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Den pro svobodný Tibet.
Ve středu 10. 3. zavlaje
na Žižkově tibetská
vlajka a bude rozmetána
mozaiková mandala.

Není domov jako Domov.
Múzy dětem pořádají
v Akropoli zábavné
odpoledne a večer nejen
pro děti bez domova.

Libuše Šilhánová,
obhájkyně lidských práv,
byla spolu s dalšími
v únoru zapsána
do Knihy cti Prahy 3.

Čtěte na str. 4.

Čtěte na str. 4.

Čtěte na str. 7 a 8.

Ne honům
na čarodějnice
V řadě našich domovních schránek
se objevil dopis podepsaný zastupiteli
MČ Praha 3 zvolenými na kandidátce DJK. Dopis obsahuje nevybíravé
osobní útoky na kolegu zastupitele
MUDr. Miroslava Procházku. Vzhledem
k tomu, že Noviny radnice nejsou politickým, ale informačním periodikem,
nechci se vyjadřovat k obsahu zmíněného dopisu, ani celou záležitost
komentovat či posuzovat, na čí straně
je pravda. Přesto se však jako starosta
naší městské části musím vyjádřit
k formě politického boje, kterou zmíněný dopis představuje.
Působím v politice již řadu let, ale
doposud jsem se nikdy nesetkal s takovouto formou politického soupeření,
která již s politikou nemá nic společného. Jedná se o nepokrytý osobní nátlak,
v jistém smyslu o pomstu na kolegovi,
který si dovolil mít vlastní názor. Moji
kolegové z řad DJK mají samozřejmě
právo vyjadřovat své politické názory
a sdělovat je občanům formou, kterou
uznají za vhodnou. Mají právo pokusit
se odvolat vedení radnice a chtít naši
městskou část řídit jinak. Mají právo
kritizovat, co všechno děláme špatně.
Nemají však právo špinit dobré jméno
svého kolegy, pokoušet se rozdmychávat pomstychtivé vášně, pořádat hony
na čarodějnice. Od takového chování
se musím jménem radnice distancovat.
Všem občanům, kteří byli proti své vůli
tímto pamfletem obtěžováni, se touto
formou omlouvám.
Milan Český,
starosta

Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta!

Masopust znamenal původně podle
všeho půst od masa
a označoval čtyřicetidenní postní období
před Velikonocemi,
avšak naši předci naštěstí mylně pochopili,
že maso je dopuštěno, nebo že se až na konci oslav musí
opustit, a masopustem nazývali naopak
radovánky před půstem. Pak by to byl
doslovný překlad italského carnevale,
tj. maso odlož.
Žižkovští ve shodě se současným významem uznávají výklad „maso dopusť“, a tak masa, hudby a zábavy bylo
poslední dny před Popeleční středou dosti a do sytosti.
Sobota 21. 2. v Paláci Akropoli tradičně
patřila dětským maskám, pohádkám, muzice, koblihám i koláčkům. Večer propukl
maškarní rej za hudební podpory Rock
and Roll bandu Jožky Pilaře a The Beatles Revival, hosté se dočkali i tomboly.

Prohlášení Rady
městské části Praha 3
Rada MČ Praha 3 prohlašuje, že se znepokojením sleduje kampaň vůči MUDr. Miroslavu Procházkovi, členu Zastupitelstva
městské části Praha 3, která vyvrcholila
dopisem rozdávaným do domovních
schránek. Autoři tohoto dopisu,
p
členové
ZMČ z Klubu Demokraté Jana
Jana Kasla,
Kasla, tímto
tímto
dopisem
p
překročili
p
meze lidské slušnosti.
RMČ trvá na tom, že každý
každý zastupitel má
právo vyjádřit svobodně svůj názor a nebýt za nějj osobně napadán.
p
RMČ vyzývá členy Zastupitelstva, aby
napříště řešili své politické problémy politickými prostředky a dodržovali zásady
elementární lidské slušnosti.
Prohlášení bylo RMČ jednomyslně přijato na jejím zasedání dne 18. 2. 2004.

Zahájení masopustu: Český lev aneb král
zvířat ve ffortelném náručí žižkovského
starosty M. Českého

V neděli 22. 2. nechyběla
y
radniční vařenice vvee Vystřeleném oku s obligátní Žižkovankou, nově však letošní ročník nabídl
odpolední žonglérské dílny a v pondělí
koncert Triny a Michala Prokopa s přáteli, obé opět v Akropoli.
To pravé masopustní veselí nicméně
nastalo v úterý 24. 2.: nám. Jiřího z Poděbrad se po obědě postupně zaplňovalo
maškarami a přihlížejícími, k odchodu
bylo zaveleno ve dvě hodiny. V čele prů-

Úterní večer na Jiřáku: ohňová show

Masopustní průvod u radnice: Tam Tam Batucada

vodu jel kočár s Bakchem, následován
kočárem s hosty,
y dále pochodovala
p
dvacetičlenná d
dechovka
echovka Žižkovanka
Žižkovanka,, za n
níí kej
kej-klíři, žongléři, Tam Tam Batucada v brazilských
ý dresech bubnující
j s takovou vášní,
že k nim
nim přitančily i fanynky Ž
Žižkovanky.
ižkovanky.
Nepřehlédnutelné – tedy o chůdy vyšší
– byly postavy z Divadla Continuo. Tradičně vtipné masky měli studenti z uměleckých středních škol, letos inspirované
faunou. K vidění bylo prasátko, beran,
kůň, mořský koník, moucha s funkčním
sosákem, ale i ohýnek na opékání buřtů
či Karkulka s košíčkem a vlkem. Samo-

zřejmě nescházela maska pivního půllitru.
Barevný průvod se proplétal žižkovskými
ulicemi, které alespoň na hodinu v roce
patřily jenom pěším. Na radnici předal
starosta moc Bakchovi a pozval maškary
na radniční dvorek na něco dobrého k pití a chutného k snědku.
Masopustní
p
průvod
p
p
poté obešel celýý
Žižkov a v podvečer se vrátil na Jiřák.
V půl sedmé nastoupili neúnavní Tam
Tam Batucada a rozehřáli mrznoucí diváky ohnivými rytmy. Navzdory zimě
diváků neubývalo, ba naopak, Lenka
Dusilová, skupina Sekretion a Divadlo

Continuo přilákaly i mnohé přespolní.
Závěrečného ohňostroje se nicméně dočkali jen ti opravdu zapálení.
-red-

Městská část Praha 3 jako
j
hlavní organizátor děkuje všem partnerům a mediálním partnerům za pomoc při realizaci XI. ročníku
Žižkovského
Žižko
vského masopustu:
Ostatní partneři projektu: Správa komunálního majetku Praha 3, a. s., Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., Key production, spol. s r. o., Auto Jarov, s. r. o., Gesto Computers, spol. s r. o., Sefimota, a. s.,
Areál Jarov, Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis, a. s., Pražské služby, a. s., TOI TOI,
sanitární systémy, s. r. o., Eclipse, a. s., Realtisk, s. r. o., Belcomp, s. r. o., Swiss Pharma, spol. s r. o.,
Sup a synové, s. r. o., Step, s.r.o., a Cateringový servis P. Cincibus.
Mediální partneři projektu: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas Regina, Radio Beat,
ATLAS.CZ, StudentLife, Večerník Praha a Prague.tv.

Sobotní odpoledne v Akropoli: soutěž
o nejlepší dětskou masku

Zóna placeného stání jen ve frekventovaných částech Prahy 3

Zóna placeného stání se oproti původním plánům dotkne jen tří čtvrtin
území Městské části Praha 3. Pokud Magistrát hl. m. Prahy záměr schválí, mělo
by placené parkování začít fungovat už
v létě tohoto roku. Parkovné pro obyvatele obvodu by se mělo pohybovat mezi 50 až 100 korunami měsíčně.
Systém, jímž by se měla řešit neutěšená situace na žižkovských
ý ulicích, je
j
koordinován s MČ Praha 2, zavést ho
chce také Praha 7 a v prvním pražském
obvodě uvažuje Magistrát s radnicí
o rozšíření stávající placené zóny
na Malou Stranu.
S nárůstem dopravní zátěže se třetí
pražský obvod potýká už od roku 1989,
postupně však byly vyčerpány všechny
dostupné rezervy. Podle aktuální studie
je v současné době na území obvodu k dispozici cca 14 tisíc parkovacích
míst pro osobní automobily, přičemž již
dnes poptávka po parkování v nočních

hodinách tuto kapacitu přesahuje o 15 %.
„Prognózy hovoří o tom, že bez regulace by bylo třeba do roku 2010 nalézt
dalších dvanáct tisíc parkovacích
p
míst,
což je nereálné
nereálné.. Bez regulace h
hrozí
rozí Žiž
Žiž--

kovu dopravní kolaps,“ uvádí zástupce
starosty Marek Zeman, který se problematikou zabývá. Vedení radnice si dle
něho uvědomuje obtížnost tohoto kroku
a očekává i případný nesouhlas ze strany
některých
ý řidičů, jje však v zájmu
j
všech
obyvatel Žižkova tuto rregulaci
egulaci zavést,
neboť jedině tak lze do budoucna situaci
zvládnout. „Nejhorší je nedělat nic!“
Radnice se po konzultacích s odborníky ze zóny placeného stání nově rozhodla
zatím vyjmout části, které nejsou v současné době dopravou tolik přetíženy.
Bude se jednat o oblast východně od ulice Hraniční, tedy od Chmelnice po Jarov.
„Tato část zatím nevyžaduje bezprostřední regulaci parkování. Naším hlavním
cílem není vybírat peníze, ale regulovat
počet parkujících aut. Chceme mít ulice,
kde není auto na autě, ale kde se dá chodit,“ říká k tomu M. Zeman a připomíná,
že v některých žižkovských ulicích už
dnes parkují auta ve dvou řadách.

O cenách parkovného pro jednotlivé
uživatele radnice jedná s ostatními městskými částmi. „Konečnou cenu určí Magistrát hlavního města Prahy, který chce
zavést jednotné taxy pro první, druhý
i třetí pražský obvod. Prozatím se v diskusích pohybujeme mezi 500 až 1200 korunami ročně pro rezidenty,“ vysvětluje
za dopravu odpovědný místostarosta.
Tyto ceny nepokryjí náklady, které budou do značné míry dotovány z poplatků
návštěvníků a firem. „S ekonomickou
stránkou úzce souvisí vymahatelnost
y
dodržování p
pravidel.
ravidel. Č
Čím
ím více iinvestujeme
nvestujeme
do Městské policie, odtahů a další techniky, tím budou více dodržována pravidla
v zájmu slušných občanů.“
Peníze vybrané za parkování dá radnice na organizaci a agendu placeného stání
a na budování garážových stání v dalších
letech. Podle jejího zjištění mnoho řidičů
hřeší na to, že mohou v městských částech
v blízkosti centra Prahy odložit svůj vůz.

„Opatření není namířeno proti obyvatelům Prahyy 3, ale především
p
proti
p
přespolp p
ním, kteří
kteří si
si ze Žižkova udělali b
bezplatné
ezplatné
parkoviště pro své cesty do centra. Věřím,
že občané pochopí, že bez regulace by
se situace stala brzy neudržitelnou,“
doufá M. Zeman. Pro přespolní návštěvníky proto budou v zóně rozmístěny 103
parkovací automaty.
Radnice chce také velmi ostře vystupovat proti řidičům, kteří nebudou pravidla parkování v zóně dodržovat. Slovy
citovaného zástupce starosty: „Nedodržováním pravidel by byli poškozováni
slušní občané obvodu, kteří by nemohli
nalézt místo na zaparkování. Efektivní
vymáhání
y
p
pravidel systému
y
Městskou
policií bude tedy v jejich zájmu.“ MČ
Praha 3 proto požádala Magistrát o personální posílení městskými strážníky.
Proti současným sedmi desítkám strážníků požaduje obvod 150 mužů.
-red-

2 Z právy z radnice

Noviny radnice

Zápis do mateřských škol

Zápis do všech mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 3
se pro školní rok 2004/2005 koná ve dnech 14. a 15. dubna, vždy od 13.00
do 17.00 hod. Přihlášky si zájemci vyzvednou v jednotlivých školkách
a ve výše uvedených termínech je přinesou vyplněné a potvrzené od dětského lékaře.

Seznam MŠ na území Prahy 3:
MŠ Buková 26/2518
tel. + fax: 284 824 657
email: ms.bukova@quick.cz
MŠ Jeseniova 4, 6
tel.: 222 716 407, fax: 222 711 649
email: msjeseniova1@volny.cz
MŠ Jeseniova 98/2593
tel. + fax: 271 772 732
email: msjeseniova98@volny.cz

MŠ Jeseniova 204/2686
tel. + fax: 271 772 056
email: msjeseniova@volny.cz
MŠ Waldorfská,
Koněvova 240a/2497
tel. + fax: 284 827 617
email: waldorf.ms@volny.cz
MŠ Libická 4
tel. + fax: 267 311 123, 271 736 681
email: mslibicka@ti.cz

MŠ Na Balkáně 74/2590
tel. + fax: 284 820 564
email: skolka.balkan@dtg.cz
MŠ Na Vrcholu 1a/1955
tel. + fax: 284 861 184
email: ms.navrcholu@volny.cz
MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23
tel. + fax: 267 310 270
email: mslobkovic@volny.cz
MŠ Přibyslavská 1/800
tel. + fax: 222 712 764
email: mspribyslavska@ufo.cz
MŠ Milíčův dům, Sauerova 2/1836
tel.: 222 582 364, fax: 222 582 366
email: milicuvdum@volny.cz
MŠ Sudoměřská 54/1137
tel. + fax: 222 728 705
email: mssudomerska@mbox.vol.cz
MŠ U Zásobní zahrady 6/2697
tel. + fax : 271 774 967
email: mszahrada@volny.cz
MŠ Vozová 5/953
tel. + fax: 222 715 636
email: msvozova@volny.cz
MŠ Pražačka,
Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
tel. + fax: 222 592 043
email: msprazacka@volny.cz
Další informace získáte na www.
praha3.cz nebo na Odboru školství
ÚMČ Praha 3, tel.: 222 116 209.

Rada městské části Praha 3
ze dne 4. 2.
Jmenovala
• pana JUDr. Petra Říhu do funkce vedoucího Odboru živnostenského ÚMČ P-3
Schválila
• roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok
2003 • změnu zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ
P-3 s účinností od 1. 3. 2004 • postup při vyhlášení
a vyhodnocení výběrového řízení na prodej volné
bytové jednotky č. 1228/10 v domě Na Ohradě 2, P-3
Souhlasila
• s výzvou více zájemcům na stavební úpravy školnického bytu na šatny Městské policie Cimburkova 18,
na úpravy dětského hřiště v zahradě MŠ Libická,
na stavební úpravy školní kuchyně a jídelny ZŠ
Chelčického a na modernizaci telefonní ústředny
ÚMČ P-3 • s účastí MČ P-3 na mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 2004, která se bude konat
10. 3. • s realizací XI. ročníku masopustního veselí
a s produkčním zajištěním projektu dle „Smlouvy
o zajištění“
Vzala na vědomí
• plán kontrol na rok 2004 a souhlasila s ním
• analýzu „Dohled nad dodržováním pravidel zóny
placeného stání na území MČ P-3“, zpracovanou
ředitelem OŘ MP Praha 3 Bc. D. Machoněm, a tisk
4518 Rady hl. m. Prahy k záměru na zřízení zón
placeného stání na území MČ P-1, P-2, P-3, P-7
a P-16 a doporučila navýšení počtu strážníků Městské policie na území Prahy 3 ze stávajícího počtu
64 na cca 150 jako nezbytné minimum k zajištění
kontroly po zavedení I. etapy zóny placeného stání
ze dne 18. 2.
Jmenovala
• Ing. Martina Vančuru do funkce vedoucího Odboru dopravy ÚMČ P-3
Souhlasila
• se zněním výzvy na výběr firmy zajišťující světelné
vánoční osvětlení MČ P-3 a s návrhem smlouvy
• s výzvou více zájemcům na rekonstrukci a zateplení dvorní fasády ZŠ Havlíčkovo nám. 10, na výměnu
3. části oken v ZŠ Vlkova 31, na rekonstrukci atletické dráhy a hřiště kopané ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka a na restaurování historických
teracových podlah v budově radnice • s uzavřením
nájemní smlouvy na dobu určitou u 4 bytů

Vzala na vědomí
• doporučení komise sociální a zdravotní RMČ
ze dne 29. 1. k poskytnutí finančních prostředků
na sociální účely na základě předloženého požadavku a souhlasila s poskytnutím daru z fondu
sociálního a zdravotního: 1. Diakonii Sboru Církve bratrské – stacionáři pro děti s kombinovaným
postižením ve výši 24 157 Kč, 2. Domovu Svaté
rodiny ve výši 7 000 Kč, 3. Mgr. Janě Glaserové
ve výši 18 000 Kč, 4. Svazu diabetiků ČR – územní organizaci MČ P-3 ve výši 30 000 Kč, 5. Hospicu sv. Štěpána ve výši 36 000 Kč, 6. ZŠ Havlíčkovo
nám. 10 ve výši 20 000 Kč, 7. Občanské poradně
Remedium ve výši 25 000 Kč • doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a zrušila výběrové řízení na restaurování historických
teracových podlah v budově radnice • zprávu
komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
1. na sanaci vlhkého zdiva Žižkovské radnice –
III. etapa a souhlasila s výběrem nejvhodnější firmy: Holík František, 2. na veřejnou zakázku „Architektonické a parkové úpravy“ ve vnitrobloku
Radhošťská/Křišťanova/Baranova/Lucemburská
v P-3 a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky: Zahradní architektura Tábor, s. r. o., 3. na projekt pro stavební povolení – rekonstrukce budovy
Lipanská 9 a souhlasila s výběrem nejvhodnější
firmy: Ario, s. r. o., 4. na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně v P-3 – oblast I“ a souhlasila
s výběrem nejvhodnější nabídky: Gartensta, s. r. o.,
5. na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně
v P-3 – oblast II“ a vybrala nejvhodnější nabídku: Gartensta, s. r. o., 6. na veřejnou zakázku
„Údržba veřejné zeleně v P-3 – oblast III“
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky:
Hana Plívová – Sankon, 7. na veřejnou zakázku
„Údržba veřejné zeleně v P-3 – oblast IV“ a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky: Josef
Jindřich – zahradnická činnost, 8. na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně v P-3 – oblast V“
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky: Jiří
Boušek – zahradnické práce, 9. na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně v P-3 – oblast VI“
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky:
Martin Dzik
Kompletní seznam a znění usnesení RMČ najdete
na www.praha3.cz.

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

Okruh C
termín přistavení:
9. nám. Barikád (2)
1. 3., 29. 3.
10. Ambrožova/Malešická (4)
8. 3.
11. Jeseniova 143 (3)
15. 3.
12. V Zahrádkách/Květinková (3)
22. 3.
Okruh D
13. Na Vrcholu/V Domově (3)
1. 3., 29. 3.
14. Koněvova/V Jezerách (2)
8. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54 (2)
15. 3.
16. Křivá 15 – vedle domu (2)
22. 3.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad –
NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RWE Umwelt CZ, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo
296 339 912. Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady – ledničky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod. 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 dispozici vždy od pondělí od 14.00 hod. do čtvrtka do 16.00 hod., to platí pouze v případě,
že počet kontejnerů pro dané stanoviště (číslo v závorce) nebude naplněn a odvezen dříve.
Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. číslech ÚMČ Praha 3 – Odbor
technické správy majetku a investic – 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
Upozornění: Svozová společnost RPS Ekologie, s. r. o., k 31. 12. 2003 zanikla, veškeré
povinnosti a závazky přejal její právní nástupce RWE Umwelt CZ, s. r. o., provozovna Praha
(Pražská 38).
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Naši úředníci bodovali

Každý starosta a každá rada
chce mít na „svém“ úřadě milé,
profesionální a ochotné úředníky. Často jsou to totiž právě

Slavíte zlatou
či diamantovou
svatbu?
Jako v předcházejících letech
pořádá Městská část Praha 3 v dubnu 2004 oslavy zlatých a diamantových svateb
– 50 a 60 let trvání manželství.
Pokud i vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné
jubileum slaví, buďte prosím
tak laskavi a ozvěte se na telefonní číslo: 222 116 349
(Odbor kultury – M. Valentová) nebo písemně na adresu:
Úřad městské části Praha 3 –
odd. pro kulturu, Lipanská 14,
130 85 Praha 3.

oni, kteří velkým dílem přispívají k tomu, jak veřejnost vnímá
práci té které radnice.
Deník Mladá Fronta Dnes
v minulých dnech zveřejnil výsledky exkluzivního průzkumu,
který hodnotil práci úředníků
na radnicích městských částí
a na Magistrátu hl. m. Prahy.
Telefonické šetření prováděli
na základě různých faktických
dotazů profesionální tazatelé.
Naši úředníci v tomto „měření
sil“ obstáli opravdu dobře.
Skončili jsme na druhém místě za sousední Prahou 2, jejíž
prvenství přitom oslabuje to,
že se tamní radnice právě stěhuje a úředníci nebyli zastiženi
v potřebném počtu případů.
Agentura hodnotila nejen to,

jak si zaměstnanci úřadů dokáží
poradit s telefonickým dotazem
po odborné stránce, ale též celkový styl komunikace, tj. všímala
si i takových zdánlivých detailů,
jako např. jak se volajícímu
úředník ohlásí nebo jak příjemně telefonní hovor ukončí.
Všem svým spolupracovníkům jsem za tento výborný
výsledek poděkoval. V prohlubování odborných znalostí
pracovníků radnice a ve zlepšování jejich komunikačních dovedností budeme samozřejmě
pokračovat. Chceme, aby byla
naše radnice i nadále ztotožňována s ochotnými a profesionálními úředníky.
Milan Český,
starosta

Dobrá zpráva: urychlení
prací na křižovatce Bulhar

Podle informací dodavatele
stavby „Mosty Seifertova“ dochází oproti původnímu harmonogramu k dvěma podstatným
a sympatickým změnám.

1. Úplná uzavírka komunikace
Seifertova v úseku Italská – křižovatka Bulhar bude ukončena
30. 9. (oproti původnímu termínu
31. 10.).
2. Výluka tramvajového provozu z důvodu demontáže provizorní a výstavby definitivní tramvajové trati bude zkrácena
a proběhne v termínu 4. 8. – 31. 8.
(původně 16. 7. – 25. 8.) a poté
bude zprovozněna definitivní
tramvajová trať.
Ing. Martin Vančura,
vedoucí Odboru dopravy

Volby do Evropského parlamentu
V roce 2004 se budou v Městské části Praha 3 konat pouze
volby do Evropského parlamentu, ostatní volby, které budou
probíhat na území ČR, se naší
městské části netýkají. Volby
do Evropského parlamentu budou v ČR zahájeny 11. 6. ve 14.00
a ukončeny 12. 6. ve 14.00: volební místnosti budou první den otevřeny od 14.00 do 22.00 a druhý
den od 8.00 do 14.00.
Stejně jako v případě jiných
voleb mohou ti voliči, kteří se nebudou ve dnech voleb nacházet
v místě trvalého pobytu, požádat
o voličský průkaz, a to již v současné době. Voličské průkazy
se budou vydávat od 27. 5. do 9. 6.
(do 16.00).
O voličský průkaz lze požádat:
1) Písemně na adresu Městská
část Praha 3, Úřad městské části,
Odbor občansko správní, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, PSČ
130 85. Žádost je nutné opatřit

ověřeným podpisem žadatele
a uvést v ní adresu, na kterou
má být voličský průkaz zaslán.
Na Úřad městské části Praha 3
musí být doručena nejpozději
do 27. 5., voličský průkaz bude
odeslán do vlastních rukou žadatele na uvedenou adresu po tomto datu.
2) Osobně na Úřadu městské
části Praha 3 v budově radnice,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 2. patro, č. dveří 218 – u paní Kochové,
taktéž do 27. 5. Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním
dokladem. O voličský průkaz je
třeba si požádat osobně a také
si jej osobně vyzvednout, pokud
by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro jiného voliče, musí se prokázat
jeho plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem.
Vzhledem ke skutečnosti, že
provedení volby bude umožněno

jen voličům zapsaným ve voličském seznamu, je v zájmu obyvatel Prahy 3 se informovat, zda
jsou ve voličském seznamu řádně
uvedeni. Informovat se je možno:
1) písemně na adrese Městská část
Praha 3, Úřad městské části, Odbor občansko správní, Havlíčkovo
nám. 700/9, Praha 3, PSČ 130 85,
2) faxem na tel. čísle 222 116 215,
3) elektronicky na emailové adrese evac@p3.mepnet.cz. Telefonické dotazy na zapsání v seznamu
voličů nebudou vyřizovány.
Voliči by si také měli řádně
zkontrolovat, zda jejich občanský
průkaz bude v době voleb platný.
Veškeré dotazy k červnovým
volbám do Evropského parlamentu (kromě výše zmíněných,
které se týkají osobních údajů)
budou ochotně zodpovězeny
na telefonním čísle 222 116 221
nebo 222 780 587.
Eva Cihelková, vedoucí
Odboru občansko správního

Sběr nebezpečných
odpadů zdarma!
V úterý 9. 3. mohou občané
do přistavených sběrových vozidel odkládat tyto odpady: barvy, baterie všech druhů (včetně
olověných akumulátorů), čistící
prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku,
kyseliny, léky, lepidla, nádobky
od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry,
tuky, výbojky a zářivky.
Doba stání sběrových vozidel a zastávky sběrové trasy
na Praze 3 jsou následující:
15.00–15.20
nám. Jiřího z Lobkovic/
Slezská
15.30–15.50
Slezská/Perunova
16.00–16.20
Ondříčkova
(u parku – Žižkovo nám.)
16.30–16.50
Kostnické náměstí
17.10–17.30
nám. Barikád/Roháčova
17.40–18.00
Loudova/Koněvova
18.10–18.30
Květinková/V Zahrádkách
18.40–19.00
Na Vrcholu/V Domově.
Nebezpečné odpady je
třeba odevzdávat výhradně
obsluze sběrového vozidla!
Další termíny sběru nebezpečného odpadu v roce 2004
jsou: 8. 6., 7. 9. a 23. 11.

Městská část Praha 3

nabízí formou veřejného výběrového řízení k prodeji
dle zák. č. 72/94 Sb.

volný byt Na Ohradě 2, Praha 3:
1+kk – 31,9 m2

Stanovená minimální cena: 733 700,- Kč. Součástí bytové jednotky
je spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích.
Prohlídky bytu se uskuteční od 11.00 do 12.00 hod. a od 14.00
do 15.00 hod. v těchto termínech: 9. 3., 16. 3., 23. 3. a 25.3. 2004.
Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne
nejvyšší cenu za bytovou jednotku. V případě rovnosti nabídnutých
kupních cen rozhodne los. Kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů
po prokazatelném předání oboustranně podepsané kupní smlouvy.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší
18 let – občané ČR.
Písemné nabídky doručte nejpozději do 29. 3. 2004 na adresu:
Úřad Městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3.
Obálku označte v levé horním rohu Výběrové řízení Na Ohradě.
Obálky jinak označené nebo doručené po stanoveném termínu
nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Další informace na tel.: 222 116 207, 222 116 208, 222 116 210
a 222 116 290.

„Luxembourg Plaza“
– nová tvář Prahy 3

Po přečtení nadpisu tohoto článku se některým
obyvatelům Prahy 3 vybaví název projektu v oblasti
Vinohrad, jenž byl avizován soukromými investory
– Orco Property Group a TriGránit Development
Corporation – již před několika měsíci prostřednictvím billboardů. Jen málokdo však ví, jak bude realizace výstavby probíhat, jaká bude její konečná podoba,
k jakým účelům bude sloužit atp.

Na prvním místě je třeba uvést, že projekt nazvaný
„Luxembourg Plaza“ se bude nacházet mezi ulicemi
Lucemburská, Jičínská, Přemyslovská a Sudoměřská,
tedy pouze několik málo metrů od stanice metra
Flora, navíc v těsné blízkosti Paláce Flora. Obě nové
stavby, tedy Palác Flora a budovaný Luxembourg
Plaza, by měly Praze 3 přinést zejména to, že ji v rámci
celé Prahy zviditelní a zároveň přilákají větší počet fyzických i právnických osob do lokality Vinohrad (což
se v případě Paláce Flora již delší dobu úspěšně daří).
Samotná stavba vzniká na místě vyhořelých garáží,
kde již od prosince loňského roku začala pracovat
stavební firma na demolici zbytků stávajících budov.
V době, kdy budete mít noviny v rukou, by měla být
sanace zcela dokončena. Zhruba ve druhé čtvrtině
letošního roku se plánuje slavnostní položení základ-

Palác Akropolis pořádá stovky akcí…
Palác Akropolis je možná nejvýraznějším prostorem nezávislé kultury po roce 1989. Nějakou dobu zde působila věhlasná
formace Divadla Sklep, unikátní je zejména na poli soudobé
alternativní hudby. Palác Akropolis suverénně obsadil prvenství v průzkumu zkoumajícím preference Pražanů jako nejoblíbenější hudební klub v celé metropoli. Zároveň se ovšem
v médiích opakovaně objevily informace kritizující jeho napojení na zastupitele Pavla Hurdu, jediného majitele společnosti
(dříve ŽDHA, s. r. o., nyní CNK PA, a. s.), která žižkovský
Palác Akropolis provozuje. Považujeme to za důvod položit
mu v této souvislosti několik otázek.

ního kamene celého projektu a finální podoby stavby
bychom se mohli dočkat na sklonku roku 2005.
Dokončená výstavba Luxembourg Plaza nabídne
více jak 22 tisíc metrů čtverečních kancelářských
ploch, dále 161 hotelových pokojů a 406 podzemních
parkovacích stání, realizovaných ve třech podlažích.
Developerská firma rovněž zajistí realizaci nového
osvětlení, nového značení a systému bezpečnostních

kamer, což bezesporu přispěje ke zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě a přinese i zvýšení životního
komfortu obyvatel této části Prahy 3. Je samozřejmé,
že uskutečnění tak mohutného projektu (bráno z hlediska specifik převážně staré zástavby naší městské
části) může dočasně některé obyvatele okolních
ulic rušit. Na druhou stranu by si měli uvědomit, že
pro ně Luxembourg Plaza přinese i nemalá pozitiva.
Například kromě zkulturnění celého prostředí včetně výrazného estetického vylepšení dané lokality
(namísto vyhořelých garáží) s sebou ponese i výrazné finanční zhodnocení bytů v blízkém i širším okolí
a v neposlední řadě nabídne rovněž nové pracovní
příležitosti.
Mgr. Jan Šmíd,
zastupitel

Rekonstrukce vnitrobloku Radhošťská
– odstartováno!

Komise pro posouzení a hodnocení zakázek určila dne 16. února vítěze výběrového řízení na investiční akci „Architektonické a parkové úpravy“
ve vnitrobloku Radhošťská/Křišťanova/Baranova/
Lucemburská. Stala se jím Zahradní architektura Tábor, s. r. o. Vítězná cena činí 4 496 096,- Kč
bez daně.

O čima radnice 3

Noviny radnice
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Studie architektonických a sadových úprav
vznikla z podnětu Agentury GAIA, která si ve svém
projektu „Znáte svůj prostor“ pro rekonstrukci
prostor vnitrobloku vytkla za cíl rozvoj komunitní
a sousedské spolupráce. Základní otázkou není,
které skupiny občanů do vnitrobloku mohou a jak
ho smějí využívat, ale jaké aktivity v prostoru pořádat, co nabídnout danému okruhu návštěvníků, jak
zamezit generačním nebo zájmovým konfliktům.
Projekt proto předpokládá využití prostor co nejširším věkovým i sociálním spektrem lidí. Práce budou
zahájeny v červnu a ukončeny do konce října.
Reference dodavatele (např. Promenáda v Riegrových sadech, rekonstrukce Valdštejnské zahrady
a Vojanových sadů či Královská a knížecí akropole
na Vyšehradě) nasvědčují, že výsledek bude stát za to
a že práce bude dokončena včas a bez problémů.
Jan Plíva,
zástupce starosty

Z hlavního města…

Na Vítkov za odpočinkem,
třeba na kole
Vrch Vítkov je místem s pohnutou historií. Ale také nádherný kus
zeleně skoro v srdci města. Pokud občas jdete na Vítkov na procházku,
snad mi dáte za pravdu, že je to velmi příjemné místo. K tomu, aby
byl vrch Vítkov masověji využíván k odpočinku a relaxaci, však chybí
mnohé. Jeho problémem je špatná dostupnost a také absence služeb.
Rovněž zeleň na Vítkově potřebuje celkovou revitalizaci.
Zdá se, že se nyní blýská na lepší časy. Při realizaci dopravní stavby
Nové spojení budou pod Vítkovem vyhloubeny nové tunely, dnešní trať
na úpatí se přestane používat. Na jejím místě vznikne korzo pro pěší
a cyklostezka, které České dráhy bezplatně předají městu. Přirozená
bariéra nástupu na Vítkov, kterou železniční trať dlouhé roky představovala, konečně zmizí.
Hlavní město, které je na Vítkově majitelem většiny pozemků, zároveň připravilo plán celkové obnovy zeleně. Počítá se v něm mj. s vybudováním vinice, byť spíše symbolického rozsahu, což bylo přáním a záměrem naší městské části. Nehodláme vylepšovat rozpočet žižkovské
radnice příjmy z pěstování vinné révy a následné výroby vína, chceme
jen připomenout tradici „Viničních hor“, kdy bylo prakticky celé území
dnešního Žižkova pokryto úrodnými vinohrady.
Vítkov by měla v dohledné době také zaktraktivnit možnost občerstvení a další služby pro návštěvníky. Představuji si, že by zde mohlo
vzniknout něco jako výletní restaurace, třeba pro příjemný nedělní
oběd. Kopec Vítkov je navíc vhodný prostor pro pořádání celé řady
kulturních, společenských i sportovních akcí.
Věřím, že všechny tyto kroky povedou k tomu, že Vítkov bude hojně
navštěvován a že se stane jistou protiváhou oblíbenému vrchu Petřín.
Milan Český,
starosta a zastupitel hl. m. Prahy

Palác Akropolis bývá ze všech
stran výborně hodnocen za svou
dramaturgii. Jak je to ale s pochybnostmi, zda je etické, abyste
byl Vy osobně zároveň zastupitelem a vlastníkem CNK PA?
Já to považuji za invektivu.
Na radnici nezastávám žádnou
funkci, pro kterou bych byl takzvaně uvolněn. V takovém případě má zastupitel své občanské
povolání nebo podniká. Já kromě
toho věnuji svou energii a schopnosti Paláci Akropolis, aniž by to
byl zdroj mých příjmů.
Ale problém může nastat ve chvíli, pokud se rozhoduje o dotacích
na kulturní projekty, o které se
CNK PA uchází.
Můj hlas má při takovém
hlasování stejnou váhu jako
hlas všech ostatních členů Zastupitelstva, které má celkem 36
zvolených zástupců. Takže žádné
hlasování svým jediným hlasem
neovlivním. Navíc od té doby,
kdy jsem byl za takové hlasování napaden, jsem už několik
let v těchto záležitostech nikdy
nehlasoval. Z toho důvodu, aby
podpora nezávislé kultury nemohla být zpochybňována.
Jako vlivný komunální politik
můžete ovšem u ostatních zastupitelů za dotaci lobovat, ne?
Ale taková věc je úplně
legitimní. Nejedná se přece
o peníze pro Pavla Hurdu, ale
o peníze na umělecké projekty
realizované v Paláci Akropolis.
Mimochodem před pár dny
jsme dostali velmi slušnou dotaci
od hlavního města. Bylo to tak
trochu průlomové rozhodnutí
a město tím udělalo velký krok

dopředu. Deklarovalo, že význam a dosah Paláce Akropolis
dalece přesahuje hranice naší
městské části. Podle mě je to také
signál, že město hodlá v širší míře
podporovat alternativní kulturu.
Kulturu pro mladou generaci.
Projekty Paláce Akropolis ovšem
už několik let výrazně podporuje
Praha 3, takže…
Samozřejmě. Role Prahy 3 je
zásadní a neocenitelná. Nebýt
podpory z jejího rozpočtu, Palác
Akropolis by v dnešní podobě
asi nepřežil. Z hlediska naší dramaturgie bychom určitě museli
minimálně na nějaké věci rezignovat. Věřím, že dobré jméno
Paláce Akropolis a povědomí lidí
o tom, že se žižkovská radnice
podílí na jeho financování, je
zpětně pro Městskou část velmi
dobrou reklamou.
Nicméně radnice Prahy 3 rozděluje na grantech určitou sumu
peněz a Palác Akropolis dostává
poměrně velkou část. Pak se musím logicky zeptat, jestli to není
na úkor jiných žadatelů?
Tohle je hodně nefér argument.
Pokud vím, například v minulém
roce podpořila Praha 3 v rámci
grantů několik desítek subjektů.
Nejde říkat, že nějaké občanské
sdružení se musí spokojit s dvaceti tisíci, zatímco Palác Akropolis dostane milionovou dotaci.
Nemůžu přitom přece nevidět,
že to občanské sdružení grant
dostalo na jednorázovou věc, zatímco Akropolis dělá několik set
akcí za rok. Někdy přemýšlím,
jestli takové zavádějící informace
pramení z totální neznalosti věci
nebo jestli jde jenom o snahu po-

škodit. Když se před čtyřmi lety
prodávala pohledávka za úvěr
ze začátku devadesátých let, byli
jsme vystaveni útokům, že je to
konec Paláce Akropolis. Vidíte.
Teď s odstupem času je zřejmé,
že to byly lži. Palác Akropolis
nikdo nikam neodnesl, neukradl.
Dnes nemá na noze kouli v podobě dluhu ze začátku devadesátých let, můžeme pokračovat
v celkové rekonstrukci objektu
a dál naplňovat svou perspektivu
v umělecké oblasti. Podle mne
to byl jediný možný způsob, jak
Palác Akropolis zachránit.
V souvislosti s prodejem pohledávky se ale mluvilo také o dalších možnostech. Obec si mohla
pohledávku ponechat, společnost
převzít a začít Palác Akropolis
sama provozovat.
Palác Akropolis dělá alternativní, nezávislou kulturu. Neumím
si představit, že by mohl fungovat
jako nějaká obecní organizace.
Časem by zmizel veškerý tvůrčí
potenciál a invence. To jsme
u zásadní otázky, jakým způsobem provozovat a financovat
ten typ kultury, který si na sebe
nevydělá. Pokud nějaké zařízení
provozuje město, má takový subjekt zaručeno, že dostane peníze
v relativně slušné výši. Soukromý
subjekt, který dělá kulturu, žádá
o peníze na konkrétní projekt.
O to, abychom mohli existovat,
se prostě musíme porvat. Platí,
že pokud není projekt nebo
pokud je projekt špatný, žádné
peníze nepřijdou. Takže je zjevný
ten tlak, abychom dělali kvalitní
věci a abychom je dělali dobře.
Připravil Petr Blažek

Finanční úřad nehledejte v Orebitské
Rok se s rokem sešel a je tu opět
pro mnohé z nás nemilá povinnost
podat za uplynulé období daňové
přiznání k dani z příjmů. Letos však
poprvé nenajdeme Finanční úřad
pro Prahu 3 v Orebitské ulici, jak
jsme byli po léta zvyklí, ale musíme
jet do Drahobejlovy 48 v Praze 9
u stanice metra Českomoravská.
Finanční úřad se přes veškeré
protesty Městské části Praha 3 přestěhoval loni v červnu s odůvodněním, že stávající prostory byly již
nedostačující. Informaci o změně
místa FÚ jsme však obdrželi
prakticky až v době stěhování, a to
jen díky oznámení v tehdy ještě

Zeptali jsme se…

Jana Plívy,
zástupce starosty
Oblast působnosti: životní prostředí, národnostní
menšiny, nebytové prostory, neziskové organizace
a spolková činnost.
1. Čemu se v současné době na radnici nejvíce
věnujete?
V současné době připravuji setkání se zástupci neziskových organizací působících
na naší městské části. Uzávěrka na podání
žádostí o granty skončila dnem 15. 2. Žádosti
se posoudí a granty vyhodnotí příslušný výbor

Radničních novinách. Nabízeli
jsme plnou součinnost při hledání
jiných prostor, bohužel jsme jak
od ředitele Finančního ředitelství
pro Prahu, tak od ministra financí
obdrželi odpověď, že stát nemá
o námi navrhované řešení zájem –
heslo „blíže k lidem“ tedy pro státní úřady stále neplatí.
Smutné je, že ač nás stát nutí
dodržovat zákony a smluvní ujednání, sám je rád porušuje. Budovu
v Orebitské jsme bezúplatně převedli z našeho majetku (přesněji
z majetku Bytového podniku
Praha 3) před více než deseti lety na stát (na Finanční ředitelství

ZMČ. A pak přichází ten správný čas se s představiteli neziskovek sejít, zhodnotit uplynulé
období a navzájem se informovat o plánech
na rok letošní.
Dále s kolegou Ing. Nigrinem začínáme
pracovat na organizačním zajištění pracovní
návštěvy premiéra vlády, která se uskuteční
dne 18. 3. od 17.30 hod. v zasedací síni radnice.
Je naším úmyslem tuto společenskou událost
maximálně časově využít k tomu, aby občané
Žižkova a Královských Vinohrad měli možnost
s hostem diskutovat a vyjádřit svoje osobní názory na problémy, které v současné době naše
společnost řeší.
2. Co považujete za svůj největší úspěch z toho,
co se již podařilo realizovat?
Na toto odpovím stručně, abych měl větší
prostor na otázku třetí. Činím tak i proto,
že moje politická zkušenost mi napovídá, že určitou část občanů a pracovníků sdělovacích prostředků zajímají především starosti a ne radosti.
Za úspěch považuji vydání stavebního povolení
na I. etapu stavebních úprav spojených se změnou užívání nebytových prostor ve dvorním
objektu domu Husitská 70 občanského sdružení Naděje, kde vznikne Dům naděje Žižkov.
Objekt bude zahrnovat azylový dům, středisko
pomoci s ošacením, potravinovou banku a administrativní zázemí a bude vytvářet místa
pro veřejně prospěšné práce. Jsem také rád,
že jsem zajistil realizaci projektu, který se nazývá „Pomoc žákům ze sociálně a kulturně

pro Prahu) pouze pro účely Finančního úřadu pro Prahu 3. Po přestěhování FÚ tak zjevně dochází
k porušení podmínky účelu využití.
Bohužel však již uplynuly veškeré
lhůty, v nichž se lze práva domoci.
Všem poplatníkům a plátcům,
kteří musí s FÚ komunikovat, pak
mohu pouze poradit, aby se snažili
minimalizovat množství osobních
návštěv, formuláře získávali např.
z internetových stránek Ministerstva financí ČR a v umožněných případech posílali dokumenty
poštou.
Ing. Daniel Reisiegel,
zástupce starosty

odlišného prostředí, kteří ukončí povinnou
školní docházku v roce 2004“. Věřím, že projekt
přinese výsledky a že bude podporován i v dalších letech.
3. Co se naopak ještě nedaří, s čím jste
nespokojen?
Nespokojen jsem s tím, že určitá část našich
občanů stále zapomíná uklidit hromádky, které
jejich psi zanechají na chodnících a veřejném
prostranství, a to přestože odpadkových nádob
na psí exkrementy, jejichž instalace a provozování stojí MČ nemalé peníze, je dostatek. Tato
skutečnost vyvolává reakci těch pořádných,
proto budeme muset zintenzivnit postih, protože jiné řešení neexistuje.
Moje kompetence mi umožňují, že často přicházím do styku s lidmi, kteří pracují v různých
neziskových organizacích. Poznal jsem osobně
i všechny členy našeho obvodního zastupitelstva,
kteří v něm pracovali od roku 1990. Mrzí mě,
že procento lidí, kteří se zapojují do práce těchto
organizací i do činnosti politických stran, je malé.
Stagnuje. Využívám této příležitosti a apeluji
hlavně na mladé lidi, kteří přijímají svobodu
a demokracii jako samozřejmost. Zajímejte
se o věci veřejné! Bude to pro Vás přínosem,
získáte zkušenosti, které tak rychle nikde jinde
nezískáte, a uplatníte je i v osobním životě.
Končím příslovím, o kterém jsem četl, a není
podstatné, kdo jej vymyslel. Určitě všeobecně
platí: občané mají takovou vládu, jakou si
zaslouží.
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Radnice opět vyvěsí
tibetskou vlajku

Výstava v Galerii pod radnicí na téma Zrození-život-smrt: snímek Orání s jaky
Před 45 lety, 10. března 1959, vypuklo v Lhase spontánní povstání proti okupaci Tibetu čínskou armádou.
Bylo nemilosrdně potlačeno a desetitisíce lidí zabity. Dalajláma byl donucen
opustit Tibet a uchýlil se do indického
exilu. Dnes je Tibet stále součástí Číny,

jejíž vláda řídí masivní přesidlování
čínského etnika na tibetské území
(dnes žije v Tibetu vedle 6 milionů
Tibeťanů již 7,5 milionů Číňanů).
Od roku 1994 jsou po celém světě
v den výročí protičínského povstání
vyvěšovány tibetské vlajky jako vyjád-

ření solidarity s okupovaným Tibetem,
v roce 1996 se jako jedna z prvních této
mezinárodní akce zúčastnila i Městská
část Praha 3. V loňském roce to již bylo
184 měst a obcí.
K blížícímu se výročí tragických
událostí v Tibetu jsem se s několika
otázkami obrátila na možná jediného
Tibeťana v Praze – Tandzin Džigme je
učitelem tibetštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v nadačním
centru Potala.
Jak slaví 10. březen Tibeťané v exilu?
Je to den povstání, kdy si připomínáme naše požadavky. V 9. hodin ráno
pronese premiér exilové vlády řeč o situaci v Tibetu. V Dharamsale a v dalších
indických městech, kde žijí Tibeťané,
se konají pochody městem za podpory
místních obyvatel s hesly jako Tibet
Tibeťanům, Chceme svobodu.
Vědí Tibeťané o podpoře celého světa?
Ano. Přístup k Internetu je dost omezený, ale na území Tibetu vysílá rádio
Svobodná Asie a Hlas Ameriky. Exil
má naopak z Tibetu informace od těch,
kteří ze země uprchnou, což je ročně
okolo 100 lidí.

Do Atria na výstavu
hovském klášteře se vedle prací členů
NS objeví díla dvanácti německých
malířů a sochařů z profesionálního
spolku umělců z Würtenberska se sídlem ve Stuttgartu. NS tak naplňuje svůj
dřívější závazek za výstavu svých členů
v Německu. Členů NS je však mnoho,
a tak musela být výstava rozdělena
do dvou částí a rozšířit se i na Žižkov…
Od 17. března dává výstavní síň
Atrium místním i přespolním možnost
seznámit se s obrazy a plastikami např.
Karla Práška, Karla Malečka, Vladimíra Fortina, Marie Strahovské, Karla
Pucherny, Naděždy Synecké, Eliška
Rožátové, Bedřišky Uždilové.
Členové NS doufají, že tento mezinárodní dialog umělců bude pro českou
společnost vítaným příkladem začleňování České republiky do evropských
struktur a dále prohloubí porozumění
mezi českými a německými umělci.
-redVlasta Vopavová: Meditace (gobelín)
V březnu bude možno v Atriu navštívit hned dvě výstavy, obě víceautorské. První z nich pokračuje ještě
z února (do 12. 3.) a patero textilních
výtvarnic – Iris Kolářová, Hana Lendrová, Zdena Polenská, Maria Škochová
a Vlasta Vopavová – na ní představuje
své autorské tapiserie (tkané i netkané
nástěnné koberce).
V druhé půlce března nabídlo Atrium své prostory Novému sdružení
pražských umělců, kteří se letošní
výstavou „Eurodialog 2004“ nevešli
do prostor kláštera premonstrátů
na Strahově, kde tradičně vystavují.
Tato v pořadí již sedmá výstava z cyklu
„Dialog“ má totiž, jak její název napovídá, mezinárodní zastoupení: ve Stra-

Karel Pucherna: V ohni (kombinovaná
technika)

Letošní program Dne pro Tibet
na radnici Prahy 3:

Co reálně znamená heslo Svobodný Tibet?
Chceme skutečnou autonomii. To
znamená, aby si Tibeťané spravovali své
záležitosti sami a jen obranu a zahraniční politiku měli společnou s Čínou. Ale
to se nestane najednou, je to dlouhodobý proces, nicméně jednání s čínskou
vládou na toto téma stále probíhají.
Problémem je ale to, že Číňané zatím
staví železnici, která by měla propojit
Tibet s Čínou, což je pro nás velmi
nebezpečné, protože to pomůže dalšímu přesidlování čínského obyvatelstva
do Tibetu.
Vrátíte se do svobodného Tibetu?
Bezpochyby.
Michaela Púčiková

16.00 vyvěšení Tibetské vlajky (troubení na mušle dhun)
16.05 úvodní slovo starosty Milana
Českého
16.10 minuta ticha za oběti čínské
represe
16.11 hudební meditace Dr. Vlastislava Matouška na japonskou flétnu shakuhachi
16.35 vyprávění o tibetské medicíně
s MUDr. Miroslavem Procházkou
16.55 vernisáž výstavy fotografií v Galerii pod radnicí – Zrození-život-smrt v Tibetu, hra na rituální
tibetské nástroje (dhun, drill-bu
a rya-glin), mozaiková mandala
a její rozmetání do parku
17.15 premiéra dokumentárního filmu o Tibetu v zasedacím sále
budovy radnice (komentuje
PhDr. Zuzana Ondomišiová
z Nadace Potala).

Filmové hodiny
pro starší a pokročilé

Rozšířené prostory Galerie pod radnicí hostily 9. února neobvyklou
jednodenní výstavu prací a fotografií z divadelních a výtvarných
dílen, které již třetí rok ve spolupráci s MČ Praha 3 pořádá Divadlo
M. U. T. Loňský ročník dílen pro žáky,
studenty a postižené z území Prahy 3
měl název Tolerance. Dílny byly
jako v předchozích letech rozděleny do 3 okruhů: cyklus výtvarných
dílen VIDITELNĚ je určen žákům
základních škol, cyklus divadelních
dílen LUDUS žákům základních
a středních škol a cyklus chráněných
dílen PAPRSKY se orientuje na uměleckou tvorbu mentálně postižených
a handicapovaných spoluobčanů.
Dílny Divadla M. U. T. budou pokračovat i v roce 2004.

Je celkem známo, že kino Aero
se snaží maximálně uspokojit náročného
diváka: ze současné produkce vybírá ty
nejzajímavější snímky, uvádí slavné filmy staré, připravuje tematicky zaměřené filmové přehlídky či průřezy tvorbou
význačných režisérů a v neposlední řadě
se podílí na pozoruhodných filmových
projektech – v březnu jsou to např. Dny
evropského filmu, které dávají unikátní
možnost poznat ceněná, přitom však
do české distribuce nezakoupená současná díla evropského kontinentu.
Méně se již ví, že Aero se dlouhodobě chce věnovat též divákům, jejichž
možnosti návštěvy kina jsou omezenější
a přitom zájem více vyhraněný, a proto
se na ně obvykle nebere zřetel: pro nejmenší děti jsou již několik let určeny
sobotní a nedělní filmová (v neděli též
divadelní) představení, pro seniory byly
letos zahájeny speciální úterní projekce.
Starším lidem vychází nový projekt
vstříc jak časem promítání (vždy jde
o dopoledne, většinou v 10.30), tak cenou lístků – 40 až 50 korun představuje
v současné Praze třetinové náklady návštěvy obyčejného kina, přičemž za tuto
cenu může na představení každý, tj. ne-

Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka
jenže není třeba nějakého ponižujícího
dokazování, že daný návštěvník už má
seniorský věk, ale je možné přijít i s doprovodem dětí či vnoučat. Kromě toho
si samozřejmě v Aeru dávají hodně záležet na výběru titulů, starší diváci se tedy
nemusí obávat nějakých skandálních či
agresivních snímků, ale ani přílišného
podceňování: v březnu jsou to např.
divácky vděčný Tmavomodrý svět, obrazově poetická Kytice (na současnou
českou produkci bude obecně kladen
větší důraz), romantická klasika Casablanca či film Pianista, v němž se polský
režisér Roman Polanski vyrovnává
s osobně bolestivým tématem holocaustu.
-pba-

„Den pro odložené životy“
– akce nejen pro Prahu 3

Na Žižkov dorazí věhlasný Fringe festival!

Palác Akropolis uvede v tomto roce
několik zahraničních divadelních představení. Bude se tak podílet na rozšíření
myšlenky Fringe festivalu, který se dnes
koná již ve 49 zemích celého světa.
První Fringe festival vznikl zcela spontánně ve skotském Edinburghu v roce
1947. Tehdy se několik divadelních spolků
představilo v místních hospodách, ulicích,

parcích. V dalších letech se do Edinburghu začalo sjíždět stále více spolků a v roce 1958 se spontánní akce proměnila
v organizovanou festivalovou událost.
Myšlenka Fringe festivalu, který dodnes zůstal věrný původní ideji naprosté
otevřenosti každému, kdo chce předvést
své umění, dorazila před dvěma lety
i do Čech. A tak letos již potřetí červnová

Praha zažije fyzické a vizuální divadlo,
pantomimu, komedii a kabaret, ale také
loutkové divadlo.
Palác Akropolis bude hostit některá
vystoupení festivalu a zároveň tuto rozšířenou mezinárodní událost podpoří
formou celoročního Fringe Off cyklu,
který by měl zajistit kontinuální přítomnost mezinárodního divadla v kulturním
programu hlavního města.
Jedním z plánovaných hostů je například multimediální divadlo Trollwerk
z Německa anebo irský Blue Raincoat
Theatre Company (na snímku). Ačkoliv
zcestovalí Blue Raincoat pracují se současnými i klasickými divadelními texty,
snaží se propojit jejich příběh s pohybovým a expresivním vyjádřením. Ve svých
vystoupeních se navíc herci sžívají
i s fyzickým prostorem konkrétní scény,
díky čemuž je každé z nich jedinečnou
událostí.
Dalším z hostů, na kterého se návštěvníci Paláce Akropolis mohou těšit, je
francouzská hvězda žánru world music
– charismatický Rachid Taha. Ten by měl
rozproudit krev Pražanů již v květnu.
Jaroslav Rauscher,
Palác Akropolis

Projekt Múzy dětem podpořil i populární herec Ivan Trojan.
V pátek 2. dubna se koná v Paláci Akropolis velkolepá kulturní akce pro děti
i dospělé, pro rodiny i jednotlivce. Pořad
„Den pro odložené životy“ je sestaven
z vystoupení umělců, kteří navštívili v prvním roce činnosti občanského sdružení
Múzy dětem dětské domovy, uprchlické tábory a zařízení pro postižené děti. Činnost
Múz dětem totiž spočívá v opakovaných
návštěvách zařízení, které dětem nahrazují
domovy, ale skutečným domovem být nemohou. Umělci všech žánrů si s nimi hrají,
malují, zpívají, bubnují a představují svět
múz i kumštýře jako pro život příjemnou
a přínosnou alternativu.
Akce, nad níž převzal záštitu starosta
Prahy 3 Milan Český, bude probíhat současně na obou scénách Akropole. Malá
scéna přiblíží od 15.00 do 20.00 interaktivní
akce pro děti ve stylu „múzáckých“ návštěv. Velká scéna ožije od 17.00 do 22.00

šňůrou koncertních vystoupení, proloženou projekcí klipů z návštěv „múzáků“
u dětí a vstupy dalších známých umělců.
Účast zatím přislíbili např. Lenka Dusilová,
Jana Koubková, Irena a Vojtěch Havlovi,
Petr Nikl, Hugo Forman, Dáša Andrtová-Voňková, někdejší spoluhráč Jimi Hendrixe King George, smyčcové kvarteto
„Basa Tvrdík muziku“, divadla Buchty
a loutky a Continuo, Jakub Noha band,
Fénix, Alexandr Zoltán, Swetja, Jacques
Moliba, Divadlo U panáků Pavla Kočího
a řada dalších.
V Akropoli bude zároveň uvedena
kniha povídek „Odložené životy“, napsaná
podle příběhů dětí vyslechnutých při návštěvách. Touto akcí chce o. s. Múzy dětem
příjemnou a nenásilnou formou upozornit
na osudy dětí, které měly méně štěstí než
my ostatní. Více na www.muzydetem.cz.
Karel Navrátil, o. s. Múzy dětem
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NOVÝ BOWLING NA ŽIŽKOVĚ

4 profesionální dráhy
kulečník, šipky,
možnost pořádání
firemních akcí,
pondělí, úterý do 18 hod.
slevy pro studenty
Seifertova 49 Praha 3
(zatávka Husinecká)
tel.: 222 543 124
otevřeno 14–02 hod.

!

Noviny radnice
Předseda vlády ČR

Vladimír Špidla
na žižkovské radnici

OVV ČSSD Praha 3 pořádá
veřejnou besedu s předsedou vlády ČR

o reformě veřejných financí

I nzerce 5

!

ve čtvrtek 18. března 2004.
Žijí
na
Žižkově
Zahájení je v 17.30. sovy?
BOWLING CLUB U VIKTORKY

SANATORIUM sv. ANNY
• CHIRURGICKÉ OPERACE

LAPAROSKOPICKÉ I KLASICKÉ
ŽLUČNÍK – SLEPÉ STŘEVO – KÝLY – KŘEČOVÉ
ŽÍLY – OPERACE KONEČNÍKU – ŘITNÍ TRHLINY
– HAEMORROIDY – PÍŠTĚLE – NEZHOUBNÉ NÁDORY

• INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ

KOMPLETNÍ INTERNÍ VYŠETŘENÍ
PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ – EKG

EGK, spol. s r. o.

• CHIRURGICKÁ AMBULANCE

CHIRURGIE – PORADNA PRO CHOROBY KONEČNÍKU – ENDOSKOPIE

• GASTROENTEROLOGIE

ENDOSKOPICKÁ VYŠETŘENÍ
ŽALUDKU – TLUSTÉHO STŘEVA, ODSTRAŇOVÁNÍ POLYPŮ

HLEDÁME DEKRETY

na byty v Praze
s regulovaným nájemným
Cena dekretu do cca 350 000 Kč

• PLASTICKÁ CHIRURGIE (info@plastikapraha.cz)

603 843 047

ZVĚTŠOVÁNÍ A MODELACE PRSŮ – LIPOSUKCE
OPERACE OBLIČEJE – VÍČEK – NOSU – UŠÍ

EGK, spol. s r. o., Luční 7a, 130 00 Praha 3, tel.: 266 310 319, 266 310 641, 266 310 460
e-mail: administrativa@ok.cz – www.egk.cz
Naše zařízení je partnerem zdravotních pojišťoven.

ANGLIČTINA o víkendech (15 - 20)
NĚMČINA, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA o nedělích
www.volny.cz/rodet
RODET
RNDr.
Dana Čiháková, Bořivojova 12, P-3
����������������������������������
tel. 222 729 149, mobil: 603 869 113

FIRMA ŠIML

Malířské a lakýrnické práce
včetně úklidu
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����� �� ����������
�������
���������
����������� �����
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Tel.: 241 493 633, 603 501 166

HLEDÁME PŮDY

za prostory můžeme nabídnout
stavební práce, např.
výtah, střechu, fasádu, stoupačky,
nebo finanční vyrovnání

603 843 047

Zveme mladé lidi ze Žižkova a Vinohrad
na setkání se zastupitelem MČ Praha 3
Mgr. Romanem Janouchem
a vysokoškolským studentem z Opavy
Milanem Krajčou
ve středu 10. března 2004 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Baranova 11, Praha 3

ELEKTROMATERIÁL
v. o. s. EDR

Maloobchodní prodej
elektroinstalačního materiálu
za velkoobchodní ceny

Rokycanova 33 PO–PÁ 800–1700
PRAHA 3
TEL./FAX: 222 782 752

www.elektro-edr.cz
Léčebné, energetizační
a relaxační masáže.

Tomáš Bryan, Lupáčova 18, P-3
tel. 737 622 510
Pouze na objednávku.

6 P rogramy a volný čas
Březen

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
Městská část Praha 3 Vás zve na výstavu
fotografií z Tibetu
ZROZENÍ-ŽIVOT-SMRT
Vernisáž výstavy se koná 10. 3. v 16.55, výstava
potrvá do 9. 4.

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
Začátek představení v 19 hod., není-li
uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
2. út ZÁSKOK
3. st ŠVESTKA
4. čt VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
7. ne 16.00 a 19.00 AFRIKA
9. út AFRIKA
10. st ZÁSKOK
11. čt AKT
17. st DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
21. ne 16.00 a 19.00 CIMRMAN V ŘÍŠI
HUDBY
23. út AFRIKA
24. st POSEL Z LIPTÁKOVA
25. čt BLANÍK
30. út AFRIKA
31. st AFRIKA
DIVADLO KONZERVATOŘE
8. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ
15. po G. Ragni, J. Rado, G. MacDermot:
HAIR
22. po P. de Marivaux: HRA LÁSKY
A NÁHODY (derniéra)
29. po J. Laufer, T. Trapl: KANCELÁŘ
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC
5. pá M. Kabeláčová: VEČER
SCÉNICKÉHO TANCE (MK Dance)
14. ne J. Kolár: LOVEC LIŠAJŮ (Divadlo
Pibimpap-Rizoto)
19. pá S. Koeniggratz: JEŠTĚ ŽIJU
S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ
A PLÁCAČKOU (Divadlo
Nejhodnější medvídci)
26. pá J. Váchal, L. Horáček: KRVAVÝ
ROMÁN (Ochotnický divadelní
spolek Filigrán)
27. so J. Váchal, L. Horáček: KRVAVÝ
ROMÁN

Biskupcova 31, Praha 3
tel.: 271 771 349, fax: 222 585 345
info@kinoaero.cz, www.kinoaero.cz
1. po 17.30 KÁMOŠ
2. út 18.00 GOOD BYE, LENIN!
20.30 KÁMOŠ
3. st 15.30 HODINY (FK pro SŠ)
PROJEKT 100 – 2004 III
3. st 18.00 SPALOVAČ MRTVOL
20.30 ANNIE HALL
4. čt 18.00 ZUŘÍCÍ BÝK
20.30 NÁVRAT
5. pá 18.00 SPALOVAČ MRTVOL
20.30 CASABLANCA
22.30 ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO
6. so 17.00 FANNY A ALEXANDR
20.30 SLONÍ MUŽ
23.00 THE SHINING (noční projekce)
7. ne 18.00 SLONÍ MUŽ
20.30 INVAZE BARBARŮ

Inzerce

n Křesťanská knihovna Praha Bara-

nova 32, Praha 3 nabízí anglické a české
knihy, audiokazety a videokazety.
Tel. 222 724 856
n Dne 31. března 2004 v 10:00
hod. proběhne dražba movitých
věcí v budově Obvodního soudu
pro Prahu 3, Jagellonská 5, Praha 3.
Prohlídka věcí je v den dražby
8:30–9:45 hod.
n Chůva. Hledáme chůvu k novorozenci pro rodinu z Prahy 2, HPP,
spolehlivou a časově flexibilní paní.
Kontakt: Axial, Vanda Mahelová,
tel. 222 895 444
n Koupím vláčky, rozměr „HO“
lokomotivy a vagonky v jakémkoli
stavu nebo jen součástky a příslušenství. Tel.: 222 720 186 nebo
607 214 190

Noviny radnice

8. po 18.00 STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ
A MODRÝ
20.30 OBČAN KANE (FK)
9. út 18.00 PIANISTA
21.00 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY (jednoráz.projekce)
10. st 15.30 MATRIX (FK pro SŠ)
18.00 21 GRAMŮ
20.30 PROJEKCE EXPERIMENTÁLNÍCH FILMŮ J. DABERNIKA
XI. DNY EVROPSKÉHO FILMU
11. čt 16.30 VŽDYCKY JSEM CHTĚLA
BÝT SVATÁ (LUC-BEL-ŠVÝ)
19.00 TANEC NA STŘEPECH (SRN)
21.00 PRALES (POR-ŠPA-BRA)
12. pá 16.30 PAŘÍŽ-TIMBUKTU (ŠPA)
19.00 NUDA V BRNĚ (ČR)
21.00 NIKI A FLO (RUM-FRA)
13. so 16.30 PODZIMNÍ (ZATO) SILNÁ
LÁSKA (SK)
19.00 ŽIVOT NIKOHO (ŠPA)
21.00 DVOJČATA (NIZ)
23.59 Maraton evropského filmu:
SCIENCE FICTION (SRN), Pásmo
reklam slavných režisérů, TĚŽKÉ
LOUČENÍ S OTCEM (ŘEC-SRN),
ŠESTNÁCT LET S ALKOHOLEM
(GB)
14. ne 16.30 ZÁMEK (RAK-SRN)
19.00 JÍZDENKA DO MOMBASY
(FIN)
21.00 PONDĚLKY NA SLUNCI
(ŠPA-FRA-ITA)
15. po 16.30 INTERMISSION (GB)
19.00 CESTA DO JERUZALÉMA
(BUL-SRN)
21.00 DĚSIVÉ LÉTO (LOT)
16. út 16.30 NYNKE (NIZ)
19.00 VŠECHNY TY KRÁSNÉ
SLIBY (FRA-BEL)
21.00 JULIE SE VRACÍ DOMŮ
(POL-SRN-KAN)
17. st 15.00 NAQOYQATSI (FK pro SŠ)
16.30 ŘEKNI TO MÝMI SLOVY (ITA)
19.00 LILJA 4-EVER
(ŠVÉ-DÁN-NOR)
21.00 ELZIN ŽIVOT (LIT-SRN)
18. čt 16.30 FRENCH MEN (FRA)
19.00 RAPSODIE V BÍLÉM (BUL)
21.00 MONIN SVĚT (DÁN)
19. pá 16.30 ČAS VLKŮ (RAK-FRA-SRN)
19.00 POLIBEK ŽIVOTA (GB)
21.00 HOUŠTINA (MAĎ)
20. so 16.30 SLADKÉ SNĚNÍ (SLO)
19.00 KDYŽ OTAR ODJEL
(FRA-BEL)
21.00 TŘETÍ OKO (BEL)
21. ne 16.30 Program krátkých filmů
19.00 O DELFÍNU (POR-FRA)
21.00 JMÉNA V MRAMORU
(EST-FIN)
22. po 18.00 OKNO NAPROTI
20.30 INVAZE BARBARŮ
23. út 18.00 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS (FK)
20.30 GOOD BYE, LENIN!
24. st 19.30 J. NOHAVICA – koncert
+ polský film EDI
25. čt 18.00 REKONSTRUKCE
20.30 EDI
PRSTENČENÍ II
26. pá 16.30 PÁN PRSTENŮ:
SPOLEČENSTVO PRSTENU
19.45 PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE
23.00 PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT
KRÁLE
27. so 20.00 20. FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ aneb JE LEPŠÍ BÝT
STARÝ A TLUSTÝ
FILMOSTRÁDA
28. ne 18.00 SYN NEVĚSTY
20.30 RUSKÁ ARCHA
29. po 18.30 BODYSONG
20.30 DOGVILLE
30. út 18.00 DŮM BLÁZNŮ
20.30 DOGVILLE
31. st 15.30 NUDA V BRNĚ (FK pro SŠ)
18.00 DOGVILLE
20.45 PADLÉ ŽENY

n Seznamovací agentura 1+1, největší v ČR, PC výběr partnera, single pobyty, přijatelné ceny. P3 Flora,
Chrudimská 5, tel. 272 744 340,
777 075 573 kdykoliv
n Levné PC kurzy ZŠ Jeseniova.
Tel. 606 419 874
n Klub zastupitelů KSČM zve
do bezplatné soc. právní poradny
ve čtvrtek 11. 3., 8. 4., 13. 5. a 3. 6.
v ul . Baranova 11, Praha 3.
n Půjčky na bydlení, podnikatelské
objekty bez ručitelů a prokazování
příjmu pro splupracovníky, slevy
na splátkách. Tel. 602 247 958
n Kadeřnictví Marlen vás zve do nově otevřeného salonu, kde jsou tyto
služby – kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetika a masáže.
Tel. 603 380 815

FILMY PRO DĚTI
6. so 15.30 JIŘÍ TRNKA DĚTEM II
7. ne 14.00 BAJAJA
13. so 14.30 OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA
ŠVEJKA
14. ne 14.00 CÍSAŘŮV SLAVÍK
20. so 14.30 HLEDÁ SE NEMO
21. ne 14.00 HLEDÁ SE NEMO
28. ne 14.00 JIŘÍ TRNKA DĚTEM III
DIVADLO PRO DĚTI
7. ne 16.00 TONDA NOVOTNÝ
28. ne 16.00 KAŠPÁREK HONZA A ZLATÁ
PRINCEZNA (Divadlo bez názvu)
PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
2. út 10.30 CASABLANCA
9. út 10.30 PIANISTA
16. út 9.00 TMAVOMODRÝ SVĚT
23. út 10.30 KYTICE

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB
– radka.proskova@palacakropolis.cz
Předprodej vstupenek: pokladna (Kavárna Akropolis): po–pá 10.00–0.00, so, ne
16.00–0.00, tel.: 296 330 913, Ticketpro,
Ticketportál, Ticketstream
2. út 20.00 Future First Line:
SWORDFISHTROMBONES *
8. po 19.30 IMT SMILE (křest alba Imt
Smile)
9. út 19.30 Future Line: LUS 3 + ONE
NIGHT BAND *
11. čt 19.30 BOOMERANG MEDIA
– BEST CREATIVE 2003
12. pá 19.00 THE GATHERING
14. ne 19.30 St. Patricks Day: DÚN AN
DORAS (křest CD) + CABELIQUE *
22.00 DJ DEWI (keltská afterparty
na Malé scéně)
16. út 19.30 Future Line: APPLE JUICE,
VELVET ECSTASY *
17. st 19.00 TŘI SESTRY
+ THE RADIO$TARS *
19. pá 19.30 EuroConnections: TARMAC
20. so 19.30 HIP HOP FOUNDATION #25
22. po 18.30 Staropramen Akropolis Top:
GLUECIFER + THE QUILL +
MONSTER MAGNET
23. út 20.00 Future First Line: BBQ *
25. čt 19.30 PRIESSNITZ*
26. pá 19.30 PRIESSNITZ*
29. po 18.30 Baletní a pěvecký koncert ZUŠ
Praha 3
30. út 19.30 Future Line: ALTER ECHO +
AQUAMARINE COFFEE *
31. st 19.30 100°C (křest alba Evergreen)
koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, Praha 3
tel.: 222 721 838
fax: 222 716 866
www.atrium.zde.cz
3. st 19.30 MASOPUST S KARMÍNOU
(středověká studentská poezie
a masopustní zvyky)
10. st 19.30 PENGUIN QUARTET (L. van
Beethoven, W. A. Mozart, A. Dvořák)
13. so 15.00 P. HEJNÝ – violoncello,
J. HÁLA – klavír (G. Fauré,
B. Martinů, L. van Beethoven)
Pro seniory vstupné 20 Kč.
15. po 19.30 Večer staré italské hudby a poezie
18. čt 19.30 L. ŠTĚPÁNOVÁ – violoncello,
M. AVERKIEV – klavír (R. Schumann,
L. van Beethoven, G. Cassadó,
M. de Falla)
23. út 19.30 TRIO SIRIUS (T. Giordani,
J. Haydn, E. Schulhoff, A. Roussel)
24. st 19.30 Ženský pěvecký sbor
IUVENTUS PAEDAGOGICA
(B. Martinů – Otvírání studánek)

n Vkladový účet – 4% úročení,
nezdaněný výnos. Tel. 732 188 086
n Malířské a natěračské práce.
Tel. 317 783 378, 606 379 233
n Zednický servis.
Tel. 222 719 022, 602 212 089
n STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
Prádlo se jednoduše vytáhne pod strop,
kde rychleji schne a v koupelně
nepřekáží. Montáž na míru do stropu nebo stěn.
Tel. 602 273 584
n Čistírna peří je umístěna na Plzeňské 170, Pha 5. Zhotovujeme deky
a pol. z naší sypkoviny na počkání
nebo do 24 hod. Tel. 606 312 174
n Bylinářská poradna – psi, kočky,
koně – zdravotní potíže, zlepšení
kondice. Druid – Baranova 6.
Tel. 603 245 117, 222 713 290
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29. po 19.30 Smíšený komorní sbor PRAŽŠTÍ
PĚVCI a sólisté: M. KRITZNEROVÁ
– soprán, S. MISTR – tenor (árie a scény z barokních oratorií – H. Purcell,
G. Carissimi, J. S. Bach, G. F. Händel)
30. út 19.30 I. BUDWEISEROVÁ a přátelé
(jazz, blues, spirituál)
31. st 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO (J. Rodrigo, A. Vivaldi,
L. Brower, S. Prokofjev, M. de Falla,
J. Morel, Š. Rak)
VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18
a v přestávkách večerních koncertů
12. 2. – 12. 3. M. SKOCHOVÁ,
V. VOPAVOVÁ, H. LENDROVÁ,
Z. POLENSKÁ, I. KOLÁŘOVÁ:
Autorské tapiserie, obrazy
17. 3. – 16. 4. Nové sdružení pražských
umělců: Obrazy, plastika

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
Info. a rezervace na tel. 224 817 886,
224 813 899 (9.00–17.00)
vstupenky@divadloponec.cz
www.divadloponec.cz
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.
1. po 20.00 M. Vraný: Jak hlavou zdi
neprorážet
2. út 20.00 ComFactory – A. Camus: Cizinec
4. st 19.30 M. Peter: Kruh (přednáška
a diskuse o architektuře)
12. pá 20.00 M. Rebcová: Cesta zpátky;
Tchekpo: Afro Dance
13. so 20.00 M. Zbrožek a jeho hosté – Visit
of Music: Lázeň
16. – 17. 20.00 O. David: Lovci jmen
20. so 18.00 Festival stepu
30. – 31. 20.00 V. Hybnerová, S. Rašilov:
Poslední 2 cigarety (premiéra)
3. 4. Den otevřených dveří

Dům dětí a mládeže Prahy 3
Na Balkáně 100, 130 00
tel.: 271 771 012 (25, 26), 606 611 920
fax: 271 774 726
www.ulita.cz

Akce se konají v Ulitě, není-li uvedeno jinak.
1. – 5. 9.00–16.00 Jarní prázdniny v Praze
– prázdninový program pro děti, které
neodjíždí z Prahy (stále volná místa,
cena 140,-/den); součástí turnaje žáků
ZŠ ve florbalu (2. 3.), stolním tenisu
(3. 3.) a fotbálku (4. 3.) – začátek vždy
v 10.00 (přihlášky 15 min. před zahájením, startovné 10,-/osoba)
7. ne 17.30 Diskotéka: DJ Hobr a Mišička
(cena 30,-, členové klubu Beztíže 15,-)
19. pá 15.30 Art studio – moduritová zvířátka
(cena 90,- vč. materiálu)
20. so 14.00 Arteterapie pro dospělé – úvodní
setkání (další proběhnou 3. 4., 24. 4.,
29. 5. a 19. 6., cena 750,- za celý
cyklus, přihlášky do 15. 3.)
21. ne 14.00 Art studio pro rodiče s dětmi – japonské origami (cena 90,- vč. materiálu)
24. st 16.00 Hvězda aerobiku ´04 – soutěž
jednotlivců i skupin pro děti a mládež
do 18 let (startovné 50,-/skupina,
30,-/osoba, přihlášky do 12. 3.)
27. – 28. Taneční víkend mimo Prahu
(disco dance i jiné, aerobik, sport,
soutěže a hry, pro děti do 18 let)
29. po 16.00 Taneční soutěž pro jednotlivce
a taneční formace v kategoriích moderní a volné taneční styly (startovné
30,-/osoba, přihlášky do 19. 3.)

n Opravy chladniček CALEX
GORENJE ap. Tel. 241 761 795,
721 237 561
n Nabízím vedení kompletní správy
družstva včetně podvojného účetnictví. Tel. 606 683 643
n FITNESS JEN PRO ŽENY – 5 let
v provozu, profi stroje, trenér
– zdarma!, solárium, solárium turbo
– pravidelná výměna UV trubic, solární
kosmetika, příjrmná obsluha a prostředí. Cenově výhodné permanentky.
Čihákova 2, P-9, tel. 284 821 225
n Ruštinu naučím snadno u mne
nebo u vás, levně. Mob. 606 829 598
n Matemat. doučím. Tel. 603 228 721
n Hledám obecní byt 1+1 až 4+1 v Praze. Výměnou nabízím byt, jehož majitel zaplatí odstupné 300 až 600 tis. Kč.
Tel. 777 126 054

Pozvánka

Českobratrská církev evangelická
13. so 16.00 PhDr. O. I. Štampach:
Bude církev jednotná? (přednáška
v Betlémské kapli na Žižkově, Prokopova 4)
25. čt 18.00 PhDr. L. Hejdánek: Člověk a jeho duše (přednáška tamtéž)
Etno-čajovna Herba Magica
2. út 19.00 Moudrost a srdce Chalíla
Džibrána (čtení J. Potměšila)
16. út 19.00 Tovje vdává dcery (v představení účinkují B. Navrátil, J. Potměšil, P. Anzari)
24. st 19.00 Severské balady (historické eposy v podání J. Kačera a J. Potměšila, premiéra)
28. ne 10.00 Pohádková neděle s P. Anzari a J. Potměšilem
Hospoda u Vystřelenýho oka
4. čt. 19.00 Fatty Lumpkin (jazz-blues-rock)
11. čt. 19.00 Kush (jazz a něco navíc)
18. čt 19.00 B-4 (minimalismus-psychedelie-improvising)
25. čt 19.00 Onkel Fester (ex Holmes
Šolmes – bezva hrajou)
Kostnická jednota Praha – Vinohrady
20. so 19.00 Labyrint světa a ráj srdce
(hudební improvizace ve sboru Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68,
k výročí narození J. A. Komenského)
Nová trojka
9. st 10.00 Muzikoterapie
13. so 15.00 keramický ateliér pro děti
i dospělé
14. ne 15.00 Divadlo Lala: O Koblížkovi
16. út 10.00 Děti s sebou: téma zdravá
výživa
17. st 14.00 výroba Morany
18. čt 18.30 výtvarná dílna: linoryt
a tisk pro dospělé
20. so 15.00 žonglování – ukázky, výroba míčků
23. út 10.00 Ing. A. Baudyš: O osudu
a hvězdách (setkání s astrologem)
27. so 15.00 výroba kraslic (batikování
voskem, přírodní zdobení)
28. ne 9.00 a 14.00 pletení košíčků, doplňků a pomlázek
14.00 vynášení Morany (hudební doprovod – kapela Šalimo, sraz
na stanici metra Malostranská)
30. út 10.00 Děti s sebou: ubrousková
technika – zdobení květináčů
Římskokatolická církev
9. út 18.00 M. Szabo a L. Formanová:
Život je překážkový běh a je důležité
jej nevzdávat (beseda s mistryní světa v běhu na 800 m v centrále RSTS,
Koněvova 99, vstup zdarma)
13. so 8.30 vycházka pražskými uličkami k výročí A. Dvořáka – muzeum
v Michnově letohrádku, areály VFN,
kostel sv. Kateřiny (sraz u rotundy
sv. Longina – Na Rybníčku)
1. – 31. výstavka z cyklu „Sto let kostela sv. Prokopa“: historické záběry
původních rekvírovaných zvonů
(u vchodu kostela, možnost prohlídky vždy před bohoslužbou)
Spolek pro Žižkov
6., 13. 14.00 prohlídka území těsně před
demolicí s výkladem historie tratí
a objektů (Bulhar, Šibeniční vrch,
popraviště, Krenovka, Miranka, Hrabovka a drážní domky), sraz u sochy
Churchilla, kontaktní tel. 222 712 508
Svaz diabetiků ČR – Praha 3
1. po 14.00 vycházka na Hradčanské
nám. – Nový Svět – Loretánské nám.
(sraz na „Hradčanské“ – tram. č. 22)
19. pá 15.00 Albatros: Tóny blízké Vašim srdcím (pořad v Hudební škole
hl. m. Prahy, Komenského nám. 9)
22. po 13.45 vycházka do Klánovic (sraz
na „Spojovací“ – tram. č. 1, 9 a 16)
VOŠUP a SUPŠ na Žižkově
9. út 16.00 vernisáž výstavy studenta
VOŠUP V. Horálka (obor Řezbářství a restaurování dřeva)

n Rodina v očekávání dalšího člena
vymění obecní 2+1 na Jarově
za větší, nejlépe ve stejné čtvrti. Zn.
doplatek. Tel. 603 862 161
n Vyměním obec. 1+kk, 29 m2,
2. kat., cihlový dům, P3 Ohrada
za větší. Tel. 603 315 355
n Mimopražský ing. koupí byt OV,
dr. Platím hotově, RK nevolejte.
Tel: 222 325 202
n Vyměním velký 1+1/B, 62 m2,
obecní před privatizací na P-6
za byt na P-3. Ne majitel.
Tel. 608 630 827
n Koupím nájemní smlouvu od majitele činžovního domu. Solidní jednání, dohoda jistá. Přímý zájemce.
Tel. 602 204 257
n Hledám vilku i k rekonstrukci,
rychlé jednání. Tel. 607 157 634

n Vyměním st. 2+1/I, 65 m2, v P3
za byt nejméně 50m2. Podmínka v privatizaci. Odstupné. Tel. 222 584 967
n Vym. 3+kk, 85 m2, I. kat., výhled
na Prahu, u maj., P3 za menší státní
nebo OV/DR (s dopl.).
Tel. 776 154 077, 286 854 064
n Vyměním 2+1/L, 4. p., 54 m2,
v Habrové ul. za větší pouze v Habrové. Nabízím fin. odstupné.
Tel. 721 581 519
n Pronajmu garáž Malešická ul.
Tel. 603 216 459
n Majitelka pronajme 80 m2 nebyt.
prostor ve Štítného 22. Výloha, 3 chody, plyn. kotel, tel., trezor.
Tel. 723 798 480
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Rozhovor s…

Libuší Šilhánovou,
socioložkou a bývalou
mluvčí Charty 77
Kdy jste se přistěhovala na Žižkov? Považujete se za žižkovskou
patriotku?
Na Žižkově žiju už od roku
1957, tedy bezmála půl století.
To je dost dlouhá doba na to, aby
člověk v určitém místě zapustil
kořeny. I když – v Praze je člověk možná trochu víc Pražákem
než patriotem čtvrti, v níž žije. Je
to vlastně zajímavý sociologický
nebo spíš sociálně psychologický
problém: jak vzniká vlastně lokální patriotismus? Myslím, že hlav-

ně tím, jak se člověk do života
obce začleňuje a jak se na něm
podílí. Já jsem na Žižkově působila jako učitelka, vyrostly tady
moje tři děti, čas od času jsem
se tu já a můj muž podíleli na životě veřejném, po určitou dobu
na životě neoficiálně veřejném,
myslím tím disidentském…
Jaká místa zde máte ráda a proč?
Na Žižkově mám ráda řadu
míst. Některá proto, že mi připomínají určité moje aktivity (to je
hlavně Pražačka a dolní Žižkov),

jiná proto, že jsou pěkná, že
se v nich cítím dobře. To jsou
hlavně Židovské pece nebo Parukářka, kam chodím ráda na procházky. Těší mě, že i na Žižkově
můžu procházet docela hezkou
přírodou, těší mě nově opravené
domy a fasády, uklizené chodníky a ulice, a naopak mě zlobí
nepořádní lidé, co bezstarostně
odhazují odpadky všeho druhu,
třeba i do parkové zeleně. Těší
mě také rozvoj svébytné kultury
na Žižkově, aktivity různých
uměleckých skupin a souborů,
jako je třeba studentská Žižkovská smršť. Ráda chodím do kina
Aero, někdy i do Atria či Paláce
Akropolis.
A co Žižkov a Charta 77, jejíž
jste byla aktivní signatářkou?
Na Žižkově bylo mnoho domácností, kde se aktivity Charty 77 rodily a odehrávaly. Bylo
to např. u Petrušky Šustrové,
u Václava a Vlasty Vrabcových,
u Ladislava a Hedy Hejdánkových, u Františka Šamalíka aj.
Byl to ale pro mne především
nenápadný byt nenápadné paní
Aničky Marvanové.
Také v našem bytě v Jeseniově ulici se leccos odehrávalo.
V roce 1987, kdy jsem plnila
roli mluvčí Charty 77, se hlavně
u nás scházela trojice mluvčích,
sešel se tu jednou i kolektiv
dosavadních mluvčích. Ta druhá,
širší schůzka, ovšem zdaleka neproběhla v pohodě, jakou jsme
potřebovali. Estébáci nás odpozorovali, přijeli, vyrazili dveře
našeho bytu a odvezli si všechny
účastníky schůzky k výslechům.
Až na mne. Uznali, že nemůžu

opustit byt s vylomenými dveřmi. Jindy, například ve dnech
určitých státních návštěv v ČSSR,
jsme byli jako aktivní disidenti
„preventivně“ hlídáni. To často
znamenalo, že před domem stálo
černé auto plné estébáků a dva
další stáli těsně před bytovými
dveřmi, někdy zde i přespávali.
Pokud jsme museli vyjít z domu,
např. na nákup, šli za námi. Byly
ovšem situace, kdy mě nepustili
z bytu vůbec. Chtěli například
zabránit, abych se zúčastnila
schůzky s panem Whiteheadem,
náměstkem ministra zahraničí
USA, na kterou jsme byli jako
chartisté pozváni. Nakonec nezabránili. V nestřežené chvíli jsem
jim unikla přes dvůr.
Když se za tou dobou ohlížím,
musím konstatovat: obohatila mě
nesmírně. Žili jsme v báječné pospolitosti, v úžasném porozumění,
a ozkoušeli jsme si, jak se i v těžkých, omezujících podmínkách dá
dělat občanská společnost. Nikdy
předtím ani potom jsem nebyla
tak spontánně aktivní. V roce
1987 vydala naše trojice mluvčích 80 dokumentů – stanovisek
Charty 77 a navíc jsme iniciovali
první občanská shromáždění,
která pak otevřela cestu dalším,
už masovým protestním akcím
v roce 1988 a 1989.
Zmínila jste se o paní Anně
Marvanové, která bude spolu
s Vámi v únoru zapsána – bohužel in memoriam – do Knihy cti
Prahy 3. Jak na tuto osobnost
vzpomínáte?
Anna Marvanová byla novinářka v důchodu, která navzdory svému podlomenému zdraví

Památník na vrchu Žižkově a jeho Sbor
III. Ve víru války
V létě 1938 byl již Památník
– až na některé části vnitřní výzdoby – dokončen a na podzim
bylo plánováno jeho slavnostní
otevření. K tomu již nedošlo
a jeho budoucnost začala být
nejistá. Sbor sice prozíravě předal
21. 12. 1938 všechny objekty státu, pro nedostatek času to však
nestačilo být úředně schváleno,
a tak i po okupaci zůstával jejich
vlastníkem. Podle protektorátní
úmluvy ovšem německá armáda
převzala 15. 1. 1940 spodní budovu, neboť ta byla do té doby
využívána ministerstvem národní
obrany. Horní budova i nadále
zůstávala ve správě Sboru.
Památník navštívil 19. 9. 1939
říšský zplnomocněnec generál
Friderici, který navrhl jeho nové
poslání – měl se stát mauzoleem
slavných osobností Čech a Moravy, počínaje svatým Václavem,
a to jak Čechů, tak i Němců. Tomu
se mělo přizpůsobit i nové pojetí

výzdoby. Fridericiho návrhy sice
způsobily ve Sboru zděšení, ovšem
odpovědná místa se jimi vůbec
nezabývala a vše zůstávalo při starém. Od podzimu 1939 do léta
1940 prováděl Sbor v horní budově památníku zajišťovací práce,
při nichž měla být zároveň odstraněna ideově nevhodná výzdoba.

Zdravotnické okénko
Rýma
Ještě častější onemocnění,
než je chřipka, nás zpravidla
postihuje v sychravých dnech,
ale nemusí tomu tak být vždy.
Rýma má totiž dvě varianty:
jednak infekční a jednak alergickou. Infekční rýma je způsobena virovou infekcí, na kterou
někdy nasedá bakteriální infekce, tzv. superinfekce. Právě
na základě infekčního zánětu
sliznice nosu dochází k jejímu
zduření a sekreci. Ta bývá čirá
(serózní) a trvá několik dnů,
celková alterace (= poškození
nemocí) organismu je malá,
horečka nebo zvýšená teplota
nebývá. Pakliže však dojde
k bakteriální superinfekci, mění
se serózní sekrece na hnisavou
a může dojít k rozšíření zánětu
na přilehlé dutiny, rýmu již také
doprovází schvácenost, horečka, bolesti hlavy apod. Za této
situace je třeba na doporučení
lékaře nasadit antibiotickou
léčbu, jinak stačí tzv. dekongescenční látky (např. Sanorin),
někdy v kombinaci s lokálními
kortikoidy (Rhinocort). Rovněž
zklidňující masti (Vitazulen gel,
Vaselina alba) jsou na místě.

Druhou variantou je alergická rýma, kdy tělo reaguje
na alergeny – prach, pyl, roztoči, chlupy atd. – zánětem
nosní sliznice a většinou spojivky oční. Dochází ke svědění, zarudnutí spojivek, sekreci
z nosu a kýchání. Výskyt tohoto typu onemocnění ve společnosti je vysoký – asi deset
procent. K vyšetření je třeba
návštěva alergologa, typy alergenů se zkoumají nejčastěji
prostřednictvím kožních testů.
Základem léčby je prevence,
tj. pokud možno vyvarování
se kontaktu s alergenem.
Samozřejmě jde často o věc
nesnadnou. K léčbě se využívají antihistaminika (Zyrtec,
Claritin, Zaditen aj.), případně
opět lokální kortikoidy. Podle
typu alergenu rozlišujeme
alergickou rýmu sezónní a celoroční.
V každém případě i „běžná“ rýma patří mezi onemocnění, které chce svoji léčbu,
i když jistě nejde v naprosté
většině případů o onemocnění
nebezpečné.
MUDr. Marek Zeman,
zástupce starosty

Díky liknavosti německého dohledu se při tom podařilo odvézt
a na různých místech ukrýt většinu
plastik, rozměrnější věci (mozaiky
Maxe Švabinského a reliéfy Karla
Pokorného) zůstaly na svých místech a byly zamaskovány.
Diskuse o novém poslání objektu ale stále pokračovaly. Původní
koncepce – památník národního
odboje – pochopitelně nadále
nepadala v úvahu, a tak se začalo
uvažovat o přeměně památníku
na pantheon, určený k smutečním
slavnostem při úmrtí význačných
osob, a mauzoleum pro jejich
poslední odpočinek (tedy vlastně
na totéž, co navrhoval generál
Friderici a co jednou uskuteční komunisti). Tomu odpovídala i změna názvu Sboru na Sbor pro zbudování Pantheonu a Mauzolea
na vrchu Vítkově (místní název
Žižkov byl rovněž ideologicky
nevhodný). Zároveň měly být
změněny i jeho stanovy, kde by
namísto dosavadních delegátů

ministerstva národní obrany
– ti mezitím stejně odstoupili – byli
jmenováni zástupci Wehrmachtu.
Německé armádní velení to však
absolutně nezajímalo, a tak celá
věc byla v tichosti odložena. Hlasitě protestoval jen spolek Svatobor,
spravující vyšehradský Slavín,
který se odmítal vzdát svého monopolu na pohřby slavných.
Veškeré úvahy však skončily
na jaře 1942, kdy byla horní budova zabavena okupační správou.
Roku následujícího pak začala
demontáž kovových součástí
výzdoby, přičemž byla zničena
i Kotrbova socha Génia z průčelí
slavnostní síně. Na poslední chvíli
se však podařilo pořídit (dokonce
na účet Němců) alespoň fotodokumentaci a částečně i sádrové
odlitky. Zpustošená budova pak
byla počátkem roku 1945 přeměněna na skladiště starého textilu
a obuvi z válečných sbírek.
Jan Škoda,
Archiv hl. m. Prahy

Dobročinný bazar
(a divadlo) na Jarově
Jedním z velkých úkolů církve
vždycky bylo postarat se o ty,
o které se nikdo jiný nestará, proto
se farní sbor Církve českobratrské
evangelické na Jarově snaží mj.
přispět k ulehčení nesnadného života rodiny afgánských uprchlíků.
Rodina žila v Kábulu. Z města
utekli při jeho bombardování.
Rozhodli se opustit zemi, kde
i obstarávání základních životních
potřeb znamenalo ohrožení života.
V roce 1997 se dostali do uprchlického tábora v naší republice.
Podali si žádost o azyl, nyní už
dlouhou dobu čekají na její vyřízení, bez něhož nesmí nikdo z nich
pracovat. Jejich příjmy jsou proto
velmi omezené, žijí ze sociální
podpory. Přesto celá rodina snáší
tíživé poměry s noblesou. Především jsou vděční za to, že tady
mohou jejich děti studovat, dvě
nejstarší dcery studují obchodní
akademii, syn chodí do základní
školy a ta nejmenší do školky…
Kromě morální podpory chceme rodině pomáhat i finančně, nicméně to, co vybereme mezi sebou,
se jako podpora pro šestičlennou
rodinu pohybuje spíš v symbolické rovině. Proto jsme se roz-

Donia (4 roky): kresba vlastní rodiny
hodli uspořádat bazar. Budeme
shromažďovat jakékoli předměty,
které už doma nevyužijete, ale
ještě by se mohly hodit někomu
jinému (kromě oděvů a obuvi
pro dospělé).
Bazar se koná ve Sboru CČE
na Jarově, U Kněžské louky 9
(tel. 284 823 099). Příjem věcí je
10. 3. a 11. 3. v 14–19 hod., jejich
prodej 12. 3. v 14–20 hod. a 13. 3.
v 9–15 hod.
Přijďte si něco vybrat. Pomůžete
dobré věci a ještě určitě výhodně
nakoupíte. Jako doprovodná akce
naváže na bazar divadelní představení Uměleckého sdružení Marvin, a to v neděli 14. 3. v 17 hod.
na stejné adrese.
Elen Plzáková,
farářka ČCE na Jarově

a navzdory stálé pozornosti
pánů z StB dokázala hrát roli
naší dovedné zprostředkovatelky a laskavé hostitelky. K ní,
do Jeronýmovy ulice 2, docházely samizdatové i exilové tiskoviny, u ní se také rozdělovaly, u ní
se na malých, často nedohodnutých schůzkách radili disidenti,
co a jak udělat nebo zařídit, k ní
přicházeli nebo volali zahraniční
novináři, aktivisté zahraničních
nevládních organizací, volali
i přátelé z exilu, aby získali důležité informace o činnosti Charty,
VONS, HOS a jiných iniciativ,
aby se dověděli, kdo byl uvězněn
nebo se vrátil z vězení…
Ona – spolu s jinými aktivisty
– iniciovala a zařizovala opisování a vydávání důležitých textů.
Přesto, že sama fyzicky nemohla
běhat ulicemi a předávat vzkazy
nebo texty a publikace, dovedla
si šikovně přivolat své spolehlivé
přátele, aby to či ono zařídili,
předali, dopravili atd.
Málokdo například ví, že
v akci Několik vět z jara 1989
hrála významnou mediátorskou
roli právě Anna Marvanová.
A málokdo také umí docenit
skutečnost, že právě Anna vydržela plnit roli mluvčí Charty 77
po dobu dvou velmi náročných
a riskantních let – v letech 1982
a 1983.
Po revoluci jste pracovala v Českém helsinském výboru. Čím
se tato organizace zabývá? Jak
hodnotíte svou práci v ní?
Já jsem už od listopadu roku
1988 působila v Československém helsinském výboru, který
se – podnícen aktivisty z Helsinki

Watch a Mezinárodní helsinské
federace – od počátku věnoval
monitoringu situace lidských
práv v zemi. Vyslovoval se z toho hlediska k čs. právnímu řádu
i právní a společenské praxi, také
ovšem k jednotlivým případům
pronásledovaných občanů. Jako
Český helsinský výbor (ČHV)
působí podnes. Jeho činnost
se časem rozrůznila. Věnujeme
se právnímu a sociálnímu poradenství, ale i situaci v některých
uzavřených systémech, jako jsou
sociální ústavy anebo věznice.
Zabýváme se ochranou lidských
práv občanů, žen, dětí, seniorů,
Romů, cizinců, posuzujeme situace v soudnictví, v oblasti policie, věnujeme se vzdělávání
a informatice v oblasti lidských
práv apod. Na těchto polích
spolupracujeme i v mezinárodním měřítku. ČHV každoročně
vydává – kromě dílčích textů
a monografií – Zprávu o stavu
lidských práv v ČR, v níž z pozice
nevládní organizace posuzuje
situaci v různých úsecích života
naší společnosti. Vydáváme i časopisy, Lidská práva a Vestigář,
obojí už ale jen na internetu
(www.helcom.cz).
Když se ohlížím za svou prací
v ČHV, myslím, že jsem v ní
zanechala svou osobní stopu
a že ta práce měla smysl. Jsem
ráda, že se postupně profesionalizovala a rozrůznila a že v ČHV
působí řada lidí, kteří mohou
jeho poslání dál rozvíjet.
Snad jsem nějaké stopy své
existence a práce zanechala
i na Žižkově.
Připravil Patrik Benda

Představujeme

Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým

Z letního pobytu u moře
Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým (SPMP) je dobrovolnou nestátní organizací, která
vznikla z iniciativy rodičů mentálně postižených dětí. Jejím cílem
je pomáhat mentálně postiženým
(včetně postižených kombinovanými vadami) a jejich rodinám.
Sdružení podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšení
podmínek života takto handicapovaných lidí v rodinách a v péči
sociálních a vzdělávacích zařízení
a prosazuje jejich rovnoprávné
postavení. SPMP (zal. v roce 1969)
působí na celém území republiky.
Obvodní výbor SPMP pro Prahu 3 má 48 členů. Našich klubových
akcí se loni zúčastnilo 38 postižených osob a 40 osob jejich doprovodu. V rámci celé Prahy proběhlo 56 akcí, které představovaly
celkem 150 hodin. Ve sportovně rehabilitačním plavání se v celostátní
soutěži pražští členové umístili
na prvých místech.
Mezi pravidelné akce naší organizace patří rehabilitačně rekondiční letní i zimní tábory, které
se těší značné oblibě. Velký zájem
je také o stolní tenis. Dále nás

můžete potkat např. při vlastivědných procházkách po Praze,
na maškarní zábavě, v divadlech,
na mikulášské besídce či jako
výletníky na parníku. Někteří z postižených se neobejdou bez doprovodu, někteří jsou více samostatní, někteří se dokonce zařadili
do práce v chráněných dílnách.
Podle potřeby a zájmu poskytujeme pomoc a poradenství osobám
a rodinám v tísni.
Potřebujete naši radu a pomoc
nebo se chcete stát našimi členy,
případně s osobami s mentálním
postižením pracovat nebo nám
finančně či hmotně přispět? Pak
nás navštivte na adrese pražského
sekretariátu SPMP v Polské 4,
Praha 2 (suterén), vždy v pondělí
odpoledne a ve středu a čtvrtek
dopoledne.
Jarmila Cedzová,
předsedkyně OV SPMP Praha 3
Adresa:
Polská 4, Praha 2
Kontakt:
tel. 222 250 603, 732 687 943
email – spmp.praha@volny.cz
www.volny.cz/spmp.praha

Novinky pro seniory

Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v březnu kulaté
a půlkulaté narozeniny, přejeme
hodně zdraví a osobní pohody
do dalších let. Blahopřejeme:
Z. Barešové, S. Čechovi, V. Černému, V. Engelové, V. Koubkovi,
P. Sethalerovi, J. Sudové, V. Štěpánkové a J. Zoufalové.

Dále oznamujeme, že tradiční jarní Josefská taneční zábava se koná ve středu 17. března
od 14 do 17 hod. ve velkém sále
Učňovského střediska (Učňovská 1, k tanci a poslechu hraje
Žižkovanka).
Za výbor Svazu důchodců
Praha 3 Viktor Pelzel
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Noviny radnice

Ocenění za statečnost v dobách zlých

Na snímku zleva: L. Šilhánová, M. Český, B. Nigrin, V. Vrabcová a F. Šamalík
Patří k zdravému patriotismu
Žižkováků, že si vždycky zakládali na vztahu k vlastní historii,
zajímali se o vše, co se na jejich
území odehrálo, i o lidi, kteří

zde žili. Součástí historie však
nejsou pouze události staré
a dávné a mnohdy romanticky
přikrášlené, ale i to, co ještě pamatujeme, konkrétně v našem

státě i neblahá doba totality,
na kterou bychom raději zapomněli. Kdo však zapomíná, ten
nejenže se nemůže poučit z chyb
minulosti, ale ani vyjít z podnětů
a příkladů dobrých.
Vedení MČ Praha 3 se letos
rozhodlo zápisem do Knihy cti
ocenit rovnou několik těch statečných, kteří v totalitním Československu přes protivenství, jež
z toho plynula, bojovali proti nespravedlnostem a zločinům tehdejšího režimu. V úterý 17. února
se tak na radnici sešli spolupracovníci z disentu – právník
a politolog Prof. JUDr. František
Šamalík, DrSc. (1923), a socioložka PhDr. Libuše Šilhánová
(1929), in memoriam byla oceněna novinářka Anna Marvanová
(1928–1992, do Knihy cti se místo
ní zapsala její dcera Kateřina
a syn Jan), dorazit měl také
filosof křesťanské orientace

Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek
(1927), který se však na poslední
chvíli omluvil kvůli onemocnění.
Všichni byli signatáři Charty 77
(Hejdánek jejím mluvčím v letech 1977-78, Marvanová v letech
1982-83 a Šilhánová v roce 1987),
všichni se brali za svobodu a lidská práva a podíleli se na šíření
pravdivých informací o dění v naší zemi. Jejich adresy v Praze 3
pak byly místy ostře sledovaného
svobodného myšlení.
O týden později, 24. 2., byla
rovněž „Za zásluhy o boj za demokracii a lidská práva“ oceněna
i herečka Drahomíra FialkováLírová (1923). Ačkoliv její hlas je
z vln Československého, později
Českého rozhlasu jistě mnohým
znám (např. Meteor, pohádky,
dramatická pásma), méně se již
ví o její roli zprostředkovatelky
kontaktů mezi disentem a exilem
v distribuci různých „nežádou-

cích“ tiskovin či o jejím podílu
na zajištění dokumentace k návrhu na udělení Nobelovy ceny
za literaturu Jaroslavu Seifertovi.
-redVíce k jednotlivým oceněným najdete na www.praha3.cz, rozhovor
s paní L. Šilhánovou na str. 7.

D. Fialková-Lírová

Učebny budoucnosti?

Ve středu 4. února proběhla ve velkém sále Učňovského střediska
výroční členská schůze Svazu důchodců Praha 3 za účasti cca 120
členů a několika desítek zájemců. Pracovní výbor informoval
o aktivitách Svazu v minulém roce i o akcích plánovaných letos.
Za radnici přišel schůzi pozdravit zástupce starosty Jan Plíva
(na snímku mezi místopředsedkyní Svazu důchodců Praha 3
Dr. Libuší Neckářovou a předsedkyní Janou Šimkovou).

Městská policie informuje
Pachatel dopaden díky
kameře!
Kamera Městského kamerového systému hl. m. Prahy
přispěla k dopadení pachatele trestného činu. Dne 28. 1.
v 1.35 hod. si strážník vykonávající dozorčí službu na operačním středisku OŘ MP Praha 3 (Cimburkova 18) na monitoru
Městského kamerového systému povšiml mladíka, který v ulici
Votická poškozuje zastávku MHD. Na místo byla neprodleně
vyslána autohlídka strážníků, kteří po příjezdu na místo zjistili,
že mladík kamenem poškrábal skleněnou výplň zastávky MHD.
Po bleskurychlém zákroku strážníků byl samozvaný osmnáctiletý „umělec“ pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu
poškozování cizí věci zadržen a předán Policii ČR.
Bc. Dušan Machoň,
ředitel OŘ MP Praha 3

Kdo mě chce

Otevřené dveře Klubu otevřených dveří
Ve čtvrtek 12. února byl v rozšířených prostorách Domu dětí a mládeže
Prahy 3 Ulita otevřen nový Klub otevřených dveří. Toto nízkoprahové zařízení dává dětem a mládeži možnost
neorganizovaně trávit volný čas, a to
v rámci Klubu Beztíže, Klubu žonglérů
a Klubu karetních her. Funguje tak
jako prevence sociálně patologických
jevů u rizikové skupiny dětí a mládeže
ve věku mezi 10 a 26 lety. Zázemí klubu nabízí vedle internetu stolní a počítačové hry, šipky, stolní fotbal a mnoho
dalšího. Otevírací doba Klubu je každý
všední den od 14 do 19 hod., v blízké
budoucnosti by měl být přístupný
i o víkendu. Slavnostního otevření
Klubu se za Prahu 3 zúčastnili zástupkyně starosty Milena Kozumplíková
a zastupitel hl. m. Prahy Miroslav
Poche (na snímku).
-red-

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

1) 0060-04 asi osmiletá hnědá fenka s černým melírem, kříženec střední
velikosti; nevidomá, milá, v bytě čistotná, na procházky se musí vodit
na vodítku. Nalezena 7. 1.
2) 0321-04 desetiměsíční černá fenka se znaky, větší kříženec německého
ovčáka; hravá, má ráda děti. Nalezena 29. 1.
3) 2304-03 pětiletý černošedý pes, větší kříženec českého fouska;
temperamentní, vhodný k domku na zahradu. Zemřela mu majitelka.
4) 43/2004 asi jedenapůlletá hnědá mourovaná kočka; kastrovaná,
temperamentní, nevhodná k dětem.
5) 45/2004 hnědá mourovaná kočka; kastrovaná, vhodná pro lidi, kteří
kočkám rozumí.
6) 42/2004 asi dvouletá hnědá tygrovaná kočka; kastrovaná, vystrašená,
vhodná pro lidi, kteří kočkám rozumí.
7) 76/2004 modrý kocour – peršan, kastrovaný, momentálně ostříhaný,
v dobré kondici, milý. Vyhozen na ulici.
Všechna uvedená zvířata pocházejí z území Prahy 3.
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Osm základních škol z Prahy 3 – ZŠ Havlíčkovo
nám., Jeseniova, K Lučinám, Lupáčova, Pražačka,
nám. Jiřího z Lobkovic, nám. Jiřího z Poděbrad
a Vlkova – se zapojilo do pilotního projektu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
v rámci něhož se hledají cesty pro efektivnější
využití počítačů ve výuce žáků a studentů, a díky
dotacím z MŠMT a MČ Praha 3 zbudovalo odborné
učebny vybavené speciálními dataprojektory a řídícím pracovištěm vyučujícího, které obsahuje PC, videorekordér, v některých případech i videokameru.
S počítačem učitele propojené „tabule“ umožňují
dosud nevídaným způsobem názorné a pro dnešní
žáky blízké i přitažlivé vyučovací postupy (včetně
např. propojení na internet).
Slavnostního otevření takovéto učebny v ZŠ
K Lučinám se ve čtvrtek 29. 1. zúčastnili i místostarostové M. Kozumplíková (na snímku s učitelem
L. Krocem) a Ing. B. Nigrin.
-red-
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Stručně
• Den otevřených dveří
pořádají v Praze 3: MŠ
Na Balkáně 74 – ve čtvrtek 1. 4. od 9 do 16 hod.
(od 15 hod. představení
„O pejskovi a kočičce“), MŠ
Na Vrcholu 1a – ve čtvrtek
18. 3. od 8 do 17 hod. a MŠ
Sudoměřská 54 – ve středu
17. 3. od 8.30 do 16 hod.
• Mateřská škola Milíčův
dům (Sauerova 2, Praha 3)
nabízí rodičům předškolních
dětí z Prahy 3 bezplatnou
poradnu speciálního pedagoga. Konzultační hodiny
jsou v 16.00–17.00 hod. každý poslední čtvrtek v měsíci. Tel. 222 582 364.
• Svaz tělesně postižených Praha 3 pořádá
každé úterý od 10.00 plavání na Olšance a každou
středu od 15.00 cvičení
jógy na Pražačce, procházky Prahou „Pamětihodnosti“
budou zahájeny v polovině
března. STP Praha 3 děkuje starostovi MČ Praha 3
M. Českému a zástupkyni
starosty M. Kozumplíkové
za jejich pochopení a podporu zdravotních aktivit
tělesně postižených občanů
v Praze 3.
• Národní galerie pořádá
při příležitosti 170. výročí narození Karla Purkyně (11. 3.
1834) ve čtvrtek 11. 3. den
volného vstupu do všech
stálých expozic NG (Veletržní palác, Muzeum českého
kubismu v Domě U Černé Matky Boží a Valdštejnská jízdárna). Ve Veletržním paláci proběhnou od 11
a 16 hod. komentované prohlídky k vystaveným dílům
tohoto umělce.
• Občanské sdružení Sahadža jóga (Křišťanova 15)
nově pořádá každé pondělí od 18.00 vedle kurzů
také tematické přednášky
(před kurzem, vstup zdarma;
kurzy též ve čtvrtek). Více
na www.nirmala.cz.
• Dům dětí a mládeže
Prahy 3 (Na Balkáně 100)
pořádá každou zasněženou
sobotu (dle sněhových podmínek) lyžování v Jizerských
horách (cena 240,- za osobu
bez permanentky, odjezd
v 7.00, návrat kolem 17.00,
přihlášky vždy do středy).
• Telefonní čísla Informační kanceláře ÚMČ Praha 3,
Koněvova 214 – „Lípa“ jsou
284 862 329 a 284 862 330.

Kdo koupí kuličku?

Sportovní klub ZŠ Jeseniova a ZŠ Jeseniova pořádají 15. dubna
od 15.00 v areálu školy talentové zkoušky do sportovních
tříd (pro děti od 6. ročníku). V loňském roce byly tyto třídy Českým atletickým svazem vyhodnoceny jako nejlepší v Praze a zařazeny mezi pět nejlepších v ČR. O kvalitách
SK ZŠ Jeseniova zase dostatečně svědčí jeho výsledky, např. loni
na podzim vynikající 2. místo starších žákyň na finále Mistrovství České republiky družstev v atletice (na snímku) nebo zcela
čerstvé únorové 3. místo Šimona Kohouta (1985) v trojskoku
na Mistrovství České republiky juniorů v atletice. Více informací získáte na www.jeseniova.cz a www.praha3.cz nebo na tel.
222 720 497 a 777 569 193.
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V únoru přibyl do dětské herny Rodinného
a kulturního centra Nová Trojka nový terapeutický bazének s tisícem
barevných kuliček. Toto
množství je sice zcela bezpečné, nicméně
z hlediska dětí by byl
optimální dvakrát větší počet. Proto se Nová
Trojka rozhodla vyhlásit
veřejnou sbírku Kulička
aneb každý si může koupit svoji kuličku, jejímž
cílem je dokoupit další potřebnou tisícovku
kuliček. Sbírka probíhá do konce srpna, patronát nad ní převzala zástupkyně starosty
Milena Kozumplíková.
Jedna kulička stojí 3 koruny, přispěvatel si může
vybrat barvu a v modelovém plánku svou kuličku vybarvit.
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