
L I S T M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3

2003
ROČNÍK 12

ZDARMA

ČÍSLO

www.praha3.cz

5

        

Jedním z dalších projektů, které v rámci společensko-kulturních
aktivit třetí pražské radnice již zdomácněl, je Pivobraní ViŽiLi.
Dříve si pivobraní zabezpečovala každá městská část samostatně,
ale náš starosta Milan Český přišel s nápadem, pořádat pivobraní
putovního charakteru, a tak se tento svátek zasvěcený zlatavému
moku slaví na území všech tří městských částí, a to na Vinohra-
dech, Žižkově a Libni.
Hlavním pořadatelem letošního ročníku je Městská část Praha 3,
která s myšlenkou pořádat Pivobraní přišla jako první v roce 1999.
Tradičním místem setkání milovníků piva se staly Riegrovy sady
na Praze 2, kde i letos společně oslavíme již V. ročník. 

V průběhu dvou dnů, 20. a 21. června, se budete moci aktivně zú-
častnit soutěží, poslechnout si svého oblíbeného interpreta
a ochutnat něco z mnoha nabízených pochutin. Po celou dobu Pi-
vobraní vás budou bavit populární televizní moderátoři, kteří to
s pivem myslí opravdu vážně.
V obou dnech začíná program 14. hodinou a potrvá až do pozdních
večerních hodin.
Pivobraní dnes již slaví mnoho městských částí, ale málokterá rad-
nice se může pyšnit tak bohatým a zajímavým výběrem interpretů.
Jestliže nás ani tentokrát sluníčko nezradí, bude to další příjemné
povyražení.  Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury 

Pátek 20. 6.
14 – 14.40 Žižkovanka
15 – 15.45 Walk Choc Ice 
16.10 – 17 Divokej Bill
17.25 – 18.10 Žáha
18.35 – 19.25 Václav Koubek & Band
19.50 – 20.40 Elvis Presley Revival Band 
21 – 22 Garage

Sobota 21. 6. 
14 – 14.40 Žižkovanka
15 – 15.45 Ivan Hlas & Band 
16.10 – 17 Vypsaná Fixa
17.25 – 18.10 České srdce
18.35 – 19.25 The Apples 
19.50 – 20.40 Rolling Stones Revival
21 – 22 Nahoru po schodišti dolů Band

Tradiãní Pivobraní - Riegrovy sady

Tato již v pořadí čtvrtá akce (po ulici Ku-
nešově, Na Ohradě a Jilmové) je pokračo-
váním v systému, který MČ Praha 3 na-
startovala v roce 1997. Dle Studie
nástaveb obytných domů v Praze 3 ze
30. 11. 1997 tímto způsobem vznikne
v oblasti Jarova dalších cca 220 nových
bytů ve střešních nástavbách na zrekon-
struovaných domech. Ty nové pak budou
již známým způsobem nabídnuty ve výbě-
rovém řízení ke koupi a stávající byty je-
jich stávajícím nájemcům. Městská část
tak prodá obyvatelům nejen nezanedbatel-
nou majetkovou hodnotu za velmi vstříc-
ných podmínek, ale umožní jim zařídit si
bydlení tak, jak sami chtějí.
Je to jeden z důležitých atributů svobodné-
ho jednání rozhodnout si, jak se postarám
o svoje bydlení. Potřebnosti tohoto důleži-
tého pocitu vlastního rozhodování občanů
si je radnice vědoma a přes nemalé nákla-
dy, organizační problémy a následnou
zdlouhavou administrativní proceduru při
prodeji a převodu do osobního vlastnictví
nabyvatele, podstupuje tuto složitější cestu
proto, aby občanům nabídla byt v domě
opraveném a zrekonstruovaném. Znovu

Dal‰í kvalitní byty na na‰em území
V ulici Na Balkáně, proti zdejší sokolovně, se z lešení vyloupl další dům. Od své předchozí vizáže je k nepoznání. Smut-
ná, zašedlá omítka se probarvila novým odstínem, přistaveny jsou výtahy a na kdysi rovné střeše sedí „čepice“ nové ná-
stavby. Takto MČ Praha 3 pokračuje v programu, který zlepšuje kvalitu domovního fondu na jejím území.

zdůrazňuji, tento postup je sice pro radnici
složitější, ale jsem přesvědčena, že výsle-
dek za to stojí.
Pohled na novotou svítící domy a jejich

spokojené obyvatele je opravdu odměnou.
A jistota, že člověk bydlí ve svém, přece
stojí za trochu těch starostí.
Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Pokud se v červnu vyslovíme v referendu pro členství
v Evropské unii – a průzkumy veřejného mínění naznaču-
jí, že s velkou pravděpodobností ano - stane se Česká
republika součástí tohoto společenství v květnu příštího
roku. Datum to bude více méně symbolické, ráj na zemi
snad nikdo neočekává. Naše země může naopak čelit v ob-
dobí krátce po vstupu výrazným ekonomickým tlakům.

O tom, jak Unie chrání vlastní zájmy, svědčila obtížnost našeho vyjednávání a různá pře-
chodná období, která nám třeba ve volném pohybu za prací alespoň v příštích několika
letech nezajišťují plnoprávné postavení. Přesto, otázka nikdy nestála ano či ne. Malá země
s otevřenou ekonomikou jen těžko může stát mimo tento ekonomický blok - za jeho hra-
nicemi můžeme vždy tak nějak živořit, ale není to trochu málo? Je určitě nesmyslné
a hloupé obhajovat členství v Unii dnešním padesátníkům bez jazykových znalostí mož-
ností pracovat v Paříži nebo Římě. Stejně hloupé jako argumentovat sociálně slabším dů-
chodcům, kteří těžko zaplatí své životní náklady, možnostmi strávit podzim života ve vy-
hlášených španělských letoviscích. Tady jde v pravém smyslu o naše děti. Mladí muži
a ženy, kteří dnes končí školy s perfektními jazykovými znalostmi a se studijními zkuše-
nostmi v zahraničí, jsou ti, kteří budou ve všech ohledech ze členství v Evropské unii pro-
fitovat. Naše země má ve své historii období, kdy Češi „dobývali“ Evropu. Ať už to byl
mocenský rozmach za vlády Karla IV. nebo hospodářsky úspěšné období po vzniku sa-
mostatného Československa. Začátek nového tisíciletí je šancí, jak se v Evropě znovu pro-
sadit. A historické šance se zpravidla neopakují.       Milan Český, starosta

Evropská unie je ‰ancí
pro budoucnost

Dne 4. května jsme si připomně-
li 170. výročí narození první-
ho žižkovského starosty
Karla Hartiga, který se
svými aktivitami nesmír-
ně zasloužil o rozvoj
Žižkova. Narodil se
v Sedlčanech, kde také
začal provozovat sta-
vitelskou činnost.
Později se přiženil do
rodiny Stomeových,
které patřil velkostatek
Pražačka, a svou živ-
nost převedl sem. V r.
1864 byl přijat za pražské-
ho příslušníka a poté se stal
pražským měšťanem. Rok
1865, kdy zhotovil regulační
plán na parcelování polí, je považo-
ván za rok založení Žižkova. O tři roky
později požádal o oficiální pojmenování
obce Vinohrady I na Žižkov a výsledkem
jeho dlouholetého úsilí bylo vydání Minis-
terského výnosu  v srpnu roku 1877, který
změnu úředně potvrdil. Žižkov se tak stal
v té době největší venkovskou obcí v Če-
chách. Starostou byl Karel Hartig zvolen
po dramatických událostech až v roce

1876, ale již dříve, jako přísluš-
ník národovců, využíval kaž-

dé příležitosti k prosazová-
ní českých požadavků

a k posilování sebevědo-
mí českého národa. Stál
u zrodu mnoha spolků
a s jeho odkazem se
setkáváme na každém
kroku, protože se za-
sloužil o pojmenování
ulic, náměstí a domů
jmény slavných Čechů

a o české značení tabul-
kami na nárožích. Na

Žižkově vystavěl na 60
domů, svůj první dům na-

zval U Mistra Jana Husi, dále
například rohový dům U Božích

bojovníků či škola Jana Ámose Ko-
menského jsou také jeho dílem. Pro svůj
vlastenecký postoj byl v nemilosti u c. k.
úřadů, které spolu s opozicí rozpoutaly po-
mlouvačnou kampaň a Karel Hartig, ač ne-
vinný, v roce 1878 raději na svou funkci
dobrovolně rezignoval. K jeho nesporným
zásluhám se znovu vrací až současná gene-
race.

Eva Horníčková

První starosta samostatné ÏiÏkovské obce

Uvnitř listu
Zvláštní příloha Radničních novin
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii

Foto Michaela Púčiková

Foto Jan Zavřel

Michal Rataj: Vítkovské oratorium - diplomová práce HAMU pro soprán, mužský
vokální soubor, varhany, komorní ansámbl a elektroniku, Miroslav Srnka: Podvrhy - pro
mužský vokální soubor ● Účinkují: Irena Houkalová - soprán, Lukáš Vendl - varhany,
Schola Gregoriana Pragensis, David Eben - umělecký vedoucí, Tuning Metronomes,

Marko Ivanovič - dirigent.
Projekt pořádá Občanské sdružení SHOCK ve spolupráci s Národním muzeem a s podporou Nadace OSF, 

Nadace Gideona Kleina, HAMU, Nadace HAMU, Nadace OSA a Nadace Život umělce

● Monumentální objem naplnûn˘ soudobou hudbou ● Dvû skladby pfiemítající nad
kulturními pilífii na‰í minulosti ● Hospodine, pomiluj ny v oratoriu s elektronikou
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11  23. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 2. 6. a 30. 6.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská  9. 6.
4. Přemyslovská/Jičínská  16. 6.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova  23. 6.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 2. 6. a 30. 6.
7. Táboritská-zadní trakt/Baranova  9. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 16. 6.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád  23. 6. 
10. Ambrožova/Malešická  2. 6. a 30. 6.
11. Jeseniova 143  9. 6. 
12. V Zahrádkách/Květinková  16. 6.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 23. 6.
14. Koněvova/V Jezerách  2. 6. a 30. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54  9. 6.
16. Křivá 15 - vedle domu  16. 6.

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.
Nevhazujete nebezpečné odpady - 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 disposici vždy od pondělí od 14 h do
čtvrtka 16 h, to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů pro dané stanoviště nebude na-
plněn 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

Finanční úřad pro P-3 oznamuje, že
od 23. 6. bude celý úřad přesídlen

z Orebitské 18, P-3 na novou adresu:
Drahobejlova 48, 190 21 Praha 9. 

Tel.: 283 018 111, spojení: metro B st.
Českomoravská, tram 8, 19 st. Poliklinika
Vysočany, bus 207 st. Ohrada, přestup na

136 st. Vysočanská a metrem na st.
Českomoravská. V týdnu od 16. do 20. 6.
bude z důvodů stěhování úřad uzavřen,

v provozu bude pouze podatelna. Při
placení daní v hotovosti využijte v tomto

týdnu služeb jiného pražského FÚ. 
Po změně sídla, tj. po 23. 6., ještě můžete

svá podání v nejnutnějších případech
vyřídit na původní adrese, 
nejdéle však do 30. 6. t.r. 

Ing. Jana Žižková, ředitelka FÚ
●

Klub přátel Žižkova zve ● v út 3. 6. od
16.30 h na vzpomínkovou slavnost 100 let

Gymnázia v Kubelíkově ulici -
klub Táboritská 22 (zadní trakt), P-3 

●

Svaz diabetiků P-3 zve: ● páteční
kulturní akce se konají v Hudební škole

hl. m. Prahy na Komenského nám. 9
● 13. 6. od 15 h se představí umělecký

soubor Albatros v programu Kytice
melodií na přání ● 10. 6. vycházka na

Petřín, sraz ve 14 h ve vestibulu
metra A st. Malostranská.

●

MŠ Vozová zve na prodejní výstavu
dětských prací, která potrvá do 13. 6.

od 12.30 do 17 h. Vstupné je dobrovolné.
●

Muzeum hl.m.Prahy - Na Poříčí 52, P-8,
každý první čt v měsíci otevřeno 

do 20 h a symbolické vstupné 1 Kč. 
● 1. 6. DEJTE DĚTI DO MUZEA –

Archeologický den: Staňte se alespoň na
chvíli archeologem! – od 12 h na hřišti

u Výtoně, při nepřízni počasí
v přednáškovém sále muzea.

www.muzeumprahy.cz.
●

Kontaktní středisko Diakonie Broumov,
Prokopova 4/216 (ve dvoře vedle kostela)

pokračuje ve sbírání ošacení a dalších
věcí pro potřebné. Út-čt od 13 do 17.30 h.

Tel./fax 222 781 800,
zizkov.kontakt@volny.cz.

●

Blahopfiejeme
24.-25. 4. se konalo v Chotěboři

mistrovství ČR v grafických disciplínách
– psaní na osobních počítačích. Skvělého
výsledku – 4. místa s 4176 čistými úhozy,

s 0 % chyb za 10 minut čistého času,
nejlepšího z pražských účastníků dosáhla

studentka Dana Hanušová z Obchodní
akademie Kubelíkova 37, P-3. Úspěch je

podložen několikaletou poctivou
přípravou a získáváním zkušeností

v nejrůznějších soutěžích, na které si tato
studentka dokázala při mnoha dalších

aktivitách najít čas, aby odpovědně
reprezentovala svou školu. 

Ing. Zdeněk Kesner, ředitel OA Kubelíkova

NOVINKY
PRO SENIORY

Městská část Praha 3, Odbor kultury zve
na Taneční odpoledne seniorů dne 4. 6.
od 14 h v sále Uč. na Jarově (konečná

tram. 1, 9, 16). Hraje Žižkovanka
kapelníka J. Jelínka. Vstup zdarma.

●

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v červnu půlkulaté a kulaté
narozeniny, přejeme hodně zdraví

a osobní pohody do dalších let.
Blahopřejeme: 

B. Macálové, V. Pelzelovi, J. Polákové, 
J. Psotové, N. Heroutové, J. Šimkové, 
V. Jetelové, L. Machutovi, H. Tvrzové, 

B. Hrdličkové a J. Podolákové.
●

SDČR děkuje za věcné dary na dubnovou
taneční zábavu firmám: Autorské divadlo

v Praze 10, Antik-bazar v tržnici
Holešovice a Balírny kávy Holešovice.

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne  23. 4. 2003 

Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na rekonstrukci
střechy objektu Cimburkova 18 ● s výzvou
více zájemcům na opravu části 1.patra bu-
dovy Seifertova 51 ● s výzvou více zájem-
cům na rekonstrukci a zateplení střechy
objektu ZŠ a MŠ Nad Ohradou ● s výzvou
více zájemcům na opravu střešního pláště
a krovu hospodářské budovy objektu Kře-
sánov ● s uzavřením smlouvy o dílo na
opravu a nátěr oken v uliční fasádě ZŠ
nám. Jiřího z Poděbrad s firmou Motl Vác-
lav ● s uzavřením smlouvy o dílo na sana-
ci vlhkého zdiva žižkovské radnice II. eta-
pa, s firmou František Holík ● se zadáním
zakázky na realizaci prodeje  bytů v do-
mech Na Balkáně 76,78 firmě Realitní
kancelář SEVER ● s pronájmem nebytové-
ho prostoru v budově Olšanská 7 Národní
radě zdravotně postižených ČR ● s výzvou
více zájemcům na stavební úpravy zázemí
severní tribuny FK Viktoria Žižkov ● se
zvýšením nájemného ze všech nájemních
smluv (s výjimkou Národní rady zdravotně
postižených ČR a SKM)  na částku mini-
málně 1300 Kč/m2/rok ● s výzvou více zá-
jemcům na vypracování projektu zóny pla-
ceného stání na celém území MČ P-3 
Schválila
● návrh smíšené smlouvy kupní a zástavní
k prodeji bytového domu Bořivojova 31,
čp. 825 s pozemkem parc. č. 1407/1 k.ú.
Žižkov
Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na rekonstrukci střešního pláště
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a souhlasila

s výběrem nejvhodnější firmy P. Koutný 
Jmenovala
● J. Bureše do funkce tajemníka Komise
dopravní RMČ

ze dne 7. 5. 2003
Vzala na vědomí
● žádost ART Prometheus, o.s. o souhlas
s pořádáním akce „Setkání žonglérů na Ži-
dovských pecích“ ● návrh tajemnice ÚMČ
Mgr. A. Barešové na jmenování Ing. P. Fi-
šera do funkce vedoucího Odboru ekono-
mického ÚMČ a jmenovala jej do této
funkce s účinností ode dne 1. 7. 2003 ● ná-
vrh tajemnice ÚMČ Mgr. A. Barešové na
jmenování Ing.arch. Z. Fikara do funkce
vedoucího Odboru územního rozvoje
ÚMČ a jmenovala jej do této funkce
s účinností ode dne 1. 6. 2003 ● návrh
mandátní smlouvy na komplexní realizaci
prodeje bytových jednotek Na Balkáně
76,78 mezi MČ P-3 a Realitní kanceláří
Sever a schvaluje tento návrh
Souhlasila
● se záměrem prioritního přidělení nebyto-
vého prostoru Husitská  70/110 občanské-
mu sdružení Naděje
Schválila
● znění smlouvy o bezúplatném převodu
správy majetku hlavního města Prahy mezi
Městskou částí P-3 a Zoologickou zahra-
dou v Praze  ● znění smlouvy o bezúplat-
ném převodu správy majetku hlavního
města Prahy mezi Městskou částí P-3
a MČ Praha 8  
Vyjádřila nesouhlas
● s přestěhováním finančního úřadu pro
Prahu 3 mimo území MČ P-3

Distribuční firma našich Radničních
novin - ADM zavedla novou reklamační

službu na tel.: 283 101 505
- Kateřina Benková.

Zde je možné nahlásit veškeré stížnosti
na roznos RN a požadovat nápravu.

V současné době se hojně diskutuje o kla-
dech a záporech vstupu České republiky do
Evropské unie. Argumenty, pravdivé nebo
více či méně zkreslující, se však týkají
pouze roviny finanční, penězi ocenitelné.
Kolik zaplatíme do rozpočtu EU a co za to
dostaneme (a zejména, zda vůbec dostane-
me alespoň tolik, kolik zaplatíme). Vzhle-
dem k tomu, že naše země patří k těm vý-
konnějším v rámci budoucí EU, je
pravděpodobné, že budeme více do
rozpočtu EU přispívat. Otázkou je výše
příspěvku ve srovnání s neustálým nárůs-
tem nákladů na výkon státní správy souvi-
sející s bujením byrokracie. Tato výše je
stanovena na 1,27 % HDP. 
Z příjmů, které ČR od EU obdrží, jsou ji-
sté pouze přímé kompenzace (příjem stát-
ního rozpočtu) ve výši 747 mil. EUR, tj.
cca 23 mld. Kč v letech 2004–2006. Další
desítky miliard jsou pro Českou republiku
připraveny k čerpání ze strukturálních fon-
dů a fondu kohezního. Může je získat ten,
kdo bude schopen vypracovat kvalitní pro-
jekt na účel, který je v souladu s podmín-
kami fondů, a bude-li mít prostředky na
povinné spolufinancování (až na výjimky
je z důvodu poskytování prostředků z fon-
dů až po vyúčtování projektu nutné mít
prostředky na celou akci). Zde je však dů-
ležité upozornit na skutečnost, že více než
93 % všech prostředků z uvedených fondů

je určeno zaostalým regionům, jejichž
HDP na obyvatele je nižší než 75 % prů-
měru HDP na obyvatele za celé Evropské
společenství. Praha se svými více než
120 % průměru EU mezi ně rozhodně ne-
patří. Přínos vstupu do EU zatím většinou
nedoceňují právě ti, kterým vstup, alespoň
z hlediska finančního, přinese nejvíce, a to
obyvatelé venkova.
Významnou neznámou je pro každého ob-
čana obava z nárůstu cen po vstupu do EU.
Mezi jednotlivými členskými zeměmi EU
jsou však ceny za stejný výrobek naprosto
rozdílné, např. kilogram mouky se pohybu-
je mezi 63 % průměru EU v Nizozemí
a 126 % ve Velké Británii. Cenová úroveň
v každé zemi je výsledkem mnoha různých
vlivů, zejména na ni působí celková úroveň
koupěschopné poptávky, závisející na výši
příjmů obyvatel i společností, a úroveň ná-
kladů souvisejících s výrobou, produktivi-
ta práce apod. Je sice pravděpodobné, že se
ceny na českém trhu začnou více přibližo-
vat cenám v EU, a to zejména u zboží, kte-
ré se pohybuje na nízké úrovni vůči prů-
měru cen v zemích EU. Ale vzhledem
k tomu, že ceny v ČR se za posledních 13
let výrazně přiblížily k cenám světovým
(většinu výrobků vyrobených mimo ČR
kupujeme za světové ceny), neúnosné
zdražování neočekávám.
Dle mého názoru je však mnohem důleži-

tější posuzovat náklady a přínosy vstupu
do EU nejen ve formě peněžní, ale zejmé-
na porovnávat dopady negativní s pozitiv-
ními. 
Mezi negativní dopady, které nás zcela
jistě neminou, můžeme zařadit nutnost
vyrovnávat se s novými předpisy a jejich
dopady, nutnost získat další peníze na spo-
lufinancování ze strukturálních fondů EU,
náklady spojené s členstvím a nemožnost
ochrany domácího trhu uvnitř EU. 
Na druhou stranu vstup a plnoprávné člen-
ství přinese naší republice zcela jistě i řadu
efektů kladných. Za všechny větší jme-
nujme politickou i hospodářskou stabilitu,
možnost ovlivňovat politiku EU, silnější
pozici vůči třetím státům, snadnější přístup
na evropský trh, rozvoj institucí státní
správy a zlepšení jejich funkcí, zlepšení le-
gislativy, životního prostředí, infrastruktu-
ry, zlepšení našeho přístupu k financím
EU. Staneme se součástí trhu, na němž je
ochrana spotřebitele na vysoké úrovni
a v jehož rámci jsou stanovena a dodržová-
na striktní pravidla hospodářské soutěže,
rozšíří se práva občanů ČR o evropskou di-
menzi, staneme se součástí velkého evrop-

ského prostoru - hospodářského i politic-
kého, a tím se zvýší i ochrana našich vý-
robců před levnými dovozy ze třetích zemí. 
Hodně se diskutuje o možné ztrátě suvere-
nity. Členstvím v EU se samozřejmě části
suverenity vzdáváme ve prospěch celku,
ale na druhé straně budeme právě jako sou-
část tohoto celku požívat výhod suverenity
a síly EU, budeme spolurozhodovat o zále-
žitostech ostatních členských států.
Bude záležet jen na nás, jak využijeme
všechna nabízející se pozitiva a jak bude-
me schopni co nejvíce eliminovat negativ-
ní dopady. Zároveň je nutné si uvědomit,
že co je pro jednoho z nás negativum, mů-
že být pro druhé pozitivní. Jeden podnika-
tel vidí v otevření trhu šanci na úspěch je-
ho podniku, druhý se obává, že jeho
podnikání může být ohroženo kvalitnějším
z jiné země, protože překážky v podnikání
se ve většině oblastí odstraní ihned po na-
šem vstupu do EU.
Je nepochybné, že klady výrazně převažují
nad zápory. Proto jsem přesvědčen, že by-
chom se v referendu měli vyjádřit pro
vstup do EU.

Ing. Daniel Reisiegel, zástupce starosty

Dopady vstupu do EU

Starosta Milan Český, zástupci radnice a významní hosté se opět sešli 5. 5. k uctění
památky padlých Pražského povstání. S událostmi tehdejších dnů seznámil Antonín
Šternschuss, místopředseda Čs. svazu bojovníků za svobodu Praha 3. Pietního aktu
se zúčastnila také řada pamětníků i žáci zdejší školy.

Ředitel ZŠ Pražačka Bohumil Samek připomenul na pietním setkání přímo události, kdy
byla před 58 lety škola obsazena oddílem SA v síle 300-400 mužů, příslušníků elitního
sboru. Později sem byly přesunuty i oddíly SS a 7 tanků divize Viking. Nacisté obsadili
68. policejní revír na dnešní Koněvově a většinu strážníků vzali jako rukojmí. Podporo-
vala je kulometná palba z vyšších pater školy a zákopů v okolí. Škola byla velmi silně
opevněna a na nedaleké trati stály i dva obrněné vlaky. Střety v okolí školy, jako strate-
gicky významného místa, byly proto velmi tvrdé. Opevnění doplňovala soustava zákopů
na svahu k Libni a určitým nebezpečím byla i opevněná německá vysílačka Na Balkáně.
Němci ji tvrdě bránili až do 8. 5., kdy místo opustili a s oddílem SA ze školy se přesunu-
li do Karlína. 
Květnové dny byly poznamenány nesmírnou odvahou a zároveň převelikým utrpením. Ci-
vilní obyvatelstvo z okolí Pražačky bylo opakovaně hnáno jako štít před útočícími ně-
meckými tanky. Kulometné hnízdo ve školní věži bylo zneškodněno střelbou ze střechy
domu ve Viklefově až 8. 5. Pro ilustraci vybral B. Samek také část z tehdejší zprávy po-
licejního ředitelství. V ní vypovídá D. Matoušková, zaměstnaná jako kuchyňská síla na
Pražačce, že 5. 5. byli příslušníky SA ve škole týráni a poté zastřeleni dva mladíci. V no-
ci z 5. na 6. 5. pak viděla nákladní auto, na které bylo naloženo cca 15-17 mrtvých těl.
Podle výpovědí příslušníků SA byli mrtví odvezeni na Libeňský most a shozeni do Vlta-
vy. Den poté byl zastřelen i školník Cirmon a několik dalších. Opuštěná německá posta-
vení postupně přebíraly povstalecké jednotky, které 9. 5. ve škole nalezly 13 umučených.
Celkem během květnových bojů na Žižkově padlo nebo bylo umučeno 292 lidí, mezi ni-
mi i tři žáci této školy. Pomníček, ke kterému byly položeny věnce, připomíná smrt těch-
to obětí. K uctění památky všech padlých během květnových dnů umístili žáci zdejší ško-
ly věnce také na 13 pietních místech v okolí. Text a foto Stáňa Peričová

Pfiipomenutí kvûtnové revoluce na ÎiÏkovû

Starosta Milan Český a jeho zástupkyně Milena Kozumplíková se přišli opět poklonit pa-
mátce padlých v květnové revoluci

Na vrchu Víkově se 10. 5. konal už 7. ročník mezinárodních chodeckých závodů
„Žižkovská 10“. Ženy a mládežnické kategorie soutěžily na pětikilometrové trati. Zú-
častnila se kompletní česká a slovenská chodecká špička, v ženské kategorii byl dokonce
překonán traťový rekord Barborou Dibelkovou z USK Praha, která už má zajištěn start na
mistrovství světa v atletice v Paříži. Vydařilo se i počasí a chodecké kroky sledovalo mno-
ho diváků, kteří si odpolední sobotní vycházku zpestřili zhlédnutím kvalitních sportov-
ních výkonů. Hlavním pořadatelem byla firma Smola Konstrukce Praha ve spolupráci
s ÚMČ Praha 3 a SK ZŠ Jeseniova. Zdeněk Simon

Od vedoucí Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Bc. Ivany Šťastné předáváme důleži-
tou informaci. Dne 29. 4. jí byla odcizena služební průkazka pracovnice Odboru sociál-
ních věcí společně s občanským průkazem. Důrazně proto varujeme občany Prahy 3, ze-
jména ty staršího data narození, před možným zneužitím uvedeného průkazu při
případném fingovaném sociálním šetření.
Odcizená legitimace byla označena B 00202, s oprávněním na průkazu v rozsahu:
● dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ● č. 114/1988 Sb, o působnosti
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ● č. 482/1991 Sb., o sociální potřeb-
nosti, ● č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ● č. 71/1967 Sb., o správním ří-
zení (správní řád) k výkonu státní správy.
Pokud se u vás někdo prokáže uvedeným průkazem, jde o fingované sociální šetře-
ní, které ihned nahlaste policii. -red-

Pozor na fale‰n˘ prÛkaz!

Poháry pro nejlepší předával zástupce
starosty MUDr. Marek Zeman (vlevo)
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Sešli jsme se u výstavy fotografií
a dokumentů z Pražského povstání
Skončeno a podepsáno, na jejímž
pořádání se podílel. Spolu s bra-
trem, Miroslavem Čvančarou, jsme
si povídali na téma Pražské povstá-
ní 1945 a mýty, které jej provázejí.
● Na výstavě je zmíněný moment,
kdy Pražané povstali a vlasovci,
kteří povstání významně podpo-
řili, začali Prahu opouštět. Ame-
ričané stáli na demarkační linii
a o tom, kde je Rudá armáda, ni-
kdo nevěděl. Obyvatelé Prahy
měli pocit, že je vůbec nikdo ne-
podpořil…
Jakékoliv povstání je podle před-
stav stratégů možné jen v souvis-
losti s frontovou linií. Třeba v Paří-
ži přišlo včas, ovšem povstání ve
Varšavě, které bylo řízeno z Londý-
na, Sověti odmítli podpořit a ne-
chali ho Němci krvavě potlačit.
V Čechách mohli Němci ještě ně-
kolik týdnů vzdorovat. Na Sedlčan-
sku a Neveklovsku bylo obrovské
cvičiště SS, Schőrnerova armáda
držela Ostravsko. 
● Dalo by se říci, že povstání bylo spontánní a předčasné?
Nebylo pouze spontánní. Mimo dalších lidí zde už řadu týdnů ope-
roval člověk, o kterém se málo mluví. Štábní kapitán Jaromír Ne-
chanský, který byl vysazen z Anglie a byl nejvyšším velitelem vo-
jenské sekce České národní rady. Byl to mladý, vzdělaný člověk,
skvěle vycvičený. Právě on vymyslel systém barikád.
● Ale 8. května bylo přece podepsáno příměří…
To vzalo na vědomí vedení Wehrmachtu v čele s generálem Tous-
saintem, ale nikoliv SS, to byli fanatici. Velitel SS von Pückler ne-
přistoupil na nic, a pak spáchal sebevraždu.
● Tak jak to tedy bylo, přijeli Rusové až do osvobozené Prahy,
přece jen jich tu hodně padlo?
9. května v Praze padlo na třicet sovětských vojáků. Ovšem na
čestném pohřebišti na Olšanech je pochováno 430 sovětských vo-
jáků padlých během celé pražské operace. Někteří zemřeli pozdě-
ji na zranění, jiní zahynuli nešťastnou náhodou. Znám případ, že si
voják špatně připevnil ruční granát, ten vybuchl a z nešťastníka byl
mrtvý hrdina z boje o Prahu. 
Ale vlasovců padlo na tři sta. 

● Co se dělo za povstání
na Žižkově?
Zahynulo asi 165 mužů a 12
žen. Na Žižkově bylo hned
po Vinohradech nejvíc bari-
kád, a to více než 180. Zná-
mé jsou boje na Pražačce,
která byla strategicky vý-
znamná nejen kvůli škole
SA, ale také jako důležité
místo pro boj o vrchy Vít-
kov a Balkán. I u Památníku
se bojovalo, odtud se dalo
střílet na Žižkov i do Karlí-
na. Velké boje se odehrávaly
u křižovatky U Bulhara. Už
5. května povstalci obsadili
nákladové nádraží, kam se
blížil německý obrněný
vlak. Vlastenci rozebrali ko-
leje, takže vlak už se dál ne-
dostal, a ještě ukořistili tři
tanky. Hodně se bojovalo
u Hrdlořez, na Českobrod-
ské. Stejně jako na Žižkově
i na Vinohradech působili
Čechům problémy zákeřní
nacističtí ostřelovači. Ve vě-

ži kostela svaté Ludmily na Praze 2 byl německý snajpr, který zabil
několik desítek lidí. Pak přijeli vlasovci a odstřelili ho i s částí věže.
● Možná jsme my Češi tak lhostejní ke své historii, i proto, že
jsme v novodobých dějinách neměli moc příležitostí k boji …
Český voják měl vždycky dobrý zvuk, jenomže bojoval v cizích
armádách. Myslím, že bychom mohli být hrdí na to, kolik lidí za
okupace odešlo do zahraniční armády. Ovšem, z milionu Čechů,
kteří za první světové války narukovali do rakouské armády, jen
desetina přešla frontu a stala se legionáři. To ale nebylo snadné
a také se za to věšelo. Dnes se lidé i chlubí, že se o politiku neza-
jímají. Slovo vlastenec vyslovují s posměškem. Vlastencem je ten,
kdo je ochoten bránit svou rodinu, své přátele a položit za ně i ži-
vot. A když se někdo nezajímá o historii, pak nemůže pochopit,
proč jsou naši rodiče takoví, jací jsou, proč my jsme takoví, jací
jsme. Domnívám se, že neustálé ironizující narážky v médiích, že
české vojsko údajně naposled bojovalo na Bílé Hoře, svědčí buď
o nevelkých historických znalostech publicistů, nebo snad -
o zlých úmyslech. Michaela Púčiková
Foto z výstavy Skončeno a podepsáno - archiv J. Čvančary

Na náv‰tûvû u ... publicisty Jaroslava âvanãary
Který je autorem unikátní a monumentální knižní trilogie fotografií a dokumentů „Někomu život - někomu smrt“ mapující čs. odboj
a německou okupaci. Je také odborným poradcem mnoha televizních dokumentárních filmů a spoluautorem výstav o čs. odboji.

Tradičně s příchodem jara popřáli na třech dubnových setkáních zástupci radnice manželským párům, které si ono
biblické „Co Bůh spojil, člověk nerozděluj“ nesly společně celých 50 let a častokrát ještě déle… 

Svatební obřad si letos přišlo symbolicky
připomenout dokonce 22 manželských párů:
„zlatí manželé“ Iva a Jiří Hamplovi, Naděž-
da a Jaroslav Kotkovi, Milada a Jiří Krulovi,
Jiřina a Milan Strejčkovi, Marta a Jaroslav
Krumlovi, Eva a doc. PhDr. Miroslav Libro-
vi, Zdeňka a Milan Pokorných, Jindřiška
a Robert Svatošovi, Soňa a ing. Vasil Ivanov
Vasilevovi, Vlasta a Josef Žákovi, Sonja
a JUDr. Jaroslav Brzobohatých, Marie a Jan
Čihákovi, Jaroslava a Bohuslav Draštíkovi,
Dagmar a ing. Ladislav Ferešovi, Věra
a MUDr. Vladimír Matěnovi, Květa a Fran-
tišek Rejfkovi a Štefanie a Miloš Kovalských.
Neuvěřitelných 60 let - bok po boku - spolu
prožily tři diamantové manželské páry: Jiři-
na a Josef Jedličkovi, Milica a Miroslav Ku-
bálkovi a Růžena a Josef Plickovi.
A o letošní „rekord“ v délce společného ži-
vota (jestlipak ho také měří v Guinessově
knize?) se přišli podělit Vlasta a Jaroslav
Kadlecovi – oslavili nádherných 65 let stavu
manželského, nebo-li též svatbu platinovou.
Ke všem již proneseným gratulacím se při-
pojuje samozřejmě i redakce RN. 
Ovšem jeden manželský pár jsme si záměr-

ně nechali až na konec. Jsou jím cembalistka Zuzana Růžičková a hudební skladatel Viktor Kalabis, kteří si k nám zašli připomenout
50 let společného života. A paní Růžičková oslavila nedávno ještě jedno výročí, a to 50 let koncertní činnosti. Její jméno je dnes světo-
vým pojmem, stejně tak jako kompletní soubor skladeb J. S. Bacha pro cembalo v jejím provedení. A jakožto dlouholetá obyvatelka Pra-
hy 3 nám při této příležitosti slíbila rozhovor do příštího čísla RN. Již se těšíme na její zajímavé zážitky!

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Rok po výtvarném salonu žižkovských umělců se
koná salon mladých. To znamená, že výstavní síň je
zcela k dispozici všem, kteří žijí, tvoří či se cítí jinak
svázáni s Prahou 3 a není jim více než 25 let.
Každý, kdo přinesl dílo, jej mohl vystavit. Tradičně
silné obsazení měly obě střední umělecké školy –
„Hollarka“ i „Supška“, několik prací bylo i z výtvar-
ných tříd gymnázia na Pražačce a někteří nezávislí
umělci si přečetli výzvu v Radničních novinách. 
K vidění toho bylo dost a dost. Kresby, malby, oleje,
akryly, grafiky, kombinované techniky, koláže. Zají-
mavé a inspirativní byly návrhy a modely laviček
a pítek, kterým by to v přilehlých ulicích a parcích
opravdu slušelo. Pozornost nejen dětí přitahoval mo-
del fantastické krajiny s domy v jemném fialovém
odstínu, který má bohužel po léta pronajatá kráva
Milka. Křehké grafické listy střídaly objekty a roz-
měrné oleje. Pobavily mne ilustrace k Werichově
jednoslabičné pohádce a krásný červený kůň vyřeza-
ný motorovou pilou.
Zkrátka, letošní ročník v Atriu je skutečně povedený
a věřme, že se s jejich autory ještě ve výstavních sí-
ních setkáme.

Text a foto Michaela Púčiková
Výstava pod patronací Mileny Kozumplíkové, zástupkyně starosty MČ P-3, potrvá do 31. 5.

Oblast vzdělávání je jednou z nemnoha oblastí, kde se vstup do Evropské unie jeví
jako krok jednoznačně pozitivní. Čeští studenti by měli získat právo volného pohy-
bu, tzn. že by měli mít možnost studovat za stejných podmínek jako domácí studen-
ti v kterékoli zemi evropské „pětadvacítky“.
Výhody z takové možnosti plynoucí jsou jednoznačné: dokonalé zvládnutí cizího jazyka,
seznámení se s jiným způsobem výuky, jiným vztahem mezi studenty a vyučujícími, zís-
kání nového pohledu na studovaný obor. Pokud tedy student prokáže, že má dostatek fi-
nančních prostředků na ubytování a na stravování, nic mu nebude bránit.
Právě ten dostatek finančních prostředků by ale mohl být překážkou. Proto již nyní exis-
tuje několik programů, v jejichž rámci mohou studenti pro studium v zahraničí získat sti-
pendium EU. Nejznámější mezi vysokoškoláky je asi program ERASMUS a pojem Eras-
musstudent je např. ve Spolkové republice Německo velmi frekventovaný. Českých
studentů je na německých universitách nepočítaně. Ale nejen na německých. Sama jsem
se setkala s českými studenty ve francouzském Montpelieure nebo Toulous. Stačí pouze
najít odvahu a o stipendium se pokusit. Systém kreditů, kterými jsou studenti hodnoceni,
je systémem univerzálním, umožňujícím po určité době vrátit se na původní universitu
a ve studiu opět pokračovat doma. A podle počtu našich studentů v zahraničí je vidět, že
se se znalostmi z českých škol ve světě neztratí.
Kromě programu ERASMUS existují ještě další, např. se zaměřením na mezinárodní
partnerství škol, podporu výuky jazyků, event. získání odborné praxe v daném oboru.
Zde se již dostáváme k další fázi, tzn. uznávání kvalifikací v členských zemích. Toho však
nebude dosaženo pouze naším členstvím, ale tím, je-li povolání zařazeno mezi regulova-
né, nebo neregulované. A povědomí o tom, že ukončením vysoké školy vzdělávací proces
nekončí, se dostává i mezi naše občany - proto název celoživotní vzdělávání - a i na tuto
oblast pamatuje jeden z programů EU. Systém je opravdu velmi propracovaný a umož-
ňuje každému studentovi pokusit se najít si pro sebe ten nejvhodnější. Pozitivem je, že
v EU neexistuje žádná společná školská politika, ta je v pravomoci každého členského
státu. Může tedy docházet ke zdravému konkurenčnímu prostředí jak mezi jednotlivými
školami, tak de facto i mezi jednotlivými zeměmi. Pro nás je dobrou zprávou, že nemalý
počet zahraničních studentů navštěvuje v rámci programů EU české školy.
Mnoho dalších podobných dotazů položily děti našich základních škol na besedě, kterou
jsem nabídla a zorganizovala právě pro ty, kteří se ke studijním létům teprve blíží – žá-
kům 8. a 9. tříd základních škol. Příjemným překvapením pro mě bylo, do jaké hloubky
a do jakých detailů svými dotazy mířili. Bylo zřejmé, že i když se nadcházejícího refe-
renda o přistoupení ČR k EU ještě nebudou moci účastnit, rozhodně jim debata na tako-
vé téma není cizí. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

V úterý 29. dubna proběhlo na naší radnici povinné „Veřejné projednání (E.I.A.)“
dokumentace „Komerční zóna Žižkov – Nákladové nádraží – I. etapa“ . Kdokoli, jak
občané, tak občanská sdružení či instituce se mohli této debaty zúčastnit, vyslech-
nout si například posudek dopadu vlivů zamýšlené investice na životní prostředí či
vznést vlastní připomínky. Oznámení včas zajistil magistrát, informace byly vyvěše-
ny i na úřední desce ÚMČ Praha 3. Jednání, na němž byl předložen posudek nezá-
vislého oponenta, řídil Odbor životního prostředí MHMP. 

Jan Plíva, zástupce starosty pro životní prostředí, nejprve odkázal na připomínky Městské
části Praha 3, které již dříve písemně odeslal starosta Milan Český. V nich se požadovalo
zvážení záměru I. etapy (komerční zóny) z hlediska jejího negativního dopadu na životní
prostředí a na obchodní síť, konkrétně na jednostrannou preferenci automobilové dopravy
v hustě obydlené části města a také na pravděpodobnou likvidaci drobných obchodníků
v okolí. Zajímavou ideu přinesly např. studentské projekty ČVUT, a to na zelené propojení
Židovských pecí se vstupem do Vinohradských hřbitovů od severu (hřbitov rudoarmějců při
ulici U Nákladového nádraží). Městská část by např. také podporovala spoluúčast investora
na řešení přemístění provozu Národního filmového archivu v Malešické ulici č. 12+14. Své
požadavky, kromě jiného např. zabudování stojanů na kola, vznesli i přítomní cyklisté.
Z vystoupení oponenta projektu se jako nejproblematičtější ukázala otázka znečištění
ovzduší zplodinami a hlukem z kvantitativně navýšené dopravy. Pracovníci Odboru život-
ního prostředí magistrátu se zajímali o způsob výpočtu navrhované zeleně související s plá-
novanou výstavbou z povrchu hloubené stanice metra trasy D. Zahájením stavby (za cca
15–20 let) by se totiž nově založené porosty zničily. V této souvislosti zazněl i požadavek
na rozložení plochy hypermarketu (10 000 m2) do více podlaží, aby se zastavěná plocha
zmenšila a využila se ve prospěch zeleně. Otázka budoucího rozvoje či úplného zániku že-
lezničního provozu souvisí s touto potenciálně značnou stavební plochou. Kulturní společ-
nosti vždy zástavbu nových čtvrtí řádně vymezí regulačními plány, v případě Nákladového
nádraží na Žižkově je však současná podoba územního plánu HMP naprosto nedostačujícím
podkladem a mohla by zapříčinit „samořízený“ účelový rozvoj této oblasti soukromými in-
vestory či spekulanty. Ani podklad pro silniční a pěší dopravu neřeší územní plán uspokoji-
vě. Proto zde na MHMP, jako pořizovatele územně plánovací dokumentace, zazněl opětov-
ný apel, aby s rozpracováním plánů nadále neotálel. Po vyhodnocení všech připomínek bude
následovat vypracování Závěrečného protokolu Odboru životního prostředí, jako příslušné-
ho orgánu státní správy. Další požadavky mohou být uplatněny až v územním řízení.
Doporučení na závěr
Jak by tedy měl „dobrý hospodář“ při využití tak rozsáhlých městských území správně
postupovat? Magistrát by především měl zajistit veškeré podklady a vypsat veřejnou
urbanistickou soutěž a podle jejího výsledku aktualizovat územní plán a zadat zpracová-
ní „Regulačního plánu“. Doufejme tedy, že racionální přístup zvítězí, že zodpovědné or-
gány využijí svých pravomocí a poté podpoří realizaci „udržitelných“ projektů, které oži-
ví po dlouhá léta zpustlé území a najdou široké využití na rozdíl od jednostranného
preferování dalších supermarketů či neživých administrativních „city“.

Ing. arch. Zdeněk Fikar a redakce

„VÏdy pfii mnû stÛj...“

Vzácné výročí – diamantovou svatbu - přišli po 60 společně prožitých letech oslavit se zá-
stupkyní starosty Milenou Kozumplíkovou (vpravo) také manželé Plickovi

Dobrá sklizeÀ v Atriu

V˘hody EU pro vzdûlávání

Komerãní zóna – Nákladové nádraÏí

Vizualizace nové komerční zóny

Současný stav
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S touto myšlenkou osloví ženy z organizací ALEN, Mamma HELP a ŽAP (obč. sdru-
žení onkologických pacientek) všechny, kdo v neděli 1. června navštíví rodinný hap-
pening na vrchu sv. Kříže na Žižkově.
Nejen ženy všeho věku, ale i jejich partneři by totiž měli vědět o možnostech, jak přede-
jít obávané civilizační chorobě, jakou je nádorové onemocnění prsu, a o prevenci. Kaž-
doročně u nás onemocní asi pět tisíc žen a karcinom prsu je nejčastějším ženským onko-
logickým onemocněním – dobře léčitelný je ovšem jen tehdy, je-li objeven včas. Letos se
konečně rozběhl na akreditovaných diagnostických pracovištích systém preventivních
prohlídek zobrazovacími metodami - na mamografu a ultrazvuku, tzv. screening. V bílém
stanu na Parukářce mohou od 10 do 18 hodin všichni příchozí dostat krátkou instruktáž
a jinak se nudit také nebudou – čeká tu spousta zábavy, legrace, soutěží a smyslových po-
kušení, jak to má na správném happeningu být. Akce je součástí celostátní kampaně k pre-
venci rakoviny prsu, kterou v rámci projektu MAMMA pořádá Aliance českých organi-
zací a žen s rakovinou prsu. Spolu s hlavním sponzorem AVON Cosmetics uspořádají
ženy z organizací onkologicky nemocných podobné happeningy ve Zlíně, v Plzni, v Cho-
mutově a České Lípě. Ten pražský podpořila MČ Praha 3 a řada dalších sponzorů, sym-
patizantů a dobrovolníků. -sp-

Kontakt: Aliance čs. organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s., P-3, Sudoměřská 33,
Z. Jusková, J. Drexlerová, tel.: 222 733 733, ALEN: P-2, Vratislavova 22, D. Kelišová,
tel.: 221 900 127, Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním, P-9, Kladrubská 303,
D. Hybšová, tel.: 283 920 891, MAMMA HELP, P-3, U Vinohradské nemocnice 4, MUDr.
V. Pecha, Mgr. J. Drexlerová, MAMMA HELP CENTRUM: 272 731 000, 272 732 691.

Literární soutûÏ
I. kategorie
1. cena H. Mikulášová – Skautský oddíl, ZŠ Jeseniova, 2. ce-
na M. Roubíčková – Chata, ZŠ Jeseniova, 3. cena neudělena

II. kategorie
1. cena J. Pavlíček – Hurá, prázdniny, ZŠ Pražačka, 2. cena
L. Běhunčík – Všude dobře, doma nejlépe, ZŠ Jeseniova,
3. cena B. Šlégrová – Život slunce, ZŠ Jeseniova

V˘tvarná soutûÏ  
I. kategorie
1. cena T. Jaroměřská – Moje město, ZŠ V Zahrádkách, 2. ce-
na M. Kovář – Dětské hřiště, ZŠ K Lučinám, S. Stoneová –

Návštěva ze Španělska, ZŠ V Zahrádkách, K. Hladíková a A. Nováková – bez názvu, ZŠ
Jiřího z Poděbrad, 3. cena L. Votruba – Když Prahu postihla povodeň, ZŠ V Zahrádkách,
čestné uznání M. Dostál – bez názvu, ZŠ Jeseniova, R. Jiroušek a M. Kunc - bez názvu,
ZŠ Jiřího z Poděbrad, T. Salajová – Na Matějské pouti, ZŠ V Zahrádkách

II. kategorie
1. cena J. Hrachovec – Cesta, ZŠ Perunova, K. Vrzáková – Boty pro koťata, ZŠ K Luči-
nám, 2. cena S. Rakouská – U babičky, ZŠ Pražačka, M. Koňáková – Evropa, ZŠ Peru-
nova, B. Svojtková – Krámek s perníkem, ZŠ Jiřího z Poděbrad, 3. cena L. Zontágová –
Krajina, ZŠ Pražačka, čestné uznání P. Bokorová – Jaro, ZŠ Perunova, T. Holečková –
Starý dům, ZŠ Pražačka, K. Chlelíková – Noční ulice, ZŠ Jiřího z Poděbrad

Mgr. Helena Vavrušková, oddělení kultury

Hypertenzní nemoc - vysok˘ krevní tlak 
Onemocnění vysokým krevním tlakem (hypertenzní nemoc, dále jen hyper-
tenze) patří k nejčastějším onemocněním po 60. roce věku a je možno jej ozna-
čit jako jeden ze základních zdravotních celospolečenských problémů.
Vliv vzniku a rozvoje hypertenze (s výjimkou případů náhle vzniklých vysokých tzv.
maligních a život ohrožujících hypertenzí) je pozvolný, onemocnění začíná mnohdy
před 40. rokem života a někdy již v mládí. Dlouhou dobu - roky i desetiletí - nemusí pa-
cient pozorovat žádné obtíže, zvláště je-li krevní tlak zvýšen jen mírně, přičemž norma
je pod 140 mm rtuťového sloupce u systolického žilního tlaku a 90 mm rtuťového sloup-
ce u diastolického žilního tlaku (měřeno v oblasti pravé loketní jamky). Krevní tlak má
tedy být v klidu nižší než 140/90!
Při vyšším krevním tlaku dochází k postupným změnám na kardiovaskulárním aparátu.
Jednak dochází k rozvoji přetížení levé komory srdeční a jednak ke zvýšení periferního
cévního odporu, což má za následek přestavbu cévní stěny, úbytek její elasticity a roz-
voj aterosklerozy (kornatění tepen). Konečné důsledky jsou různé podle orgánu, který je
postižen: u mozkových tepen může dojít k rozvoji cévní příhody mozkové (tzv. mozko-
vé mrtvice), na srdci může dojít k rozvoji ischemické choroby srdeční s bolestmi pra-
menícími z nedostatku přísunu kyslíku srdečními tepnami k srdečnímu svalu (tj. proje-
vy anginy pectoris) a ke vzniku srdečního infarktu. Obdobné změny postihují
i například ledviny s postižením drobných tepének a možným následným rozvojem led-
vinného selhání. Na tepnách a tepénkách dolních končetin mohou vznikat změny ve-
doucí k poruchám prokrvení periferie dolních končetin až ke vzniku různých defektů.
To vše může být potencováno případnými dalšími negativními vlivy, jako je nadbytek
cholesterolu, kouření, stres, nadváha a cukrovka (diabetes mellitus) a genetické vlivy.
Jak již bylo řečeno, ke změnám dochází většinou postupně - v dlouhodobém horizontu.
O to je nemoc zákeřnější. Někdy však může dojít k náhlému vzestupu krevního tlaku
a rozvoji tzv. maligní hypertenze. Při ní může dojít ke zvýšení krevního tlaku až na
hodnoty 230/130 a vyšší s následným prudkým rozvojem změn, např. na mozkových či
ledvinných tepnách, vznikem mozkové mrtvice, selhání ledvin či vznikem srdečního
selhání.
Jak je patrno, všem se nám vyplatí kontrolovat a případně léčit svůj krevní tlak.
O jeho léčbě a dalším dělení příště.

Ještě k článku o endokrinologii. Na základě dotazů doplňujeme tel. číslo ordinace
endokrinologie v budově Vinohradská 176, na kterém je možné se objednávat: 
272 73 97 45. Dr. Marek Zeman

V minulém čísle zavzpomínal fotograf Jaroslav Novák na své dětství, kdy často pobýval na vrchu svatého Kříže. Letmo jsme se
v článku zmínili o nedalekém rybníčku, který býval v místech dnešní tenisové haly před ZŠ Chelčického. Dokončujeme tedy
vyprávění J. Nováka a představíme vám tehdejší rybníček trochu podrobněji.
Pod vrchem sv. Kříže byl Olšanský rybníček, kde kluci lovili dafnie pro akvaristy. Na břehu rostly silné vrby, které byly po roce 1960
vykáceny a rybníček se zavezl. Jeho jediným přítokem bývala dešťová voda, svedená kanalizací z Olšanských hřbitovů. Odtok z této
zapáchající velké louže nebyl žádný a název „rybníček“ byl proto víc než nadnesený. Cedule zakazující koupání zde také chyběla, ale
nikdy se stejně nenašel odvážlivec, který by dobrovolně smočil byť jediný prst do této směsi tlejícího listí a bahna.
A v zimě? To Olšanský rybníček pravidelně zamrzal! Hned na začátku prosince si tu otevřel jeden žižkovský podnikatel vytápěnou bou-
du. Tam jsme si mohli za symbolický poplatek uložit přebytečné svršky a na boty si přišroubovat „šlajfky“. Když jsme byli unavení, šli
jsme se ohřát zpět do vytopené boudy, i čaj – velmi levný, jsme si mohli dát. A v neděli tu bývalo zvlášť veselo, to hrála dvě hokejová
družstva proti sobě, dokonce měla opravdové branky a dresy. Dospělí postávali na břehu a my kluci jsme běhali neukázněně po ledě. A že
nám občas někdo vynadal? To patřilo k tomu nedělnímu odpolednímu hokeji na Olšanském rybníčku, ale i k Žižkovu a životu v něm.

Upravila Stáňa Peričová, foto archiv

Dnes jsme z Knihy cti Městské části Praha 3 vy-
brali tzv. náhradní dvojportrét. Zastihnout neza-
stižitelného Járu Cimrmana bylo totiž i pro zku-
šeného fotografa Miroslava Pokorného velikým
oříškem. Nakonec si přece jen poradil. Naštěstí
má Cimrman již od roku 1992 na Žižkově své
vlastní divadlo, a tak v roce třicátých narozenin
souboru a u příležitosti podpisu do unikátní Kni-
hy cti vznikla fotografie dvou neméně slavných
osobností, Ladislava Smoljaka a Zdeňka
Svěráka. Byla pořízena měsíc před splněním ce-
loživotního Cimrmanova snu: dostat alespoň jed-
no ze svých dramat na prkna nejposvátnější – do
Národního divadla. Jistě si vzpomínáte, že po-
slední den roku 1997 uvedlo s velkým ohlasem
ND hned dvakrát mistrovu 12. hru Záskok. Navíc
měla v tomto roce premiéru i 13. hra Švestka
a nedaleko Žižkovského divadla přivítal první ná-
vštěvníky divadelní klub - Hospoda Na mýtince. 
Kdo měl smůlu a v letošní již 35. sezoně nese-
hnal lístky na premiéru hry „Afrika“ či na někte-
rou z dalších her, může vzít zavděk výstavou
o J. Cimrmanovi, která stále probíhá na Petřínské
rozhledně.

Eva Horníčková, foto Miroslav Pokorný

Divadlo Konzervatoře v Praze (DIK), které bylo založeno při hudebně dramatickém oddělení pražské konzervatoře, hra-
je již třináctou sezonu v Žižkovském divadle DJC. Za tuto dobu vzniklo mnoho pozoruhodných představení, jimiž stu-
denti pátých a šestých ročníků mapují bohaté dějiny našeho i světového dramatického umění. 
Poslední premiéra v této divadelní sezoně proběhla v ŽDJC ve Štítného ulici v měsíci dubnu, který má v historii pražské konzervatoře
stěžejní úlohu. Zakládací listinu Společnosti pro zvelebení hudby v Čechách podepsali hudbymilovní šlechtici a měšťané 25. dubna 1808,
vyučování v dominikánském klášteře sv. Jiljí pak začalo 24. dubna 1811. Tak se tato dnes šestiletá střední škola, poskytující úplné střed-
ní a vyšší odborné vzdělání, stala jednou z nejstarších škol tohoto druhu v Evropě. 
Dubnová premiéra komedie francouzského dramatika Pierra de Marivauxe Hra lásky a náhody potvrdila – jak se již v tomto divadle
stalo pravidlem, že i 273 let stará hra postavená na základech společen-
sky nezávazné klasické commedie dell’arte může oslovit a zaujmout ta-
ké dnešního zhýčkaného diváka. Pierre de Marivaux vycházel z tradič-
ního dějového schéma, které obohatil jemnou psychologií dvou
mladých, právě se navzájem „oťukávajících“ párů a vnitřní čistotou je-
jich citových vztahů. K dokreslení postav i děje využil všech možností,
které divadlo poskytuje. Jeho „hraní si“ na divadlo, vycházející z myš-
lenky, že divadlo je život a život je divadlo, ještě dále rozvedl režisér Ján
Simkanič. Pod jeho vedením mladí herci s nadšením a elánem improvi-
zují a odevzdávají ze sebe maximum. K divadlu totiž odpradávna patři-
lo kouzlení, maskování, předvádění a přestrojování se. To vše zvládají
studenti na jedničku. Za všechny zmíním alespoň studenta teprve dru-
hého ročníku (oddělení hudebně dramatického a odd. skladby součas-
ně!) Jana Maxiana v roli Arlequina. Zmínku si zaslouží i nápaditá
a představení oživující odborná pohybová spolupráce Jitky Vašutové
a v neposlední řadě i scéna a kostýmy Petra Kolínského, opět ve spolu-
práci s J. Vašutovou.  Metoda „co je ve skříni, to se hodí“ se i tentokrát
vyplatila, a to nejen finančně. Pobavení diváci, spokojení herci - co ví-
ce si lze přát! Eva Horníčková, foto Ivo Mičkal
Role i šaty si právě vyměnily (zleva) služebná - K. Lukešová a její paní
- D. Ouhrabková

Úrazy patří k nejvážnějším zdravotním rizikům dětí v ČR. Ročně
na následky dopravních nehod, otrav, poleptání, popálenin a tonu-
tí umírá 300 až 400 dětí a mladých lidí do 19 let. Zhruba 10x tolik
je každý rok po úrazu trvale postiženo. Tyto smutné statistiky řadí
ČR v úrazovosti na jedno z nejhorších míst v Evropě. 
Městské centrum sociálních služeb a prevence – Infocentrum Kon-
takt ve spolupráci s Městskou policií a sdružením Podaná ruka
proto pořádá v úterý 3. 6. od 13 h v sadech Viléma Zítka u Pa-
lackého náměstí HRAVÉ ODPOLEDNE zaměřené na prevenci
úrazů. Formou her a soutěží se děti naučí rozpoznávat nebezpečné

situace a aktivně si osvojí zásady bezpečného chování. Zajezdí si
na dopravním hříšti, zájemci mohou složit zkoušky a při úspěšném
vyplnění dotazníku získat dětský řidičský průkaz. Městská policie
doporučuje, aby si děti přinesly průkazkové fotografie. 
Pro dospělé budou k dispozici informační materiály o prevenci
úrazů, násilí na dětech, dětských krizových linkách a centrech, dět-
ských právech i přehled volnočasových aktivit a táborů.
Srdečně zveme všechny děti, jejich rodiče, prarodiče, vychovatele
i učitele.

Mgr. J. Vinařová, Infocentrum Kontakt

Nejlep‰í dárek pro dítû je zdravá máma!

V˘sledková listina literární a v˘tvarné soutûÏe pro dûti z Prahy 3

Takov˘ je mÛj svût

Zdravotnické okénko

Je‰tû ke vzpomínkám z Ol‰anského námûstí

Fotogalerie Knihy cti

Odpoledne vûnované prevenci úrazÛ

Pozvánka do divadla
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Nájemnice Domu s pečovatelskou službou v Roháčově ulici slečna Vlasta Pavlatová nám sdělila příjemnou zprávu a požádala ta-
ké o připojení ilustrační fotografie. Její informaci rádi předáváme dál. 
Spolu se správcem DPS Jiřím Kabůrkem
a dalšími nájemníky se postarali o nový
vzhled zahrady, která byla po údajně 17 le-
tech velice zanedbaná. Prořezali stromy, za-
sadili nové keře a květiny a provedli celko-
vou úpravu terénu. Vznikl nový koutek
k posezení a obyvatelé domu si sem mohou
vzít i své psí miláčky (samozřejmě pokud po
nich uklidí, k dispozici jsou tu sáčky na psí
exkrementy).
V průběhu renovace zdejší zahrady od břez-
na do dubna mohli všichni přispět na nákup
keřů a sazeniček do „kasičky“ v recepci. Or-
ganizátoři celé akce proto děkují všem, kteří
tak učinili – většinou to prý byly zdejší pečo-
vatelky, kdo přidal na ten „svůj“ keřík, podě-
kování za likvidaci zeleného odpadu a nave-
zení zeminy na záhonky patří také
M. Kulhánkové z SKM Praha 3.

Text a foto Stáňa Peričová

Diskuse o vzdělávání romské dětské populace je mnohaletým evergreenem. Přichází v jakýchsi vlnách, s rozdílnou intenzitou na zákla-
dě výhodnosti pro určité společenské skupiny, rozhodně však ne pro Romy samotné. Speciálně jejich úmyslné zařazování do zvláštních
škol. Někdy až přehnaně zarputilé jsou argumenty některých.
V nejčerstvější diskusi na téma Romové ve zvláštních školách zaznamenáváme názor ministryně Buzkové, která nevidí diskriminační
podtext těchto vřazení, na rozdíl od pana Jařaba, zmocněnce pro lidská práva a nikoliv povinnosti. Ten má zvláštní školy za nástroj spik-
leneckých akcí proti jedné z menšin v našem státě.
V tuto chvíli nemá smysl snášet argumenty, zkušenosti, oddělovat teorii od praxe (tyto dvě kategorie se diametrálně liší). Klíčovou je
stará dobrá pravda, že vzdělávat mohu pouze toho, kdo o to má zájem, kdo projeví iniciativu a kdo je ochoten přinést jakési investice.
Zvláštní škola tyto klíče minimalizuje a vytváří napěchovaný polštář (svými přístupy, metodami práce, požadavky a trpělivostí) tlumící
nepříjemné rázy, vyplývající z neodpovědného přístupu ke studiu na běžné základní škole. Ta svou toleranci a kvalitativní laťku nemů-
že posouvat pod určitou mez - v zájmu těch, co něčeho dosáhnout chtějí. I ty je třeba ochraňovat a jejich zájmy hájit. A navíc, změřit
dětský intelekt je obtížné. Myslím si však, že nejdráždivějším problémem ochránců „diskriminovaných“ je to, že jde o školu zvláštní.
A kdo chodí do zvláštní, sám je zvláštní, a co je zvláštní, to je z podstaty pejorativní. Leckde se snaží tento zprofanovaný přívlastek na-
hradit slovem speciální. Řešení tedy spočívá v dotažení těchto hrátek až do konce. To znamená, že zvláštní školy budou školy základní,
pro žáky se speciálními potřebami, kteří nestačí učivu či tempu „základek“. V době prosazování rámcových vzdělávacích programů je
k tomu jistě báječná příležitost. A vbrzku se nesporně dočkáme komentářů, jak systém vzdělávání vychází alternativními přístupy vstříc
těm, kteří v běžné škole z nejrozličnějších důvodů dlouhodobě nezažívají pocit úspěchu. Vše na světě je přece relativní.

Mgr. Jan Linhart, zástupce ředitele, Zvláštní škola Slezská 68

1. Do soutěže se můžou přihlásit všichni občané od 16 let.
2. Fotografie budou na TÉMA: ● Proměny Žižkova ● Kulturní a společenský život na Žižko-
vě ● Člověk a příroda ● Snímek typický pro Žižkov.
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografie - 18x24, event. 15x21 cm, odvozeniny při zachování delší strany.
4. Fotografie označené na rubové straně jménem, adresou a příp. telefon zašlete na adresu: Městská část Praha 3, odd. kultury, Havlíč-
kovo nám. 9, 130 00 Praha 3.
5. Uzávěrka soutěže je 14. září 2003. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníky vyrozumíme do konce září. Ceny budou vítězům
slavnostně předány při vernisáži výstavy z fotografií soutěže „Žižkov 21. století“ dne 21. 10. 2003. Vítězné fotografie zveřejní Radnič-
ní noviny a najdete je také na www.praha3.cz.
6. U vítězných a vystavených snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propagaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Sou-
těžní fotografie se autorům nebudou vracet, zůstávají vyhlašovateli soutěže.
Ocenění: 1. místo - 2000 Kč, 2. místo - 1500 Kč, 3. místo - 1000 Kč, Čestné uznání - 500 Kč

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

Letošního Pálení čarodějnic v Domě dětí Praha 3 se zúčastnila ví-
ce než stovka malých ježibab a ježidědků, samozřejmě v těch pra-
vých oblecích! Kromě vymýšlení nejlepšího čarodějnického jmé-
na, výroby čarodějnice a štafety s koštětem si všichni mohli
vyzkoušet skoky přes oheň a také namíchání pravého čarovného
nápoje. Zda kouzla fungovala, zjistí malí mágové až během roku.
Tradičně byla také zvolena Miss Ježibaba. Tentokrát se tímto ti-
tulem může pyšnit Kristýna Kunclová, která si získala porotu ori-
ginálním převlekem i pohotovými ježibabími slovy. Zda titul ob-
hájí, to se dozvíme až za rok na dalším kouzly protkaném
ježibabím klání...

Mgr. Petra Červenková, Dům dětí a mládeže Praha 3

V rámci oslav 100 let letectví proběhly i v České republice oslavy Space
Day, pod názvem Den o létání. Jeho cílem je podnítit zájem dětí o zkou-
mání vesmíru, matematiku, fyziku a ostatní přírodovědné obory. Tohoto
celosvětového programu se v Praze zúčastnila Základní škola Jeseniova. 
Ve středu 7. května se žáci 5. a 6. třídy během nabitého dopoledne setkali s le-
teckým konstruktérem Bolkem Savovčikem, který je seznámil s historií letectví
a vysvětlil základní principy letu, tedy i to, jak je možné, že letadla létají. 
Dalším přednášejícím byl mistr světa v letecké akrobacii Petr Biskup. Ale nej-
větší pozornost na sebe poutal poslední host: kapitán ČSA Jan Kotzina, dopro-
vázený dvěma letuškami, Kateřinou Peškovou a Evou Čechovskou. Poradil
všem, co musí udělat, aby se mohli také stát pilotem, že začít se dá už v patnác-
ti v aeroklubu na bezmotorových větroních a od menších letadel postupovat
k větším, třeba až k boeingu. Zájem žáků o kapitána byl obrovský a dotazy ne-

braly konce. Kolik váží letadlo, jakou letí rychlos-
tí, kolik se do něj vejde pasažérů, kam až doletí
a jestli je těžší přistát nebo vzlétnout…
Součástí dnu o létání je i akce nazvaná „Můj pod-
pis ve vesmíru“, žáci se podepsali na plakát, který
v raketoplánu NASA obletí Zemi. Po návratu
z vesmíru školáci dostanou plakát podepsaný po-
sádkou raketoplánu, certifikát o účasti a fotografie
z letu.
Současně proběhla soutěž o nejzajímavější model
či kresbu létajícího stroje a také návrhů letadel bu-
doucnosti. Na výstavce byl k vidění vyšitý balon,
letoun z kůry, letadlo ze špejlí i z papíru a mnoho
kreseb a maleb letadel, raket a vrtulníků. Ty nej-
lepší výtvory byly odměněny. První den o létání
v Praze se určitě vydařil, a na to, kolik kluků a ho-
lek z Jeseniovky se skutečně stane piloty a pilotka-
mi, si musíme ještě pár let počkat. 

Text a foto Michaela Púčiková 

Rok se s rokem sešel a zase přichází čas pro přírodovědnou a ekologickou soutěž dě-
tí z Prahy 3 „Za kapkou rosy“. Po zodpovězení nejrůznějších otázek z oblasti naší
fauny i flóry čekají na úspěšné milovníky přírody opět zajímavé ceny.
Motto: „Tam v korunách se člověku dech zatají, 
tam v korunách se člověk a strom potkají…
Nezapomeňte, stromy se na nás dívají“
(Úvodní píseň televizního přírodovědného seriálu o památ-
ných stromech Čech, Moravy a Slezska)
8. ročník soutěže Za kapkou rosy aneb Znáš město, ve kte-
rém žiješ? vyhlašuje letos Odbor školství ÚMČ Praha 3.
Otázky s velkou péčí již tradičně připravila RNDr. Věra To-
běrná, CSc., která tak děti vede k detailnímu poznání fauny
i flóry nejen svého okolí. Některé letošní otázky směřují k probádání i Letenských sadů
nebo z povodní se pomalu vzpamatovávající Stromovky. 
V první části – přírodovědném a ekologickém kvízu - odpovídají děti na 30 otázek (vždy
s uvedením tří možností), druhá část si žádá podrobnější odpověď ještě na další dvě otáz-
ky. Dotazníky obdrží děti na svých školách, dále je najdete na www.praha3.cz a můžete
o ně požádat také na Odboru školství, tel. 222 116 357, -209, vedoucí odboru je Přemysl
Hrabě, premyslh@p3.mepnet.cz.  
Na vyplnění kvízu mají děti přes prázdniny dost času. Mohou pilně prozkoumávat příro-
du a zaškrtávat správné odpovědi až do konce října 2003. Zda vše uvedly správně, to se
dozví do konce roku. Stáňa Peričová

Již tradičně děti z mateřské školy v Bukové ulici navštívily o velikonočních svátcích Ošet-
řovatelský domov v ulici Pod Lipami, aby stařenkám a stařečkům předaly velikonoční
přání. V hezké pohodě jim popřály i k příchodu nového jara a také k nadcházejícímu Dni
matek. Vlastimila Vrabcová, ředitelka MŠ Buková

Není mnoho nakladatelství, která by se soustavně věnovala vydávání krásné beletrie pro
děti a mládež. Nakladatelství LIKA KLUB z Prahy 3 od doby svého vzniku právě takové
knížky vydává. Protože se vaše děti jistě již těší na blížící se prázdniny, vymysleli jsme
společně soutěž, která čekání uspíší a navíc zpříjemní prázdninovou pohodu hezkou kníž-
kou. Třeba tou od současné autorky Jany Kašové Jak šel Matěj do světa a zase zpátky,
v níž žertovné epizody z Matějova cestování po světě humorně dokazují, že dobro vždy
zvítězí nad zlem, zejména, když mu člověk napomůže. LIKA KLUB ji věnuje šikovným
malým čtenářům z Prahy 3. Stačí jen, aby namalovali obrázek s námětem Ty nejkrásněj-
ší prázdniny a poslali nám jej na adresu Radniční noviny, Lipanská 7, 130 85 Praha 3. Pět
nejúspěšnějších kreslířů se potom dozví, jak to bylo s Matějovou cestou a co na ní našel.
Na obrázky se těšíme do 13. června.
LIKA KLUB, Kostnické náměstí také nabízí vhodný dárek ke Dni dětí: řadu knih pro klu-
ky, např. R. Kipling - Mauglí a J. M. Troska - Pistole míru a klasická díla H. G. Wellse -
Stroj času a Ostrov doktora Moreaua. Dosud poslední je původní český titul M. Večeřové
Nouzové přistání o třináctiletém zlobivém klukovi a o letadlech. Druhou linii v produkci
nakladatelství představují knihy pro začínající čtenáře. Klasické české pohádky s ilustra-
cemi M. Alše, které vyšly pod souborným názvem Národní pohádky, i cyklus veselých
vyprávění Betty MacDonaldové Paní Láryfáry již získaly nejedno ocenění. Největším
projektem pak bylo vydání bohatě ilustrovaných klasických pohádek J. Kašové Jak šel
Matěj do světa a zase zpátky. Kultivovaný text doplňuje 25 originálních barevných ilus-
trací akad. mal. Zdeňka Netopila. redakce

Jako malá jsem První máj chápala především jako zábavnou taškařici, které by bylo
škoda se neúčastnit. Svátečně vystrojená jsem před domem netrpělivě vyhlížela rodiče
a poté je nebohé nutila, aby se mnou obešli alespoň náš blok. Většinou se tohoto
nesnadného úkolu až někdy k polednímu ujal otrlejší a nepřízni osudu lépe čelící otec.
Za jeho doprovodu, vyzbrojená darovanými mávátky a květinami na špejli, jsem na
kolemjdoucí s chutí volala „Ať žije První máj!“ a nechápala jeho zachmuřený obličej.
Později mě ve škole poučili, že tento svátek slaví všechen pracující lid. To mě zaskočilo.
Mohu slavit, přestože nepracuji? Pochyby však zaplašila nabídka běžně nedostatkových
pochutin – barevných lízátek či žvýkaček. Časem však lízátka, mávátka i jásající
pracující lid zcela překrylo docela jiné, romantické slavení – realizace klasického
prvomájového polibku. Tuto příjemnou zvyklost jsem až do loňského prvního května
poctivě dodržovala. Letos jsem si však kdesi přečetla, že tento den je nejvhodnější pro
řez stromů a sběr oddenků a také pro úklid domácnosti a vnitřní rozjímání. Protože
bydlíme na sídlišti, počala jsem plnit pouze druhou část doporučení. Vyklízela jsem
věci ze své skříně a žasla nad vršící se hromadou dozajista potřebných věcí. Bylo
prvního května, čas letěl a já se místo hledání rozkvetlého stromu štrachala ve skříni.
Inu, Svátek práce! (To jsou paradoxy! řečeno s klasikem.) Souběžně jsem se snažila
takříkajíc čistit hlavu a podle doporučení rozjímat. Při této duševní probírce jsem také
objevovala nečekané poklady. Třeba vzpomínku na to, jak mně ve třetí třídě základní
školy lásku vyznal a o sňatek požádal jeden moc hezký spolužák, kterého jsem tajně,
zoufale milovala. Dodnes nevím, proč jsem se toho náhlého štěstí tak zalekla a lákavou
nabídku k sňatku odmítla. Zajíkavě jsem mu nalhala, že mě rodiče už slíbili jinému.
Nato složil hlavu do dlaní a jen zoufale opakoval: „Tak koho já si vemu?…“ Koho si
nakonec vzal, nevím, ale jedno je jisté. Není proč si zoufat, že třešně i jabloně už
odkvetly. Na lásku totiž nikdy není ani brzy, ani pozdě. 
Všem čerstvě zamilovaným přeji, aby jim láska vydržela co nejdéle, a těm ostatním ales-
poň ty nejkrásnější znovunalezené vzpomínky na ni. Eva Horníčková

Zahrada v Roháãovû prokoukla

My vás vzdûláme!

Mâ Praha 3  vyhla‰uje fotografickou soutûÏ  

„ÎiÏkov 21. století“ 

Tolik JeÏibab v Domeãku!

Den o létaní 

Květnová zamilovaná

Vyhla‰ujeme soutûÏ pro dûti!

Znáte místo, kde Ïijete?

Dnes otiskujeme poděkování našeho čtenáře ing. B. Kasala z Prahy
3: „Vážený pane starosto, děkuji Vám i celému Zastupitelstvu za
blahopřání k mým 75. narozeninám. Je to od Vás velice milé, že na
nás, starší občany, nezapomínáte a že dokonce vedete v patrnosti i
naše významná výročí. Mohu konstatovat, jak velmi mnoho se za

poslední dobu na našem milém Žižkově zlepšilo, a za to patří v první řadě velký dík Vám a
moudrému řízení celé městské části. Jsou však ještě věci, které na svoje zlepšení teprve če-
kají. Když dovolíte, vzpomenul bych jenom na chodníky, které namnoze nesou stále známky
špatné kvality práce v minulém režimu. Přeji Vám, vážený pane starosto, aby se Vám práce
dařila a abyste její výsledky mohl oslavit také při Vašich významných osobních výročích.“

Pí‰ete  nám . . .



Strana 6 Nejnovější informace naleznete také na webových stránkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz 5/2003

Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 383.
� 0512-03 desetiletý PES větší velikosti, kříženec německého ovčáka, černý se zna-
ky. Má zdeformované ucho, ale slyší dobře, je milý, hodný a poslušný. Byl nalezen 10. 3.
na Žižkově.
� 0690-03 čtyřletá FENA aljašského malamuta standardní velikosti, černošedobílá.
Má ráda společnost, je vhodná do domku se zahrádkou. Nalezena 4. 4. na Vinohradech.
� 0854-03 sedmiletý černý PES střední velikosti, kříženec knírače. Rád chodí na pro-
cházky, klidný, hodný a mazlivý. Je vhodný do bytu, velmi čistotný.

Kdo mû chce?

��

1. Lupáčova 16/849, sklad, 16,63 m2, suterén (min. nájemné 400 Kč/m2/rok)
2. Vinohradská 114/1756V, kancelář, prodejna, 57,61 m2, přízemí, tichá služba (min.

nájemné 900 Kč/m2/rok)
Prohlídka umožněna u obou prostor dne 29. 5. v 9-10 hodin.
Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
P–3 – Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou: „Vý-
běrové řízení č. 163.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do
výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte
zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za
přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro
obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co bu-
dete v nebytových prostorech provozovat. (K provozování výherních a hracích auto-
matů nebudou nebytové prostory pronajaty.) Do výběrového řízení též nebudou za-
řazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín
pro příjem vašich nabídek bude 6. 6. 2003 v 15 h. 

3. Koněvova 142/1603, garáž č. 54, 19,97 m2 (min. nájemné 1 100 Kč/m2/rok) 
4. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.105, 11,50 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.212, 11 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.90, 11 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných Měst-
ské části P-3 – Úřadu městské části, Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených znač-
kou: „Výběrové řízení č. 163.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či ne-
správně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor,
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor
považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběro-
vého řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. 
Podmínkou pro pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3.
Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 fi-
nanční pohledávky. (Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání (garáží),
je nutno zaslat každou nabídku samostatně!) Konečný termín pro příjem vašich nabí-
dek bude 6. 6. 2003 v 15 hodin. 

Výběrová řízení budou vyhodnocena Komisí obchodu a služeb Rady městské části 9. 6.
2003. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode
dne zasedání Rady městské části. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všech-
ny nabídky a výběrové řízení zrušit. 

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně Komise obchodu a služeb RMČ, 
RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Žáci ZŠ Jeseniova se v úterý 6. 5. kvalifikovali do finále ČR v atletice – Pohár Českého
rozhlasu. Gratulujeme všem žákům atletům sportovních tříd a SK, také trenérům a uči-
telům tělesné výchovy za přípravu pod vedením Michala Halbicha. Poděkování patří
všem účastníkům za jejich sportovní vystupování, výkony a vzornou reprezentaci školy.
Za podporu děkujeme Sportovnímu klubu, Městské části Praha 3 i hl. m. Praze.

Mgr. Vladimír Palásek, ředitel školy
I my se připojujeme s gratulací a ve finále přejeme hodně úspěchů!

Dûtsk˘ den na Dûtském dopravním hfii‰ti Jilmová
se koná v sobotu 31. 5. a v neděli 1. 6. od 9 do 18 hodin. 

Na programu je 
● ukázka práce Policie ČR a psovodů ● sponzor představí Opel Meriva 

● taneční skupina Čarodějky ● diskotéka o ceny ● ukázky starých řemesel 

● soutěže v jízdě zručnosti na kole a koloběžce ● výtvarné dílny – malování

na sklo, modelování, klubíčkové panenky ● malování na obličej ● občerstvení 

● poradenské centrum a prodej jízdních kol našeho sponzora. 

Spojení: bus 133 st. Basilejské nám. a ulicí Malešickou, tram 9, 16, 1 st. Vápenka a ulicí

Na Vápence. Celodenní vstupné 5 Kč, děti do 10 let zdarma!

všechny příznivce, odborníky a zájemce o problematiku dětí s uvedeným posti-
žením ve středu 18. 6. od 10 do 18 h na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Haš-
talské 27 Praha 1.
Program: 10.30–12 h seznámení se službami, 12–14 h prohlídka střediska, ukázka hra-
ček a pomůcek, příležitost k rozhovoru s odborníky, 14–15.30 h prezentace projektu
„Nauč mě vidět“, 16–18 h beseda s P. Francovou, nevidomou olympijskou vítězkou.
Seznámíte se se službami, které středisko poskytuje rodinám, v nichž se narodilo dítě
s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Jedná se o terénní služby, které přichá-
zejí za nejmenšími klienty „až do domu“, takže děti nejsou vytrhovány z přirozeného pro-
středí. Uvidíte možnosti vyšetřování zraku i u těch nejmenších dětí. 
Na rozvoj zbytků zraku je zaměřena zraková stimulace, program, který byl letos podpo-
řen projektem „Nauč mě vidět“ celorepublikovou sbírkou ČT Adventní koncerty. 
Služby Střediska letos podpořila kromě MPSV ČR, magistrátu, mnoha měst, vesnic i sou-
kromých osob také naše městská část, a to finančním příspěvkem pro klienty žijící na úze-
mí Prahy 3. Středisko rané péče všem dárcům tímto děkuje.
Haštalská 27, 110 00 P-1, 224 826 860, praha@ranapece.cz, www.ranapece.cz

Zpracovala Stáňa Peričová

Obvodního kola pěvecké soutěže Pražská snítka 2003, které se konalo
10. a 22. dubna v Atriu, Čajkovského 12, se zúčastnilo 69 soutěžících. Je-
jich výkony hodnotila odborná komise ve složení: předseda Josef Chmel,
Josef Vlasák a Jiří Růžička.
VÝSLEDKY 
● 0. kategorie: Diplom bez postupu - Linda Nachtigalová ZŠ Jeseni-

ova. Čestné uznání - Eva Fryčová ZŠ V Zahrádkách, Jakub Chvá-
tal, Lenka Jordáková, Michelle Friaková MŠ Jeseniova.

● I. kategorie: Diplom s postupem - Jindřich Hubený ZŠ Jeseniova.
Diplom bez postupu - Adam Šmelík ZŠ Vlkova. Čestné uznání -
Kristýna Doležalová ZŠ Jiřího z Lobkovic, Dominika Bergmannová
ZŠ Pražačka.

● II. kategorie: Diplom s postupem - duo Lucie Šarapatková, Kateřina
Pokorná ZŠ Jeseniova. Diplom bez postupu - Anna Kudelová ZŠ Jiří-
ho z Lobkovic, Kateřina Vacátková, Anna Kolomazníková ZŠ Vlkova.
Čestné uznání - Michaela Mrázková, Nikola Kamenská ZŠ V Zahrád-
kách. 

● III. kategorie: Diplom s postupem - Lukáš Košner ZŠ K Lučinám.
Diplom bez postupu - Markéta Borecká, Michaela Holarová ZŠ Jese-
niova.

● IV. kategorie: Diplom s postupem - Klára Vojtíšková ZŠ Jeseniova,
Klára Mikešová ZŠ Lupáčova, Adéla Dvořáková ZŠ Pražačka, duo
Petra Barešová a Jana Bártová ZŠ Lupáčova. 

Diplom bez postupu - Lucie Číryová ZŠ Pražačka. Čestné uznání - Iva
Glaserová Gymnázium Pražačka.
● MUZIKÁL - Čestné uznání - Lucie Zindelová ZŠ K Lučinám.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury 
Marcela Činková, oddělení kultury

3. pokraãování vzpomínek náruÏivého
propagátora kinematografie Franti‰ka

âvanãary (1903-1962)
Hlava rodiny aneb od koštěte k novinám

Můj táta Josef Čvančara byl členem metařské čety města
Žižkova. Podle svého pracovního nástroje – „péra“, což
bylo dlouhé koště s hákem – měl, stejně jako jeho kole-
gové, přezdívku „písař ulic“. Když se unaven celodenní
prací na ulici či hasičskou akcí vrátil domů, položil jsem
mu džbánek s pivem k ruce. Otec si zapálil viržinko a pak
si obřadně připravil skutečné pero, kalamář a papír. A li-
terárně tvořil. Byl častým a dlouholetým přispěvatelem
lokálního listu pražských předměstí Volné slovo. Psal fe-
jetony, verše, články a satirické šlehy a nejvíce se vyřádil
v jeho přílohách, například v jednou ročně vycházejících
Mrkvantických novinách – bezmála až skandálním „ro-
manticko-politicko-humoristickém časopisu pro blbozpyt a rýpání do veřejného mínění“. V něm kroužek bouřliváků lidovým humorem,
pichlavě a po sousedsku upozorňoval na některé mrkvantické (žižkovské) nešvary. V uvedených tiskovinách v letech 1902-1909 otec au-
torizoval 33 někdy až půlstránkových článků a 656 několikařádkových vtipů. V prosinci 1905 však narazil. Do třináctého čísla Mrkvan-
tických novin, nadepsaného neobvyklým heslem „Utíkejte, kozáci jedou!“, umístil motto: „Všeobecné rovné právo zvítězí, třeba revolu-
cí – jako v Rusku!“ Cenzura náklad zkonfiskovala. Opravené vydání povolila jen s podmínkou odstranění nežádoucího motta. Tatínka
psaní ovšem nikterak neodradilo a k radosti mnohých čtenářů pokračoval ve svém způsobu odpočinku i nadále.

Zpracovala Eva Horníčková

Vždy v úterý, a to v termínech:  10. 6., 9. 9., 25. 11. můžete v určenou hodinu a na určeném místě do přistaveného sběrového vo-
zidla odkládat: Barvy, baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kos-
metiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.
V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami.

Doba stání a zastávky sbûrové trasy:

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 a 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 h). Zde získáte i kontakt na další sběrné dvory hl. města Prahy.

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-Žižkovo 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-Koněvova,
18.10-18.30 h křižovatka ulic Květinková-V Zahrádkách,
18.40-19 h křižovatka ulic Na Vrcholu-V Domově.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:
● Blok č. 1: 16.6. (pondělí), 13.10. (pon-
dělí)
Hollarovo nám., Horní Stromky, Hradecká,
Chrudimská, Kouřimská, nám. Jiřího
z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská-
nám.J. z Lobkovic), Soběslavská (Votická-
Hollarovo nám.), Šrobárova, U vinohrad-
ské nemocnice, U vinohradského hřbitova,
V Horní Stromce, Zásmucká
● Blok č. 2: 17.6. (úterý), 14.10. (úterý)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská
(Vinohradská-Korunní), Perunova, Řipská
(Vinohradská-Korunní), Slezská (U vodár-
ny-Jičínská), U vodárny (Vinohradská-Ko-
runní)
● Blok č. 3: 18.6. (středa), 15.10. (středa)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčko-
va), Jagellonská (Bořivojova-Radhošťská),
Křišťanova, Lucemburská (Orlická-Jičín-
ská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Ji-
čínská), Radhošťská, spojka Baranova-Su-
doměřská, Sudoměřská, Žižkovo nám.
● Blok č. 4: 19.6. (čtvrtek), 16.10. (čtvrtek)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kube-
líkova), Čajkovského (Ondříčkova-Kubelí-
kova), Fibichova, Jagellonská (Milešov-
ská-Bořivojova), Křížkovského, Laubova,
Lucemburská (Milešovská-Bořivojova),
Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, Ond-
říčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilo-
va, Přemyslovská (nám. J. z Poděbrad-Or-

lická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo
nám., Velehradská, Zvonařova
● Blok č. 5: 20.6. (pátek), 17.10. (pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíko-
va), Čajkovského (Kubelíkova-Sladkov-
ského nám.), Havelkova, Chvalova, Ježko-
va, Krásova (Seifertova-Kubelíkova),
Kubelíkova, Lipanská (Bořivojova-Tábo-
ritská), Přibyslavská, Sladkovského nám.,
U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova), Ví-
ta Nejedlého, Vlkova
● Blok č. 6: 23.6. (pondělí), 20.10. (pon-
dělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova,
Havlíčkovo nám., Husinecká, Chelčického
(Lipanská-Prokopova), Chlumova (Seifer-
tova-Prokopova), Jeronýmova, Kostnické
nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), Li-
panská (Chelčického-Havlíčkovo nám.),
Lupáčova, Milíčova, Orebitská, Pod Vítko-
vem, Příběnická, Rokycanova (Chelčické-
ho-Prokopova), Řehořova, Štítného, U Bo-
žích bojovníků
● Blok č. 7: 24.6. (úterý), 21.10. (úterý)
Basilejské nám. (západní str.), Biskupcova
(Zel. Hajského-Želivského), Blahoslavova,
Černínova, Českobratrská, Domažlická,
Hájkova, Chlumova (Roháčova-Koněvo-
va), Jeseniova (Rokycanova-Želivského),
Kališnická, Koldínova, Lukášova, Malešic-
ká (Basilejské nám.-Na Parukářce), Na Pa-
rukářce, nám. Barikád, Ostromečská, Pro-

kopovo nám., Roháčova, Rokycanova
(Prokopova-Koněvova), Sabinova, Tachov-
ské nám., Tovačovského, U Stadionu,
U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, Že-
rotínova
● Blok č. 8: 25.6. (středa), 22.10. (středa)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní
str.), Biskupcova (Želivského-Jeseniova),
Buchovcova, Jeseniova (Želivského-Koně-
vova), Jilmová, Kunešova, Loudova, Male-
šická (Basilejské nám.-Ambrožova), Na
Balkáně (Za Žižk. vozovnou-Hraniční), Na
Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohra-
dou), Nad Ohradou, Rečkova, Strážní,
V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vozovnou-
Hraniční), Viklefova, Za Žižkovskou vozo-
vnou (Jeseniova-Kunešova), Na Ohradě
● Blok č. 9: 26.6. (čtvrtek), 23.10. (čtvrtek)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá,
Luční, Na Balkáně (Hraniční-Spojovací),
Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu,
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá,
U Kněžské louky, V Domově (Hraniční-
K Lučinám), V Okruží
● Blok č. 10: 27.6. (pátek), 24.10. (pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Dom-
ky, Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině,
Na Rovnosti, Na Vackově, Osiková, Pod Ja-
rovem, Pod Lipami, Schofflerova, V Jeze-
rách, V Zeleni, V Zahrádkách, Za Vackovem

Městská část Praha 3, Technická správa
komunikací hl.m. Prahy

Stfiedisko rané péãe pro dûti se zrakov˘m
a kombinovan˘m postiÏením zve

Z· Jeseniova ve finále âR!

Mâ Praha 3 disponuje nebytov˘mi prostory

KOMPLEXNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACÍ
Současně bude zajištěn úklid komunikací a vysprávky lokálních závad povrchů, pročištění kanalizačních vpustí. 
Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: ● uvolnění ulic od parkujících vozidel ● vyčištění chodníků před za-
hájením KÚK ● úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl.m. Pra-
hy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě neupo-
slechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA

PRAÎSKÁ SNÍTKA 2003

Moje ÏiÏkovské dûtství

Hádanka na ãerven
Milí čtenáři, v dnešní hádance máte za úkol zjistit, kde byl tento snímek pořízen, případně co dnes na tomto místě stojí. Vaše
odpovědi očekáváme do 13. 6. na adrese Radniční noviny, Lipanská 7, 130 85 Praha 3.

Máchův Máj se recitoval 1. května v bigbeatové úpravě také
v hospůdce Nad Viktorkou, ovšem někteří tyto nádherné
verše raději prospali...



■ Dne 25. června 2003 v 10 hod. proběh-
ne dražba movitých věcí v budově Ob-
vodního soudu pro Prahu 3, Jagellonská
5, Praha 3. Prohlídka věcí je v den dražby
8.30 – 9.45 hod.
■ Koupím dvojpostel s kovovým čelem. 
Tel. 777 826 610
■ 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 starožitnosti - lustry, lampy, ob-
razy, nábytek, porcelán. Tel. 603 270 727
■ Učitelka s aprobací NJ, RJ přijme práci
na částený úvazek. Tel. 222 729 357 nebo
604 464 510
■ Stropní sušák prádla
prádlo se jednoduše vytáhne pod strop,
kde rychleji schne a v koupelně nepřeká-
ží. Montáž je do stropu nebo do stěn. 
Prodej a instalace: 602 273 584
■ Tj. Sokol Žižkov II JUDO – nábor
děvčata, chlapci od 6 let. Tel. 604 725 657
■ ZŠ Pražačka přijme uklízečky na hlavní
nebo vedlejší prac. poměr, na celý nebo
částečný úvazek, nástup 18. 8. 2003. Tel.:
222 592 044
■ Přijmu kadeřnici a kosmetičku s ŽL
do salonu na Praze 3. Tel. 607 988 846
■ INSTALATÉŘI DYTRICH
rekonstrukce – opravy. Tel. 222 581 402
(8-9 h), 603 261 439
■ Kácím, sekám trávu. Tel. 603 833 107
■ Opravím radia, gr., mg, CD, videa, TV.
P. Horský, Jagellonská 8. Tel. 222 718 767
■ Údržba 24 h, včetně VZT a obsluhy ko-
telen. Tel. 728 995 661
■ Zednický servis. 
Tel. 222 719 022, 602 212 089
■ Psací stroje - opravy, prodej, výkup.
Tel. 241 412 507
■ Fr. & M. Zelenka. Malířské práce
včetně úklidu. Tel. 271 774 393,
723 552 450, 602 387 533
■ KOSMETIKA
hotel Olšanka
základní  ošetření: 340,-
Tel. 776 866 849, 267 092 447
■ Malířské a lakýrnické práce, čištění
koberců a čalouněného nábytku za su-
cha i mokra. Tel./fax 220 807 635,
607 240 407, 723 339 160 
■ Výhodně a rychle prodáme - pronajme-
me - vyměníme - odkoupíme váš byt, RD,
chatu, pozemek, právní servis na naše ná-
klady. RK Dr. Vosyka, 
tel./fax: 257 324 295, www.vosyka.cz
■ Koupím půdu v Praze, mohu nabíd-
nout i stavební úpravy. Tel. 603 843 047

INZERCE
■ Rodina koupí byt DV, OV v této lokalitě
od 50 m2, popříp. nájm. smlouvu na obec-
ní. Tel. 222 714 257, 605 818 971
■ Rodina s dětmi koupí RD (i k rekon-
strukci) nebo byt, nejlépe na Praze 3. Mož-
ná i výměna za obecní 1+1/B 53m2 v Pra-
ze 6 Břevnov + doplatek. 
Tel. 608 630 827
■ Pronajmu nebytový prostor (asi 20m2)
v Lupáčově ulici v Praze 3  pro ordinaci
nebo jiný zdravotnický účel. Společný
vchod, čekárna a příslušenství s ordina-
cí praktického lékaře. tel. 222 729 982,
607 959 635
■ Pronajmu nebo přenechám za odstupné
nebyt. prostory v suter. po rekonstrukci
vhodné jako kancelář, ordinace atd. 
Tel. 271 776 301,  od  11 – 22 h.
■ Koupím byt jakékoli velikosti ka-
tegorie a vlastnictví v Praze, možno
i dekret-náj. smlouva v domě s ma-
jitelem apod., I – IV. kategorie,
zdevastovaný, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený či s jinou
právní vadou. Formality zajistím,
zaplatím, zajistím stěhování. Pří-
padné dluhy na nájemném, privati-
zaci apod. mohu zaplatit i náhradní
byt a dát čas na vystěhování, serioz-
ní jednání. Platba ihned a v hoto-
vosti. Tel. 222 712 015, 222 713 032
■ Vyměním družstevní byt 1+1, 57 m2,
1. kat., 1. patro, Praha 3 za větší družst. ne-
bo OV ne panel. Rozdíl ve vel. bytu dopla-
tím. Tel.  227 059 246, mobil: 728 378 567
■ Hledám pronájem garáže na Praze 3,
cena dohodou. Spěchá. Tel. 604 955 473,
606 572 442
■ Pronajmu garáž, zděná spoleh. strážena
levně  P3 „Ohrada“. Tel. 222 586 941
■ Pronajmu v červenci - srpnu nekuřác-
ké rodině domek 2+1 ve Zruči n/S (D-1
exit 56) pouze 1 malé domácí zvíře.
Tel. 271 773 290 večer
■ Vyměním st. 1+1 I. kat., 1. patro za 2+1
I. kat. P3. Tel. 604 725 657
■ Potahování stínidel lamp - pergame-
nem, přírodním hedvábím i z dodaného
materiálu. Tel. 723 465 600 ◆ byty, kanceláře, těžká břemena

◆ balicí služby včetně materiálu
◆ kompletní servis včetně pojištění

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

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

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

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

Ing. ONDŘEJ HORÁZNÝ

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

http://www.horazny.cz

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

● POVINNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ dle zákona

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

techniky
● Full preparation and test for Czech + international

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

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci,

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

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

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

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

práce, výškové práce ...

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

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

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE OD VÝROBCE

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

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

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

rolety)
● montáž, demontáž, zednické

zapravení
● odvoz starých oken

PRODEJ NA SPLÁTKY

NOVINKA KUCHYŇSKÉ
POTŘEBY

První specializovaná
prodejna v Praze

1 000 druhů zboží
Seifertova 17, P-3

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

Tel. 222 718 134

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE

A RENOVACE
parkety, palubky,
plovoucí podlahy,

PVC, koberce, korek
Tel. Fax 284 828 574

Mob. 602 236 870
Prodejna, Praha 8

Sokolovská 200

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce

včetně úklidu

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

1. Prodáme rychle Vaše byty
za Vaše  ceny

2. Zajistíme bytové náhrady

3. Vše o nemovitostech

RÁJ NEMOVITOSTÍ s.r.o.
Jičínská 4, Praha 3

Tel./fax: 267 315 793, 272 730 420
reality@raj-nemovitosti.cz
www.raj-nemovitosti.cz

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE 
I S ÚKLIDEM.

TEL. 776 699 527

PRODEJ PIVA ZA
PIVOVARSKÉ CENY
nově otevřené podnikové prodejny:

Chlumova 19
Praha 3 - Žižkov
U Santošky 8, Praha 5 - Smíchov
U Průhonu 8, Praha 7 - Holešovice
● 10° objem alk. 4,5 % cena 5,50 Kč
● 11° objem alk. 5,0 % cena 6,50 Kč
● 12° objem alk. 5,4 % cena 6,80 Kč
● 13° objem alk. 6,1 % cena 7,30 Kč

otevřeno: 7 dní v týdnu 

1. 6. nově otevřená

Pivovarská hospoda
Štítného 18
točená 11° a 12° za 10 Kč

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

OZDRAVNÉ POBYTY U MOŘE
pro děti a rodiny s dětmi

Italie a Chorvatsko
Ceny: dětský tábor od 5 690/dítě

rodinná rekreace od 5 890/dospělý - děti
slevy; cena zahrnuje dopravu, ubytování 

(stany v luxusních kempech), plnou
penzi, pití, zákonné pojištění. 
Volné termíny a další info – 

tel. 241 729 613, 606 346 301

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR UPP na
Šumavě. Zajímavý a pestrý program -
CTH na motivy středověku. 2.-16. 8.,

3 200 Kč. Petr Sedlák, tel. 776 014 199,
u.p.p@centrum.cz

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

oplocení včetně zděných
Na Jarově 4, Praha 3

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

Knihkupectví ACADEMIA
Václavské nám. 34, Praha 1

NABÍZÍ:

HISTORIE FARMACIE 
V ČESKÝCH ZEMÍCH

Editor: Dagmar Broncová

V knize jsou zpracovány dějiny tohoto oboru na území Čech, Moravy
a Slezska - od prvopočátků rukodělné přípravy léků v lékárnách až po
moderní průmyslovou výrobu. Čtenáři se seznámí také s osudy našich

významných farmaceutů - lékárníků, technologů i výzkumníků.
Publikaci vydalo nakladatelství MILPO MEDIA s.r.o. jako devátý

svazek ediční řady Z historie průmyslu.
Váz,. A4, 176 str., přes 300 čb a bar. obr., cena 357 Kč

Mladí sociální demokraté ve spolupráci
s OVV ČSSD Praha 3 pořádají mítink
k vstupu ČR do EU dne 3. června od 14
do 17 hod. na  nám. Jiřího z Poděbrad za
účasti vládních představitelů a poslanců.
Přijďte se zeptat, jak to bude v EU
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 30. 6.

â E R V E N

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

3. út J. Suchý, J. Šlitr: DOBŘE
PLACENÁ PROCHÁZKA

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1. ne 16 a 19 AFRIKA
4. st AFRIKA
5. čt CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
8. ne 16 a 19 AFRIKA

11. st AKT
12. čt ŠVESTKA       
15 ne 16 a 19 ZÁSKOK
DIVADLO  KONZERVATOŘE

2. po 19.30 A. Schnitzler ANATOL
9 po J. Suchý: V BAHNĚ VELKOMĚSTA

16. po KONZERVOVÁNÍ
HOSTÉ  ŽIŽKOVSKÉHO  DIVADLA
14. so 18 Koncert: CLAIRETON

CHORALE - Koncert klánovického
dětského sboru

18. st M. Kabeláčová: VEČER
SCÉNICKÉHO TANCE
M.K. Dance

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen
16. 5. 2003, (otevřeno ve dnech konání kon-
certů hodinu před začátkem). Telefonická
rezervace vstupenek na č. 222 721 838.
Pokud není uvedeno jinak, začátky pořa-
dů jsou v 19.30 h. Zřizovatelem ATRIA na
Žižkově je Městská část Praha 3.

3. út 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT
11. st 19.30 ČAROVNÉ LETNÍ NOCI

Malá česká muzika J. Pospišila
12. čt 19.30 JARNÍ CYKLUS

KONCERTŮ ČESKÉ A SVĚTOVÉ
HUDBY 20. STOLETÍ
soubor TUNING METRONOMES

18. st 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA A JEHO
HOSTY

19. čt 19.30 MUSICA GAUDEANS
23. po 19.30 C&K VOCAL – DÉMONI

A DIVOUCÍ DIVY
24. út 19.30 LUCIE NOVOVESKÁ -

housle, Petr NOVÁK – klavír
25. st 19.30 Ženský pěvecký sbor

IUVENTUS PEDAGOGICA
26. čt 19.30 Petr PŘIBYL – viola, Franti-

šek KŮDA - klavír

VÝSTAVNÍ SÍŇ – Otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin a v přestáv-
kách večerních koncertů
6. 6. – 29. 6. KATEŘINA  KOČKOVÁ –

Hadry, papír 2003

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

1. ne 18 DIKTÁTOR /FK/
20.30 VELKÁ ŽRANICE /FK/

2. po 18 CASABLANCA
20.30 NAQOYQATSI

PŘEHLÍDKA FILMŮ: PEDRO
ALMODÓVAR
3. út 18 SPOUTEJ MĚ! 

20.30 MLUV S NÍ 
4. st 15.30 MLUV S NÍ – FK pro SŠ 

18 ŽENY NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
20.30 MATADOR 

5. čt 18 CO JSEM KOMU UDĚLALA?
20.30 VŠE O MÉ MATCE 

6. pá 18 LABYRINT VÁŠNĚ 
20.30 SPOUTEJ MĚ! 
23 VYSOKÉ PODPADKY 

7. so 18 MLUV S NÍ 
20.30 ŽENY NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
22.30 NA DNO VÁŠNĚ 

8. ne 18 V TEMNOTÁCH 
20.30 LABYRINT VÁŠNĚ 

9. po 18 VYSOKÉ PODPATKY 
20.30 CO JSEM KOMU
UDĚLALA? 

10. út 18 MATADOR 
20.30 V TEMNOTÁCH 

11. st 15.30 VYSOKÉ PODPATKY – FK
pro SŠ
18 VŠE O MÉ MATCE 
20.30 NA DNO VÁŠNĚ 

12. čt 18 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA /FK/
20.30 STVOŘENI PRO LÁSKU

13. pá 18 IDIOTI /FK/
20.30 RYCHLÝ BĚŽEC

14. so 17.30 MULHOLLAND DRIVE
20.30 BRAZIL /FK/
23 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE

15. ne 17.30 SOLARIS /FK/
20.45 ZVĚTŠENINA /FK/

16. po 20 JAN KOŘÍNEK & GROOVE
featuring LORENZO
THOMPSON – koncert

17. út 18 AMARCORD /FK/

20.45 PIANISTA
18. st 15.30 IDIOTI – FK pro SŠ

18 ZRCADLO /FK/
20.30 BOWLING FOR
COLUMBINE

19. čt 17 KEN PARK
19 SUPEROSMA – festival filmů
formátu Super 8 a DS 8 mm

20. pá 18 SMRADI
20.30 PRA.L.I.NY vs. OT.I.SK –
turnaj v improvizaci

21. so 18 TŘI BARVY: ČERVENÁ /FK/
20 PIANISTA
23 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR

22. ne 18 NEBE NAD BERLÍNEM /FK/
20.45 BOWLING FOR
COLUMBINE

23. po 18 PAVOUK
20.30 SPALOVAČ MRTVOL

24. út 18 NEVĚRNÉ HRY
20.30 ROK ĎÁBLA

25. st 15.30 DIVOKÉ VČELY – FK pro SŠ
18 KORIDA LÁSKY /FK/
20.30 DALŠÍCH DESET MINUT

26. čt 18 MATRIX
20.45 MATRIX RELOADED

27. pá 17.30 SAMSARA
20.30 NIKDE V AFRICE
23 OSTROV

PROFIL: STANLEY KUBRICK
28. so 17.30 LOLITA

20.30 MECHANICKÝ
POMERANČ
23 DR. DIVNOLÁSKA ANEB
JAK JSEM SE NAUČIL NEDĚ-
LAT SI STAROSTI A MÍT 
RÁD BOMBU

29. ne 18 OLOVĚNÁ VESTA
20.30 BARRY LYNDON

30. po 18 THE SHINING
20.30 2001: VESMÍRNÁ
ODYSSEA

FILMY PRO DĚTI
1. ne 15.30 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
7. so 15.30 MYŠÁK STUART LITTLE II
8. ne 15.30 NÁPADY OPIČKY ŽOFKY

14. so 15.30 KNIHA DŽUNGLÍ II
15. ne 15.30 JAK ŠEVCI ZVEDLI

VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI
21. so 15.30 FIMFÁRUM JANA WERICHA
22. ne 15.30 MIKEŠ
28. so 15.30 PLANETA POKLADŮ
29. ne 15.30 RYTÍŘI BOLEK A LOLEK

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

2. po 19.30 Future Line: GAIA MESIAH*
3.–6. Legendy se vracejí *

Festiválek revivalových kapel,
začátky 19.30

9. po 20 United Colours of Akropolis:
Feng-Jün Song a Horská karavana
(Čína/CZ)

10. út 19.30 Future Line: SM LOMOZ *
11. st 19.30 Triny + Škampovo kvarteto j.h.*
12. čt 19.30 Chuck Prophet & The Mission

Express (USA) *
13. pá 19.30 Hip Hop Foundation # 19
16. po 19.30 Psí vojáci*
17. út 19.30 Future Line: NUKLEÁRNÍ

VOKURKY*
18. st 19.30 Devils Autumn – Malá scéna
21. so 19.30 Bobbie N.Y.C.e. (USA)
24. út 19.30 Sepultura (Brazílie)
25. st 19.30 Di Grine Kuzine (D) *
26. čt 18.30 Coca-Cola PopStar – finále

host: Wohnout
27. pá 20 Loou (dance,funky) + předkapela

Lust (funkrock) – Malá scéna
Výstava: 
do 30.6. Roman Sekyrka: Akropolis
Fotografie z koncertů v Paláci Akropolis

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
provozuje občanské sdružení Tanec Praha, 
informace a rezervace: tel. 224 817 886, 
224 813 899, vstupenky@divadloponec.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 Tic-
ketstream. Začátky ve 20 hodin, není-li uve-
deno jinak.

2. po 20 M. Vodenka: SKI__FI plovoucí
podlaží
PŘEDPREMIÉRA!

3. út 20 M. Vodenka: SKI__FI plovoucí
podlaží
PŘEDPREMIÉRA!

27.5. - AKADEMIE – 16 – 18 v naší za-
hradě. Vystoupení tanečních, hudebních
a sportovních kroužků. 
PROGRAM AKCÍ – ČERVEN:
1. 6. – ZÁBAVNÉ KVĚTINKOVÉ
ODPOLEDNE – 12 – 17, v parku Na Pru-
kářce. Soutěže, hry, legrácky v květinkovém
duchu v parku s krásnou vyhlídkou. Vstup
volný
2. 6. - DEN DĚTÍ aneb ŠACH MAT -
13.30 – 16.30 – pro děti ZŠ, školní druži-
ny. Odpoledne plné her, zábavy a soutěží
s šachovými figurkami. Vstup volný.
2. 6. - ŠACHO DISKO – od 17.30 v DDM.
Poslední tanec před prázdninami, přijďte
v černém a bílém oblečení, hraje DJ Hobr.
Vstup ZDARMA!
6. 6. – Výtvarný klub – UBROUSKOVÁ
TECHNIKA – 14 
7. 6. – DIVADLO V ULITĚ I -
PŘEHLÍDKA VÝTĚZNÝCH SOUBORŮ
- amfiteátr Horní Počernice, 17 – kat. I,
21 – kat. II.
13. 6. – AFRO DRUMS – hrají a tančí TI
DI TA DE, MUGEE a další – 16 – 20, letní
scéna na Vyšehradě. Vstupné 60,-
DRUMS JAM SESSION – 20, v hospůdce
Na hradbách (5 min chůze od letní scény na
Vyšehradě). Bubínky s sebou, vstupné 20,-
14. 6. – PES PŘÍTEL ČLOVĚKA - 9.30 –
15, kynologický klub Starý Hloubětín -
BUS 109, st. Na haldě, dále po šipkách.
Slepečtí psi,  slaňování (i psů), ukázka vý-
cviku, stopování aj. Vstup zdarma.
VÝUKOVÉ PROGRAMY: 
pro celé třídy ZŠ nabízíme programy
v dopoledních hodinách – HISTORICKÁ
ŘEMESLA (druhy materiálů, způsoby
zpracování, tkaní, předení);
PAPÍROVÁNÍ (výroba ručního papíru, je-
ho zdobení, historie papíru, druhy pís-

ma…); JAK SE ŽIJE V LESE (lesní pat-
ra, druhy rostlin, zvířat, keltský stromový
kalendář), CESTA K PŘEDKŮM (jak se-
stavit rodokmen, původ našich příjmení);
ANGLICKÁ VÝUKOVÁ DIVADLA (in-
teraktivní divadelní představení s českými
i anglickými herci); ASTRONOMIE (pro-
gramy pro děti 4. až 9. tříd ZŠ - zákl. in-
formace o Slunci, Měsíci, sluneční sousta-
va, hvězdokupy, kosmonautika...)
TÁBORY – LÉTO 2003:
29. 6. - 12. 7. - ZA TAJEMSTVÍM
BÁJNÉ HORY – Smršťov - Louňovice pod
Blaníkem, pro děti od 6 do 18 let. Celotáborová
hra na indiánské téma a další zajímavé aktivity:
sport (florbal, stolní tenis, cyklistika), výtvarka,
aerobik, hudební hrátky (kytara, zpěv), jazyky.
Předběžná cena: 3 200 Kč. Informace o akcích
Petra Červenková, Aleš Zenáhlík.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - LÉTO
PRAŽSKÝCH DĚTÍ 2003
25. – 29. 8. - BAREVNÝ TÝDEN – 
program denně od 9 do 16.
Po – Den s koňmi na Zmrzlíku
Út – Koupání v Aquaparku
St - Den s koňmi na Zmrzlíku
Čt – Cyklovýlet do Klánovic
Pá – Výtvarný program v galerii moderního
umění, hry u ohýnku
Cena: 90 Kč / den, v ceně je vstupné,
jízdné mimo Prahu, teplý oběd.
KLUBY
Klub žonglérů (pá) 14.20-15.55
Klub Beztíže - OTEVŘENO: PO, ST 14 –
18, ÚT, ČT 15.30 – 18, Internet, e-šipky,
stolní fotbal, hifi věž, video, stolní hry atd.
Vstup na kartu BEZTÍŽE – 100 Kč/rok pro
děti do 12 let, 200 Kč/rok pro 12 – 26leté.
NOVINKA V BEZTÍŽI – možnost objedná-
ní NAROZENINOVÉ PÁRTY, informace
u Zuzky Pipkové.

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
www.ddm-p3.cz, info@ddm-p3.cz

ARCHA PLUJE! 
4. st 20 Divadlo Vizita – Ó tělo a děs

démona
5. čt 20 Visit of Music - koncertíček

29. ne 20 Dům hluchého – Quinta del
Sordo

Více informací viz program Divadla Archa
nebo www.archatheatre.cz.

Nová Trojka, Jeseniova 19, 130 00, Praha 3
T: 607 644 978, e-mail: zatrojku@volny.cz,

www. novatrojka@volny.cz
Projekt připravuje občanské sdružení 

Za Trojku za podpory Městské části Praha 3

PONDĚLÍ
9.30 - 11.30 dílnička pro batolátka
zpívání, cvičení a výtvarničení pro malé
děti (1-3 roky) a jejich rodiče, starší
sourozenci jsou vítáni
vstupné 50 Kč na rodinu zahrnuje
pobytné, výtvarné potřeby a svačinku
info: Martina Pojarová 607 644 978

15.00 - 17.00 výtvarná kulička
výtvarný a keramický kurz pro
předškoláky
zápisy do kurzu probíhají vždy na začátku
pololetí
info: Martina Matušková 603 590 424

ÚTERÝ    
9.00 - 12.00 herna otevřená! 
přijďte s dětmi do naší herny 
pro rodiče a dospělé je k dispozici malá
kuchyňka, káva, čaj 
pobytné: 30 Kč za rodinu

9.30 - 11.30 výtvarná dílna
nové i staré výtvarné techniky  nejen pro
maminky v sousedství herny  
děti můžete zanechat pod dohledem
v herně 
cena 60 Kč zahrnuje výtvarný materiál
v červnu se těšte na korálkování
info: Jolana Kurzweilová 603 416 724

14.00 - 20.00 hudební kurzy 
klavír a flétna  pro děti i dospělé
zápis do kurzů probíhá po dohodě
s lektory po celý školní rok
info: Martina Matušková 603 590 424

STŘEDA
9.00 - 12.00 kulička pro předškoláky 
dopolední školička pro děti od 3 let bez
maminek
cena 110,- 
rezervace: Daniela Volejníková 603 475 144

14.00 - 17.00 herna otevřená! 
přijďte s dětmi do naší herny 
pro rodiče a dospělé je k dispozici malá
kuchyňka, káva, čaj …
pobytné: 30 Kč za rodinu

15.00 – 16.30 keramický ateliér 
pro školáky i dospělé
cena 110 Kč
od 4.6.
rezervace: M. Matušková 603 590 424

15.00 - 17.00 výtvarný ateliér 
pro mladší školáky (každý lichý týden –
4. 6., 18. 6.)
cena 80 Kč zahrnuje výtvarný materiál
info: Jolana Kurzweilová 603 416 724

ČTVRTEK
9.00 - 12.00 herna otevřená!
přijďte s dětmi do naší herny 
pro rodiče a dospělé je k dispozici malá
kuchyňka, káva, čaj …
pobytné: 30 Kč za rodinu

9.30 - 11.30 keramická dílna
pro dospělé s možností programu pro děti
v herně
cena 80 Kč
rezervace: Michaela Šámalová 608 178 206

10.00 hopsáníčko
pohybový program pro děti v herně centra

15.00 - 17.00 hudební kulička 
kurz s flétničkou a výtvarničením pro
předškoláky
zápis probíhá vždy na začátku pololetí

PŘIPRAVUJEME 
pá 9.00 - 11.30 hlídání dětí od 3 let

Děkujeme: Městské části Praha 3, DIZ-
Kuchyně s.r.o., Whirpool, ML Trade

Soukromá 
baletní škola
Jána Nemce
Koněvova 19
Praha 3

Slavnostní představení
k 10. výročí založení baletní školy 

Jána Nemce, em. sólisty baletu ND

1. 6. 2003 v 19.00 hod.

Divadlo pod Palmovkou
Zenklova 34/566
Praha 8, 180 00

Hudba: A. Vivaldi, P. I. Čajkovskij,
A. Chačaturjan, L. Minkus, L. Deli-

bes, S. Prokofjev aj.

Jako hosté vystoupí absolventi BŠ
J. Nemce, studenti taneční konzervatoře

hl. města Prahy a sólistka baletu
a primabalerina ND v Praze, laureátka

cen Thálie, Tereza Podařilová.

Vstupenky v pokladně divadla.

Stfiecha nad hlavou
Roof over Head

Dachos upral o ‰ero
pátek  6. 6. 2003

18 hod. Národní památník na Vítkovû

Koncert pro lidi bez domova
Vûra Bílá

Plastic People of the Universe
Colorfactory

Svatopluk Karásek 
a Pozdravpámbu
Vlastimil Tfie‰Àák
Oldfiich Janota

DÏas laãhe hromeha, Kandraãi,
Spytihnûv, Romdisk, Do cuku

a dal‰í.

V˘tûÏek koncertu je urãen na podporu pilotního
projektu sociálního bydlení v RoÏnovû pod

Radho‰tûm, kde pfii‰lo bûhem 2 let o stfiechu nad
hlavou asi 150 lidí,  z toho témûfi 40 dûtí.  Prvním

vkladem do projektu je bezplatné vypracování ãásti
stavebního projektu v hodnotû  100 000,- Kã.

info:  http://www.vitkov.net

TANEC PRAHA 2003
15. ročník Mezinárodního festivalu

soudobé taneční tvorby a pohybového
divadla

9.-11. 6., 27. 6. 17 h Slovanský dům 
Umělecké školy a hosté  

11.-12. 6. 20 h Stavovské divadlo 
Ballet du Grand Théatre de Geneve (CH)

13. 6.  20 h Ponec
Pražský komorní balet

(Stránský/Rychetský, Kodet, Zuska)
14. 6. 20 h Ponec

Czech dance – výběr z ČTP
15-16. 6. 20 h Ponec

Il Circo Contemporaneo (MEX)
17-18. 6. 20 h Ponec

Laroque Dance Company (A): systems-
damaging-systems

19.-20. 6. 20 h Ponec
Charles Linehan Company (UK): Speak,

Memory; Grand Junction
22.-23. 6. 20 h Ponec

Anouk van Dijk (NL): Suna no Onna
24-25. 6. 20 h Ponec

Skalen (F): I next; Antonio Montanile (I):
Quduo’

26.-27. 6. 20 h Ponec
Granhøj Dans (DK): 8IQ - no woman no

cry
Projekce tanečních filmů

Videoprojekce také v rámci představení
v Ponci. 

www.tanecpha.cz


