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VáÏení spoluobãané,
blíží se květen a s jeho příchodem i vzpomínka na májové dny v roce 1945, kdy
k nám spojenecké armády přinesly svobodu.
Ta svoboda nebyla zadarmo. Zaplatilo ji svými životy 360 000 občanů, kteří padli na bo-
jištích druhé světové války, byli popraveni za odbojovou činnost proti německým oku-
pantům nebo umučeni v koncentračních táborech.
A tak se počátek května stává časem, kdy oslavujeme vítězství, které znamenalo obnove-
ní svobodné Československé republiky, ale také časem, kdy vzpomínáme těch, kteří se si-
ce o naši svobodu zasloužili, ale nikdy se jí nedožili.
Při této příležitosti se obracím s výzvou Obvodního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu na všechny státní úřady a instituce, školy a majitele domů, aby ve dnech
5.–8. května vyvěsili státní vlajky, a na jednotlivé občany, aby se podle svých možností
zúčastnili veřejného shromáždění k uctění památky žižkovských obětí boje za svobodu.
Toto setkání pořádá zdejší radnice ve spolupráci s OV Českého svazu bojovníků za svo-
bodu v Praze 3 na nádvoří Základní školy Na Pražačce dne 5. května v 11 hodin.

Antonín Šternschuss, místopředseda OV ČSBS Praha 3

Před 58 lety, 5. května 1945,
vypuklo v Praze povstání
českého lidu proti němec-
kým okupantům. V Praze
pak vyrostlo na 1200 bari-
kád, které tvořily i tramvajo-
vé vozy. Jednou z takových
barikád na Želivského třídě
byla tramvajová souprava
linky číslo 9 s motorovým
vozem evid. číslo 2077 z vo-
zovny Žižkov. Dnes můžete
tuto tramvaj vidět ve středu
Václavského náměstí s čís-
lem 11, kde spolu s vlečným

vozem „krasin“ č. 1429 slouží jako občerstvovací zařízení. Text a foto Petr Pany

Po zimním odpočinku byly 19. března opět zahájeny dokončovací práce na I. etapě
Obnovy uličních stromořadí na Praze 3. Její součástí bylo také odstranění objemných
pařezů z Hájkovy ulice. Vlivem našich klimatických podmínek je již nebylo možné vy-
jmout ze zmrzlé půdy v loňském roce a jejich úctyhodné rozměry tak vzbuzovaly úžas ko-
lemjdoucích během celé zimy. Nic však
netrvá věčně, a tak tyto velikány nově na-
hradilo dalších 9 akátů Robinia pseudoa-
cacia „Monophylla“. V Hájkově ulici
dnes již roste celkem 18 nových stromů.
Součástí I. etapy je i obnova stromořadí
v sousední ulici Zelenky - Hajského, kde
bylo pokáceno 9 nemocných nebo jinak
znehodnocených stromů. Nově se tu vysa-
dilo 20 akátů stejného kultivaru jako
v Hájkově ulici. Výsadby ve všech ulicích
I. etapy a práce s tím spojené byly dokon-
čeny v průběhu dubna.
Nadále se zpracovává dokumentace pro
výsadbu stromů dalších etap. K obnově
uličních alejí by mohlo dojít na podzim
roku 2003 nebo na jaře 2004 např. i v uli-
cích Prokopova, Krásova, U Rajské zahra-
dy, Bořivojova a Přemyslovská. Konečné
rozhodnutí o realizaci těchto návrhů je zá-
vislé na vyjádření správců sítí k jednotli-
vým výsadbám stromů. 

OTSMI a redakce, foto Eva Horníčková

Nová výsadba v ulici Zelenky-Hajského.
Potrvá dlouho, než mladé stromky dorostou
své předchůdce.

Toto spojení slýcháme v poslední době velmi často. Tak často ne-
jen proto, že se termín referenda o vstupu blíží, ale hlavně proto,
že přes veškeré, většinou růžové představy, čišící z novinových
článků, vlastně nevíme, co nás skutečně čeká. Stále se píše o pře-
sunu peněz, o výhodách z něj plynoucích, ale velmi málo textů se
týká ostatních hledisek, která nejsou zanedbatelná. Dospělý člověk
si může zjistit informace obojího typu: doporučující i ty reservo-
vané. Záleží pak na něm, jak si je poskládá do své vlastní mozai-
ky. Co si ale o Evropské unii myslí ti, kteří tuto zemi za pár let po-
vedou? To jsme se snažili zjistit na akci Jarní den v Evropě,
pořádané 21. 3. v několika zemích Evropy. S názory dětí základ-
ních škol MČ Praha 3 na Evropskou unii se přišla seznámit i mi-
nistryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.
Co tomu ale předcházelo?
Děti ze základních škol všech věkových skupin byly seznámeny
s tímto tématem a mohly se k němu vyjádřit buď literární, nebo vý-
tvarnou formou. Ty nejmenší velmi nápaditě popsaly – nakreslily,
jak si představují své kamarády v různých zemích Evropy. Ty vět-
ší popisovaly nějaký evropský region. Literární práce byly velmi
zajímavé a podnětné. A ty největší děti? Ty měly téma „Co mi Ev-
ropská unie přinese a co mi vezme“.
Z každé školy přišlo několik dětí na naši radnici a debata s minis-

tryní P. Buzkovou byla opravdu velmi živá. Přes počáteční nesmě-
lé a někdy naivní dotazy se děti dostaly k problémům, které je za-
jímají: školství veřejné i soukromé, studium v zahraničí, výuka ja-
zyků, pracovní uplatnění až po dotazy na výši důchodů. Dokonce
padl i názor na současnou situaci v Iráku.
Paní ministryně velice hezky, klidně a beze spěchu dětem odpoví-
dala a bylo zřejmé, že chce, aby její odpovědi byly pochopeny, a že
jí na tom, aby děti měly správné informace, velmi záleží.
Po besedě si ještě před rozloučením prohlédla výstavu výtvarných
prací v Galerii pod radnicí. Z jejích slov při odchodu vyplynulo, že
podobné akce pro ni znamenají nejen hezké chvíle v pracovním
maratonu, ale že je považuje i za velmi důležité.
I ty nejmenší děti z prvních tříd ZŠ Lupáčova, které ke svému vel-
kému obrazu – koláži na téma „Mosty mezi městy“ – byly schop-
ny zazpívat písničky v osmi jazycích, si určitě tento Spring day in
Europe - Spring day in Žižkov budou pamatovat a díky svým bu-
doucím znalostem přijmou se samozřejmostí fakt, že jsou občany
jak ČR, tak i Evropy. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Žáci základních škol a studenti středních škol MČ Praha 3 mají
možnost pokračovat v diskusi na téma Evropská unie se zástupky-
ní starosty Milenou Kozumplíkovou dne 6. 5. 2003 ve 14 hodin
v zasedací síni naší radnice.

I N F O R M A C EVážení občané,
vzhledem k blížícímu se Referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii Vás informujeme o možnosti nahlédnutí do
Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Od 22. května 2003 bude možno do Smlouvy o přistoupení nahlédnout na těchto pracovištích Úřadu městské části Praha 3:
Seifertova 51, Praha 3 – podatelna Úřadu městské části Praha 3 (přízemí)
Lipanská 14, Praha 3 – podatelna Úřadu městské části Praha 3 (přízemí)
Koněvova 214, Praha 3 – Informační kancelář Úřadu městské části Praha 3
V současné době lze získat veškeré dostupné informace, včetně celého textu přístupové smlouvy na adrese www.euroskop.cz.
Oprávněnému občanu, který nebude moci hlasovat v místě trvalého pobytu, bude na jeho žádost vydán „Hlasovací průkaz“ 
– bližší informace na telefonu 222 116 221, 222 780 587 nebo e-mail: evac@p3.mepnet.cz.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního

„Proboha, udělejte již něco s těmi auty, všude tu stojí, nedá se tu chodit!“ řekla mi minulý týden jedna stará paní ve Slezské ulici a ma-
minka s kočárkem přisvědčila: „Musím vždycky obejít celý blok, než najdu místo k přechodu.“ Situace je mnohde kritická. Na hlavních
ulicích parkují auta často ve „dvojstupech“, ve vedlejších parkují na chodnících, na rozích a jinde dokonce na přechodech. To následně
vyvolává patřičnou (a zákonnou) odezvu u policistů, kteří automobily nechávají odtahovat či pro řidiče v lepším případě nechávají za
stěračem předvolání. Jistě lze spekulovat na téma, kdy šlo nebo nešlo přestupek prominout, ale to není řešení.
Řešením je pouze komplexní úprava režimu parkování na území městské části. Rada městské části zvažuje zavedení zón placeného stá-
ní, které rovněž připravuje Městská část Praha 2. V Praze 1 jsou již na většině území zavedeny a na zbylém (Malá Strana a Hradčany)
jsou ve fázi přípravy. Tím víc jsme nuceni k obdobnému řešení přistoupit. Neboť neučiníme-li tak, bude území Prahy 3 vystaveno zesí-
lenému tlaku na parkovací místa. Tím by se situace ještě zhoršila. Podle odborných studií se většina ulic naší městské části již nyní na-
chází ve stavu přetížení z hlediska parkování ve dne nebo v noci, mnohdy i celých 24 hodin. Jediným smysluplným řešením je zavede-
ní zón, které zvýhodňují rezidenty a případně abonenty (tj. firemní automobily), přičemž úhrada ze strany rezidentů je spíše symbolická.
Takto bude vyznačena (modrou barvou) většina parkovacích míst. Samozřejmě se dále musí počítat s místy pro krátkodobé (do dvou ho-
din) a střednědobé (zpravidla do šesti hodin) parkování. Zde se zpravidla využívají parkovací automaty. Je jisté, že celý záměr bude pro-
jednáván v příslušných komisích a výborech zastupitelstva a bude dán i k širší diskusi. Prvním krokem je nyní zadání vypracování Pro-
jektu zón placeného stání, který navrhne konkrétní řešení pro jednotlivé ulice.
Vše je vhodné provázat s parkovacími garážovými stáními. I zde si Městská část Praha 3 nechala vypracovat řadu lokalizačních studií,
ze kterých budou po další diskusi a vyhodnocení vybrány konkrétní plochy k výstavbě podzemních garážových stání, a tam, kde to bu-
de možné, i nadzemních garáží. Cílem, byť dlouhodobým, neboť realizace jde do řady let, je vybudovat takový počet garážových stání,
který by „ulevil“ parkování na povrchu. MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty

Co s parkováním na Praze 3?

âisté plíce pro Prahu 3

ÎiÏkovská tramvaj z barikád na Václaváku

Barikáda na Želivského z tramvajové soupravy č. 2077 + 710 linky číslo 9 ve dnech květ-
nového povstání – pohled z Basilejského náměstí směrem k Ohradě

…a dnes na Václavském náměstí jako kavárnička

Foto Jan Dostál

Foto ČTK

Význam akce podtrhla 
svou přítomností i ministryně 
Petra Buzková. Dort s logem 
Spring Day in Europe dětem předaly
zástupkyně starosty M. Kozumplíková
(uprostřed) a radní V. Vrabcová.
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení

1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 26. 5.

2. Soběslavská/Hollarovo n. 5. 5.

3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 12. 5.

4. Přemyslovská/Jičínská 19. 5.

Okruh B termín přistavení

5. Kostnické náměstí/Blahníkova 26. 5.

6. Tachovské náměstí (u tunelu) 5. 5.

7. Táboritská-zadní trakt/Baranova 12. 5.

8. Bořivojova/Víta Nejedlého 19. 5.

Okruh C termín přistavení

9. Náměstí Barikád 26. 5. 

10. Ambrožova/Malešická 5. 5.

11. Jeseniova 143 12. 5. 

12. V Zahrádkách/Květinková 19. 5.

Okruh D termín přistavení

13. Na Vrcholu/V Domově 26. 5.

14. Koněvova/V Jezerách 5. 5.

15. Buková/Pod Lipami 54 12. 5.

16. Křivá 15 - vedle domu 19. 5.

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

V úterý 29. 4. v 16 hodin se koná
v zasedací síni ÚMČ na Havlíčkově
nám. 9 veřejné projednání posouzení

dokumentace „Komerční zóna Žižkov -
Nákladové nádraží - I. etapa, posu-

zování vlivů na životní prostředí“. Tuto
dokumentaci předkládá odbor životního

prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
●

Mgr. Eva Nováková, poslankyně
Parlamentu ČR má regionální kancelář na
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, 4. p.

Domu odb. svazů. Hodiny pro kontakt
s voliči jsou každé 1. a 3. pondělí v měsíci
13-17 h (možnost sjednání jiného termínu

po tel. domluvě). Hl. schránka 234 463 993,
fax 234 463 994, novakovae@psp.cz.

●

ZŠ Lupáčova vypisuje rozdílové
zařazovací řízení do VI. a VIII. ročníků

základní školy s rozšířenou výukou
jazyků. Rodiče prosíme, aby se informovali

na www. lupacovka.cz na podrobnosti,
termíny a celkové možnosti. Termín

rozdílových zkoušek bude stanoven podle
zájmu uchazečů, vancurova@lupacovka.cz,

tel.: 222 720 669.
●

Klub přátel Žižkova zve ● v út 6. 5. od
16.30 h na přednášku s obrazy Květnové

události na Žižkově (Dr. Neckářová –
M. Čvančara) ● út 20. 5. od 16.30 h se
představí naše členská org. Koniklec
a uvede na cestu, kdy „Žižkov jde do

Evropy“ - klub Táboritská 22 ● ve čt 29. 5.
na vycházku do kostela sv. Jindřicha

v Jindřišské ulici (prohlídka kostela s odb.
výkladem a návštěvou Jindřišské věže). 

Sraz před kostelem v 16 h.
●

Klub dvojčat a vícečat zve 10. 5. od 14 h
na neformální setkání dospívající a dospělá

dvojčata, trojčata a jejich příznivce.
Klub dvojčat a vícečat, KMCB, 

Werichova 981, P-5, Barrandov (ze Smích.
nádraží bus 126, zast. Záhorského). Hlaste se

na tel. 251 680 151, 605 910 324 (i SMS)
a na dvojcata@atlas.cz.

●

Sokol Praha Královské Vinohrady,
Riegrovy sady, Polská 1, P-2,

tel. 222 252 838, sokolvinohrady@volny.cz
zve své členy na plavání: út, čt 7.30-9 h, 

pá 16-20 h, so 12-17 h (20 Kč/h).

NOVINKY
PRO SENIORY

Svaz důchodců uspořádal 2. 4. velmi
zdařilou Jarní taneční zábavu. Přes 200

seniorů si zatančilo při oblíbené Žižkovance
kromě polek a valčíků i moderní tance.
Mimo tance však holdujeme i turistice,

vycházkám po Praze a okolí, navštěvujeme
divadla a koncerty, plaveme a ženy cvičí

v klubu. Na návštěvu našeho klubu
v Biskupcově 60 (roh Hořanské 2) Vás

zveme vždy v pondělí 14-16 h. Získáte zde
i další informace o pobytech na horách.

●

Zveme opět na ozdravný zájezd do Itálie –
Palmová riviéra Fano, pobyt v kempu na

pobřeží Jaderského moře od 29. 8. do 20. 9.
Tříhvězdičkový kemp poskytuje ubytování

ve 2lůžkových stanech s dřevěnou
podlážkou, el. osvětlením, plyn. vařičem,
kuch. nádobím a ledničkou. Cena zájezdu

vč. dopravy, bez stravování 2 800 Kč/týden,
3 500 Kč/14 dní a 4 000 Kč/21 dní. 

Bližší info J. Šimková, vždy v pondělí 
14-16 h v klubu v Hořanské. 

●

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v květnu půlkulaté a kulaté

narozeniny, přejeme hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let. Blahopřejeme:
E. Jíchovi, V. Kafkové, O. Renfusovi,
J. Linhartovi, M. Andrové, J. Fečové,

L. Ročkové a P. Holubové.
●

OS Remedium hledá dobrovolníky z řad
seniorů nebo žen v domácnosti, 
kteří se chtějí podílet na přípravě

a organizaci programů pro seniory. Začátek
příprav je během prázdnin, pravidelná

činnost od září-října (individuální domluva).
Adresa: Vinohradská 176, P-3 (stanice

Želivského), tel/zázn. 272 739 833.
Podrobnější informace telefonicky a osobně

po dohodě.

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 19. 3. 2003

Vzala na vědomí
● registrační listy panelových domů v ma-
jetku MČ pro regeneraci a rozpočet finanč-
ních nákladů na jejich regeneraci a uložila
ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty ve
spolupráci s vedoucím OE a AK JUDr. Ve-
selým zpracovat varianty finančního řešení
regenerace panelových domů ● zprávu ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek
na rekonstrukci střechy ZŠ K Lučinám
● změnu úplného znění zřizovací listiny:
příspěvkové organizace Sportovní a rekre-
ační areál Pražačka se školní jídelnou, přís-
pěvkové organizace Integrační centrum
Zahrada 
Souhlasila
● s uzavřením smlouvy o dílo na výměnu
oken v ZŠ Vlkova 31 II. část s firmou Faj-
stavr ● aby ing. J. Holub, Z. Lochman, ing.
K. Procházka mohli užívat závěsný odznak
se státním znakem ČR při sňatkových ob-
řadech a při významných příležitostech
● se spoluprací se společností Nestlé Čes-
ko, s.r.o. na velikonočních a vánočních tr-
zích a pronájmu části nám. Jiřího z Podě-
brad 
Schválila
● zadání vypracování aktualizace architek-
tonické studie „Vyhodnocení variant na
využití budovy Lipanská 405/9“

ze dne 2. 4. 2003
Souhlasila
● s uzavřením smlouvy o dílo na rekon-
strukci ÚT sekce C v ZŠ K Lučinám s fir-
mou TePro-com ● s uzavřením rámcové
smlouvy s firmou Eurotel Praha, spol.
s r. o. ● s výzvou více zájemcům na rozší-
ření zahrady MŠ Sudoměřská ● s výzvou
více zájemcům na rekonstrukci střechy ZŠ
K Lučinám a schválilo novelizovaný sou-

pis firem pro přímé výzvy dle §49, 49a,
49b zákona o zadávání veřejných zakázek
● s uzavřením smlouvy s Pražskými vodo-
vody a kanalizacemi, a.s. ● s poskytnutím
daru z fondu sociálního a zdravotního na
sociální účely - Pražská organizace vozíč-
kářů, diakonie Evangelické církve metodi-
stické, architekti Bartošek a Vavřík, spol.
s r. o., s poskytnutím příspěvku z fondu so-
ciálního a zdravotního - Odbor sociálních
věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí
– letní tábor pro děti ze znevýhodněného
sociálního prostředí ● s koupí služebního
vozidla zn. Seat Alhambra a s prodejem
stávajícího služebního vozidla Mitsubishi
● s realizací implementace „programového
vybavení pro vedení spisové služby, pro
správu elektronických dokumentů pro za-
jištění a sledování oběhu dokumentů v ob-
lasti městské správy v Praze“
Vzala na vědomí
● usnesení výboru pro územní rozvoj a do-
pravu na poskytnutí návratných půjček pro
opravy a rekonstrukce domů na území MČ
P-3, na poskytnutí nenávratné půjčky – da-
ru ● smlouvu o technické ostraze objektu
uzavřenou s bezpečnostní agenturou Secu-
ritas ČR na ostrahu hromadných garáží Sa-
binova 8, Jeseniova 27, Roháčova 34 a 46
a Táboritská 0/16 ● zprávu komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek na opravu
a nátěr oken v uliční fasádě ZŠ nám.
J. z Poděbrad a souhlasila s výběrem nej-
vhodnější nabídky firmy Motl Václav
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na sanaci vlhkého zdiva žižkov-
ské radnice – II. etapa a souhlasila s výbě-
rem nejvhodnější nabídky firmy F. Holík 
Schválila
● uzavření smlouvy o kontrolní činnosti
s firmou HZ Praha

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.

Jedná se o následující prostory:
1. Roháčova 34/297 garáž. stání č. 25.2 14,39 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok) 
2. Sabinova 8/278 garáž. stání č. 4 14,58 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
3. Roháčova 46/410 garáž. stání č. 26.39 10,80 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4. Pod Lipami 33/2561 2 garáž. stání č. 20 a 22 35,60 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/

/rok). Jedná se o dvě garážová stání za sebou (18,60 m2 a 17,00 m2), která budou
pronajata pouze jednomu nájemci.

Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených
značkou: „Výběrové řízení č. 162.“ 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 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 16. května 2003 v 15 h. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu
a služeb Rady městské části 26. 5. 2003. 
Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne za-
sedání Rady. MČ P-3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové ří-
zení zrušit. MUDr. Eva Rusová, předsedkyně Komise obchodu a služeb RMČ 

a RNDr. Magdaléna Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

OheÀ po‰kodil ordinace v Jeseniovû ulici
V noci na 16. dubna vyhořel v Jeseniově ulici dům s několika soukromými ordi-
nacemi. Oheň napáchal milionové škody a mnoho obyvatel ztratilo možnost na-
vštívit svého lékaře. Na obnově a zprovoznění ordinací se usilovně pracuje, logo-
pedie a rehabilitace by měly být v provozu již od 28. 4. Požár bohužel téměř zcela
zničil ordinace dětských lékařek MUDr. Bohdanecké a MUDr. Nováčkové. 

Obě lékařky budou od 29. 4. působit v náhradních prostorách na Poliklinice
Olšanská 7, ve druhém patře. 
Na telefonech 222 590 249 – MUDr. Bohdanecká a 222 590 677 – MUDr.
Nováčková můžete získat další informace.  -red-

Mâ Praha 3 disponuje nebytov˘mi prostory

Původci odpadu - živnostníci, kteří při své podnikatelské činnosti produkují odpad po-
dobný komunálnímu, mají možnost na základě smlouvy s hl. m. Prahou využít systém za-
vedený hl. městem Prahou pro nakládání s komunálním odpadem, zapojit se do systému
města (par. 17 odst. 5 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpi-
sů). Bližší informace může každý, kdo nemá vyřešeno své odpadové hospodářství, získat
na tel. 236 004 262 - Mgr. Šimková, právník odboru infrastruktury města.
Jistě pro vás bude výhodné využít této možnosti – vyplnění formuláře vám zabere jen ně-
kolik minut a přitom se tak uchráníte jakýchkoliv sankcí a peněžních postihů, které mo-
hou dosáhnout výše až několik desítek tisíc korun.
Zároveň upozorňujeme majitele domů na povinnost postarat se o dostatečný počet nádob
na komunální odpad tak, aby nedocházelo k hromadění volného odpadu v okolí popelnic
a kontejnerů. Při opakovaném výskytu nepořádku opět hrozí majitelům a správcům do-
mů vysoká peněžní pokuta!
Vyzýváme také všechny obyvatele Prahy 3, aby neodkládali u stanovišť tříděného odpa-
du jiný odpad, než je na kontejnerech uveden. I v tomto případě, pokud bude občan při-
stižen, zaplatí pokutu.

MVDr. Eva Krejbichová, Odbor technické správy majetku a investic

Informace pro Ïivnostníky a majitele domÛ

Zastupitelstvo ze dne 15. 4. 2003

Celkem bylo odevzdáno 170 výtvarných a 126 literárních prací. Soutěže se zúčastni-
lo 12 základních škol, žáci Zvláštní školy Slezská a žáci ZUŠ Štítného. 

Vítûzové kategorií
1.-3. ročník: Já a můj evropský kamarád - výtvarné práce: I.B, ZŠ Jiřího z Poděbrad,
literární práce: Anna Valešová, III.C, ZŠ Jiřího z Poděbrad

4.-6. ročník: Já a můj evropský region - výtvarné práce: Hana Mašková, Markéta Beč-
vářová, IV.A, ZŠ Jiřího z Poděbrad, literární práce: Lenka Rudová, V.A, ZŠ V Zahrád-
kách. Čestná cena: Daniel Horký, II. třída, ZvŠ Slezská 68

7.-9. ročník: Co mi EU přinese a co mi vezme - výtvarné práce: Lucie Zahradníková,
IX.C, ZŠ Jiřího z Poděbrad, literární práce: Tereza Křenová, VI.A, ZŠ Pražačka

Skupinové práce: Mosty do Evropy, I.A, ZŠ Lupáčova, Klíče k Evropě, družina
II.A a II.B, ZŠ Lupáčova.

Výstava úspěšných prací byla instalována v době od 21. do 28. 3. v Galerii pod radnicí.
Některé z prací jsou prezentovány na www.rozhlas.cz/itip/portal/_zprava/68227 a na
www.praha3.cz.
Multimediální tituly „Staň se světošlápkem“ věnovala do soutěže společnost BSP Multi-
media. Knihy pro vítěze věnovalo nakladatelství Svojtka & Co. Plakát k soutěži vytvořil
ak. mal. Vladimír Vošahlík, ředitel ZUŠ Štítného.

Mgr. Přemysl Hrabě, vedoucí Odboru školství

Vyhodnocení soutûÏe Spring Day in Europe 

Den učitelů 28. března 2003 se stal pro děti několika mateřských škol Prahy 3 velice vý-
znamným, v pravém slova smyslu naplňujícím odkaz J. A. Komenského. Bezpochyby by
učitel národů, hledající nejúčinnější formy a metody vzdělání a výchovy, dnes s největší
pravděpodobností patřil k propagátorům počítačové gramotnosti. 
V mateřské škola Jeseinova II. předala poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. Eva
Nováková za Prahu 3 dětem sponzorský dar, tři nové počítače od firmy BitServis. Zde zů-
stal jen jeden, další dva jsou nainstalovány ve školce Vozová a Libická.
Kromě jmenované poslankyně a zástupců firmy se tohoto slavnostního setkání zúčastnili
také představitelé radnice Prahy 3 – zástupce starosty M. Kucián, zástupkyně starosty
M. Kozumplíková a radní V. Vrabcová. 
Znalost zacházení s počítačem se dnes stala nezbytnou součástí života, jako čtení a počí-
tání. Tak už pro děti předškolního věku, platí výrok J. A. Komenského o škole hrou, se na-
plňuje názorným využitím počítače.
Kouzelný sen není jen obyčejná pohádka. Má v sobě něco magického a právě formou hry
a s použitím známých pohádkových postaviček se děti seznámí se základním použitím vý-
početní techniky. Tato znalost jim bude prospěšná při nástupu do školy. Rozlišení barev,
orientace v prostoru, postřeh, rychlost, pohotovost ve správném rozhodování, logické
myšlení a může také odhalit případné vady, např. barvoslepost. Naučí poznat předměty,
tvary, zvířátka, co do druhů, velikosti a jiných důležitých vlastností… jen se nesmí zapo-
menout, že je to jenom „jako“, že i hra je jednou ze součástí dětského prožívání a nemů-
že nahrazovat jiné aktivity prospěšné dětskému věku. 

Vlastimila Vrabcová, radní, foto Michaela Púčiková

Poãítaãe pfied‰kolákÛm

Děti potěšil i plyšový medvídek od poslankyně Mgr. Evy Novákové (vpravo), kterého
předala za přítomnosti radní Vlastimily Vrabcové

Schválilo ● prodej byt. domu čp.1821 s pozemky parc.č.4154 a 4155 k.ú.Žižkov, Male-
šická 17, čp.1885 s pozemkem parc.č.2309 k.ú.Žižkov, Koněvova 171, čp.1370 s pozem-
ky parc.č.2805 a parc.č.2806/01 k.ú.Vinohrady, Korunní 71, čp.2018 s pozemkem
parc.č.2620 k.ú.Vinohrady, Přemyslovská 27 ● záměr rozdělení domů čp.2529/76
a 2530/78 s pozemky k.ú.Žižkov Na Balkáně 76 a 78 na jednotky, a záměr prodeje byt.
jednotek v těchto domech a pravidla jejich prodeje ● poskytnutí zpětného čerpání byt.
družstvům z fondu pro podporu údržby privat. obyt. domů ● změnu úplného znění zřizo-
vací listiny přísp. organizacím Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou
a Integrační centrum Zahrada ● žádost o svěření pozemku parc.č.409/2 k.ú.Žižkov ● čer-
pání fondu obnovy a rozvoje MČ P-3 z návratné půjčky ve výši 5 mil. Kč: Český Krum-
lov a nenávratné půjčky ve výši 5 mil. Kč pro Štěchovice, Smetanovu Lhotu a Český
Krumlov ● poskytnutí návrat. a nenávrat. půjček pro opravy a rekonstrukce domů na úze-
mí P-3 z fondu obnovy a rozvoje MČ P-3 ● koupi konstrukce tribuny fotbalového stadi-
onu - jižní a západ. části vč. vybavení a příslušenství, umístěné na části pozemku
parc.č.163/1 k.ú.Žižkov od FK Viktoria Žižkov
Souhlasilo ● s poskytnutím darů OS Život bez závislostí 150 000 Kč na realizaci preven-
ce sociálně patolog. jevů na základních školách zřiz. MČ P-3, OS Remedium 25 000 Kč 
Vzalo na vědomí ● oznámení člena zastupitelstva ing. P. Zvěře o změně údaje o trvalém
pobytu a vyslovilo zánik jeho mandátu ● návrh Výboru pro řízení přestavby fotbalového
stadionu Viktoria Žižkov na jmenování ing. J. Louši, vedoucího OTSMI, tajemníkem to-
hoto výboru a zvolilo jej do této funkce
Příští zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 se koná 24. 6. 2003.
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● Jak vznikla Nová Trojka?
Nejdřív bychom chtěly po-
děkovat radnici, že nám
přidělila prostory a zajistila
velkorysou rekonstrukci.
Nová Trojka vznikla z ini-
ciativy maminek po zrušení
příspěvkové organizace
KVS Trojka. 
● Co všechno chystáte?
Jednak budeme pokračovat
a nadále rozvíjet programy
a kurzy bývalé Trojky jako
Kulička s kreslením a ma-
lováním, Kulička s flétnič-
kou a výtvarničením, hra
na klavír a na zobcovou
flétnu, které zatím probíha-
jí na různých částech Pra-
hy. Na Kuličce, do které
chodily naše děti, se nám velmi líbil osobní přístup všech lektorek,
s každou maminkou o dítěti hovoří, o jeho schopnostech a třeba
i problémech. A osobní kontakt bychom chtěly zachovat. Zatímco
ratolesti foukají do flétniček, může se maminka vyřádit v kera-
mické dílně nebo si třeba jen při kávě popovídat. Kromě kurzů po-
řádáme i jednorázové akce, třeba vynášení Morany, Velikonoční
barvení vajíček, hlídaní dětí při festivalu Jeden svět. Pokračovat
bude i Klub bez klíče pro starší děti. 
● V názvu máte mateřské a otcovské centrum, co to je?
Je to vlastně herna se symbolickým vstupným, u které je posezení
pro dospělé. Cílem mateřských center je setkání maminek a tatín-
ků, kteří mají malé děti a chtějí s nimi někam vyrazit, aby si děti
pohrály se svými vrstevníky a rodiče si na chvilku odpočinuli, po-
povídali, vyměnili zkušenosti. V mateřském centru si také můžete
nechat děti pohlídat. Dále chceme do centra zvát různé zajímavé
osobnosti, plánujeme kurz masáží kojenců, spolupráci s logope-
dem a s psychoterapeutem z Riapsu. Od podzimu snad i předpo-
rodní přednášky a kurzy. 

● Jak vás vůbec napadlo
založit mateřské centrum?
Máme zkušenosti z vedení
mateřského centra v Ymce.
Podobná centra fungují
v mnoha českých městech,
jen na Žižkově ještě chybě-
lo. Daly jsme si do názvu
slovo rodinné, protože pé-
če o děti není jen záležitos-
tí matek, do centra už cho-
dí několik otců a těšíme se
i na babičky a dědečky. 
● Kdy se mohou zájemci,
zájemkyně se zájemčátky
přijít podívat?
Otvíráme 5. 5. a přijít mů-
žete kdykoliv. Otevřeno je
od devíti do dvanácti a pak
od dvou do pěti. Je možné

se jen podívat, nechat jednorázově dítě v dopoledním programu,
keramická dílna i výtvarné ateliéry jsou určeny nejen dětem, ale
i dospělým. Většina programů je koncipována tak, že děti malují
pod vedením lektorky v herně a maminky si mohou v keramické
dílně vyzkoušet svoji zručnost.
● Máte nějaké věkové omezení?
Žádné. Miminka mohou pobýt s maminkou, batolátka a předškol-
ní děti se mohou účastnit některého z kroužků, a jak už bylo řeče-
no, výtvarné a keramické dílny jsou otevřeny pro všechny.
● Co všechno tedy Nová Trojka nabízí?
Od května do konce školního roku máme „jarní“ provoz. Bude
fungovat Kulička, budou otevřené keramické a výtvarné ateliéry,
hudební kurzy, mateřské centrum i Klub bez klíče. Program krouž-
ků i jednorázové akce zveřejňujeme v Radničních novinách.
Od září bude provoz normální, to znamená všechno, co je teď,
a ještě mnohem víc. Samozřejmě také čekáme na ohlasy a zájem
maminek, tatínků, babiček a dědečků.

Text Michaela Púčiková, foto Daniela Volejníková

Na náv‰tûvû v ... Rodinném a kulturním centru Nová Trojka
Namísto jedné osoby jsem navštívila hned osob devět, ale ani to není konečné číslo, protože mateřské centrum nejsou jen mat-
ky, ale především děti. S matkami – zakladatelkami – M. Pojarovou, V. Novákovou, A. Valentovou, G. Urbánkovou, D. Volej-
níkovou, J. Kurzweilovou, M. Matuškovou, R. Brichcínovou a s P. Barochem jsme si povídali o tom, co to vlastně mateřské
a otcovské centrum je a jak je vůbec napadlo jej založit.

V letošním roce již podruhé zaslal starosta Milan Český gratulaci ke stým na-
rozeninám. Tentokrát paní Marii Našincové z Prahy 3, která se narodila 9. 4.
1903 v Senici nad Myjavou na Slovensku. Redakce samozřejmě nemohla u té-
to události chybět.

Mé počáteční obavy, zda se droboučké a roztomi-
lé babičce vůbec bude chtít o svém životě vyprá-
vět, se rozplynuly hned v prvních minutách naše-
ho setkání. Krásnou měkkou slovenštinou,
obohacenou o česká slova, se se mnou podělila
o dávné vzpomínky. Ta první - ještě z doby ra-
kousko-uherské monarchie - byla na školku, kam
jako malá chodila, a na blízkou řeku Myjavu, kte-
ré se vždycky bála. Jednou se vylila z břehů, zato-
pila dědečkovy pole a zničila veškerou úrodu, ne-
zbyly ani brambory. Dodnes na to vzpomíná:
„Táto rieka se vyléla a včecko pole poplavila. Já
sem sa jej vždycky tak děsila, byla pro mě jako
strašidlo.“ Vychodila maďarskou měšťanskou ško-
lu a stále prý umí maďarské písničky. Ostatně vždy ráda zpívala, pro sebe i pro ostatní, například při draní peří. Když už vyčerpala re-
pertoár, předčítala z knížky. Místo lampy jí stačilo jen světlo od ohně v kamnech. Topilo se v nich kvalitním bílým akátovým dřevem,
na tálech se pekly krájené brambory… Odmalička s maminkou ráda vařila, později za ni připravovala jídlo – třeba halušky a paprikáš –
pro rodiče a sedm sourozenců. Z nich nejvíce vzpomíná na bratra Eduarda „Eduška“, který byl prý moc nadaný. Na školu však nebyly
peníze, a tak mu maminka zařídila pekárnu. Jemu se tahle těžká práce nelíbila a jednou při mísení těsta řekl dost, těsto odhodil a k pe-
kařině se již nikdy nevrátil. Mamince zůstaly jen dluhy za pořízení pekařství. Další vzpomínka patřila „starým rodičům“. Dědeček měl
velké hospodářství, včetně lesa a polí, také se pyšnil ukázkovou zeleninovou zahradou, se kterou mu pomáhala. „Keď sme odněkád pri-
cestovali, první byla naša cesta do záhrady, lebo byla krásně vybudovaná.“ I když práce bylo všude dost, našla si čas i na spíše klu-
kovskou zábavu – lezení po stromech. Její vášeň však postupně opadala, nejprve po pobytu v trnavské nemocnici s pohmožděnou pra-
vou rukou a později po uklouznutí po kmeni. „Byla som strašný lašer po stromech,“ směje se stařenka dávné vzpomínce, jak za krk visela
vklíněná mezi větvemi. Paní Našincová také ráda šila, nejprve na panenky, po vyučení na sebe i jak doplňuje: „Pro tú mojú sestričku
z mojích šatú sem prešívala, ona mi to vzpomínala jaké pěkné šaty sem jí dělala“. Práci svých šikovných rukou nabízela i lidem v oko-
lí. Na vdavky moc nemyslela, a tak musela zasáhnout vyšší moc. Svolení, že si může zkrátit cestu do práce přes jejich zahradu („lebo
to bylo za humny a tam bylo plno blata“), dostal jednoho dne talentovaný státní zaměstnanec „berního úřadu“ mladé Československé
republiky. Nakonec z té jeho cesty do práce a zpět byly zásnuby a zanedlouho svatba. 
To ovšem mladá paní netušila, jak velkou změnu v jejím životě tento sňatek vyvolá. Po vyhlášení samostatného Slovenska v roce 1939
vypovídá tehdejší Tisova vláda ze Slovenska všechny Čechy. Protože hlava rodiny českou národnost má, odcházejí všichni. Ale ani v Če-
chách nebude v příštích letech lépe, protektorát nahradí jiná totalita. Manžel vystřídá z politických důvodů mnoho především dělnických
zaměstnání - ke své profesi se dostane až daleko později. Rodina se třemi dcerami se také musí častokrát stěhovat. Na delší dobu se man-
želé usadí až v Lounech, později na Milevsku, ale to se již blíží sametová revoluce, federace, rozdělení Československa a stěhování k nej-
starší dceři do Prahy. Každá doba měla své, něco dala, něco odnesla. 
A co jsem si já odnesla z návštěvy? Především příjemný pocit z milého setkání a recept nikoli na dlouhověkost, ale na netradiční a nej-
oblíbenější stařenčinu smetanovou omáčku s hlávkovým salátem a vajíčkem uvařeným natvrdo. Vařívala ji kdysi doma na Slovensku
a chutná jí i u nás v Praze 3. Eva Horníčková, foto Jan Dostál 

·est státních útvarÛ je na jeden Ïivot dost

Informace pro obãany o osobních dokladech
Blíží se doba dovolených a mnozí z vás si jistě budou vyřizovat nové osobní doklady.
Proto opakujeme ještě jednou informace, kde a jak je lze na ÚMČ Praha 3 získat.
● Občanský průkaz typu knížka musí obsahovat písemný údaj o státním občanství ČR.
Tyto OP mají platnost nejdéle do 31. 12. 2005, pokud není v OP vyznačena kratší doba
platnosti. O výměnu těchto občanských průkazů mohou občané žádat již nyní, nejpozdě-
ji však v závěru roku 2005. Pokud nenastala žádná změna (stavu, titulu apod.), stačí k vý-
měně předložit pouze stávající OP, 1x foto 3,5x4,5 cm a vyplněný formulář. Doba vyří-
zení nového OP je cca 30 dnů. 
● K podání žádosti o cestovní pas ČR dětem do 15 let je nutné předložit vždy rodný list,
1x foto 3,5x4,5 cm a vyplněný formulář s podpisem dítěte, které se již umí podepsat. Žá-
dost podává zákonný zástupce či jím pověřená osoba. Zákonný zástupce na místě dává pí-
semný souhlas k vydání cestovního dokladu nebo je doložen pověřenou osobou notářsky
ověřeným podpisem zákonného zástupce. 
● O první občanský průkaz, nejdříve však 60 dnů před dovršením 15 let žadatele, podá-
vá žádost zákonný zástupce s předložením rodného listu dítěte, 1x foto 3,5x4,5 cm, do-
klad o státním občanství ČR (platný cestovní doklad nebo doklad vystavený matrikou tr-
valého pobytu žadatele), vyplněný a podepsaný formulář. V případě, že žadatel dovršil
15 let, podává žádost o OP osobně. 
● K vystavení dokladu o státním občanství ČR pro potřebu matrik je nutné doložit po-
tvrzení o trvalém pobytu (vystaví odd. osobních dokladů a evidence obyvatel), rodný list
žadatele a rodný či oddací list rodiče. Pokud žadateli o první OP není 15 let, žádá o vy-
stavení dokladu o státním občanství ČR zákonný zástupce, jinak se na matriku dostaví
i žadatel. 
Občanský průkaz vydává odd. osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občan-
sko správního, ÚMČ Praha 3, Seifertova 51. 
Úřední hodiny: po, st 8–18 h, út, čt 8–12 h. Info na tel.: 222 116 531,-534,-537.

Miloslava Brunerová, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Dopravní hfii‰tû zahájilo sezonu
Dopravní hřiště na Židovských pecích zahájilo v pondělí 31. 3. za účasti představi-
telů městské části, Městské policie, BESIPu a sponzorů novou sezonu. Na dopravním
hřišti, provozovaném Sportovním a rekreačním areálem Pražačka, se děti seznamu-
jí se základy pravidel silničního provozu, a to nejen v rovině teoretické, ale zejména
praktické. 
Městská policie přislíbila, že se bude na dozoru dopravního hřiště podílet v maximální
možné míře, přítomnost „opravdového“ strážníka jistě zvýší atraktivitu a význam do-
pravní výchovy.
Letos poprvé využívají hřiště nejen školáci, ale i děti předškolního věku. Za jedno polo-
letí se zde vystřídají žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd ze všech škol v Praze 3, a hřiště
tak zaznamená na 5 000 návštěv. 
Žáci pátých tříd, kteří absolvují výuku pravidel silničního provozu v rámci školní výuky,
navštíví dopravní hřiště třikrát za pololetí. Během zimních měsíců probíhaly přednášky,
ale pouze jedna žákyně, Michala Marešová, dosáhla plného počtu bodů z testu, který je
vyvrcholením půlročního zápolení.
Nově je dopravní hřiště též otevřeno pro veřejnost. Zatímco děti budou projíždět křižo-
vatky či železniční přejezd, a to na kole vlastním nebo jednom z třiceti kol, která jsou zde
k dispozici, mohou rodiče své potomky sledovat z příjemného, dobře zásobeného občer-
stvení. Ing. Daniel Reisiegel, zástupce starosty, foto Michaela Púčiková

Největší plocha zeleně v Praze 3. Největší jezdecká socha ve střední Evropě. Nejkontro-
verzněji vnímaná stavba na Žižkově. To vše nalezneme na Vítkově. Poslední velký pohyb
na tomto kopci nastal po roce 1989. Tenkrát se odsud stěhovaly ostatky komunistických
prominentů. Do hromadného hrobu. Žádný z příbuzných se k nim totiž nehlásil. Za krát-
ký čas budeme moci sledovat rekonstrukci objektu Vojenského historického ústavu, který
stojí při vstupu na Vítkov z ulice Husitské – od viaduktu. Národní muzeum, které je nyní
správcem samotného Památníku, obdrželo na jeho „oživení“ 250 milionů Kč od Vlády
České republiky. Železniční trať, která vede z obou stran po úpatí Vítkova, přijde skrýt do
tunelu a tím se otevřou další nástupní trasy na Vítkov. Městská část má také zájem na vět-
ší atraktivnosti Vítkova pro veřejnost. Zastupitelstvo nyní schválilo žádost o svěření po-
zemku, který se nachází vlevo od jezdecké sochy Žižky, pokud se díváme stejným smě-
rem jako on. Na tomto místě chceme vybudovat vinici. Vlastně po více jak století obnovit.
V polovině 19. století byl totiž Vítkov, alespoň z žižkovské strany, kopcem se samými vi-
nicemi. 
Vnímáme ještě jeden nedostatek. Všichni, kdo na kopec přijdou, si dnes nemají kam do-
jít na toaletu, nemají si kde koupit kávu, limonádu. To chceme změnit. Spolupracujeme
jak s Národním muzeem, tak s magistrátem, a věříme, že příští jaro tato možnost pro kaž-
dého na Vítkově bude. Michal Kucián, zástupce starosty

Bude Vítkov Ïít?

Nové byty Na Balkánû
Praha 3 realizuje od roku 1998 program výstavby bytů formou nástaveb. S touto výstav-
bou je spojena celková regenerace většinou panelových domů, na kterých nástavba vzni-
ká. Po realizacích v ulici Kunešova, Na Ohradě a Jilmová se nyní celkové rekonstrukce
dočkal bytový dům Na Balkáně 76, 78. V nástavbě nově vznikly 4 bytové jednotky, při-
stavěny byly dva panoramatické výtahy, prováděla se rekonstrukce fasády včetně zateple-
ní a výměny oken, úpravy veškerých společných prostor či terénní a zahradnické úpravy
v okolí objektu. Stávající byty budou, tak jako u minulých akcí, nabídnuty za výhodných
finančních podmínek k odkoupení jejich oprávněným nájemcům. Nové byty v nástavbě
byly po architektonické stránce pojaty velmi moderně. Například koupelna a toaleta byla
situována mimo původní technologickou šachtu tak, aby tyto prostory mohly mít okna
a být prosvětleny denním světlem. Stejně jako u minulých realizací se jedná o byty nedo-
končené, jejichž konečné úpravy provede nový majitel podle vlastních představ. Zastupi-
telstvo již schválilo prodej těchto bytů ve výběrovém řízení. Fakticky bude vyhlášeno po
splnění potřebných formálních a majetko-právních předpokladů, předběžně na začátku
června. Informace o výběrovém řízení bude pak možné získat z denního tisku, na inter-
netových stránkách nebo telefonicky na Odboru evidence majetku našeho úřadu. 

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Malí a střední podnikatelé budou mít možnost seznámit se s problematikou podnikání na jednotném evropském trhu. Agentura
pro rozvoj podnikání ve spolupráci s regionálními poradenskými a informačními centry zahájí v dubnu cyklus školení, které po-
skytne informace týkající se podmínek podnikání po vstupu ČR do Evropské unie.
Ve všech krajských městech již probíhají semináře Česká firma v EU – zisk nebo ztráta? Co je potřeba vědět a na co se připravit.
Jedná se o první projekt dlouhodobého programu „Strategie podnikání na jednotném trhu EU“ přípravy našich podnikatelů na období po
vstupu do EU. Lektoři poskytnou informace o hlavních změnách v právním rámci pro podnikání, očekávaném pohybu cen, mezd a ná-
kladů výroby, trendech vývoje jednotného evropského trhu a o podpůrných programech, které mohou podnikatelé využít. V tomto se-
mináři, který se koná 19. 5. od 9.30 h v kongresovém sálu hotelu Olšanka, Táboritská 23, bude prostor také na diskusi a dotazy.
Agentura pro rozvoj podnikání nabízí také další projekty a programy, jako např. distanční vzdělávání podnikatelů, zaměřené na proble-
matiku podnikání v EU, a semináře zaměřené na specifické potřeby malých a středních podnikatelů.
Program je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu – výše kurzovného je pro účastníky spíše symbolická, za účast na semináři
podnikatel zaplatí 150 Kč. 
Spoluorganizátorem jsou regionální poradenská a informační centra v ČR, která poskytnou podrobné informace: RPIC-DIREKTA
GROUP s.r.o., Zenklova 37, 180 00 Praha 8, tel. 284 823 642, www.rpic.direkta.cz. Stáňa Peričová

Vzdûlávání pro podnikatele

Z návštěvy starosty M. Českého měla oslavenkyně velikou radost a ráda si s ním při-
pila na zdraví
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Vrch sv. Kříže - tento dominující kopec
nebo vrch, má zajímavou historii. Podle
dochovaných pramenů zde léta bývalo po-
praviště. Za vlády Josefa II. byla odtud šibenice přemístěna na Židovské pece, dál za město. Ovšem z původních
„rekvizit“ bychom dnes marně cokoli hledali, stejně tak jako kapli, která zde údajně stála v 17. století. Původní
kříž dosloužil v roce 1825. Majitelka Olšanského dvora Amálie Eckhardtová tento vrch zakoupila a na své ná-
klady nechala postavit kříž nový, vysvěcený v roce 1846.
V zimě se dospělí proháněli na kopci na lyžích. Ty měly většinou oplechovanou jednu špičku, to proto, aby se
nemusely odevzdat wehrmachtu. My kluci jsme ze všeho nejvíc milovali bobíky – na dvou špalcích pod prknem
na sezení byly přišroubované brusle – šlajfky. Dokázali jsme na nich neuvěřitelné kousky, nad kterými dospělí
kroutili udiveně hlavou. My kluci jsme jinak byli rozdělení na dva tábory – jeden z těch, co bydleli na straně Ol-
šanské ulice, z ulice Táboritské, Lupáčovy, Chelčického a ti z okolí Kolláráku (dnes Žižkovo náměstí). Kluci
„z druhé strany kopce“ byli z Žerotínovy, Českobratrské, Blahoslavovy a z okolí Kapslovny. Zakládali si na tom,
že jejich domy mají pavlače a ve dvorech konírny a povoznické vozy. A my jsme si zas pochvalovali, co jsme
měli my. Hlavně na ten „smradlavý“ Olšanský rybníček jsme byli nafoukaní, a co teprve Olšanské hřbitovy! Ty na

druhé straně kopce mít nemohli, ovšem
přivlastnili si zase tajemnou Kapslovnu,
kam jsme my nesměli.

Do změn na kopci sv. Kříže nečekaně zasáhl konec druhé světové války. Po prázdninách v roce 1945 jsme tady
našli hluboké a dlouhé vojenské zákopy. Ty zde narychlo vyhloubila německá armáda, ale nikdy je nevyužila.
Nám klukům sloužily až do zasypání k bojovým hrám, schovávali jsme se v nich, probíhali jimi, a to se dospě-
lým samozřejmě vůbec nelíbilo. Jediné, co nám dospělí tolerovali, bylo podzimní pouštění draků a na jaře hry
s kuličkami. 
Po druhé světové válce se klukovský houf z obou stran výrazně zmenšil. Část žižkovských rodin se odstěhovala
za prací do pohraničí, řada kluků nastoupila do učení a na hraní jim nezbýval čas. Nejhorší ránu však měla Svo-
bodná Žižkovská republika teprve dostat, a to tzv. „Přestavbou Žižkova“. Z původní plánované demolice nevy-
hovujících domů se stalo nesmyslné bourání Žižkova. Byly odstřeleny domy jak nevyhovující, tak i ty v perfekt-
ním stavu. Doslova zmizely celé bloky, ba i celé ulice, ale naštěstí byla dokončena pouze první etapa tohoto
neuváženého plánu. K té druhé, kdy měly být zbourány domy od Olšanského náměstí až k Bulharu, díky změně
politických poměrů vůbec nedošlo. A věřím, že již nedojde. Text a foto Jaroslav Novák, upravila Stáňa Peričová

Vzpomínky na nûkdej‰í popravi‰tû

Opět pokračujeme v představování osobností, které
se zapsaly do unikátní Knihy cti Městské části
Praha 3. Svým aparátem je přitom zachytil fotograf
Miroslav Pokorný. 
Po prof. ThDr. Miloši Bičovi, kterého jsme představili
v minulém čísle, a dalších, jako např. Olze Havlové či
Margaret Thatcherové, připojil svůj podpis 31. 10. 1996
také herec Radovan Lukavský. 
Na svého vinohradského souseda už kdysi v Radničních
novinách zavzpomínala naše čtenářka paní Jarmila
Koušová. Pamatuje si na něj ze studentských let, kdy
o velikonočních pašijích zpíval v kostelíku v Pečkách
téměř každoročně Ježíše. My ho známe už jako herce -
v letech 1950-57 působil v Městských divadlech praž-
ských a od roku 1957 je členem činohry Národního di-
vadla. Milovníci poezie se s ním scházejí již dlouhou řa-
du let na představeních ve Viole nebo v Lyře Pragensis.
Televizních a divadelní rolí vytvořil jistě stovky. Na mě
osobně velmi zapůsobila kdysi role Václava Tháma
v seriálu F. L. Věk, na který si možná také vzpomínáte,
běží právě znovu v televizi. Hned se mi vybaví jeho ty-
pický vstřícný úsměv plný porozumění a určitý duchov-
ní rozměr jeho konání. Své bohaté zkušenosti Radovan
Lukavský předává dalším generacím také jako divadel-
ní pedagog. Stáňa Peričová, foto Miroslav Pokorný

O prospěšnosti školení 
Dnešní člověk si musí stále doplňovat znalosti. Ať již z oboru nebo kvůli svým koníčkům. Aby třeba mohl lépe seřezávat keře na své
zahrádce, dokázal si najít na internetu programy kin či jiné právě probíhající kulturní akce. Pro mou práci je důležité umění komuni-
kovat s lidmi a příjemným hlasem a s úsměvem jim zodpovídat často nezodpověditelné dotazy, telefonovat, kamsi běžet a také něco na-
psat. Počet odložených hrnků s kávou je nejlepším měřítkem denní vytíženosti. Abych šla s dobou, zapsala jsem se před časem do, pod-
le mého mínění, užitečného kurzu. Když nastal onen den D, vypravila jsem se na určené místo. Bohužel, po tak dlouhém čase jsem již
zapomněla jeho přesný název a o budově, kde se vše odehraje, jsem měla jen matné představy. Následovala anabáze shodná s tou Švej-
kovou budějovickou. Po mnoha rozhovorech se všemožnými vrátnými a bedlivými strážci objektů jsem již na pokraji sil dorazila na
místo určení. Na dveřích učebny č. VII jsem si přečetla, že zde právě probíhá školení Jak zvládat stres. Už tak znejistělá jsem musela
vzít zavděk jediným volným místem v první lavici. Vyučujícímu i všem přítomným dámám v nejlepším věku jsem se omluvila za vy-
rušení a snažila se soustředit na výklad, jehož obsah byl tak stresující, že jsem zoufale přemýšlela, jak z té první fronty co nejrychleji
prchnout. Podle nejnovějších vědeckých výzkumů nás prý vystresují nejen záporné události v našem životě, ale pokud nejsme přímo
univerzálním optimistou, nepěkně na nás zapůsobí i ty veskrze kladné. Takže není divu, že chytneme rýmu, onemocníme rakovinou ků-
že či prsu, v lepším případě na nás čeká infarkt myokardu či alespoň zvýšená hladina cholesterolu. To je to, co jsme zřejmě všechny
potřebovaly slyšet. Po přestávce nás proto trochu ubylo, ale protože já se moc nešetřím, vydržela jsem až do konce. A nelitovala. Na zá-
věr jsme si vyzkoušely jednu z relaxačních technik – autogenní trénink. Je to výborná věc, člověk se před spaním náležitě uvolní a če-
ká ho klidná noc. Co jsem však netušila, že tuto metodu lze použít i v dopravních prostředcích, aby se člověk odreagoval od stresu a sta-
rostí již při cestě domů. Bohužel jsem si to vzala až příliš k srdci a rady pana přednášejícího vyzkoušela hned ten den k večeru. Ze stavu
příjemné euforie mě probralo až nekompromisní hlášení řidiče autobusu Konečná stanice, prosíme vystupte! 

Domů jsem dorazila s hodinovým zpož-
děním a jen díky tomu, že jsem si neustá-
le opakovala, že zabloudit kdesi v neo-
světlených Ďáblicích není tak strašné
jako něčím těžce onemocnět či na té ko-
nečné rovnou zkolabovat. 
Další kurz si propříště budu velice pečli-
vě vybírat, přednost bych dala takovému,
v němž se třeba dozvím, jak udělat z kaš-
tanu, co nám již několik let divoce roste
na zeleninové zahrádce, alespoň bonsai.

Eva Horníčková

Žáci a pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3 ve spolupráci s Be-
rufsbildende Schule Wirtschaft v Ludwigshafenu a Lycée Louis Couffignal ve Štras-
burku vytvořili prototyp sekretářového stolu jako reprezentativního nábytkového
solitéru se symbolikou Evropské unie a evropské měny.

Pod pojmem sekretář si představujeme
spíše historický kus nábytku, jehož
praktický smysl se dnes poněkud vy-
trácí. Funkce historického sekretáře by
se však snad dala přirovnat k pracov-
nímu stolku s počítačem, ale my náš
dnešní produkt navíc chápeme jako
objekt reprezentativní a symbolický.
Jeho kruhový tvar připomíná budovu
Evropského parlamentu, v dolní kon-
strukci  je možno spatřit znak evrop-
ské měny, řešení horní desky evokuje
vlajku EU. Původní smysl sekretáře
jako jednoduše se otevírajícího psací-
ho stolu zůstal zachován.
Česká strana (konkrétně obor kon-

strukce nábytku a tvorba interiéru) se na tomto projektu v rámci programu EU
SOKRATES – COMENIUS podílela designem, německá organizací a marketingovým
vybavením, francouzská škola výrobou prototypu podle české dokumentace. Projekt pod
názvem EUROPA 2003 byl v únoru slavnostně představen mezinárodní veřejnosti v Ev-
ropském parlamentu ve výstavním stánku, jehož řešení bylo rovněž dílem žáků a peda-
gogů žižkovské školy. Sekretář bude vystaven i v Německu a u nás. Tato akce je úspě-
chem mezinárodního významu v propagaci českého odborného školství a práce českých
rukou a mozků obecně. Z materiálů VOŠUP a SUPŠ zpracovala Eva Horníčková

Medicínský obor endokrinologie se zabývá onemocněními žláz s vnitřní sekrecí. Mezi ně
patří onemocnění především štítné žlázy, příštitných tělísek, slinivky břišní, nadledvin,
hypofýzy a hypothalamu, mužských i ženských pohlavních orgánů. V těchto případech
hovoříme o produkci „žlázových“ hormonů. Místa produkující hormony, tj. působky vy-
plavované do krve, jsou však i v dalších orgánech, např. v ledvinách, játrech, žaludku ne-
bo dokonce i v srdci. 
Co však je na celém systému zajímavé, je to, že jde většinou o kombinaci několikastup-
ňového řízení a propojení systému sekrece hormonů nervovou tkání - mozkem a endo-
krinními žlázami. Zde lze hledat souvislost mezi vlivem psychické pohody či nepohody
jednotlivce (např. v období zvýšeného stresu) a zhoršením některých onemocnění.
V širším slova smyslu je nejčastějším a nejvýznamnějším onemocněním žlázy s vnitřní
sekrecí diabetes mellitus, tedy cukrovka, onemocnění slinivky břišní. Toto onemocnění si
však zaslouží samostatné pojednání. Z ostatních onemocnění, která do endokrinologie
patří, jsou daleko nejčastější onemocnění štítné žlázy. Štítná žláza je dvojlaločný orgán
umístěný v oblasti krku, který produkuje dva hormony: trijodtyronin (T3) a tyroxin (T4).
Tyto hormony mají za úkol vývoj a úroveň činnosti vnitřního prostředí, tedy metabolis-
mu. Při poruchách činnosti štítné žlázy se tedy můžeme setkat se zvýšenou únavou, po-
ruchami spánku, hubnutím nebo naopak přibíráním váhy, zvýšenou nervozitou, či naopak
apatií, zvýšením krevního tlaku, poruchami rytmu srdce atd.
Štítná žláza se může chorobně projevovat zvětšením, vznikem tzv. strumy, která se může
projevovat až polykacími obtížemi, přičemž funkce, tj. produkce hormonů, však nemusí
být změněna. Naopak funkce štítné žlázy může být zvýšena (hovoříme o hyperfunkci) ne-
bo snížena (hypofunkce štítné žlázy) a její rozměry a tvar mohou být v normě. V každém
případě jde o onemocnění potenciálně závažné a při podezření na onemocnění štítnice je
třeba vyhledat odborného lékaře.
Z dalších žláz s vnitřní sekrecí alespoň na okraj zmiňme příštitná tělíska, která jsou ulože-
na vzadu za štítnou žlázou a produkují parathormon, který zvyšuje obsah vápníku v krvi,
přičemž vápník je nezbytný pro řadu dějů v organizmu (např. stahy svalových vláken, včet-
ně srdečních, nebo pro srážlivost krve). Dále je potřeba se zmínit o činnosti nadledvin, kte-
ré - jak již název napovídá - jsou umístěny na horním pólu ledvin. Z anatomické stránky
se dělí na kůru a dřeň. Kůra produkuje hormon zvaný aldosteron, který má za úkol udržo-
vat v organismu rovnováhu sodíku a draslíku a stálost extracelulární (mimobuněčné) teku-
tiny. Dále jsou zde produkovány steroidní hormony. Ve dřeni nadledvin se vytvářejí no-
radrenalin a adrenalin, mající velký vliv na činnost srdce, krevní tlak a konstrikci cév.
Na Praze 3 byla otevřena endokrinologická ambulance v budově bývalé polikliniky
Vinohrady, Vinohradská 176, kde se můžete objednávat přes svého lékaře nebo přímo.

MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty

Mezinárodní úspûch „ÎiÏkovské umprumky“

Nová zdravotnická sluÏba v Praze 3 
- endokrinologie 

Ještě s původní zástavbou

Dal‰í osobnost z fotogalerie Knihy cti

I když to někdy tak docela nevypadá, jaro
už je opravdu tady. Nejlépe se to pozná na
Křížku, kam ve slunečných dnech
přicházejí děti otestovat novou „beraní
loď“.  Oddělení správy zeleně ÚMČ si pro-
to zaslouží velkou pochvalu, stejně tak i za
zabudování laviček a dřevěného plotu,
který přispívá k větší bezpečnosti dětí.

Text a foto Stáňa Peričová
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Budova válcovny a drátovny strojíren-
ského magnáta Rudolfa Stabenowa
byla postavena v roce 1888 ne-
daleko místa, kterému se říkalo Šibe-
niční vrch, přezdívaný také Totentanz
Berg (volně přeloženo jako vrch
posledního tance). 
Dnešní budova nese jméno po mlado-
boleslavském podnikateli Františku
Poncovi, který od r. 1903 jezdil s pu-
tovním biografem. Budovu si pronajal
v roce 1910 a přestavěl ji na stálé kino
– Royal Bioskop Františka Ponce. Po
10 letech mu nebyla prodloužena
smlouva a biograf přešel do správy ob-
ce, později pod názvem Městské bio
Žižkov. V roce 1946, krátce po vyzna-
menání za svou průkopnickou činnost,
F. Ponec 3. 4. umírá v den svých 77.
narozenin. Kino je přejmenováno na
bio Ponec a slouží do šedesátých let,
potom už jako skladiště Filmového
podniku hl. m. Prahy pouze chátrá. Po
rekonstrukci v r. 2001 tu byla otevřena
první stálá taneční scéna obč. sdružení
Tanec Praha.

Jeho ředitelka Yvona Kreuzmannová
představila na Dni otevřených dveří
novinky – v dubnu by měla být již ko-
nečně dokončena také fasáda budovy.
Vyvrcholením dubnového programu
divadla byl již 9. ročník České taneční
platformy se zahraničními experty, kte-
ří si tu vybírali zajímavé projekty čes-
kých umělců k hostování v zemích EU.
Porota Ceny Sazka 2003 rozhodne do
konce sezony o nositeli tohoto ocenění
spolu s finančním příspěvkem 300 000
korun na realizaci nového díla.
Obč. sdružení Tanec Praha pro letošní
rok nezískalo od Ministerstva kultury
potřebné finanční prostředky na pod-
poru své umělecké činnosti. Plánované
aktivity, jako např. nejuznávanější ta-
neční festival středoevropského regio-
nu Tanec Praha, bude tedy těžko reali-
zován v plném rozsahu. Zatím se
uvažuje o omezení počtu představení.
Budoucnost svých dalších aktivit bude
OS Tanec Praha dále řešit - s výsledky
vás určitě seznámíme.

Text a foto Stáňa Peričová

Do divadla Ponec stále na Tanec?

Dospělá populace zná základní školu z vlastní zkušenosti. Větši-
nou ožívá standardní obrázek tradiční třídy, tradiční způsoby výu-
ky, výklad, opakování, zkoušení, známka, výprask… Trochu zleh-
čuji, ale podstata je jasná. Stejnou představu však rodiče mají
i o vzdělávání svých ratolestí. A nejsou daleko od pravdy. Frontál-
ní metoda výuky (učitel vykládá, žáci sedí a poslouchají) je, i dnes,
suverénně nejužívanějším způsobem vyučování. Předstoupit před
znuděnou třídu, zapsat do třídní knihy, zkoušet u tabule, probrat
novou látku, následuje zápis do sešitů, krátké opakování, zadání
domácího úkolu (někdy), ale to už mají někteří žáci sbalené po-
můcky, ti drzejší jsou na cestě ze třídy, myšlenkami jsou již zcela
jinde. Bavila by vás taková škola? Mě ne. A není divu. Být přinu-
cen soustředit pozornost na suchopárný přísun faktografických
údajů z úst přednášejícího, případně se totéž dočíst v jakési učeb-
nici a hlavně se to důkladně nabiflovat, to nebaví a nemotivuje.
Jsem sice úspěšným žákem s jedničkami a se studentskou per-
spektivou, raději si však pod lavicí pohraji s přítelem nejvěrnějším
– telefonem mobilním. Neruším, a přesto komunikuji, s kým se mi
zlíbí. Jsem-li „voprsklejší”, tak prostě ruším.
Tištěná média nás zahrnují informacemi o školách, kde panuje té-
měř anarchie, žáci nespolupracují, kantory spíše ignorují a neig-
norují-li, formují svou revoltu v chování neslušné, přidrzlé, agre-
sivní a sprosté. Učitelům je takové prostředí pro kvalitní práci
přirozeně nepříjemné, nepřátelské. Jsou proto nervózní a více po-
dráždění. Očividně docházejí zbraně, tedy nástroje situaci změnit.

Logická odpovědnost rodičů za chování svých ratolestí je tatam.
„Doma se takto naši potomci určitě nechovají, co to vůbec říkáte
o našem dítěti. Vy jste pedagogové, tak ukažte, co umíte. My ne-
máme čas, chodíme do práce.” 
Co dělat? Škola, reprezentovaná jednotlivými pedagogy, má v zá-
sadě tři možnosti: Všichni se tváří, že vše je, jak má být. Narůsta-
jící problémy se přehlížejí, i když je nekázeň dávno za hranicí
únosnosti. To je alibisticko-lenošivý a velmi častý, pohodlný pří-
stup. Ad dvě: pořádek a disciplínu obhájíme stůj, co stůj. Kantoři
tvrdě trestají, využívají důsledně všech dostupných prostředků
(důtky, snížené známky z chování) i příslušné instituce (sociální
péče, policie). To je sice postoj legitimní, ale má velkou slabinu.
Řeší pouze přestupky v chování, nikoli však příčiny. Je to psy-
chicky obtížná, ale rozšířená metoda. Ad tři: řešení příčin - zkusit
změnit školu tak, aby bavila děti i dospělé, aby přinášela poznání
zajímavou a kreativní formou, aby vztahy napříč školou nebyly de-
formovány, aby škola byla kulturně vzdělávacím a nakonec i zá-
bavním a sportovním centrem po celý den. Je to jediná cesta ve-
doucí vpřed. Je náročná a bohužel nejméně rozšířená. 
Čas kvapí závratným tempem a je dobré si uvědomit, že ten, kdo
se musí přizpůsobit, je instituce, nikoliv žák. To platí pro celé
školství.
A tak rada na závěr. Hodláte-li vytypovat dobrou školu, prvním
hrubým ukazatelem je její naplněnost.

Mgr. Jan Linhart, zást. ředitele, Zvláštní škola Praha 3, Slezská 68

Další výstava v Atriu, kterou zahájil svým vystoupením houslista Jaroslav Svěcený, je trochu atypická. Nenajdete tu pouze jed-
noho autora, ale autorů hned několik. Svá díla pod názvem „Cesta za duhou“ představují v Čajkovského 12 lidé s roztroušenou
sklerózou mozkomíšní. 

Cílem projektu Nadačního fondu Impuls a Unie Roska je představit pro-
fesionální tvůrce, i ty, kteří se pro svůj handicap nemohou zapojit do běž-
ného života. Do svých děl tak promítají své pocity, problémy i životní pří-
běhy a využívají k tomu všech forem – uvidíte tu grafiky, keramiku,
fotografie, kresby, malby i např. architektonické návrhy. U příležitosti vý-
stavy byla vydaná publikace, ve které najdete reprodukce některých děl
a také literární tvorbu jejich autorů. 
Partnerem projektu „Cesta za duhou“ je firma Serono, která byla organi-
zátorem loňského Arts festivalu „Život s roztroušenou sklerózou“ v Bal-
timore a Praze. Na základě úspěchu festivalu se Serono rozhodla podpo-
rovat uměleckou tvorbu lidí s touto nemocí. 
Zároveň s návštěvou výstavy, která potrvá do 11. 5., můžete přispět i do
veřejné sbírky na projekt „Vybudování centra komplexní a specializova-
né neurorehabilitační péče pro nemocné roztroušenou sklerózou mozko-
míšní – CEROS“.
● Po malé přestávce pak ve čtvrtek 15. 5. od 17 hodin zahájí hudebním
vystoupením další výstava, a to II. Žižkovský výtvarný salón mladých.
Na kolekci obrazů, plastik a soch umělců do 25 let, kteří jsou nejrůzněj-
šími způsoby spjati s Prahou 3, můžete zajít až do konce května.

Stáňa Peričová

Do Obvodního kola recitační soutěže Pražské vajíčko, které se
konalo 11. a 20. března v žižkovském Atriu, bylo přihlášeno 95
soutěžících ze všech základních škol MČ Praha 3. Odborná poro-
ta ve složení (11. 3.): předseda J. Machalíková, členové L. Kubo-
vá, J. Gabriel a (20. 3.): předseda J. Provazník, J. Machalíková,
J. Gabriel ocenila soutěžící v jednotlivých kategoriích takto:
● 0. kategorie: Čestné uznání - Kateřina Kašíková ZŠ nám.
J. z Lobkovic
● I. kategorie: Čestné uznání - Michal Jordák ZŠ Jeseniova,
Jakub Dresler ZŠ Perunova. Diplom bez postupu - Matouš Krása
ZŠ Lupáčova. Diplom s postupem - Jonáš Hájek ZŠ Jeseniova
● II. kategorie: Čestné uznání - František Bláha ZŠ Žerotínova,
David Lustig ZŠ nám. J. z Lobkovic, Markéta Pešoutová ZŠ Lu-
páčova, Bronislav Čížek ZŠ K Lučinám. Diplom bez postupu -
Lucie Rajnochová ZŠ Pražačka. Diplom s postupem - Barbora
Hančilová ZŠ Žerotínova, Magdalena Wolfová ZŠ Lupáčova,

Tomáš Portych ZŠ Lupáčova.
● III. kategorie: Čestné uznání - David Bodnár ZŠ Jeseniova,
Lukáš Košner ZŠ K Lučinám. Diplom bez postupu - Iva Matějíč-
ková ZUŠ Štítného. Diplom s postupem - Josef Jelínek ZUŠ Štít-
ného, Markéta Cahlíková ZUŠ Štítného
● IV. kategorie: Čestné uznání - Alice Němcová ZŠ Lupáčova,
Anna Stropnická ZŠ Lupáčova. Diplom bez postupu - Jana Galo-
vičová ZŠ Vlkova. Diplom s postupem - Helena Novenková
Gymnázium Pražačka, Iva Glaserová, Gymnázium Pražačka
Vítězům obvodního kola blahopřejeme a postupujícím přeje-
me hodně úspěchů v Městském kole Pražského vajíčka (Praž-
ského poetického setkání) 2003. Děkujeme také všem učitelům,
kteří připravili soutěžící.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury
Výsledky obvodního kola pěvecké soutěže Pražská snítka uveřejní-
me v příštím čísle RN.

V pátek v 11 hodin už obvykle každý školák přemýšlí, co bude v jídelně k obědu a jak
prožije víkend. 4. dubna v Základní škole Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici to bylo tro-
chu jinak. Na tuto hodinu byla totiž oznámena návštěva, kterou mnozí školou povinní klu-
ci očekávali s nadšením. Měli totiž přijít fotbalisté prvoligového klubu Viktoria Žižkov.
Nejen na besedu či autogramiádu, jak bývá zvykem, ale také zahrát si fotbal. Také se tak
stalo a po krátké besedě, kdy se kluci ptali na všechno, co je zajímalo – komu hráči ve
fotbale fandí, jaký byl jejich nejlepší zápas atd. – se šlo do tělocvičny, kde Viktorka při-
pravila turnaj čtyř mužstev. Za každé nastoupil jeden Viktorián a dva školáci. Na hřišti
jsme tak mohli vidět Marcela Ličku, Radka Sionka a futsalisty (halové fotbalisty) Marti-
na Dlouhého a Václava Sochera. O vítězství se bojovalo urputně. Dát gól a vyhrát chtěl
každý. Ale ani poražení neztratili dobrou náladu a to je důležité. Každý hráč dostal na zá-
věr z rukou viceprezidenta klubu JUDr. Jiřího Steinbrocha drobná ocenění. A každý, kdo
byť jen přihlížel, dostal z rukou technického ředitele klubu Jana Hniličky vstupenku na pr-
voligový zápas s Teplicemi. Umím si představit, jak mnozí teď litují, že fotbalisté nebyli
u nich ve škole. Slibuji, že přijdou i do dalších škol. Slíbili to. Městská část zase slíbila
přestavět pro Viktorku stadion, ale to je jiný příběh. 
Takže, pokud se nám podařilo kluky z „Vlkovky“ alespoň trochu zaujmout, splnilo pá-
teční dopoledne svůj smysl. A pokud někteří z nich začnou za Viktorku kopat fotbal, ješ-
tě lépe. My, kteří fotbal hrát neumíme, můžeme přijít Viktorku povzbudit do dalších zá-
pasů. Je totiž třetí a snad bude hrát i evropské poháry.  Michal Kucián, zástupce starosty

Děti z Waldorfské mateřské školy na Koněvově ulici se v neděli 13. dubna spálením
Morany, slaměné figuríny představující noc, zimu a smrt, rozloučily se zimou. Pro-
bouzením semínka přivítaly jaro. Semínko hrachu děti dostaly od „maminky Země“
a za nacvičeného rituálu ho zasadily. 
Na školní zahradě se děti pod dohledem svých tatínků učily plést pomlázky, otloukat píš-
ťalky či sledovaly, jak se pletou košíky. Únavu, hlad a žízeň mohli návštěvníci této zde již
tradiční slavnosti zahnat v provizorní čajovně.
Velký zájem u dětí vzbudilo malování vajíček, s čímž jim ochotně pomáhali i dospělí. Kdo
měl zájem, mohl si na jarmarku zakoupit jarní ozdoby, a to nejen v dnešní době běžně sé-
riově vyráběné, ale zejména vyrobené ručně, například i v chráněné dílně. 

Ing. Daniel Reisiegel, zástupce starosty

Naše březnové číslo se vám dostalo do rukou těsně před
aprílem, a proto jste nejspíš váhali s odpovědí. Kdo tu-
šil nějakou čertovinu, měl částečně pravdu. Tunel na fo-
tografii se totiž s největší pravděpodobností (u starých
fotografií je slovo pravděpodobně na místě) nalézá až
za „našimi humny“. Podle znalců se jedná o výjezdový
jižní portál železničního tunelu (tzv. tunel malešic-
ký) pod vrchem Tábor. Provozně je jednokolejný, sta-
vebně dvoukolejný. K výstavbě druhé koleje však nikdy
nedošlo. Podle webových stránek ing. Pavla Zimka se
na www.railtunnel.wz.cz navíc dovídáme, že 358 m dlouhý malešický tunel je na Spojo-
vací dráze Libeň – Vršovice, dokončené po vzniku ČSR. Tunel sám byl proražen v r. 1915
a jeho výstavba podnikatelskou firmou ing. V. Vlček z Královských Vinohrad za pomoci
strojů i úzkokolejné dráhy s lokomotivním pohonem trvala dva válečné roky. 
Velký lunární kalendář z Nakladatelství LIKA KLUB tentokrát putoval k naší čtenářce
z Kouřimské ulice. Tipovala sice nesprávně, ale zato ve verších! Eva Horníčková

Letošní rok vyhlásila Rada EU oficiálně Evropským rokem osob se zdravotním po-
stižením. ČR se k účasti na tomto roce přihlásila - koordinací vybraných aktivit by-
lo pověřeno ministerstvo zdravotnictví.
Zajímá-li vás oblast zdravotního postižení, sháníte-li kontakty na organizace a instituce
působící v této oblasti, potřebujete-li se zorientovat v problematice zdravotního handica-
pu, obraťte se na Informační centrum sociální pomoci – KONTAKT, Palackého ná-
městí, podchod metra B, Praha 2, tel. 222 546 151, infokontakt@volny.cz, www.mcssp.cz
● Poradna pro osoby s handicapem probíhá každé pondělí od 10 – 18 h. Její náplní jsou
zejména informace k plným a částečným důchodům, k důchodům pro bezmocnost, k so-
ciálním dávkám, k mimořádným výhodám a zdravotním pomůckám.
● Sociální poradna pro sluchově postižené ve znakové řeči probíhá každé pondělí od
13 – 16 h a zajišťuje ji Federace přátel a rodičů sluchově postižených.   
● Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky probíhá první středu v mě-
síci od 14 – 18 h a zajišťuje ji JANTAR.

Divadlo Ponec blízko viaduktu v Husitské ulici pozvalo na svůj Den otevřených dveří 3. dubna zajímavého hosta, jedno-
ho z potomků R. Stabenowa. Právě v budově Stabenowých strojíren založil v r. 1910 František Ponec stálé kino. Zároveň
se na setkání hovořilo o budoucnosti divadla, která je kvůli sníženým dotacím od magistrátu zatím nejasná.

Ing. Hanuš Stabenov ukazuje portréty svého pradě-
dečka, strojírenského magnáta R. Stabenowa a jeho
manželky

Co dál, základky?!

Do Atria na netradiãní v˘stavu

Na výstavě si můžete prohlédnout návrh kostela a charitního
střediska na Chodově. Je to první kostel postavený v Praze
po roce 1989.

PraÏské vajíãko 2003

Farní charita Žižkov děkuje všem spoluobčanům Prahy 3, kteří jejím prostřednictvím pomáhali obci Štěchovice, těžce postižené loň-
skými povodněmi. Uznání za pomoc, která v různých formách přicházela až do nedávných dnů, vyjádřila také starostka obce, paní Mi-
loslava Vlková. Z jejího dopisu vyjímáme: „Děkujeme za humanitární pomoc a za velkou obětavost z řad dobrovolníků žižkovské cha-
rity. Z Vaší strany se nám dostalo i to nejcennější, co člověk v tak těžké chvíli potřebuje, vlídné slovo, úsměv a porozumění. Za finanční,
materiální a morální výpomoc nejpostiženějším rodinám, ale i za velmi dojemné pořádání benefičních koncertů, vánoční dary a přátel-
ství, která vznikla mezi obdarovanými a dárci, obec Štěchovice ještě jednou děkuje…“
Ať Vám přináší radost vědomí, že Vaše solidárnost, štědrost, čas, prostředky a obětavá práce pomohly stovkám potřebných. Stali jste se
trvalou součástí jejich důvěry, naděje a vděčnosti. Mária Uhnáková, ředitelka Farní charity Žižkov, Čajkovského 36

Podûkování za pomoc ·tûchovicím

Fotbal v Z· Vlkova

Vítání jara ve Waldorfské ‰kolce

Evropsk˘ rok osob se zdravotním postiÏením

Co bylo na fotografii ?

Tři Martinové - členové vítězného družstva Martin Hurych z 6. A (vlevo), Martin Král
z 5. A a uprostřed futsalista Martin Dlouhý
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Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 383.
� 0539-03 Dvouletý německý ovčák, PES standardní velikosti, černý s pálením. Byl na-
lezen 13. 3. na Vítkově. Jedná se o bázlivé zvíře, které si asi prožilo mnoho zlého. Potře-
buje vlídný přístup, časem by se vše mělo spravit.
� 0529-03 Desetiletý jezevčík, PES standardní velikosti, černý s pálením. Byl nalezen
12. 3. na Koněvově ulici. Pejsek je vhodný do bytu ke starším lidem na kratší procházky.
� 0679-03 Šestiměsíční rezavá FENKA střední velikosti, hravé milé štěně, které potře-
buje péči a výchovu. Byla nalezena 2. 4. na Vinohradech.

Kdo mû chce?

��

Oddíl sportovní gymnastiky pořádá do půlky června nábor dívek narozených v r. 1997
a 1998. Vždy v úterý, středu a čtvrtek od 17 h. Cvičební úbor s sebou! Pro rodiče si při-
jde před vrátnici trenérka M. Petráková. Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812, P-3 (tram 9,
16, 1 st. Chmelnice).

V Čítárně pražského UNIJAZZu disku-
toval 7. 4. ředitel odboru infrastruktury
pražského magistrátu ing. Petr Šulc
se zástupci OS Arnika o tom, jak město
bojuje se stále narůstajícím množstvím
odpadu.
Tato beseda byla první vlaštovkou v rámci
cyklu EKOLINKA-LIVE,  pořádaném OS
Zelený kruh. Petr Šulc zahájil hned čísly:
tak třeba průměrná rodina v Praze vypro-
dukuje 230 kg komunálního odpadu ročně,
z toho se na osobu vytřídí 29 kg. Magistrát
v loňském roce vynaložil na likvidaci od-
padů kolem 90 milionů korun, letos počítá
se 130-150 miliony. 
● Často si jistě vzpomeneme na okřídlené
Nerudovské „Kam s ním?“ Rady jsou tři,
stejně jako komodity, které se u nás třídí:
1. Omezovat odpad. Již při nákupu rozho-
dujeme, kolik ho zbyde. Zkusíme tedy -
omezit nákup zboží na jedno použití, - dát
přednost výrobkům z recyklovaných mate-
riálů, nápojům ve vratných lahvích a zboží,
které nemá hodně obalů. 2. Opakovaně
používat výrobky a obaly. Různé krabič-
ky, sáčky a igelitové tašky lze použít buď
doma, nebo při dalším nákupu. 3. Recyk-
lovat aneb třídit odpad. 
● V Praze se dá na 3 000 sběrných místech
vytřídit papír, sklo a plasty. Od příštího ro-
ku se připravuje lokální sběr bioodpadu,
kdy se využijí stávající kompostárny a zač-
ne výstavba nové na Praze 10. Bioodpad
by se měl sbírat z veřejné zeleně i ze sou-
kromých zahrad. Bližší informace také na
www.biom.cz.
Rychle roste podle P. Šulce i zapojení oby-

vatel do třídění sběru: „V roce 1997, kdy
Praha neměla žádný projekt, se vytřídilo
5 promile (hmotnosti komunálního odpa-
du). Když se o rok později začalo se systé-
mem celoplošného třídění, vytřídilo se
3,4 % a vloni to bylo již 12,8 %.“
A některé z dalších dotazů
● Bohužel stále problémové je zpracování
obalů Tetrapak. Linka v Nové Pace nefun-
guje tak, jak by bylo potřeba. Ani desky
pro nábytkářský průmysl, které jako vý-
sledný produkt vznikaly, neměly odbyt, jak
se očekávalo. ● Město zatím nemá ve svém
systému sběr hliníku, lze ho odevzdávat ve
sběrných dvorech. Zvažuje se sběr na ško-
lách, zatím ale vítězí sběr baterií a mono-
článků, které magistrát považuje za nebez-
pečnější odpad. ● Od roku 1997 se
provozují sběrné dvory. Vloni je navštívi-
lo 34 tisíc zájemců, letos přibyly k původ-
ním 4 další dva sběrné dvory
v Praze 4 a 9. ● Sklo je dobré od-
kládat tak, aby se nerozbíjelo,
velké střepy se pak lépe třídí. Ny-
ní probíhá jednání s firmou EKO-
KOM o nových etiketách, které
by na to upozorňovaly.
Jak je to např. s kontrolou svá-
žení
Tříděný odpad svážejí Pražské
služby, které kontroluje město
i městské části. Nejlépe prý pod-
le P. Šulce však funguje kontrola
vnější - kontrola obyvatel. „Před
rokem jsme vybavili vozy velký-
mi nápisy, kterou komoditu svá-
žejí.“ Vede se evidence případů,

kdy byl naložen odpad určité komodity do
směsného odpadu, což bývá tehdy, když je
vizuálně množství příměsí větší než je pří-
pustné. Velmi dobře funguje magistrátní
linka 236 004 229, kde lze nahlásit případ-
né nesrovnalosti.
Když nevíte, můžete se zeptat na
EKOLINCE Zeleného kruhu:
Na čísle 222 518 352 je od pondělí do pát-
ku od 10 do 16 h v provozu poradenská
a informační EKOLINKA. Poskytuje práv-
ní a spotřebitelské poradenství k ochraně
životního prostředí. Získáte tu informace
o úsporách energie a vody, nakládání s od-
pady a obaly, používání čisticích a pracích
prostředků, ekologickém značení výrobků
nebo také k ochraně městské zeleně, péči
o raněná a handicapovaná zvířata apod. –
www.zelenykruh.cz. 

Text a foto Stáňa Peričová

Jak pokraãuje pfiestavba pfiemostûní Seifertovy ulice
Podle sdělení ing. Ivana Pomykáčka, zástupce projek-
tové firmy SUDOP Praha, a.s., se původně plánovaný
termín zahájení stavebních prací na další etapě „Nové-
ho spojení“ oproti původnímu dubnovému termínu
o něco posouvá. Proti stavebnímu povolení, které vydal
Drážní úřad, se totiž odvolalo občanské sdružení a by-
lo nutné vyčkat na vyjádření odvolacího orgánu, tj. Mi-
nisterstva dopravy. Dodavatel stavby vzešlý z výběro-
vého řízení veřejně obchodní soutěže bude nejprve
rozšiřovat komunikaci Seifertovy ulice směrem do are-
álu stanice Praha hlavní nádraží. Dojde zde k demolici
stávající zástavby uvnitř areálu ČD podél jižního chod-
níku. Její místo nahradí posunutá komunikace s novým
a rozšířeným jižním chodníkem (až na 4 m), který bu-
de v konečné fázi lemován stromořadím a pásy zeleně.
Rozšiřování komunikace do areálu ČD by mělo pro-
běhnout zhruba do listopadu t.r. a na dopravu v úseku
Seifertova – Italská – Bulhar by nemělo mít zásadní
vliv. Eva Horníčková 
Vizualizační pohled na roh Příběnické a Seifertovy uli-
ce po dokončení stavebních úprav

Od 15. 4. si mohou majitelé připojení na internet poslech-
nout nové rádio. Jmenuje se Akropolis a vysílá, jak ji-
nak, než z Kubelíkovy ulice, z Paláce Akropolis. Jedná se
o studentské nekomerční rádio, které vzniklo jako pokra-
čování rádia Strahov, kde deset let vysílalo pro obyvatele
vysokoškolských kolejí. 
Když se rádio a jeho redakce rozšiřovala a hledaly se další pro-
story a možnosti, setkaly se tři subjekty, které nyní společně in-
ternetové rádio podporují a provozují.
Je to zmíněný Palác Akropolis, který poskytl prostory a vybave-
ní, dále České vysoké učení technické, které pomohlo s technic-
kým vybavením a zajišťuje technickou podporu, občanské sdru-
žení Studentská Unie a finanční podporu poskytl také Úřad
městské části Praha 3. Rádio je neziskové, pracuje s minimální-
mi náklady, redaktoři a moderátoři jsou vesměs studenti, kteří
vysílají bez nároku na honorář. 
Jedná se o rádio živé, to znamená, že ve studiu je stále přítomen
moderátor, hudební bloky střídá publicistika. Jak se shodl šéfre-
daktor rádia Pavel Zelinka i ředitel Paláce Akropolis Jaroslav
Raušer, je to rádio pro ty, kteří nechtějí poslouchat komerci, a pro
návštěvníky koncertů Paláce Akropolis. Hudební program je tvořen mladými a pro mladé, jak říkají mix moderních směrů z rocku, po-
pu, worldmusic až po taneční scénu. Připraveno je 14 publicistických pořadů zaměřených na kulturu, film, literaturu a divadlo. Také se
chystá diskuzní pořad Nevyváženo, Prostor ve spolupráci s týdeníkem Nový Prostor, pořad o zdravotně handicapovaných. Počítá se s vy-
síláním záznamů z koncertů doplněných o rozhovory s interprety. Text a foto Michaela Púčiková

Na celém katastrálním území Žižkova a Královských Vinohrad proběhla od 7. do 18. dubna první etapa Komplexní údrž-
by komunikací – KÚK, se kterou souvisí uvolnění ulic od parkujících vozidel, vyčištění chodníků, úklid kolem stanovišť
odpadkových nádob a vyčištění kanálových vpustí. 
První etapa proběhla v období zvýšené prašnosti, kterou potvrdili jak lékaři (větší výskyt alergií i onemocnění podobná chřipkové viró-

ze), tak pracovníci odd. ochrany ovzduší pražského magistrátu. Ta-
to našemu zdraví veskrze prospěšná akce, pořádaná Technickou
správou komunikací, však bývá přijímána negativně, zejména řidi-
či. Přenosné dopravní značky s časovým údajem o zákazu zastave-
ní, rozmísťované týden před plánovaným úklidem, jsou pro ně do-
slova noční můrou. Řidiči jsou povinni přeparkovat, jinak jim
odtahová služba ve spolupráci s TSK auto zaeviduje a odtáhne na
některé z hlídaných parkovišť, u nás nejčastěji na Jarov. V průměru
bylo letos odtaženo 30 aut denně, celkově 406 aut. Majitelé odtaže-
ných vozů se pochopitelně rozčilují, ale tentokrát se našla řidička,
která letošní KÚK uvítala s nadšením. Na odstavném parkovišti se
totiž opět shledala se svým před časem ukradeným vozem. Nedis-
ciplinovaný zloděj oznámení o čištění ignoroval, s problematickým
přeparkováním své kořisti se již neobtěžoval a ponechal lup svému
osudu… 

Eva Horníčková, foto Pavel Bartošek, technické oddělení OTSMI

Jarovští hříšníci mají výhodu snadné dostupnosti odstavného
parkoviště

Vzhledem k neustálému nárůstu počtu případů požívání alkoholických ná-
pojů mladistvými a dětmi provádějí strážníci OŘ MP Praha 3 zvýšené kon-

troly restauračních zařízení, barů apod. s důrazem na postih přestupků na úseku podává-
ní alkoholu osobám mladším 18 let. Od počátku února 2003 k dnešnímu dni strážníci
odhalili 4 takové případy, které byly vždy řešeny uložením blokové pokuty v maximální
možné výši 1 000 Kč.
Dne 8. 3. 2003 v časných ranních hodinách byl strážníky zadržen mladík ve věku 18 let,
který nastříkal sprejem nápis na budovu Gymnázia na Sladkovského náměstí. Uvedený
výtečník byl bezprostředně po zadržení pro důvodné podezření ze spáchání trestného či-
nu poškozování cizí věci předán příslušníkům Policie ČR. 

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Mûstská policie informuje

● Koncem března kriminal-
isté obvodního ředitelství Praha

3 zadrželi 41letého M. K., který nejméně
ve 35 případech prodal několika osobám
psychotropní látku „Pervitin“. Jmenovaný
byl zatčen ve svém bytě. Při následné do-
movní prohlídce byly nalezeny obrazy
a starožitnosti, u nichž lze předpokládat, že
pocházejí z trestné činnosti. Společně
s ním byly zadrženy další dvě osoby, které
vyráběly a dále distribuovaly drogu
„Braun“ a „Pervitin“. Dva obvinění si
převzali usnesení o zahájení stíhání a byli
dodáni do cely předběžného zadržení
s návrhem na vzetí do vazby. Třetí ob-
viněná osoba je vyšetřována na svobodě.
● Koncem března tohoto roku oznámila
občanka USA na lince 158, že byla znásil-
něna neznámými muži. Na základě její
výpovědi bylo kriminalisty z Prahy 3 zto-

tožněno místo činu a bylo zde zadrženo
8 cizinců. Po provedených výsleších byli
3 z nich obviněni z trestných činů znásil-
nění a omezování osobní svobody ve
spolupachatelství a jsou vazebně stíháni.
Trestného činu se dopustili v časných ran-
ních hodinách, kdy jmenovanou na ulici
obstoupili a odnesli ji do jednoho
z žižkovských penzionů. Tam ji znásilnili
v suterénním pokoji, který směla opustit až
druhý den kolem třetí hodiny odpolední.

Aktuální telefonní ãísla:
Tísňové volání – 158

Integrovaný záchranný systém – 112
(Policie, hasiči, záchr. služba)

Policie Praha 3 – 974 853 101, 974 853 102
operační středisko – 24 hodin nepřetržitě

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3 

Policie âR informuje

Hledáte pro své dûti nûjakou
odpolední aktivitu? JiÏ nehledejte!

Tenisové jaro již klepe na dveře. Právě teď mohou děti začít s jedním z nejatraktivnějších
sportů – tenisem! Místo „ležingu“ u televize nebo hraní her na „kompu“ mohou vaše dě-
ti využít svou energii na tenisovém kurtu, a to dokonce v blízkosti vašeho bydliště.
Tenisová škola Tallent nabízí kurzy tenisu pro děti a mládež od 5 do 15 let při základních
školách v celém pražském regionu, dále také v Brně, Plzni a Příbrami.
Děti mohou rozvíjet svou tenisovou techniku a nadání dvakrát do týdne po celý školní rok
pod vedením trenérů s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné výchovy
a sportu. Ti pokročilejší mohou trénovat v našem tenisovém oddíle TCTŠT a hrát závod-
ně. Třeba se stanete ligovými hráči jako naši starší žáci.
14. dubna 2003 začalo NOVÉ TRÉNINKOVÉ ČTVRTLETÍ! Nábor do kurzů probíhá
právě v těchto dnech. Vedle kurzů se můžete zúčastnit desítky campů, soustředění, tábo-
rů a turnajů, ať už v Čechách nebo u moře v Chorvatsku.
TŠ Tallent – tradice od roku 1993, 30 středisek v Praze, info na tel.: 224 815 871,
603 527 172, 603 418 066, www.tallent.cz Petra Böhmová

Oddíl sportovní gymnastiky 
pfiijímá ãlenky

Vetfielec – chcete, aby nás dostal?

Vysílá rádio Akropolis

První etapa KÚK je za námi



■ 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
■ Nabídka spolupráce! Věk nad 40 let,
ŽL.  obch. praxe výhodou. Tel. 728 991
374 
■ Salon Věra – dámské a pánské kadeř-
nictví Kněžská luka 1, přijme kadeřni-
ci. Tel. 284 828 986
■ 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
■ 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
■ HLEDÁME UKLÍZEČE
na pravidelné i jednorázové úklidy domů
bytů. Tel. 222 728 274,  605 785 036
■ Psací stroje - opravy, prodej, výkup.
Tel. 241 412 507
■ Dne 1. 4. 2003 byla otevřena kardiolo-
gická ambulance v prostorách polikliniky
Vinohradská 176, 5. patro. Zajišťujeme
komplexní péči o kardiologické pacienty,
včetně vyšetřovacích metod (EKG, ultra-
zvuk srdce, zátěžová vyšetření, 24 hodi-
nové monitorování tlaku krve a EKG). 
Tel. 272 733 576. MUDr. Igor Kalousek.
■ AEZ - ELEKTROINSTALCE
včetně oprav, a rekonstrukcí a revizí. 
Tel. 222 580 788, 724 033 131 
■ AEZ – ÚČETNICTVÍ
kompletní včet. mezd daní a pojištění. 
Tel. 222 580 788, 724 033 131
■ AEZ – ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
mříže svařované, nůžkové, kované, tet-
ra, rolovací. 
Tel. 222 580 788, 724 033 131
■ Jste začínající podnikatel? Máte mož-
nost získat státní bezúročnou půjčku až
do výše 1 mil. Kč z programu Start.
RPIC Praha. Tel. 284 823 642,
603 231 398

INZERCE
■ ŽIŽKOVSKÁ ŠKOLIČKA POD
SCHODY nabízí výuku jazyků AJ, NJ,
hry na kytaru a výtvarné kurzy, práci
s netradičními materiály, malba na sklo
a porcelán pro děti i dospělé. Indiv. dou-
čování AJ i NJ. P-3. Tel. 271 772 872
■ Fr. & M. Zelenka. Malířské práce
včetně úklidu. Tel. 271 774 393,
723 552 450, 602 387 533
■ Vyměním st. 1+1 I. kat., 1. patro za 2+1
I. kat. P3. Tel. 604 725 657
■ 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 
■ Pronajmu sklad 28 m2, P3, suterén vytá-
pěný I. k. Tel. 604 725 657 - IHNED
■ Koupím půdu v Praze, mohu nabíd-
nout i stavební úpravy. Tel. 603 843 047
■ 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
■ 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
■ Rodina koupí byt DV, OV v této lokalitě
od 50 m2, popříp. nájm. smlouvu na obec-
ní. Tel. 222 714 257, 605 818 971
■ Prodám chatu na zahrádce v Lysolajích.
Tel. 603 833 107, 736 288 402
■ 1+1 I.kat. za 2+1 jen P-3 i s doplatkem.
Tel. 721 757 954 
■ Státní 3+1/2 +1 I.kat 108 m2 u Flory za
2+1 až 3+ kk u Flory a 1+1 až 2+kk bez
maj. Tel. 723 946 067
■ VŠ odb. uč. v důch. učí NJ velmi levně.
dochází. Tel. 222 586 941
■ Koupím byt do osobního vlastnictví
okolo 40 m2. Tel. 224 920 300
■ Hezký 1+1/L 6 p. s výtahem 54 m2 P7
nezátop. oblast s maj. za byt Pha 3. 
Tel. 220 808 818
■ Koupím atelier nebo nebytový prostor
vhodný k úpravě pro daný účel. Za na-
bídky či tipy předem děkuji. 
Tel. 737612 860

◆ 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

VŠE O NEMOVITOSTECH

RÁJ  NEMOVITOSTÍ s.r.o.
Jičínská 4, Praha 3, st.metra A-FLORA

Tel./fax: 267 315 793, 272 730 420, 272 736 282
reality@raj-nemovitosti.cz
www.raj-nemovitosti.cz

EuroEdu, s.r.o.
Washingtonova 25, Praha 1
Rekvalifikační kurz MŠMT ČR

Specialista v odpadovém 
hospodářství

● Trvale udržitelný rozvoj ● Ekologické
metody ● Legislativa odpadů ●

Odborná exkurze
15. 5. - 27. 11. 2003

Vyučují diplomovaní odborníci
Tel. 221 674 500, 604 286 214

www.mns.cz, info@mns.cz

Chirurgická praxe, mamologická

poradna. MUDr. Milan Kozák, CSc.,

Milíčova 1, P-3. Tel. 222 782 782

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 

Letos poprvé pořádala Městská část Praha 3
a Nestlé Česká republika velikonoční trh.
Ve stylových stáncích jako vystřižených z re-
klamy na čokoládový svět se prodávala va-
jíčka, tradiční pomlázky a - jak jinak –
všechno možné z čokolády. Na Velikonoční
neděli byl připraven bohatý program, který
na náměstí přilákal mnoho diváků. 

âokoládové Velikonoce na Jifiáku

Zástupce starosty Michal Kucián 
zahájil odpolední program

Dne 17. 5. oslaví 80. narozeniny 
paní Věra Janderová. Mnoho zdraví
a spokojenosti přejí Eva s rodinou,

vnuci Michal, Martin s rodinou
a pravnoučata Danielka a Petřík

„RÁJ OZDRAVNÝCH
PROGRAMŮ“ 

pomůže v dubnu až v červnu 
30 vážným zájemcům snížit váhu. 

Zápis na tel. 728 991 374

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

Sluníčko svítilo a na pódiu se vystřídaly stálice
české hudební scény Petra Černocká, Světlana
Nálepková a Yo Yo Band. Čokoládou se rozhod-
ně nešetřilo a bylo jí pro všechny dost. 
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 5.

K V ù T 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.
21. st J. Suchý, J. Šlitr: DOBŘE

PLACENÁ PROCHÁZKA
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

1. čt VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY
TŘÍDNÍ KNIHY

4. ne 16 a 19 hod AFRIKA
6. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
7. st NĚMÝ BOBEŠ 
8. čt DLOUHÝ, ŠIROKÝ

A KRÁTKOZRAKÝ 
11. ne 16 a 19 hod AFRIKA
13. út AFRIKA
14. st BLANÍK
25. ne 16 a 19 hod ZÁSKOK
27. út VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
30. pá ŠVESTKA
DIVADLO KONZERVATOŘE

5. po Pierre de Marivaux: HRA LÁSKY
A NÁHODY  

12. po J. Suchý:
V BAHNĚ VELKOMĚSTA

19. po A. Schnitzler: ANATOL 
26. po Robinson Jeffers: MÉDEA
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
20. pá S. Koeniggratz: JEŠTĚ ŽIJU

S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ
A PLÁCAČKOU
Divadlo NEJHODNĚJŠÍ
MEDVÍDCI a Divadlo NA TAHU

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen
16. 4. 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. so 15 Ivan ŽENATÝ – housle, Katarí-
na ŽENATÁ - klavír
PRO SENIORY VSTUPNÉ 20 Kč.

5. po 19.30 J. KVAPIL- zobcová flétna,
M. PŘIBYLOVÁ - cembalo

6. út 19.30 MUSICA A TRÉ – Ze zá-
meckých salónů

7. st 19.30 H. VELICKÁ - violoncello,
Martin RADA - klavír

13. út 19.30 KLEZMERIM - Instrumen-
tální skupina pro židovskou lidovou
hudbu. 

14. st 19.30 KONCERT INDICKÉ
LIDOVÉ A KLASICKÉ HUDBY

20. út 19.30 „OTEP MYRHY“ – Soubor
historických nástrojů KARMÍNA

21. st 19.30 „IL GIARDINO
MUSICALE“ – Písně a dueta ra-
ného italského baroka

27. út 19.30 Setkání s legendou české ky-
tary
Autorský večer kytaristy, skladate-
le a pedagoga J. JIRMALA.

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin a v přestáv-
kách večerních koncertů
30.4. – 11. 5. „CESTA ZA DUHOU“
umělecká díla autorů nemocných roztrouše-
nou sklerózou 
16. 5. – 1. 6. II. ŽIŽKOVSKÝ SALON
MLADÝCH

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. čt 18 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL (FK)
20.30 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA (FK)

2. pá 17.30 AMORES PERROS
20.30 PIANISTA
23.15 ŽIVOT BRIANA

3. so 18 THE MILLION DOLLAR
HOTEL
20.30 Dr. Divnoláska aneb jak
jsem se naučil nedělat si starosti
a mít rád bombu
22.30 BONNIE A CLYDE

4. ne 18 COOL AND CRAZY
20.30 ZVĚTŠENINA (FK)

5. po 18 HOLLYWOOD ENDING
20.30 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE BÁ-
LI JSTE SE NA TO ZEPTAT (FK)

6. út 18 MUŽ, KTERÝ NEBYL
20.30 REKLAMY SLAVNÝCH - 
Komponovaný večer s projekcí vy-
braných reklam.

7. st 15.30 SEDMIKRÁSKY – F pro SŠ
18 MODRÝ SAMET (FK)
20.30 MAGNOLIA

8. čt 18 KEN PARK
20.30 AMADEUS 2002

9. pá 18 ROK ĎÁBLA
20 MUŽ BEZ MINULOSTI

22 SINGLES
10. so 18 VŠE O MÉ MATCE

20.30 MLUV S NÍ
23 NA DNO VÁŠNĚ

11. ne 18 NAVIGÁTOR: STŘEDOVĚKÁ
ODYSEA
20.30 BOWLING FOR
COLUMBINE

FRANCOUZSKÝ FILM
12. po 18 VOLTAIROVA CHYBA 

r. A. Kechiche
20.45 VELKÁ ŽRANICE – r. M. Ferreri

13. út 18 KDO MĚ MÁ RÁD, POJEDE
VLAKEM – r. P. Chéreau
20 TŘI BARVY – MODRÁ 
r. K. Kieślowski

14. st 15 BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK 
r. J.Luc Godard - FK pro SŠ
18 NA RTECH – r. J. Audiard 
20.30 U KONCE S DECHEM 
r. J.-Luc Godard

15. čt 18 KOMEDIE NEVINNOSTI
r. R. Ruiz
20.30 HIROŠIMA, MÁ LÁSKA 
r. A. Resnais

16. pá 18 BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
r. J.-Luc Godard 
20.30 ALPHAVILLE
r. J.-Luc Godard
22.30 U KONCE S DECHEM
r. J.-Luc Godard

17. so 18 KONEČNĚ NEDĚLE
r. F. Truffaut
20.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
r. K. Kieślowski
22.45 AMERICKÁ NOC
r. F. Truffaut

18. ne 18 NA VLASTNÍ KŮŽI
r. M. de Van
20.30 BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
r. J.-Luc Godard

19. po 18 JULES A JIM r. F. Truffaut
20.30 AMERICKÁ NOC
r. F. Truffaut

20. út 18 MULHOLLAND DRIVE
20.45 STVOŘENI PRO LÁSKU

21. st 15.30 HIROŠIMA, MÁ LÁSKA –
FK pro SŠ
19.30 benefiční večer pro SANANIM
vernisáž výstavy fotografií „Children
of evolution“, „EVOLUCE“ – diva-
delní show spolku Kunsthaus, Laura
a její tygři - koncert

22. čt 18 PUPENDO
20.30 O SCHMIDTOVI

23. pá 18 IDIOTI (FK)
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM (FK)
23 NOČNÍ HOVORY S MATKOU

24. so 18 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ
20.30 OBČAN KANE (FK)
23 NONSTOP PARTY

25. ne 18 AMARCORD (FK)
20.30 RYCHLÝ BĚŽEC

26. po Představení a zahájení činnosti
tranzitu.cz - středoevropské aktivi-
ty v oblasti současného vizuálního
umění
18.45 projekce I
20.40 projekce II

27. út 18 SAMSARA
20.45 BRAZIL (FK)

28. st 15.30 ZEMĚ NIKOHO – FK pro SŠ
18 NAQOYQATSI
20.30 ZVĚTŠENINA (FK)

29. čt 17 FALEŠNÉ VZTAHY
19.30 AEROLETY DO EVROPY –
v rámci akce „Žižkov jde do Evropy“ -
evropské filmy, ochutnávka z různých
zemí Evropy, GARAGE - koncert

30. pá 18 BOWLING FOR COLUMBINE
20.30 NIKDE V AFRICE
23.15 TAKOVÍ NORMÁLNÍ
ZABIJÁCI

31. so 18 DALŠÍCH DESET MINUT I
20 DIKTÁTOR (FK)
22.30 SPALOVAČ MRTVOL

FILMY PRO DĚTI
3. so 15.30 BARAKA
4. ne 14 JEN POČKEJ ZAJÍCI

10. so 15.30 PTAČÍ SVĚT
11. ne 14 PANE, POJĎTE SI HRÁT
17. so 15.30 ČERT VÍ PROČ
18. ne 14 POHÁDKA O ČERTOVI

A KÁČE
24. so 15.30 FIMFÁRUM JANA

WERICHA
25. ne 14 MACH A ŠEBESTOVÁ
31. so 15.30 CESTA DO FANTAZIE –

české titulky!!!
DIVADLO PRO DĚTI

4. ne 16 NEBOJSA (Božena Němcová) –
TO DIVADLO (Nový Jičín)

11. ne 16 KOPRETINKA – Pohádkové di-
vadlo Praha

18. ne 16 KOCOURKOV – Divadlo Trakař
25. ne 16 ŠAMANKA MANKA – Divadlo

Matky Vackové

30. 4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC – 18 – 20
v zahradě DDM. Volba MISS Ježibaba
a Ježidědek, skákání přes oheň, soutěže, opékání
buřtů
PROGRAM AKCÍ – KVĚTEN:
17. 5. - STREET STYLE JUGGLING OPEN
AIR – 14 – 18, v parku Židovské pece. Soutěže
na kolečkových bruslích, koloběžkách, chůdách,
hrajeme pétanque a kroket, výtvarné hrátky.
Půjčíme vám žonglérské pomůcky - míčky,
kuželky, diabolo, flowerstick
17. 5. – VLAK DDM – jízda historickým vlakem
do Lhotky u Mělníka, hry a soutěže v kovbojském
duchu. Zdarma
22. - 25. 5. - BAMBIRIÁDA – ČT až SO 9 – 18,
NE 9 – 17. Soutěže, hry a vystoupení zájmových
útvarů v rámci Bambiriády na Letenské pláni.
23. 5. - DIVADLO V ULITĚ I – od 9.30 v sále
DDM. Soutěžní přehlídka dětských amatérských
divadelních souborů
26. 5. - DIVADLO V ULITĚ I - od 9.30 v sále
DDM. Soutěžní přehlídka dětských amatérských
divadelních souborů. Kategorie II 
7. 6.– DIVADLO V ULITĚ I - PŘEHLÍDKA
VÝTĚZNÝCH SOUBORŮ - amfiteátr Horní
Počernice, 17 – kat. I, 21 – kat. II.
27. 5. AKADEMIE – 16 – 18 v naší zahradě.
Vystoupení tanečních, hudebních a sportovních
kroužků
2. 6. - DEN DĚTÍ – 10 – 12 pro předškoláky,
13.30 – 16.30 – pro děti 7-13leté, školní
družiny. Odpoledne plné her, zábavy a soutěží,
chybět nebudou ani pěkné výhry! 
2. 6. - DISKOTÉKA – od 17.30 v DDM.
DĚTSKÁ ODPOLEDNE V KINĚ AERO -
KAŽDOU NEDĚLI - 15 – 16. Hry, soutěže, výt-
varné činnosti pro děti i jejich rodiče…Před našim
programem od 14 promítání pro děti, od 16 – di-
vadélko (viz program kina AERO). Vstup volný.
VÝUKOVÉ PROGRAMY: pro celé třídy ZŠ
nabízíme programy

v dopoledních hodinách – HISTORICKÁ
ŘEMESLA (druhy materiálů, způsoby zpracov-
ání, tkaní, předení); PAPÍROVÁNÍ (výroba
ručního papíru, jeho zdobení, historie papíru,
druhy písma…); JAK SE ŽIJE V LESE (lesní
patra, druhy rostlin, zvířat, keltský stromový
kalendář); CESTA K PŘEDKŮM (jak sestavit
rodokmen, původ našich příjmení ..);
ANGLICKÁ VÝUKOVÁ DIVADLA (interak-
tivní divadelní představení s českými i anglickými
herci); ASTRONOMIE (programy pro děti 4. až
9. tříd ZŠ - zákl.informace o Slunci, Měsíci,
sluneční soustava, hvězdokupy, kosmonautika...)
TÁBORY – LÉTO 2003:
29. 6. - 12.7.2003 - ZA TAJEMSTVÍM BÁJNÉ
HORY – Smršťov - Louňovice pod Blaníkem, pro
děti od 6 do 18 let. Celotáborová hra na indián-
ské téma a další zajímavé aktivity: sport (florbal,
stolní tenis, cyklistika), výtvarka, aerobik, hudební
hrátky (kytara, zpěv), jazyky. Předběžná cena:
3 200 Kč
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - LÉTO
PRAŽSKÝCH DĚTÍ 2003
30. 6. - 4. 7., 25. – 29. . - BAREVNÝ TÝDEN -
výlety, sport, hry, výtvarný program aj. Cena:
90 Kč / den 
7. 7. - 11. 7. - KERAMICKÝ TÝDEN -
keramická dílna, odpoledne koupání, sport, vy-
cházky. Cena 450 Kč / týden 
14. 7. - 18. 7. - TÝDEN S KOŇMI - jízdy na
koních, péče o koně, soutěže a hry. Cena 90 Kč /
den. Program denně cca od 9 do 16 h., v ceně je
teplý oběd
Informace: P. Červenková, A. Zenáhlík
KLUBY
Klub žonglérů (pá) 14.20-15.55
Klub Beztíže - OTEVŘENO: PO, ST 14 – 18,

ÚT, ČT 15.30 – 18, Internet, e-šipky, stolní fot-
bal, hifi věž, video, stolní a hry atd. Vstup na
kartu BEZTÍŽE – 100 Kč/rok pro děti do 12
let, 200 Kč/rok pro 12 – 26leté.

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

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. pá 19 Les Differentes Formes De’l Arte
Dvoudenní festival jiného umění

3. so 19 Les Differentes Formes De’l Arte
Dvoudenní festival jiného umění

6. út 19.30 Future Line: Jelizaveta Bam *
projekt pro začínající kapely

9. pá 19.30 se Indy & Wich vraci do Pra-
hy! / Indy & Wich Back in Praha Ci-
ty

13. út 19.30 Future Line: Vyhoukaná sova
+ Secret Life *

14. st 19.30 Točkolotoč *
15. čt 20 United Colour of Akropolis: 

Suí Vesan .
16. pá 19.30 Hip Hop Foundation # 18
17. so 20 Zlomvaz 2003

10. ročník Festivalu vysokých umě-
leckých škol

18. ne 19.30 Jiří Stivín – Malá scéna
19–23. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE
19. po 10 BAKCHANTKY divadelní spo-

lečnost NuN
20. út 9–11.30 dopolední vystoupení speci-

álních a základních škol
21. st 9–11.30 dopolední vystoupení speci-

álních a základních škol
22. čt 9 DIVADLO PRO NEPOSLUŠNÉ

(NEBO POSLUŠNÉ) DĚTI 
pohádka divadla M.U.T.
10.30 WORKSHOP M.U.T. 

23. pá 9 VĚC NENÍ VĚC
pohádka Divadlo Neslyším Brno
10.30 PROSTOR DUŠE
Divadlo Neslyším Brno

19. po 19.30 Jiří Pavlica, Hradišťan, Jablkoň
a hosté – křest CD Sešli se IV.

20. út 19.30 Future Line: D.I.J. Dryer*
21. st 19.30 Lenka Dusilová křest CD 
22. čt 19.30 Kryštof
23. pá 19.30 Kryštof
24. so 19.30 Stereo Total (D) + retro party:

stylová módní přehlídka studentek
UMPRUM, 

27. út 19.30 Future Line: Slot&Shade +
O5&Radeček *

28 st 19.30 Echt! *
29. čt 20 United Colours of Akropolis:

Cimbálová muzika Lalia (ČR)
30. pá 19.30 EuroConnections: LoOp (FR)

Výstavy: do 18.5. Speciální domov mláde-
že Hvozdy: KRASOHLED II
Obrazy mladých lidí s mentálním postiže-
ním
19. 5. – 25. 5. Karibuni Kenya - Afrika ne-
všedníma očima
od 26. 5. Roman Sekyrka: Akropolis
Fotografie z koncertů z Paláce Akropolis

Jeseniova 19, Praha 3
další info na tel.: 607 644 978

www.zatrojku.cz
pravidelný program od 5. května:

PONDĚLÍ
9.30 - 11.30 dílnička - program pro ma-
minky s malými dětmi (cca 1 - 3 roky)
15 - 17 kulička pro předškoláky - výtvar-
ný a keramický kurz

ÚTERÝ
9 - 12 otevřená herna pro děti a posezení
pro maminky 
9.30 - 11.30 výtvarná dílna nejen pro
maminky 
14 hudební kurzy (klavír a flétna)

STŘEDA
9 - 12 kulička pro předškoláky - dopoled-
ní školička pro děti od 3 let bez maminek
14 - 17 otevřená herna pro děti s poseze-
ním pro maminky i tatínky
15 - 17 výtvarný ateliér pro mladší ško-
láky (každý lichý týden)

ČTVRTEK
9 - 12 hopsáníčko - otevřená herna pro
děti a posezení pro maminky s pohybo-
vým programem 
15 - 17 kulička pro předškoláky - kurz
s flétničkou a výtvarničením

připravujeme již v průběhu května:
St 15 -17 keramický ateliér pro školáky

i dospělé (po zprovoznění dílny) 
pá 9 - 11.30 hlídání dětí od 3 let

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.

4. ne Večery HAMU
M. Hanušová: Židle
P. Opavský: Podzimní, Bludný kruh
– absolventská práce
V. Ondrašíková: Aigues Mortes ab-
solventská práce

6. út J. Jeanrenaud: Metamorphosis
7. st J. Jeanrenaud: Metamorphosis

19. po Cchö In-hun: Buben z Nangnangu
21. st 17 h Děti dětem
23. pá Večery HAMU K. Černá: Fuga,

Dopisy, T. Bok: Tři místa dotyku,
L. Stránská: Lehce křehké

24. so Mezinárodní den stepu
Autogramiáda knihy „Duše vašich
nohou“ Acie Gray
Taneční stepařská přehlídka k Me-
zinárodnímu dni stepu 2003

26. po T. Ondrová, V Knytlová, D Hošto-
vá: Kruh
M. Vraný: Tam za rohem

26. út T. Ondrová, V Knytlová, D Hošto-
vá: Kruh
M. Vraný: Tam za rohem

29. čt Večery HAMU – TROJE S TRI
KRAJИNE I. Dukić: Kartinky –
Pictures from an Exhibition, T. Kri-
vošík: Father‘s Curse, L. Mírková:
Skála času 

ARCHA PLUJE! 
Představení a koncerty Divadla Archa v po-
vodňovém exilu v Ponci. tabáku
Více informací viz www.archatheatre.cz.
13. út Divadlo Vizita – Ledový muž
30. pá Divadlo Vizita – Šťastný den
31. so Divadlo Vizita – Zatmění bez tabáku

Indie známá neznámá
Povídání o cestě jogínů po Indii:
Dillí, Bombaj, Ganga, cestování

vlakem, rikšou 
- to vše od přímých účastníků 12. 5.

od 18.30 h v Nirmala centru,
Křišťanova 15. Spousta zajímavostí

a hlavně veselých zážitků, vč.
mnoha fotografií. Vstup 30 Kč.

LETNÍ DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR
v údolí řeky Střela-Strážiště na Manetín-
sku – zaměření turistika, sport, soutěže .
1. běh 30. 6.  – 20. 7. , 2. běh 20. 7. až
9. 8.  Pro děti 8 – 16 let, 3 400 Kč/ 3

týdny. Informace : L. Mach tel. 241 483
138, 272 915 354 email: era@comp.cz

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR UPP na Šu-
mavě. 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

ZŠ Sázavská, Praha 2
s rozšířenou výukou těl. výchovy 

Vás zve na přijímací zkoušky
do 3. a 4. gymnastických tříd
a do 5. a 6. plaveckých tříd,
které se konají 20. 5. 2003.

Sraz v 7.30 hod. před školou.
Bližší informace na tel. 222 522 406, 

e-mail: sazavska@quick.cz
informace a přihláška ke stažení též na:

www. sweb.cz/ZS_Sazavska 
Přihlášku lze získat přímo 

ve vrátnici školy.

Obvodní organizace Svazu
diabetiků ČR v Praze 3 vás zve:

páteční kulturní akce se konají
v Hudební škole hl. m. Prahy na
Komenského nám. 9 ● 16. 5. od

15 h se představí umělecký soubor
Albatros v programu Pojď máji blíž

● 14. 5. vycházka do zahrady
Pražského hradu, sraz ve 14 h
na st. tram 18, 22 Letohrádek

Královny Anny.


