tatínci, manželé,
milenci a bratři se museli spokojit s obra-
zy, vytvořenými podobnou batikovou tech-
nikou. Jestli je vám teď líto, že jste
HADRY A PAPÍR v Atriu propásli, ne-
smutněte. Kateřina Kočková zde určitě ne-
vystavovala naposledy.
Michaela Púčiková, foto Zora Kalivodová

V květnu by se dožil 90 let všestranný hudebník a skladatel František Domažlický. V r. 1935 získal 1. cenu v soutěži o nejlepší tramp-
skou písničku a v témže roce začíná studovat hudbu. Za 2. světové války je vězněn v Terezíně, následují transporty do koncentračních
táborů. Po válce si doplňuje vzdělání na AMU, jako houslista i violista je členem několika souborů, 15 let hraje ve FISYO. Jako skla-
datel chce především esteticky působit na co nejširší okruh posluchačů i interpretů samých a jeho rané skladby se dodnes uvádějí i na
zahraničních pódiích. K interpretačně náročným skladbám patří symfonický obraz pro violoncello a orchestr „Jaro rytíře d’Artagnana“,
který líčí vybrané epizody ze slavného Dumasova románu Tři mušketýři. Premiéra se uskutečnila ve Francii, další provedení v USA
a v červnu t.r. ji v plzeňském rozhlase pod taktovkou dirigenta Hynka Farkače nahrával violoncellista Jiří Hošek. 
František Domažlický měl před pětadvaceti lety svatbu na naší radnici a v Praze 3 žil od roku 1991. Tichou vzpomínku umělci, který
tvořil hudbu pro potěšení z ní samé a s její pomocí učil své posluchače nacházet a milovat krásu, život i sebe navzájem, můžete věnovat
na Olšanských hřbitovech. Eva Horníčková

To, že i automobily staršího data
výroby nemusí být jenom součástí 
muzejních sbírek, jsme se již mno-
hokrát přesvědčili na motoristic-
kých akcích pořádaných na území
Prahy 3. Tentokrát si jméno tohoto
obvodu vybrala do názvu svého
teamu „Republic of Žižkow rally
team“ posádka Jan Kučera a Mi-
chal Valenta zúčastňující se auto-
mobilových rally. Foto je z květno-
vé rally Hořovice, kde se s vozem
Škoda 1000 MB (1964) umístili na
2. místě. Text a foto Jaroslav Štauber

Co všechno tomu přecházelo? Dne 12. srpna 2002 dopoledne začala do karlínské budovy Českého rozhlasu, sídla rozhlasových
stanic ČRo Regina a ČRo Region, Středočeský kraj, proudit voda a ohrožovat prostory kolem plynového kotle. V noci na úterý
proběhla evakuace Karlína a vysílání Reginy se přestěhovalo do centrální budovy Českého rozhlasu na Vinohrady. Ve 4:59:59,
dne 13. 8. 2002, se naposled vysílalo z karlínské budovy.
Při záplavách došlo k destrukci veškerého vnitřního zařízení včetně omítek a výplní stavebních otvorů v suterénu a prvním nadzemním
podlaží. Projekt obnovy karlínské budovy vytvořili ing.arch. Simona Kárníková (západní křídlo) a ing.arch. Vladimír Šenkýř. Společně
s nimi se Regina rozhodla budovu nejen vrátit do předpovodňového stavu, ale také ji lépe přizpůsobit modernímu rozhlasovému provo-
zu a současně s tím její vnitřní architekturu znovu o něco přiblížit původnímu stavu. Rekonstrukce probíhající v budově od počátku led-
na 2003 zahrnovala a ještě bude zahrnovat částečně obnovu stavu před povodní a částečně nové úpravy prostor: tzv. západní a východ-
ní křídlo, nový vysílací komplex ČRo Region, prostor
režie a zázemí Studia A a komplex studia F. První etapa re-
konstrukce, kterou prováděla stavební firma IMOS v květ-
nu skončila. Přesně o půlnoci 2. 6. tak mohlo být obnove-
no vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu Regina
a Region, střední Čechy z Karlína. Nevysílalo se odtud
293 dní. Celková rekonstrukce včetně vysušení stála
50 000 000 Kč a náklady byly z drtivé většiny hrazeny
z pojistného plnění. Druhá etapa rekonstrukce - obnova
a modernizace vyšších pater s natáčecími studii Českého
rozhlasu skončí do konce roku 2003.
Zanedlouho dům oslaví sto let své existence. Při sanačních
a rekonstrukčních pracích sloužil jako učebnice architek-
tury a stavitelství i na místech, která byla dříve zakryta.
Dům k nám promluvil a my jsme se ho společně s archi-
tekty snažili pochopit. Jestli se to podařilo, ukáže čas.

Český rozhlas Regina

Obnovení tradice Mysliveck˘ch dnÛ pro dûti

Desatero rad pro va‰i bezpeãnost

Republika ÎiÏkov jako druhá

V pravidelném cyklu z Knihy
cti tentokrát dáma

Hadry, papír v Atriu

Hudebník Franti‰ek DomaÏlick˘

V jubilejním roãníku dominovalo námûstí Jifiího
V červnu již podesáté kulminovaly sportov-
ní soutěže základních škol Prahy 3 o Pohár
starosty, do kterých se zapojila tisícovka
dětí z 1.- 9. tříd. V přehazované žákyň 6.-7.
tříd si nejúspěšněji počínalo gymnázium
Sladkovského, které v turnaji ztratilo jediný
set. Žáci z l.- 5. tříd testovali své běžecké do-
vednosti ve štafetovém závodě 6 x 1 kolo.
V kategoriích 1.-3. tříd běželo nejrychleji
družstvo ZŠ Jeseniova. Mezi čtvrťáky primát
vybojovalo Lobkovicovo n., mezi páťáky
Lupáčova. Ve vybíjené kralovala družstva
ZŠ Chelčického. Vyhrála obě kategorie
5. tříd a i 6. dívek. Z chlapců 6. tříd nejlépe
své soupeře vybíjeli kluci ze ZŠ Lobkovico-
vo n. V dlouhodobém turnaji škol v kopané
ve finále FC Jiřák porazil nejtěsnějším roz-
dílem (1:0), jeho největší překvapení, ZŠ Pe-
runova. 
Vyvrcholením celoroční sportovní aktivity
je tradičně Sportovní den žižkovských
škol. Slavnostní tečku za ním činí nejen pre-
miace jeho medailistů, ale i oficiální vyhlá-
šení výsledků soutěže o Pohár starosty
Prahy 3. Ta přinesla nejedno překvapení.

Po 6 letech se na stupeň vítězů vrátila ZŠ n. Jiřího z Poděbrad. Stříbrnou pozici vybojovala ZŠ Jeseniova, bronzovou obhájila ZŠ Lob-
kovicovo n., čtvrtá skončila ZŠ Chelčického. Výrazně se zlepšila Chelčického, Pražačka, Vlkova a Perunova (ta dokonce vybojovala
o 100 % bodů více než vloni). Výrazný pokles - minus 213 netěší ZŠ Lupáčova. Starosta Milan Český pak prvním čtyřem školám pře-
dal šeky na finanční prémii od 1 do 4 tisíc Kč, vítězný putovní pohár, diplomy a drobné věcné ceny.

Mgr. Vlastimil Kotrba, Středisko sportu DDM Praha 3, foto Eva Horníčková

âesk˘ rozhlas Regina opût vysílá z karlínského pracovi‰tû

Starosta M. Český (druhý zleva nahoře) se připojil k vítězům

Hudebnice v šatech od K. Kočkové



INZERCE
■ Uč. odb. doučí NJ. Tel. 222 586 941 

■ Kácím, sekám trávu. Tel. 603 833 107

■ Ruštinu naučím, doučím. Praxe
v ČR 30 let (rodilá Ruska). Volejte po
celý rok. Tel. 606 829 598

■ Jste začínající podnikatel? Máte mož-
nost získat státní bezúročnou půjčku až
do výše 1 mil. Kč z programu Start.
RPIC Praha. Tel. 284 007 830,
603 231 398. www.directa.cz

■ Čistírna peří zhotovuje na počkání deky
a polštáře z naší sypkoviny dle výběru,
zdarma přivezeme a odvezeme provozovna
Jižní Město Opatov u obchodu Delvita
pracovní doba po 14–18, út 10–17,
st. 14–18, čt 10–17. Tel.  606 312 174

■ Orlické hory - soukromí. 
Tel. 607 755 631

■ Vyměním 60 m2 majitel 5.p. bez výta-
hu za garsonieru asi 30 m2 či malý 1+1
do 2. patra možno bez výtahu. 
Tel. 604 966 703

■ Vyměníme st. 1+1 II. kategorie, 50 m2,
nízký nájem, kl. místo u Flory za větší.
Tel. 222 715 072

■ Okamžitě k nastěhování 150 m2 kan-
celáře.
Tel. fax. zázn. 222  712 737

■ Koupím byt jakékoli velikosti
kategorie a vlastnictví v Praze,
možno i dekret-náj. smlouva v do-
mě s majitelem apod., I – IV. kate-
gorie, zdevastovaný, v soudní žalo-
bě, neoprávněně obsazený či
s jinou právní vadou. Formality
zajistím, zaplatím, zajistím stěho-
vání. Případné dluhy na nájem-
ném, privatizaci apod. mohu za-
platit i náhradní byt a dát čas na
vystěhování, seriozní jednání.
Platba ihned a v hotovosti. 
Tel. 222 712 015, 222 713 032

■ Prodám za 1 950 000 Kč nebo vymě-
ním družstevní byt 1+1, 57 m2, 1. kat., 1.
patro, Praha 3 za větší družst. nebo OV
ne panel. Rozdíl ve vel. bytu doplatím.
Tel. 227 059 246, mobil: 728 378 567

■ Prodám dva sousední byty 4. katego-
rie, každý 1+1, 30m2, jeden obsazený ná-
jemníkem, Praha 3 - Řehořova ulice,
družstevní vlastnictví, 2. patro, výtah.
Nejvyšší nabídce. Tel. 728 216 973

■ Obecní 1+1 (19,15 m2) II.kat 1.p. bal-
kon, výtah, Biskupcova ul. za obecní
1+1, 2+kk, 2+1 (neprůchozí pokoj) nebo
to se dá udělat, 50–60 m2, může být
i mírně zadlužený. Tel. 776 657 105

■ Pronajmu garáž u Nákl. nádr.
Tel. 222 586 941 

■ Vyměním st. 2+1/L na Jarově (Habro-
vá ul.) 4.p. 54 m2, za větší ne přízemí ani
majitel. Nejraději také Habrová. 
Tel. 608 781 448

BYTY A GARÁÎE

◆ byty, kanceláře, těžká břemena
◆ balicí služby včetně materiálu
◆ kompletní servis včetně pojištění

Dispečink - 8.00 až 15.30
222 717 878, 800 11 2266
602 360 510, 602 258 804

B + D STĚHOVACÍ SLUŽBA
Praha 3-Žižkov, Bořivojova 55

VVýýccvviikk  řřiiddiiččůů  pprroo  sskkuuppiinnyy  MM,,  AA,,  BB,,  CC,,  DD,,  EE

JAK SI VYBRAT AUTOŠKOLU? ČTĚTE http://www.ridicak.cz

Ing. ONDŘEJ HORÁZNÝ

Praha 3, Ondříčkova 9
tel.: 222 722 822
tel.: 222 722 821
tel.: 222 722 820

http://www.horazny.cz

Jste-li s námi spokojeni, řekněte to ostatním. Pokud ne, řekněte to nám!

● POVINNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ dle zákona

č. 247/2000 včetně závěrečného přezkoušení
● Povinné školení ostatních řidičů a referentů
● Kondiční jízdy, slevy pro studenty
● Nový trenažér s virtuální realitou
● Kurzovné na splátky
● Teoretická výuka s použitím moderní audio - video

techniky
● Full preparation and test for Czech + international

driving licence in English, Russian and Spanish
● Spojení MHD: „M“ Jiřího z Poděbrad, tram. 5, 9, 26, Olšanské náměstí

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci,

zedníci, malíři, elektrikáři
☎ / FAX: 222 715 771,

602 255 307, 602 355 399
Dílna Vlkova 28, Praha 3

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

■ pravidelné denní úklidy administrativních budov, škol,
bank, hotelů, bytů, sportovních objektů apod.

■ úklidy činžovních domů včetně chodníku a sněhu
■ předkolaudační a generální úklidy
■ úklidy po malování a rekonstrukcích
■ mytí oken, podhledů
■ strojové čištění koberců
■ po dohodě zajistíme i další práce jako ostrahu, správu,

zahradnické práce, výškové práce ...

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

AZY, s.r.o.
Senovážná 2, 110 00 Praha 1
tel.: 224 224 809, 224 227 998
fax: 224 225 484
e-mail: azy@azy.cz
www.azy.cz
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A-OKNA, s.r.o.
Pod Sychrovem I/4
Praha 10 - Vršovice
Po, Čt 8 – 18 h, Út, St, Pá 8 – 16 h
Tel.: 272 774 914
Fax: 272 760 373
Mob.: 736 601 425
www.aoknabrno.cz
a-okna.praha@volny.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE OD VÝROBCE

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

NYNÍ I PĚTIKOMOROVÉ 
NĚMECKÉ PROFILY
● mimořádné vlastnosti oken
● mimořádně příznivá cena
● bezplatné poradenství, zaměření,

zpracování, nabídka
● doplňky (parapety, žaluzie, síťky,

rolety)
● montáž, demontáž, zednické

zapravení
● odvoz starých oken

PRODEJ NA SPLÁTKY

NOVINKA

KUCHYŇSKÉ
POTŘEBY

První specializovaná
prodejna v Praze

1 000 druhů zboží
Seifertova 17, P-3

naproti Domu odborů
Po-Pá 9-18, So 9-12

Tel. 222 718 134

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE

A RENOVACE
parkety, palubky,
plovoucí podlahy,

PVC, koberce, korek
Tel. Fax 284 828 574

Mob. 602 236 870
Prodejna, Praha 8

Sokolovská 200

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce

včetně úklidu

Tel.: 241 493 633, 241 494 620,
603 485 331, 603 501 166

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE 

I S ÚKLIDEM.
TEL. 776 699 527

261 263 847
261 260 416
777 038 001
www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

AEZ
stavby, rekonstrukce, inženýring
elektroinstalace, revize, přihlášky
zabezpečení - mříže všech typů

oplocení včetně zděných
Na Jarově 4, Praha 3

tel./fax. 266 026 114, tel. 266 026 311
mobil: 724 033 131, 602 610 651

Knihkupectví ACADEMIA
Václavské nám. 34, Praha 1

NABÍZÍ:

HISTORIE FARMACIE 
V ČESKÝCH ZEMÍCH

Editor: Dagmar Broncová

V knize jsou zpracovány dějiny tohoto oboru na
území Čech, Moravy a Slezska - od prvopočátků

rukodělné přípravy léků v lékárnách až po moderní
průmyslovou výrobu. Čtenáři se seznámí také

s osudy našich významných farmaceutů - lékárníků,
technologů i výzkumníků.

Publikaci vydalo nakladatelství 
MILPO MEDIA s.r.o. jako devátý svazek 

ediční řady Z historie průmyslu.
Váz,. A4, 176 str., přes 300 čb a bar. obr., 

cena 357 Kč

Lakýrnictví-fládrování 
stará škola

tel. 222 584 322- 604 822 760

Nově otevřená 
vzorková prodejna PK REGA 

ZDRAVÉHO
OBOUVÁNÍ 

dále speciální ponožky pro
jednotlivé druhy sportů,

zdravotní punčochy

Vlkova 39 
(roh. V. Nejedlého), Praha 3

■ Dne 9. září 2003 v 9.00 hod. proběh-
ne v rámci likvidace dědictví soudní
dražba movitých věcí v místnostech
Centra soukromé stomatologie, na ad-
rese Praha 3, Křišťanova 15. Prohlíd-
ka věcí je v den dražby 8.30 - 9.30 hod.

■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu
nebo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 222 720 186 nebo 607 214 190

■ Prodám čtyřdílnou šatní skříň, svět-
lé dřevo, se zásuvkami a zrcady v pro-
středních dílech, v. 197, š. 200, hl. 54
cm, cena 3 000 Kč (pův. cena 19 tis.).
Tel. 607 865 175

■ Tj. Sokol Žižkov II JUDO – nábor
děvčata, chlapci od 6 let. 
Tel. 604 725 657

■ Přijmu kadeřnici a kosmetičku s ŽL
do salonu na Praze 3. 
Tel. 607 988 846

■ INSTALATÉŘI DYTRICH
rekonstrukce – opravy. 
Tel. 222 581 402 (8-9 h), 603 261 439

■ Kácím, sekám trávu. 
Tel. 603 833 107

■ Opravím radia, gr., mg, CD, videa,
TV. P. Horský, Jagellonská 8. 
Tel. 222 718 767

■ Údržba 24 h, včetně VZT a obsluhy
kotelen. Tel. 728 995 661

■ Zednický servis. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089

■ Psací stroje - opravy, prodej, výkup.
Tel. 241 412 507

■ Fr. & M. Zelenka. Malířské práce
včetně úklidu. Tel. 271 774 393,
723 552 450, 602 387 533

■ Výhodně a rychle prodáme - pro-
najmeme - vyměníme - odkoupíme váš
byt, RD, chatu, pozemek, právní servis
na naše náklady. RK Dr. Vosyka, 
tel./fax: 257 324 295, www.vosyka.cz

■ Potahování stínidel lamp - pergame-
nem, přírodním hedvábím i z dodané-
ho materiálu. Tel. 723 465 600

■ Šití, úpravy a pletení oděvů. Flora.
Tel. 222 713 115, 737 519 363

■ Malířské, lakýrnické, zednické prá-
ce, zateplovací systémy- rekonstrukce
Ondřej Rus. 607 214 501, 777 813 700,
www.sweb.cz/rodinny podnik

■ Účetní zpracuje jednoduché i podvoj-
né účetnictví, mzdy, DPH, vč. daň. při-
znání, i pro byt. družstva. 
Tel. 602 368 657

SLUÎBY
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Praha 3, Biskupcova 31, tel. 271 771 349,
fax: 222 585 345, e-mail: info@kinoaero.cz.
Pokladna otevřena vždy hodinu před
představením. Předprodej vstupenek na celý
měsíc denně od 17 do 21 h. Vstup na
představení označená FK (Filmový klub)
s členským průkazem AČFK. Bar otevřen
denně 16-23 h (i během promítání). Další
info na www. kinoaero.cz. 

1. út 18 PORNOGRAFICKÝ VZTAH
20.30 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA /FK/

2. st 18 ITALŠTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
20.30 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/

3. čt 18 SEKRETÁŘKA
20.30 O SCHMIDTOVI

4. pá 18 KEN PARK
20.30 VELKÁ ŽRANICE /FK/

5. so 18 MLUV S NÍ
20.30 FRIDA

6. ne 17.30 PÁN PRSTENŮ:
SPOLEČENSTVO PRSTENŮ
20.30 PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE

7. po 18 SAMSARA
20.45 RYCHLÝ BĚŽEC

8. út 18 CHICAGO
20.30 BOWLING FOR
COLUMBINE

9. st 18 OBČAN KANE /FK/
20.30 BRAZIL /FK/

10. čt 18 PUPENDO
20.30 ZVĚTŠENINA /FK/

11. pá 18 MULHOLLAND DRIVE
20.45 PIANISTA

OZVĚNY 38. MFF KARLOVY VARY
12. so 18 OPEN HEARTS - r. Susanne Bier

20.30 DOGVILLE - r. Lars von Trier
13. ne 18 REGÁL NA NEBESÍCH (A Bo-

okshelf on Top of the Sky: 12 Stories
About John Zorn)
r. Claudia Heuermann
20.30 DIRTY PRETTY THINGS
r. Stephen Frears

14. po 18 FANTASTICKÝ SVĚT (Mundo
fantastico) – r. Max Lemcke
20.30 SOUTĚŽNÍ FILM – název
upřesníme až po „odtajnění“
20. 6. 2003

15. út 18 EDI – r. Piotr Trzaskalski
20.30 MĚSTO BOHŮ (City of
God) – r. Fernando Meirelles

16. st 18 LILJA 4-EVER
r. Lukas Moodysson
20.30 SOUTĚŽNÍ FILM – název
upřesníme až po „odtajnění“
20.6.2003

17. čt 18 SESTUP Z HORY (Down from
the Mountain) – r. Nick Doob, Chris
Hegedus a D.A. Pennebaker
20.30 ADAPTACE (Adaptation)
r. Spike Jonze

18. pá 18 PADAJÍCÍ NEBE (Falling Sky)
r. Gunnar Vikene
20.30 LOUTKY (Dolls)
r. Takeshi Kitano

19. so 18 KRUTÉ RADOSTI (Cruel Joys)
– r. Juraj Nvota
20.30 CHTÍČ (Secret Things)
r. Jean Claude Brisseau

20. ne 18 POD SLUNCEM
SATANOVÝM (Under Satan’s Sun)
– r. Maurice Pialat
20.30 HODINY (The Hours)
r. Stephen Daldry

21. po 18 THE MATRIX
20.45 THE MATRIX RELOADED

22. út 18 POLICAJTI

20.30 UNDERGROUND
23. st 18 THE MILLION DOLLAR

HOTEL
20.30 STVOŘENI PRO LÁSKU

ČESKÝ FILM
24. čt 18 SMRADI

20.30 NUDA V BRNĚ
25. pá 18 NEVĚRNÉ HRY

20.30 SPALOVAČ MRTVOL

26. so 18 TŘI BARVY: MODRÁ /FK/
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM
/FK/

27. ne 18 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE
BÁLI JSTE SE NA TO ZEPTAT
/FK/
20.30 DALŠÍCH DESET MINUT I

28. po 18 INTIMITA
20.30 NIKDE V AFRICE

FILMOVÝ KLUB PRO NÁROČNÉ
29. út 18 SLOGANY /FK/

20.30 ČAS ZNOVU NALEZENÝ
/FK/

30. st 18 ŠUNKA, ŠUNKA /FK/
20.30 ANGELUS /FK/

31. čt 18 IDIOTI /FK/
20.30 AMADEUS 2002

FILMY PRO DĚTI
Začátky dětských představení vždy v 15.30

5. so FIMFÁRUM JANA WERICHA
6. ne RYTÍŘI BOLEK A LOLEK

12. so KNIHA DŽUNGLÍ 2
13. ne POHÁDKY POD SNĚHEM
19. so ČERT VÍ PROČ
20. ne MACH A ŠEBESTOVÁ
26. so MYŠÁK STUART LITTLE II
27. ne PANE, POJĎTE SI HRÁT

Chicagský bluesman Lorenzo Thompson
16. června opět roztančil a nadchl kino Aero

www.palacakropolis.cz
Centrum nezávislé kultury Palác

Akropolis, a.s., Kubelíkova 27, Praha 3
e-mail: info@palacakropolis.cz

Předprodej vstupenek: pokladna
(Kavárna Akropolis): po–pá 10:00–0:00, 

so, ne 16:00 – 0:00, tel.: 296 330 913,
Ticketpro, Ticketportál

Změna programu vyhrazena.

Velký sál:
3. čt 19.30 Haydamaky (Ukrajina)

ukrajinské folk-rock-karpaten-hucul-
ské ska

Přeprodej v trafice TTT (naproti hotelu
Olšanka) zahajuje 14. 7. Ceny vstupenek
40 Kč (studenti, důchodci) a 80 Kč (ostatní). 
e-mail: hosekj@r.amu.cz, 
www.zizkov.cz/festival

17. 9. 16 h SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
FESTIVALU 
Betlémská kaple CČE na Žižkově
Prokopova 4

24. 9. 16 h SLAVNÍ UMĚLCI
ODPOČÍVAJÍCÍ NA OLŠANECH
koncert v kostele sv. Rocha, Olšanské
náměstí a vycházka po Olšanských
hřbitovech s výkladem 

25. 9. ZE ŽIŽKOVA DO KARLÍNA
TUNELEM 
16 h Žižkovský tunel pro pěší,
Tachovské náměstí
17 h Palác Karlín, Thámova 13,
Praha 8 - Karlín 

29. 9. 19.30 h 100. JUBILEUM KOSTELA
SV. PROKOPA 
kostel sv. Prokopa na Žižkově 
Sladkovského náměstí

3. 10. 19.30 h Z TAJNOSTÍ
ŽIŽKOVSKÉHO PODSVĚTÍ
Obchodní akademie 
Kubelíkova 37

7. 10. 19.30 h BAROKNÍ ZASTAVENÍ
VE FLOŘE
koncert v bývalém kině Flora
VZP - úřadovna Flora 
Orlická 2

9. 10. 16 h POCTA DAVIDU POPPEROVI 
Jubileum violoncellového virtuosa
a skladatele
Nový židovský hřbitov
Izraelská 1
Vstup volný!

9. 10. 19.30 h VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL
Koncertní a výstavní síň Atrium 
Čajkovského 12

11. 10. 19.30 h EDITH PIAF
40. JUBILEUM
hotel Olšanka - Kongresový sál
Táboritská 23 

12. 10. 19.30 h KONCERT VÍTĚZŮ
PĚVECKÉ SOUTĚŽE
B. MARTINÜ
Hudební škola hl. m. Prahy -
Koncertní sál 
Komenského nám. 9

14. 10. 19.30 h RENESANČNÍ HUDBA
NA DVORECH ČESKÝCH
A EVROPSKÝCH PANOVNÍKŮ
Církev bratrská na Žižkově -
modlitebna sboru 
Koněvova 24

16. 10. 19.30 h SLAVNOSTNÍ HUDBA
V NEOBAROKNÍ SÍNI 
Žižkovská radnice - obřadní síň
Havlíčkovo nám. 9

18. 10. 16 h TENKRÁT NA ŽIŽKOVĚ 
hotel Ariston - společenský sál
Seifertova 65

21. 10. 19.30 h COMENIUS ORCHESTRA
PRAGUE
Žižkův sbor Církve československé
husitské
náměstí Barikád 1

28. 10. 16.30 h VARHANNÍ KONCERT
V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
k státnímu svátku ČR
Národní památník na Vítkově 

30. 10. 19.30 h SARAH AND ABRAHAM 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
Koněvova 2747/99

7. 11. 20 h PÍSNĚ KAFKOVY PRAHY
NA VĚŽI
Žižkovská věž
Mahlerovy sady 1

11. 11. 19.30 h MOZART
NA BERTRAMCE 
Hudební škola hl. m. Prahy -
Komorní sál
Komenského nám. 9

13. 11. 20.20 h LINHA SINGERS -
40. JUBILEUM
Dům odborových svazů 
sál Přítomnost 
nám. Winstona Churchilla 2

17. 11. 19.30 h MALÁ NOČNÍ HUDBA
Závěrečný koncert festivalu
k státnímu svátku
Arcotel Teatrino - divadelní sál 
Bořivojova 53

10. 10. 19.30 h WOODY MANN (USA),
VLADIMÍR MIŠÍK, STANISLAV
BAREK & ADIB GHALI
Palác Akropolis, Kubelíkova 27

24. 10.19.30 h RUDY LINKA (CZ/USA),
JOHN ABERCROMBIE (USA) Dan
Fabricatore – kontrabas a Russ
Meissner – bicí
Palác Akropolis, Kubelíkova 27

Víkendový workshop
proběhne v Praze 
11. - 12. 10. v Malostranské besedě          
Vyučující: Woody Mann (USA), Trevor
Laurence (USA), Sammy Vomacka (CZ/D)
Zájemci z ČR nebo SR se mohou přihlásit na
standa.barek@volny.cz

Rezervace vstupenek na tel. 224 325 224,
vstupenky k dispozici ve všech cestovních
kancelářích FISCHER a prodejních místech:
Ticketstream, rezervace on-line:
www.ticketstream.cz, 
tel. rezervace 224 263 049.
Festival pořádá S. Barek, agentura Taktika
Muzika a hl. m. Praha.

7. ROâNÍK MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO FESTIVALU 

NEKONVENâNÍ 
ÎIÎKOVSK¯
PODZIM
JJiififiííhhoo  HHoo‰‰kkaa
17. 9. aÏ 17. 11. 2003

Kytara 
napříč žánry 
6. ročník mezinárodní-
ho festivalu akustické
kytary proběhne od
4. 10. do 20. 11. 2003
v Praze i v dalších měs-
tech, na Praze 3 v Palá-
ci Akropolis

Toto ãíslo je ve stávající podobû, na kterou jste byli
11 let zvyklí, ãíslem posledním. Pfií‰tí Radniãní noviny
vyjdou v jiné formû a v novém obsazení redakce.
Vûfiíme, Ïe jste nás rádi ãetli a na‰e práce tedy nebyla
marná. Pfiejeme vám úspû‰né dny a krásné léto.

V souvislosti s ukonãením vydávání Radniãních novin
se také nakladatelství MILPO louãí a dûkuje v‰em
pfiíznivcÛm, ãtenáfiÛm a inzerentÛm.

Milí ãtenáfii a pfiíznivci na‰ich novin!

Milé děti, příjemně jste nás překvapily
krásnými obrázky, které jste nám do re-
dakce poslaly. Bylo těžké se rozhodnout,
který z nich v našich novinách uveřejníme,
protože všechny se vám moc povedly.
Děkujeme Gabrielovi, Nelince, Tadeášovi,
Davídkovi a Aničce H., blahopřejeme
Lukášovi, Honzíkovi, Christině, Kristýnce
a Toníkovi, jejichž jména jsme z kouzelné-
ho redakčního klobouku vylosovali. 
V redakci na ně čeká knížka Jak šel Matěj
do světa a zase zpátky, kterou věnova-
lo nakladatelství Lika Klub z Prahy 3.

Eva Horníčková

Christina Štunda, 4 roky
Těším se na prázdniny s babičkou

Jak dopadla soutûÏ 
Ty nejkrásnûj‰í prázdniny

Akademie 
Z· Îerotínova

28. 7. Malostranská Beseda
30. 8. Oldříš, festival
30. 8. Kutná Hora, festival

Dne 15. 5. jste mohli navštívit Dům
dětí a mládeže Na Balkáně 100 v Pra-
ze 3, kde proběhla Akademie Základní
školy Žerotínova. Na dvě stovky vděč-
ných diváků sledovaly vystoupení dětí
z prvních až šestých tříd. Pohádky si
podávaly ruce s říkadly, písničkami
a scénkami. Nápaditost, originalita
a nadšení byly spolu s hudební kulisou
hlavní devizou celé akce. 

Mgr. Michaela Milnerová


