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Vážení spoluobčané, 
zastupitelstvu Prahy 3, které jsme zvolili
v komunálních volbách v roce 1998, končí
za pár dnů jeho čtyřletý mandát. Stejně ja-
ko v období předtím převzaly v naší měst-
ské části rozhodovací odpovědnost pravi-
cové strany. Koaliční dohodu uzavřela
ODS se svými partnery z US-DEU
a KDU-ČSL. Cením si spolupráce diamet-
rálně odlišné od té, kterou sledujeme
v takzvaně velké politice. Ukázalo se, že

partnerství těchto pravicových stran není alespoň na místní úrovni žádnou utopií. Ne-
jde o to koaliční dohodu uzavřít. Podstatné je, že tato koalice dokázala celé čtyři roky
efektivně pracovat a naplňovat programové záměry, ke kterým se ve volbách přihlási-
la největší část občanů naší městské části. Rada MČ Praha 3 předkládá všem spoluob-
čanům závěrečný účet v podobě vyhodnocení svých programových cílů, které najdete
na straně 9 tohoto čísla RN.
O budoucí reprezentaci Prahy 3 budeme za pár dnů znovu rozhodovat. Všechny strany
a subjekty kandidující do zastupitelstva vám v této chvíli předkládají své volební pro-
gramy a ucházejí se o vaši důvěru. Chápu, že někomu je blízká vize pravicových stran
požadujících nižší míru přerozdělování veřejných prostředků, menší zasahování veřejné
správy do života občanů či vyšší míru odpovědnosti za sebe sama. Někdo jiný preferu-
je levicový pohled, který je založen na poněkud odlišných hodnotách. Nemyslím si ale,
že občany Prahy 3 může oslovit pouhá negace, kritika všeho za každou cenu či osobní
útoky a invektivy. Nechť je volební kampaň vedena o věcných tématech, nechť je zápo-
lením čestným a korektním. Město je živoucím organismem a jeho řízení představuje
náročnou manažerskou práci, kdy je třeba řadu rozhodnutí činit na miskách lékárnic-
kých vah. Proto považuji za úsměvné, pokud někdo slibuje rychlá definitivní řešení pro-
blémů doslova ze dne na den. Důvěryhodnost takových slibů musí ale být pro každého
předmětem osobní úvahy.
Bylo pro mne velkou ctí a obrovským závazkem, že jsem v posledních čtyřech letech
mohl pracovat jako starosta naší městské části. Stál jsem v čele týmu lidí, kteří se pod-
le mého názoru poctivě snažili řešit společné problémy nás všech. Mám radost z každé
dobré věci, která se za tu dobu podařila, stejně jako vy nejsem spokojen s problémy, kte-
ré přetrvávají. Při nejrůznějších příležitostech jsem vyslechl přání a poznatky mnoha
z vás. V drtivé většině jsem se setkal s pozitivní reakcí, s hezkým vztahem k místu, kte-
ré je naším společným domovem. A to i přesto, že často šlo o sdělování konkrétních neš-
varů a trápení. Tato zkušenost mě vždy naplňovala dobrým pocitem a odhodláním vě-
novat své práci nové a nové úsilí.  
Praha je dnes bez jakékoli ironie středoevropskou metropolí, která z hlediska životního
standardu snese srovnání s podobnými městy stávající Evropské unie. Přes bezpočet
problémů, které musíme dále řešit, je toto faktem, který bychom měli bez ohledu na
stranickou příslušnost přijmout s uspokojením. Praha 3 je součástí širšího centra hlav-
ního města a formuje se jako moderní obytná a administrativní čtvrť, která je také pro
ostatní Pražany velmi atraktivní třeba v oblasti kultury či obchodu a služeb. Jsem na 
Žižkov a Královské Vinohrady upřímně hrdý.  

Váš Milan Český, starosta MČ Praha 3 

Slovo starosty

Viktoria ÎiÏkov – Glasgow Rangers
2:0 a 1:3

Fotbalisté Viktorie Žižkov se už přesvědčili, že slavné jméno soupeře
nemusí ve výsledku znamenat vůbec nic. A stačila k tomu „jen“ při-
měřená víra ve vlastní schopnosti, hra na hranici sebeobětování a při-
rozeně i ta pověstná kapička štěstí.
Vezměme si příklad z žižkovských fotbalistů a nepodléhejme skepsi
ani mindrákům před slavnější a sebevědomou cizinou.
Přejeme Viktorce ve druhém kole postup přes dalšího atraktivního sou-
peře. Bude jím španělský Betis Sevilla. E.H.

Viktorka to dokázala !

Jak se v poledne vystřelí avizované dě-
losalvy, když ráno 27. 9. lilo jako
z konve, jsme si nedovedli představit.
Podzim se nad námi však smiloval
a poslal na 6. Vinohradské vinobraní
trochu sluníčka.
Dvě dělostřelecké salvy zahájily vino-
braní a starostové Michal Basch a Milan
Český spolu se sv. Václavem v podání 
E. Brikcia symbolicky zatočili lisem. Ví-
nu „požehnal“ i kněz od sv. Ludmily.

A bylo opravdu proč - chutnalo velmi
sladce, stejně jako letošní burčák. Jinak
se tu daří Rýnskému ryzlinku a Müller
Thurgau. Čtyři odrůdy ze sklizně roku
2000 získaly podle slov M. Basche do-
konce i ocenění mistrů vinařů.
Historický průvod s kočáry, vedený ma-
žoretkami a dechovkou Břevnovankou, se
vydal na náměstí Míru. Pěkné počasí při-
lákalo zase na náměstí J. z Poděbrad na
dechovku Žižkovanku zejména starší ge-
neraci. Po ní trochu „přitvrdili“ šermíři
v soubojích skupiny Merlet, aby pak po-
hodovou atmosféru staré Prahy navodil
soubor Řešeto. Souběžně se v nedalekém
Atriu degustovalo víno z Velkých Pavlo-
vic, často opravdu excelentní. Na Jiřáku
se zatím blížil vrchol pátečního vinobraní
– vystoupení zpěváka a kytaristy Pancha,
kterého mnozí známe ze skupin Sluníčko
a Los Panchos. Jeho první sólové album
Divokej kraj, pro které složil všech 13
písniček, mělo dobrý ohlas, stejně tak ja-
ko vystoupení před plným Jiřákem.
Správně tak ještě víc nažhavil sladkým
burčákem příjemně rozpoložené publi-
kum, očekávající závěrečné Pink Floyd
Revival z Bílovic u Brna. Jediné, kteří
u nás hrají skladby této legendární britské
skupiny. A jako kdysi na Strahově nechy-
běly světelné efekty a videoprojekce, pa-
mětníci vzpomínali na slavnou Zeď i al-
bum Wish You Were Here, spokojeně si
podupávali a jistě odpustili menší či větší
odchylky od originálů...     

Sobotní program 28. 9. na náměstí Jiřího
z Poděbrad zahájila opět Žižkovanka.
Vyznavači jiných hudebních žánrů se za-
tím věnovali stánkům se zdraví prospěš-
ným burčákem, jehož se letos vypilo 13,5
tisíc litrů. Jen pro silné žaludky zúčastně-
ných i přihlížejících probíhala soutěž
o největšího jedlíka hroznového vína.
Byl vytvořen nový český rekord - fina-
listce se podařilo za 15 minut spolykat
2,5 kg. Mezitím se publikum pod pódiem

souběžně s rozmanitou
programovou nabídkou
lehce obměňovalo a s při-
bývajícím večerem
i množstvím vypitého vína
narůstala tolerance přímo
úměrně. Zasloužený ús-
pěch však sklidil folklorní
soubor při VŠE v Praze
Gaudeamus, který se uve-
dením části ze svého pro-
gramu Dobré jídlo, dobré
pití, základ všeho živobytí
od choreografky Aleny

Skálové trefil do černého. Po do moder-
ního hávu oděném irském lidovém tanci
v podání Čarodějek se vinobraní blížilo
k finále. O to se nejprve postarala z do-
movské Malostranské besedy vzešlá 
kapela Prohrála
v kartách, která se-
známila se svým de-
butových albem Žád-
ný čáry z nebe.
Frontman skupiny Fi-
lip Horáček je mj. au-
torem textu k hitu
Nebe Anny K. Nic-
méně ve skladbách,
jejichž poetické texty
vycházejí z reálných
prožitků a zkušenos-
tí, nezapře punkové
kořeny (kapela Stali-
novy oběti). Krátce
před devátou pak las-
kavý kavárenský punk
nebo crazy punk, jak
někteří hudební kriti-
ci styl této kultovní
pražské kapely nazý-
vají, nahradil melo-
dický rock 6členné
kapely finalistky
Miss Slovensko 1996
a nejoblíbenější slo-
venské zpěvačky Ja-
ny Kirschner. Svým
sametově podmani-

vým hlasem si natěšené publikum získa-
la již úvodní Sweet Child z desky V cud-
zom meste. Z romanticky zasněných pís-
niček, které si sama jak ve slovenštině,
tak v angličtině píše, pak zazněly hitovka
Modrá i nejnovější Pelikán. Bohužel, čas
letí a 22. hodina se neúprosně přibližuje,
publikum pod pódiem dopíjí poslední
kapky burčáku a odbíjením věžních ho-
din vinobraní definitivně končí…
Letošní vinobraní poznamenaly – po-
dobně jako vloni teroristické útoky
v USA – ničivé záplavy na našem území.
Přesto si na náměstí Jiřího z Poděbrad
přišlo pochmurnou náladu alespoň na
chvíli vylepšit na 20 000 lidí, kteří po
oba dny měli také možnost přispět do
sbírky na pomoc povodněmi postižené
Velké Chuchli. Jejímu starostovi pak
v závěru vinobraní starostové obou
městských částí předali výtěžek sbírky
ve výši 37 430 Kč, jímž návštěvníci vi-
nobraní vyjádřili svou solidaritu s posti-
ženou obcí.
Velké poděkování patří všem partne-
rům vinobraní, zejména generálnímu
partnerovi Stavební spořitelně České
spořitelny a hlavnímu partnerovi Vini-
um Velké Pavlovice.

Text Stáňa Peričová a Eva Horníčková
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foto Jan Dostál

Jana Kirschner
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
Nám. J. z Lobkovic proti č.11 11. 11.
Soběslavská/Hollarovo n. 18. 11.
Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 25. 11.
Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 4. 11.
Okruh B termín přistavení
Kostnické náměstí/Blahníkova 11. 11.
Tachovské náměstí (u tunelu) 18. 11.
Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 25. 11.
Bořivojova / Víta Nejedlého 4. 11.

Okruh C termín přistavení
Náměstí Barikád 11. 11.
Ambrožova/Malešická 18. 11.
Jeseniova 143 25. 11.
V Zahrádkách / Květinková 4. 11.
Okruh D termín přistavení
Na Vrcholu/V Domově 11. 11.
Koněvova/V Jezerách 18. 11.
Buková/Pod Lipami 54 25. 11.
Křivá 15 - vedle domu 4. 11.

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

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie, s.r.o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912.
Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho
druhu, oleje a pod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí
místa, uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k disposici vždy od pondělí od
14 h do čtvrtka 16 h, to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů pro dané stanoviště ne-
bude naplněn a odvezen dříve. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na
tel. č. ÚMČ Praha 3 - Odbor technické správy majetku a investic - 222 116 383,-300,-387.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad
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Rada mûstské ãásti 
ze dne 17. 9. 2002

Souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo na sanaci vlh-
kého zdiva žižkovské radnice, Havlíčkovo
nám. 9 s firmou František Holík • s přije-
tím nabídky od Společenství vlastníků po-
lyfunkčního domu Jeseniova 30 • s realiza-
cí VI. ročníku Vinohradského vinobraní
a s produkčním zajištěním projektu
Schválila 
rozdělení majetku zrušené příspěvkové or-
ganizace Trojka – kulturní a vzdělávací
středisko
Vzala na vědomí
žádost Občanského sdružení Život bez zá-
vislosti a souhlasila s poskytnutím daru
z fondu sociálního a zdravotního • usnese-
ní Výboru pro územní rozvoj na poskytnu-
tí návratných půjček pro opravy a rekon-
strukce domů na území MČ P-3 • žádosti
o poskytnutí náhradních bytů v souvislosti
se záplavami a souhlasila s uzavřením ná-
jemní smlouvy na dobu určitou • žádost
ART Prométheus, o.s. o souhlas s pořádá-
ním akce „Setkání žonglérů na Židovských
pecích“ dne 21. 9.,  souhlasila s pořádáním
akce  • vzala na vědomí žádost Národní ra-
dy zdravotně postižených ČR o přidělení
nebytových prostor a souhlasila s priorit-
ním přidělením

ze dne 2. 10. 2002
Doporučila
ZMČ schválit záměr prodeje 1/6 bytového
domu čp. 1130 s pozemkem parc. č. 1009
k.ú. Žižkov, Chelčického 12 spoluvlastníkovi
Souhlasila
s uzavřením smluv o nájmu nebytových pro-
stor a úhradě nákladů spojených s provozem
pro zajištění volebních míst • se zněním vzo-
ru Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci obcím postiženým povodněmi 
Vzala na vědomí 
žádost ředitele ZŠ Jeseniova 96 o navýšení
kapacity školy a školní jídelny • žádost ředi-
tele Základní školy Pražačka o navýšení ka-
pacity školní jídelny • žádost ředitelky MČ
Milíčův dům o navýšení kapacity školy •
zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na úklid chodníků - oblast I a sou-
hlasila s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
Test, spol. s r. o. • zprávu komise pro posou-
zení a hodnocení  nabídek na úklid chodníků
- oblast II a souhlasila s výběrem nejvhodněj-
ší nabídky firmy Test, spol. s r. o. • vyhodno-
cení Programových cílů RMČ P-3  za období
1998- 2002 a souhlasí s vyhodnocením 
Schválila
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví
pozemků parc. č. 2894 a 2902 v k.ú. Žiž-
kov, ul. Českobrodská

Jak jsme již informovali v minulém čísle RN, rozhodli se zastupitelé naší městské části
pomoci povodněmi nejvíce postiženým obcím i městům. Na svém posledním zářijovém
zasedání schválilo ZMČ Praha 3 návratné bezúročné půjčky a nenávratné půjčky – dary.
Do sekretariátu starosty M. Českého proto docházejí poděkování za tuto bezprostřední po-
moc. Například starosta obce Hořepník ve svém dopise mj. uvádí: „ Dovolte mi, vážený
pane starosto, abych Vám a celému zastupitelstvu poděkoval. Poděkování přijměte též od
celého zastupitelstva a od všech zdejších občanů… Chci Vás ubezpečit, že finanční pro-
středky budou použity k financování ohrožené záplavové oblasti obce Hořepník. Nyní
provádíme projektové a přípravné práce před použitím mechanizace s termínem dokon-
čení v roce 2003.“ Za projev solidarity v nepříznivé situaci poděkoval i starosta obce Bor-
šov nad Vltavou. redakce

Podûkování za solidaritu

Schválilo změnu účelového peněžního fondu MČ P-3 „Fond obnovy a rozvoje“. • Schvá-
lilo čerpání fondu obnovy a rozvoje. • Schválilo poskytnutí daru Občanskému sdružení Za
Trojku ve výši 300 tis. Kč na zahájení činnosti a provozu. • Schválilo prodej id. 1/12 by-
tového domu čp. 1793 s pozemkem parc. č. 1674 v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 47, Praha 3
spoluvlastníkům. • Schválilo prodej id. 1/2 bytového domu čp. 957 s pozemkem parc. č.
1226 a 1227 v k.ú. Žižkov, Krásova 24, Praha 3 spoluvlastníkům. •  Schválilo prodej po-
zemků parc. č. 2894 a 2902 v k.ú. Žižkov,  ul. Českobrodská, P-3. • Schválilo prodej by-
tových domů: čp. 1610 s pozemkem parc. č. 2031, Roháčova 99, čp. 1712 s pozemkem
parc. č. 4054, Rečkova 3, vše  k.ú. Žižkov, P-3. • Schválilo prodej bytových domů: čp. 825
s pozemkem parc. č. 1407/1 Bořivojova 31, čp. 1811 s pozemkem parc. č. 4017, Viklefo-
va 16, čp. 1914 s pozemkem parc. č. 3945 k.ú. Žižkov, Na Vápence 21, čp. 528 s pozem-
kem parc. č. 3951/2, Na Vápence 11, vše k.ú. Žižkov, P-3. • Schválilo poskytnutí zpětné-
ho čerpání bytovým družstvům. • Schválilo změnu úplného znění zřizovací listiny
příspěvkové organizace ZŠ Žerotínova, ZŠ Havlíčkovo nám., ZŠ Chelčického, ZŠ K Lu-
činám, ZŠ V Zahrádkách, ZŠ Jeseniova, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, ZŠ nám. Jiřího z Po-
děbrad, ZŠ Lupáčova, ZŠ Perunova, ZŠ Nad Ohradou, ZŠ Vlkova.

Zastupitelstvo Mâ P-3 ze dne 17. 9.

Pfiijìte se podívat na Nové spojení

Městská část Praha 3, České dráhy s.o. a SUDOP PRAHA a.s. 
Vás zvou na veřejnou prezentaci projektu NOVÉ SPOJENÍ -

dva dvojkolejné tunelové tubusy pod Vítkovem včetně traťových estakád od hlavního
nádraží, Vysočan a Libně, která se koná v úterý 12. listopadu 2002 v 17 hodin

v kongresovém sále hotelu Olšanka v Táboritské ulici.
PROGRAM: - Seznámení s projektem, představení dokumentace - Promítnutí 

digitální vizualizace a animace díla - Blok otázek a odpovědí.  
Kapacita sálu je omezena, proto svou účast předem rezervujte:

Odbor kultury ÚMČ Praha 3, 2. patro Lipanská 14, tel. 222 116 350, 
e-mail: helenav@p3.mepnet.cz.

Písemně připravené dotazy lze předem doručit ÚMČ, Odbor územního rozvoje, přízemí,
Lipanská 11, tel. 222 116 147, e-mail: zdenekf@p3.mepnet.cz

Po půlroční rekonstrukci svítí budova Úřadu MČ Praha 3 na Seifertově 51 opět no-
votou. Opravena a natřena do barvy pastelově oranžové byla uliční fasáda, do kla-
sicky bílé zase prokoukla opravená okna. Nejzásadnějších změn však doznala zdej-
ší půda, kde díky vestavbě vzniklo ve 4. patře 11 podkrovních kanceláří a archiv. 

Na úspěšnou kolaudaci a slavnostní otevření se přišli podívat zástupci radnice a firmy
BAU Plus, která stavbu prováděla. Kromě ocenění bezproblémové spolupráce zaznělo
uznání všem pracovníkům, kteří zde působili v průběhu stavby častokrát za ztížených
podmínek. 
Nákladem cca 8,5 milionů korun tak vznikl na bývalé půdě prostor pro nové kanceláře pro
vyřizování vašich záležitostí, archiv, vešlo se i sociální zařízení a také čajová kuchyňka.
Zatím není ještě k dispozici potřebný nábytek, po jeho doplnění se sem přestěhuje prav-
děpodobně Odbor bytů a nebytových prostor. O tom vás budeme ještě konkrétně včas in-
formovat, ale jisté je již jedno, že telefonní linky sem přesunutých odborů se nezmění. 

Text a foto Stáňa Peričová

Z nevyuÏité pÛdy nové kanceláfie

Do Knihy cti Městské části Praha 3 přibyl
8. 10. po kratší odmlce opět další záznam,
tentokrát z oblasti sportu.
Místostarosta ing. Tomáš Mikeska na žižkov-
ské radnici přivítal Josefa Musila, o kterém
publikace Kdo je kdo říká, že je nejúspěšněj-
ším volejbalistou československé historie.
Nyní bydlí u nás, na Jarově, a v létě oslavil
kulaté 70. narozeniny. Jistě vás bude zajímat
výčet jeho „úlovků“- tady je: 
Mistr světa v letech 1956 a 1966, Mistr Evro-
py v r. 1955, 1958, stříbro na Mistrovství svě-
ta v r. 1960 a 1962, opět stříbro na Mistrovství
Evropy v roce 1967. A na závěr to nejlepší –
stříbrná medaile z Olympijských her v roce
1964 a stejně tak cenný bronz z olympiády
v roce 1968. Takových sportovců - rekordma-
nů bychom u nás rádi přivítali určitě ještě
mnohem víc!  

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Nejslavnûj‰í volejbalista v Knize cti

Tajemnice ÚMČ Mgr. Andrea
Barešová si prohlíží nové pod-
krovní prostory, z nichž 
je výborný výhled dokonce
i na pravou branku fotbalové-
ho hřiště Viktorky…

Obec Hořepník

východní portály tunelů

Žižkovanka hraje opět ve středu 
13. 11. od 15 hodin k tanci i poslechu
v SOU Učňovská 100/1, P-9.

•
Pražští tamburaši zvou na taneční od-
poledne s hudbou, zpěvem a posezením
v sobotu 9. 11. od 14.30 do 17.30 h do
společenského sálu v Čumpelíkově 8,
P-Kobylisy (tram 10, 17, 24, 25, bus
127, 177, 186 st. Střelničná).

•
Vánoční pobyt pro seniory: Benecko,
10 dní za 2 600 Kč, s plnou penzí, 
od 16. do 26. 12. Info Klub Hořanská 2,
vždy v pondělí v 15-16 hod. nebo 
J. Šimková - 284 861 961
Výbor Svazu důchodců ČR v Praze 3 dě-
kuje členům sociální komise ÚMČ Pra-
ha 3 za jejich zájem a finanční podporu
činnosti Svazu důchodců v Praze 3. Bez
podpory sociální komise by Svaz dů-
chodců v Praze 3 nemohl uskutečnit to-
lik úspěšných akcí ani nabídnout svým
členům tak širokou škálu nejrůznějších
aktivit.

•
Všem členům a ostatním seniorům, kte-
ří oslaví v listopadu půlkulaté a kulaté
narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let. 
Svaz důchodců v P-3 přeje vše nejlepší: 
Z. Lucinové, J. Solnařovi, N. Potzové, 
V. Kokoškové a V. Mužíkové.

Úřad Městské části Praha 3 se omlouvá
všem návštěvníkům radnice na Havlíčkově
náměstí 9 za částečné nepohodlí, které je
zde potká díky venkovním výkopovým
pracím. Provádí se sanace vlhkého zdiva
v části suterénu a přízemí – drenáže a na-
vrtávky by měly být ukončeny 31. října.
Pak bude omezen váš pohyb ještě v chod-
bě od vchodu až k výtahu. Tyto práce bu-
dou hotové v polovině prosince.

V neděli 27. 10. končí letní čas. O třetí
hodině ranní se posunou hodiny na dru-
hou hodinu středoevropského času.

Obchodní akademie (státní), Praha 10 –
Vršovice, Heroldovy sady 1, pořádá v úte-
rý 26. 11. v 17 h den otevřených dveří
pro zájemce o studium v příštím šk. roce.
Na škole je možné studovat zaměření na
mezinárodní vztahy, na výpočetní techni-
ku nebo ekonom. lyceum.

• 
MČ Praha 3 vás zve na výstavu reproduk-
cí obrazů Miloše Padevěta (od 30. 10.
v 16.30 h do 14. 11.) a na výstavu Klubu
fotografů amatérů v Žižkově (od 20. 11.
v 16.30 h do 4. 12.) v prostorách Stavební
spořitelny ČS, Vinohradská 180, P-3.

• 
Sbor Církve bratrské v Praze 3, Koněvo-
va 24 při příležitosti oslav 100. výročí trvá-
ní sboru zve: • ve st. 13. 11. v 18.30 h na
vzpomínkové shromáždění s hosty • v so
16. 11. na den otevřených dveří s progra-
mem * v ne 17. 11. v 9.45 h na bohoslužbu
vděčnosti a v 15 h na shromáždění s hosty.

• 
Od 14. do 16. 11. proběhne v Praze na Žo-
fíně pod záštitou nevl. org. ICEF XII. roč-
ník mezinárodního veletrhu jazyků, kul-
tury a vzdělávání Student-Expo-Lingua.

• 
Výstava Atentát, Operace Anthropoid
v Armádním muzeu U Památníku 2, Pra-
ha 3 potrvá i v příštím roce. Do října je
otevřeno od úterý do neděle od 9.30 do 
18 h. Každé úterý je vstup volný.

•
Knihu Toulám se dál od „Cyklisty tělem
i duší“ V. Svobody si můžete objednat po
zářijovém přečíslování na tel. 272 913 442.

•
Klub přátel Žižkova zve • na vycházku
Hrabovka a okolí s návštěvou vojenského
muzea dne 5. 11. ve 14 h, sraz u divadla
Ponec • na přednášku První kina na Žiž-
kově dne 19. 11. v 16 h v nových místnos-
tech KPŽ, Táboritská 22 (vchod zadem).

•
Svaz diabetiků P-3 informuje: • Rehabi-
litační plavání pokračuje v bazénu Pražač-
ka vždy ve čt od 14.30 do 15.15 h • Páteč-
ní kulturní akce se nyní konají v Hudební
škole hl. m. Prahy na Komenského nám. 9,
Praha 3 – 22. 11. od 15 h se představí umě-
lecký soubor Albatros v programu Vesele
i vážně 
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Na náv‰tûvû u... v˘tvarnice Vlasty Rydlové

Již někdy v červenci jsem přemýšlela, v jakém duchu a jaký poslední článek v tomto vo-
lebním období do Radničních novin napsat. Nemám ráda silná a bombastická slova. 
Napadlo mě motto, které čtete v záhlaví. 
Netušila jsem tehdy ještě, jak výstižný ten nadpis bude o pár týdnů později. Ano, úterý
a středu 13. a 14. srpna si budeme určitě všichni dlouho pamatovat. Zvláště ale ti, kterých
se události těch dnů bezprostředně týkaly. Obyvatelé celého povodí Vltavy, Lužnice, Labe,
kteří léta měli krásný výhled ze svých domů na klidnou řeku, teď znají její odvrácenou tvář.
Odvrácenou a velmi krutou. Podrobnosti není třeba znovu popisovat. A teď se dostávám
k mottu těchto řádek, které se vztahuje nejen k hrůzným dnům, které jsou již za námi. 
Ano. Žijeme tu společně a budeme tu žít společně. Ti šikovní s těmi méně šikovnými, ti
chytří s těmi méně chytrými, ti šťastní s těmi méně šťastnými, ti schopní s těmi méně
schopnými. Naše životy půjdou různými směry, situace, do nichž se dostaneme, budou na-
vzájem velmi odlišné. Ale jednu jistotu bychom všichni měli mít. Dostane-li se jednotli-
vec nezaviněně do neřešitelných problémů, měl by vědět, že po přirozené vzájemné soli-
daritě vlastní rodiny a přátel je tu i trochu vzdálenější úroveň, nicméně úroveň, která by
pomoci měla. Proto se lidé sdružují do větších celků, do obcí, aby v tom větším celku
v nejtěžších a samostatně neřešitelných situacích našli oporu. A nejsou pouze situace ne-
řešitelné. Běžný život, který žijeme, nabádá jednotlivce, aby některé úkoly přenesl na
svou obec. Jsou to úkoly dané zákonem, např. školství, ale jsou i ty další, které obec dě-
lat může, ale nemusí. Nicméně je dobré, pokud určitou „objednávku“ obec od svých ob-
čanů převezme, aby ji plnila. Samozřejmě za cenu části obecního rozpočtu.
Nebudu zde znovu – po několikáté – opakovat, jakým způsobem jedná Městská část Pra-
ha 3. Instituce, které zřizuje a které mají občanům život usnadnit – jesle, mateřské školy,
Integrační centrum, Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou, Ošetřovatelský
domov, nebo ty, které život obyvatel obohacují – např. Atrium – koncertní a výstavní síň
a Juniorklub, jsou všeobecně známé. Kromě vlastními silami zřizovaných institucí měst-
ská část podporuje např. organizace pro volný čas dětí a mládeže – Junák, Dům dětí
a mládeže – nebo ty, které zkvalitňují život seniorům – Svaz tělesně postižených, Svaz dů-
chodců, Remedium. Kulturní a sportovní vyžití nacházejí občané i v dalších všeobecně
známých organizacích, jakými jsou Akropolis, Klub přátel Žižkova, Klub fotografů, So-
kol, které opět různými formami městská část podporuje. 
Tímto stručným výčtem bych chtěla konstatovat, že Rada Městské části Praha 3 a její re-
prezentace má potřeby svých obyvatel důkladně zmapovány a že svou odpovědnost v prá-
vě uplynulém volebním období splnila. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Îijeme tu spoleãnû

Milena Kozumplíková na návštěvě v Ošetřovatelském domově v Habrové, který pomáhá 
seniorům z Prahy 3 již téměř dva roky

Svátek hudby tentokrát benefiãní

Na Maltézském náměstí na Malé Straně se povodeň nevyhnula ani hudební škole pro těžce
zrakově postiženou mládež. Nadační fond Evropský Svátek hudby proto připravil, v rámci
svých každoročních akcí, koncert na pomoc této Konzervaroři a ladičské škole Jana Deyla.  
V secesním sále Arcotelu Hotel Teatrino v Bořivojově ulici zazněly 1. října Bachovy, Hayd-
novy a Bendovy skladby v podání řady sólistů a Stamicova kvarteta. Právě v tento den se to-
tiž slaví Mezinárodní den hudby, iniciovaný v r. 1975 legendárním Yehudi Menuhinem. Kaž-
dý návštěvník tohoto večera přispěl dobrovolným vstupným na obnovu vybavení a na nákup
přístrojů pro ladičské dílny této školy. A pokud si někteří z vás pustili 21. 10. stanici Vltava
Českého rozhlasu 3, mohli večer o půl deváté vyslechnout také záznam tohoto koncertu. 
A na závěr jedna zajímavost – např. cembalo, na kterém sólisté provedli uvedené sklaby, by-
lo vyrobeno podle originálu z Paříže z r. 1769, hammerklavier zase podle nástroje z r. 1810
a konečně flétna sólistky M. Bernáškové byla kopií originálu ze 17.-18. století.

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Po vydařeném koncertu se sešel 1. zástupce starosty Vl. Holzknecht (uprostřed) se členy 
Stamicova kvarteta a některými sólisty 

Jaké byly začátky vaší práce
se zdravotně postiženými?
Již za totality jsem připravova-
la výstavy ve foyeru Žižkov-
ského divadla a jednou se ke
mně dostaly překrásné ilustra-
ce básní. Autorka byla připou-
taná na lůžko a rukama pohy-
bovala až od zápěstí. Po této
výstavě se mi začali ozývat
další zdravotně postižení, pře-
vážně z Prahy 3. Výstavy v di-
vadle byly často jejich prvním
veřejným sdělením pocitů, bolestí i rado-
stí, vyjádřených výtvarnou formou. Sna-
žila jsem se dát prostor i lidem, kteří ne-
mohli v tehdejších oficiálních galeriích
vystavovat, nebo studentům a začínajícím
výtvarníkům. Zmínku si zaslouží i dnes
již známý romský výtvarník Ruda Dzur-
ko, který vynalezl techniku „skleněných
obrazů“ a který také krásně vyřezává ze
dřeva. Navíc to bylo moje první bližší set-
kání s Romem, který mě okouzlil zauje-
tím pro svou tvorbu. Byl přirozený a čišel
z něj život, stejně jako z jeho obrazů
a plastik.
• Když mluvíme o romské komunitě, 
letos prý připravujete nějakou „lahůd-
ku“ v rámci Festivalu integrace Slunce?
V pondělí 11. 11. vystoupí v Akropoli profesionální košické romské
divadlo Romathan. Ze svého širokého repertoáru zahraje pohádku
pro děti Čertovský čarpáš a večer muzikál pro dospělé Plameň lásky. 
• Vraťme se k počátkům Festivalu integrace Slunce
Vznikl před 8 lety a jeho rozsah byl původně jeden, maximálně tři
dny. V roce 1998 mně nabídl můj bývalý kolega, abych se tohoto
projektu ujala já. Naštěstí jsem získala dostatečnou finanční podpo-
ru a mohla realizovat svůj plán - uspořádat alespoň týdenní festival. 
• V roce 1999 se však setkání konala vícekrát
Tehdy jsem je rozdělila na divadelní, taneční, hudební a výtvarné.
Podzimní část nesla podtitul Renesance, protože jsem chtěla před-
stavit celý repertoár zajímavého „integrovaného“ souboru Dočasná
šejkspírovská společnost Jedličkova ústavu. Kromě výborných diva-
delních her na shakespearovská témata odvádějí pozoruhodné he-
recké výkony, což ocenili dokonce i diváci ve Vídni. Po tomto před-
stavení mi lidé, kteří původně přišli do divadla prý jen
z charitativních důvodů, vyjadřovali obdiv a uznání. (Dočasná šejks-
pírovská společnost vystoupí na festivalu ve čtvrtek 14. 11. – pozn.
red.) Jako výtvarnici mě také velice zaujal projekt brněnského Ate-
liéru My, v němž zrakově postižení nesmírně zábavně přiblížili svůj 

život zdravým lidem. Příběh nebo pohád-
ka (podle věku návštěvníků) je doplněna
vlastními plastikami, které pak zúčastně-
ní pouze po hmatu určují, aby se dovědě-
li, o čem vyprávěný příběh pojednává.
Součástí programu je i modelování z ke-
ramické hlíny pod vedením zrakově po-
stižených. Dalším silným zážitkem jsou
vystoupení dětí z teplické Arkadie. Vždy
si připraví premiéru hudební pohádky,
přivezou báječnou náladu a vytvoří úžas-
nou atmosféru. Láska, kterou dostávají
od svých učitelů a asistentů, je znát.
A děti jim ji oplácejí. Letos jsem pro ně
zařídila workshop ve spolupráci s herci
z divadla M.U.T. Letošním ročníkem
však festival, který pořádala Společnost
přátel divadla Paláce Akropolis, bohužel
končí, ale některé aktivity převezme ob-
čanské sdružení Sukus z Prahy 3.
• A co otázka xenofobie?
Snažím se napomáhat dobrým mezilid-
ským vztahům a kromě Slunce, na kte-
rém vystupují i cizinci, pořádám s OS
Sukus mezinárodní výtvarná sympozia.
Vznikají tu nová přátelství, jazyková ba-
riéra není překážkou. Cítím, že tvořiví
lidé nemají s xenofobií problém. Letos
se například konal už 4. ročník LABE-
ELBE (Doteky 2002) v Zubrnicích na

Ústecku, kde spolu tradičně žili Češi a Němci. Na zadané téma tu
tvoří výtvarníci z obou zemí, letos to bylo téma Jeden život. Tak se
jmenuje i výstava z děl vzniklých na sympoziu, která v galerii
INDIGO na Vinohradské třídě potrvá do 30. 10. 
• A jaké jsou vaše plány do budoucna?
Celý svůj život se zabývám výtvarným uměním. Někdy inten-
zivněji tvořím – například obrazy z ručního papíru a textilu ne-
bo objekty z různých materiálů, ale nejraději pracuji s textilem,
z něhož zhotovuji hračky, oděvy i módní doplňky – jindy spíše
organizuji kulturní projekty. Letos jsem si splnila svůj sen
a otevřela si malou galerii (INDIGO na Vinohradské 52 – pozn.
red.). Chtěla bych tu využít své životní zkušenosti s organizová-
ním výstav a workshopů a nabízet kvalitní práce výtvarníků - od
obrazů a fotografií přes originální šperk, autorský oděv až po
keramiku – a seznamovat se zajímavými výtvarnými počiny.
Prostor dostanou i neziskové organizace vydělávající si na svou
činnost výrobou esteticky hodnotných řemeslných předmětů,
které potěší oko i duši. Věřím, že se mi to ke spokojenosti všech
podaří. 

Eva Horníčková, foto Pavel Rydl

„Celý život cítím potřebu pomáhat lidem“
V roce 1978 absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu, poté pracovala v kulturním domě na Žižkově, pořádala pravidel-
né výstavy ve foyeru Žižkovského divadla a Atriu, vedla výtvarné kurzy, od roku 1998 organizuje v Paláci Akropolis Festival in-
tegrace Slunce pro zdravotně postižené děti i dospělé.

Módní přehlídka na vernisáži  textilní 
výtvarnice J. Kubínové v galerii Indigo

V Jiãínské se chystá dal‰í stavba

Na projekt byla vypsána mezinárodní ar-
chitektonická soutěž, na níž se sešli přední
architekti z Prahy, Říma, Paříže, New Yor-
ku, Londýna a Miami. Zvítězil projekt stu-
dia Arqitectonica z USA, který nabídl kva-
litní architekturu a příjemný interiér. Velká
pozornost bude věnována zeleni - mimo řa-

dy stromů lemujících budovu vznikne roz-
lehlé „zelené“ atrium s parkovou úpravou.
Kancelářské plochy doplní tříhvězdičkový
hotel se 160 pokoji, provozovaný světo-
vým hotelovým operátorem, menší nákup-
ní pasáž a rozsáhlé podzemní garáže. Sou-
částí hotelu bude menší bazén a fitness

centrum, určené také pro veřejnost. 
Díky své „multifunkčnosti“ by měla Lu-
xembourg Plaza podle slov developera při-
spět k dalšímu zkvalitnění nabídky služeb
v této oblasti Vinohrad. 
Pro Orco Property Group je to zatím největ-
ší projekt v ČR, ve které společnost působí
od r. 1991. Budeme se těšit, že se svých plá-
nů úspěšně zhostí a nám na Praze 3 vyroste
po Paláci Flora další zajímavá stavba. Její
zahájení se plánuje na přelom roku
2002/2003 a první návštěvníky by pak měla
přivítat koncem roku 2004.
Věříme, že nová budova bude pro oko pří-
jemnější než ta, která přibyla „kolegům z
dvojky“ na Karlově náměstí. V televizním
pořadu o architektuře označili odborníci ja-
ko stavbu, kterou by strhli (kdyby to bylo
možné), hotel Don Giovanni na Želivské-
ho. Mě jako laika však tato stavba neuráží
jako právě ta na Karláku. Kde byli tehdy
při jejím schvalování památkáři a všichni,
kterým na unikátní atmosféře centra Prahy
alespoň trochu záleží? Toto krychlové
monstrum do něj ani trochu nezapadá.
V Jičínské se tedy necháme určitě příjem-
ně překvapit.
Stáňa Peričová, foto Orco Property Group

Na pozemku v Jičínské ulici poblíž křižovatky Flora, na místě garáží z našeho snímku v minulém čísle RN, bude koncem
roku zahájena výstavba projektu Luxembourg Plaza. Lucemburský developer Orco Property Group zde připravuje
komplex s kancelářskými prostory, hotelem a menší nákupní pasáží.   

Registrace motorov˘ch vozidel nyní i na JAROVù
Od září t.r. došlo v souvislosti s decentraliza-
cí registrace motorových vozidel, vykonávané
Odborem dopravně správních agend Magist-
rátu hl. m. Prahy, ke zřízení detašovaného
pracoviště Magistrátu v areálu největšího pro-
dejce automobilů koncernu VW AUTO
JAROV, s.r.o. Konečně tak zmizely nedůstoj-
né fronty v Kongresové ulici v P-4, které si
občané museli vytrpět, než se jim podařilo
přihlásit či odhlásit své motorové vozidlo. Ty-
to služby v příjemném prostředí firmy AUTO
JAROV, s dostatečnou parkovací kapacitou,
vznikly i díky podpoře představitelů samos-
právy Prahy 3, kteří usilovali o zřízení tohoto
detašovaného pracoviště právě na JAROVĚ,
aby tak usnadnili registraci motorových vozi-
del především občanům Žižkova, Vinohrad
a blízkého okolí.

Ludmila Braňková

Minulý týden se v denících objevily články naznačující pochybný postup při přidělování obec-
ních bytů v Praze 3. Evidentně se jedná o pokus poškodit zdejší radnici i její jednotlivé předsta-
vitele těsně před komunálními volbami.
MČ Praha 3 poskytuje sociálně potřebným žadatelům byty nižších kategorií. Ročně je tak uza-
vřeno 50-100 smluv o nájmu bytu. Kritéria potřebnosti taxativně stanovena nejsou, sociální pozi-
ce žadatelů je posuzována individuálně. Toto posouzení přísluší bytové komisi, složené z volených
členů zastupitelstva. Komise má k dispozici často velmi obsáhlý spisový materiál. Navíc její čle-
nové provádějí místní šetření v rodině žadatele, kde ověřují pravdivost uvedených sociálních a ro-
dinných poměrů. Před účinností zákona o hl. m. Praze byla na základě zplnomocnění Rady kom-
petence plně svěřena bytové komisi a její rozhodnutí bylo konečné. Nyní má rozhodnutí bytové
komise charakter doporučení Radě. Až po schválení v Radě a poté, kdy je pro žadatele k dispozi-
ci konkrétní byt, je připravena smlouva o nájmu bytu. O uspokojení žádosti jednotlivého žadatele
o byt nerozhoduje žádný z úředníků ani starosta. Všechny případy bez výjimky rozhodují orgány
obce, složené z volených zástupců. Postup MČ P-3 je a vždy byl zcela nezpochybnitelný.
Úřad MČ Praha 3 podnikne všechny právní kroky proti dalšímu šíření lživých informací. Je za-
rážející, že cizí osoby mají k dispozici citlivé osobní údaje o blíže neurčeném počtu konkrétních
žadatelů. Tím bylo zásadním způsobem porušeno jejich právo na ochranu osobních údajů. Proto
nemohu vyloučit ani podání trestního oznámení na neznámého pachatele.  

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Jak je to s pfiidûlováním obecních bytÛ
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Mozaikové chodníky a komunikace
v Praze 3

V roce 1998 jsem jako zástupce starosty
převzal do kompetence dva významné re-
sorty Prahy 3 - Životní prostředí a Dopra-
vu. Do konce roku 1998 se výrazně pokro-
čilo s rekonstrukcí parků, byla zabez-
pečena pravidelná údržba a úklid zeleně,
ale nedařilo se nám zajistit řádný úklid na
ulicích. Nezačalo se systematickým plně-
ním chodníkového programu (rekonstruk-
ce mozaikových chodníků a výstavba zám-
kových chodníků). Protáhla se také
rekonstrukce poškozených komunikací ze
strany TSK  (chodníky a komunikace jsou
v majetku hl. města Prahy a spravuje je
Technická správa komunikací). 
Po ustavení nové rady v roce 1998 a ve
spolupráci s některými radními se mi po-
dařilo za poslední čtyři roky zásadně změ-
nit tato bolavá místa Prahy 3. Jasně viditel-
ný obrat nastal v čistotě ulic v Městské
části Praha 3 (systém denního zametání
převážné části chodníků a okrajů vozovek).
Podařilo se mi také zajistit z rozpočtu
Městské části Praha 3 a z rozpočtu hlavní-
ho města Prahy dostatek finančních pro-
středků a provést dlouho odkládané rekon-
strukce komunikací a výrazně pokročit
s předlažbou chodníků v Praze 3.
V životním prostředí a dopravě však stále
zůstává jeden velký problém, který vnímá-
me denně a který se nám nepodařilo vyře-
šit. Tím je rozumná regulace dopravy. Nad-
vláda aut nad lidmi, tak jako v celé Praze -
i v Praze 3, nadále trvá. Ale to je asi úkol
finančně i časově velice náročný a pro ně-
kolik příštích volebních období. 

Přehled nejdůležitějších rekonstrukcí
a oprav na chodnících a komunikacích
v Městské části Praha 3 za období 
1998-2002 

Rekonstrukce komunikací 
(vozovka včetně chodníků)
- Prokopova ul. 11,92 mil. Kč 
- Lipanská ul. 1,75 mil. Kč
- Škroupovo nám. 15,80 mil. Kč
- Jeseniova (úsek 

Želivského-Ostromečská) 12,00 mil. Kč
- Koněvova celkem 30,00 mil. Kč

Celkem 71,47 mil. Kč

Oprava mozaikových chodníků
Lipanská, Víta Nejedlého, Jeronýmova,
Žižkovo nám., Chlumova, Dalimilova,
Cimburkova, Husinecká, Havlíčkovo nám.,
Milíčova, Biskupcova, Kostnické nám.,
Blahníkova, Orebitská, Jičínská, Korunní

Plánovaná oprava mozaikových chodní-
ků v roce 2002
Ševčíkova, Křížkovského, 
Přemyslovská (část)

Za období 1998 - 2002 byla provedena
údržba komunikací mimo rekonstrukcí
v částce 64,04 mil. Kč, z toho 30 milionů
bylo vloženo do opravy mozaikových
chodníků, Městská část Praha 3 poskytla
částku 14 milionů Kč. 

Tomáš Mikeska, zástupce starosty

„ AÈ táhne na smeÈák“

Tak přesně tenhle obrázek se každý den naskytne obyvatelům či návštěvníkům  žižkovské
Chlumovy ulice. Torzo nákladního automobilu už tuto ulici hyzdí dost dlouho. Byť od-
stranění vraku z komunikace představuje pro TSK poměrně  složitý úřední postup, bylo
by už na čase, aby tohle smetiště zmizelo někam na vrakoviště. Snad se brzy dočkáme!
Avia v Chlumově ulici je hodně křiklavý příklad. Určitě bychom ale v ulicích Prahy 3 na-
šli další auta, jejichž osud už původního majitele nezajímá. Ta mohou být obtížně identi-
fikovatelná pro pracovníky TSK, ale určitě je znají lidé, kteří v konkrétní ulici bydlí a vě-
dí, že auto se rok dva nehnulo z místa. Na většině území Prahy 3 máme s parkováním
potíž a jde o to, že všechny případné vraky parkovací místa ubírají. Pokud takové auto
z ulice zmizí, už třeba nebudete mít příště důvod zaparkovat z absolutního zoufalství ně-
kde, odkud vás policie pro porušení dopravních předpisů bez milosti odtáhne. Pokud má-
te pocit, že právě ve vašem sousedství si někdo z ulice udělal vrakoviště, je to určitě do-
brý důvod  kontaktovat správce komunikace. Telefonní číslo na TSK je 281 861 819
(-563). Obrátit se můžete také na Odbor dopravy našeho úřadu, jehož telefonní číslo je
222 116 403.  Váš poznatek může být začátkem úsilí úředníků, které povede k tomu, že
nechtěná popelnice po nějakém čase z ulice zmizí.         Petr Blažek, foto Stáňa Peričová  

Kdo mû chce?
Jak jste jistě mnozí četli v denním tisku, zvířata ze zrušeného útulku v Horních Měcho-
lupech byla převezena právě sem, do Troje. Znovu tedy vedení Domova prosí všechny,
kteří uvažují o osvojení čtyřnohého miláčka, aby neotáleli a učinili tak co nejdříve. 
Na Dnu otevřených dveří 14. 10. si mohli ti váhající prohlédnout prostory útulku a vy-
brat nového člena rodiny. Patronky Domova v Troji Ilona Csáková a Dara Rolins se po-
staraly o hudební doprovod – aby o něj nikdo nepřišel, fungovala zde protentokrát kyva-
dlová doprava. Domov pro opuštěná zvířata v Troji - tel.: 233 554 242.
� 2044-02 - 2měsíční fenka, kříženec, černá s bílými tlapkami a náprsenkou, v dospě-
losti bude střední velikosti. Je to ještě štěňátko, které potřebuje všechno naučit. Byla na-
lezena 8. 10. na Žižkově.
� 1732-02 - 7letý tmavě vlkošedý pes, kříženec německého ovčáka a malamuta. Je
to dobrý hlídač. Byl nalezen 5. 9. na Spojovací.
� 1747-02 - 8letá větší černá fenka, kříženec německého ovčáka. Je hodná, milá
a dobře hlídá. Byla nalezena na Vinohradech.
� 2018-02 - 2měsíční psík, černý s pálením, kříženec německého ovčáka, který bude
v dospělosti větší. Byl nalezen na Žižkově 2. 10. v papírové krabici u popelnice.

Malé, milé v˘roãí
Před rokem, a to 27. září 2001, předala reklamní agentura Kompakt
prostřednictvím Městské části Praha 3 Pečovatelské službě automobil 
Renault Kango. 
Za rok tento vytrvalý pomocník rozvezl 15 488 obědů klientům pečovatelské
služby, téměř devadesátkrát zajel pro větší nákupy, dvěstěkrát pomohl obtížně
pohyblivým občanům k lékaři nebo na jiná důležitá jednání a ještě dalších skoro
tisíc cest absolvoval s cílem uspokojit potřeby našich starších spoluobčanů.
Z uvedených čísel je zřejmé, že vůz určený pro sociální účely opravdu slouží se-
niorům i ostatním příjemcům pečovatelské služby, kteří bydlí v naší městské čás-
ti. Rok jeho činnosti ukázal, že za toto čiperné vozítko patří dík jak firmě Kom-
pakt a Městské části Praha 3, která se na projektu podílela, tak v neposlední řadě
sponzorům a firmám, které akci financovaly. Kdo přispěl, zjistíte snadno. Vůz
jezdí denně po Žižkově i Vinohradech a loga dárců zdobí jeho karoserii.

PhDr. Jan Ritz-Radlinský, ředitel Pečovatelské služby Praha 3

Území Prahy 3 je převážně zastavěno a mohlo by se zdát, že není
třeba plánovat žádný „rozvoj“ a že stačí pouze dohlížet nad udržo-
váním současných hodnot.
Zasvěcení však tuší, že naše území nebo jeho okolí čekají mohut-
né a zřejmě dynamické přestavby. Namátkou zmiňme Nákladové
nádraží, stadion Viktoria, železniční Nové spojení, městský okruh
s Jarovskou spojkou nebo přestavbové území depa Masarykova
nádraží, ve styku se sousedy Prahy 1 a 8.
Veškerá stavební činnost v území bude, tak jako doposud, usměr-
ňována „Územním plánem HMP“, jakožto zákonným podkladem
pro rozhodování místně a věcně příslušných stavebních úřadů.
Současný územní plán má horizont platnosti stanoven do roku
2010. To znamená, že jeho pořizovatel, pražský magistrát, začne
v následujících letech připravovat jeho aktualizaci.
Dílčí úpravy a změny v plánu do doby aktualizace předkládá ma-
gistrátu na podnět žadatelů právě městská část. Ona také může ini-
ciovat a požadovat přednostní zpracování některých svých území
ve variantách možného příštího rozvoje tak, aby vybraný návrh
mohl být do aktualizovaného územního plánu převzat.

Projednávání územně plánovacích podkladů i dokumentací je samo-
zřejmě věcí veřejnou a ovlivňovat je mohou jak orgány samosprávy
městské části, obč. sdružení, tak i jednotlivé fyzické osoby – občané.
Problémem zde samozřejmě může být vstřícnost či ochota praco-
višť magistrátu – pořizovatele dokumentací, vyhovět všem poža-
davkům městské části.  V tomto smyslu bude kvalita přípravy úze-
mí záviset i na práci příštího Zastupitelstva MČ Praha 3
a prosazování požadavků a „tlaku“ vůči magistrátu.
Nutné změny a přestavby se ale netýkají pouze konkrétních výse-
ků území, ale i systémových řešení celého města jako řešení kva-
lity životního prostředí, celoměstské automobilové dopravy,
MHD, řešení parkování, řešení technické infrastruktury atd.
Na úrovni městské části není možno opomíjet ani systémové pří-
stupy k řešení sběru, třídění a zpracování odpadů, udržování systé-
mu městské zeleně, dostupnosti zdravotnických zařízení a služeb,
bezpečnosti a prevence kriminality, dopravní bezpečnosti, ale na-
př. ani řešení konfliktů mezi „pejskaři“ a rodiči dětí na chodnících
a v parcích.

Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty 

Tendence a moÏnosti územního rozvoje Mâ Praha 3
V roce 2003 bude s nejvyšší pravděpodobností schválen nový „Stavební zákon“, který zahrnuje též problematiku územního plá-
nování. Změny oproti dnes platnému zákonu mají být procedurální, tedy hlavní smysl územního plánování změněn nebude,
změny se očekávají ve zjednodušení některých procedur, hlavně v zájmu žadatelů – tedy stavebníků v řízení.

„Čas od času se zmiňoval o tom, že by rád vystavo-
val u nás. Řekl jsem si, proč ne. V kultuře tu máme
z USA dostatek braku, akčních filmů, z výtvarného
umění krom občasných počinů téměř nic,“ vysvět-
luje prof. Malina. 
A tak do Čajkovského ulice v Evropě doputovalo
několik desítek obrovských beden z Delaware 
v Ohiu. A nakonec i sám autor s manželkou Sheryl.

• Jak se vám líbí Praha a Žižkov zvláště?
Už když jsem se k vám chystal, všichni mě upozor-
ňovali, že uvidím nejkrásnější město na světě, ale
přesto jsem byl překvapen. Žižkov mi připomíná
East Side na Manhattanu. Je tu hodně restaurací a li-
dí, kteří mají vztah k umění. Jenže East Side se za
ta léta změnil, najednou jsou tam módní restaurace,
kavárny a drahé byty, které si žádný malíř nemůže
dovolit. 

• V katalogu jsem se dočetla, že jste byl malířem billboardů…
Jistě. V dobách, kdy byla fotografie drahá, bylo levnější si najmout
malíře, dát mu obrázek o velikosti pohlednice a výsledek byl, ales-
poň při jízdě po dálnici, k nerozeznání od fotky. 

• Jste učitel na universitě, jaké máte studenty?
Mám více kurzů, jedni studují zcela odlišné obory, budou z nich
třeba právníci nebo lékaři, ale chtějí se naučit kreslit. 
Studenti z Columbusu studují malířství a design. Někteří už mají
svůj názor na svět a na umění tak vyhraněný, že o něm ani nechtě-
jí mluvit, natož vyslechnout rady... Vždy jim říkám: „Umění tu ne-
ní od toho, aby vás živilo, ale aby vás jen bavilo.“ Mnozí se po 

absolvování živí jako číšníci, stěhováci, taxi-
káři - malování se věnují ve volném čase a
věří, že se prosadí.

• Z většiny vašich pláten shlíží realisticky
vyvedené jediné oko, je pro vás oko to nej-
důležitější z člověka?
Ani ne, oko je zkrátka můj oblíbený motiv,
ostatně v mých nejnovějších obrazech už ne-
ní. Detail oka je takovým nejvíce propraco-
vaným místem obrazu, jako když v jazzové
skladbě hrajete jednou rukou jednotlivé tóny
a druhou jen přejíždíte po klávesách. Líbí se
mi ten kontrast. Oko na mých obrazech říká,
že by to třeba mohla být tvář...
Každá část jakéhokoli celku je nabita vroze-
ným významem a výpovědí, každá má svou

osobitost, každá si žádá jinou odezvu. Něco říká barva, něco jiného
linie, vzorec atd. Ve své práci jednoduše a opět spojuji tyto prvky 
a jejich nekonečné variace a kombinace do dvourozměrné plochy.
Používám portrét, postavu, krajinu, zátiší jako vstupní dveře do
vnitřního světa malby. Samotný, pěkně zabalený a důvěrně známý
balíček vzbuzuje jen malé vzrušení a otázky, dokud si nedáte tu
práci jej rozbalit. Divák musí věnovat dílu nějaké úsilí a čas. K čer-
tu, přece jednou z nejzákladnějších vlastností obrazu odjakživa je
přimět nás se před ním zastavit a chvíli se dívat. Má práce nepo-
skytne nikdy žádné řešení, tajemství nebude vyjeveno. Myslím, že
není nutné vysvětlování. Má práce není „o čem“, ale spíše „proč“.

Text a foto Michaela Púčiková

Ameriãan v Praze
Atrium v Praze 3 nabízí do 27. října zajímavou výstavu. Rozměrná plátna Američana Eda Valentina působí dojmem, jako by je
vytvořil žižkovské výstavní síni na míru. Ed je učitelem malby na Ohio State University a na Columbus University. Cestu ze zá-
moří na Žižkov zprostředkoval profesor Václav Malina, který se s panem Valentinem setkal při své práci v USA. 

Ano, tušíte správně, jedna polovina sesterské dvojice Martha a Tena, zpěvačka
a zároveň také propagátorka řecké kuchyně a dobrého jídla vůbec (vloni se u nás
účastnila např. udělení každoročního titulu Clubu gentlemanů „Slušná hospoda“,
který obdržela mj. taverna Olympos). 
Jak je vidět na snímku, čas ani jednu z dam příliš nepoznamenal, jsou stále stej-
ně šaramantní. Všechny příchozí navíc potěšily nezbytnou hymnou této miniga-
lerie „Jede, jede poštovský panáček“, kterou ovšem bohužel neprovedly podle
očekávání v řečtině… O to víc se líbily fotografie, které jsou k vidění ještě 
do 24. října. Starobylé dórské sloupy pak vystřídají apoštolové z orloje na Sta-
roměstské radnici. Všech dvanáct jich zachytil Jan Uxa, mimochodem tajemník
z Úřadu MČ Praha 1 (je milé, že i on využil možností výstavy v této unikátní mi-
nigalerii). Jeho apoštolové budou ke zhlédnutí až do 21. listopadu.

Stáňa Peričová, foto Marie Zdeňková  

Po‰tovsk˘ panáãek málem fiecky
Do Poštovní minigalerie v ulici Zelenky-Hajského zavítala v řadě pravidelných výstav tentokrát sluncem nabitá archi-
tektura jižních moří. Fotografie z cest po antických památkách vystavila Martha Elefteriadu. 

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA
V úterý 26. 11. můžete v určenou hodinu a na určeném místě do přista-
veného sběrového vozidla odkládat:
Barvy, baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů, čisticí prostředky,
fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,
nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky,
výbojky a zářivky.
Doba stání a zastávky sběrové trasy:
15-15.20 h křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic-Slezská, 15.30-15.50 h
křižovatka ulic Slezská-Perunova, 16-16.20 h ul. Ondříčkova (u parku-Žiž-
kovo náměstí), 16.30-16.50 h Kostnické náměstí, 17.10-17.30 h křižovatka

ulic náměstí Barikád-Roháčova, 17.40-18 h křižovatka ulic Loudova-Koně-
vova, 18.10-18.30 h křižovatka ulic Květinková-V Zahrádkách, 18.40-19 h
křižovatka ulic Na Vrcholu-V Domově.
V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami.
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!
Pokud vám nebudou tyto termíny vyhovovat, v Praze 3 je možné odevzdat
nebezpečný odpad ve sběrně J. Štýrský, Na Vackově 24, Praha 3, tel. 284
860 104, a to v po-čt 9-16 h, v pá 9-14 h. V Praze 9, Poděbradská 36, tel.
266 310 962 pak sídlí provozovna spol. IMP-servis (po-pá 8.30-16.30 h).
Zde získáte i kontakt na další sběrné dvory hl. města Prahy.

� �

Ze slavnostního předání 
v roce 2001



10/2002 Nejnovější informace naleznete také na webových stránkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz Strana 5

V životě člověka jsou
4 roky hodně, v životě
státu už ne tolik. V ab-
solutní hodnotě je čas ta
největší spravedlnost,
kterou je nám odměřo-
váno. Všem stejně. A zá-
leží jen a jenom na nás,
jednotlivcích, jak jej vy-
užijeme.

4 roky na radnici Městské části Praha 3
byly pro mne časem, kdy jsem si dnes a denně
uvědomovala, že radnice je tu proto, aby
občané, kteří něco potřebují v té nejnižší, nej-
bližší rozhodovací úrovni státní správy, měli
dobrý servis pro své záležitosti.

V oblasti samosprávy je tu radnice proto,
aby směrovala obec tím směrem, který slíbili

ti, kteří do pozic na radnici byli zvoleni. Na
komunální úrovni často slýchám, že je prý
úplně jedno, za jaké strany jsme voleni, hlav-
ně že se po volbách nějak dohodneme, proto-
že školy, školky, chodníky, čistota v obci,
opravy domů, vodovod, plynofikace, to není
politika, to jsou potřeby občanů a ty musíme
plnit. Není tomu tak úplně. Všechny potřeby
občanů něco stojí. A tady nastává střet mezi
těmi, kteří slíbili všechno všem, a těmi, kteří
jsou si vědomi, že je potřeba s penězi uvážlivě
hospodařit. Právě tak, jako v domácnosti se
někde nakupuje bez rozmyslu cokoli a jinde je
šikovný „systém obálek“. Pak se někde na
konci měsíce honem utíká půjčit od maminky,
jinde naopak zůstane trochu v rezervě.

A právě to je rozdílem mezi stranami tzv.
levými a pravými, mezi stranami, které od vás
chtějí hodně peněz na daních a pak s těmi

penězi chtějí nakládat údajně ve váš pro-
spěch, a stranami, které vám většinu vašich
peněz chtějí nechat s tím, že vy sami víte, co
si za ně chcete pořídit.

Samozřejmě úplně bez daní stát ani obec
fungovat nemůže. Základní funkce vzděláva-
cí, sociální, bezpečnostní a některé další plnit
musí. Záleží právě ale na míře toho, co si
může občan rozhodnout a zajistit sám, nebo
co je mu zajištěno, podotýkám, že podstatně
dráže, státem.

Na úrovni obcí je tento rozdíl nejlépe vidět
tak, že obce, které nemají dluhy, to znamená,
že hospodaří uvážlivě (moje babička říkala
„jak peřina stačí“), jsou obce vedené repre-
zentanty stran, které si říkají „pravé“. Naopak
obce zadlužené více než do výše svého roční-
ho rozpočtu jsou obce „levicové“, někde
„růžové“, někde dokonce „rudé“. Ty první

říkají lidem: „Musíme velmi zvažovat, co si
může obec dovolit“, ty druhé vám slíbí všech-
no. A po volbách to buď nesplní, nebo ano,
ale za cenu takových dluhů, že se z nich jen
hlava točí.

Samozřejmě, že dluhy pravděpodobně
zaplatíme opět my všichni. Co tomu předchá-
zelo, jsem se snažila tady na jednoduchém
případě popsat. Na vás bude záležet, jak se
rozhodnete. Já dávám jednoznačně přednost
zkušenostem svojí babičky. Na naší radnici se
rozhoduje tak, aby se žilo „jak peřina stačí“.

MUDr. Eva Rusová
Autorka je členka zastupitelstva MČ Praha 3. Na radnici pracuje

jako předsedkyně Komise obchodu a služeb, místopředsedkyně Sociální
a zdravotnické komise a místopředsedkyně Výboru pro realizaci majetku.

Občanským povoláním je zubařka, provozuje soukromou zubní ordi-
naci v Olšanské ulici v Praze 3. 

Před 4 lety před vás předstoupili členové
ODS v určitém složení kandidátky do
Zastupitelstva městské části. U každého
jména bylo i osobní heslo jednotlivých kan-
didátů. Někde vzletné, poetické, jinde
velmi věcné, až strohé, takové, jaká je nátu-
ra každého z nás. Mým volebním mottem
bylo :“Nestačí jenom mluvit, je třeba
i hodně pracovat a hrát fér.“

ODS u Vás tehdy uspěla a po čtyři roky
byla opět výraznou částí radnice Městské
části Praha 3. Za 4 roky se v životě obce
událo hodně. Sami posuďte, zda se Praha 3
změnila a jak. Ale změnila se i kandidátka
pod společným jmenovatelem ODS. Je zde
dost „nových tváří“, jsou zde benjamínkové,
ale i ti, kteří mají již zkušenosti. ODS je
živým organismem, který stále láká nové
členy, pro něž je program, limitovaný slovy
SVOBODA a ODPOVĚDNOST, inspirující.
Chci věřit, že s časem, uplývajícím od listo-
padu 1989, bude přibývat lidí, pro které
bude svoboda důležitější než pseudosociální
jistoty, pro které bude pocit odpovědnosti za
sebe a své blízké samozřejmostí.

Už slyším námitku: „Ale co my, starší,
kteří jsme neměli ty možnosti...“ Tady je
snadná odpověď: ten, kdo opravdu nemůže
řešit nezaviněné složité životní situace, ať
díky špatnému zdravotnímu stavu, nebo
proto, že přišel o práci, a nebo že už je
opravdu starý a bezmocný, ten se bez pomo-
ci státu nebo obce neobejde. Je samozřej-
mostí 21. století, že lidská sounáležitost fun-
guje. Měla by být ale pouze používána, ne
zneužívána. Proto po sociální, školské, byto-
vé politice státu nastupuje na komunální
úrovni politika obcí.

ODS má pro Prahu 3 připraveny progra-
my, které zohledňují potřeby všech občanů
městské části tak, aby jednotlivé skupiny
obyvatel nebyly zvýhodněny nebo naopak
potlačeny. Neslibujeme neodpovědně všech-
no všem. Slibujeme rozumné a uvážlivé hos-
podaření s prostředky, které vy, občané, for-
mou svých daní obci svěřujete. A to bylo
u ODS v minulosti, je v přítomnosti a jsem
přesvědčena, že bude i v budoucnosti zaru-
čeno, pokud na radnici Městské části Praha
3 bude pokračovat politické uskupení, které
již mělo možnost prokázat, že změny, které

nastaly po roce 1989, vedou ve svém důsled-
ku ku prospěchu všech občanů.

Tak jak vyrůstá malé dítě a získává zkuše-
nosti, roste k dospělosti a odpovědnosti, tak

„rostou“ i opravdové občan-
ské vlastnosti nás všech.
A proto bychom slova SVO-
BODA a ODPOVĚDNOST
měli beze zbytku a do
důsledku pochopit a naplnit.
Program, který vám předklá-
dáme, z významu těchto
dvou slov vychází a tato dvě
slova naplňuje.

Proto, abych měla i já
možnost vám tento program,
kterému věřím, nabídnout,
jsem ve straně občanské
a demokratické. Proto, že
bych chtěla tento program
po volbách pomoci uskuteč-
ňovat, neměním ani svoje
volební motto. Nestačí totiž
jenom mluvit, je třeba
i hodně pracovat a hrát fér.

Milena Kozumplíková
Autorka je zástupkyně starosty MČ Praha 3 pro oblast sociální, pro

školství a privatizaci domovního fondu

Vážení spoluobčané,
volební kampaň vrcholí a volby se
nezadržitelně blíží. Proto si Vám
v této placené příloze Radničních
novin dovolujeme nabídnout voleb-
ní program ODS pod názvem
Důvěra pro budoucnost. Ne,
nespletli jsme si předložku. Jedná
se skutečně o důvěru PRO budouc-
nost. Dejte nám svou důvěru jako
Váš příspěvek pro budoucnost naší
obce, Žižkova a Královských
Vinohrad, pro budoucnost nás
všech. My Vám na oplátku slibuje-
me naplnění tohoto volebního pro-
gramu.
Ve Volebních novinách jsme Vám
předložili zhodnocení práce ODS
na naší radnici během uplynulých
čtyř let. Máme být myslím na co
hrdi. Ovšem práce nikdy nekončí.
Některé problémy přetrvávají, jiné
se nově objevují v souvislosti s dyna-
mickým vývojem celé společnosti.
Volební program je shrnutím naší
celkové vize i konkrétních návrhů,
jak budeme usilovat o to, aby naše
městská část byla prosperujícím
a vzkvétajícím místem. Přejeme si,
aby zde mohl každý vést spokojený
a hodnotný život a aby stejné pod-
mínky měly za dvacet, třicet let také
naše děti. Předkládáme program
pro náš společný domov, který
máme rádi.
Chcete-li jeho naplnění, záleží-li
Vám na budoucnosti naší městské
části, nezapomeňte si zařídit pro-
gram tak, abyste se mohli k volbám
dostavit a přijmout nabízenou pra-
vici. Jinak by se podobně jako po
jarních volbách mohlo stát, že
bychom se nestačili divit, kolik
komunistů sedí na naší radnici.

Milan Český, starosta Prahy 3

Pro Prahu 3 - pro náš domovPro Prahu 3 - pro náš domov

V O L E B N Í  N O V I N Y  O B Č A N S K É  D E M O K R A T I C K É  S T R A N Y  /  V Y D Á N Í  P R O  P R A H U  3

Inicioval jste a prosadil
vypracování studií pro
fie‰ení dopravy v klidu
a naléhal jste na zaji‰tûní
v˘stavby podzemních
garáÏí a parkovacích
ploch vÛbec. Proã? Je to
dnes taková priorita?
NemÛÏete-li odstavit auto
po pfiijetí domÛ, nemÛÏete-

li bezpeãnû vyjet na kfiiÏovatku, protoÏe ve v˘hledu
parkují auta, jsou-li auta natûsnaná tak, Ïe nemÛ-
Ïete nastoupit, nemÛÏete-li ráno odjet do práce,
protoÏe se v druhém pruhu nûkdo pfied vás ze zou-
falství postavil, stojí-li auta na chodníku tak, Ïe
kolem nich ani neprojdete, je situace nazrálá, ba co
dím, kritická, a musí se fie‰it. ¤e‰ení nespoãívá
v pokutách ani odtahování vozidel, ale ve vytvofiení
podmínek pro bezproblémové pouÏívání aut. Tyto

podmínky splÀuje mimo jiné umístûní parkujících
aut pod zem nebo jejich odstavení z ulic na urãená
místa. Jiné fie‰ení není.
Proã se nûãím takov˘m zab˘vá právû radnice?
Jednotlivé garáÏe si mohou obãané zajistit sami,
ale hromadné garáÏe jsou záleÏitostí obce, která je
povinna fie‰it starosti sv˘ch obãanÛ.
TakÏe jde o peníze?
Ano, právû z hlediska financí. V˘stavba podzemních
garáÏí je nákladná a není v moÏnostech obãanÛ.
Znamená to, Ïe je zaplatí obec?
Ne zcela, máme pfiipravené fie‰ení, kde se na finan-
cování bude podílet i soukrom˘ investor, pro kte-
rého obec vytvofií podmínky. V nûkter˘ch postu-
pech je totiÏ obec nenahraditelná.
A kdy tedy zaãne v˘stavba nov˘ch garáÏí?
Ihned po vyhran˘ch volbách.

Budeme se tû‰it.

Čtyři roky na radnici – uvážlivě, bez dluhů

Nemám důvod měnit ani politický „dres“, ani své volební motto

Přibude parkovacích míst
Rozhovor s pfiedsedou dopravní komise Pavlem Hurdou

Milena Kozumplíková, Milan Český, starosta Prahy 3, Ondřej Pecha,
MUDr. Marek Zeman
Milena Kozumplíková, Ondřej Pecha, Milan Český, starosta Prahy 3,
MUDr. Marek Zeman
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ODS se uchází o Vaši důvěru
s plným vědomím toho, že jí v Praze
3 více než deset let patří dominantní
pozice při spravování věcí veřejných.
Prokázali jsme, že jsme schopni svě-
domité, každodenní práce pro obec
a garantujeme schopnost profesio-
nálního řízení a rozhodování. Stejně
tak se nezříkáme odpovědnosti tam,
kde se nepodařilo realizovat naše
programové záměry do té míry, aby-
chom mohli být spokojeni.
Nelíbí se nám, stejně jako drtivé vět-
šině z Vás, jaký neuspokojivý stav
panuje v oblasti dopravy. Hodláme
prosazovat takové změny dopravní-
ho režimu, které zlepší průjezdnost
obvodu, a dále podstatné zvýšení
počtu parkovacích míst, především
formou výstavby hromadných pod-
zemních garáží.
Zvýšenou pozornost hodláme zamě-
řit také na problematiku čistoty
a bezpečnosti v ulicích. Jde nám
o další snižování zejména drobné
pouliční kriminality, stejně jako
o velmi energické potírání sprejerů.
Razantně postupovat budeme také
proti osobám, které jakýmkoli způso-
bem znečišťují naše životní prostředí
a činí tak zčásti neúčelným vynaklá-
dání značných finančních prostředků
na úklid ulic nebo na údržbu veřejné
zeleně.
Rozhodně pokračovat musíme také
ve zkvalitňování práce úřadu.
Postarali jsme se o to, aby ani v sou-
vislosti s převzetím nových agend do
kompetence našeho úřadu nedochá-
zelo k neodpovídajícímu navyšování
počtu úředníků. Zajistili jsme účel-
nou a funkční reorganizaci jejich
práce. Vstřícná, profesionální a bez-
chybná práce úředníka, která je
naším cílem, bohužel dosud není
pokaždé samozřejmostí.
Z hlediska krátkodobých cílů bude
naší prioritou také maximální pomoc
všem částem naší metropole zasaže-
ným nedávnými ničivými povodněmi
při odstraňování jejich následků. 
Naši kandidáti jsou připraveni
důsledně prosazovat program založe-
ný v obecné rovině na hodnotách
svobody jednotlivce, solidarity
s potřebnými i prosperity plynoucí
z podnikavosti a osobní aktivity
všech schopných, iniciativních a hou-
ževnatých občanů. Přicházíme s jas-
nou vizí Prahy 3 jako nedílné součás-
ti kulturního, společenského
a obchodního centra naší metropole,
jako dobrého místa pro hodnotný
a spokojený život náš i našich potom-
ků. Důvěra v ODS je důvěrou pro
budoucnost.   

Školství – naděje pro budoucnost
– předškolní zařízení musí v maxi-

mální míře rozvíjet fantazii a schop-
nosti našich dětí – zasadíme se
o další zlepšování technického stavu
mateřských škol a jejich vybavení 
– základní školy jsou základem pro
výchovu všestranně vzdělaných
a sebevědomých občanů – chceme co
nejlepší podmínky pro výuku, bude-
me trvat na tom, aby síť základních
škol odpovídala současným trendům
ve školství i odpovídajícímu počtu
dětí
– jsme si vědomi vlivu vhodných
mimoškolních aktivit na formování
mladého člověka – budeme podporo-
vat hodnotnou nabídku volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže v oblasti
mimoškolního vzdělávání, umění,
kultury i sportu 

Generační sounáležitost – senioři
mají v naší populaci téměř čtvrtino-
vý podíl
– budeme nadále věnovat finanční
prostředky potřebné na zlepšování
prostředí v domech s pečovatelskou
službou stejně jako na zkvalitňování

služeb, které pečovatelská služba
poskytuje stovkám seniorů v jejich
domácím prostředí – Ne stáří
v nemoci a chudobě, Ano spokojené-
mu a klidnému životu seniorů

Sociální věci a zdravotnictví –
upřímná solidarita s potřebnými
– kvalitní zdravotnictví a sociální
programy pro potřebné jsou nadále
jednou z našich priorit
– chceme zkvalitňovat služby organi-
zací, jejichž zřizovatelem je MČ
Praha 3 – Ošetřovatelský domov
a Integrační centrum Zahrada, vše-
stranně budeme podporovat činnost
mnoha dalších subjektů působících
v sociální oblasti – Naděje, Armáda
spásy a další
– zabezpečíme výstavbu azylového
domu pro přechodný pobyt osob,
které se dostaly do obtížné životní
situace
– budeme požadovat dokončení pri-
vatizace zdravotnictví a následný
převod nemovitého majetku – budo-
vy bývalých poliklinik – do vlastnic-
tví obce
– chceme rozšířit stávající síť zdravot-
nických služeb o ty obory, které
dosud nemají v naší městské části
zastoupení
– ve spolupráci s dalšími subjekty
zajistíme pro občany dostatek lůžek
následné péče, tzv. LDN lůžka
– dokončením celkové rekonstrukce
objektu Olšanská 7 zásadně zvýšíme
úroveň prostředí pro poskytování
lékařských služeb
– zkvalitníme činnost lékařské služby
první pomoci, například zřízením
další lékárny s pohotovostní službou
umístěné přímo v objektu

Bydlení – Praha 3 
jako moderní obytná čtvrť 
– kvalita našeho bytového fondu
a služby spojené s bydlením musí
odpovídat nárokům obyvatel moder-
ní evropské metropole
– veškeré výnosy z nájemného bude-
me i nadále používat výhradně na
opravy a modernizaci bytového
fondu
– urychlíme výstavbu nových bytů
formou nástaveb na panelových
domech
– zasadíme se o realizaci půdních
vestaveb formou dlouhodobých pro-
nájmů zájemcům o vybudování toho-
to typu bydlení 
– volné byty nižší kategorie jen soci-
álně potřebným, ostatní byty ve
výběrovém řízení otevřeném pro kaž-
dého

Podnikání – přináší prospěch nám
všem 
– budeme věnovat pozornost ovliv-
ňování investorů v jejich rozhodnutí
vložit finanční prostředky do projek-
tů v Praze 3
– nová nákupní centra nesmí fungo-
vat na úkor dnešních menších podni-
katelů – na celém území Prahy 3
chceme fungující, plnosortimentní síť
obchodů a služeb
– Úřad Městské části Prahy 3 musí
podnikatelům poskytovat profesio-
nální a kvalitní servis 
– garantujeme, že všechna výběrová
řízení, kde úřad rozhoduje o použití
finančních prostředků z veřejného
rozpočtu, budou i nadále prováděna
v souladu se zákonem a jejich
výsledky zůstanou nezpochybnitel-
né
– zachovat transparentní postup
požadujeme také při obsazování
nebytových prostor formou veřej-
ných výběrových řízení
– naší podpoře a úctě se těší seriózní
a čestné podnikání jakožto vytváření
hodnot a uspokojování potřeb obča-
nů, Ne toleranci nepoctivců a majet-
kových machinací

Čistá a bezpečná ulice – zajistit
každodenní úklid stejně jako
ochranu majetku a zdraví 
– budeme věnovat potřebné finanční
prostředky na čistotu ulic a na údrž-
bu veřejné zeleně
– nepolevíme ve financování progra-
mu předlažby chodníků, v rámci
kterého bylo jen za poslední čtyři
roky nově zadlážděno více než 10
tisíc metrů čtverečních mozaikových
chodníků
– nadále budeme pokračovat v kaž-
dodenní úzké spolupráci s městskou
i státní policií zaměřené na bezpeč-
nost občanů a nedotknutelnost
jejich majetku

– budeme pokračovat v budování
kamerového systému jako osvědčené-
ho prostředku snižování drobné pou-
liční kriminality 
– nadále hodláme věnovat zvýšenou
pozornost problematice drog – repre-
sivní chování musí jít ruku v ruce
s prevencí zaměřenou především na
mladé lidi, stejně jako programy smě-
řující ke snižování rizika, které kon-
zumenti drog přinášejí celé společ-
nosti 

Kultura – dobrá vizitka Prahy 3 
– jsme si vědomi, že Praha 3 je pozi-
tivně vnímána jako místo, kde se kul-
tuře dobře daří; chceme takové pově-
domí o naší městské části zachovat
a dále rozvíjet – proto budeme
i nadále podporovat Palác Akropolis,
Kino Aero, divadlo Ponec, Žižkovské
divadlo Járy Cimrmana, koncertní
a výstavní síň Atrium 
– pozornost zaměříme na velké kul-
turně–společenské projekty, jejichž
cílem je vzbuzovat místní sounáleži-
tost a patriotismus – Žižkovský maso-
pust, Vinohradské vinobraní,
Nekonvenční žižkovský podzim, stej-
ně jako na desítky dalších akcí pod-
porovaných formou grantů
– nadále budeme prosazovat záměr
celkového oživení vrchu Vítkova jako
přirozeného centra pro odpočinek
Pražanů, pro oživení této lokality
prosadíme na části území obnovení
historické vinice

Životní prostředí – důraz na nema-
teriální hodnoty našeho života trvá
– finanční prostředky budeme posky-
tovat na obnovu parků a dalších
ploch veřejné zeleně
– budeme realizovat koncepci výsad-
by nových uličních stromořadí
– vybudováním centrálního dispečin-
ku kotelen dokončíme konverzi vytá-
pění – optimalizací chodu celé systé-
mu vytápění se dále sníží energetická
náročnost i vliv na životní prostředí 
– budeme prosazovat taková řešení
v oblasti dopravy, která povedou ke
snížení jejího negativního vlivu na
životní prostředí 

Tělovýchova a sport – nová sporto-
viště i cyklistické stezky 
– zajistíme celkovou rekonstrukci

fotbalového stadionu FK Viktoria
Žižkov
– při vědomí významu sportovní akti-
vity pro zdraví a kondici člověka
budeme všestranně podporovat čin-
nost všech tělovýchovných organiza-
cí působících v naší městské části
i pořádání nejrůznějších sportovních
akcí a podniků 
– pokračovat budeme v moderniza-
cích a rozšiřování sportovního záze-
mí škol, která chceme v ještě větší
míře zpřístupnit veřejnosti
– optimální kombinací zdrojů chce-
me zajistit celkovou rekonstrukci
sportovního areálu na Pražačce tak,
aby se stal moderním sportovním
centrem pro celou rodinu 

– budeme prosazovat vybudování
cyklostezek napojených na celopraž-
ský systém nebo spojující cyklisty
využívaná místa v naší městské části  

Doprava – potřebujeme lepší prů-
jezdnost obvodu a nová parkovací
místa
– budeme nadále zabezpečovat pro-
vádění řádné údržby i rozsáhlejších
oprav komunikací
– budeme prosazovat změny doprav-
ního režimu vedoucí k preferenci
hromadné dopravy a k celkovému
zlepšení průjezdnosti obvodu
– na základě již zpracované koncepce
řešení dopravy v klidu zajistíme pod-
statné zvýšení počtu parkovacích
míst, s důrazem zejména na výstavbu
hromadných podzemních garáží
v nejvíce zatížených lokalitách 

Úřad – kvalitní, vstřícný a rychlý ser-
vis občanům, veřejné rozhodování 
– budeme dbát na to, aby práce

úředníka byla vykonávána jako veřej-
ná služba občanům
– nehodláme rozšiřovat počet úřední-
ků, chceme zachovat stav, kdy jich
má naše městská část, vzhledem
k počtu obyvatel, nejméně v celé
Praze 
– budeme podporovat moderní
formy komunikace s úřadem, kdy
podání elektronickou poštou nahradí
několik návštěv v kanceláři 
– budeme nadále zajišťovat informo-
vanost veřejnosti o práci radnice stej-
ně jako o všech dalších věcech týkají-
cích se naší městské části –
v Radničních novinách, na internetu,
případně prostřednictvím lokálního
televizního vysílání 
– budeme rozhodovat bez výjimky
transparentním způsobem, o důleži-
tých otázkách života naší městské
části chceme vždy vést veřejnou dis-
kusi 

Řád a pořádek – rovná práva
a povinnosti pro všechny 
– budeme razantněji postupovat
proti chronickým neplatičům nájem-
ného stejně jako proti osobám, které
se obohacují na neoprávněném pro-
najímání obecních bytů
– budeme usilovat o takové legislativ-
ní úpravy, které zpřísní a zjednoduší
postihy za znečišťování veřejných
míst, vandalismus nebo sprejerství 

Zdravé finance – záruka dnešní
i budoucí prosperity
– jsme přesvědčeni, že obec, jako
kdokoli jiný, nemůže žít neuváženě
na dluh – budeme důsledně prosazo-
vat vyrovnaný rozpočet naší městské
části nepřenášející řešení dnešních
problémů na bedra našich dětí
– pro velké investiční projekty bude-
me hledat odpovídající finanční
zdroje, pro investice do bydlení,
životního prostředí, či dopravy může
být při zachování nízké míry závazků
přijatelné i výhodné použití úvěrů či
jiných cizích zdrojů 

Vážení voliči, myslíme si, že je vhodné,
abychom Vás touto formou informovali,
že díky ne zcela nejvhodnější formulaci
volebního zákona má každý subjekt kan-
didující v letošních komunálních volbách
vylosováno různé číslo v jednotlivých vo-
lebních obvodech.
Proto by Vás nemělo překvapit, že nejen
ve všech čtyřech volebních obvodech,
které máme na naší městské části, ale
i ve všech pěti volebních obvodech, na
něž je rozdělena Praha, bude mít Ob-
čanská demokratická strana různá čísla
podle toho, které jí bylo v tom kterém
místě vylosováno. Vzhledem k tomu, že
nikdo z nás nevolí číslo, ale politickou
stranu, věříme, že Vám to nezpůsobí
žádné problémy. Doufáme, že Vámi zvo-
lenou politickou stranou bude ODS, ať
už po jakýmkoli číslem.

Důvěra pro budoucnost - Volební program ODS 2002

Role m. č. Praha 3 je v oblasti
zdravotnictví relativně malá
a spočívá spíše ve výkonu státní
správy než samosprávy.
Poskytovatelé služeb jsou ve vět-
šině nestátní zdravotnická zaříze-
ní, jak jednotliví lékaři, tak různá
sdružení a právnické osoby.
V této oblasti je městská část
poskytovatelem pouze lékařské
služby první pomoci, kterou však
pokládáme za velmi důležitou,
a dále je poskytovatelem části
léčebné péče v Integračním cent-
ru pro děti a mládež s kombino-
vanými vadami. Obě tyto činnos-
ti jsou z našeho pohledu velice
potřebné, řekněme přímo
nezbytné.

V případě první pomoci se
podařilo chod zařízení stabilizo-
vat a zefektivnit a především jej
udržet pod městskou částí.
V řadě případů i na území Prahy
tomu tak není. V těchto přípa-

dech pak může docházet k ome-
zení této služby nebo dokonce
k její úplné likvidaci, přičemž
přeplněné nemocnice ji jen obtíž-
ně mohou nahradit. V případě
Integračního centra se podařilo
rozšířit oblast poskytované léčeb-
né péče, zvláště v oblasti léčebné
rehabilitace.

Přesto, že většina poskytovate-
lů zdravotních služeb stojí mimo
přímou působnost samosprávy
Prahy 3, rada zastupitelstva
věnovala této problematice
nemalou pozornost. Ve spoluprá-
ci se zdravotními pojišťovnami se
podařilo doplnit síť poskytovate-
lů o ty lékařské odbornosti, které
dosud byly na Praze 3 nedostat-
kové. Podařilo se zajistit otevření
velmi pěkné a dobře personálně
obsazené urologické ambulance
v budově bývalé polikliniky
Olšanská a tamtéž se podařilo
zprovoznit lékárnu s prodlouže-

nou pohotovostní službou.
Rovněž se zde otevřela samostat-
ná kardiologická ambulance.

Rada zastupitelstva se snaží
pomáhat zdravotnictví i nepří-
mo, prostřednictvím dotovaného
nájmu v našich budovách či pří-
mými finančními dotacemi z pro-
středků grantových fondů. Byl
zřízen zdravotní a sociální fond
m.č. Prahy 3 s cílem pomáhat
konkrétním projektům ve zdra-
votní a sociální oblasti, které se
navzájem prolínají. Během letoš-
ního roku jsme například poskyt-
li příspěvek ve výši 80.000,– Kč
na nákup přístroje pro vyšetření
žaludku pro naší „spádovou“
Fakultní nemocnici na
Královských Vinohradech.

MUDr. Marek Zeman
Autor je radní zastupitelstva m.č. Prahy 3

a předseda komise zdravotní a sociální.
Občanským povoláním je lékař–specialista.

Práce člena zastupitelstva a radního
je práce náročná, nevděčná a nikdo
Vám  za ni nepoděkuje. Většina
Vašich záměrů obvykle končí jinak
než si myslíte.

Ne vždycky se vyvarujete chyb
a omylů, ale je nutné se z nich 
poučit, napravit je a příště je nedělat.

Za těch 12 let co tuto práci vykoná-
vám jsem přibral pár kil, zešedivěly
mi vousy, vypadaly vlasy, ale stále si
myslím, že je to práce, která má
smysl a která mě baví.

OND¤EJ PECHA Autor je radní Mâ Praha 3, 
je pfiedsedou finanãní a investiãní komise, ãlen
v˘boru pro územní rozvoj, ãlen grantového a pod-
pÛrného fondu a ãlen finanãního v˘boru. Pfiedsedá
klubu ODS. Obãansk˘m povoláním je v˘tvarník.

Zdravotnictví v Praze 3 v období 1998 – 2002

Důvěra pro budoucnost - Volební program ODS 2002
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Stromy se vracejí do ulic

V letošním roce bude obnoveno stromořadí např. v ulicích Ševčíko-
va, Baranova, Křišťanova, Velehradská, Jagellonská či na náměstí
Jiřího z Lobkovic. Těmto již viditelným výsledkům předcházelo
nejprve zpracování dendrologického posudku stávajících dřevin
a zakreslení průběhu inženýrských sítí v chodnících. Pak následo-
vala jedna z nejdůležitějších činností vůbec - projednávání a získá-
ní souhlasu s výsadbou stromů od správců inženýrských sítí, které
vedou v chodnících či komunikacích. 
Problémy se vyskytly při jednáních s Pražskou plynárenskou, pro-
tože výsadba zasahuje do ochranného pásma jejich vedení. A tak
např. nelze v Křišťanově ulici z uvažovaných 26 stromů realizovat
celých 16 výsadeb. Podobně i v Jagellonské ulici zasadíme 
o 13 stromů méně. Naopak kolize se sítěmi Českého Telecomu se
podařilo vyřešit přijetím vhodných technických opatření. Pro nové
výsadby v ochranném pásmu inženýrských sítí se používají kořeno-
vé bariéry z netkané geotextilie ROOTCONTROL se speciální po-
vrchovou úpravou proti prorůstání kořenů. Tam, kde výsadba probí-
há mezi dvěma inženýrskými sítěmi, budou sítě přeloženy do
betonového žlabu překrytého opět ochrannou geotextilií. 
Navržené dřeviny se vybíraly s ohledem na městské prostředí s vyš-
ší koncentrací exhalátů v ovzduší, nedostatkem vláhy v půdě v dů-
sledku zadláždění kořenového systému a především s nedostatkem
prostoru. Používají se proto nově vyšlechtěné kultivary, které mají
menší nároky na kořenovou zónu. A tak by již v červnu měla roz-
kvést ulice Baranova bílými hrozny květů akátů, ulice Velehradská
nás již příští podzim překvapí zase červenými plody jeřábů. Křišťa-
nova se může těšit na javory babyky a v Ševčíkově se objeví dva
druhy javoru. Do výsadby stromů včetně ochranných konstrukcí

proti nájezdu parkujících automobilů se pro tento rok investuje více
než 2,5 milionu korun. Povoleno je vysadit 141 stromů a obyvatelé
Ševčíkovy ulice se dočkají i nové dlažby, která se provede spolu
s předlažbou havarijního stavu chodníku v Křížkovského ulici.
Konečně se tedy začalo a já věřím, že zastupitelstvo, které bude spra-
vovat rozpočet naší městské části v příštích letech, bude v obnově
stromořadí pokračovat. My, kteří tady žijeme a pracujeme, si uvědo-
mujeme, že investice do zeleně je investicí i do budoucnosti. Až tedy
budeme míjet všechny ty nové stromky v našich ulicích, můžeme si
říci: „Díky za každý nově vysazený strom“.

Dana Mušková, radní MČ Praha 3, foto Stáňa Peričová

Konečně! Napadne mnohé z nás po přečtení nadpisu tohoto článku. V těchto dnech začíná rekonstrukce uličních stromořadí.
Je naplánována do 5. etap tak, aby do roku 2006 byly postupně vysazeny stromy do 75 žižkovských a vinohradských ulic. 

Za (novou) Trojku
V červnu t.r. zrušilo Zastupitelstvo městské části Praha 3 svým usnesením příspěvkovou organizaci KVS Trojka. Byla to organizace ve své
době přínosná, ale v současnosti již svojí nabídkou neodpovídala plně poptávce obyvatel Prahy 3. Částky, které městská část poskytovala
ze svého rozpočtu, se každoročně zvyšovaly nepřímo úměrně „vytíženosti“ tohoto zařízení.
V programovém schématu Trojky bylo ale několik oblíbených činností, které i městská část vzhledem ke skladbě obyvatel „dolního“ Žiž-
kova chtěla zachovat. Tuto snahu jsem na červnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 avizovala. A moje slova nepadla na neúrodnou
půdu. Našla se skupinka šikovných maminek, které jenom neprotestovaly, ale velmi rychle a aktivně zformovaly svou představu o fungo-
vání. Několikrát jsme se sešly, městská část deklarovala, ale i přislíbila a realizuje svou pomoc pro start. Maminky ustavily občanské sdru-
žení a nyní je situace taková, že s největší pravděpodobností již od 1. 2. 2003 začne fungovat nové komunitní centrum pro široké spektrum
zájemců o několik domů dále než bývalá Trojka.
Někteří z vás se zeptají: Tak proč jste ji vlastně rušili? Již jsem uvedla, že mnohé činnosti se tzv. „vyžily“ a nejsou aktuální a zbytkový pro-
gram byl pouze pro poměrně úzkou skupinu lidí. A jako vždy zdůrazňuji: Městská část nemůže zajišťovat všechno všem. Rozhodování 
o zrušení Trojky bylo dlouhé a opravdu nesnadné.

Ale co je na této situaci nejdůležitější: nejen stát, nejen obec může (někteří dokonce tvrdí, že
musí) uspokojovat zájmy svých obyvatel. Na příkladu Trojky je nejlépe vidět, jak funguje
společnost občanů. Někteří totiž jenom neprotestují, ale projeví zájem, představí projekt a je-
ho kvalitou osloví radnici. Ta pomůže a já věřím, že právě v tomto způsobu realizace někte-
rých činností je cesta k té pro mnohé abstraktní svobodné společnosti.
V Praze 3 funguje Remedium, Občanská poradna, různé svazy a spolky seniorů a teď přichází no-
vé občanské sdružení. Věřím, že bude úspěšné. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

TakÏe pfiedstavujeme Komunitní centrum Nová Trojka
Od června probíhá práce na projektu „Komunitní centrum Nová Trojka“ s cílem zachovat ma-
ximum z aktivit zrušené KVS Trojka, přizpůsobit se novým prostorám a doplnit, co chybělo.
Také jsme si ujasnili, co nám daných cca 150 m2 umožní. 
Nyní se dokončují práce na projektu rekonstrukce bývalých dílen a kanceláří v Jeseniově 19,
která bude zahájena v listopadu, začátkem příštího roku by měla být kolaudace a již v únoru
chceme představit „Novou Trojku“ veřejnosti.
Zachováme programy dopolední Kuličky (Kulička s keramikou a malováním, Kulička hu-
debně-pohybová, plánujeme i Kuličku pro nejmenší). Odpoledne pro větší děti také zůstanou,
děti mohou po školce zajít na Kuličku výtvarnou, Kuličku s tanečky, s angličtinou nebo na
Kuličku s flétničkou. 
Radnice nám půjčí vybavení keramické dílny, a tak se dospělí (jejichž dítko právě maluje

v Kuličce) mohou těšit na Keramické Ateliery a Kurzy. Novinkou bude Rodinné centrum pro rodiče s malými dětmi. Třikrát týdně pro ně
otevřeme „Kavárnu“ - místo, kde si rodiče odpočinou, popovídají, přečtou časopis a kde budou vítáni i s dětmi. Pro ně bude otevřena her-
na a pohybový sál. K dispozici budou knížky, hračky, pastelky. A na kávu za symbolický poplatek jistě také dojde.
Dále připravujeme pro rodiče promítání filmů spojené s hlídáním dětí, poradny, večery se zajímavými lidmi, divadélka... Pro děti, které již
odrostly školní družině, by se měl stát vstupní brankou do jiných aktivit Nové Trojky Klub bez klíče. Dětem, které ještě nemají představu,
co s volným časem, nabídneme chráněný prostor pro seberealizaci (práce s hlínou, pingpong, aerobic).
A dobrá zpráva na závěr - zahájili jsme některé kurzy v náhradních prostorách. Velmi nám pomohla paní ředitelka ze ZŠ na Havlíčkově ná-
městí. Od října vždy v úterý odpoledne se zde vyučuje hra na klavír a na flétničku. Vstříc nám vyšli i v Mateřském centru YMCA Praha,
Na Poříčí, kde 7. 10. děti poprvé malovaly s Mgr. Martinou Matuškovou v Kuličce. Malí hráči na flétničky také nepřijdou zkrátka, Kulič-
ka s flétničkou a výtvarničením pokračuje každý čtvrtek od 14 do 16 h tamtéž. 
Za náš největší úspěch považuji, že se nám povedlo udržet výjimečný pedagogický tým „staré“ Trojky, na který jsou děti zvyklé. Na listo-
pad chystáme „Martinská světýlka“ - procházku s lampionky pro všechny, kteří si chtějí společně zpříjemnit tmavé podzimní dny. Součas-
ně pracujeme na žádostech o granty, dopracováváme naši vnitřní organizační strukturu. Přerod z příspěvkové organizace v občanské sdru-
žení byl nečekaný a my bychom rádi představili stabilní, průhlednou a spolehlivou organizaci. Protože nám ani nadšení, ani odborná erudice
nechybí, jsem si jistá, že se nám to povede. Martina Pojarová, předsedkyně sdružení 

Kontakt: o.s. Za Trojku, Roháčova 16, Praha 3, tel. 607 644 978, e-mail: zatrojku@volny.cz

Dar âeské spofiitelny 
V pondělí 7. října se v Ošetřovatelském domově v Habrové ulici konala
malá slavnost: ředitel oblastní pobočky České spořitelny pro Prahu 2
ing. Otokar Souček předal ředitelce Ošetřovatelského domova Zuzaně
Novotné sponzorský dar. Zvedák v hodnotě 140 tisíc korun pro imobilní
pacienty výrazně usnadní nelehkou práci sester. 
V Ošetřovatelském domově je většina ze 41 pacientů odkázána na pomoc
sester i při osobní hygieně, vždyť věkový průměr pacientů je 87 let.
Tento Pečovatelský domov byl uveden do provozu před dvěma roky, jeho re-
konstrukce z bývalé školky stála asi 10 milionů korun. V současnosti je zce-
la zaplněn, na pobyt jednoho pacienta přispívá MČ Praha 3 na den 400 až 500
korunami.
Ředitel pobočky ing. Otokar Souček u příležitosti předání připomněl, že:
„Česká spořitelna, a.s., je dnes známa široké veřejnosti jako univerzální ban-
kovní instituce poskytující širokou škálu bankovních služeb od vedení spo-
rožirových a běžných účtů až po hypoteční úvěrování a portfoliové investi-
ce… Česká spořitelna touto cestou dokazuje opravdovost svého cíle přiblížit
se lidem - svým klientům - nejen ve finančních otázkách, ale i v otázkách lid-
ských. Věříme, že tento dar bude velmi prospěšný našim starším spoluobča-
nům a obětavému personálu v Ošetřovatelském domově. Česká spořitelna,
Oblastní pobočka v Praze 2 tímto darem pokračuje v tradici, kdy poskytla ob-
dobné příspěvky např. Sjednocené organizaci slabozrakých a nevidomých,
zdravotnickým zařízením a sportovním oddílům. Takovéto sponzorské akti-
vity má samozřejmě zařazeny ve svých plánech i pro příští období.“              

Text a foto Michaela Púčiková

Do ‰koly na kole?
Občanské sdružení Cyklistika a energie budoucnosti (CEB) zve
učitele základních a středních škol z Prahy 2 a 3 na pracovní set-
kání nad projektem vytvoření bezpečného cyklistického korido-
ru z Jarova do centra. 
Projekt s pracovním názvem Žižkov-Centrum Cyklocesta (ŽCCC) přispěje ke zlepšení pod-
mínek pro ekologickou dopravu a umožní žižkovským a vinohradským žákům a studentům
bezpečné využití jízdního kola k cestám nejen do školy.
Tématem prvního setkání ve čtvrtek 7. 11. odpoledne bude výměna základních informací
o projektu a možnostech škol podílet se na jeho přípravě a realizaci. Přesný čas a místo ko-
nání vám ráda sdělí facilitátorka projektu Zita Georgievová na tel. 606 586 226,
zita.geo@quick.cz. Více informací o projektu a sdružení CEB najdete na www.cyklopra-
ha.cz. Součástí setkání bude také drobné pohoštění.
Každý třetí čtvrtek v měsíci se v 17.30 h koná cyklojízda na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Todd Edelman, občanské sdružení CEB

Sawade Skauti i neskauti!

Sraz skatů ze všech koutů světa se koná
každé 4 roky na jiném místě. Vůbec první
jamboree proběhlo v roce 1920 v Londýně
a jeho 20. opakování se chystá od 28. 12.
do 8. 1. 2003 v thajské provincii Chonbu-
ri, která je vzdálena asi 150 km od hlavní-
ho města Bangkoku. Loňského září bylo
vybráno 45 mladších účastníků ve věku
14–17 let (podle jejich jazykových schop-
ností a skautských dovedností), a spolu
s nimi odletí i 25 dospělých. Ti se zapojí
do mezinárodního servisního týmu, který
bude pomáhat thajským hostitelům v orga-
nizaci setkání. Od té doby proběhly v Po-
ličce a Praze již dva přípravné víkendy

a letní tábor v Pášově u Kouřimi. Junáci si
tu připravovali nejen divadlo, učili se lido-
vé tance nebo secvičovali kapelu, ale také
se seznámili se zemí, do které pojedou.
O thajských chrámech, plážích, ale
i o thajské kuchyni přijel na tábor do Kou-
řimi vyprávět thajský konzul.
Skončilo léto a i přípravy jsou téměř u kon-
ce. Před námi tak stojí šance navázat mezi-
národní přátelství na celý život a zároveň
obrovská výzva pro nás a naše schopnosti.
Držte nám palce, abychom dokázali dobře
reprezentovat nejen sebe, ale i naši zem.

Kristýna Dudíková, mladší účastnice

Tak tímto thajským pozdravem se už téměř rok zdraví skupina českých skautů,
která je připravena reprezentovat Českou republiku na 20. světovém Jamboree.

Violoncellov˘ boom v Akropoli 

Není tomu tak dávno, co se Akropolí pře-
hnala violoncellová heavymetalová bouře.
Tehdy ji rozpoutalo finské violoncellové
kvarteto s příznačným názvem Apocalypti-
ca. Ve čtvrtek 10. října se tu tento až done-
dávna neprávem opomíjený čtyřstrunný
akustický nástroj představil v poněkud ko-
mornější podobě. Spočíval totiž v něžném
dívčím náručí absolventek ostravské kon-
zervatoře a brněnské fakulty múzických
umění Doroty Blahutové a Andrey Konstan-
kiewicz (foto), jež neobvykle ztichlému
a dychtivému publiku servírovaly nádherné,
výhradně vlastní skladby z nového CD
(Czekam, Piosenka, Sen, Spalilo się…) 
a potěšily i ukázkami z připravované druhé

desky. Písničky inspirované poetikou nocí
a snů zněly převážně ve zpěvnější polštině,
kterou mají obě po předcích v krvi. Toto vi-
oloncellové duo s tajuplným a zatím ne zce-
la osvětleným názvem TARA FUKI již dva
roky neúnavně křižuje Českou republiku, je
známé v Rakousku i ve Francii. O publi-
kum, rekrutující se z řad vyznavačů folku
přes rock až k milovníkům klasické hudby,
není díky obrovskému nadšení ze hry, zvu-
kové dokonalosti a svébytnosti rozhodně
nouze. Zapamatovat si jména těchto do na-
šeho konstantního hudebního nebe nově
příchozích hvězdiček se jistě vyplatí, proto-
že o nich určitě ještě mnohé uslyšíme. 

Text a foto Eva Horníčková

Mûstské centrum sociálních sluÏeb 
a prevence

INFOCENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI
KONTAKT působí přechodně na adrese:
Spytihněvova 6, Praha 2, tel. 222 564 490,
e-mail: infokontakt@volny.cz (TRAM: 18,
24, 7 - st. Svatoplukova).
Téměř 10 tis. dotazů zodpověděly pracov-
nice KONTAKTu v uplynulých letech
v podchodu metra B na Palackého nám.
Nejvíce otázek se týkalo dávek st. soc. pod-
pory a soc. péče, soc. služeb a zabezpečení,
nezaměstnanosti, bydlení a problémů spoje-
ných s nejrůznějšími handicapy, kontaktů na
bezplatné a odborné poradny. Rady a infor-
mace nabízí KONTAKT i pro seniory. Bohu-
žel i toto zařízení zasáhly nedávné povodně,
a proto se KONTAKT musel přestěhovat.
Sociální poradna je otevřena v po a st 
10-18, v čt 9-16 a v pá 12-16 h.
KONTAKT rozšíří bezplatné poradenství
o problematiku pro lidi postižené povod-
němi. Souběžně probíhá každé po 
14-18 h bezplatná poradna pro osoby
s handicapem – postiženým lidem Info-
centrum nabízí informace o službách a po-
moci pro konkrétní druh postižení. Osobně
i po tel. č. 222 564 490 je možno konzulto-

vat problémy spojené s invalidním důcho-
dem, důchodem pro bezmocnost, mimořád-
nými výhodami a dávkami nebo s volným
časem a prací. Každou st 10-18 h probíhá
sociálně právní poradna zaměřená na ro-
dinné, trestní a občanské právo. Od října
opět zahájila provoz i bezplatná občanská
poradna Farní charity Praha 7, v čt 
9-16 h (bydlení, dlužnictví, sociální dávky). 
Novinkou pro seniory je brožura Informa-
ce, kontakty a sociální služby pro seniory.
Zájemci ji zdarma obdrží v nově přestěhova-
ném Kontaktu, ve Spytihněvově 6. Přináší
akt. informace o bezplatném poradenství
a pomoci, sociálních službách (pečovatelské,
asistenční i ošetřovatelské), o krátkodobých
ošetřovatelských pobytech, o domech s pe-
čovatelskou službou a domovech důchodců,
tísňovém volání, dopravě pro imobilní osoby
a půjčovnách kompenzačních pomůcek. Ak-
tivní senioři v ní najdou informace pro volný
čas (vzdělávání, osvětové přednášky, zájmo-
vá činnost a kontakty).. 
Info: M. Šusterová, 604 231 085 nebo 
PaedDr. M. Luczka, 603 822 703, 222 581 290,
sídlo: Chelčického 39, Praha 3

Z předávání zvedáku za účasti
místostarostky M. Kozumplíkové
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Spoleãné úsilí 
Na základě množství reakcí a námětů, kte-
ré jsem od vás v uplynulých dnech obdržel
na téma volné pobíhání psů, mohu prohlá-
sit, že jsme vyvolali opravdu intenzivní ve-
řejnou diskuzi. Jsem tomu upřímně rád a za
všechny ohlasy k danému tématu děkuji. 
Konkrétní problémy při soužití lidí a psů
v městském prostředí vnímá podstatná
část občanů Prahy 3, mezi nimiž je celá řa-
da majitelů psů. Jsou si totiž vědomi toho,
jak špatnou image majitelům psů dělají ti
pejskaři, kteří po svém čtyřnohém příteli
neuklízejí a chovají se bezohledně ke své-
mu okolí. Paní či slečna Jana se v diskuz-
ním fóru na našich webových stránkách
nechala slyšet, že tento problém se řešit
nebude, protože „máme starostu pejskaře
a ne rodiče“. Na takovou poznámku mohu
vzkázat snad jen to, že bych byl velmi
špatným starostou,
kdybych zvýhodňoval
jednu skupinu občanů
na úkor druhé, a že
jsem něco takového
nikdy nečinil. 
Závěry veřejné diskuze
jsou podkladem k to-
mu, aby Rada MČ Pra-
ha 3 připravila kon-
krétní návrh kroků,
které radnice v této ob-
lasti podnikne. Pokud
přistoupíme k redukci
ploch pro volný pohyb
psů, musíme tak učinit
ruku v ruce s dalšími
opatřeními. Někteří z vás volají po absolut-
ním zákazu pobíhání psů ve veřejné zeleni.
Zde se rozhodně přimlouvám za to, učit se
toleranci. Pes je přece živý tvor, který ke
svému životu volný pohyb potřebuje. A za
další, takový zákaz by nebyl vynutitelný.
Jsem přesvědčen, že budeme schopni při-
pravit rozumný kompromis, který požada-
vek omezit volné pobíhání psů ve veřejné
zeleni uspokojí a zároveň bude vůči majite-
lům psů dostatečně vstřícný. Jsem pro to,
aby toto rozdělení bylo pro konkrétní loka-
lity zpracováno variantně a aby byl návrh
podroben vašim připomínkám. Nyní se do-
stávám k dalším krokům. Pravidla, která

tímto způsobem vytvoříme, se musí dodr-
žovat. V tomto směru žádný prostor pro
vstřícnost nebo toleranci není. To platí i pro
znečišťování ulic psími výkaly. O tom budu
jednat s představiteli městské i republikové
policie. Chtěl bych, aby této problematice
byla permanentně věnována zvýšená po-
zornost a abychom alespoň nárazově dělali
i kontrolní akce velkého rozsahu. Legisla-
tivní podmínky nejsou právě ideální, ale
myslím si, že úsilí vedoucí k potírání těch-
to přestupků by mělo být mnohem větší.      
Další kroky se týkají servisu města pro ma-
jitele psů, v současné době je v Praze 3 roz-
místěno 200 speciálních košů na psí exkre-
menty. Souhlasím s tím, že bude účelné
jejich počet na některých místech ve veřej-
né zeleni, kde je umožněn volný pohyb psů,
rozšířit. Za rozumné považuji také prověřit

možnost zajišťovat
na těchto plochách
strojové odsávání
výkalů, které díky
bezohlednosti ma-
jitelů psů v koši
neskončily.
Svůj text jsem
uvedl titulkem
společné úsilí. Je
vyjádřením toho,
že problematika
soužití lidí a psů
není jednostran-
ná. Jakákoli akti-
vita správy města
má smysl, pouze

pokud ji veřejnost přijme. Můžeme insta-
lovat tisíc odpadkových košů, ale nepo-
vede to nikam, pokud je ti, pro které jsou
určeny, nebudou využívat. Jsem si vě-
dom toho, že pro mnohé majitele psů je
povinnost, nenechat své zvíře znečišťo-
vat okolí, samozřejmostí. Já bych si přál,
aby to platilo opravdu pro všechny. Je-
den příměr pro každého, kdo toto stále
nechápe. Představte si pořádné psí lejno
uprostřed svého obýváku. Nemyslitelné,
že?  Tak jak je tedy možné, že ho nechá-
te ležet uprostřed chodníku před svým
domem?!

Milan Český, starosta MČ Praha 3

Akce v
Betlémské kapli

• Českobratrská církev evangelická a Armá-
da spásy zvou všechny děti ve věku 3-10 let
a jejich rodiče v sobotu 9. 11. od 14 do 18
h na Dětské odpoledne v Betlémské ka-
pli. Budeme si vyprávět a hrát legendu
o Martinovi, nacvičíme písně a vyrobíme si
hezké lampiony pro martinský průvod. 
• Lampionový průvod po Žižkově pak
proběhne v pondělí 11. 11. v 16.30 h.
Sejdeme se buď u střediska Armády spásy,
Biskupcova 36, nebo u Betlémské kaple,
Prokopova 4. Tam rozsvítíme své lampiony
a vyrazíme z obou stran na Vítkov. 

Ch. Lange a D. Němec - 605 23 06 77
• Letošní řadu přednášek v Betlémské
kapli zahájí ve čtvrtek 24. října v 18 hod.
PhDr. Michal Flegl s tématem „Evangelíci
kdysi a dnes“.
• Na výročí reformace, 31. října 2002, zve-
me v 19 hodin na varhanní koncert. Var-
hanice pěveckého sboru Jeronym a katolic-
ká teoložka Lenka Klodnerová bude hrát
široký program z děl J. S. Bacha, J. K. Ku-
chaře, C. Francka a P. Ebena. 
• Kurz romštiny každé pondělí v 18 ho-
din - kurz určený pro začátečníky už sice
v září začal, ale kdo má odvahu, může se
ještě připojit.                                  

Ch. Lange - 222 780 673, 603 753 188

• Po chodníku veď svého psa na vodítku. Pokud máš psa ovladatelného, pak ho můžeš vést
bez vodítka u nohy. Jestliže je tvůj pes nevychovaný a mohl by obtěžovat kolemjdoucí, na-
saď mu též košík.

• V MHD a tam, kde je velká koncentrace lidí, psovi raději též nasaď košík. Nikdy nevíš,
zda mu někdo nechtěně nešlápne na ocas nebo na packu.

• Nikdy nedovol svému psu, aby obtěžoval lidi nebo jiná zvířata, a to kdekoliv. Věc je jiná
v případě, že cizí člověk projeví zájem o kontakt s tvým psem. Pokud máš psa, který se rád
pomazlí s cizími, a oni s tím souhlasí, dovol mu to.

• Vždy ukliď po svém psu to, co z něho vypadne. A to nejen na chodníku, ale i v parku.
Nezapomeň, že i ty můžeš být unavený a budeš si chtít sednout na trávník.

• Člověče, dětskému hřišti a pískovišti se vždy vyhni obloukem. Pokud uvidíš malého člo-
víčka, vždy si psa přivolej a nedovol, aby človíčka vystrašil nebo porazil. Nezapomeň, že se
človíček může psů bát a ty ho v tom svým jednáním můžeš jen utvrdit. Pokud si chce človí-
ček tvého psa pohladit, nejprve zvaž, zda má pes o bezproblémový kontakt zájem. Pokud
ano, velkého psa nejlépe polož a tím zajistíš, aby človíčka nepovalil. Vždy dbej na bezpeč-
nost človíčka i psa. Neustále musíš mít situaci pod kontrolou.

• Nezapomeň, že je třeba slušnosti a ohleduplnosti nejen k lidem a človíčkům, ale také 
k ostatním zvířatům. Pokud vidíš jiného psa na vodítku nebo u nohy, svého si též zavolej 
a nedovol, aby ho obtěžoval. Nikdy nevíš, jaký má pán psa k tomu důvod. Pes může být
nemocný, příliš dominantní, bojácný, nevychovaný nebo je veden člověkem, který ho příliš
neovládá. Není to jen slušnost, ale také ochrana psa, kterého potkáš, a ochrana psa tvého.

• Nedělej nic, co by mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky na setkání s tebou a tvým psem,
na to vždy pamatuj.

• Pokud na svého psa člověče nestačíš, neumíš ho vychovat a neovládáš ho, pak se nad se-
bou zamysli. Takového psa raději z vodítka pouštěj pouze tam, kde nemůže natropit žádnou
škodu.

• Nezapomínej, že každému psu je třeba se dostatečně věnovat, dopřát mu dlouhé pro-
cházky, hrát si s ním a zaměstnat ho. Pak bude spokojený a nebude myslet na lumpárny.

• Pamatuj, že jsi plně zodpovědný za zvíře, které k sobě připoutáš.
Z diskuzního fóra na internetu

Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim v plném proudu

• Zahajovací koncert „Amadeus v Arcote-
lu“, kdy skladby Mozarta a Haydna provedl
Virtuosi Pragenses Chamber Orchestra, nám
barvitě popsal čtenář J. Kouša. Mj. chválil
nevšedně dobré akustické parametry secesní-
ho sálu, který je prý pro koncerty menších
orchestrálních těles jako stvořený. Uvedl ta-
ké, že J. Hošek je kromě své umělecké pro-
fese zároveň spiritus agens neboli vůdčí duch
uměleckého dění Prahy 3. Velmi svérázně
ocenil nečekaně krátké úvodní projevy:
„Věřte nebo nevěřte: délka těchto proslovů
trvala několik desítek vteřin! Obvykle se při
takových příležitostech diváci dovídají histo-
rii místa konání hojně protkanou daty počí-
najíce prvohorami, dále se seznamují se ži-
votopisy lidí, kteří sice neúčinkují, ale mají
nesmírné zásluhy o danou akci třeba tím, že
zvolili převládající barvu kytice, která bude
na ukončení některému účinkujícímu předá-
na…“ – vtipné, že? Dále J. Kouša chválí po-
zorně vybraný repertoár v brilantním podání
H. Jonášové, stejně tak jako sólové vystoupe-
ní J. Hoška na violoncello. 

• Na koncert v kostele sv. Rocha, Šebasti-
ána a Rozálie (jak zní jeho plný název) a vy-
cházku Olšany se přijela podívat i starostka
města Klatov. U hrobu Smetanovy první že-
ny Kateřiny a dcery Bedřišky vyslechla mj.
skladbu B. Smetany „Písně trojhlasné“ v po-
dání dětského sboru Rolnička. a pak již ná-
sledovala tradiční procházka.

• Radek Rejšek rozezněl na Den české stát-
nosti na Škroupově náměstí 57 zvonů. Pod
názvem „Svatováclavské vyzvánění“ hrál
na mobilní pražské zvonohře melodie Vival-
diho, Smetany, J. Ježka a Hašlera i své vlast-
ní. Sváteční koncert na prosluněném náměstí
zakončil Škroupův „Kde domov můj“.

• V historické tělocvičně TJ Sokol Žižkov I.
proběhl 8. 10. koncert ke 130. výročí Sokola.
O výročí píšeme dále trochu podrobněji. Co je
však zajímavé, asi měsíc před koncertem byla
po 69 letech objevena schránka, uložená při
slavnostním otevření přístavby v roce 1933.
Po zdokumentování a doplnění o současné do-
kumenty bude vrácena pro další generace opět
na původní místo.

Měsíc říjen tradičně rozezněl hudbou známá i neznámá místa Prahy 3. A stále to opakujeme, ale je to tak – Jiří Hošek v rámci fes-
tivalu Nekonvenční žižkovský podzim opět objevil prostory, kam pozvat návštěvníky, jako např. do „Polákovy posluchárny“ ve vi-
nohradské nemocnici. Na Škroupově náměstí cinkala nejrůznější melodie zvonohra a k hrobu Smetanovy rodiny se přijela podí-
vat osobně také klatovská starostka. Uvádíme jen střípky z bohatého festivalového dění.

6. roãník hudebního festivalu Jifiího Ho‰ka
17. 9. – 16. 11. 2002

� 24. 10. v 19.30 h SETKÁNÍ HUDBY A POHYBU V ŽIŽKOVSKÉM PONCI - diva-
dlo Ponec, Husitská 24A, T. Indráková, M. Eliášová, I.M. Popovici&tanečníci, flétna – L. Koz-
derková, komorní soubor ARTn, PROGRAM: Novák, Adámek, Rataj
� 28. 10. v 16.30 h VARHANNÍ KONCERT V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ ke státní-
mu svátku ČR, M. Laštovka - trubka, J. Hošek - violoncello, J. Popelka – varhany, PROGRAM:
Finger, Sluka, J.S. Bach, Wiedermann, Dvořák, Martinů, Klička
� 30. 10. v 19.30 h LOVECKÁ SYMFONIE „POCTA SV. HUBERTOVI“ - hotel
DORINT Don Giovanni, Vinohradská 157A, Komorní orchestr Pražské konzervatoře, F. Pospí-
šil - dirigent, České hornové kvarteto a jeho hosté, PROGRAM: Anton, Koželuh, Smetana,
Měchura, L. Mozart, W.A.Mozart, F.X.A. Mozart, Stamic, Dauprat, Haydn
� 3. 11. v 19 h MOZARTOVO REQUIEM - kostel sv. Prokopa na Žižkově, Sladkovského
náměstí, M. Matějková - soprán, P. Kšicová - alt, V. Byček - tenor, T. Jindra - bas, P. Kšica  -

varhany, J. Kšica - dirigent, Pražský katedrální sbor a orchestr, PROGRAM: Reger: Introduk-
ce a fuga d moll pro varhany, W. A. Mozart: Requiem d moll KV 626
� 7. 11. ve 20 h ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU I NA ŽIŽKOVSKÉ VĚŽI - Žižkovská
věž, Mahlerovy sady 1, Rubin Quartet 3+1, Salonní trio AS, J. Tůma - mluvené slovo,
PROGRAM: salonní hudba 1. republiky. V ceně vstupného je zahrnuto slavnostní menu res-
taurantu Tower - místenky ke stolům
� 14. 11. v 19.30 h SLASTI A STRASTI KANTORA - OTCE (Ve dvou se to lépe táhne)
- Hudební škola hl. m. Prahy - Koncertní sál, Komenského náměstí 9. Veselé i vážné historky
kantorské i rodinné vypráví a hudbou provází houslový virtuos I. Štraus s dcerou Michaelou,
PROGRAM: Kramář, Martinů, Ysaye, Paganini, de Sarasate
� 15. 11. v 19.30 h ŠŤASTNÝ VEČER - POCTA FRANTIŠKU ŠŤASTNÉMU - Auto Ja-
rov s.r.o., Osiková 2, Magnum jazz bigband Prague, O. Brousek - umělecký přednes, E.„May“
Mayerová - elektrické housle, PROGRAM: jazzové skladby Armstrong, Ellington, Gillespie,
Grapelli, Miller aj.
� 16. 11. v 19.30 h „DVOŘÁK A ANGLIE“ závěrečný koncert festivalu - Vysoká škola
ekonomická, Nová aula, nám. W. Churchilla 4, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, J. Hošek
- violoncello, T. Koutník – dirigent, PROGRAM: Haydn, Dvořák, Čajkovský, Beethoven:
Symfonie č. 5 – Osudová Zpracovala Stáňa Peričová, foto Jan Škvor

Zpravodajství  o fest ivalu www.zizkov.cz/fest ival
Předprodej vstupenek a programy - zajišťuje výhradně prodejna, T. T. T. , 

Táboritská 26; Tel./ fax 222 728 842 /stanice tramvaje 5, 9, 26 - Olšanské náměstí/.
Vstupenky v místě konání koncertů pouze hodinu před začátkem koncertu! 

Desatero pro chovatele psÛ

Dne 22. září 2002 v odpoledních hodinách bylo na linku tísňového volá-
ní 156 oznámeno, že na Žižkově náměstí dochází ke rvačce mezi něko-
lika Romy. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, jež uprostřed Žiž-
kova náměstí spatřila větší skupinu Romů, kteří se vzájemně fyzicky

napadali. Během služebního zákroku vůči účastníkům rvačky byli dva
strážníci neznámými útočníky fyzicky napadeni, přičemž jeden strážník

utrpěl zlomeninu nosu a druhý strážník zlomeninu žeber.
Téhož dne ve večerních hodinách strážníci opětovně zasahovali při rvačce mezi Romy
v ul. Koněvova, při které byla zadržena osoba celostátně hledaná Policií ČR.     

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Policisté OŘ Praha 3 upozorňují občany, že nastává období, kdy se růz-
né kriminální živly opět stahují do měst a roste počet vloupání především

do objektů v zahrádkářských a chatových koloniích. Proto žádají majitele
těchto objektů, aby je před zimou řádně zabezpečili a odnesli domů všechny

cennější předměty (televize, rádia, spací pytle, vařiče a vše, co je předmětem zájmu zlodě-
jů). Jen tak občané předejdou vzniku větších materiálních škod na svém majetku.
• Dále upozorňujeme, že se blíží období „dušiček“, kdy především starší lidé navštěvují
hroby svých blízkých. Při práci na údržbě hrobu si především ženy často odkládají kabel-
ky a tašky a ponechávají je bez dozoru. Toho zloději s oblibou využívají. Proto platí – ne-
nosit  na hřbitov v kabelce větší finanční obnos, případně jiné cennosti, a kabelku ani na
chvíli neodkládat (hodí se méně obvyklý, ale praktický baťůžek na záda – pozn. red.).
Stejné lehkomyslnosti se dopouštějí i motoristé, kteří při návštěvě hřbitova nechávají v za-
parkovaném vozidle volně položená zavazadla, oděvy i doklady. Tím zloděje ke krádeži
přímo vybízejí.                   
• Policisté OŘ Praha 3 zadrželi v minulých dnech dva pachatele při vykrádání osobních
automobilů. Při vyšetřování byli usvědčeni z dalších 15ti vloupání do vozidel, z nichž od-
cizili výbavu, autorádia, osobní doklady apod. Tyto věci pak prodávali a za utržené pení-
ze si opatřovali drogy, na nichž jsou oba závislí. Byli umístěni do cely předběžného zadr-
žení s návrhem na uvalení vyšetřovací vazby.      Plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Policie radí a informuje

Vážení čtenáři Radničních novin,
nedávno jsme oslavili jubilejní – sté číslo našich novin a připomněli si, že už se s nimi
ve svých schránkách setkáváte hezkou řádku let. Stál jsem kdysi u jejich založení a po
léta spolupracoval s redakcí jako předseda redakční rady. Vždycky jsem měl jedinou cti-
žádost – pomáhat dělat dobré a zajímavé regionální noviny, na které by se čtenáři těši-
li a které by považovali za vlastní. Jsem rád, že se nám podařilo – snad jediným v Pra-
ze – udržet Radničním novinám tradiční tvář novin a nezměnit je na „moderní“ barevný
časopis. A ještě víc jsem spokojen s tím, že vždy poctivě informovaly o dění v městské
části, o místní kultuře a sportu, o našich proslulých rodácích či obyvatelích a nikdy –
a to zdůrazňuji! – nikdy se nestaly tribunou politických stran na radnici či dokonce jed-
notlivých funkcionářů a zastupitelů.
Nic však netrvá věčně, do nového zastupitelstva již nekandiduji, a proto také svou funkci
v redakční radě Radničních novin opouštím. Dovolte mi, abych dnes poděkoval bez rozdílu
všem, kdo se na tvorbě Radničních novin kdy podíleli, a s vámi, milí čtenáři, se rozloučil. 

Pavel Augusta 

Jak jste nás mnozí upozornili, v internetové anketě, která byla standardně zabezpečena
pouze proti opakovanému hlasování, došlo zřejmě ke zmanipulování. Zdá se, že se jedná
o práci nějakého hackera a pracovníci ÚMČ nyní zjišťují, co se přesně s databází stalo. 
V této chvíli můžeme hlasování považovat již pouze za orientační. Drtivá většina respon-
dentů hlasovala poctivě, bohužel díky jednomu člověku nebo malé skupině osob toto hla-
sování postrádá smysl. 
Úřad má ale k dispozici vaše písemné reakce, velké množství přišlo také prostřednictvím
odpovědního lístku, otištěného v RN. Tento odpovědní lístek je neanonymní a je tedy po-
važován za věrohodný. 

„Bach pro Annu Magdalénu“ v kostele sv. Anny

Mobilní
pražská 
zvonohra

Z koncertu „Přejdi Jordán“
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Programové cíle Rady Mûstské ãásti Praha 3

1. V oblasti finanãní a investiãní politiky 
- zasadili jsme se o vyrovnané, resp. přebytkové

hospodaření městské části
- provedli jsme celkovou restrukturalizaci závazků -

Praha 3 v současné době splácí pouze zbývající části
nízkoúročených či bezúročných půjček z minulých let,
určených na investiční akce v oblasti bydlení
a životního prostředí, 

- míra zadlužení je nižší než 3 % z celkového objemu
rozpočtu

- v rámci financování investičních akcí jsme se zaměřili
na získávání finančních prostředků ze všech
dostupných zdrojů

- prosazovali jsme zachování příznivého poměru
investičních a neinvestičních výdajů, v rámci investiční
politiky byly naší prioritou investiční akce v oblasti
regenerace a rozšiřování bytového fondu, investiční
akce ve školství a také investice ke zlepšení životního
prostředí a celkového vzhledu Prahy 3.

2. V oblasti bezpeãnosti obãanÛ 
- podporujeme činnost policejních složek s územní

působností v Praze 3, podpora má podobu finanční
pomoci při zlepšování materiálně-technického
vybavení policie a rovněž poskytování předem
schváleného počtu služebních bytů pro policisty
i strážníky MP  

- spolufinancujeme budování městského kamerového systému, v jehož
rámci byly kamery v Praze 3 dosud instalovány v celkem 
10 lokalitách a který se výrazným způsobem podílí na snižování
drobné pouliční kriminality

- prosazujeme úzkou spolupráci samosprávy a obou policejních složek
založenou na systému pravidelných konzultací a vytypovávání
problémových lokalit - drobná majetková kriminalita, vandalizmus,
prodej či aplikace drog - pro které požadujeme zvýšenou pozornost    

- zasadili jsme se o přestěhování místního oddělení Police ČR na spodní
Žižkov, do Lipanské ulice

- aktivně působíme v oblasti drogové prevence, podporujeme programy
založené na snižování rizika - prioritní přidělení nebytových prostor
pro vznik kontaktního centra pro uživatele drog.   

3. V oblasti správy majetku
- prosazovali jsme takové nakládání s majetkem obce, které bude

generovat výnosy jako zdroje pro pokrytí nákladů na řádné fungování
obce a na potřeby jejích občanů

- věnovali jsme značné úsilí tomu, aby Praha 3 dosáhla co
nejefektivnější správy bytových domů a dalšího nemovitého majetku -
společnost Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. - subjekt, jehož
je obec 100% akcionářem - získala v roce 2000 certifikát jakosti
řízení ISO9002

- vždy jsme trvali na tom, aby se výnosy z nájemného v plné výši
vracely na opravy a modernizaci bytového fondu.

4. V oblasti bytové politiky
- pokračovali jsme v programu regenerace panelových domů, jehož

součástí je výstavba nových bytových jednotek v nástavbách -
dokončeno v lokalitách Kunešova, Na Ohradě a Jilmová, realizuje se
v lokalitě Na Balkáně, projektově je připravena modernizace souboru
bytových domů v ulici K Lučinám

- poskytováním bezúročných půjček z fondu obnovy jsme nadále
podporovali rekonstrukce domů v majetku soukromých vlastníků
i družstev

- finanční prostředky získané z nájemného jsme v plné výši vraceli na
opravy a modernizace bytového fondu.

5. V oblasti podnikání a podnikatelsk˘ch aktivit
- aktivně jsme působili při získávání velkých investorů a ztotožňování

jejich záměrů s územním obvodem Prahy 3 - Palác Flora, přestavba
hotelu Flora pro sídlo VZP, Millenium Plazza - centrála Stavební
spořitelny ČS, polyfunkční centrum Vítkov na proluce při Koněvově
ulici, Luxembourg Plaza na místě bývalých garáží v Sudoměřské

ulici, připravované investice v lokalitách Ohrada a stadionu FK
Viktoria Žižkov

- garantovali jsme transparentní a nezpochybnitelný průběh při všech
veřejných zakázkách, kde byla MČ Praha 3 v roli zadavatele - správce
finančních prostředků veřejného rozpočtu 

- pronájem nebytových prostor pro podnikání jsme realizovali výhradně
formou veřejného výběrového řízení

- poskytovali jsme vstřícný a profesionální servis úřadu podnikatelům,
usilovali jsme o minimalizaci zasahování státních orgánů do
podnikatelského rozhodování.  

6. V oblasti ãistoty, zelenû a Ïivotního prostfiedí
- věnovali jsme úsilí a značné finanční prostředky na úklid Prahy 3 - ve

většině ulic se dnes uklízí každý den, včetně nedělí a svátků - provádí
se ruční úklid i strojové čištění   
- připravili jsme a zavedli systém pro sběr psích 

exkrementů - papírové sáčky a odpadkové koše na  
exkrementy jsou skoro na 200 místech Prahy 3

- věnovali jsme zvýšenou pozornost správě a údržbě 
veřejné zeleně, rozšiřování uličního mobiliáře či  
vybavení na dětských hřištích

- realizovali jsme rozsáhlejší investiční akce ve 
veřejné zeleni (kompletní obnova náměstí Winstona 
Churchilla), jiné se realizují (hřiště Habrová) nebo 
jsou k realizaci připraveny (obnova náměstí Jiřího 
z Poděbrad)   

- připravili jsme koncepci obnovy uličních stromořadí.

7. V oblasti ‰kolství
- modernizace objektů škol byla v jednotlivých letech  

jednoznačnou prioritou rozpočtu kapitálových
výdajů - byly realizovány rozsáhlé investice, jako  
celková rekonstrukce stravovacího zařízení v ZŠ  
nám. Jiřího z Lobkovic a ZŠ Lupáčova, fasáda ZŠ

nám. Jiřího z Poděbrad, stejně jako menší akce na všech 
12 základních školách

- značné finanční prostředky byly věnovány na zlepšování technického
stavu mateřských škol a jejich vnitřního vybavení

- pozornost byla věnována rozšiřování a zkvalitňování sportovního
zázemí škol s požadavkem využívat je v době mimo školní výuku
jako veřejně přístupná sportoviště

- podporovali jsme mimoškolní aktivity dětí formou znalostních soutěží
Za kapkou rosy, Pohár starosty Hartiga či sportovními turnaji O pohár
starosty MČ Praha 3 a Pražské dětské olympijské hry.

8. V oblasti sociální politiky a zdravotnictví
- zasadili jsme se o zachování jeslí, jako zařízení plnící zřetelnou roli

v sociální oblasti, prosadili jsme rozšíření jeho kapacity  
- značné finanční prostředky jsme věnovali (ročně cca 7 milonů Kč) na

provoz Integračního centra Zahrada - denního stacionáře pro děti do
18 let s kombinovaným postižením, které má klienty z celé Prahy      

- prosadili jsme rozsáhlou rekonstrukci DPS v Roháčově ulici, jejíž
součástí bylo vybudování dispečinku s napojením akustické
signalizace z bytů všech klientů, stejným způsobem byl zvýšen
standard druhého DPS v Krásově ulici

- přestavbou bývalé MŠ Habrová jsme vybudovali nové pracoviště
Ošetřovatelského domova s kapacitou 41 lůžek určených pro dočasný
pobyt osob odkázaných na pomoc druhých

- investovali jsme finanční prostředky blížící se částce 100 milionů Kč
na celkovou rekonstrukci objektu Olšanská 7, který je pro Prahu 
3 přirozeným centrem zdravotnických a sociálních služeb

- usilovali jsme o dokončení privatizace ve zdravotnictví a převedení
nemovitého majetku do vlastnictví obce.   

9. V oblasti dopravy
- zasazovali jsme se o řádnou údržbu a opravy 

komunikací
- prosazovali jsme program předlažby chodníků, díky 

finanční participaci Prahy 3 v objemu 4 miliony Kč 
ročně bylo v posledním období možné nově zadláždit  
více než deset tisíc metrů čtverečních plochy 
chodníků 

- připravili jsme koncepci řešení dopravy v klidu 
v Praze 3, která může být zavedena společně 
s podobným řešením v ostatních centrálních částech 
Prahy.

10. V oblasti tûlov˘chovy a sportu
- připravili jsme podmínky pro výstavbu nového 

stadionu FK Viktoria Žižkov, jehož investorem bude 
MČ Praha 3

-  podporovali jsme činnost také dalších
tělovýchovných organizací působících v Praze 3

- podporujeme mimoškolní sportovní aktivity dětí 
a mládeže i sportovní akce konané na území naší 
městské části.

11. V oblasti fiízení mûstské ãásti
- prosazovali jsme profesionální řízení obce při 

důsledném uplatňování dlouhodobých cílů
vyjádřených v programových cílech Rady

- zasadili jsme se o vypracování podrobné analýzy řízení, která
klientům úřadu - občanům Prahy 3 přinese kvalitativně lepší vyřízení
jejich záležitostí během podstatně kratší doby

- dosáhli jsme toho, že Praha 3 má v rámci celé metropole nejnižší
počet úředníků vzhledem k počtu obyvatel

- zajišťovali jsme v maximální možné míře poskytování informací
občanům prostřednictvím Radničních novin, internetu, na úředních
deskách i jiným způsobem.

12. V oblasti kultury
- věnovali jsme úsilí kulturně-společenským projektům, které

zviditelňují Prahu 3 v rámci celé metropole a podporují sounáležitost
lidí s místem, které je jejich domovem: Žižkovský masopust,
Vinohradské vinobraní, Nekonvenční žižkovský podzim

- prosadili jsme navýšení finančních prostředků pro subjekty, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 3: Juniorklub, Atrium či Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana, kde byla realizována rozsáhlejší rekonstrukce

- vytvořili jsme systém grantů, v rámci kterého je každý rok
podporována činnost desítek subjektů  působících v oblasti umění,
kultury nebo využití volného času dětí a mládeže  

- podporujeme další umělecký rozvoj Paláce Akropolis, který byl
v průzkumu renomovaného Gallupova institutu zkoumajícího kulturní
preference obyvatel metropole označen nejoblíbenějším pražským
hudebním klubem

- zasadili jsme se o vznik první stálé scény pohybového divadla
a moderního tance v bývalém kině Ponec

- podpořili jsme rekonstrukci kina Aero
- shromáždili jsme finanční prostředky na zhotovení sochy Winstona

Churchilla, která byla na náměstí nesoucím jméno britského státníka
odhalena v roce 1999

- prosadili jsme vyhlášení ideové architektonické soutěže na budoucí
využití vrchu Vítkova a stále se zasazujeme o vytvoření kulturně-
společenského centra v objektu Památníku a o celkové oživení vrchu
Vítkova

- vytvořili jsme uliční informační systém pro obyvatele a návštěvníky
Prahy 3.

Rada MČ Praha 3, jejíž funkční období v listopadu končí, vznikla po komunálních volbách
před čtyřmi lety na základě koaliční dohody, kterou uzavřely pravicové strany zastoupené
v Zastupitelstvu MČ Praha 3. S cílem naplňovat volební program, který získal důvěru velké
části občanů Prahy 3, vytvořily Radu Občanská demokratická strana, Unie svobody (nyní
US-DEU) a Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová. V roce 2002
pracovala Rada ve složení starosta Milan Český (ODS), zástupci starosty Vladimír 
Holzknecht (US-DEU), Milena Kozumplíková (ODS), Tomáš Mikeska (členem ODS do

srpna 2002) a členové Rady Jan Kořán (KDU-ČSL), Dana Mušková (US-DEU), Ondřej
Pecha (ODS), Petr Sedláček (KDU-ČSL) a Marek Zeman (ODS). V souvislosti se
skončením funkčního období předkládá Rada občanům Prahy 3 vyhodnocení svých
programových cílů, které vycházely z volebních programů všech tří koaličních partnerů.
Čtenáři RN mají možnost posoudit, jakým způsobem Rada MČ Praha 3 v uplynulých
čtyřech letech pracovala a jak plnila závazky, ke kterým se ve svých programových cílech
v roce 1998 přihlásila.  



Strana 10 Nejnovější informace naleznete také na webových stránkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz 10/2002

Vydává MČ Praha 3 ve Vydavatelství a nakladatelství MILPO. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216 (i fax), 222 116 242 (i zázn.).e-mail: r n@p3.mepnet.cz
NÁVŠTĚVY V REDAKCI v pondělí 9 - 18 h. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakční
rada: RNDr. P. Augusta, Vl. Holzknecht, Mgr. A. Barešová, P. Blažek, J. Brabec. Šéfredaktorka: S. Peričová. Redakce: E. Horníčková, Mgr. M. Púčiková.
Ilustrace ing. arch. Z. Horníček. Graf. úprava S. Peričová, M. Púčiková. Sazba a lito DTP Futura, Bořivojova 100, Praha 3. Tiskne Tiskárna Libertas, a.s.,
Drtinova 10, Praha 5. Distribuce ADM. Náklad 38 000 výtisků. Toto číslo vyšlo 22. 10. 2002. Registrační číslo MK ČR E12803.

10 PŘÍŠTÍ ČÍSLO
v týdnu od 26. 11.

L I S T O PA D

Štítného 5, 130 00 Praha 3
tel./fax 222 780 396, 222 781 860
Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

1. pá Vyšetřování ztráty třídní knihy
12. út AFRIKA
13. st AFRIKA
17. ne 16 a 19 h ŠVESTKA
19. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
20. st ZÁSKOK
24. ne 16 a 19 h AFRIKA
27. st AFRIKA
29. pá ZÁSKOK

DIVADLO KONZERVATOŘE
4. po J. Suchý: V BAHNĚ VELKOMĚSTA

11. po A. Schnitzler: ANATOL
18. po J. Suchý: V BAHNĚ VELKOMĚSTA
25. po A. Schnitzler: ANATOL

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
3. ne A.P.Čechov:  IVANOV

Činoherní studio Ústí nad Labem
5. út Dodo Gombár: SEX, DRUGS, ROCK

& ROLL
Divadlo Bolka Polívky & Divadelní 
spolek Frída - Brno

6. st Jakub Kolár: KDYŽ SE BALÍ

Divadlo Pibimpap-rizoto
7. čt J. Suchý, J. Šlitr: DOBŘE PLACENÁ 

PROCHÁZKA - Repertoárové předsta-
vení Žižkovského divadla

8. pá D. Doubek: CHILLIASTRA
Divadlo Nejhodnější Medvídci 

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen 16. 10.
(otevřeno ve dnech konání koncertů hodinu
před začátkem). Telefonická rezervace vstu-
penek na č. 222 721 838
pokud není uvedeno jinak, začátky pořadů
jsou v 19.30 h
Zřizovatelem ATRIA na Žižkově je Městská
část Praha 3

3. ne 19.30 „GUITAR NIGHT 2002“ - 
Ahmed El – Salamouny (Egypt), 
Peter Finger (D), Klaus Boesser-
Terarri (D). V rámci festivalu 
„Kytara napříč žánry“.

4. po 19.30 Růžena SRŠŇOVÁ 
– housle, Anna STARÁ - klavír
Program: W. A. Mozart, C. Debussy, 
S. Prokofjev

5. út 19.30 Reiner Maria Rilke: 
„Elegie z Duina“ – „Duineser 
Elegien“

6. st 19.30 Smíšený pěvecký sbor 
PRAŽŠTÍ PĚVCI a sólisté  

7. čt 19.30 Christina KLUGE – soprán, 
Jaroslav MRÁZEK – tenor, Jaroslav 
VODRÁŽKA - varhany

9. so 15 Katarína ŽENATÁ – klavír,  
Ivan ŽENATÝ – housle 
Pro seniory symbolické vstupné 
10 Kč. Pořádáno s přispěním 
sociálního fondu M.Č. Praha 3.

12. út 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM 
MUSICA BOHEMICA A JEHO 
HOSTY  

13. st 19.30 PODZIMNÍ  CYKLUS 
KONCERTŮ ČESKÉ A SVĚTOVÉ 
HUDBY 20. STOLETÍ
Hraje soubor TUNING 
METRONOMES.

14. čt 19.30 „Zoran DUKIĆ (HR) 
a studenti“ Společný koncert jednoho 
z nejlepších klasických kytaristů na 
světě a studentů českých konzervatoří 

22. pá 19.30 Česko-německé strunné 
variace -  Duo Claudia HÖR (harfa) 
a Eduard ABLYAKIMOV (flétna) – 
SRN 

25. po 19.30 Ženský pěvecký sbor 
IUVENTUS PAEDAGOGICA

26. út 19.30 DOLEŽALOVO KVARTETO
27. st 19.30 LATINSKOAMERICKÝ 

VEČER

VÝSTAVNÍ SÍŇ  – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin a v přestáv-
kách večerních koncertů

1. 11. – 24. 11. Jiřina LOCKEROVÁ – 
ilustrace, obrazy

29. 11. – 22. 12. Jiřina KLIMENTOVÁ – 
malba

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. 

RESPECT
1. pá 18 SWING

20.30 VE VLASTNÍ ZEMI NENÍ 
NIKDO PROROKEM 
Dokument o prvním „oficiálním“ 
koncertě TARAF DE HAIDOUKS 
23 OLOVĚNÁ VESTA

2. so 18 MLUV S NÍ
20.30 BRASS ON FIRE – režie 
R. Marschalleck. Road movie 
o FANFARE CIOCARLIA

23 NA SEVER  
SEVEROSEVEROZÁPADNÍ 
LINKOU  – režie A. Hitchcock 

3. ne 18 BOUŘLIVÁ SVATBA
20.30 ROK ĎÁBLA

OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO
FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH
FILMŮ V JIHLAVĚ

4. po 18 ROGER A JÁ - scénář 
a režie M. Moore
20.30 BOWLING FOR 
COLUMBINE - scénář a režie 
M. Moore 

5. út 18 STARTUP.COM - režie 
Ch. Hegedus aj. Noujaim
20.30 SUPER 8 STORIES – režie 
E. Kusturica 

6. st 15.30 ARIZONA DREAM – FK pro SŠ
18 ZEMĚ NIKOHO
20.30 ITALŠTINA PRO 
ZAČÁTEČNÍKY 

7. čt 17.30 CASABLANCA
19.30 Divadlo SAD
+ RYCHLÝ BĚŽEC

8. pá 18 ERASMUS A SPOL.
20.30 RYCHLÝ BĚŽEC

9. so 20 FESTIVÁLEK JSEM 
SPOKOJENEJ aneb SUNDEJ SI 
SVŮJ UŘÍZNUTEJ KRK Z 
MÉHO NOŽE

PŘEHLÍDKA FILMŮ INGMARA
BERGMANA
10. ne 17 PODZIMNÍ SONÁTA

19 MLČENÍ
21 FANNY A ALEXANDER

11. po 17 ÚSMĚVY LETNÍ NOCI
19.15 HANBA
21.30 ŠEPOTY A VÝKŘIKY

12. út 17 TVÁŘ
19 PERSONA
21 MLČENÍ
23 VOICE OF BERGMAN – režie 
Gunnar Bergdahl

13. st 15.30 MLČENÍ – FK pro SŠ
17.30 LESNÍ JAHODY
19.15 TVÁŘÍ V TVÁŘ
21.30 PERSONA

14. čt 17 TVÁŘ
19 PODZIMNÍ SONÁTA
21 FANNY A ALEXANDER

15. pá 17 LESNÍ JAHODY
19 HADÍ VEJCE
21.30 HANBA

16. so 17 SEDMÁ PEČEŤ
19.15 ŠEPOTY A VÝKŘIKY
21.30 PO ZKOUŠCE
23 VOICE OF BERGMAN – režie 
Gunnar Bergdahl

17. ne 17 ŠEPOTY A VÝKŘIKY
19.15 PO ZKOUŠCE
21 SEDMÁ PEČEŤ

18. po 17 HANBA
19.15 HODINA VLKŮ
21 HADÍ VEJCE

19. út 17 MLČENÍ
19 HADÍ VEJCE
21.30 TVÁŘÍ V TVÁŘ

20. st 15.30 PERSONA – FK pro SŠ
17.15 HODINA VLKŮ
19 SEDMÁ PEČEŤ
21 FANNY A ALEXANDER

21. čt 18 MULHOLLAND DRIVE
20.45 LÁSKA SHORA – !premiéra!

22. pá 18 LÁSKA NA GRILU
20 NEBE NAD BERLÍNEM /FK/
22.30 CIZINCI VE VLAKU  – režie 
A. Hitchcock

MEZIPATRA 2002 - 3. český gay a lesbický
filmový festival
23. so 16 IGNORANTI  - režie F.Özpetek

18 NEDĚLE, PROKLETÁ NEDĚLE  
- režie J. Schlesinger
20 VRCHOLNÉ UMĚNÍ - režie 
Lisa Cholodenko
22 EINSTEIN SEXU  - režie Rosa 
von Praunheim
+ ROCK BOTTOM - režie M. Feuer

24. ne 16 PARAGRAF 175  - režie 
R. Epstein, Friedman
+ GAY PROPAGANDA 
18 HET PARADIJS - režie 
M. Treurniet
+ MAYBEE - režie P. Kot, Steinum
20 LILIE  - režie J. Greyson
+ TANEČNÍ SKUPINA DuWa Dance

25. po 18 PSÍ DNY
20.30 DEAD DREAMS OF 
MONOCHROME MAN - DV 8

KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI 
5. a 12.10. od 10.00, 140,-/180,- Kč
PLÁŽOVÉ DISKO 6.10. od 17.30, 20,- Kč
DRÁTOVÁNÍ VE TŘEBÁNI – dílna pro 
rodiče a děti, 20.10, 10.30-15.00
ŽIŽKOVSKÁ ZLATÁ STRUNA 
– soutěž pro amatéry 
(10 – 16 let), 21.10. od 16.00, 30,- Kč
RUČNÍ PAPÍR – dílna pro rodiče a děti,
26.10., od  9.00
PC herna  29. a 30.10., 10.00 – 15.00, 20,- Kč
DRAKIÁDA 29.10., 9.00-16.00, 80,- Kč
TURNAJ VE FLORBALU 29.10. 
od 14.00, 30,- Kč
VÝLET DO AQUAPARKU 30.10., 
8.30-17.00, 120,- Kč
SOL LA SI SHOW – pěvecko-zábavná soutěž
pro děti do 18 let, 16.11.  od 16.00, 20,- Kč
TECHNIKA
• Šikulka (út)  6-10 let, 650 Kč
• Kutílek (út)  6–10 let, 520 Kč
• Modelář (po, čt)  10-17 let, 500 Kč
• Grafika na PC (st) 1100 Kč
• Hrátky s PC (út) 4-7 let, 400 Kč
• Počítač kamarád (út, čt) 6-10 let, 498 Kč
• Postavte si PC (po, út) 6-100 let, 

430/650 Kč  děti/dospělí
• Programování (po, út) zač., pokr., 998 Kč
• Programování web (st) pokr., 998 Kč
• Psaní na PC (čt) 16-100 let, 500 Kč
• S počítačem do světa (čt) pokr., 

(st) zač., 998 Kč
• Základy práce na PC (po, st) dosp., 680 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
• Přípravka na SŠ, M+ČJ (st) 5. tř., 720 Kč
• Přípravka na SŠ, M nebo ČJ (st) 9. tř., 720 Kč
• Angličtina (út) od 6 let, 700/840 Kč 

děti/dospělí
• Čeština pro cizince (čt) 880 Kč
• Francouzština (čt) od 6 let, 700 Kč
• Němčina (čt) od 6 let, 840 Kč
• Malý žurnalista (pá)  990 Kč
SPORT
• Aerobic (čt) od 16 let, 460 Kč
• Aerobic (út) 11-18 let, 460 Kč
• Gymbally (út) od 12 let, 460 Kč
• Aerobic (st) s hlídáním dětí, 

50 Kč/hod
• Aerobic ZŠ (čt) 6-15 let, 300 Kč
• Sebeobranna (pá) 6-15 let, 650 Kč
• Taiji (út, čt) 6-9 let, 500 Kč
• Cvičení seniorů (čt) 400 Kč

• Jóga (čt) od 12 let, 520 Kč
• Stolní tenis (po, út, st, čt) 8-18 let
• Florbal  (út, čt) 6-15 let
• Florbal dívky (út)  6-15 let, 300 Kč
• Volejbal (st) 6-15 let, 450 Kč
• Liga-Malé kopané (ut) od 15 let
• Škola tenisu (po, st) od 15 let
TANEC
• Tanec 6-12 let, 400 Kč
• Moderna  a jazz (st) 700Kč
• Profi disco dance (st)  500 Kč
• Disco dance (út) 6-15 let, 400 Kč
• Historický a country tanec (út) 

od 6 let, 600 Kč
• Scénicky tanec (út) od 6 let, 460 Kč
• Mažoretky (čt) 6-15 let, 460 Kč
• Společenský tanec (út)  400 Kč
• Břišní tanec (pá) 550 Kč
• Square dance (út) od 16 let, 300 Kč
ESTETIKA
• Divadelní koutek (čt)  990 Kč
• Dramatický kroužek (út) 500 Kč
• Výroba loutek (po) 6-15 let, 750 Kč
• Keramika (po, út, st, čt)
• Grafika (po) od 860 Kč
• Kreslení (st) 13-15 let, 1300 Kč
• Výtvarná školička (po, út, st) 

6-15 let, 860 Kč 
• Flétna (út, čt) 4-15 let, 780 Kč
• Zpěv (st) 6-18 let, od 700 Kč
• Zpívánky (st) 4-10 let, 300 Kč
• Hudební teorie (čt) 400 Kč
• Na klavír s písničkou (čt) od 700 Kč 

(dle počtu)
• Kytara bez not (po) 500 Kč
• Poznáváme hudbu (út) 400 Kč
• Sborový zpěv (po) 6-18 let, 500 Kč
• Netradiční výtvarné techniky (čt), 850 Kč
• Aranžování (čt), 850 Kč
PRO NEJMENŠÍ
• Lidové tanečky (st) 4-6 let, 300 Kč
• Aerobic MŠ (čt) 5-7 let, 390 Kč
• Sportklub (pá) 4-6 let, 390 Kč
• Cvičení rodičů s dětmi (po) 400 Kč
• Výtvarná školička (út) 4-6 let, 860 Kč
• Zpívánky (st) 4-6 let, 300 Kč
KLUBY
• Klub žonglérů (pá) 14.20-15.55
• Klub Beztíže (po, út, čt) 14.00-17.00

Dům dětí a mládeže - CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3
tel.: 271 771 012 (...25,26), GSM: 606 611 920
odd. sportu: 271 776 027, www.ddm-p3.cz, info@ddm-p3.cz

26. út 19 FIMFÁRUM - ANIMOVANÝ 
OBČASNÍK - ČTYŘI LÁSKY 
(Pavel Koutský) + FRANTIŠEK 
NEBOJSA (Aurel Klimt) + 
FIMFÁRUM JANA WERICHA 
(Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt)

27. st 15 FIMFÁRUM – FK pro SŠ
17 MUŽ, KTERÝ NEBYL 
19.30 ROK ĎÁBLA - Křest DVD. 
Projekce rozšířené verze filmu 
za účasti režiséra a účinkujících 

29. pá 18 MLUV S NÍ
20.30 BARAKA – ODYSSEA ZEMĚ
22.30 SPALOVAČ MRTVOL

30. so 18 VŠE O MÉ MATCE
20 MECHANICKÝ POMERANČ
22.45 THE SHINING

FILMY PRO DĚTI
2. so 15.30 MICROKOSMOS
3. ne 13.30 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ

10. ne 13.30 POHÁDKY POD SNĚHEM
16. so 15 PTAČÍ SVĚT
17. ne 13.30 PANE, POJĎTE SI HRÁT
24. ne 13.30 MACH A ŠEBESTOVÁ

DIVADLA PRO DĚTI
3. ne 16 O NEŠŤASTNÉM KOSTLIVCI 

- Divadelní společnost IKEM
10. ne 15 O SNĚHURCE - 

Malé divadélko Praha
17. ne 15 DUHOVÉ BUBLINY – 

V. Strasser a K. Jiránková

Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
info@palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB-junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 14051) 
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 hod., tel. 296 330 913

Velký sál
1. pá 20 Hip Hop Foundation # 12
2. so 19.30 Red Black Fest. Dark + Sad 

Harmony + Endless
3. ne 19.30 Marianne Faithfull
4. po 19.30 Zlatá Kozačka – 

kabaretní rallye - malá scéna 
5. út 19.30 Rahzel + DJs
6. st 19 Psí Vojáci *
7. čt 19 The Best of Future Line. DX *
8. pá 19.30 United Colours of Akropolis. 

Sukke (D) *
9. so 19.30 Prong (US) + hosté

11 – 16. Festival integrace Slunce
11. po 10 Čertovský čarpáš 

- hudební pohádka
17 vernisáž výstavy JÓD a HYPER
19.30 Plameň lásky - první původní 
romský muzikál

12. út 10 Workshop Divadla M.U.T.
19.30 Álom

13. st 9 Pásmo pohádek, hudebních 
a tanečních vystoupení
13 Workshop Divadla M.U.T.

19.30 Blue Sense – malá scéna
14. čt 9 Pásmo pohádek, hudebních 

a tanečních vystoupení
19.30 Sirény z Beržeraku - Dočasná 

šejkspírovská společnost Jedličkova 
ústavu

15. pá 10 O dvou Maryčkách - lidová 
krkonošská pohádka

16. so 19.30 Stanislaw Soyka (PL)
18. po 11 Amnesty International. Děti 

ve válce

benefiční akce, workshop, diskuze
19. út 19.30 The Best of Future Line. SM 

Lomoz *
20. st 19.30 -123 minut
21. čt 19.30 U2 night 

večer k vydání nové desky U2
22. pá 19.30 John Parish & Band (UK) 

23 Future Research
23. so 19.30 Robert Křesťan - křest CD
24. ne 19 EuroConnections. Feng-Jün Song 

+ Sluneční Orchestr
25. po 20 BOO
26. út 19.30 Wohnout  - křest CD Pedro 

se vrací
27. st 19.30 The Best of Future Line. Slot 

& Shade *
28. čt 19.30 United Colours of Akropolis. 

The Kinlochard Ceilidh Band 
(Skotsko) *

29. pá 19.30 EuroConnections. N.O.H.A. (D)
30. so  19.30 Beyond - křest CD

Výstava.  
do 10.11. Tomás Cobo. Malý pohled do 

velké Amazonie - fotografie
11. – 17.11. Festival integrace Slunce. 

Jarmila Hannah Čermáková 
JÓD A HYPER - obrazy

18.11. – 3.1.2003 Lenka Hybková. Odrazy
fotografie

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
provozuje občanské sdružení Tanec Praha, 
informace a rezervace: tel. 224 817 886, 
224 813 899, e-mail: ponec@tanecpha.cz,
web: www.divadloponec.cz
Předprodej též v pokladně divadla 
V Celetné, Celetná 17, Praha 1, 
tel.: 222 326 843 
(po-pá 9:00-19:30, so-ne 12:00-19:30)
nebo v sítích Ticketpro a Ticketstream.
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.

3. ne Tom Rychetský & David Stránský: 
DUETY a tak

4. po Pražský komorní balet: Premiéra 2002
5. út Pražský komorní balet: Premiéra 2002

13. st Ateliér 90 – večer soudobé hudby 
a pohybového umění

ARCHA PLUJE! 
1. pá Divadlo Vizita
2. so Divadlo Vizita
6. st Něžné knoflíky
7. čt Něžné knoflíky

14. čt New Music Marathon (začátky od 19)
15. pá New Music Marathon (začátky od 19)
16. so New Music Marathon (začátky od 19)
30. so Divadlo Vizita
Info WWW.archatheatre.cz

DNY HOLANDSKÉHO TANCE
18. po Conny Janssen Danst
19. út Conny Janssen Danst
21. čt Dance Works Rotterdam

Doug Elkins: Narcoleptic Lovers 
Ton Simons: Scoreline Set

22. pá Dance Works Rotterdam
24. ne V. Kuneš/NDT – Dance on Arrival
25. po Bruno Listopad: Corpo Pensante
26. út Bruno Listopad: Corpo Pensante
28. čt Anouk van Dijk: ALIEN (i am sorry)
29. pá Anouk van Dijk: ALIEN (i am sorry)
V rámci Dnů holandského tance proběhne
také přednáška Onno Stokvise na téma
„Současné tendence ve vývoji tance 
v Nizozemí“.

30. 10. - 29. 11. 2002
Pořádá Stanislav Barek, agentura Taktika Muzika a hl. m. Praha

30. 10. 19.30 h Dejvické divadlo, Zelená 15, P-6 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
(J. JIRMAL, R. DAŠEK, A. BENZONI) 
3. 11. 19.30 h Koncertní síň ATRIUM, Čajkovského 12, P-3 - GUITAR NIGHT 2002
(Ahmed El-Salamouny (Egypt), P. Finger (D), K. Boesser-Terarri (D))
4. 11. 18 h OÚ Chýně - ANDREA BENZONI
6. 11. 20 h Rock Café, Národní 20, P-1 - BLUES, RAGTIME A JINÉ SPECIALITY
(T. Ackerman, M. Kratochvíl, I. M. Zangl, A. Benzoni, S. Barek a A. Ghali)
11. 11. 19 h Sbor církve čsl. husitské, Farského 3, P-7 - Prof. J. JIRMAL  A  ČESKÉ
KYTAROVÉ KVARTETO, M. Klaus
12. 11. 19.30 h Dům U kamenného zvonu, Staroměstské nám., P-1 - KYTARA A JINÉ
NÁSTROJE (K. Pelech, J. J. Bohun, P. Saidl, M. Řehák)
14. 11. 19.30 h Koncertní síň Atrium, Čajkovského 12, P-3 - ZORAN DUKIĆ (HR) 
A STUDENTI (studenti konzervatoří Pardubice, Plzeň, Praha)
17. 11. 14 h NG – Veletržní palác, P-7 - CLASSIC AND STEEL Benefiční koncert 
(D. Tanenbaum a Peppíno D’Agostino), výtěžek je určen Kühnovu dětskému sboru na úhra-
du povodňových škod
18. 11. 19.30 h Obecní dům, náměstí Republiky, P-1 - BENEFIČNÍ KONCERT
(L. Koudelak, P. Steidl, G. Demeterová), výtěžek přispěje na úhradu povodňových škod 
v Městské knihovně 
22. 11. 19.30 h Koncertní síň ATRIUM, Čajkovského 12, P-3 - ČESKO-NĚMECKÉ
STRUNNÉ VARIACE
29. 11. 19.30 h Kostel sv. Vavřince, P-1 - POCTA MANUELU  PONCEMU, koncert 
k 120. výročí narození (M. Klaus, J. Riedelbauch)

• Info na www.kytaranapriczanry.cz •

V. ro ãník festivalu „ KYTARA  NAP¤Íâ  ÎÁNRY “
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Vyhodnocení fotosoutûÏe
Do soutěže bylo přihlášeno 72 ks černobílých i barevných fotogra-
fií s různými náměty, někteří účastníci zaslali i více fotografií. Z je-
jich počtu je patrné, že porota ve složení: Radek Homola (Klub fo-
tografů amatérů v Žižkově), Jan Dostál (fotograf) a Jaroslav Brabec
(vedoucí Odboru kultury) neměla lehký úkol. Přesto asi byl letošní
ročník soutěže ovlivněn srpnovými povodněmi, do soutěže se při-
hlásilo méně autorů než vloni. Porota posuzovala kvalitu snímků,
zajímavý a „neokoukaný“ námět, i jejich kompozici. 

A rozhodla takto:
1. místo – nebylo uděleno
2. místo – Jaroslav Novák Soubor fotografií 
– bourání Žižkova 
3. místo – Dana Petrboková Motiv z Olšanského hřbitova
Vzhledem k tomu, že naše výstavní prostory v GALERII POD
RADNICÍ jsou bohužel do konce roku v rekonstrukci, původně
plánovanou výstavu vítězných fotografií spolu s vernisáží jsme
museli zrušit. Oceněné fotografie a některé další vybrané snímky
budou vystaveny ve vstupní hale žižkovské radnice od 23. října do
6. listopadu. K vidění budou také na našich webových stránkách
www.praha3.cz. 

Helena Vavrušková, 
vedoucí oddělení pro kulturu

Dûti dûtem
Ředitel ZŠ K Lučinám Mgr. Václav Havelka děkuje všem žákům školy a jejich rodičům,
kteří přispěli věcnou pomocí (vodovky, pastelky, papíry, penály, aktovky apod.) v celko-
vé hodnotě cca 50 000 Kč dětem z povodněmi postižené obce Kly. Zvlášť děkujeme fir-
mě ZET servis a pobočce Českého červeného kříže Prahy 3, která poskytla vůz na převoz
materiálu do ZŠ Kly. 

BlíÏí se sto let ÏiÏkovské dominanty
Pomineme-li relativně novou televizní věž, je z mnoha stran vidět i věž jiná – věž jedi-
nečné novogotické stavby: kostel sv. Prokopa na Sladkovského náměstí. Byl vysvěcen 
27. září 1903 pražským arcibiskupem a kardinálem Lvem Skrbenským. Příští rok tato
krásná stavba, bez níž by dnešní Žižkov nebyl tím, čím je, oslaví sté výročí. Rádi bychom
k této příležitosti uspořádali v bočních lodích kostela výstavu fotografií „Starý Žižkov
před sto lety“. Zda tato akce proběhne, záleží také na vás. Do konce letošního roku by-
chom rádi shromáždili historický materiál, např. staré fotografie (nejlépe z oblasti dneš-
ního Sladkovského náměstí), dopisy, pamětní listiny apod., které se týkají událostí před r.
1903 na Žižkově. Díky technickým možnostem bude doba zápůjčky vašich vzácných do-
kumentů minimální. Ihned po jejich naskenování vám budou vráceny. Na přenosných pa-
nelech budou umístěny jen jejich věrné kopie s uvedením vlastníka.
Na osobní setkání s vámi se těšíme vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8.30 do 12 h, ve stře-
du od 14 do 17 h na adrese: Farní úřad sv. Prokopa, Čajkovského 36, Praha 3. Doporuče-
ně nám můžete materiály zasílat na tutéž adresu, máte-li možnost zaslání v elektronické
podobě, využijte adresu m.szabo@cmail.cz
V případě, že se tato akce i díky vám podaří, bude výstava zpřístupněna široké veřejnos-
ti. Pomozte nám proto ve jménu dobré věci a oslovte i ty, kteří v současnosti na Žižkově
nežijí, ale mohli by nám pomoci. Miloš Szabo, farář od sv. Prokopa

Noãní bdûní v kostele sv. Prokopa
Jak je vidět, zdejší farář Miloš Szabo nestojí s rukama za zády a snaží se zapojit všechny
místní trochu aktivněji do dění kolem nás. Po úspěšné sbírce Farní Charity Prahy 3 a kon-
krétní pomoci zaplaveným Štěchovicím zorganizoval v kostele sv. Prokopa pro tuto obec ta-
ké benefiční koncert. Na něm se představili držitelé Ceny Thálie v oboru opera Simona Hou-

da Šaturová s Romanem Janálem (na
snímku). Vybralo se přesně 28 930
korun, které byly na závěr předány
přímo starostce Štěchovic, paní M. Vl-
kové. V průběhu večera se také promí-
taly záběry z této obce v době záplav.
A proč noční bdění v titulku? Jak
uvádí M. Szabo na nových webových
stránkách www.farnost-zizkov.cz
„...nebudeme hledat vinu za nízké
procento katolíků v ČR ve vnějších
okolnostech, ale pokorně uznáme, že
častou příčinou těchto jevů jsme my
sami...“ Místo kritiky a filosofování
tak zkusí všichni přítomní pomoci

„modlitbou, postem a bděním“ - v průběhu této noci budou „výmluvné ticho, jež je pro
rozhovor s Ním nezbytné“, prokládat hodinové bloky meditační hudby na varhany a flét-
nu, modlitby a reprodukovaná meditační hudba. Tato noc se uskuteční z pátku 25. 10. na
sobotu 26. 10. – začne ve 22 hodin bohoslužbou a ukončí ji v 6 hodin ranní mše.
V nedaleké Farní Charitě v Čajkovského ulici 36 byl otevřen Klub pro maminky s dět-
mi, vždy v pátek od 9 do 12 hodin. Děti si zahrají divadlo, malují, maminky zase mohou
získat tvořivé inspirace. V uvedeném čase tady také nabízejí možnost pohlídání dětí, aby
si tak rodičové snadněji vyřídili třeba návštěvu lékaře nebo úřadu. Stáňa Peričová

nahoře a vpravo - Z cyklu bourání Žižkova - foto Jaroslav Novák, 2. místo

3. místo

Dûtsk˘ pacient na lékafiské pohotovosti
Hranici dospělosti považuji za jednu z nejméně stabilních linií
a souřadnic, které se kdy lidstvo pokusilo vytyčit. Zdravotnický
systém ovšem vychází z představy, že osmnáctiletý dospělý spolu
s poslední svíčkou narozeninového dortu sfoukne z rodičů břímě
posuzování rodinných chorob a lehkým krokem opustí ordinaci pe-
diatra, kde strávil část své nesnadné adolescence. Žižkovská poho-
tovost nabízí dospívajícím mladým lidem i zcela malým dětem kaž-
dý večer po 21. hodině předběžnou zkoušku dospělosti. Ano, uhodli
jste, ale nespěchejte příliš, možná se ještě ve dveřích minete s dět-
ským lékařem.
I pohotovostní lékař pro dospělé dobře zná specifika akutních dět-
ských nemocí. Rodiče často znepokojí rychlá změna zdravotního
stavu ratolesti. Příkladem může být prudký nárůst teplot či jiných
příznaků virózy, svědčící zpravidla o dobré schopnosti dítěte reago-
vat, obnovit rovnováhu organismu. Horečka nad 39 stupňů však již
vyžaduje konzultaci lékaře a vyloučení případného vážnějšího pro-
blému, zejména jsou-li příznaky provázeny též sípavým kašlem či

dušností. Nedoporučuji podceňovat ani setrvalé bolesti břicha, pro
které chybí rozumné vysvětlení. Kojenci a batolata k nám někdy
promlouvají jiným jazykem – nápadnou změnou nálady a pohybo-
vé aktivity, spavostí či naopak neklidem.
Opravdu vážný problém (bezvědomí, epileptický záchvat, akutní
dušnost s promodráním) řeší vždy Záchranná služba. V některých
méně akutních případech bývá přesto nezbytné přijmout malé dítě
k hospitalizaci, pro žižkovské pacienty funguje Dětská klinika
v ulici Ke Karlovu na Praze 2, kam jsou zpravidla přijímáni se svý-
mi rodiči. Lékař po aplikaci léků zváží odeslání malého pacienta do
nemocnice, vykazuje-li například výše zmiňovaný sípavý kašel
s dušností. U banálních onemocnění naopak raději s vyšetřením
u lékaře vyčkejte do druhého dne, zbytečný transport do zdravot-
nického zařízení zanechá v nevyspalém, často i vyděšeném dítěti
v sychravém podzimním počasí nepříjemnou vzpomínku.         

MUDr. Tomáš Morava

Historiãtí elegáni na Vítkovû i pfied radnicí

V sobotu 21. 9. se proháněly vozy nejrůznějších značek i věku od
vojenského muzea na Vítkově až na Havlíčkovo náměstí. Tady pak
mohly asi 40 zaparkovaných veteránů obdivovat stovky návštěvní-
ků. Petr Holík a Společnost Vlasty Buriana tak odstartovali první
ročník Putovního poháru krále komiků Vlasty Buriana. A proč
zrovna tady? Pilný čtenář Radnič-
ních novin i zdejší pamětník jistě
ví, že slavný herec u nás nejen
dlouho žil, chytal údajně i za Vik-
torku, ale na zdejší radnici se do-
konce oženil. Jeho vůz, slavná
Zetka, sice pro tentokrát chyběla,
ale organizátoři slíbili, že příště ji
představí také. 

•
12. října se na Vítkově konal 
13. ročník Čtvrtmíle Žižkovem.
Na trati dlouhé 400 metrů spolu
v osmi kategoriích změřili síly
majitelé historických automobilů
i motocyklů a také se rozloučili
s motoristickou sezonou. 
K vidění byly i takové lahůdky,
jako tradiční parní válec v prove-
dení mini i maxi z výtopny Zlí-
chov, několik impozantních For-
dů, maličká, avšak proklatě rychlá
formule Škoda. Velkou pozornost
poutaly také nablýskané Pragov-
ky, stříbrný a černý Tatraplán,  ha-

sičský vůz z Kolína a několik s láskou opečovávaných VW brouků.
Zvítězili jako vždy všichni, které ani sychravé podzimní počasí ne-
odradilo od cesty na vrch Vítkov.

Stáňa Peričová, Michaela Púčiková, 
foto M. Púčiková a Rehiv Klub Praha AČR

Takhle se  proháněli motocykloví veteráni na Čtvrtmíli

Z Putovního poháru krále komiků Vlasty Buriana
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130 let tûlocviãné jednoty Sokol ÎiÏkov 
V roce 1859 po pádu Bachova absolutismu
začaly vznikat vlastenecké spolky a v roce
1862 byla založena také první česká těloc-
vičná organizace – Sokol.
Mezi zakladateli žižkovského Sokola byli
v roce 1872 i PhDr. Miroslav Tyrš, JUDr. Jan
Podlipný, spisovatelé Svatopluk Čech, Alois
Jirásek, Adolf Heyduk, Ignát Herrmann
a Eliška Krásnohorská.  
S výstavbou budovy se započalo 13. 9. 1897
a již 24. 9. 1898 byla stavba dokončena. Pří-
stavbou v roce 1933 se budova rozšířila a při-
byly dva tělocvičné sály, divadelní a sál pro
loutkové divadlo. Rozsáhlý archiv se podařilo
uchránit a zachovat i během 2. světové války,
ačkoliv  budovu i majetek zabral Wehrmacht.
Činnost byla obnovena v roce 1945. Po obdo-
bí násilného sjednocování tělovýchovy a změ-
nách názvů navazuje tělocvičná jednota Sokol
Žižkov I na své slavné tradice vstupem do
ČOS až v roce 1998. Budova prošla za vý-
znamné finanční pomoci MČ Praha 3 v roce
2001 rozsáhlou rekonstrukcí fasády. V sou-
časnosti má asi 800 členů v deseti sportovních
oddílech.

U příležitosti 130. výročí se zde 8. 10. 2002 konal v rámci festivalu Nekonvenční žižkov-
ský podzim slavnostní koncert. V historickém velkém sále Sokola Žižkov zazpíval dětský
pěvecký sbor Rolnička pod vedením sbormistra Karla Virglera. Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout výstavu exponátů dokumentujících 130 let trvání žižkovského Sokola, vystavena
je také zakládající listina i prapor, které se dochovaly i přes časy nacismu a komunismu. 
Výstava bude přístupná do konce roku 2002.
Při zahajovací řeči na slavnostním koncertě připomněl bratr Slánský že nejen cvičením ži-
li Sokolové. „Vždy se starali o věci občanské. Finančně i jinak podporovali chudé a neza-
městnané občany… Přispívali na výstavbu Národního divadla, podporovali Českou matici
školskou, pořádali sbírky na stavbu pomníku Jana Žižky. Sokol nikdy nebyl jen tělocvič-
ným spolkem, který se stará jen o to dosáhnout co nejvyšších výkonů mnohdy za cenu ne-
dovolených prostředků. Lidé chodili do Sokola, aby zde nacházeli rozptýlení a rekreaci po
celodenní práci.“ Text a foto Michaela Púčiková

Představitelé Sokola Žižkov I kladou 
květiny k hrobu Miroslava Tyrše na 
Olšanských hřbitovech

Z Cimrmanova Afrického deníku

Zdálo by se, že po pětatřiceti letech začne pra-
men ryzího, inteligentního humoru již vysy-
chat a o DJC se bude pomalu  hovořit jen v ča-
se minulém. Avšak je tomu právě naopak.
Smíchem uslzelé oči diváků, kterým se již po-
dařilo Afriku zhlédnout, jsou toho nepochyb-
ným důkazem. Představení o českých vzdu-
choplavcích, kteří díky vynalézavosti jen
o vlásek uniknou jisté smrti a následnému po-
zření africkými lidojedy, opravdu nikoho ne-
zklame. V semináři, jež je nedílnou součástí
každé hry, se mj. dovíme, jak šikovně Cimr-
man vybruslil z faktu, že domorodí Afričané
bývají tmavé pleti a zpravidla mluví naprosto
odlišným jazykem. Překvapením je také zjiště-
ní, že Cimrman byl vlastně zakladatelem dneš-
ního internetu. Na Letnou totiž umístil tzv.
Cimrmanovo informační (encyklopedické) ša-
pitó, v němž bylo zaměstnáno 12 středoškol-
ských profesorů ve výslužbě. Ti pak podle
svých vědeckých oborů odpovídali na telefo-
nické dotazy. Navíc byly jejich oblíbenou sva-
činou zavináče… Proč Cimrman zařazoval do

svých her nezbytné pasáže nazvané Jmelí už
prozrazovat nebudu, protože si jistě nenecháte
tento nevšední divadelní zážitek ujít. A po
představení se vám nebude
chtít domů, stejně jako mně.
Po veřejné generálce jsem
proto nakoukla do šatny
a zastihla tam dlouholetého
člena souboru Václava Kot-
ka, který si právě hodlal za-
měnit slušivý obleček lido-
jeda za civilní oblek ředitele
Divadelní agentury ECHO,
která má tento soubor pod
svými křídly již od roku
1990. O Africe, jejíž premi-
éra byla naplánována na 35.
cimrmanovské narozeniny,
pak prozradil, že původní Cimrmanův text
upravovali Z. Svěrák a L. Smoljak zhruba rok.
„Možná i někoho zklamu odhalením tajemství
šéfů cimrmanovské kuchyně,“ pokračuje V.
Kotek omluvně, „ale všechny jejich tvůrčí

schůzky probíhaly zcela prozaicky doma u po-
čítače. Tato společná setkání však jsou nesmír-
ně cenná, protože v divadle se oba díky alter-
nacím jen míjejí. Hru jsme nacvičovali od
dubna do prázdnin a intenzivně pak celé září.
Její pražské premiéře jako obvykle předcháze-
la předpremiérová šňůra po českých a morav-
ských městech, ve kterých má náš soubor své
stálé publikum.“  Na otázku, jak je možné, že
lidé se stejně jako za totality stále skvěle baví,
dostávám jednoznačnou odpověď: „Sám pro
sebe jsem si to zdůvodnil tím, že kluci se nikdy
nesnažili dělat politickou satiru, ale dělají si
srandu sami ze sebe, z české nátury, jejímž
oponentem je německá povaha. Lidé si naráž-
ky, ať politické či jiné, rádi hledají mezi řádky
sami. Svěrák tu s oblibou cituje Wericha - 
Blbovi musíš dát kameny, po kterých může
s tebou jít. Zbývá jen pro pořádek dodat, že
v legendární Malostranské besedě proběhla do 
14. 10. výstava 35 let DJC rekapitulující uply-
nulá léta. Kdo ji nestihl, nemusí truchlit, ČT 2
připravuje na poslední neděli v tomto roce po-

řad o Divadle J. Cimrmana a v Hospodě 
Na Mýtince poblíž Žižkovského divadla bude
od 28. listopadu vystaven Cimrmanův betlém.   

Eva Horníčková
Foto archiv DJC a Petr Hecht

Právě před deseti lety se v Radničních novinách objevilo toto oznámení: „Bylo zjištěno, že český génius Jára Cimrman bydlel v lé-
tech 1905-7 ve Štítného ulici na Žižkově! Divadlo J. Cimrmana oznamuje ct. veřejnosti, že bude od 4. 10. 1992 z pietních důvodů
působit v Žižkovském divadle v téže ulici.“ Výchozím bodem pro DJC je však 4. říjen roku 1967, kdy se v sále Malostranské bese-
dy konalo historicky první představení.  Premiéra hry Akt se setkala s obrovským ohlasem, který výhradně mužský soubor slože-
ný záměrně z neherců provází dodnes. Z pera autorské dvojice (Cimrman/Svěrák) či trojice (Cimrman/Svěrák/Smoljak) vzešlo
úctyhodných 14 her, které má DJC dodnes na repertoáru. Ta zatím poslední nás zavede do nitra civilizací nedotčené Afriky. A jak
jinak, její premiéra se odehrála právě 4. 10. 2002 v Žižkovském divadle.  

Úspûchy SK Z· Jeseniova
Vážení sportovní přátelé, chtěli bychom vás
opět seznámit s výsledky našeho sportovní-
ho kubu. Jistě již víte, že SK ZŠ Jeseniova
působí v rámci Českého atletického svazu,
jehož soutěží se pravidelně účastníme. 
V letošním roce jsme dosáhli nebývalých
výsledků, a to jak v soutěžích jednotlivců,
tak i družstev. Neuvádím výsledky, kterých
jsme v rámci Pražských soutěží dosáhli, což
ošidí hlavně naše mladší žactvo, které má
velmi dobré výsledky, ale nejsou pro něj vy-
psány republikové soutěže.
Nejcennější výsledky v soutěžích jednotliv-
ců dosáhli tito závodníci a závodnice: Jana
Svobodová se stala mistryní republiky v ho-
du oštěpem v kategorii žen do 22 let, hodila
46,37. Mezi staršími žákyněmi dosáhla titu-
lu mistryně republiky v hodu oštěpem Mo-
nika Dubinová, hodila 37,15. Mezi muži do
22 let obsadil třetí místo velmi kvalitním vý-
konem 726 Zbyněk Hnízdil, to samé místo
mezi dorostenkami obsadila Martina Má-
chová v běhu na 400 metrů překážek časem
1:05,75. Do desátého místa na republice se

naši závodníci umístili patnáctkrát. Při re-
prezentačních utkáních mládeže naši vlast
reprezentovali tito naši členové - Jana Svo-
bodová, Zbyněk Hnízdil, Monika Dubinová,
Matěj Knopp a Jakub Měchura.
Muži a ženy se probojovali do první národ-
ní ligy, což je druhá nejvyšší soutěž v atleti-
ce. Náš tým tam bude jako jediný, který tré-
nuje ve skromných podmínkách na hřišti,
které má 270 metrů. Budeme tam jediný
tým, který je nucen hospodařit z vlastních
zdrojů a není nikým podporován. Že jsme se
tam dostali, považujeme za zázrak, už proto,
že dodržujeme naši základní doktrínu, tj. vy-
chováme-li talent, snažíme se ho předat do
nejvyšších složek. Letos posíláme Z. Hníz-
dila do Dukly a J. Korešovou do USK. Jsme
rádi, když se našim odchovancům daří, na-
příklad J. Poděbradský a P. Hnízdil jsou čle-
ny reprezentačního výběru. V soutěžích
mládežnických družstev se nám dostaly do
finále mistrovství družstev ČR čtyři týmy.
Ve finále mistrovství republiky mělo 4 a ví-
ce družstev pouze 5 klubů. Dorostenci skon-
čili na 6. místě, dorostenky na 8. a starší žá-
ci a žákyně na 9. místě. Úspěch je cennější 
o to, že regule umožňují v soutěžích druž-
stev poměrně rozsáhlé hostování, naše druž-
stva tu pak prakticky stojí proti krajským vý-
běrům, nám v dorostu pomáhali pouze čtyři
závodníci ŠAK Novoborská.
Na závěr bych chtěl oznámit, že do našeho
oddílu neustále nabíráme děti od 6. třídy.
Máme sice název základní školy, ale přijímá-
me děti z celé Prahy. Dále bychom chtěli
oslovit každého, kdo by nám v naší práci
chtěl pomoci. 

Informace o našem klubu na 
www.jeseniova.cz nebo na tel. 721913995.

Milan Gála ml., místopředseda 
SK ZŠ Jeseniova 96/2400 

Po premiéře pohádky Dlouhý, 
Široký a Krátkozraký 17. 10. 1974 

Český reprezentant a třetí z Mistrovství
ČR do 22 let ve skoku dalekém Z. Hnízdil Vinohradská 138, 130 00 Praha 3, tel: 271 734 720 • Karlovo nám. 19, 120 00 Praha 2, tel: 224 922 032

Pohár starosty podesáté

Příležitost předvést sportovní dovednosti do-
stávají žáci základních škol a víceletých gym-
názií ve 4 věkových kategoriích. Žádná soutěž
v Poháru se nehraje vyřazovacím systémem,
ale ve skupinách, jejichž vítězové postupují
do semifinálových a finálových bojů o koneč-
né pořadí. Finální umístění v jednotlivých
soutěžích se bodují olympijským způsobem -
získané body se sčítají a jejich celkový počet
určí konečné pořadí celoročního snažení. Sou-
těž o Pohár starosty Prahy 3 tradičně kulmi-
nuje Sportovním dnem žižkovských škol. 
Na něm první 4 školy v celkovém pořadí do-
stávají finanční prémii a vítězná škola putovní

Pohár starosty. Medailisté jednotlivých soutě-
ží obdrží upomínkové tužky s pohárovým lo-
gem a družstva pak diplomy. Vítězové pak re-
prezentují Prahu 3 na pražských finále.
Snaha o nejvyšší bodový zisk a co nejlepší
umístnění děti zdravě motivuje, zkvalitňuje je-
jich výběr a sportovní přípravu a umožňuje
porovnání kvality.
Do alba vítězů se v předcházejících ročnících
4x zapsala ZŠ Jeseniova, 2x ZŠ Lupáčova a
jednou ZŠ Lobkovicovo náměstí, Chmelnice
a náměstí Jiřího z Poděbrad.

Mgr. Vlastimil Kotrba, 
Středisko sportu DDM Praha 3

Populární sportovní soutěž základních škol o Pohár starosty odstartovala v září již
svůj desátý ročník. V průběhu roku se reprezentační výběry škol střetnou o body v ma-
lé kopané, v přespolním běhu, plavání, stolním tenisu, florbalu, košíkové, volejbalu,
vybíjení a v atletických soutěžích o Pohár Rozhlasu, Olympijském čtyřboji a štafeto-
vém závodě o Žižkovský kolík. Dívky ještě navíc v přehazované a chlapci v tradičním
turnaji Žižkovských škol v kopané.

placená inzerce
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Specialista na kuchyně pro mladou generaci

Vždy rychle, levně a kvalitně
Veškeré služby zajištěny

Koněvova 18, PRAHA 3

Tel./fax: 222 781 742

Vynikající kvalita za nízké ceny
Pomůžeme zajistit spotřebitelský úvěr ČS

Kuchyňské studio

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

VÝBĚROVÝ SEKÁČVÝBĚROVÝ SEKÁČ
Bořivojova 75, Praha 3

Tel. 606 452 088
Po – Pá 10–13, 14–19

■ Naše čtenářka paní  Cajthamlová 
z Prahy 3 by ráda poděkovala 
lékařům a celému personálu 
nemocnice v Kubelíkově ulici 

za laskavou a svědomitou  péči, 
kterou poskytli jejímu manželovi.

■ Prodám učebnici angličtiny Headway
Intermediate, 300 Kč. Tel. 222 780 705
več., 604 166 129
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu ne-
bo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 222 720 186 nebo  607 214 190
■ Koupím kredenc 1 000 až 2 000 Kč,
skříň 600 Kč, špajzka apod. r. v. 1920,
měkké dřevo. Platím hned, odvezu.
Tel./záznamník 274 814 910
■ Koupím gramodesky- LP, rock, jazz,
klasika atd. nejraději celou sbírku. 
Tel. 241 409 982, 607 791 490
■ Koupím starožitnosti: nábytek, obrazy,
lustry, lampy, hodiny atd. Jsem sběratel,
ne překupník. Volejte do zaměstnání mezi 
8-17 h. Tel. 224 919 013. Platba hotově.
■ ASTOR SPRÁVA DOMŮ
Veškeré domovnické práce i vedení po-
dvojného účetnictví.
Tel. 222 713 324, 606 894 544
■ Koupím starý motocykl zn. JAWA
Californian. Tel. 241 728 795
■ INSTALATÉŘI DYTRICH 
rekonstrukce-opravy. Tel. 222 581 402 
(8-9 h), 603 261 439
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR prová-
dí úklid domů, chodníků a kanceláří.
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklido-
vých prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 222 713 324, 606 894 544, 
603 595 209
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
602 212 089
■ AJ- indiv. Výuka po celý den- zkuš.
kvalif. lekt. Tel. 222 711 057
■ Vyučuji hře na klavír. Eva Netíková
Tel. 732 922 790, 284 861 649
■ Učitelka naučí nebo doučí vaše dítě ně-
mecky nebo rusky. Tel. 222 729 357, 
604 464 510

INZERCE
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. 
Tel. 222 729 149, mobil: 603 869 113, 
dr. Čiháková
■ English conversations with a native spe-
aker. Tel. 605 761 951
■ Astrologické poradenství, výklad ta-
rotových karet i po telefonu. Ing. Seifer-
tová. Tel. 607 679 674, 222 728 340
■ Vyučuji hru na kytaru. Absolvent kon-
zervatoře, AMU, praxe v LŠU. 
Tel. 604 370 594
■ Pedikúra u zákazníka Tel. 222 710 220
■ Přepíšu texty na PC. Tel. 603 881 156
■ Anglická konverzace a výuka s rodilým
mluvčím . Tel. 605 761 951
■ STAVÍTE? REKONSTRUUJETE?
Projektovou dokumentaci, jednání 
s úřady a realizaci stavby Vám zajistí
AGS-studio.cz, Pod Klamovkou 7, 
Praha 5, Tel. 604 241 512
■ Němčinu doučí VŠ s dlou. odb. praxi.
Dochází. Tel. 222 586 941 
■ Dodatečný zápis všech věkových kate-
gorií do oddílu Kung - Fu i ženského oddí-
lu sebeobrany se koná 28.10. - 1.11. 
v 17.30 - 18.30 hodin v Kung - Fu škole
Petry Lorenzové, Cimburkova 19, Praha 3.
Kurzovné pro tréninky 2 x týdně do konce
ledna je 1500,- Kč. Kontakt: 606 582 848,
www.shaolin.wz.cz
■ Individuální výuka, doučování AJ, NJ
nabízí student PF UK /studium na univer-
sitě v Německu, pracovní pobyt v USA/
100 Kč/hod. Mobil. 603 360 068, 
e-mail: Pavel.hla@seznam.cz
■ Sportovní a relaxační masáže - nabízí
zdrav. sestra, abs. speciálního kursu (certi-
fikát). Tel. 222 728 563
■ Malířské, lakýrnické a úklid. práce
včetně čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. Tel i zázn.
220 807 635, 607 240 407, 723 339 160.
■ Ušiji, poradím, navrhnu, opravím. Tel.
222 540 592, 606 513 333
■ ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad Praha 3 při-
jme od února 2003 učitele fyziky. 
Tel 222 725 404
■ Sháníte levnější nájem? Za váš nájemní
byt v Praze nabízím hezký byt mimo Pra-
hu formou výměny. 
Tel. 222 715 521, 603 914 189

■ Vym. st. byt 2+kk, 59 m2, I.kat, 2.pat-
ro, P-3, u Židovskýcch pecí za 2+1 i vět-
ší, i OV, DV,LBD i před privat. Dopla-
tím. Tel. 222 583 116-večer
■ KOUPÍM BYT jakékoli velikosti, kate-
gorie a vlastnictví, kdekoliv v Praze, mož-
no i dekret - nájemní smlouva v domě 
s majitelem atd. i IV. kategorie, zdevasto-
vaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsa-
zený či s jakoukoliv právní vadou. Forma-
lity zajistím, zaplatím stěhování i případné
dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu
zaplatit i náhradní byt a dát čas na vystě-
hování. Seriozní jednání, platba ihned a 
v hotovosti. Tel. 222 712 015, 222 713 032 
■ 3+kk 82,6 m2 Koněvova, majitel za 1+1.
Tel. 222 587 185
■ Koupím půdní prostor k vestavbě by-
tu. Tel. 608 524 781
■ Vyměním 2+1 s balk. 54 m2 zděný, 2.p.
s výtahem, v čistém udržovaném domě 
v zeleni za 3-4+1. Tel. 284 820 034, 
776 661 499
■ Pronajmu garáž roh Spojovací a na Bal-
káně 20m2 - 1000 Kč/měs. tel. 266 314 161
■ Vym. st. byt I.kat. 2+kk, 45m2 po re-
ko. 3.p. výt. Praha 6 Dědina za pod. st.
byt 1.kat. 2+kk nebo 2+1 příp. menší
3+1 s výtahem v P3 , P10, P2 - dobr.
spoj. Na Floru. Mobil. 604 927 945
■ Za dřevo pokácím motorovou pilou. Tel.
603 833 107
■ Gars. na P3 za 2+1 na P3. nebo vym.
3+1 Šumava za 2+1  až 3+1 na P-3 Ohra-
da-Spojovací. Tel. 338 337 258 
■ Koupím byt v P-3, nejlépe DR a OV
možno i směna s doplatkem u obecního,
před priv. výhodou, platba v hotovosti. 
Tel. 603 270 727
■ Vyměním byt 2+kk, lodžie, Petrovice,
v osobním vlastnictví, za větší blíže centra
v OV, DR nebo před privatizací. (S příp.
dluhy pomohu.) Tel. 241 728 795

Máte nového souseda.
Zastavte se na kus fieãi... 
tfieba o bydlení.

Jsme Vám blíÏ. VáÏení klienti, s rostoucími poÏadavky na vy‰‰í kvalitu sluÏeb, kterou od nás oãekáváte, se
také zvy‰ují nároky na zázemí pro jejich poskytování. Rádi Vás proto od 15. 7. 2002 
uvítáme v novém Zákaznickém centru v ulici Vinohradská 180, Praha 3. Tû‰íme se na Va‰i ná-
v‰tûvu.

www.burinka.cz informaãní linka: 800 207 207 poradenská linka: 224 309 179, 224 309 134

Zákaznické centrum, Vinohradská 180, Praha 3
Zahájení provozu – 15. 7. 2002

Soukromá baletní škola J. Nemce, BcA
em. sólisty baletu Národního divadla
Výuka 2x týdně, všechny hodiny vede osobně 

Ján Nemec, první sólista baletu ND v Praze v letech 1982- 1997
Deset let zkušeností, profesionální práce s dětmi ve věku od 5 do 15 let. 

Vlastní školní představení!
Soustředění v průběhu letních prázdnin!

Dny otevřených dveří!
Účast na soutěžích!

Podrobné informace Vám rádi poskytneme a veškeré dotazy zodpovíme 
na tel. 222 720 060, 603 326 720, e-mail: mandala@atlas.cz

Adresa: Koněvova ul. 19, 130 00 Praha 3
Spojení bus 207, 133 z Masarykova nádraží , zastávka Tachovské nám. 

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY DZIK

SEČ TRÁVNÍKU

KÁCENÍ A PROŘEZY

VÝSADBY A ÚDRŽBY

CHEMICKÉ POSTŘIKY

DODÁVKY SUBSTRÁTU               

Tel.: 602 325 392,  266 314 755

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY DZIK

Orientální zboží

Exotické čaje

Mozkové živiny a nutrienty

Přírodní produkty

Mithras Temple
Štítného ul. 32/711

Tel. 602 623 501

Záruka 2 roky  nejlevnější, nejlepší

ŽALUZIE, ROLETY
!! vykupujeme staré žaluzie na protiúčet !!

Kupón - sleva

20%
z ceny montáže

hliníkových žaluzií

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

Prodáme rychle Vaše

• BYTY •
• DOMY •

za Vaše ceny
Právní jistota

RÁJ NEMOVITOSTÍ S.R.O.
Jičínská 4, Praha 3

Tel.: 267 315 793, 272 730 420
reality@raj-nemovitosti.cz
www.raj-nemovitosti.cz
ŽALOBA NA VYKLIZENÍ BYTU 

Z DŮVODU NEPLACENÍ NÁJEMNÉHO?
Hrozí Vám to v družstevním domě?

Někdy je situace ještě řešitelná včetně zajištění
bytové náhrady a úhrady všech vašich dluhů

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY 
pro velké i malé org. - již dostatek zkuš.
tel: 222 581 050, email: ekon@cmail.cz

mluvíme rusky a anglicky

Výprodej zásob 
(české výrobky)

• utěrky bavlna – len 3 ks 70 Kč •

• šátky 100% vlna od 90 Kč •

• šály 100% od 90 Kč •

• látky vlna-PES od 100 Kč •

Praha 3, Přibyslavská 3

Zvoňte na Krivocheev či CHEMTEX

Mobil: 602  224 570

Zajímavé velkoobchodní slevy

Dne 13. listopadu 2002 v 10 hod. pro-
běhne dražba movitých věcí v budově
Obvodního soudu pro Prahu 3, Jagel-
lonská 5, Praha 3. Prohlídka věcí je 
v den dražby 8.30-9.45 hod.
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DEMOKRATÉ JANA KASLA

Proč jdeme do komunálních voleb v Praze 3?

Protože máme jasnou představu o možnostech
zlepšení práce radnice Prahy 3, potřebné
zkušenosti a elán měnit věci k lepšímu.

Protože nechceme, aby politika radnice Prahy 3
byla propletena s osobními ekonomickými
aktivitami a zájmy zastupitelů.

Chceme řádně spravovat naši společnou obec
– Městskou část Praha 3 –

pro Vás a s Vámi.

Ing. Tomáš Mikeska,
lídr volebního 
obvodu II, 
kandidát na starostu

Pavel Kubiče, 
lídr volebního 
obvodu I

Tomáš Roubal, 
lídr volebního 
obvodu III

Zdeněk Pavelka, 
lídr volebního 
obvodu IV

Petr Cibulka: 
ŘEŠENÍ PRO PRAHU

KOALICE PRAVÝ BLOK 
Petra Cibulky  

a
STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU

Učiníme politické prostředí z hlediska ZÁJMŮ občanů-daňových poplatníků
naprosto OTEVŘENÉ, PRŮHLEDNÉ a jimi KONTROLOVATELNÉ!
PROTO PROSADÍME:
• REFERENDA, jako přednostní způsob rozhodování na všech úrovních
PŘÍMO OBČANY! • VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH A PODNI-
KATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ nekompromisní podporou drobných a středních
domácích podnikatelů • NOVOU SOCIÁLNÍ POLITIKU: Už ne sociální síť, ale
sociální trampolína! Nezaměstnaní musí mít možnost vykonávat obecně pro-
spěšné práce za mzdu, nebo absolvovat rekvalifikační kurzy S NEJVYŠŠÍ
ÚSPĚŠNOSTÍ, chtějí-li si udržet nárok na podporu v nezaměstnanosti! • BOJ
PROTI KRIMINALITĚ přechodem na odměňování policistů podle výsledků je-
jich práce! • ZVÝHODNĚNÍ LEVNÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA OBECNÍCH
POZEMCÍCH, aby nabídka levných bytů převýšila poptávku po nich! •
ZÁSADNÍ ZMĚNU VE VŠECH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH! Výběrová řízení MUSÍ
být naprosto otevřená, průhledná a pod sankcí VEŘEJNĚ kontrolovatelná! •
PRÁVO OBČANŮ NA PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ INFORMACE usnadněním a podpo-
rou vzniku dalších MÍSTNÍCH televizních a rozhlasových stanic • ZÁKON
O DOMOVSKÉM PRÁVU! Tento zákon zabrání soustřeďování bezdomovců,
žebráků a asociálních osob v našich městech! Města musí mít právo takové
osoby zadržet a nechat deportovat do jejich domovské obce • NEUTRALIZACI
NEKONTROLOVATELNÉ MOCI MONOPOLŮ nad jejich odběrateli! 

Pravý Blok: www.cibulka.net, www.PravyBlok.cz  
Strana zdravého rozumu: www.StranaZdravehoRozumu.cz

„TROJKA – DOBRÁ ADRESA“
VOLTE UNII  SVOBODY – DEU

Proã? ProtoÏe pak bude platit:
„ KaÏdá ulice má svého stráÏníka“

„ KaÏdá ulice má svého metafie“
„ Podnikání – pil ífi  ekonomiky “

„Trojka – dobrá adresa“

Setkání s kandidáty US – DEU 31. 10. 2002 

v 16 hod. na nám. Jifiího z Podûbrad

Slosovatelný kupon - odstřihněte, vyplňte, přineste s sebou 
31. 10. 2002 na náměstí Jiřího z Poděbrad 
Jméno a příjmení:
Adresa:

�
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S lidmi pro lidi

Správná volba pro Prahu 3
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ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
V PRAZE 3 VÁM NABÍZÍ PROGRAM

OTEVŘENÁ RADNICE
MILÍ SPOLUOBČANÉ

Nastal čas voleb – čas složit účty a ukázat své před-
stavy, jak pokračovat na radnici. Sociální demokracie
byla druhou nejsilnější stranou v zastupitelstvu. Avšak
byla stranou opoziční, bez zastoupení v Radě
Městské části. V Praze 3 rozhodovala  pravicová koa-
lice (ODS, KDU, US). My, sociální demokraté,
nejsme spokojeni s tím, jak se radnice chovala, jak
hospodařila s obecními penězi, jak komunikovala,
lépe řečeno nekomunikovala,  s občany. To chceme
změnit! Představujeme Vám zde náš program
Otevřené radnice. Pokud Vás myšlenky v něm
obsažené zaujmou, doufáme, že nás přijdete ve vol-
bách podpořit.

VEŘEJNÁ SPRÁVA – SLUŽBA OBČANŮM

Máme zájem komunikovat s občany. Radnice,
zaměstnanci a především volení zástupci musí
občanům naslouchat. Na radnici jsou proto,  aby
obyvatelům města sloužili! Ti, kteří to nechápou,
musí odejít. I menšinový názor musí být slyšen.
V Radničních novinách chceme dát prostor  každé-
mu, kdo má co říci k problémům městské části.
Zamezíme korupčnímu jednání tím, že výdaje a
příjmy obce, ať věcné či  finanční, v členění na jed-
notlivé položky budou skutečně veřejně přístupné
k nahlédnutí.  Výkon státní správy je třeba odpoliti-
zovat. Denní práce úředníků musí být snadno přís-
tupnou službou podle zákonů a předpisů bez ohledu
na  politickou, sociální a národnostní příslušnost.
Také proto budeme usilovat o zachování  všech stát-
ních úřadů pro Prahu 3 na jejím území. 

BYDLENÍ NENÍ OBCHOD,  ALE ŽIVOTNÍ JISTOTA

Nejsme spokojeni s tím, že radnice nestaví nájemní byty
pro  mladé manžele a sociálně slabé občany. V následu-
jícím volebním období pokládáme za  reálnou výstavbu
150 takových bytů. Nájemné ze všech obecních prostor
budeme investovat do nemovitostí v majetku obce. Ne
jako nyní, kdy z nájemného máme financovat výstavbu
„potoka“ na náměstí Jiřího z Poděbrad. Bydlení není
obchod. Bydlení je sociální právo, a proto nepřipustíme
bezhlavé zvyšování  nájmů pro  občany Prahy 3.
Provedeme  diferenciaci nájmů podle skutečné kvality
bydlení. Ve správě obecních bytů je stále co zlepšovat.
Jedním z kroků, které zajistíme, je vrácení Správy
komunálního majetku pod kontrolu zastupitelstva.
Prodej bytů do osobního vlastnictví je mnohdy nekorek-
tní.  Obec se ke svým obyvatelům nechová  vstřícně.
Nejen, že jim prodává předražené byty, ale utápí zde i
v rekonstrukcích peníze, které by měla využít jinde. Jde
většinou o vynucený prodej  něčeho, co by si lidé za
normálních okolností nekoupili.

Není nám jedno, jaké provozovny jsou v obecních pros-
torách.  Nejvyšší nájem není vždy prioritou. Chceme,
abychom měli blízko do prodejen potravin, do trafiky, 
k řezníkovi, do čistírny nebo k holiči.

SOCIÁLNÍ PÉČE – 
CESTA KE SPOKOJENOSTI OBČANŮ

Síť zdravotnických zařízení nebudeme zmenšovat.
Velmi důležitý je systém organizační a místní
návaznosti. Chceme takovou síť, kde nebude muset
pacient přebíhat „půl Prahy“ od obvodního lékaře
k rentgenu a zpět.  Vzhledem ke kratším pobytům
v nemocnici zdokonalíme systém domácí péče, kdy
se pacient doléčuje doma a navážeme jej lépe na
péči sociální. Mnohdy neúnosně dlouhé čekací doby
na domov důchodců zkrátíme výstavbou dalšího
objektu. Domy s pečovatelskou službou zachováme.
Nechceme našim seniorům jen posílat přání
k narozeninám, chceme pro ně něco skutečně
udělat.  Pro občany v životních krizích zprovozníme
azylové bydlení v počtu 7 bytů. Budeme podporovat
aktivity pro naše starší a tělesně postižené spolu-
občany.

ZA BEZPEČNÝ OBVOD

Strážníci městské policie musí po ulicích nejen jezdit,
ale také chodit. Budeme prosazovat zvýšení  počtu
strážníků v ulicích. Průchod nočním parkem či
sídlištěm musí být bezpečný. Zdejší  starosta musí
mít kompetence k  obecní policii na městské části, ne
jako dnes, kdy jedinou kompetenci má primátor.
Prosazujeme obnovu MO Policie ČR Vinohrady,
které dříve bylo v Přemyslovské ulici a osvědčilo se.
Kamerový systém je účinný pomocník v boji proti
zločinu. Chceme jej instalovat všude tam, kde je
velký výskyt dětí. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ + ÚZEMNÍ ROZVOJ

V životním prostředí se leckdy plýtvá. Za 40 mil. Kč
pravicové strany na radnici  stále chystají megalo-
manskou rekonstrukci náměstí  Jiřího z Poděbrad.
Za tyto peníze chceme skutečně pečovat o zeleň.
Nechceme výstavbu administrativních budov na
zelených plochách na úkor potřebných parků– viz.
Flora. Automaty na kojeneckou vodu, či ekologicko-
přírodovědná soutěž pro děti „Za kapkou rosy“,
automatická závlaha na náměstí W. Churchilla, to
jsou úspěchy sociální demokracie. V současnosti se
realizuje projekt „Nového spojení“. Jedná se o vybu-
dování dvou tunelů pro vlaky v hoře Vítkov. Zajistíme
takový způsob zásobování obchodů, který bude
minimálně  rušit  občany a  veřejnou dopravu. Jsme
proti výstavbě na vodojemech v oblasti Flory.
Usilujeme o rekonstrukci  veřejných studní na
obvodě.

PRIVATIZACE OBECNÍHO MAJETKU

Obecní majetek musí sloužit občanům. Jeho bezhlavý výprodej a následné projídání utržených peněz, které
předvádí stávající vedení radnice, je pro nás nepřijatelné.

Michal Kucián
soukromý podnikatel

Robin Tampa
úředník

Bohuslav Nigrín
projektant

Jan Holub
ekonom

Marie Koksová 
laborantka

Věra Toběrná
ekoložka 
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Naším programem je dialog. Se všemi občany. Chceme slyšet Váš hlas. Chceme, aby všichni zastupitelé byli voličům známi a byli pod jejich skutečnou kontrolou.  Aby každý
věděl,  co kdo  na radnici prosazuje. Chceme aby skončila kabinetní politika, kdy jsou jednání, ale i motivace rozhodnutí Rady pečlivě utajovány. Doba, kdy se starosta skrývá
před občany a nastrkuje úředníky. Radnice má být všech zdejších občanů. Nejde totiž o „velkou politiku“, ale o spoustu věcí, které se přímo dotýkají každého z nás. To chceme.

Pokud se nás chcete na cokoliv zeptat volejte: 605 181 494 Rádi Vám odpovíme.

ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA

Říkáme ne pokusům o rušení základních škol.
Zabránili jsme tomuto kroku jak u školy Perunova,
tak u Pražačky. Říkáme však ano dalšímu modernímu
vybavení škol. Moderních učebních pomůcek je stále
málo. Chceme, aby Rada školy vznikla na každé zák-
ladní škole. Rodiče musí mít odpovídající podíl na
řízení školy. V souvislosti se zaváděním „nultých
ročníků“ udržíme stávající síť předškolních zařízení.
Jejich další vybavení moderními pomůckami je naší
prioritou. Budeme usilovat o to, aby i děti ze sociálně
slabších rodin se mohly účastnit „škol v přírodě.“

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Je třeba opustit dosavadní pasivní rozpočtovou
praxi, která financuje několik let stále  tytéž subjekty
(Žižkovské divadlo, Atrium, Akropolis,..)  a jen auto-
maticky zvyšuje subvence o inflaci a výš. Tyto stáva-
jící rozjeté programy by měly snižovat nároky na
peníze z rozpočtu MČ tak, aby byl prostor pro nové
programy a aktivity občanů na obvodě.  Spolková
činnost k naší městské části vždy patřila. Jsme
připraveni  existující spolky  podporovat.
Pokračování tradičních a úspěšných aktivit – vino-
braní, masopust a další – chceme dále rozvíjet. 

DOPRAVA

Zasadíme se o vyhotovení projektu zásadního řešení
dopravy v kritických místech (např. Seifertova,
Koněvova, Ohrada, Husitská). Celá řada dopravních
řešení je dlouhodobě špatná  i přes připomínky
občanů. Jde o špatnou průjezdnost. Vedlejší komu-
nikace se tak mnohdy stávají hlavními trasami pro
motorová vozidla , která jimi projíždějí nepovolenou
rychlostí a tím ohrožují bezpečnost chodců. Na těch-
to místech je třeba omezit rychlost, instalovat zpo-
malovací pásy. Vyřešit parkování je důležitou otáz-
kou  pro každého motoristu. Spustíme program vý-
stavby finančně dostupných velkokapacitních garáží
pro obyvatele Prahy 3. Preference městské hromad-
né dopravy je pro nás zásadní otázkou. Situace je o
to vážnější, že Radnice Prahy 3 souhlasila se zcela
nesmyslně gigantickou stavbu Paláce Flora, jehož
dopravní obslužnost bude více než 500 aut denně.
Tím dojde dále k podstatnému přetížení křižovatky
Vinohradská – Jičínská a přilehlých ulic.

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Chceme umožnit jak finanční, tak místní dostupnost
aktivit pro děti. Nesouhlasili jsme s překotným
zrušením Kulturně vzdělávacího střediska Trojka  na
Prokopově náměstí, když nebyla zajištěna plnohod-
notná náhrada. Náklady na  vybudování adekvátní
náhrady jsou mnohem vyšší než dotace na provoz
Trojky.  Budeme podporovat všechny, kteří dětem
nabízejí smysluplné využití volného  času. Dnes jsou
mnohdy rozhodující sympatie k vedení radnice. Na
Křížku a na Vítkově postavíme hřiště pro –náctileté.
Program „Sport proti drogám“ má naši organizační 
i finanční podporu.

OBECNÍ FINANCE JSOU NÁS VŠECH

Obec dosud nemá dlouhodobou finanční vizi. To je
věc, kterou změníme. Dochází k plýtvání. Peníze jsou
vyhazovány zbytečně – viz 40 mil. na velkolepé  dílo
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Za tyto peníze lze
opravit 10 bytových domů.  Zrevidujeme prostředky
vynakládané na provoz samotné obce.Ta má dnes
více než 250 mil. Kč pohledávek. Je to důsledek
neomluvitelné liknavosti současných radních.
Chceme, aby občané měli skutečnou možnost
vyjádřit se jak k rozpočtu, tak k velkým investicím
obce – Radniční noviny a ankety v nich jsou k tomu
jako stvořené. 

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Veřejně prospěšné práce jsou klíčem k zaměstnání
určité skupiny lidí. Chceme, aby jich radnice využí-
vala. Budeme poskytovat  podporu obce při zřízení
živností v oblasti řemeslných a sociálních služeb pro
občany i ve spolupráci s Úřadem práce pro Prahu 3.
Nabídnout pracovní příležitost každému, to je náš cíl.
Není pro nás přijatelné, že na obvodě jsou provo-
zovny, které obchodují  zbožím neověřeného původu
(např. zastavárny s nepřetržitým provozem). Proti nim
zakročíme všemi zákonnými prostředky.

ROZHODNĚTE!
PODPOŘTE PŘI VOLBÁCH ČSSD

Vlastimila Vrabcová
učitelka

František Šenk
ekonom

Eva Kaprasová
ekoložka

Miroslav Hluchý
technický analytik

Dagmar Vološčuková
úřednice

Jan Plíva
lesní technik
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VELKOPRODEJNA

PRAŽAČKA
Koněvova 111b, Praha 3 - Žižkov

SMETANA DO KÁVY 10x10 g 9,90 Kč 12,10 Kč

SMET. SÝR DELICATO  2x50 g 14,90 Kč 18,60 Kč

VÍCEZRNNÉ CHLEBY 500 g 23,90 Kč 27,90 Kč

MANDARINKY 314 ml 9,90 Kč 12,50 Kč

ŽAMPIONY 210 g 9,90 Kč 13,90 Kč

KO..LA - kofolový nápoj  2 l 14,90 Kč 18,80 Kč

KÁVA STANDARD MLETÁ 250 g 24,90 Kč 29,80 Kč

UZENÉ ŠPROTY 100 g 7,90 Kč 12,10 Kč

VALTICKÉ VÍNO  1 l 34,90 Kč 44,50 Kč

PĚNA DO KOUPELE  500 ml 29,90 Kč 34,60 Kč

Uvedené ceny platí od 1. do 30. listopadu 2002

PONDĚLÍ – PÁTEK 7,00 – 19,30
SOBOTA 7,00 – 13,00
NEDĚLE 15,00 – 19,30

Běžná cena
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Jak to vidím já?

Prahou se v polovině srpna přehnala pětiset-
letá voda – živelná pohroma, jejíž následky
poneseme  ještě mnoho dalších let. Město je
dnes obrazně řečeno „na kolenou“ a potře-
buje dvě základní věci – finanční zdroje, in-
vestice a za druhé pak pevné, jasné vedení se
stanovením klíčových priorit. Praha vždy
byla městem, které se o sebe umělo postarat
samo, nyní je však zřejmé, že potřebuje i po-
moc druhých. Stát vůči svému hlavnímu
městu nebyl v minulosti štědrý. Jsem pře-
svědčen, že teď to musí být jinak: pomoci
Praze bude muset vláda i parlament. To bu-
de hlavní politický úkol pro nové vedení
pražské radnice. Státní rozpočet se musí stát
jedním z hlavních a rozhodujících zdrojů
k obnově metropole po povodních.
Praha má vynikající „rating“ (hodnocení
mezinárodních finančních institucí), vlastně
ten nejvyšší možný. Je a bude vyhledáva-
ným partnerem silných domácích i meziná-
rodních investorů. Odstranění administra-
tivních překážek pro jejich vstup na
„pražský trh“ je nezbytným předpokladem
úspěchu.  

Třetím významným zdrojem programu ob-
novy Prahy je samozřejmě rozpočet hlavní-
ho města. V tomto ohledu bude příští vede-
ní radnice muset velmi pečlivě přehodnotit
plánované rozvojové programy. Omezit
vše, co není nezbytně nutné, utáhnout si
opasek ve vlastních provozních nákladech
magistrátu, a naopak svoji pozornost zamě-
řit na investice, které nutné jsou.  
Hlavní prioritou bude oblast dopravní infra-
struktury a dobudování páteřního komuni-
kačního systému. Urychlené dokončení
městského a tranzitního – silničního okru-
hu uleví výrazně všem Pražanům. Nezbyt-
né jsou daleko výraznější investice do oprav
a další výstavby metra - metro je skvělý do-
pravní prostředek a možná až po povodních
si leckdo uvědomil, jak důležité pro dopra-
vu v Praze je. Bude třeba zprovoznit další
trasy metra C do Kobylis, Ládví a dále na
Prosek a do Letňan, připravit k výstavbě
trasu metra D z náměstí Míru do Nových
Dvorů či prodloužit trasy metra A na jeho
západním i východním konci. Další rozvoj
tramvajových tratí, např. na Barrandovské
sídliště, bude opět pro desetitisíce Pražanů
nesmírně důležitým krokem.
Dalším klíčovým problémem Prahy je bez-
pečnost. Bezpečná Praha zůstává i nadále zá-
kladní prioritou, do které je nezbytné investo-
vat peníze i lidské zdroje: strážníci v ulicích,
dobře vybavená městská i státní policie jsou
sice recepty známé, ale nezbytné. 
A pak je tu bydlení: nemyslím jen na byto-
vou výstavbu, ale také na efektivní využívá-
ní bytového fondu. Praha je domovem pro
více než milion občanů České republiky. Je
místem k práci i odpočinku a měla by být
především místem klidným a příjemným.
Budu se snažit i o změnu ve fungování Ma-
gistrátu hl. m. Prahy. Cílem je co nejštíhlej-
ší veřejná správa, taková, která umožní,
abychom si o svých životech co možná nej-
více rozhodovali sami. A k tomu je potřeba
velký kus politické odvahy. 

Pavel Bém, starosta městské části Praha 6, 
kandidát na pražského primátora

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

◆ 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

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

ANGLIČTINA o víkendech (15 – 20 h),
NĚMČINA, RUŠTINA o nedělích (5 h)

www.volny.cz/rodet
RODET – RNDr. Dana Čiháková, Bořivojova 12, P-3

222 729 149, 603 869 113

MVDr. Kateřina TANDLEROVÁ
si dovoluje oznámit, že

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Na Hlídce 22, Praha 3

je od 7. září 2002 opět otevřena 
Ordinační hodiny:

Po-Pá  9-12  15-19
So, Ne dle dohody

Prevence, léčba, konzultace.
Objednejte svého miláčka 
na telefonu: 222 587 741

Převeďte své fotografie do PC
Digitalizace kinofilmů 35 mm

Scanování negativů a pozitivů do PC
Kopírování kinofilmů na DVD, CD, ZIP

Archivace fotografií z negativů i diapozitivů
Zpracování fotografií z digitálních fotoaparátů

Úprava fotoalb pro internet, digitální tisk
NOTEBOOK Centrum spol. s r.o. Slavíkova 6
Praha 3, tel.: 222 724 472-3, fax 222 727 691

e-mail: ntk@ntk.cz, www.ntk.cz

Pro vaše byty, domy je tu firma
TOMMY

údržba, rekonstrukce, instalatéři, atd.
tel. 222 591 040, 603 486 565

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 224 914 001

DVA BYTY ZA JEDEN
ZA VÁŠ DRUŽSTEVNÍ BYT

V PRAZE 
NABÍZÍME

DVA NÁJEMNÍ BYTY 
S REGULOVANÝM 

NÁJEMNÝM
NA DOBU NEURČITOU.

Tel.: 602 201 666, 603 471 363

V. Mikulášová

úklidová agentura
komplexní úklidový servis pro Vaši

firmu, obchod, domácnost...

• pravidelné i jednorázové úklidy

• generální úklidy po řemeslnících 

a před kolaudacemi

• mytí oken a výloh včetně rámů

• čištění koberců a čalouněného nábytku

• komplexní hygienický program

• úklid činžovních domů včetně chodníků

Na Vaše zavolání se těší:

Kamila Křemenová, asistentka,

724 146 060


