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V pořadí desátého žižkovského masopustu
se již od pátku 28. února nemohli veselí-
chtiví a mlsní Žižkováci i přespolní do-
čkat. A tak záviděli novinářům pozvání na
radniční dvoreček, kde se konala tak tro-
chu netradiční tiskovka. Netradiční tu bylo
téměř vše, od starostova odění do mědvědí
kůže, masopustního čtverhranného dortu
s městskými znaky, přes křtiny vyděše-
ných prasečích miminek, k proslovu nej-
těžšího Bakcha na Žižkově až po přítom-
nost novomanželů, kteří si pravděpodobně
vzali k srdci staré lidové rčení Už je maso-
pustu namále, kam ty starý panny prodá-
me? a uprostřed masopustní tlačenice i ve-
selice opětovně řekli své „první“ ano
a opětovně si dali „první“ manželský poli-
bek. Jedině tak totiž ženicha s nevěstou ne-
opustí hojnost, štěstí a úsměv na tváři. Po-
té až překvapivě plynnou češtinou
seznámila s bohatým dějem dní příštích
sličná brazilská tanečnice, čímž se vysvět-
lila její přítomnost. Festival v Riu de Jane-
iro probíhá s naším Masopustem současně
a toho letos využili organizátoři k vzájem-
nému propojení obou slavností pomocí te-
lemostu. Ten v sobotu večer v Paláci Ak-
ropolis jen potvrdil, že lidé na celém světě
se rádi a podobně pobaví. Z promítacího
plátna však byl zřetelný přece jen jeden
rozdíl. Brazilští muži si navíc zdarma a do-
syta vychutnají i požitky vizuální, protože
brazilské krasavice si do průvodu rozhod-
ně nemusejí navlékat čepice, rukavice
a dlouhé teplé kabáty. Naši muži zas na
oplátku mohou při sledování tuzemského maškarního průvodu
procvičit svou představivost. 
Sobotní Akropolis zdaleka nepatřil jen snědým krasavicím. Od-
poledne se zde v maskách vyřádily děti, večer je vystřídaly maš-
kary jen o pár let starší. Aby se Berušce, Červené Karkulce, indiá-
novi a dalším neidentifikovatelným postavám pěkně křepčilo,

vtrhlo na pódium rovnou Sto zvířat a servírovali hudební menu od
Chačaturjanova Šavlového tance přes Tygra z Walesu a jeho Sex
Bomb, Police až k Novgorodu. Přídavky nebraly konce a Martin
Tankwey nestačil „zvířata“ vítat zpátky na pódiu. Zpocené publi-
kum uklidnil až starosta M. Český, tentokrát již bez medvědího
převleku, při rozdávání cen z veselé masopustní tomboly. Nutno
ocenit, že až na historický vysavač se rozdalo úplně všechno, do-
konce i záchodová mísa či obří červená řepa. Jak s tím šťastní vý-
herci naložili, to již není známo. 
Na úterním maškarním náměstí krále Jiřího se sešlo maškar ne-
bývalé množství. Pohádkové postavy, nadpřirozené bytosti, zá-
stupci z říše hmyzu, zvířátka ze ZOO i ta plyšová, postavičky
z Harryho P., čarodějové zlí i hodní, dále sluníčka, vodníci, velké
hlavy, jedno osamělé chodící ucho, dívka semaforem (pivem

Srdečně blahopřejeme Václavu Klausovi ke zvolení prezidentem republiky. Svými
předchozími návštěvami Prahy 3 prokázal, že ho zajímá „život v podhradí“. Věříme,
že tomu tak bude i nadále, a těšíme se na jeho návštěvu naší radnice ve funkci
prezidenta. Text a foto Eva Horníčková
Ke zvolení Václava Klause prezidentem více na straně 3.

V nedávné době dokončila MČ Praha 3 poslední etapu rekonstrukce nebytového domu
Olšanská 7. V jejím rámci byla provedena rekonstrukce fasády, objekt byl zateplen, na-
montovány nové zavěšené obklady a upraveno bylo vnější schodiště. Kromě toho vznik-
lo několik nových parkovacích stání, včetně bezbariérového přístupu do budovy. Nezapo-
mnělo se ani na úpravu okolí. Barevné řešení fasády zůstalo zachováno, neboť tzv. žabí
dům je pro občany Prahy 3 určitým neodmyslitelným symbolem.
Dne 7. března 2003 byly ve Vinohradském divadle zveřejněny výsledky 4. ročníku soutě-
že Fasáda roku 2002, kterou vyhlásila společnost Baumit, spol. s r.o. společně s Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů,
Fakultou architektury ČVUT Praha a vydavatelstvím Bertelsmann Springer CZ.
Do soutěže bylo přihlášeno více než sto soutěžních prací z celé České republiky. V kate-
gorii rekonstrukce prefabrikovaného domu obdržela budova v Olšanské 7 zvláštní uznání
ředitele společnosti za ukázkové řešení technické sanace objektu občanské vybavenosti
při rekonstrukci fasády. Investor MČ Praha 3 na ni vynaložil 30 milionů Kč, architektem
– projektantem je ing. arch. Jaroslav Slavíček, zhotovitelem ARCUS – Růžička,
spol. s r.o. ředitel SKM P-3, ing. Pavel Císař a redakce, foto Stáňa Peričová

âestné uznání v soutûÏi Fasáda roku

Více uniforem pro Prahu 3
Většina čtenářů bude souhlasit, že pro snižování kriminality je zvláště vý-
znamná přítomnost uniformovaných policistů či strážníků v ulicích. Proto lze
považovat za velmi dobrou zprávu, že strážníků městské policie v ulicích Pra-
hy 3 v krátké době přibude. Podrobnosti RN sdělil přímo starosta Milan Čes-
ký: „S ředitelem městské policie Vladimírem Kotroušem a s náměstkem pri-
mátora Rudolfem Blažkem jsem dohodl, že se početní stav městské policie na
„trojce“ zvýší o deset strážníků. Odpovídá to celkové bezpečnostní koncepci
města, která v centrálních městských částech s posílením početních stavů po-
čítá. Dnes v Praze 3 v řadách městské policie slouží 55 mužů a žen, v hori-
zontu jednoho roku to bude o 10 více. Podstatné je, že toto navýšení beze-
zbytku půjde na běžnou hlídkovou službu v ulicích.“ 
Jak Milan Český dále řekl, souvisel požadavek navýšit počet strážníků také
s připravovaným zavedením nového režimu parkování. Rada MČ Praha 3 chce
připravit systém podobný tomu, který známe z Prahy 1. „Takové opatření má
smysl pouze, pokud si vynutíme, aby byla nová pravidla parkování respekto-
vána. Rozhodně se nechceme dostat do podobných problémů jako svého času

Praha 1, která přihlížela tomu, jak na místech určených pro své občany parku-
je každý, komu se to zlíbí,“ říká starosta Český, a dodává: „Dohled nad dodr-
žováním pravidel parkování bude pro městskou policii náročný úkol, na který
bude muset vyčlenit některé strážníky. Zároveň má ale městská policie řadu
dalších úkolů. Proto bych uvítal ještě výraznější rozšíření jejího početního sta-
vu. Budu prosazovat další zvyšování až na 80 strážníků, což vidím jako cel-
kem optimální a reálné.“
Městská policie má služebnu v Cimburkově ulici, v objektu bývalé základní
školy v majetku obce. Rada MČ Praha 3 již odsouhlasila, že z rozpočtových
prostředků bude vypracována projektová dokumentace na provedení staveb-
ních úprav, které rozšířením šaten a dalšího zázemí poskytnou novým strážní-
kům základní komfort. Starosta Milan Český dodává: „Strážníci městské poli-
cie u nás odvádějí dobrou práci. Zkušeností s tím, kdy zadrželi a předali
policistům sprejery, zloděje vykrádající auta či osoby páchající jinou trestnou
činnost, máme bezpočet. Jsem přesvědčen, že si městská policie respekt a dů-
věru veřejnosti určitě plně zaslouží.“ -pb-

Blahopfiejeme!

napájela výhradně ten spodní) a tradiční kůň masopustně zvaný
klubna. Průvodu vévodily o chůdy vyšší postavy, herci z Cirkusu
Continuo, kteří cestou i necestou dováděli, žertovali, tančili, zpí-
vali a při občerstvovacích zastávkách i několik smutných divadel-
ních kusů zahráli. V čele průvodu jely hned dva kočáry, za nimi
cválali dva koně osedlaní husitskými veliteli a následovaní jednou
dechovkou. Chvost průvodu popoháněli bubeníci, o zábavu se sta-
rali žongléři. Při dlouhé cestě se maškary i nemaškary pilně posil-
ňovaly ve vybraných osvěžovnách vybranými nápoji, děti dostaly
koláčky a koblihy, protože jsou „kulaté a zlatavé jako slunce a to
je jaro, teplo, symbol života a záruka bohaté úrody“. Tlampač po
dlouhé cestě s mnoha zastávkami přivedl průvod až před radnici.
Zde se někteří účastníci tradičně utkali o svačinu zdarma. Inu -
„VŠEMU KONEC - JELITU DVA!“ Mnozí si ani v bitce ne-
všimli, že na radnici již nevládne pan starosta a že veškerou moc
převzal král Masopustu Bakchus. 
To již vůně pečeného selátka udávala směr konečná - Kostnické
náměstí. Na improvizovaném pódiu se zde vystřídalo hned něko-
lik hudebních seskupení, takříkajíc pro každého něco. Západo-
africkými rytmy na bubny, bubínky a zvonce, jinak též dundun,
sangban, kenkeni, djembe a krin rozproudila zkřehlé obecenstvo
pod pódiem skupina Tubabu, což v řeči afrických bubeníků zna-
mená běloši. Ač běloši, atmosféra kolem táborových ohňů a nej-
různějších příležitostí k oslavám afrických kmenů byla autentická.
Dobovou hudbu, tentokrát z naší domoviny zhruba před čtyřmi sty
lety, předvedla skupina Krless – hudci. Čtyři muzikanti v kostý-
mech zahráli na dobové nástroje písničky
o ctnosti, zpytování svědomí. Následu-
jící rocková dechovka Traband své
příznivce nezklamala. Její dravé ryt-
my byly opravdu tím, co si rozjařené
publikum přálo nejvíce. Známé hi-
tovky „ze života“ o Jaromilovi, co hod-
ně pil, a o paní, co jí nadělali řízky
z milovaného pejska, nenechaly
nikoho v klidu. O vyvrcholení
se již tradičně postaral zná-
mý Žižkovák Martin Kraus
a Krausberry. Jeho Emil
se stále nemyje, vlaky
do Kolína jezdí a ko-
řenová zelenina pro
nemocného pána je
stále v jedné žižkov-
ské zelenině a všichni
chceme do nebe. Ti, co se
tam zatím nedostali, mohli
alespoň obdivovat ohňo-
stroj na rozloučenou s ju-
bilejním desátým Maso-
pustem. O Popeleční stře-
dě, kterou začíná čtyřiceti-
denní půst, však v tu chví-
li přemýšlel jen málokdo.
Tak zase příště.

Text a foto redakce

Jako předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v únoru loňského roku prof.
Václav Klaus zapsal do radniční pamětní knihy - na snímku se starostou Milanem Českým
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INFORMACE

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

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

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 a pod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí
místa, uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k disposici vždy od pondělí od 14 h do
čtvrtka 16 h, to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů pro dané stanoviště 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

Zápis dětí do jeslí, Roháčova 40 se
uskuteční  9. a 10. 4. od 8 do 17 h.

Podmínky přijetí a přihlášku si můžete
vyzvednout u vrchní sestry jeslí, Jitky

Neskusilové, tel. 222 591 729.
●

MŠ Na Balkáně 2590/74 zve 1. 4. 
na Den otevřených dveří od 9 do 16 h.
Pro děti je připraven velký skákací hrad.

Tel./fax 284 820 546, skolka.balkan@dtg.cz
●

ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic otevírá ve
spolupráci s USK Praha další sportovní

třídu se zaměřením na basketbal.
Zájemci z 5. tříd se mohou přihlásit 

na tel. 272 734 869, kde získají i další
informace. Nejúspěšnějším řešitelům

matematické soutěže LOGIK (20. 3.)
bude umožněno přijetí do matematické

třídy bez přijímacích zkoušek. Její termín
je stanoven na 5. 5. od 9 hodin.

www.lobkovicovo.cz, skola@lobkovicovo.cz
●

Změna adresy pracoviště pro Prahu 3,
Ostromečská 9 -  od  18. 3. je nová adresa:

Hygienická stanice hl. m. Prahy,
pracoviště pro Prahu 3, tř. Dukelských
hrdinů 11, 170 00 P-7, tel. 233 377 807

●

Klub přátel Žižkova zve na přednášku
Muži obrozenecké doby na Olšanech 

(Dr. Muchka) v út 15. 4. od 16.30 h do
Táboritské 22, P-3 ● do klubu

Táboritská každé út od 14.30 do 17 h
na volný program – knihovna, archivní
studium ● a na vycházku na Olšanský

hřbitov Funerální architektura s výkladem
dr. L. Neckářové a A. Vanouška v so 26. 4.

ve 14.30 h, sraz u kostela sv. Rocha.
●

Klub dvojčat a vícečat pořádá 5. 4. 
ve 14-16 h BURZU PRO  DVOJČATA

v divadelním sále TJ Sokol ŽIŽKOV,
Koněvova 19 - spojení bus 207, 133 

ze stanice Florenc. Každý si prodává své
věci sám. Vstupné 30 Kč.

●

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).
●

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

hl. m. Prahy na Komenského nám. 9
18. 4. od 15 h se představí umělecký soubor

Albatros v programu Svět už voní jarem
● 1. 4. vycházka do Hostivařské nádrže,
sraz ve 14 h ve vestibulu metra C Háje

●

Taiji Akademie, Polská 2400/1, P-2, 
od 18. 3. rozšiřuje kurzy cvičení Taiji pro

ženy, spojené s hlídáním dětí. Vždy
v úterý 9-10 h, celkem čtrnáct lekcí

základní sestavy. Vítány jsou matky s dětmi
od 6 měsíců do 5 let, o které během lekcí

pečuje zdravotní sestra. 
●

Betlémská kaple na Žižkově,
Českobratrská církev evangelická zve na
zajímavé přednášky: PhDr. Jan Sokol:
Moc církevní - 27. 3. 18 h, ThDr. Milan

Balaban: Hebrejské myšlení - 12. 4. 16 h,
J. Olšovský: Paradoxní zbožnost

u Kierkegaarda - 24. 4. 18 h. Přednášky
na vytápěné kruchtě v Prokopově 4. Tram
5, 9, 26 Lipanská, bus 136 Rokycanova,
207/133 Tachovské n., tel. 222 78 0673,-

2002, www.volny.cz/cce.zizkov.

NOVINKY
PRO SENIORY

Svaz důchodců Praha 3 zve seniory na
Jarní taneční zábavu i přátelské

posezení při hudbě, kterou pořádáme 
ve středu 2. dubna od 14 do 17 h.

Klouby a svaly procvičíme při tanci ve
velkém sále Učňovského střediska –

Učňovská 100 (tram 1, 16, a 9 - konečná).
K tanci zahraje Žižkovanka, občerstvení
je zajištěno, připravena je tombola pro

štěstí. Těšíme se na vás!
●

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

a osobní pohody do dalších let.
Blahopřejeme: V. Vladykové, 

M. Zemanové a Z. Svobodové.

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 19. 2. 2003

Schválila
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví
id. č. obyt. domu čp. 957 na pozemku parc.
č. 1226 a id. č. pozemků parc. č. 1226
a parc. č. 1227, vše k.ú. Žižkov ● účast MČ
P-3 na mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ konané 10. 3. 2003
Vzala na vědomí
zprávu ředitelky ZŠ J. Seiferta, Vlkova 31
o odstranění nedostatků vyplývajících
z protokolu z 11. 12. 2002 ● protokol
z provedené kontroly v přísp. org. Wal-
dorfská mateřská škola Koněvova
240a a námitky ředitelky této školy ● do-
poručení dříve vypracovaných odb. pod-
kladů, které konstatují, že jedním ze zákl.
nástrojů řešení dopravy v klidu je nutnost
vybudování zóny placeného stání a schvá-
lila věcný záměr na její zřízení
Jmenovala
redakční radu Radničních novin pro voleb-
ní období 2002–06 ve složení: předseda -
Mgr. M. Benda, místopředseda – Ing.
B. Nigrin, členové - Ing. D. Reisiegel,
M. Kucián, P. Hurda
Zřídila
komisi dopravní RMČ a její obsazení:
předseda - P. Hurda, členové - MUDr.
M. Zeman, K. Mirovičová, Ing. B. Nigrin,
M. Kucián
Odvolala
V. Vrabcovou z funkce člena Bytové komi-
se RMČ a jmenovala do funkce M. Kokso-
vou

ze dne 5. 3. 2003 
Vzala na vědomí
zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné soutěže - Rekonstrukce
střešního pláště ZŠ nám. J. z Poděbrad

a zrušila tuto veřejnou soutěž ● zprávu ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek
na výměnu oken v ZŠ Vlkova ● kontrolní
zprávu provedené kontroly hospodaření
Lékařské služby první pomoci MČ P-3
● smlouvu o dílo na zpracování prognózy
vývoje obyvatelstva v MČ P-3 ● doporuče-
ní Výboru pro řízení přestavby stadionu
Viktoria Žižkov z 4. 3. a souhlasila se za-
dáním vypracování studie a projektové do-
kumentace na rekonstrukci stávající hlavní
tribuny fotbalového stadionu FK Viktoria
Žižkov
Souhlasila 
s výzvou více zájemcům na rekonstrukci
střešního pláště ZŠ nám. J. z Poděbrad
● s provedením veřejné zakázky Projekto-
vá dokumentace - Obnova a výsadba ulič-
ních stromořadí - III. etapa ● s poskytnu-
tím daru z fondu sociálního a zdravotního
na sociální účely: Svaz neslyšících a nedo-
slýchavých v ČR 14 000 Kč, Svaz diabeti-
ků ČR 20 000 Kč, Emauzský dům, středis-
ko Prachatice 7 200 Kč, Středisko rané
péče 8 000 Kč, Domov svaté rodiny 6 000
Kč, Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých 30 000 Kč, Svaz tělesně
postižených OV P-3  37 000 Kč, Speciální
domov mládeže Chotěšice 30 000 Kč, Na-
děje 50 000 Kč, Remedium Praha 25 000
Kč, Obč. poradna Remedium 25 000 Kč,
Aliance českých organizací a žen s rakovi-
nou prsu 25 000 Kč, Diakonie Sboru círk-
ve bratrské - stacionář pro děti s kombino-
vaným postižením 20 502 Kč
Schválila
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví
byt. domu čp. 697 – ostatní stavba, dvorní
objekt s pozemkem parc. č. 64/2, k.ú.
Žižkov, Kubelíkova 13

Distribuční firma našich Radničních
novin - ADM zavedla 24. 2. 
novou reklamační službu 
na tel.: 283 101 505

- Kateřina Benková.
Zde je možné nahlásit veškeré stížnosti

na roznos RN a požadovat nápravu.

V˘bor kontrolní – kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ, kontroluje dodržování práv-
ních přepisů ostatními výbory a ÚMČ, plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ
- předs. Ing. K. Procházka, T. Roubal, M. Graciasová, K. Mirovičová, P. Hurda, B. Císa-
řová, Ing. B. Nigrin, Ing. J. Holub, MUDr. M. Procházka, tajemník Mgr. S. Pellarová. 
V˘bor finanãní - provádí kontrolu hospodaření s majetkem a s finančními prostředky
MČ, plní další úkoly, kterými jej pověří ZMČ – předs. Ing. B. Nigrin, Bc. O. Pecha,
J. Šmíd, Ing. P. Zvěř, Ing. J. Holub, Ing. T. Mikeska, Ing. J. Heller MBA, tajemník
Ing. P. Fišer. 
V˘bor pro územní rozvoj a dopravu – posuzuje a zaujímá stanoviska jako podklad pro
vyjádření ZMČ k návrhu územně plánovací dokumentace Prahy. Bere na vědomí pravi-
delné informace Odboru stavebního o probíhajících stavebních řízeních většího významu
a posuzuje, zda záměry investorů jsou v souladu s územním plánem, navrhuje řešení do-
pravní situace v městské části - předs. RNDr. E. Kaprasová,CSc., Bc. O. Pecha,
MUDr. M. Zeman, P. Hurda, MUDr. J. Jungwirth, J. Plíva, Ing. B. Nigrin, D. Mušková,
Z. Pavelka, tajemník Ing. arch. Z. Fikar. 
V˘bor pro privatizaci bytového fondu – projednává materiály týkající se privatizace
bytového fondu, připravuje zásady pro privatizaci byt. fondu, dohlíží nad průběhem pri-
vatizace, spravuje fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů - předs.
M. Kozumplíková, Ing. J. Holub, Z. Lochman, Ing. D. Reisiegel, K. Mirovičová, 
B. Císařová, M. Kucián, M. Koksová, Ing. I. Zeman, P. Kubiče, Ing. V. Nezpěvák, tajem-
ník I. Povýšilová. 
V˘bor pro realizaci majetku – projednává a navrhuje nabytí a převod nemovitých věcí
s výjimkou privatizace bytového fondu, projednává a navrhuje pronájem nebo výpůjčky
nemovitého majetku - předs. B. Císařová, M. Kucián, MUDr. M. Zeman, MUDr. 
E. Rusová, K. Mirovičová, J. Plíva, PhDr. J. Cháb, Ing. T. Mikeska, P. Kubiče, tajemník
I. Povýšilová. 
V˘bor pro správu grantového a podpÛrného fondu – je poradním orgánem ZMČ 
pro oblast správy grantového a podpůrného fondu MČ - předs. M. Český, J. Plíva, 
M. Kozumplíková, MUDr. M. Zeman, Bc. Ondřej Pecha, Mgr. M. Benda, M. Koksová, 
Ing. B. Nigrin, V. Vrabcová, T. Roubal, Z. Pavelka, tajemník J. Brabec, DiS. 
V˘bor pro fiízení pfiestavby stadionu Viktoria ÎiÏkov – projednává materiály týkají-
cí se účasti MČ na přestavbě stadionu - předs. M. Kucián, P. Hurda, MUDr. E. Rusová,
Ing. B. Nigrin, T. Roubal a Ing. K. Procházka.

Mnoho obyvatel nejen naší městské části jednou za čtrnáct dní, v neděli dopo-
ledne, vyrazí na fotbal, podívat se, jak Viktorka válí.
V loňském roce všichni mohli zaregistrovat výraznou změnu jižní a západní tribuny. Zmi-
zel štěrk a místa na stání, objevily se nové sedačky. Viktorka udělala kus práce, nyní se
hlásí ke slovu obec. Již od podzimu je rozhodnuto, že celý stadion přestavíme na sice ma-
lý, ale velmi moderní fotbalový stánek. Shromáždit prostředky na takto rozsáhlou rekon-
strukci však potrvá ještě několik měsíců. V létě tak budeme začínat tím, co dnes Viktorku
trápí nejvíce. Zázemím jak pro hráče, tak pro delegáty zápasů, rozhodčí, dopingové kon-
troly atd. Dnes je velmi malé a nesplňuje kritéria Českomoravského fotbalového svazu
pro příští ligový ročník. Rozšíří se tak současná hlavní tribuna a zřejmě také zmizí červe-
né plechové garáže u hlavního vstupu na stadion. Na stavbu je velmi málo času, ale jsem
přesvědčen, že společně s Viktorkou vše zvládneme tak, aby nový ligový ročník začal
v novém zázemí odpovídajícím kvalitám současného fotbalového týmu. A vás všechny,
kteří budete mít zájem, pozveme na prohlídku těchto nových prostor, jinak běžně nepří-
stupných. Takže sledujte Radniční noviny, ať víte, kdy můžete na prohlídku přijít.

Michal Kucián, zástupce starosty

● Zvolilo přísedící pro Obvodní soud P-3 ● Vzalo na vědomí, že počet obyvatel MČ P-3
činil k 1. 1. 2002 celkem 72 469 osob ● Schválilo předložený návrh rozpočtu MČ P-3 na
rok 2003 v objemu příjmů ve výši 459 895 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 487 835 tis.
Kč a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 27 940 tis. Kč ● Schválilo poskytnutí daru
MV ČR, zastoupenému ředitelem OŘ Policie P-3 ve výši 70 000 Kč na nákup kopírova-
cího stroje 
● Schválilo záměr prodeje id. 1/6 byt. domu čp. 1130 s pozemkem parc. č. 1009 v k.ú.
Žižkov, Chelčického 12, spoluvlastníkovi ● Schválilo záměr prodeje pozemku parc. č.
3914 k.ú. Žižkov, ve vnitrobloku Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, Viklefova ● Schvá-
lilo koupi pozemků parc. č. 4283/1,2,4, 4280/12 k.ú. Žižkov, ul. Pod Kapličkou, od správ-
ce konkursní podstaty úpadce Tesla Praha Strašnice, a.s. v likvidaci ● Schválilo žádost
o svěření pozemků parc č. 163/12,13 a parc. č. 165 vč. podzemní stavby bývalého veřej-
ného WC pod pozemkem parc. č. 163/13, vše v k.ú. Žižkov ● Schválilo žádost o svěření
pozemku parc. č. 2639/113 v k.ú. Žižkov ● Schválila prodej byt. domu čp. 1479 s po-
zemkem parc. č. 2046 k.ú. Žižkov, Domažlická 10 byt. družstvu Domažlická ● Vzala na
vědomí doporučení výboru pro územní rozvoj ZMČ z 14. 10. 2002 a schválila „Lokali-
zační studii a záměr pro výstavbu veřejných hromadných garáží ve vybraných lokalitách
MČ P-3“ ● Schválilo prodej byt. domu čp. 1599 s pozemky parc. č. 1560/3 a parc. č.
1561, Lucemburská 27, 29, 31, Radhošťská 16, byt. družstvu LuRa čp. 1599 ● Schválilo
prodej byt. domů - čp. 1831 s pozemkem parc. č. 1477, k.ú. Žižkov, Lucemburská 36, byt.
družstvu Lipový květ -  čp. 1822 s pozemky parc. č. 4156 a 4157, Malešická 19 byt. druž-
stvu Malešická ● Schválila prodej byt. domů čp. 1301 s pozemkem parc. č. 2499 k.ú. Vi-
nohrady, Velehradská 17 byt. družstvu Velehradská 17, čp. 1677 s pozemkem parc. č.
2036 k.ú. Žižkov, Hájkova 13 byt. družstvu Vítkov ● Vzalo na vědomí zprávu Rady ško-
ly ZŠ Perunova 3 a zprávu Rady školy ZŠ Pražačka ● Schválilo „Program regenerace
městské památkové zóny - MČ P-3“ jako jeden z výchozích podkladů pro navazující po-
řizování územně plánovacích podkladů a dokumentací ● Schválilo prodej byt. domů čp.
1990 s pozemkem parc. č. 2679 k.ú. Vinohrady, Libická 11 byt. družstvu Libická, čp. 35
s pozemky parc. č. 57 a parc. č. 58 k.ú. Žižkov, Kubelíkova 5 byt. družstvu Kubelíkova
čp. 35/5, čp. 2168 s pozemky parc. č. 2825/1, parc. č. 2826/1, 2  k.ú. Žižkov ● Schválilo
záměr prodeje budovy čp. 1956 – objekt obč. vybavenosti s pozemky parc. č. 3218/4, 8,
9, 10, 12 vše k.ú. Žižkov, Koněvova 214 ● Schválilo rozdělení čistého výtěžku povodňo-
vé sbírky ve výši 612 000 Kč: MČ P-8 562 000 Kč, ZOO Praha 50 000 Kč. ● Vzalo na
vědomí změny a doporučení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmov-
ny PČR k návrhu na znak a prapor MČ P-3 ● Ruší usnesení ZMČ z 19. 3. 2002 k prode-
ji části byt. domu čp. 697 s částí pozemku parc č. 64, k.ú. Žižkov, Kubelíkova 13 a schvá-
lilo prodej ostatní stavby - dvorního objektu bez čp. a evidenčního s oddělenou částí
pozemku parc. č. 64 pod číslem 64/2, k.ú. Žižkov, Kubelíkova 697/12 ● Souhlasila s bez-
platným převodem nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely Vinohradská
176, čp. 1513 s pozemkem č. 3655, nemocnice Kubelíkova 16, čp. 1250 s pozemkem
č. 1250 s pozemkem č. 1262, Koněvova 205 a 221, Jeseniova 60 a 58 na kraj hl. m. Prahu
– MČ P-3 ● Jmenovalo dva zástupce ZMČ do dozorčí rady CNK Palác Akropolis:
MUDr. Marka Zemana a J. Šmída.

Viktorka dostane nov˘ kabát

Zastupitelstvo ze dne 20. 2. 2003

Jak dopadla soutûÏ na ‰kolách

ZMâ souhlasilo také se zfiízením v˘borÛ:

V minulém čísle Radničních novin jsem informovala o skutečnosti, že děti ze základních
škol Prahy 3 se stanou jedněmi z prvních návštěvníků kina Oskar IMAX.
Od 24. 2. do 14. 3. probíhala na všech školách soutěž s názvem Spring Day in Europe
(Jarní den v Evropě). Na základě výsledků této soutěže bylo vybráno 700 žáků, kteří s ne-
bývalým nadšením ocenili předpremiérovou projekci v trojrozměrné technologii. Ta se
uskutečnila 20. 3. v dopoledních hodinách.
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
● 1.- 3. ročník - Já a můj evropský kamarád
● 4.- 6. ročník - Já a můj evropský region
● 7.- 9. ročník - Co mi EU přinese a co mi vezme
Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhlášeni při závěrečné besedě nad uvedenou tema-
tikou, která proběhla v zasedací síni naší radnice 21. 3. Účast přislíbila ministryně škol-
ství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková. Nejúspěšnější práce žáků základních
škol byly vystaveny v Galerii pod radnicí do 28. 3. a také umístěny na webových strán-
kách MČ Praha 3. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Foto Michaela Púčiková

Foto archiv Viktorie Žižkov
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● Jaké byly vaše hudební
začátky?
Hrál jsem v kapele Otcovy
děti a v roce 1995 jsem za-
ložil skupinu Traband. 
● Máte hudební vzdělá-
ní?
Po rodičích jsem zřejmě
získal schopnost domácího
lidového muzicírování a
jsem absolutní samouk.
Hraji na to, na co je právě
třeba. Když v kapele chy-
běl klarinet, tak jsem ho
zvládl, když byl potřeba
akordeon, tak bylo nejjed-
nodušší naučit se hrát i na
něj, než hledat dalšího
člena. 
● Kolik hudebních ná-
strojů tedy vlastně ovládáte?
Klarinet, akordeon, baskytaru, kytaru, mandolínu, klavír.
● Úžasný záběr a k tomu ještě zpíváte…
Zpívat jsem se také nikde neučil.
● Univerzální lidové vozítko trabant vzniklo v době, kdy Ame-
rice vládl rokenrol. Objasněte název své skupiny a proč to D
na konci?
Když kapela vznikla, byli jsme tři – basa, bicí, kytara. Traband s D
na konci je Band, tj. kapela, ve které jsou tři muzikanti – v pod-
statě je to slovní hříčka. Taky se nám líbila paralela s tím vozítkem,
které nadělá strašně moc hluku a děsně smrdí. Je to laciný, lidový
a hospodský, což se dá vztáhnout na tu naši muziku. Je stylově těž-
ko zařaditelná, ale ujal se všeobecný název taneční hudba – dech-
no, případně rocková dechovka. 
● Jaká je konkrétně?
Na koncertech vystupujeme v šesti a hrajeme obyčejné písničky,
které se dají zazpívat stejně tak u táboráku, jako s kapelou v jaké-
koli úpravě. Akorát my to hrajeme na netradiční nástroje. Občas
s námi vystoupí nějaký host, třeba Vladimír Javorský na tenorsa-
xofon nebo Vašek Koubek na akordeon.

● První desku Orel a pan-
na jste v roce 1995 vydali
vlastním nákladem…
To byla jen kazeta - demo
nahrávka. To znamená, že
si zaplatíte studio, pokud
nemáte možnost nahrát si
to doma v obýváku, zapla-
títe si vydání té desky, ro-
zesíláte ji po klubech, ale
žádný finanční návrat neče-
káte. Není to na škodu věci,
každá nekomerční skupina
to tak dělá, aby o sobě dala
vědět. U „umělých“ kapel
je to pochopitelně zcela od-
lišné. 
● Zpíváte výhradně česky,
vaše texty jsou rovnocenné
hudební složce. Některé

kapely na to takový důraz nekladou. Kdo je jejich autorem?
Já.
● A hudby?
Většinu písniček skládám také já, ale kapela k tomu dodá aranžmá,
takže je to svým způsobem taková kolektivní práce.
● Jste ze Žižkova, je tu nějaká souvislost?
Naše druhá deska Kolotoč lidem sice trochu připomínala radu Va-
cátka a prvorepublikovou atmosféru, ale my hrajeme současnou
hudbu o současných lidech a inspirujeme se tím, co je okolo nás.
A právě Žižkov je obecně průsečíkem všech možných kultur, ze
kterých čerpáme.
● Jaká je skladba vašeho publika?
Především studenti, tak kolem dvaceti let, což nás velice těší.
Čekali bychom spíše čtyřicátníky.
● Co chystáte pro své příznivce v nejbližší době?
Celoroční koncertní šňůru k naší nové desce Road Movie. Naše
stálá scéna je na Dobešce, 27. března tu máme koncert, další
16. dubna. Třetího dubna hrajeme v Divadle Minor. Jinak pravi-
delně jezdíme po republice, často i na Slovensko. 

Eva Horníčková

Na náv‰tûvû u ... hudebníka Jaroslava Svobody
Narodil se u Kolína a jeho dětství bylo spojeno s hudbou, i když netypickou. Pod okny jeho rodného domu se ubíraly vesnické
kutálky k místnímu hřbitovu, funebrácké marše i veselejší pochody na zpáteční cestě se mu navždy vryly do paměti. František
Kmoch a jeho dechová hudba do jisté míry předurčila další životní směřování. Dnes žije na Žižkově a pochvaluje si zdejší at-
mosféru. Jeho kapela Traband sklidila obrovský úspěch na letošním Žižkovském masopustu na Kostnickém náměstí.

Když se firma Dipra, která nabízí uplatnění mentálně postiženým občanům, ocitla v té-
měř bezvýchodné situaci v domě se soukromým majitelem, požádala MČ Praha 3 o po-
moc. Dohodla se pak s radnicí na možnosti přebudovat původní skladové a výrobní pro-
story v Nitranské 16, v domě v majetku městské části, na chráněnou dílnu. Téměř obratem
tady vzniky ve dvorním traktu dvě příjemné prostorné dílny s proskleným stropem, díky
radnici za zvýhodněné nájemné.
Na slavnostní otevření chráněné dílny přišla řada významných hostů z vlády i z úřadů prá-
ce, vždyť zapojení hendikepovaných a vznik dalších chráněných dílen je důležitou oblas-
tí státního plánu zaměstnanosti. Firma Dipra nabízí práci ve dvou chráněných dílnách
v Radlicích a také v Lounech. „Mám radost, že z mrtvých skladových prostor se staly pro-
story živé, které pomáhají uplatnit se našim hendikepovaným spoluobčanům,“ uvedla zá-
stupkyně starosty Milena Kozumplíková při slavnostním otevření dílny. 
Práci tady našlo 24 mentálně postižených, z toho 20 jich je s postižením těžkým. To však
ani nepoznáte. Při vstupu do dílny vás naopak překvapí příjemná atmosféra, ke které jis-
tě vydatně přispívají dvě vedoucí provozu. Zaměstnanci dílny se uplatní při drobné ruko-
dělné práci, 5-6 hodin denně sáčkují gumičky z velkododávek z Asie do různých váho-
vých balení. 
A jak jsou spokojeni? „Do dílny mě vozí z Chodova,“ říká slečna, která se na snímku
ochotně usmívá do objektivu. „Jsem v dílně 4 roky a moc se mi tu líbí.“

Text a foto Stáňa Peričová

V pátek 21. 3. za velkého zájmu Žižkovanů, Vinohraďanů
i mnoha dalších Pražanů otevřelo své brány polyfunkční
centrum Palác Flora.
Monstrózní, poněkud „těžký“ objekt na křižovatce Jičínské a Vi-
nohradské se supermarketem
Albert, mnoha obchody a buti-
ky přivítali ti, kteří rádi naku-
pují pod jednou střechou. Kdo
dává přednost spíš tomu svému
obchůdku za rohem, kde paní
prodavačku dobře zná, sem
může zajít např. do Cinemacity
nebo do 3D kina Oskar IMAX. 
V Evropě je podobný typ mód-
ního a zábavního centra velmi
oblíbený a Praha se tomuto
trendu vcelku rychle přizpůso-
bila. Zatímco např. Praha 5 za-
číná být hypermarkety již přepl-
něná, v našem okolí je to zatím
první multifunkční objekt. Díky
svému výhodnému napojení
přímo na metro A se dá očeká-
vat i značný zájem kupujících z okolních oblastí, jinak je tu čtyřpo-
dlažní parkoviště pro 800 vozů.
Hlavní tepnu paláce tvoří 120 metrů dlouhá pasáž. Najdete tu tře-
ba čistírnu, lékárnu, poštovní a bankovní služby, drogerii, video-

půjčovnu. Speciální „Patro módy“ nabízí obchody s módními
značkami, oblečení pro mladé i celou rodinu, butiky, parfumerie.
Sympatické je, že 60 % těchto obchodů tvoří české firmy. V po-
sledním patře je tzv. zábavní zóna - kulečník, videohry, „fast

food“, kavárny, restaurace, spo-
lu s KFC snad poprvé i McDo-
nald’s. Právě tady najdete také
avizované Cinemacity s 8 sály
a Oskar IMAX, celkem s až
2000 sedadly. „Půjde o jakési
»ověřovací období« paláce, ve
kterém se doladí celý provoz,“
uvádí mj. Noah Maayan, zá-
stupce investora Africa-Israel
Investments Group. (Ten roz-
jíždí nedaleko paláce další vý-
stavbu. Ve víceúčelovém kom-
plexu Korunní Dvůr, na místě
vyhořelého pivovaru, vznikne
cca 35 600 m2 bytů spolu s ob-
chodními a kancelářskými pro-
storami.)
Výstavba centra s obchodní

plochou 21 000 m2 a kancelářskou plochou kolem 18 000 m2 za-
čala v r. 2000, a to prostřednictvím českých firem – generální do-
davatel byl Metrostav. Náklady by se měly investorovi vrátit do
13 let. Text a foto Stáňa Peričová

V pondělí 10. března na téměř dvou stovkách českých radnic, stejně jako v dalších ev-
ropských městech, zavlála tibetská vlajka. Tento den se v mnoha demokratických zemích
slaví jako den Tibetu k uctění památky obětí protičínského povstání ve Lhase v roce 1959
i k připomenutí neustálého porušování lidských práv v jedné z nejchudších a nejhůře
zkoušených zemí světa. 
Mezi obce, které již tradičně vyjadřují svoji solidaritu s lidem Tibetu, patří i Praha 3. 

Také letos bohatý doprovodný program a samotné vyvěšení vlajky z balkonu radnice při-
lákal kromě televizních kamer, novinářských fotoaparátů i velké množství občanů, kteří
přivítali možnost projevit svůj názor na čínskou přítomnost v Tibetu.
Mezi účastníky bylo mnoho mladých lidí, studentů i maminek s dětmi, tedy těch, kteří ofi-
ciální akce na úřadech běžně nenavštěvují. Zástupci neziskových organizací, které se za-
bývají podporou Tibetu, ocenili program i úvodní projev starosty Milana Českého. Krát-
kou přednáškou na téma Život v Tibetu pokračovala při promítání diapozitivů
i předsedkyně nadačního fondu Potala PhDr. Zuzana Ondomišiová, při vernisáži fotogra-
fií v Galerii pod radnicí promluvil o současné situaci na poli lidských práv v této, dnes
čínské autonomní oblasti, zástupce sdružení Lungta, Miloslav Pošta. Závěr patřil hře na
tibetské mísy a rozmetání obrázkové mandaly. 
Michal Horák je z Kobylis, ale na Žižkov přesto přijel: „Jsem na žižkovské radnici popr-
vé, pamatuji si z minulých let, že tu vždycky vlajka byla. Celá akce se mi velmi líbila,
chutnal mi čaj, potěšila mě meditativní hudba a obě přednášky. Jsem rád, že se Žižkov ne-
spokojí s pouhým vyvěšením vlajky a že se otázkou lidských práv zabývá stále více lidí.“

Text a foto Michaela Púčiková

První náv‰tûvníci v Paláci Flora

Vlajka pro Tibet

Chránûná dílna pro hendikepované

Máme nového prezidenta 
Pátek 28. února byl ve znamení dvou významných událostí.
Ve stejné době, kdy na Žižkově začínal radniční zabíjačkou
již 10. ročník tradičních masopustních oslav, usilovali po-
slanci a senátoři ve Španělském sále Pražského hradu o to,
zvolit ve třetí volbě nového prezidenta. S tím rozdílem, že za-
tímco průběh prezidentské volby byl na Žižkově bedlivě sle-
dován, stejný zájem poslanců a senátorů o dvorek žižkovské
radnice pochopitelně chyběl. Den to byl ale úspěšný na obou
místech. Desátý ročník Masopustu zdárně odstartoval a Par-
lament konečně Česku zvolil nového prezidenta. 
Zvolení Václava Klause komentoval pro RN také starosta
Milan Český: „Z jeho zvolení mám upřímnou radost. Věřím,
že ji pociťuje každý, kdo uvážlivě poměřoval kompetentnost
jednotlivých kandidátů zastávat prezidentský úřad. Pro tuto
roli jsme potřebovali výraznou osobnost a takovými předpo-
klady Václav Klaus bezesporu disponuje. Považuji za důleži-
té, že parlament jeho zvolením vyjádřil většinové mínění spo-
lečnosti - řada lidí měla vůči Václavu Klausovi takové či

onaké výhrady, nicméně mezi prezidentskými kandidáty byl mezi veřejností jednoznačným favoritem. Je to člověk formátu státníka, kte-
rý se určitě stane více než důstojným nástupcem Václava Havla.“
Jak je to se vztahem nového prezidenta k naší městské části? Dvaašedesátiletý Václav Klaus je profesorem ekonomie, akademické vzdě-
lání získal při studiu na Vysoké škole ekonomické. Dnes je asi absolutně nejvýraznějším absolventem této školy. Za méně známou sku-
tečnost lze považovat to, že Václav Klaus v Praze 3 předtím studoval gymnázium na dnešním náměstí Jiřího z Lobkovic. Naši městskou
část ve funkci premiéra a posléze předsedy Parlamentu v posledních letech také několikrát oficiálně navštívil. Jednou z příležitostí byl li-
stopad 1999, kdy na náměstí před Vysokou školou ekonomickou spolu s Margaret Thatcher odhaloval sochu Winstona Churchilla (foto).
Starosta Milan Český, jehož pozvání tehdejší předseda Parlamentu přijal, k této návštěvě říká: „Byl to velmi důstojný okamžik. Churchil-
lovu sochu, kopii slavné londýnské plastiky, jsme odhalovali symbolicky v den desátého výročí 17. listopadu 1989. Přítomnost člověka,
který největší měrou ovlivnil události posledních deseti let v naší zemi, byla naprosto přirozená. Pro Václava Klause to byla také příleži-
tost setkat se s bývalou britskou ministerskou předsedkyní, která mu názorově byla vždy hodně blízká. Nedávno jsem se dostal k pamě-
tem paní Thatcherové a potěšilo mě, jak hezky vzpomíná na tuto svou návštěvu v Praze.“
Poslední oficiální návštěva Václava Klause v Praze se odehrála téměř přesně před rokem. O ekonomických tématech diskutoval při před-
nášce se studenty Vysoké školy finanční a správní ve Vlkově ulici, poté navštívil radnici na Havlíčkově náměstí. „Byl to velmi příjem-
ný rozhovor, hovořili jsme o běžných záležitostech činnosti úřadu. Václav Klaus se velmi živě a se znalostí věci zajímal o problémy, kte-
ré musíme řešit,“ vzpomíná na únor minulého roku starosta Milan Český.
Nezbývá než věřit, že Václav Klaus, který opakovaně deklaroval, že se bude zajímat o každodenní starosti a život občanů, brzy Prahu 3
navštíví také ve své nové roli - ve funkci našeho prezidenta. -pb-, foto Jan Zavřel

Jeden z prvních koncertů Trabandu proběhl v Paláci Akropolis

„Vážená paní (pane),
je nám ctí, že prožíváte svůj život mezi obyvateli naší městské čás-
ti…“ To je jedna z několika vět, která potěší občany při dožití 85,
90 a více let. Při tomto jubileu k nim přichází aktivista s osobním
dopisem od starosty Milana Českého, aby jim předal i hodnotný

dárkový balíček. To si staří občané zaslouží, o tom není pochyb. Ale je obdivuhodný zá-
jem Zastupitelstva městské části Praha 3, Odboru kultury a paní Valentové, která všechna
výročí neúnavně pečlivě eviduje a věnuje občanům zaslouženou pozornost.
Praha 3 je známá řadou zajímavých aktivit, které navazují na staré žižkovské tradice ne-
bo reagují na současné dění. Tak mohou tyto řádky vyznít jako běžná samozřejmost, ale
málokdo si uvědomí, že se z našeho života pomalu vytrácí zájem o lidi kolem nás. Kdo
se dnes zajímá o to, jak žijí sousedé za vedlejšími dveřmi? O čem přemýšlejí, co je těší
i tíží, když jsou ve svém bytě sami. Stáří se vždy přihlásí se všemi stinnými stránkami
a někdy i s tou nejstinnější - osaměním a nezájmem blízkých. Za dveřmi jubilanta, na kte-
ré zaklepe gratulant s dopisem a dárkovým balíčkem, se odehrává finále jednoho lidské-
ho života, který měl nejrůznější podoby. Jedno je však společné. Překvapení, že si na ně-
ho někdo vzpomněl, radost z dopisu pana starosty i z toho, že při pracovním vytížení se
najdou lidé, kteří věnují svůj čas nejstarším spoluobčanům, a to nejcennější – srdečné lid-
ské slovo.
Nedokážu tlumočit všechna ta upřímná dojetí, díky a někdy i slzy radosti, se kterými se
setkávám pokaždé, když předávám gratulaci s přáním všeho nejlepšího. Zavírám dveře,
odcházím, ale laskavé slovo zůstává, hřeje na duši a nezmizí.
Proto přeji za všechny seniory naopak panu starostovi, členům zastupitelstva i paní Mar-
tě Valentové pevné zdraví a mnoho sil do další tolik záslužné práce. Mgr. Eva Siweková

Pí‰ete  nám . . .

Návštěvníci se mohli občerstvit lahodným kořeněným čajem
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Vážení čtenáři a pamětníci,
pokud je vám jasné, o jakou stavbu se jedná, a víte-li přibližné datum, kdy byla pořízena
tato fotografie, napište nám. Uvítáme i jakékoli podrobnější informace vztahující se k to-
muto snímku. Tři správné odpovědi budou oceněny Velkým lunárním kalendářem 2003,
který nám věnovalo Nakladatelství LIKA KLUB, Kostnické nám. 5, P-3. Na vaše odpo-
vědi se těšíme do 10. 4. na adrese Radniční noviny, Lipanská 7, 130 85 Praha 3.

Ve 30. letech vznikla myšlenka vybudovat co nejblíže centra jeden ze základních
systémů zásobování Prahy. Na rozloze cca 35 ha byl v r. 1936 zahájen provoz Ná-
kladového nádraží. Ovšem objem zdejší nakládky i vykládky se dnes stále snižuje,
část území je již dlouhodobě zpustlá a nevyužitá nebo zde působí firmy v pronájmu.
Vlastník území - České dráhy, se proto rozhodl, že asi třetinu plochy přenechá ke ko-
merčnímu využití.
Rail Real a.s., zájemce o výstavbu na tomto území, které opouštějí České dráhy a další
firmy v pronájmu, již připravil plánovací podklady. Nyní probíhá posouzení výstavby
z hlediska vlivu na životní prostředí. 
Víme, že každá nová výstavba vás velmi zajímá, uvádíme proto část připomínek MČ Pra-
ha 3 ke zmiňované dokumentaci „Komerční zóna Žižkov – Nákladové nádraží – I. etapa,
posuzování vlivů na životní prostředí“. Návrh I. etapy  bude na závěr  zhodnocen státním
orgánem ochrany životního prostředí jako podklad pro stanovení zadávacích podmínek
pro územní řízení.
Stanovisko Prahy 3 konstatuje překračování limitů imisí, ovšem díky modernizaci techni-
ky by mělo dojít v budoucnu spíše k jejich poklesu a posuzovaná stavba je zvyšuje pou-
ze nepodstatnou měrou. Materiál však nezohledňuje předpokládaný rozvoj okolí, např.
vliv potenciální „Jarovské spojky“. Je zapotřebí stanovit jasný postoj správce železnic,
a to je buď opuštění Nákladového nádraží, nebo naopak jeho přestavba na moderní ter-
minál pro zásobování Prahy. 
MČ Praha 3 ve vyjádření k dokumentaci také žádá o zvážení záměru vybudování ko-
merční zóny v první etapě a o zvážení následného dopadu plynoucího z její realizace.
Myslí se tím např. jednostranná preference automobilové dopravy v oblasti, která není
předměstskou nákupní zónou, ale živou součástí města. 
Radnice také upozorňuje investora na záměr SKM, správce bytového fondu MČ Praha 3,
vybudovat střešní nástavby v ulici Malešické, které budou nárokovat další místa pro par-
kování. Naše radnice má zájem i o spolupráci při výstavbě bytových domů. Domnívala se,
že právě bydlení, které řeší až 4. etapa zástavby, se bude předložená studie věnovat z vět-
ší části.
Záměrů je jistě mnoho, takže doufejme, že ty nejlepší budou realizovány a po dlouhá lé-
ta spíše zpustlé území najde své konkrétní praktické využití a nebude jednostranně prefe-
rovat pouze výstavbu dalšího supermarketu. Stáňa Peričová a MUDr. Marek Zeman

Ve čtvrtek 6. března se dveře v Základní škole Perunova otevře-
ly netradičně dvakrát. Nejprve ráno, kdy žáci přicházeli na běž-
nou výuku, a podruhé večer, před 18. hodinou. Na tento čas byl
totiž stanoven začátek „Večerního setkání v Perunce“. Program,
který trval téměř dvě hodiny, nemohl nikdo vidět celý. Byl totiž
pro jednoho člověka příliš rozsáhlý. V mnoha třídách žáci se
svými učitelkami předváděli rodičům, absolventům a mnoha
dalším příznivcům školy, co dovedou, jak vynikají v různých
dovednostech. Mohli jsme tak vidět prvňáky, jak hráli na flétny,
zpívali, předváděli divadlo, děti o něco málo starší, jak se svým
rodičům ukázaly jak umí pracovat s nůžkami a papírem, aby
z něj během chvíle vykouzlily kočičku v té či oné podobě, ho-
kusy-pokusy v učebně fyziky jsem nestihl, neboť jsem se zdržel
u čtvrťáků na stavbě hradu, a tak bych mohl pokračovat dlouho.
Všichni, kteří ten večer ve škole vystupovali, ať jsem je jmenoval, nebo ne, odvedli kus práce. Stejně jako ti, kteří jim s přípravou po-
máhali. Ten večer jsem ve škole viděl jen spokojené výrazy ve tvářích. U dětí, učitelů – tedy většinou učitelek -, rodičů. Prostě všech. A
to se mi líbilo. Tak se totiž také utváří onen vztah mezi školu, rodičem a dítětem. Takže díky vám za pozvání. Bylo to prima.

Michal Kucián, zástupce starosty

Po téměř ročním „zkušebním“ provozu otevřelo Dětské centrum v Chlumově oficiálně
své brány. Mezi pozvanými hosty nechyběli ani zástupci radnice, zástupkyně starosty Mi-
lena Kozumplíková (foto), vedoucí Odboru školství Mgr. Přemysl Hrabě, vedoucí oddě-
lení sociální prevence Irena Melmerová a Margita Lakatošová. Herečka Gabriela Filipi
přivítala také hosty z ministerstva vnitra, ze ZŠ Havlíčkovo náměstí a ředitele Teen Chal-
lenge pro Českou republiku Pavla Ministra.
Dětské centrum je třikrát do týdne otevřeno od 14 do 18 hodin pro všechny děti, které se
dosud jen bezcílně potulovaly po Žižkově. Společně si tu hrají, kreslí, zpívají, učí se.
O Dětském centru jsme podrobně psali v RN č. 11/02. Požádala jsem tedy vedoucí cen-
tra, Lucii Beňovou o stručné zhodnocení činnosti: 
„Za největší úspěch považuji, že se nám daří odpolední doučování a psaní úkolů. Navá-
zali jsme spolupráci se školou na Havlíčkově náměstí, kam chodí většina „našich“ dětí.
Učitelé nám poradili, jak na to, koupili jsme učebnice. Od příštího školního roku bychom
chtěli otevřít Dětské centrum i v úterý a čtvrtek – jen pro školní doučování. 
Díky sponzorům jsme se s dětmi vydali do kina i na Petřín, až bude hezky, pojedeme vla-
kem na Karlštejn. Na léto připravujeme tábor, už máme domluvený statek v jižních Če-
chách. Bohužel můžeme vzít jen dvacet dětí, takže nebude lehké je vybrat. 
Děkujeme všem, kteří nás podporují, a doufáme, že nám zachovají přízeň i nadále.“

Text a foto Michaela Púčiková 

Nebytové prostory
1. Sudoměřská 31/1650, kancelář, tichá služba, 56,34 m2, suterén

(min. nájemné 500 Kč/m2/rok)
2. Radhošťská 18/1623C, kancelář, tichá služba, 35,90 m2, příze-

mí (min. nájemné 700 Kč/m2/rok)
3. Vinohradská 172/2370, sklad, 57,73 m2, suterén (min. nájem-

né 500 Kč/m2/rok)
4. Lupáčova 10/805, sklad 9,00 m2, suterén (min. nájemné 400

Kč/m2/rok)
5. Lupáčova 14/815, sklad, 13,00 m2 dtto, přízemí (min. nájemné

450 Kč/m2/rok)
6. Sabinova 8/278, kancelář, sklad 66,51 m2, suterén (min. nájem-

né 600 Kč/m2/rok)
Prohlídka nebytových prostor je 27. 3 2003. 

GaráÏová stání
1. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.53, 11,00 m2 (min. nájem-

né 900 Kč/m2/rok)
2. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.27, 14,14 m2 (min. nájem-

né 900 Kč/m2/rok)
3. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.102, 12,00 m2 (min. ná-

jemné 900 Kč/m2/rok)
4. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.202, 10,00 m2 (min. ná-

jemné 900 Kč/m2/rok) V období 7-10/2003 zde bude probíhat
rekonstrukce. Po tuto dobu je nebude možno užívat! 

5. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 33, 12,25 m2 (min. nájemné
900 Kč/m2/rok) V období 5-7/2003 zde bude probíhat rekon-
strukce. Po tuto dobu je nebude možno užívat!

Prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek,
zaslaných MČ Praha 3 – Úřad městské části na adresu: Praha 3,
Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení
č. 158. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či ne-
správně, do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveď-
te konkrétní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemné-
ho (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za
přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií
výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabíd-
nutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co budete v nebytových
prostorech provozovat. (K provozování výherních a hracích au-
tomatů nebudou nebytové prostory pronajaty). Do výběrového
řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3
finanční pohledávky. Podmínkou pro pronajmutí garáže (garážo-
vého stání) je trvalé bydliště v Praze 3. (Pokud budete zasílat na-
bídky na více garážových stání (garáží), je nutno zaslat každou na-
bídku samostatně!)
Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude 4. 4. v 15 hod.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb
RMČ 7. 4. 2003. 

Voln˘ atelier
Jeseniova 41/449, atelier, 32,13 m2, 9. podlaží, (min. nájemné 800
Kč/m2/rok)
Prohlídka umožněna 1. 4. 2003 od 9 do 10 h.
Podmínky nájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou – 5 let. Atelier bude pronajat na základě vašich písemných
nabídek, zaslaných MČ Praha 3 – Úřadu městské části na adresu:

Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou: „Výbě-
rové řízení č. 159 - ATELIERY“. Obálky takto neoznačené nebo
označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty ne-
budou. V nabídce stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou
pro tento atelier považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňuje-
me, že jedním z kritérií výběrového řízení pro obsazení atelieru
bude nabídnutá výše nájemného. V nabídce uveďte jméno a pří-
jmení, datum narození, adresu, telefon, zaměstnání, vzdělání.
K nabídce je nutno doložit ● popis dosavadní umělecké výtvar-
né činnosti s příslušnou dokumentací ● čestné prohlášení, že ne-
jste uživatelem jiného atelieru. Nabídky, které nebudou výše
uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového řízení
zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci,
vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. 
Konečný termín pro příjem nabídek je 11. 4. v 15 h. Výběrové
řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb Rady měst-
ské části 28. 4. 2003.

Mâ Praha 3 má zámûr pronajmout dvorní objekt
vã. dvou garáÏí

Havlíčkovo nám. 11/746, komerční 169,01 m2 - jedná se o neby-
tové prostory v 1. a 2. podlaží a 2 garáže ve dvoře
Prohlídka umožněna 3. 4. 2003 od 9 do 10 h.
Podmínky nájmu: minimální nájemné 100 Kč/m2/rok, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 10 let, nájemné bude
hrazeno čtvrtletně předem. Tento objekt bude pronajat na základě
vašich písemných nabídek, zaslaných MČ Praha 3 – Úřadu měst-
ské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51 v obálkách označených
značkou: „Výběrové řízení č. 160“. Obálky takto neoznačené ne-
bo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty
nebudou. V nabídce uveďte cenu v Kč za m2/rok, kterou pro ten-
to objekt včetně garáží považujete za přiměřenou. Rovněž je nut-
no v nabídce přesně specifikovat plánované využití objektu. Zá-
jemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového
řízení pro pronájem tohoto objektu bude nabídnutá výše nájemné-
ho. K nabídce nutno doložit: 1. živnostenské oprávnění v aktuál-
ním znění a v souladu s účelem podnikání, 2. výpis z obchodního
rejstříku (ne starší 3 měsíce) – platí pro právnické či fyzické oso-
by, které mají povinnost být zapsány, 3. výpis z trestního rejstříku
podnikatele nebo jednatele společnosti, 4. potvrzení správce daně
o řádném placení daní, 5. potvrzení o hrazení povinných odvodů
za zaměstnance (zejména sociální a zdravotní pojištění), 6.prezen-
tace dosavadní činnosti včetně fotodokumentace apod. (přednost
bude dána uchazečům, kteří prokázali dlouhodobou úspěšnost
v oboru, solventnost, roční obrat). Nabídky, které nebudou výše
uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového řízení
zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci,
vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný ter-
mín pro příjem vašich nabídek bude 11. 4. v 15 hod. Výběrové
řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb RMČ 28. 4.
● Vybraní uchazeči všech výběrových řízení budou písemně
informováni do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové říze-
ní zrušit. MUDr. Eva Rusová, předsedkyně 

Komise obchodu a služeb RMČ, Ladislava Svobodová, pověřená
zastupováním vedoucího Odboru bytů a nebytových prostor

Hádanka na bfiezen

Teen Challenge oficiálnû otevfielo
Na Sladkovského náměstí stála novorenesanční budova školy dříve než novogotický kostel sv. Prokopa. Dne 20. září 1897 byly
slavnostně otevřeny první dvě třídy tzv. c.k. reálky na Žižkově, postavené podle projektu stavebního rady J. Motejla. Koncem
loňského roku oslavila škola 105. narozeniny.

Budova má své neopakovatelné historické kouzlo - rozlehlé chodby,
velké vzdušné učebny, překrásnou aulu, historický slaďárenský zvon.
Není však tajemstvím, že stáří budovy přináší i mnohé nesnáze jak
s údržbou, tak s modernizací, navíc za situace, kdy je třeba bojovat
s nedostatkem finančních prostředků. Přesto se podařilo vybudovat
odborné učebny výpočetní techniky, fyziky, biologie, chemickou
a biologickou laboratoř, posilovnu a studovnu, v plánu je zlepšení
v oblasti tělesné výchovy, zejména tělocvična a školní hřiště. 
Během let škola procházela také složitým organizačním vývojem
a dnes je státním čtyřletým a osmiletým gymnáziem. Většina absol-
ventů pokračuje úspěšně ve studiu na vysoké škole. Učitelé i absol-
venti se sem při nejrůznějších příležitostech stále vracejí, navíc zde
studují i děti absolventů. Z některých rodin prošlo slaďárnou i něko-
lik generací, mezi absolventy patří také pět ze současných učitelů. 
Přes úctyhodné stáří drží škola stále krok s požadavky současné spo-
lečnosti a vychovává velmi dobré absolventy. Stabilizovaný učitelský
sbor je složen výlučně z kvalifikovaných pedagogů, kteří ve většině
případů neberou svou práci jen jako zaměstnání, ale je pro ně přede-
vším posláním. Řadu let patří škola, která je fakultní školou Pedago-

gické fakulty UK, do systému přidružených škol UNESCO. Již od roku 1968 se uskutečňují výměnné zájezdy s německou UNESCO
školou v Odenwaldschule v Hessensku. Žáci společně pracují na projektech, které finančně podporuje nadace Bosch ze Stuttgartu. Ta-
ké v letošním roce se pracuje na projektu německo-českého divadla „Libuše na stopách Nibelungů“. 
První část práce probíhala v německé Odenwaldschule. Žáci se seznámili s pověstí o Nibelunzích, ale především v místních dílnách vy-
ráběli loutky pod vedením německé profesorky výtvarné výchovy. Druhá smíšená skupina se zaměřila na text hry, která vychází z po-
věstí o slavných Nibelunzích, avšak její postavy jsou ironizovány a závěr vyznívá optimisticky, je utuženo přátelství mezi Čechy a Bur-
gundy. Hra v německém jazyce s českým komentářem se velmi líbila a navíc si studenti při jejím vzniku vyzkoušeli skupinovou tvůrčí
práci v mezinárodním kolektivu. Němečtí studenti přijali na oplátku pozvání do Prahy a v aule gymnázia tuto hru 26. 3. také zahrají. 
Přestože je v současné době zřizovatelem Gymnázia na Sladkovského náměstí Magistrát hl.m. Prahy, přijímá tuto školu Městská část
Praha 3 jako svou. K Žižkovu prostě patří a do budoucnosti hledí s optimismem.

RNDr. Marie Kličková, ředitelka a PhDr. Hana Jandová, redakčně upraveno

Pfiíprava zástavby Nákladového nádraÏí

Na ÎiÏkovû za kostelem ‰kola stojí...

Mâ Praha 3 disponuje tûmito prostorami

Veãer v Perunce

Martina Červeňáková věnovala Mileně Kozumplíkové svůj obrázek
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Matefiská ‰kola Buková 26/2518
ředitelka: Vlastimila Vrabcová
tel. + fax.: 284 824 657
e-mail: ms.bukova@quick.cz
kapacita: 40 dětí - škola má 2 věkově smíšené třídy po 20 dětech
provoz školy: 6.30 hod. až 17.30 hod.

Vzdělávací program - pro děti 2,5 – 7leté, zpracovaný do čtyř ročních ob-
dobí. Specifikem předškolního zařízení je zaměření na děti alergické, ast-
matické s oslabeným imunitním systémem a jinými zdravotními vadami
s výjimkou mentálního postižení. Rovněž tak i na děti zdravé vyžadující
menší kolektiv.
Naše mateřská škola se nachází na Jarově, kde je optimálně čisté ovzduší,
dost zeleně a minimální hluk. O děti se stará jak pedagogický, tak zdra-
votnický personál pod vedením odborné dětské lékařky. Děti jsou 2x týd-
ně prohlédnuty, podávají se zde léky, provádí se rehabilitační cvičení, in-
halace, jednou týdně pobývají v sauně a bazénku, který je součástí naší
školky. Zahrada oplývá zelení a novými dřevěnými průlezkami.
Kolektiv dětí je složen z dětí „nemocných“, ale i zdravých, aby se tato in-
tegrace promítala do vzájemného respektování.
Jde nám o vytvoření takového prostředí, ve kterém děti budou prožívat po-
hodu – citovou, fyzickou, sociální, s plným respektem k právům dítěte. Vý-
chovný program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět
kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Nabízíme individuální
přístup, skupinovou práci, volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup,
uvolnění režimu ve prospěch hravých činností, důraz na samostatnost, ve-
dení ke spolupráci a toleranci, logopedickou prevenci, jazykové chvilky
pro správnou výslovnost, individuální program pro děti s odloženou škol-
ní docházkou, čištění zubů po obědě, společné oslavy svátků a narozenin.
Zájmové kroužky – dramatický a pěvecký, výtvarný, angličtina, výlety,
oslavy svátků (Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den matek, Den dětí, lou-
čení s předškoláky), návštěvy a besídky v Ošetřovatelském domě.

Matefiská ‰kola Jeseniova 4, 6
ředitelka: Ladislava Lébrová
tel: 222 716 407, fax: 222 711 649
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
školní vzdělávací program: od sněženek k sněhulákům (7 tříd ) 
kapacit: 175 dětí
provoz školy: 6.30 hod. až 17.00 hod.

MŠ, zaměřená na všestranný, harmonický vývoj dítěte, je umístěna v těs-
né blízkosti vrchu Křížek. Velký důraz klademe na rozvoj estetického vní-
mání, fyzické a zdravotní kondice dětí. Škola je moderně a účelně vyba-
vená. Nedílnou součástí je dobře vybavená tělocvična a sauna. Na velké
zahradě je mlhoviště, množství dřevěných staveb, sportovní náčiní a hrač-
ky pro hry dětí venku. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Mateřská
škola spolupracuje se ZŠ Žerotínova, s Pedagogicko-psychologickou po-
radnou a logopedem. K pravidelným aktivitám MŠ patří kroužky pro na-
dané děti pod vedením učitelek MŠ - výtvarný, hudební, sportovní, hra na
zobcovou flétnu a angličtina. Pod vedením zkušených keramiků mohou
děti navštěvovat kroužek keramiky v keramické dílně DDM Na Balkáně.
Plavecký výcvik pro předškolní děti je zajištěn v plaveckém bazénu
v Hloubětíně. V MŠ je nově instalováno počítačové pracoviště pro děti.
Mezi další aktivity patří výjezdy do škol v přírodě, návštěvy Ekologické-
ho centra Toulcův Dvůr, vycházky za poznáním Prahy zakončené jízdou
Eko - vláčkem, celodenní výlet, návštěva skanzenů v Přerově nebo Kouři-
mi n./Labem, karneval, divadelní představení v MŠ a návštěvy stálých di-
vadel, vánoční besídky a školní akademie na závěr roku pro rodiče.
Rodiče mají možnost telefonicky se dohodnout na návštěvě, kdy jim MŠ
ukážeme a zodpovíme dotazy. 

Matefiská ‰kola Jeseniova 98/2593
ředitelka: Eva Vajnlichová
tel. + fax.: 271 772 732
e-mail: msjeseniova98@volny.cz
kapacita: 100 - škola má 4 třídy
provoz školy: 6.30 až 17.00 hod.

Budova mateřské školy je situována do prostředí velké zahrady se vzrost-
lými stromy a keři. Zahrada je vybavena dětskými herními prvky - sklu-
zavky, průlezky, auta, houpačky, kladina, domeček aj., - má čtyři písko-
viště a bazén. V budově jsou 4 třídy, každá se sociálním zařízením. Okna
tříd vedou na jih. Ve škole je školní kuchyně.
Pracuje zde sedm kvalifikovaných učitelek včetně ředitelky školy, tři pro-
vozní zaměstnanci, hospodářka školní kuchyně a tři kuchařky. 
Platba školného za celodenní péči činí 300 Kč, za polodenní péči 200 Kč
měsíčně. Platba stravného: 25 Kč denně /oběd, 2 svačiny/. Výchovná čin-
nost: ve výchovně vzdělávací práci se řídíme Rámcovým programem pro
předškolní vzdělávání. Třídy máme heterogenní, tj. smíšené. Pracujeme se
skupinkami dětí s rozlišenou náročností úkolů, individuálně s dětmi s od-
kladem školní docházky a dětmi problémovými.
Škola nabízí dětem tyto aktivity: plavání v bazénu na Pražačce – 1x týd-
ně, angličtina - 2x týdně s lektorkou z Akademie J.A. Komenského, logo-
pedická péče – 2x měsíčně p. Synek, divadla, koncerty, škola v přírodě,
výlety.

Matefiská ‰kola Jeseniova 204/2686
ředitelka: Mgr. Alena Luhanová
tel. + fax.: 271 772 056
e-mail: msjeseniova@volny.cz
kapacita: 102 dětí - 4 třídy podle věkových skupin
provoz školy: 6.30 hod. až 17.30 hod.

Výchovně vzdělávací program: všeobecné zaměření.
Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, umístěná mimo rušné komu-
nikace. Zahrada je nově vybavena herními prvky ze dřeva, které dětem
umožňují rozvoj tělesných aktivit. Výchovu dětí zajišťují kvalifikovaní pe-
dagogové, jejichž cílem je přirozeným způsobem vést děti spolu s rodiči
k jejich harmonickému rozvoji. Výchovně vzdělávací působení je založe-
né na individuálním přístupu k dítěti. Adaptace nově přijatých dětí probí-
há s ohledem na individuální potřeby dítěte. Velký význam je přikládán
spokojenosti nejen dětí, ale i rodičů. Pro tuto celkovou spokojenost je
v mateřské škole kromě výchovně vzdělávací práce s dětmi organizováno
mnoho ostatních aktivit, ke kterým patří: výuka anglického jazyka, výuka
plavání, tělovýchovný kroužek, kroužek keramiky, hudebně-pohybový
kroužek, výtvarný kroužek, výuka hry na flétnu. Ozdravný program v ma-
teřské škole spočívá v pořádání pravidelných výjezdů dětí na ozdravné po-
byty, probíhá zde pitný režim, jsou v provozu zvlhčovače a čističe vzdu-
chu, jsou používány antialergické lůžkoviny. Dětem je umožněn
dostatečně dlouhý každodenní pobyt venku. Každoročně pořádáme pro
děti dva výlety a četné akce s různým zaměřením, např. divadelní a hu-
dební pořady, návštěva u hasičů, táborák, skákací zámek, akce ke Dni dě-
tí, kouzelnická vystoupení. Našim cílem je spolu s ostatními pracovnice-
mi mateřské školy vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro vaše děti.

Matefiská ‰kola Waldorfská 240a/2497
ředitelka: Táňa Smolková
tel. + fax.: 284 827 617
e-mail: waldorf.ms@volny.cz
kapacita: 75 dětí - 3 věkově smíšené třídy
provoz školy: 7.00 hod. až 17.00 hod.

Stravování: pouze dvakrát v týdnu maso (úterý a čtvrtek), jinak bezmasá
strava.
Mimoškolní činnosti: výuka hry na flétnu pro nejstarší děti, eurythmie pro
rodiče, vánoční a velikonoční jarmark, vzdělávací semináře pro učitelky
mateřských škol i pro veřejnost.
Co považujeme za důležité: Dnešní děti (zejména městské) pomalu ztrá-
cejí možnost prožívat svět kolem sebe v přirozených souvislostech. Ne-
přirozenost prostředí a situací, ve kterých se dnes malé dítě často nachází,
vede k různým nerovnostem ve vývoji jeho osobnosti. Proto je celý
systém pedagogického působení vystavěn na činnostech, které tyto aspek-
ty posilují (vzájemná pomoc, ohled k druhému člověku, naslouchání, se-
bedůvěra, pozornost přírodě, důležitost nápodoby v předškolním věku
a přítomnost dobrých vzorů k nápodobě, život ve společenství, rytmus,
běžné praktické činnosti s dětmi – např. pravidelné pečení chleba, apod.).
Základní náladou je prožívání běhu roku, které je členěno pravidelnými
slavnostmi, vztahujícími se k tradičním ročním svátkům (Michaelská,
Martinská, Adventní, Vánoční, Tříkrálová, Masopust, Jarní, Letnice, Sva-
tojánská slavnost). Tyto slavnosti prožíváme a připravujeme společně s ro-
diči. 
Mateřské škole byl v r. 1995 udělen mezinárodní statut Waldorfská ma-
teřská škola. Učitelky jsou absolventky nebo studují tříletý kurz waldorf-
ské pedagogiky pro předškolní věk.
Při mateřské škole funguje rovněž Mateřské centrum pro maminky s dět-
mi do tří let.

Matefiská ‰kola Libická 4
ředitelka: Mgr. Jaroslava Tomášová
tel. + fax.: 267 311 123, 271 736 681
e-mail: mslibicka@ti.cz 
kapacita: 170 - 7 tříd podle věkových skupin
provoz školy: 6.30 hod. až 17.30 hod.

Program školy: pracuje se zde podle ročního plánu školy s ohledem na
harmonický vývoj dítěte a jeho zvláštnosti - osobnostní rozvoj dítěte,
adaptace dětí na školní prostředí, individuální přístup k dítěti, příprava dě-
tí na vstup do ZŠ, integrace dětí jiných národností a z cizích jazykových
prostředí. Studenti SPŠ a VŠUK provádějí na škole souvislé praxe.
Aktivity: děti jsou seznamovány s cizími jazyky, je zde výtvarný kroužek,
logopedie, flétna, plavání, Kung-Fu, organizování škol v přírodě, kroužek
keramiky a počítačový zájmový kroužek. Spolupráce s rodiči: konzultace
s rodiči, besídky pro rodiče a děti, návštěva divadel a jiných kulturních ak-
cí ve škole i mimo školu.
Participace na programu ARION - program Evropské unie ve spolupráci
s PedF UK, návštěvy anglicky a německy mluvících pedagogů z různých
zemí světa na škole.

Matefiská ‰kola Na Balkánû 2590/74
ředitelka: Jaroslava Kozohorská
tel. + fax.: 284 820 564
e-mail: skolka.balkan@dtg.cz
kapacita: 100 dětí - škola má 3 třídy podle věkových skupin
provoz školy: 6.30 až 17.00 hodin

Jsme trojtřídní mateřská škola, umístěná v klidném a čistém prostředí ob-
lasti Jarova. Pro dětské radovánky máme velkou Školní zahradu s brouz-
dalištěm, pískovišti a dřevěnými průlezkami. Naše Školní jídelna nabízí
pro děti pestrou stravu vždy doplněnou ovocem či zeleninou.V každé tří-
dě je zapsáno maximálně 22 dětí, kterým poskytujeme kvalitní výchovný
program s prvky ekologické výchovy. Proto náš nový školní vzdělávací
program nese název EKOŠKOLKA a již nyní vychází z trendu „Rámco-
vého vzdělávacího programu“, který vypracovalo MŠMT a měl by po-
stupně přicházet do všech předškolních zařízení. Jako nadstandard se mo-
hou děti zúčastnit kurzu angličtiny, hudebně-tanečního kroužku, kurzu
plavání a mají možnost navštěvovat tělocvičnu v blízkosti školy v rámci
sportovního kroužku. Výchovná koncepce mateřské školy se zaměřuje na
komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku, na jeho přípravu
na vstup do školy a vychází z myšlenky, že by se pobyt dítěte v mateřské
škole měl co nejvíce přiblížit prostředí širší rodiny. Cílem je postupně do-
vést dítě k tomu, aby získalo přirozenou fyzickou, psychickou i sociální
dovednost a základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.
1. 4. Den otevřených dveří od 9 do 16 hodin.

Matefiské ‰kola Na Vrcholu 1a/1955
ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
tel. + fax.: 284 861 184
e-mail: ms.navrcholu@volny.cz
kapacita: 80 dětí - 3 třídy věkově smíšené
provoz školy: 7.00 hod. až 17.00 hod.

Čtyřtřídní mateřská škola finského typu otevřená v roce 1983. Jednopat-
rová dřevěná budova se zahradou vybavenou průlezkami, houpačkami,
domečky, dřevěnou lodí a vlakem, skluzavkami, pískovišti, v klidném pro-
středí za poliklinikou, ale blízko stanice tramvaje. V přízemí se nachází
třídy a jídelna, v patře ložnice. Jedna třída a ložnice je pronajata pro sou-
kromou mateřskou školu Academy ABC s výukou v angličtině (rodilí
mluvčí). Mezi námi je úzká spolupráce - děti navštěvuji v našich třídách
přípravu na vstup do základní školy a v jídelně se též stravují. Škola má
výdejnu jídla, strava se dováží dvakrát denně ze školní jídelny mateřské
školy Jeseniova - školnický byt se nachází v přízemí budovy školy. Pro-
voz zajišťuje pět kvalifikovaných pedagogů včetně ředitelky, čtyři provoz-
ní zaměstnanci - školnice, uklízečka a 2 pracovnice ve výdejně jídla.
Příchody a odchody dětí do zařízení jsou bez časového omezení. Děti 5-
6leté nemusejí trávit odpolední odpočinek na lehátkách. Škola nabízí

Matefiské ‰koly Mâ Praha 3 se pfiedstavují
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nadstandardní péči hrazenou rodiči - lx týdně plavecký výcvik v dopoled-
ních hodinách v bazénu Na Pražačce, lx týdně výuku hry na zobcovou flét-
nu v dopoledních hodinách, průměrně 2x měsíčně kulturní akci a lx ročně
školu v přírodě. Děti navštěvuji tři třídy - se zaměřením na výtvarnou
výchovu spolu s keramikou nebo třídu se zaměřením na seznamování s ang-
lickým jazykem - bezplatně ve spolupráci s Academy ABC nebo běžnou tří-
du. Jedna z těchto tříd má provoz do 13 hodin. Všechny třídy jsou
heterogenní. Cílem školy je šťastné dítě a úcta k individualitě každého dítěte.

Matefiská ‰kola nám. Jifiího z Lobkovic 23
ředitelka: Danuše Fárková
tel. + fax.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
kapacita: 100 - škola má 4 třídy, podle věkových skupin
provoz školy: 6.30 hod. až 17.00 hod. (možnost pozdějších příchodů)

Budova naší MŠ je obklopena zelení a je poměrně dobře vybavená. 
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se děti
rychle adaptovaly na prostředí, byly u nás maximálně šťastné a spokojené
a do školy se těšily. Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní
péči o všechny děti naší školy. Děti mají možnost navštěvovat zájmové
kroužky – výuku flétny, angličtinu, plavání, kroužek keramiky. Dále jezdí-
me s dětmi na ozdravné pobyty, navštěvujeme různé kulturní akce, jezdí-
me na polodenní a celodenní výlety. Pro děti pořádáme pravidelně noční
spaní ve školce, Mikulášskou nadílku, vánoční besídky, karneval, táborák,
divadelní představení. Věnujeme se také spolupráci s rodiči a jejich infor-
movanosti. Pořádáme pro rodiče „Den otevřených dveří“, formou nástěnek
a výstavek jsou informováni o akcích na škole. Při každodenním styku
s rodiči poskytujeme informace o dětech, vyměňujeme si s nimi názory
a zkušenosti. Rodiče se zúčastňují společných akcí.
Rodiče s dětmi, které mají zájem k nám nastoupit, jsou srdečně zváni na
prohlídku školy, děti si mohou pohrát s hračkami a ostatními dětmi.

Matefiská ‰kola Pfiibyslavská 1/800
ředitelka: Jaroslava Rožnovská
tel. + fax.: 222 712 764
e-mail: mspribyslavska@ufo.cz
kapacita: 75 dětí – 2 třídy, podle věkových skupin 
provoz školy: 6.30 až 17.00 hodin

Mateřská škola se nachází ve společné budově se ZŠ Vlkova, ve starší zá-
stavbě, v dolní části Žižkova. Vstup je z ulice Přibyslavská, která je kolmá
na Seifertovu ulici. 
Děti jsou zapsány ve dvou odděleních. V „modré“ třídě jsou děti 3. a 4le-
té, v „zelené“ 5 a 6leté, pracují s nimi 4 kvalifikované učitelky. Třetí třída
nám slouží jako tělocvična a prostor pro kroužky. Třídy, šatny, WC s umý-
várnou a chodba jsou v jednom podlaží, což je výhodné pro volný pohyb
dětí v prostorách školy a rozvíjení jejich samostatnosti.
K pobytu venku využíváme vlastní školní zahradu (cca 5 min. chůze od
vlastní budovy), s okolní bohatou zelení. V roce 1996 byla ukončena re-
konstrukce, při níž došlo (mimo tříd) k úpravám interiéru mateřské školy.
V nové školní kuchyni se vaří společně pro ZŠ a MŚ.
Podle přání rodičů zajišťujeme: 2x týdně výuku AJ, výuku hry na flétnu,
kroužek hudebně-pohybové terapie, divadelní představení pro děti, l x roč-
ně výjezd na ozdravný pobyt, ve 2. pololetí školního roku plavání v bazé-
nu TJ Sokol Vinohrady.
Zaměření školy: všeobecné, na získávání vědomostí, dovedností a návyků,
potřebných pro vstup do ZŠ. Dále u dětí pěstujeme vztah k městu, v němž
žijí a jeho okolí (s prvky ekologie). Všechny děti mají v naší MŠ stejná
práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Seznamujeme je i s jasnými pra-
vidly chování k sobě navzájem, tak, aby se ve třídách vytvářel kolektiv do-
brých kamarádů, v němž jsou všichni rádi.

Matefiská ‰kola MilíãÛv dÛm, Sauerova 2/1836
ředitelka: Bc. Marta Vrabcová
tel. + fax.: 271 772 056
e-mail: milicuvdum@volny.cz
kapacita: 60 dětí - 4 třídy, z toho 2 speciální
provoz školy: 7.00 hod. až 17.00 hod.

Mateřská škola Milíčův dům se nachází v přírodním parku „na Křížku“
v krásné zahradě. Funkcionalistickou vilu postavil v roce 1933 humanista
Přemysl Pitter. Milíčův dům sloužil žižkovským dětem k mimoškolní čin-
nosti. Vybavení tříd je atypické, škola má vlastní tělocvičnu a keramickou
dílnu. Poskytujeme speciální péči dětem, které z různých důvodů nemo-
hou navštěvovat běžné třídy jiných mateřských škol. Máme zkušenosti
s dětmi s hyperaktivitou, LMD, opožděným vývojem, vadami řeči (klinic-
ký logoped), poruchami chování i s nevidomými či Downovým syndro-
mem. Pokračujeme ve snaze pomoci všem dětem, které to potřebují. Jsme
otevřeni všem rodinám, které potřebují pomoc při výchově a vzdělávání
svých dětí. Výraznou stránkou naší pedagogiky je tolerantnost, otevřenost,
příkladný vztah k dětem. Koncepce vychází ze svého doplňujícího posta-
vení vůči rodině a uznává prvořadost jejího výchovného působení a poslá-
ní. Velmi úzce spolupracujeme s Klubem rodičů při Milíčově domě, který
je při škole zaregistrovaný. Veškeré aktivity a kroužky vycházejí ze zájmu
rodičů a potřeb dětí.
Rodiče mohou dítě přivést a vyzvednout kdykoliv během dne. 

Matefiská ‰kola Sudomûfiská 54
ředitelka: Mgr. Jana Vaníčková
tel. + fax. 222 728 705
e-mail: mssudomerska@mbox.vol.cz
kapacita: 100 dětí – 4 třídy věkově smíšené
www. volny.cz/ms-sudomerska
provoz školy: 6.30 hod. až 17.30 hod.

V letošním školním roce byla v naší mateřské škole otevřena třída zajišťu-
jící individuální logopedickou péči a rozvoj komunikačních dovedností. Je
určena přednostně pro děti s vadami řeči. Speciální pedagog ve škole pro-
vádí logopedickou péči denně formou jazykové chvilky a 2x týdně indivi-
duálně. Vše probíhá ve spolupráci s klinickou logopedkou PaeDr. Myky-
tynovou. Dále nabízíme pro děti možnost výuky angličtiny a hry na flétnu.
Zajišťujeme také plavecký a lyžařský kurz, výtvarný a keramický kroužek.
Maminkám s dětmi, které ještě nedovršily 3 roky, nabízíme každou středu
od 15 do 17 hodin možnost společného zvykacího pobytu v našich
prostorách.
Než se rozhodnete, do které školky své dítě přihlásíte, přijďte se k nám po-
dívat osobně – Den otevřených dveří se koná ve středu 2. dubna od 9.00
do 16.00 hodin.

Matefiská ‰kola U Zásobní zahrady 6/2697
ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel. + fax.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
kapacita školy: 100 – 4 třídy ( 1 věkově smíšená, 3 rozdělené) 
provoz školy: 6.30 hod. až 17.00 hod.

Mateřská škola je umístěna v klidném, nehlučném prostředí v těsné blíz-
kosti parku Parukářka, který je společně s velkou zahradou využíván k po-
bytu venku. V současnosti má 4 třídy a kapacita školy je plně využita.
Pedagogické působení vychází od dítěte, z jeho hry. Využíváme individu-
álních schopností a nadání dětí, pomáháme dětem vnuknout nápady, dává-
me jim inspiraci, rozvíjíme jejich tvůrčí dovednosti. Preferujeme indivi-
duální práci v malých skupinách, které umožňují každému dítěti dokončit
zadaný úkol podle vlastního tempa. Příchod do MŠ je možný v kterouko-
liv denní dobu. Nabízíme kvalitní standardní, ale i širokou nadstandardní
péči o všechny děti naší školy. 
Pravidelnými akcemi jsou Mikulášská, Vánoční besídka, Karneval, Rej ča-
rodějnic, Den matek, Dětský den. Z nadstandardních aktivit jsou to např.
práce s keramickou hlínou, výtvarný kroužek, výuka plavání v bazénu Pra-
žačka, výuka angličtiny, ozdravné pobyty, divadlo v MŠ, výlety, společné
akce dětí a rodičů, sportovní odpoledne, zahradní slavnosti.
Rodiče mají po telefonické domluvě možnost prohlédnout si naši mateř-
skou školu a zúčastnit se zájmové činnosti dětí.

Matefiská ‰kola Vozová 5/953 
ředitelka: Zdeňka Jevická
e-mail: msvozova@volny.cz
tel. + fax.: 222 715 636
kapacita: 129 dětí – 5 tříd podle věkových skupin
provoz školy: 6.30 hod. až 17.30 hod.

Naše mateřská škola je pětitřídní, pavilonového typu s členitou zahradou,
je umístěna v zeleném pásmu u Riegrových sadů. Pavilony A1, A2 a hos-
podářský pavilon B jsou propojené zasklenou spojovací chodbou.
V pavilonu A1 jsou dvě třídy a prostory upravené na tělocvičnu a pracov-
ní třídu, v pavilonu A2 jsou tři třídy. Každá třída má vlastní hernu, třídu,
šatnu, kabinet, umývárnu s WC, jídelničku (mimo 2. tř.). V pavilonu B je
umístěna kuchyně, prádelna a kotelna.Ve školní jídelně pracují dvě kvali-
fikované kuchařky a vedoucí kuchyně. Všechny odborně přistupují k řeše-
ní správné životosprávy a vždy s úsměvem spolupracují při pořádání škol-
ních akcí. Ve školce dbáme na pitný režim, děti mají k dispozici velkou
termosku s tekutinou, kterou si nalévají do vlastního hrníčku přineseného
z domova.
Třídy bývají zpravidla homogenní. Filosofií naší školy je rozvíjet samo-
statně a zdravě sebevědomé děti v přirozeném a podnětném prostředí s me-
todami podporujícími učení hrou v souladu zájmu a potřeb dítěte i pro dí-
tě talentované.
Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání
se zaměřením na „esteticko citové tvořivosti“ - a to proto, že v každé třídě
je učitelka hudebně a výtvarně nadaná a proto, že vlastní tvořivost je stud-
nicí, z níž člověk čerpá celý život uspokojení a útěchu, na „Rozvíjení osob-
nosti dítěte s komunikativními dovednostmi“ - a to proto, aby byla pod-
chycena individuální jedinečnost dítěte, a na „Neformální spolupráci
s rodinou“- a to proto, že bez ní si nedovedeme představit naši každoden-
ní práci - vzájemná tolerance, partnerství a otevřenost.
Nabízíme také zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, školy v příro-
dě, výlety, společné akce Rodič a dítě, spolupracujeme již několik let
s okolními ZŠ, s Pedagogickou a psychologickou poradnou.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě
bylo nejen maximálně šťastné a spokojené, ale aby každé dítě pociťovalo,
že je jedinečná osobnost. 

Matefiská ‰kola PraÏaãka, 
Za ÎiÏkovskou vozovnou 17/1700

ředitelka: Ivana Staňková
tel. + fax.: 222 592 043 
e-mail: msprazacka@volny.cz
kapacita školy: 115 dětí - 4 třídy podle věkových skupin
provoz školy: 6.30 až 17.30 hod.

Mateřská škola se nachází nad pražskou kotlinou, ale v blízkosti tramva-
jového spojení. Je to tedy ideální poloha s relativně čistým ovzduším
a snadnou dopravní dostupností. Vedle školy je plavecký bazén, takže dě-
ti na výuku plavání nemusí dojíždět, pouze přejdou pár metrů. Pro spor-
tovní vyžití je dětem k dispozici nově opravená a zrekonstruovaná zahra-
da s pískovišti, průlezkami, domečkem a krásnými vzrostlými stromy.
Pobyt venku může být zpestřen i vycházkou do přilehlého lesoparku, kte-
rý je zcela stranou dopravního ruchu.
Krásné, nově vybavené třídy dětem umožňují, společně s kvalitním peda-
gogickým personálem, činnosti, které obohacují děti po všech stránkách.
Klademe důraz na rozvoj cítění, fantazie, vyjadřovacích schopností, soci-
álních vztahů a pochopení samo sebe.
Ve škole každoročně probíhá výuka angličtiny, hry na flétnu, plavecký vý-
cvik, škola v přírodě, divadelní představení, vánoční besídky pro rodiče,
karneval, vítání jara, opékání buřtů na školní zahradě společně s rodiči
a noční spaní v MŠ. V letošním roce byla zakoupena keramická pec, a tak
k výtvarným technikám přibyla i práce s keramickou hlínou. Každá třída
je vybavena klavírem, a proto se zde hodně zpívá.
Rodiče mohou po telefonické dohodě naši školu navštívit, prohlédnout si
ji, jejich děti si tu mohou pohrát a my rády zodpovíme všechny případné
dotazy.

Zpracovala Marcela Poláková, foto Jan Dostál

Bilingvální mateřská škola
Holečkova 4, 150 00 Praha 5, 
tel. 257 326 015, fax 251 510 745, 
bms.pipan@tam-tam.cz, www.tam-tam.cz 
přijímá pro školní rok 2003/04 nové děti
Speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním, logoped a rehabili-
tační pracovník nabízejí odbornou péči dětem s postižením sluchu v ja-
kémkoli rozsahu, s kochleárním implantátem, s vadou řeči (např. dysfázie,
koktavost), s celkovým oslabením svalstva (hypotonický syndrom), s po-
ruchou pozornosti (LMD).
Všechny pedagožky ovládají znakový jazyk. Do tříd s nízkým počtem dě-
tí (maximálně 6) mohou být zařazeny také děti s odkladem školní docház-
ky a sourozenci dětí s výše zmíněnými problémy, kteří mohou navštěvovat
třídu s výukou angličtiny. Naše škola je soukromé zařízení a ačkoli nabízí
nadstandardní služby, školné je stejné jako v běžných státních mateřských
školách. 
Dětem navíc nabízíme: ● plavání ve školním bazénu ● odpolední kroužky
(výtvarný, sportovní, hry v přírodě a vaření) ● dětské hřiště „Malé králov-
ství“ s brouzdalištěm na zahradě školy ● návštěvy divadel a jiných akcí
pro děti ● každoroční ozdravné pobyty na horách. 
Přijďte nás navštívit -  Den otevřených dveří pořádáme 2. dubna 2003
od 9 hodin.
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Městská část Praha 3 a Vladimír Fortin si
vás dovolují pozvat na výstavu obrazů na-
zvanou Ohlédnutí. Vernisáž se bude konat
v úterý 8. 4. v 17 hodin v prostorách Galerie
pod radnicí, Havlíčkovo náměstí 9. 
Vlamimír Fortin (nar. 1923), který žije a tvo-
ří na Praze 3, vystudoval obor kreslení
a malby na VŠ architektury a na Pedagogic-
ké fakultě UK. Poté vyučoval kreslení a mal-
bu na středních odborných školách a gymná-
ziích. Jako výtvarník spolupracoval
s tvůrčími skupinami Směr, Linie a Toleran-
ce, členem posledně jmenované skupiny je
dodnes, podobně jako Nového sdružení
pražských umělců. Jeho umělecký záběr je
široký, od malby portrétů, krajin a zátiší přes
figurální studie sahá až k expresivní abstrak-
ci. Společným znakem všech jeho děl je
vnitřní řád a kompoziční stavebnost, opřená
o harmonii členěných vertikál a horizontál.
Lapidární černá kresba s úspornou barevnou
plochou naznačuje autorovo směřování ke
zjednodušenému, ale o to více sdělnému výtvarnému projevu. A jak již sám název výsta-
vy Ohlédnutí napovídá, v Galerii pod radnicí představí Vladimír Fortin průřez svou do-
savadní tvorbou, a to od 60. let. 
Jeho částečně prodejní výstava potrvá do 29. dubna, otevřeno bude po, st 8-18 h, út, čt
8-16 h, pá 8-15 h. Eva Horníčková

Doc. Mgr. J. Hošek 100 000 Kč, Crystal
Fairland, s.r.o. - hraný dokument 250 000
Kč, CNK Palác Akropolis, a.s. - Evropské
partnerství 400 000 Kč, CNK Palác Akro-
polis, a.s. - prezentace běžně nedost. žánrů
700 000 Kč, CNK Palác Akropolis, a.s. -
Pekingská opera v Praze 250 000 Kč, CNK
Palác Akropolis, a.s. - studentské rádio
100 000 Kč, CNK Palác Akropolis, a.s. -
prop. uměleckých aktivit 250 000 Kč, R.
Maliník 100 000 Kč,  AGENTURA 10:15
s.r.o. 150 000 Kč, SUKUS o.s. – V. Rydva-
lová 175 000 Kč, Výtvarná škola V. Holla-
ra 150 000 Kč, Junák – svaz skautů a skau-
tek ČR 400 000 Kč, Key production, spol.
s.r.o. 150 000 Kč, S. Barek 80 000 Kč,
Sdružení Zvoneček – Ing. J. Vančura
82 000 Kč, Obč. sdružení M.U.T. 180 000
Kč, Obč. sdružení Za Trojku 150 000 Kč,

ZO ČSOP Koniklec, o.s. – Z. Tolde
100 000 Kč, Tanec Praha 100 000 Kč,
Mamma HELP, sdr. pacientek s nádor. one-
mocněním prsu 85 000 Kč, OS Pro-Aero -
film a vzdělání 80 000 Kč, OS Pro-Aero -
dotace dodávky tepla 113 000 Kč. 

Celkem: 4 145 000 Kč

Rada Mâ P-3 z 19. 2. 2003 souhlasila

s poskytnutím darÛ z grantového

a podpÛrného fondu Mâ P-3:
Doc. Mgr. J. Hošek 10 000 Kč, P. Matiášek
3 000 Kč, 62. skautské středisko 20 000 Kč,
L. Brom 20 000 Kč, ART Prometheus, o. s.
10 000 Kč, Hudební škola hl. m. Prahy
20 000 Kč, V. Máca 30 000 Kč, E. Brikcius
49 500 Kč, Klub přátel Žižkova 47 600 Kč,
Svaz důchodců ČR v Praze 3 - 30 000 Kč,

Sdružení Zvoneček - Praha 25 000 Kč,
Atrium 15 000 Kč, Skaut - Český skauting
10 000 Kč, Aliance českých organizací
a žen s rakovinou prsu, o.p.s. 18 000 Kč,
Římskokatolická farnost sv. Prokopa na
Žižkově 30 000 Kč, Římskokatolická far-
nost sv. Prokopa na Žižkově 20 000 Kč,
B. Wichterová 25 000 Kč, M. Gála - ZŠ Je-
seniova 42 476 Kč, Obč. sdružení Nevido-
mých a slabozrakých 15 000 Kč, Teen
Challenge – dětské centrum 10 000 Kč,
Klub Vodní sporty Pražačka 40 000 Kč,
M. Stanovský - Žižkovské vertikály 10 000
Kč, Klub fotografů amatérů v Žižkově
27 845 Kč, J. Jelínek „Žižkovanka” 50 000
Kč, MŠ Milíčův dům 50 000 Kč, HAPPY
END Production 50 000 Kč, Vyšší odborná
a střední škola uměleckoprůmyslová
50 000 Kč.

„Uvidíte svět očima sloního mláděte v Keni, vyzkoušíte bungee-jumping v Grand Canyonu, ocitnete se uvnitř cév, poputujete
k srdci…“ Tak láká návštěvníky do svých prostor kino Oskar IMAX. Poprvé představilo unikátní technologii v r. 1986 v Toron-
tu, dnes ohromuje obří plátno ve 200 kinech světa. A Praha 3 má opět prvenství - první trojrozměrné kino je právě u nás.

Jak říká tento „Vinohraďák od narození“
a absolvent žižkovské Výtvarné školy
V. Hollara, jeho vlastní technika není
zrovna rychlá záležitost. Na jedné věci
pracuje třeba půl roku. Není totiž divu.
Pečlivým a trpělivým lepením a vrstve-
ním papíru vznikají objekty či obrazy,
které se na závěr upraví opět pečlivě na-
stříhaným barevným rastrem.  
Nyní pracuje také na projektu Audabiac
– uměním ke svobodě. Ve starobylé tvr-
zi blízko horského masivu Ardèche ve
Francii stráví letos již podruhé prázdni-
ny děti z českých dětských domovů.
Zdejší zemědělská farma jim umožní
reálný kontakt s přírodou, ale i setkání
s uměním. Obklopeny tady budou díly

jak Ivana Králíka, tak i autorů zvuč-
ných jmen, jako např. Václav Boštík
nebo nedávno zesnulá malířská legen-
da Jiří Kolář.  
Výstavu 15 soch a reliéfů pod něž-
ným názvem Dušehrady představí
Ivan Králík v žižkovském Atriu
od 3. do 25. 4.  Stáňa Peričová

● Dne 13. února proběhlo
v Muzeu Policie vyhlášení vý-

sledků ankety o nejlepšího policistu roku
2002. Na druhém místě se umístil pprap.
Jaromír Bek z místního oddělení Žižkov
PČR (na snímku s oceněním). Ministr
vnitra jej ocenil za to, že se v loňském
roce podílel na zadržení 31 pachatelů
trestné činnosti, 18 osob vyhlášených
v celostátním pátrání a zajistil 54 pacha-
telů přestupků. Dále je třeba vyzdvihnout
případ pokusu trestného činu vraždy, ze
kterého byl obviněn O. L., který dne 11.
9. napadl nožem V. V. Při zákroku pprap.
J. Bek zajistil poskytnutí první pomoci
poškozenému – zastavení tepenného kr-
vácení, čímž mu zachránil život. Dále
svojí aktivní činností zadržel pachatele
uvedeného činu.
● Kriminalisté znovu upozorňují majite-
le motorových vozidel, aby ve vozidle
neponechávali žádné osobní věci, dokla-
dy, cennější kusy oblečení apod. Takové
vozidlo je okamžitě předmětem zájmu
zlodějů. Dokladem nezodpovědnosti
a lehkomyslnosti řidičů je například

vykradené vozidlo podnikatele, který si
odešel zahrát tenis a v autě nechal osobní

věci a vysokou finanční hotovost. Po ná-
vratu ke svému vozidlu zjistil, že vozidlo

bylo vykradeno.
● Koncem měsíce února se podařilo kri-
minalistům Obvodního ředitelství P-3 za-
držet dvojici pachatelů, kteří nejprve poli-
cistům nahlásili krádeže věcí z bazaru,
v němž jeden z nich pracoval. Tato krádež
měla být provedena třemi osobami rom-
ského původu a škoda měla činit cca
290 000 Kč. Pozdějším výslechem obvi-
něného J. H. bylo zjištěno, že ke krádeži
sice došlo, ale škoda byla pouze 3 250 Kč.
Věci v hodnotě 283 000 Kč však J. H.
zpronevěřil tak, že tyto dal do batohu
a kufru a dohodl se se spolupachatelem
M. V., že je schovají a poté prodají. Spolé-
hali na to, že tyto „odcizené“ věci pojiš-
ťovna majiteli bazaru proplatí. M. V. však
byl při odnášení věcí z bazaru kontrolován
hlídkou Policie ČR, které uvedl, že proná-
sledoval pachatele loupeže v bazaru a tito
věci odhodili. Oběma pachatelům bylo
sděleno obvinění pro trestný čin zprone-
věry dle § 248/1,2 trestního zákona.

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Policie âR informuje

Informace pro obãany  o osobních dokladech
● 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

A koneãnû do kina s trojrozmûrn˘mi br˘lemi

Krátce před jeho otevřením
ohlásilo partnerství s fir-
mou Oskar. Díky tomu se
podle M. Karlik, marketin-
gové manažerky, podařilo
stanovit vstupné, které se
neliší od běžných cen. 
Kino se 400 místy vás za-
vede tam, kam se jen těžko
podíváte, pokud vůbec (zá-
běry z Měsíce…). Řada fil-
mů byla vytvořena ve spo-
lupráci s NASA nebo
National Geographic. Jistě
také proto převzalo nad
vzdělávacím programem
záštitu MŠMT a nad soutě-
ží pro učitele „Interaktivní
škola“ zase ministryně P.
Buzková. Zde je úkolem
učitelů ZŠ sestavit co nej-
lepší scénář/koncept vyučovací hodiny, která by měla následovat
po zhlédnutí filmu IMAX. 
Filmové plátno, 10x větší než klasické, je perforováno tisíci dírka-
mi, které umožňují volné procházení zvuku. Sedadla jsou umístě-
na strmě pod úhlem 23 stupňů, takže by měl být odevšad dobrý vý-
hled. Světlo z projektoru je údajně vidět až na Měsíci. Některé
filmy jsou klasické, k jiným si nasadíte 3D brýle. 
Zajímá vás, jak fungují? Tento typ snímání umožňuje speciální
3D kamera. Prostřednictvím dvou polarizovaných čoček se promíta-
jí odděleně filmové pásky pro pravé a levé oko. Diváci mají na sobě
polarizované brýle, vybavené čočkami stejně jako projektor. Pravé
a levé oko tak dostávají pouze obraz pro ně určený a uvnitř našeho
mozku se pak skládá iluze trojrozměrné reality. T. Rex či bílý žralok
vás chce zřejmě sežrat, naštěstí jde o realitu pouze virtuální…
A na jaké filmy se můžeme v nejbližší době těšit? V 3D filmu „Do

hlubin“ se setkáte se žralo-
ky, murénami a chobotnice-
mi, sledujete kameru do stá-
le větší hloubky. V dalším
3D filmu „Tyranosaurus
Rex – návrat do období kří-
dy“ poputujete po Jelení ře-
ce, poznáte se s dinosaury
a dalšími prehistorickými
živočichy. Dvourozměrné
„Africké království slonů“
vás seznámí v příběhu slo-
ního mláděte se všemi ná-
strahami každodenního ži-
vota i složitými vztahy
v jejich společenství. 
● Promítá se od 10 do 22
hodin. Vždy za měsíc přibu-
de jeden či více filmů, a to
i z běžné produkce, jako na-
př. avizovaný Lví král II.

Cena vstupenky je 155, děti 109, rodinné vstupné za 440 Kč. Ško-
ly získají 80-90 Kč slevu na každou vstupenku. 
Program IMAX Experience je považován v řadě zemí za význam-
ný vzdělávací nástroj. Je učiteli často využíván jako pomůcka pro
žáky ve věku mezi 8-15 let k pochopení běžné látky. Zřejmě pro-
to bývá ve světě IMAX zřizován z vládních fondů jako interaktiv-
ní a zábavná podpora vzdělávání. U nás spolupracuje s MŠMT
a s dalšími odborníky na vzdělávacím programu, který bude v sou-
ladu se školními osnovami. Žáci zdarma získají pracovní sešity,
které použijí po zhlédnutí filmu k zopakování učiva. Pro učitele
budou zase připraveny didaktické příručky s doporučeným věkem
žáků, tématem a částí osnov, ke kterým se film vztahuje. Do bu-
doucna Oskar IMAX připravuje také motivační soutěže. 
Tolik nabídka – jak je to doopravdy, se asi nejlépe přesvědčíme sa-
mi, že? Text a foto Stáňa Peričová

Pozvání do Galerie pod radnicí 

Dary z grantového a podpÛrného fondu Mâ P-3

A je‰tû jedno pozvání ...
Po výstavě expresivně červených smaltů máte ve výstavní síni Atrium v Čajkovské-
ho 12 možnost prozkoumat další, tentokrát opravdu unikátní techniku. Sochy a re-
liéfy z vrstveného papíru zde představí Ivan Králík.

Mezi stavem  materiálního  a sociálního  zajištění a sta-
vem materiální a sociální nouze je mnohdy jen několik
vteřin. Stejnou dobu může trvat projev naší pomoci...
Humanitární organizace ADRA Vám chce již druhým ro-
kem umožnit  pomáhat  jiným, 15. a 16. dubna při příle-
žitosti velikonoční celostátní sbírky na pomoc obětem
válek a živelných katastrof s názvem „Pomáhat může
každý“. Tedy pomoci můžete i Vy. Darováním 20 korun
jako dobrovolného příspěvku našim spolupracovníkům
v ulicích získáte nejen tento malý domeček, ale zároveň
jeho nošením ve zmíněných dnech poukážete jiným na
možnost POMÁHAT.

ADRA chce také poprosit studenty SŠ a VŠ a jiné dobrovolníky, kteří by nám mohli
a chtěli pomoci s organizací sbírky, ať nás neváhají kontaktovat.  O krásné zážitky
nebude nouze. Děkujeme.        
www.adra.cz, č. ú.: 24 44 24 44 / 0300 v. s. 444 Petra Boháčiková

Velikonoãní celostátní sbírka

Vladimír Fortin – Příď loďky (linoryt)

Vladimír Merta zahájil v Atriu předešlou výstavu smaltů

Po 16 letech existence se rozhodla ukončit svou činnost
pražská hudební skupina Vltava. V dopise fanouškům
uvádí: „Pod značkou Vltava jsme koncertovali po dobu
16 let, odehráli jsme stovky vystoupení v Čechách i na
Slovensku a prožili  krásný kus života. Děkujeme Vám
za Váš zájem o naši skupinu a věříme, že nás budete
i jednotlivě na hudební scéně dále sledovat. Odcházíme
a radujeme se, protože víme, že naše hudba zůstává.
Odcházíme a těšíme se, že jedním koncem něco nového
začíná.”
Poslední, rozlučkové koncertní vystoupení Vltavy se
uskutečnilo ve čtvrtek 20. 2. v Paláci Akropolis.
Za dobu svého působení skupina natočila čtyři řadová
alba, z nichž dvě první „Mládí i tak velkou lásku bere
s humorem” a „Šťastnej jako trám” jsou beznadějně
vyprodána. V obchodech s hudbou lze ještě zakoupit
desky „Marx, Engels, Beatles“, „Když bozi zestárnou“
a výběr „Best of!“ -red-

Ukonãení ãinnosti skupiny Vltava

www.oskarimax.cz

ZMČ z 20. 2. vzalo na vědomí doporučení Kulturní a památkové komise RMČ z 17. 2. a souhlasilo s poskytnutím darů
z grantového a podpůrného fondu MČ P-3:
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Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 383.
� 0172-03 pětiletá FENKA, kříženec pitbula, hnědá s černým melírem. Má deformo-
vanou levou přední končetinu, nebolí ji to. Je veselá a hravá.
Byla nalezena 23. 1. na Vítkově s kovovým stahovacím obojkem.
� 0244-03 roční kříženec německého ovčáka, PES větší velikosti, černý s pálením.
Je bázlivý a vystrašený, nelze doporučit k malým dětem. Byl nalezen 2. 2. na Vítkově.
� 0365-03 osmiletý PES, menší černobílý kříženec z Vinohrad. Slyší na jméno Ben.
Hodný a milý, jeho bývalý majitel se o něj nemůže ze závažných zdravotních důvodů po-
starat.

Kdo mû chce?

��

U příležitosti tohoto významného ži-
votního jubilea jsme staršímu řediteli
nejlepšího a doposud jediného kina
v Praze 3 Pavlu Rajčanovi položili pár
otázek.
● Co považujete za největší úspěch
během pěti let činnosti?
O tom by se dalo dlouze hovořit. Základ-
ním úspěchem je to, že se nám z kina, kam
chodilo denně dvacet třicet lidí, podařilo
vybudovat kino, kam dnes chodí 200 až
300 lidí. A také skutečnost, že se nám to
podařilo na základě hraní kvalitních arto-
vých filmů. Možná i to, že jsme svými vý-
sledky největší filmový klub v republice,
to, že se nám v rámci režisérských přehlí-
dek a jednorázových nákupů práv k projek-
cím podařilo jako jedinému kinu vrátit na
česká plátna filmy takových velikánů jako
je Fellini, Bergman, Visconti a dalších, kte-

ré bohužel v české distribuci zcela chybějí.
I to, že jsme kino díky investicím našim,
MČ Praha 3, Státního fondu pro českou ki-
nematografii částečně zrekonstruovali -
máme nová sedadla, dolby digital, zařízení
pro videoprojekci i pro simultánní překlad. 
● Který film se promítal nejčastěji?
Máme několik hitů, hrajeme již cca 5 let.
Asi nejnavštěvovanějším byl film Emira
Kusturici „Černá kočka, bílý kocour“, kte-
rý jen v našem kině vidělo přes 10 000 di-
váků.
● Kdyby se z louže na dvorku vynořila
zlatá rybka a nabídla vám splnění jed-
noho přání, jaké by bylo?
Alespoň jedno okno do kanceláře, ve které
už pět let trávíme tak 12 hodin denně. Je
totiž v zadním traktu a je ze všech stran ne-
prodyšně obestavěna, takže okno by mohla
zařídit vskutku jen kouzelná rybka. 

● Co rozhodně stojí za zmínku v dubno-
vém Aeru?
Jednoznačně je to festival dokumentárních
filmů o lidských právech One World - Je-
den svět. Jedná se o mnohdy šokující
a svou výpovědí nesmírně silné snímky, jež
člověka alespoň na okamžik vyvedou z le-
targie a pohodlí střední Evropy, z bezpečí
a klidu malé české kotlinky. 
Druhou nejvýraznější dubnovou akcí je
přehlídka italské filmové klasiky. Představí
nejdůležitější snímky nejen italské, ale
i světové kinematografie. Některé filmy
budou uvedeny pouze jednorázově, jako
třeba Saló aneb 120 dní Sodomy, od Paso-
liniho, Sladký život od Felliniho, Soumrak
Bohů od Viscontiho, Zabriskie Point od
Antonioniho. Program je i v RN a na
www.kinoaero.cz 

Michaela Púčiková

O co jde? Jde o to, že v životě o něco jde! Jedná se o bezplatné kurzy, které k nám přišly
asi před 6 lety. Jejich původ je v Anglii, dnes jsou rozšířené do 132 zemí. Písmenko
„Alfa“ stojí v řecké abecedě na počátku a název těchto kurzů se tím snaží vyjádřit, že jde
o něco počátečního, základního. Jde o základní otázky života a křesťanské víry. Mezi
církví a dnešním člověkem je propast. Kostely jsou prostorné, ale studené a prázdné. Stej-
ně tak srdce dnešního „uhoněného“ člověka je jistě veliké, ale často také studené a prázd-
né. Alfa kurzy dávají příležitost se navzájem obohatit. Pro jejich poměrně značný úspěch
ve světě jsme se rozhodli je uspořádat i u vás na Žižkově. Půjde o 12 setkání 1x za týden,
každé setkání bude mít své vlastní téma. To se týká otázky křesťanství jako takového, oso-
by Ježíše nebo Bible. Každý večer začínáme večeří (za dobrovolný příspěvek), pokraču-
jeme krátkou přednáškou, po které může, ale nemusí, každý vyjádřit svůj názor. V kur-
zech Alfa jde předně o dialog. 
Kurzy jsou  ekumenickou záležitostí - pořádá je také Římskokatolická církev, Křesťanské
společenství Praha, Evangelická církev metodistická, Československá církev evangelická.
Iniciativu v ČR koordinuje Česká evangelická aliance. 
Na Žižkově je pořádá Církev bratrská, Koněvova 24. Začínáme v pondělí 7. 4. v 19 h,
dále každé úterý od 19 h. Kontakt: 222 586 347 (kazatel sboru), mobil 737 869 975
(pořadatel kurzu), e-mail: zizkov@cb.cz. Pokud můžete, potvrďte účast alespoň
2 dny předem. Těšíme se na vás. Žaneta Dvořáčková, vedoucí kurzu

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:
● Blok č. 1: 7.4.(pondělí), 16.6.(pondělí), 13.10.(pondělí)
Hollarovo nám., Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská,
Kouřimská, nám. Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská-
nám.J. z Lobkovic), Soběslavská (Votická-Hollarovo nám.),
Šrobárova, U vinohradské nemocnice, U vinohradského hřbitova,
V Horní Stromce, Zásmucká
● Blok č. 2: 8.4.(úterý), 17.6.(úterý), 14.10.(úterý)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská-Korunní),
Perunova, Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská (U vodárny-
Jičínská), U vodárny (Vinohradská-Korunní)
● Blok č. 3: 9.4.(středa), 18.6.(středa), 15.10.(středa)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčkova), Jagellonská
(Bořivojova-Radhošťská), Křišťanova, Lucemburská (Orlická-
Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Jičínská), Radhošťská,
spojka Baranova-Sudoměřská, Sudoměřská, Žižkovo nám.
● Blok č. 4: 10.4.(čtvrtek), 19.6.(čtvrtek), 16.10.(čtvrtek)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kubelíkova), Čajkovského
(Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Milešovská-
Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská (Milešovská-
Bořivojova), Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, Ondříčkova
(Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslovská (nám.
J. z Poděbrad-Orlická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo nám.,
Velehradská, Zvonařova
● Blok č. 5: 11.4.(pátek), 20.6.(pátek), 17.10.(pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského
(Kubelíkova-Sladkovského nám.), Havelkova, Chvalova, Ježkova,
Krásova (Seifertova-Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská
(Bořivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského nám.,
U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova
● Blok č. 6: 14.4.(pondělí), 23.6.(pondělí), 20.10.(pondělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Havlíčkovo nám.,
Husinecká, Chelčického (Lipanská-Prokopova), Chlumova
(Seifertova-Prokopova), Jeronýmova, Kostnické nám., Krásova

(Seifertova-Husinecká), Lipanská (Chelčického-Havlíčkovo
nám.), Lupáčova, Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická,
Rokycanova (Chelčického-Prokopova), Řehořova, Štítného,
U Božích bojovníků
● Blok č. 7: 15.4.(úterý), 24.6.(úterý), 21.10.(úterý)
Basilejské nám. (západní str.), Biskupcova (Zel. Hajského-
Želivského), Blahoslavova, Černínova, Českobratrská,
Domažlická, Hájkova, Chlumova (Roháčova-Koněvova),
Jeseniova (Rokycanova-Želivského), Kališnická, Koldínova,
Lukášova, Malešická (Basilejské nám.-Na Parukářce), Na Paru-
kářce, nám. Barikád, Ostromečská, Prokopovo nám., Roháčova,
Rokycanova (Prokopova-Koněvova), Sabinova, Tachovské nám.,
Tovačovského, U Stadionu, U Zásobní zahrady, Zelenky-
Hajského, Žerotínova
● Blok č. 8: 16.4.(středa), 25.6.(středa), 22.10.(středa)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní str.), Biskupcova
(Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Želivského-
Koněvova), Jilmová, Kunešova, Loudova, Malešická (Basilejské
nám.-Ambrožova), Na Balkáně (Za Žižk. vozovnou-Hraniční),
Na Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohradou), Nad Ohradou,
Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vozovnou-
Hraniční), Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou (Jeseniova-
Kunešova), Na Ohradě
● Blok č. 9: 17.4.(čtvrtek), 26.6.(čtvrtek), 23.10.(čtvrtek)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá, Luční, Na Balkáně
(Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu,
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské louky,
V Domově (Hraniční-K Lučinám), V Okruží
● Blok č. 10: 18.4.(pátek), 27.6.(pátek), 24.10.(pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky, Na Chmelnici,
Na Jarově, Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vackově, Osiková, Pod
Jarovem, Pod Lipami, Schofflerova, V Jezerách, V Zeleni,
V Zahrádkách, Za Vackovem

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

V rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích proběhla ve dnech 17. – 28.
února 2003 na území MČ Praha 3 dopravně bezpeč-
nostní akce, při níž bylo za využití 5 odtahových vozi-
del MP hl. m. Prahy odtaženo celkem 235 motorových
vozidel tvořících překážku provozu na pozemních ko-
munikacích. Pozornost strážníků byla zaměřena přede-
vším na motorová vozidla stojící na přechodech pro
chodce, v křižovatkách, v druhé řadě zaparkovaných
vozidel, zastávkách MHD apod. 
Za zmíněné dopravní přestupky hrozí neukázněným ři-
dičům bloková pokuta až do výše 1 000 Kč, v případě
nedovoleného stání vozidla na vyhrazeném parkovišti
pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
nepohyblivou až do výše 5 000 Kč.
Dle vyhl. HMP č. 13/2001 Sb. činí maximální cena za
nucený úplný odtah osobního automobilu 1 300 Kč
a neúplný odtah 850 Kč. Maximální ceny za služby na
nepřetržitě střeženém parkovišti takto odtaženého vo-
zidla činí za první den 150 Kč a za každý další i zapo-
čatý den 200 Kč.      

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Najde se pamûtník?
Náš čtenář Petr Pany žádá pro doplnění svého archivu obyvatele Žižkova, kteří
vlastní historické fotografie nebo písemnosti o tramvajové trati Husitská-
Prokopova-Chelčického-Lupáčova, kde stávala první žižkovská vozovna koňské
tramvaje a později elektrické tramvaje, o pomoc. 
Informace prosí na adresu: Petr Pany, Kubelíkova 8, Praha 3, tel.: 227 721 76.

Na zajímavou výstavu vás zveme již tradičně do prostor poštovního úřadu Zelenky-Haj-
ského 12. Po fotografiích ze života Jaroslava Foglara nabízí tentokrát lahůdku pro milov-
níky historie Žižkova a Vinohrad pod názvem Žižkov v proměnách století. 
Z archivů ČTK jsou zde poprvé v souhrnné kolekci k vidění fotografie T. G. Masaryka při
slavnostním otevření Národního památníku na Vítkově. Snímky připomenou již neexistu-
jící vzhled některých ulic a náměstí či stavbu karlínského tunelu, až po záběry současné,
kdy třeba po televizním vysílači v Mahlerových sadech vesele skotačí mimina Davida
Černého. Převažují však snímky historické, takže přijďte - souborem fotografií, které při-
pravil Club gentlemanů Žižkov, nebudete jistě zklamáni. Výstava v Poštovní minigalerii
potrvá do 10. dubna. Stáňa Peričová, foto ČTK

II. ÎiÏkovsk˘ v˘tvarn˘ salón mlad˘ch
Pořádá MČ Praha 3 ve dnech 15. - 31. května ve výstavní síni Atria,
Čajkovského 12. Salónu se mohou zúčastnit mladí výtvarní umělci do věku 25 let,
kteří studují, pracují, bydlí nebo mají jiný vztah k Praze 3.
Každý z účastníků má právo vystavit jeden obraz nebo plastiku, popř. obraz i plastiku.
Dílo musí být adjustováno tak, aby mohlo být bez problémů zavěšeno nebo jinak insta-
lováno. Dílo bude označeno jménem autora s uvedením názvu, roku vytvoření a rozmě-
rů. O zařazení díla rozhoduje výběrová komise. Výstava nebude pojištěna.
Díla je třeba odevzdat cca 5 dní před otevřením výstavy sekretáři Salónu.
Veškeré informace o výtvarném salónu vám poskytne Odbor kultury – tel. 222 116 350
nebo výstavní síň Atrium – 222 716 866.

KOMPLEXNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACÍ 2003
Současně bude zajištěno: úklid komunikací a vysprávky lokálních závad povrchů, pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný prů-
běh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: ● uvolnění ulic od parkujících vozidel ● vyčištění chodníků před zahájením KÚK
● úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob.
Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl.m. Prahy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz za-
stavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla odtahována.

Odtahy motorov˘ch vozidel

Pokračujeme v unikátní ga-
lerii fotografií významných
osobností, které žijí či tvoří
u nás Praze 3 a přicházejí
připojit svůj podpis do Kni-
hy cti. Ke svým 85. narozeni-
nám sem zavítal také emerit-
ní profesor evangelické
církve Miloš Bič, který byl
v r. 2001 oceněn v Cambrid-
ge jako jeden z 200 nejvý-
znamnějších badatelů světa
i tohoto století. 
Umí latinsky, řecky, hebrejsky,
aramejsky a syrsky, ze všech
uvedených jazyků často překlá-
dal. Spolu s kolegy z dalších
církví připravil v roce 1979 prv-
ní ekumenický překlad Starého
zákona. Působil jako farář v Do-
mažlicích, za války se zde zapo-
jil do odboje, prošel mnohá vě-
zení a koncentrační tábory.

Když se po válce vrátil domů,
zjistil, že z jeho rodiny nezůstal
nikdo naživu, všichni zahynuli
v pražské revoluci 7. května. 
Po válce učil na Bohoslovecké
fakultě Komenského - byl
v církvi jediný, kdo měl doktorát
ze semitských jazyků a ze Staré-
ho zákona. Napsal desítky ob-
jevných prací, jako např. Pales-
tina od pravěku ke křesťanství
s vlastními ilustracemi, Poklad
v Judské poušti, Stopami dáv-
ných věků, z posledních prací
např. Co nevíš o Bibli z r. 1997.

Koncem loňského roku oslavil
ve svém domku na Jarově  ne-
uvěřitelné 92. narozeniny.
Pana profesora zdravíme
a přejeme vše nejlepší!

Stáňa Peričová, 
foto Miroslav Pokorný –

listopad 1995

AERO oslavilo v únoru 5 let

Dal‰í osobnost z fotogalerie Knihy cti

ÎiÏkov v promûnách století

Kurzy Alfa

Velikonoãní bohosluÏby
Žižkův sbor Církve českobratrské husitské, nám. Barikád 1, tel.: 222 722 209 
zve na Velikonoční bohoslužby
17. 4. Zelený čtvrtek – pobožnost od 17 h
18. 4. Velký pátek – pobožnost od 17 h
20. 4. Boží hod velikonoční – bohoslužby od 9 h
21. 4. Pondělí velikonoční – bohoslužby od 9 h
(Omlouváme se ostatním církvím, jejichž bohoslužby neuvádíme. Bohužel, do uzávěrky
našich novin jsme jiné informace neobdrželi.)



■ 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
■ Koupím gramodesky - LP, rock, jazz,
klasika atd. Nejraději celou sbírku.
Tel. 241 733 303, 607 791 490 
■ 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
■ Naučím správně rusky i úplné začát.
Tel. 284 813 146, 606 829 598
■ Tj. Sokol Žižkov II JUDO – nábor
děvčata, chlapci. Tel. 604 725 657
■ Údržba 24 h, včetně VZT a obsluhy ko-
telen. Tel. 728 995 661
■ Od dubna nabízíme skvělé filmové
kurzy pro veřejnost: Filmová produk-
ce, - Filmová akademie a Tvůrčí psaní.
Volejte ihned, omezený počet míst:
241 024 221, email: info@scenare.cz,
www.scenare.cz
■ Psací stroje - opravy, prodej, výkup.
Tel. 241 412 507
■ Půjčky pro zaměstnance a star. důch.
Tel. 607 551 413, več. 222 541 275
■ Mal íř ské  a lakýrn ické  práce .
Kvalitně a levně. Tel. 776 699 527
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova. 
Tel. 606 419 874
■ 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.
doučování AJ i NJ. P-3. Tel. 271 772 872
■ 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
■ Fr. & M. Zelenka. Malířské práce
včetně úklidu. Tel. 271 774 393,
723 552 450, 602 387 533
■ 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 
■ Vyměním st. 1+1 I. kat., 1. patro za 2+1
I. kat. P3. Tel. 604 725 657
■ Pronajmu sklad 28 m2, P3, suterén vy-
tápěný I. k.  Tel. 604 725 657 - IHNED
■ Koupím půdu v Praze, mohu nabíd-
nout i stavební úpravy. Tel. 603 843 047
■ Hledáme byt k pronájmu gars. 1+kk
do 8 500 Kč, 2+kk - 2+1 do 11 000 Kč
včetně poplatků. Volejte prosím tel.
246 005 281, 606 740 390

INZERCE
■ Velmi pěkný 3 1/2 + 1, slunný, lodžie,
I. k. sluš. maj. 120 m2 za 2 1/2 + 1 nebo
3+kk nejr. v okolí Flory. Tel. 267 316 279
■ Vym. 4+1 Vinohrady, 2 min. na metro,
etáž. topení po rekon. státní za menší OV
či druž. Tel. 603 211 433
■ Nebytové prostory 150 m2 okamžitě
k pronajmutí. Po rekonstrukci, 4 tel. lin-
ky, vysokokapacitní připojení na internet
(až 2 Mb). Částečně zařízený. 
Tel., fax, zázn. 222 712 737
■ Pronajmu garáž Soběslavská ul. u st.
metra Želivského. Tel. 777 014 987
■ 3 + kk 82,6 m2 Koněvova, majitel fir-
ma za byt cca 40 m2 . Tel. 222 587 185
■ 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
■ Prodám nebo vym. byt. I. k, Vinohrady
za jakoukoliv místnost kdekoliv i na ven-
kově. Tel. 222 710 391
■ Koupím byt v lokalitě P3 i v horším sta-
vu, platba hotově. Tel. 603 270 727
■ Stud. malířství AVU hledá levný podná-
jem, nenáročný. Tel. 777 277 868
■ 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
■ Hezký 1+1/L,  6.p. s výt., 54 m2,  P7 nezá-
top., maj. za byt na P3. Tel. 220 808 818
■ Mladá dvojice hl. byt v Praze min. 70 m2,
cihla, OV / DV, do 2,3 mil. nebo PŮDU
K VESTAVBĚ do 3 000 m2. Tel. 283 842
578,  608 535 312, svonpohl@centrum.cz

◆ 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

■ 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, Út, St, Pá 8 – 16
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

ZIMNÍ 
SLEVY

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

Webové stránky, grafika, skenování fotografií. 
Levnû. Tel. 606 681 968 odpoledne

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

CVIâENÍ PRO ÎENY VE VODù bez
vûkového i váhového omezení, nezatûÏuje

klouby, posiluje organizmus. Cviãíme kaÏd˘
ãtvrtek od 17.30 na Komenského nám. P-3.

Informace: 604 34 34 30

VELKOPRODEJNA

PRAŽAČKA
Konûvova 111b, Praha 3 - ÎiÏkov

ZNOJEMSKÉ OKURKY
19,90 Kã

NOVù OTEV¤ENO: KYTIâKY • CUKRÁRNA

PONDùLÍ - PÁTEK 7,00 - 19,30
SOBOTA 7,00 - 18,30
NEDùLE 15,00 - 19,30

Pfiijímáme platební karty

● Program na zeštíhlení, zpevnění postavy, redukce nadváhy
● Odstraňování celulitidy 
● Lymfatická drenáž (pro oteklé unavené nohy, odplavování toxic. látek, tuků)
● Myostimulace (tvarování postavy, odstranění přebytečných tuků, zpevnění

na konkrétních partiích svalů) zmenšení v obvodu o 5 – 10 cm
● CO zábal (regenerační, relaxační kúra posilující imunitní systém zvyšující

metabolismus)
● Klasické rehabilitační masáže
● Relaxační masáž celého těla (70 min.) s vonnými oleji + psychowalkman
● Lifting obličeje, rukou, krku, vyhlazení vrásek
● Solárium
● Manikúra, pedikúra

NOVĚ OTEVŘENO OD 10. 2. 2003

SILUET STUDIO

NEJEN PRO ŽENY

Praha 8 – Palmovka, Na Hrázi 5 proti Delvitě
tel. 732 242 485

PO-PÁ 10 – 18, MIMO TUTO DOBU SE MŮŽETE OBJEDNAT KDYKOLIV NA TELEFONU 732 242 485 (SOBOTA, NEDĚLE)
! ! !  CENY NAŠICH SLUŽEB JSOU DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO

LÉTO
SE
BLÍŽÍ
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3
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 29. 4.

D U B E N
Galer ie  pod radnic í  
Havl íčkovo nám.  9

8. – 29. 4.  Vladimír Fortin
13. – 27. 5. Takový je můj svět

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

1. út AFRIKA
2. st ŠVESTKA

15. út AKT
16. st AFRIKA
17. čt CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
22. út DLOUHÝ, ŠIROKÝ

A KRÁTKOZRAKÝ
23. st AFRIKA
27. ne 16 a 19 hod.AFRIKA
29. út AFRIKA
30. st ZÁSKOK
DIVADLO KONZERVATOŘE

7. po J. Suchý: V BAHNĚ
VELKOMĚSTA

9. st J. Suchý, J. Šlitr: DOBŘE
PLACENÁ PROCHÁZKA

14. po A. Schnitzler: ANATOL
28. po Pierre de Marivaux: HRA LÁSKY

A NÁHODY - premiéra
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

8. út J. Kolár: KROKET
Divadlo Pibimpap-rizoto (nesklonné)

12. so V. Havel: LARGO DESOLATO
Městské divadlo Karlovy Vary

13. ne COMMEDIA DELL’ ARTE aneb
Konec šejků v Čechách
Spolek sešlých - Brno

18. pá Š. Olivětín: ARTIKULÁTOR
Divadlo NEJHODNĚJŠÍ
MEDVÍDCI

26. so E. Ionesco: PLEŠATÁ ZPĚVAČKA
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
17. 3. 2003, (otevřeno ve dnech konání kon-
certů hodinu před začátkem). Telefonická re-
zervace vstupenek na č. 222 721 838.
Pokud není uvedeno jinak, začátky pořadů
jsou v 19.30 h. Zřizovatelem ATRIA na Žiž-
kově je Městská část Praha 3. Začátky kon-
certů v 19. 30 není-li uvedeno jinak

2. st folklórní soubor GAUDEAMUS 
8. út TRIO EUFONICO
9. st ZPÍVANÝ KALENDÁŘ –

Hraje a zpívá soubor Chairé 

12. so 15 Z. JEHLIČKOVÁ – soprán, mlu-
vené slovo, J. HOLEŇA - klavír
Pro seniory vstupné 20 Kč

15. út JARNÍ CYKLUS  KONCERTŮ
ČESKÉ A SVĚTOVÉ HUDBY 20.
STOLETÍ - TUNING
METRONOMES 

16. st POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ  -
MALÁ ČESKÁ MUZIKA
J. POSPÍŠILA 

22. út P. HOLMAN – viola, J. KELLER –
violoncello, J. VYCHODILOVÁ -
klavír

23. st VELIKONOČNÍ MYSTÉRIUM  -
Soubor KARMÍNA 

24. čt „DEN PODLE BOCCACCIA“
hraje MUSICA FRESCA

28. po Carl Orff -  CARMINA BURANA
PRAŽŠTÍ PĚVCI  a sólisté

29. út PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
30. st SETKÁNÍ SE SOUBOREM

MUSICA BOHEMICA A JEHO
HOSTY

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin 
a v přestávkách večerních koncertů
3. 4. - 27. 4. IVAN KRÁLÍK – sochy, obrazy

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

16 BESEDA - Beseda nejen o “bláz-
novství” ale i o životě s duševní ne-
mocí. - Mudr. Martin Jarolímek
a hosté
18 FILM - ČISTÁ DUŠE (USA
2000, r. Ron Howard, 134 minut)
20 DIVADLO - Popelnytzovo divadlo
21:30 KONCERT - Carnation

2. st 15.30 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI – FK pro SŠ
18 FIMFÁRUM JANA WERICHA
20.30 CESTA DO FANTAZIE

3. čt 18 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/
20.30 SEKRETÁŘKA

4. pá 18 - 23.30 VYSNĚNÁ ZEM - jedno-
denní festival nekomerčních filmových
společností, zaměřený na hraný film.

5. so 18 ITALŠTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
20.30 NEBE
22.30 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA

6. ne 18 ROK ĎÁBLA
20.30 BOWLING FOR
COLUMBINE

7. po 18 SNAKE OF JUNE

20 MECHANICKÝ POMERANČ
8. út 18 STALKER /FK/

21 NOSTALGIE /FK/
9. st 15 SNY AKIRY KUROSAWY –

FK pro SŠ
ONE WORLD / JEDEN SVĚT 2003
– Mezinárodní festival dokumentárních fil-
mů s tématikou lidských práv

9. st 17.30 STESKY SVĚDOMITÉ
DCERY + HODNÉ HOLKY
19.30 VÁLEČNÝ FOTOGRAF)
21.30 ONI A JÁ

10. čt 17.30 POCHOD
19.30 PCHJONGJANG ROBOGIRL
+ BUDIŽKNIČEMOVÉ
21.30 MŮJ TERORISTA

11. pá 17.30 VÝVOJ + ECCE HOMO
19.30 RODINA
21.30 STEVIE

12. so 16 POSTIŽENÍ
18 ČISTOTA: PROLOMIT
KRUHY MLČENÍ + OSADNÍCI
20.30 PRÁZDNINY V LISTOPADU
+ TANCUJ, GROZNYJ
22.30 DCERA Z JEN-ANU

13. ne 16 ŽENY ODVEDLE
18 NA TEN DEN NIKDY
NEZAPOMENU
20.30 LOVE & DIANE

4. po 17.30 ONE GIANT LEAP 
+ CHOROPAMPA – CENA ZLATA

19.30 ALEXEJ A PRAMEN
21.30 VŠE O MÉM OTCI

15. út 17.30 ZVON + ANONYMNĚ TVÁ
19.30 CARGO + BLÍŽ + KARMA
COWBOY
21.30 LAS MADRES – MATKY
Z PLAZA DE MAYO

16. st 15 DIKTÁTOR – FK pro SŠ
17.30 MOJE LEVÉ PRSO +
VOLÁNÍ DUCHŮ
20 VÍTĚZNÝ FILM FESTIVALU
ONE WORLD / JEDEN SVĚT 2003
22 TRŽIŠTĚ

17. čt 18 MLUV S NÍ
20.30 BOŽÍ ZÁSAH

18. pá 18 KEN PARK
20.30 DALŠÍCH DESET MINUT
22.30 MRTVÝ MUŽ

19. so 17.30 IDIOTI
20 BRAZIL
22.30 MUŽ BEZ MINULOSTI

20. ne 18 OSTROV
20.30 NAQOYQATSI

21. po 18 DIKTÁTOR
20.30 ZVĚTŠENINA

22. út 17.30 NEBE NAD BERLÍNEM
20 NUDA V BRNĚ – slavnostní
premiéra!!!

23. st 15 MULHOLLAND DRIVE – FK
pro SŠ
18 NUDA V BRNĚ
20.30 AMADEUS

Italská FILMOVÁ klasika – aneb BEST
OF SQUADRA AZZURA
24. čt 18 SMRT V BENÁTKÁCH

20.45 SLADKÝ ŽIVOT
25. pá 17.30 POVOLÁNÍ: REPORTÉR

20 SOUMRAK BOHŮ
23 SILNICE

26. so 11.55 F.U.C.K. – Festival Umění
Celkem Kvalitního – 10. ročník

27. ne 18 AMARCORD
20.45 SALÓ, ANEB 120 DNÍ
SODOMY

28. po 18 SLADKÝ ŽIVOT
21 SOUMRAK BOHŮ

29. út 18 ZLODĚJI KOL
20 ROCCO A JEHO BRATŘI

30. st 15.30 ČERVENÁ PUSTINA
FK pro SŠ
18 ZATMĚNÍ
20.30 ZABRISKIE POINT

FILMY PRO DĚTI
5. so 15.30 ČERT VÍ PROČ
6. ne 14 KRTKOVA

DOBRODRUŽSTVÍ II
13. ne 14 KRTKOVA POHÁDKOVÁ

DOBRODRUŽSTVÍ
19. so 15.30 FIMFÁRUM JANA

WERICHA
27. ne 14 KRTEK O VÁNOCÍCH
DIVADLO PRO DĚTI

6. ne 16 STRAŠIDÝLKO
Z METERVILLU – Divadlo Času

27. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY – Václav
Strasser a Katja Jiránková

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

1. út 19.30 Future Line: SM Lomoz *
2. st 19 Ultramix, Radio 1 a Noc s Andě-

lem uvádějí: „10 LET POTÉ aneb
kytary se vrací...“+ křest CD časopi-
su Ultramix

PROGRAM AKCÍ  – DUBEN:
5. 4. - FIT VÍKEND – 9–18 h, DDM, bazén Pra-
žačka. Cvičení pro krásu a zdraví. Aerobic
TAEBO, aquaerobic, přednáška o FENG SHUI
(umění harmonického bydlení), výuka indického
tance KATHAK, občerstvení. Cena 200 Kč. Info
Zuzka Pipková, 
6. 4. - APRÍL DISKO - 17.30–19.30 h, v sále
DDM. TŘI APRÍLOVÉ SOUTĚŽE, aprílové pře-
kvapení. Hraje DJ_Hobr. Vstupné 30 Kč, členové
Klubu Beztíže platí polovic. Info Zuzka Pipková
11. 4. VÝTVARNÝ KLUB – Malování na sklo
14–16 h, ateliér DDM. Malujeme na skleničku i na fó-
lii, která se dá přilepit na okno. S sebou skleničku, která
má zajímavý tvar. Vstupné: 30 Kč
17. 4. – VELIKONOČNÍ TRADICE – 10–12 h,
ateliér DDM. Velikonoční dekorace, zdobení
perníčků, velikonoční zvyky…
17. 4. - VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – 13–15 h,
ateliér a dílna DDM. Zdobení velikonočních
kraslic různými technikami.
17. 4. - DEN S KOŇMI – 9–15 h, jezdecké stře-
disko Zmrzlík. Exkurze po jízdárně, hry, soutě-
že, ale hlavně jízda na koních…
17. 4. - PC HERNA – 10–13 h, učebna DDM. Ne-
ed for speed s volantem a pedály, Harry Potter a další…
Vstupné: 20 Kč / h
23. 4. - DEN ZEMĚ – sál a zahrada DDM. Běh
v indickém sárí, malování norských Trollů, hod mexický-
mi fazolemi, lanové aktivity, stavba egyptských pyramid… 
10–12 h - PRO DĚTI MŠ
13.30–16.30 h - PRO DĚTI ZŠ
od 18.30 h - KONCERT KE DNI ZEMĚ,  sál
DDM. Tradiční ethno a world music k poslechu
i divokému tanci, čajovna. 
DĚTSKÁ ODPOLEDNE V KINĚ AERO
6., 13. a 27. 4.  - 15–16 h Hry, soutěže, výtvarné
činnosti pro děti i jejich rodiče… Vstup volný.
VÝUKOVÉ PROGRAMY: pro celé třídy ZŠ na-
bízíme programy v dopoledních hodinách –
HISTORICKÁ ŘEMESLA (tkaní, předení);

PAPÍROVÁNÍ (výroba ručního papíru, jeho zdo-
bení, historie papíru, druhy písma…); JAK SE
ŽIJE V LESE (lesní patra, obyvatelé lesa, pozná-
vání stromů a keřů…); CESTA K PŘEDKŮM
(jak sestavit rodokmen, původ našich příjmení ..)
TÁBORY – LÉTO 2003:
29. 6. - 12. 7. - ZA TAJEMSTVÍM BÁJNÉ
HORY – Smršťov - Louňovice pod Blaníkem, pro
děti od 6 do 18 let. Celotáborová hra na indiánské té-
ma a další zajímavé aktivity: sport (florbal, stolní tenis,
cyklistika), výtvarka, aerobik, hudební hrátky (kytara,
zpěv), jazyky. Předběžná cena: 3 200 Kč
28. 6. - 12. 7. - KOUZELNÝ TÁBOR - Rynolti-
ce (Liberecko). Program táborové hry v duchu kouzel
a magie je doplněn výtvarnými aktivitami, jako keramika,
malování na sklo, hedvábí a textil a mnohé jiné...
Předběžná cena: 3 400 Kč
Informativní schůzka rodičů pro oba tábory se ko-
ná 12. 5., za tajemstvím bájné hory v 19 h, Kou-
zelný tábor v 17.30 v DDM
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - LÉTO PRAŽSKÝCH
DĚTÍ 2003
30. 6. - 4. 7. - BAREVNÝ TÝDEN - výlety, sport,
hry, výtvarný program aj. Cena: 150 Kč/den
7. 7. - 11. 7. - KERAMICKÝ TÝDEN - kera-
mická dílna, odpoledne koupání, sport, vycházky.
Cena 800 Kč / týden  
14. 7. - 18. 7. - TÝDEN S KOŇMI - jízdy na ko-
ních, péče o koně, soutěže a hry. Cena 170 Kč /
den. Program denně cca od 9 do 16 h, v ceně je
teplý oběd
Info o akcích, táborech a výukových progra-
mech: P. Červenková, A. Zenáhlík
KLUBY
Klub žonglérů (pá) 14.20–15.55
Klub Beztíže - OTEVŘENO: út 15.30–20 h,
st 14–20 h, čt 15.30–20 h Internet, e-šipky, stolní
fotbal, 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

Helmutova stříkačka, Prouza, Toyen
3. čt 19.30 Supergrass (UK)
4. pá 20 Hip Hop Foundation # 17
5. so 19.30 Banco de Gaia (UK)
7. po 19 Future Line: Nukleární vokurky *
8. út 19 Radio 1 pro Jeden Svět

Ahmed má hlad + Švihadlo
9. st 19 Divokej Bill + Apple Juice j.h.

10. čt 19 Divokej Bill + Medvěd 009 j.h.
11. pá 19.30 EuroConnections: AROM (FR)
12. so 19.30 The Gathering (NL) + Pale Fo-

rest (Norsko)
14. po 19.30 Porucha – Malá scéna
15. út 19.30 Future Line: Unity + 100° *
16. st 19.30 V.R.R.M. *
17. čt 19.30 Kurtizány z 25. Avenue + Cha-

meleon
19. so 19 Kentoya SNB Cup
20. ne 19.30 Corect Groove Quartet – Malá

scéna
21. po 19.30 Junk – Malá scéna
22. út 19.30 Future Line: Vlny +

BB Q Smoke Style *
23. st 19.30 November 2nd + Bratři v triku*
24. čt 19.30 Phil Shöenfelt & Southern

Cross (GB/CZ) *
25. pá 19.30 United Colours of Akropolis:

Raz Mesinai aka Badawi (Izrael, USA)
26. so 19 ITF CZ 2003

Mistrovství ČR v Djingu
29. út 19.30 Future Line: Velvet Ecstasy +

Psycho Club & The Trippers *
30. st 19.30 Psí vojáci *

Výstavy: do 14. 4. Pavel Rydl: fotografie
od 15. 4. do 18. 5. Speciální domov
mládeže Hvozdy: obrazy

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE  
PRO DĚTI V AERU

6. 4. od 14. hodin
promítání pohádek (dle programu Aera)

malování vajíček, pletení pomlázek,
výtvarná dílna, hry, soutěže, odměny.

Vstupné 30 Kč.
Info: 603 416 724, Jolana Kurzweilová.

Nová Trojka, kino Aero a společnost
Člověk v tísni při ČT vás zvou na

filmový festival Jeden svět 
pá 11.4. od 17.30 h, so 12.4. od 16 h 
a od 18 h, ne 13.4. od 16 h a od 18 h.

pohlídáme děti od tří let přímo 
v předsálí kina Aero, 

děti čekají výtvarné dílny, hry, 
soutěže o ceny, 

rodiče dokumenty, které stojí za to 
vidět (program kina najdete na

www.kinoaero.cz a www.oneworld.cz)
rezervace a info 

na telefonu  607 644 978,  
Martina Pojarová

ZŠ Sázavská, Praha 2
s rozšířenou výukou plavání 
Vás zve na přijímací zkoušky
do 5. a 6. plaveckých tříd,
(přípravka již od 4. třídy)

které se konají 8. 4. a 20. 5. 2003.
Sraz v 7.30 hod. před školou.

Bližší informace na tel. 222 522 406, 
e-mail: sazavska@quick.cz

informace a přihlášky ke stažení též na:
www.sweb.cz/ZS_Sazavska 
Přihlášku lze získat přímo 

ve vrátnici školy.

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

Chce prodat starožitné předměty
pro které doma nemáte uplatnění?

Jsme vám nablízku

GALERIE ANTIKVA SIKA
Praha 3

Přijímá do prodeje 
• přehozy přes postele

• ubrusy
• porcelánové a kovové figurky

• porcelánové a skleněné předměty
Koněvova 58

Tel.: 222 590 076

Děkujeme partnerům X. ročníku masopustního veselí!
Stavební spořitelna České spořitelny, Zlatopramen, Auto Jarov, Eclipse,
Belcomp, Gesto Computers, Raiffeisen stavební spořitelna, Pražské služby,
Pražská plynárenská, Skanska, Toi - Toi, Step, Sup a synové, Areál Jarov,
Michelské pekárny, Real tisk, ČRo - Regina, Večerník Praha, Rádio Kiss,
Rádio Beat, Student Life a Seznam.cz.

VEŘEJNÁ SBÍRKA ČERVENOBÍLÉ DNY
15. - 16. 4. 2003
Pořádá o.s. LORM – Společnost
pro hluchoslepé pod záštitou
senátorky MUDr. Roithové

Sbírka ČERVENOBÍLÉ DNY 
je součástí kampaně upozorňující
na ČERVENOBÍLOU HŮL, která je
od roku 2001 SYMBOLEM
HLUCHOSLEPOTY. Hluchoslepí
používají bílou hůl s červenými
pruhy o šířce 10 cm, která všechny
a zvláště řidiče upozorňuje na
zrakový i sluchový handicap.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc hluchoslepým
klientům LORM viz www.lorm.cz

Velo Ž ižkov
Jízdní kola - prodej + servis

šicí stroje - servis
Po - Pá 9-18, So 9-12

Koněvova 135, st. Vápenka
P-3, tel 222 590 332


