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Slavíte zlatou či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá ÚMČ Praha 3 

v dubnu a květnu 2003

oslavy zlatých a diamantových svateb
50 a 60 let trvání manželství.

Pokud i vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné jubileum slaví, 
buďte prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní číslo: 222 116 349

(Odbor kultury - Marta Valentová) nebo písemně na adresu: Úřad městské
části Praha 3 - odd. pro kulturu, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

Dva dny před oficiálním otevřením Paláce Flora tak bude mít 700
žáků základních škol z celé Prahy 3 možnost být vůbec prvními
návštěvníky této unikátní projekce v České republice.
Rádi proto předáváme pozvání společnosti IMAX:
Vážení občané Prahy 3, možná již víte, že první kino IMAX, jedi-
né svého druhu v České republice, budujeme právě na Praze 3.
IMAX, kino s největším plátnem na světě, dosahujícím výšky při-
bližně osmipatrové budovy, bude součástí obchodně zábavního
centra Paláce Flora. IMAX je vybaven projektorem, který umož-
ňuje dvoj a trojrozměrné promítání a díky speciální technologii se
návštěvníci kina cítí jakoby vneseni přímo do děje na filmovém
plátně. Již brzy vám IMAX umožní se svou rodinou a přáteli nav-
štívit vesmír, putovat Afrikou, vystoupit na horu Mount Everest
a ponořit se do hlubin oceánů. Naše společnost bude v Paláci Flo-
ra provozovat i klasický multiplex CinemaCity s 8 sály, kde se bu-
dou promítat běžné filmy. 
Vážíme si možnosti stát se obyvateli vaší městské části a doufáme,
že budeme dobrými sousedy. Kino IMAX se otevírá 20. března
2003 a očekává návštěvníky z celé republiky.  Chceme vás ale uji-
stit, že naši sousedé pro nás budou vždy nejdůležitější – ať už jako
zákazníci nebo zaměstnanci.  
Jako dárek na přivítanou bychom rádi pozvali 700 nejšikovnějších
dětí z Prahy 3, aby přednostně zhlédly film v trojrozměrné projek-
ci dříve než kdokoliv jiný v České republice, a to 18. března, dva
dny před oficiálním otevřením.  Těšíme se na brzké shledání! 

Marta Karlik a Lenka Hrušková, společnost IMAX

A nyní jiÏ konkrétní informace pro ty, 
kdo se chtûjí do soutûÏe zapojit

Vstupenkou do Paláce Flora bude účast v soutěži Jarní den v Ev-
ropě (Spring day in Europe). Soutěží se ve třech sekcích zahrnují-
cích všechny věkové kategorie: „Já a můj evropský kamarád“ pro
1.- 3. ročník, „Já a můj evropský region“  pro 4.- 6. ročník a „ Co
mi EU přinese a co mi vezme“ pro 7.- 9. ročník. Věřím, že příleži-
tost stát se prvními návštěvníky kina IMAX vzbudí zájem většiny
z vás. Bližší informace o soutěži se dozvíte od svých učitelů.

Literární a výtvarné práce budou prezentovány na webových strán-
kách www.praha3.cz nebo www.lupacovka.cz a závěrečná prezen-
tace nejlepších prací se uskuteční v Galerii pod radnicí dne 21. 3.
Jaká projekce na vás 18. března čeká, nebudeme prozrazovat. Prá-
ce v soutěži, ať už při výtvarném nebo literárním zpracování téma
současné Evropy, pro vás však bude jistě zároveň příjemným sně-
ním o tom, na jaké báječné dobrodružství se v kině IMAX vydáte.
Přeji hodně úspěchů všem soutěžícím a s některými z vás se těším
brzy na shledanou v kině IMAX, které se určitě stane velkým lá-
kadlem Paláce Flora.   Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Sobota 1. bfiezna 
Sobotní dětské maškarní odpoledne
14.00 Palác Akropolis, Kubelíkova 27
- soutěže pro hravé 
- skotačení s Divadélkem U Panáků
- rozdávání koláčků a koblih
- kviz
Sobotní maškarní rej 
– Palác Akropolis, Kubelíkova 27
19.30 Maškarní večer plný překvapení - uvádí Martin Tankwey
- vyhlášení bohaté masopustní tomboly
20.30 Hudební vystoupení skupiny „Sto zvířat“ + hosté
- telemost – přenos z karnevalu z Ria

Nedûle 2. bfiezna 
Radniční vařenice aneb úřednické pochoutky 
– Hospůdka U vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3,
12.00 Příprava vyhlášených delikates úřednickým šimlem
16.00 K dobrému zažití a náladě zahraje „Žižkovanka“

Pondûlí 3. bfiezna
Mastnota na plátně – Kino Aero, Biskupcova 31
17.00 Výstava fotografií a plakátů staročeského masopustu a foto-
grafií karnevalu z Ria
18.00 Promítání krátkých tematických filmů 
19.00 Taneční vystoupení 
- bohaté vepřové hody 
- brazilské speciality včetně míchaných nápojů

- performance na provazech – dvorek Aera 
- hudební vystoupení skupiny „Sluneční orchestr“
- telemost – přenos z karnevalu z Ria
- reportážní snímek o Brazílii 

Úter˘ 4. bfiezna
Veselý masopustní průvod – Náměstí Jiřího z Poděbrad
13.00 Hudební pozvánka do průvodu
- vystoupení kejklířů a hudců 
- nabízení masopustních pochutin
- krátké kulturní scénky
„Cirkus Continuo“ – obrovské masky na chůdách
„Tubabu“ – percussion show
„Krless“ – hudci
- krátké zastavení v Mahlerových sadech
- zastávka v hospůdce „Nad Viktorkou“ 
- zastavení na Žižkově náměstí
- předání vlády na radnici
PROGRAM na Kostnickém náměstí od 17.00 hodin 
„Žižkovanka“
„Tubabu“ („Běloši“) – rytmy západní Afriky
„Krless“
„Cirkus Continuo“ – krátké představení 
„Traband“ – rocková dechovka
„Krausberry“ 
- vystoupení chrličů ohně a žonglérů
OHŇOSTROJ – 10. ročník, deset ran, deset minut, v deset hodin,
hořící emblém - desítka

Centrální mozek kotelen

Hlavní pořadatel si vyhrazuje právo změn v průběhu příprav letošního ročníku masopustního veselí. Odbor kultury

Dûti z Prahy 3 prvními náv‰tûvníky kina IMAX 

Titulek tohoto článku určitě není zavá-
dějící. Pracoviště je řídícím mozkem
systému výroby tepla a teplé vody v na-
ší městské části. Do konce letošního ro-
ku bude sledovat provoz 70 lokálních
plynových kotelen (teplem zásobují více
než 200 domů) a 3 výměníkových stanic
pro několik desítek domů, které byly
v devadesátých letech teplofikovány.
Navíc na toto pracoviště obec připojí ta-
ké 7 velkokapacitních podzemních gará-
ží, čímž chce zajistit jejich větší bezpeč-
nost. Systém signalizuje vniknutí
neoprávněných osob do objektu garáží,
ale také nadlimitní koncentraci výfuko-
vých plynů.
Starosta MČ Praha 3 Milan Český při
této příležitosti uvedl: „Dispečink kote-
len realizujeme s cílem zajistit nájemní-
kům, kteří bydlí v obecních bytech, co
nejvyšší komfort v dodávkách tepla
a teplé užitkové vody. Tato služba se tý-
ká většiny našich bytových domů. Obs-

luha centrálního dispečinku sleduje provoz všech kotelen a v případě poruchy kterékoli
z nich může okamžitě reagovat.“ 
Vědomí, že Praha 3 má v téhle třeskuté zimě o teplo v bytech  dobře postaráno, je pří-
jemné. Provoz dispečinku stejně tak zaručuje optimalizaci při spotřebě plynu,  byty se ne-
přetápějí. To přináší nájemníkům nejen pohodlí, ale i nižší náklady.        
Postup při odstraňování závady popsal ředitel SKM Praha 3 ing. Pavel Císař: „V případě
jakékoliv poruchy je okamžitě odeslána zpráva na centrální dispečink a automaticky také
ve formě SMS našim specialistům, kteří mají nepřetržité služby a okamžitě podniknou
veškeré kroky k odstranění poruchy. Nájemník často ani nepostřehne, že k nějakému vý-
padku došlo. V domech vytápěných z kotelen MČ Praha 3 a napojených na centrální dis-
pečink jsou k dispozici mobilní telefonní čísla na naše specialisty pro případ vzniku po-
ruchy, kterou by automatika nezaznamenala. Díky aktuálnímu přehledu havarijních
hlášení z jednotlivých kotelen se závady nejen rychle odstraní, ale zvyšuje se bezpečnos-
ti jejich provozu.“
Centrální dispečink kotelen je spojen se snížením nákladů na výrobu tepla, která spočívá
ve zmíněné optimalizaci spotřeby plynu, ale hlavně ve snížení provozních nákladů na obs-
luhu jednotlivých kotelen. Jenom si představte, kolik bylo dříve třeba servisních pracov-
níků a jak je to nyní jednoduché, když se provoz sleduje z jednoho místa. 
Nezbývá než věřit, že nová služba, na kterou radnice vynaloží téměř 30 milionů korun,
přinese nájemníkům v obecních domech jen samé pozitivní zkušenosti.

-pb-, foto Stáňa Peričová
K tématu najdete na straně 3 rozhovor s Pavlem Hurdou, členem Rady MČ Praha 3
a předsedou dozorčí rady SKM Praha 3, a.s. 

V objektu Olšanská 7, kde děl-
níci ještě ani nestačili sundat
lešení po dokončení rekonstruk-
ce fasády, představila MČ Pra-
ha 3 ve středu 5. února nové
pracoviště Správy komunálního
majetku Praha 3, a.s. Jedná se
o centrální dispečink kotelen.

O tom, jak vážné problémy má v oblasti dopravy celá centrální část Prahy, naši městskou část nevyjímaje, se nemusím příliš rozepisovat.
Propustnost některých ulic začíná být na hranici únosnosti, jako ještě dramatičtější se jeví chronický nedostatek parkovacích míst. Nes-
pokojenost je všudypřítomná. Řidiči nadávají, že není kde zaparkovat. Ve finále parkují ze zoufalství, kde se dá, za což jim hrozí odtah
nebo vysoká pokuta. Chodci zase často nemohou přejít přes bariéru zaparkovaných aut z jednoho chodníku na druhý. Problémy s parko-
váním vnímáme jako nejhorší v lokalitách kolem stanic metra Flora a nám. Jiřího z Poděbrad a také v širším okolí křižovatky Ohrada.
Rada MČ Praha 3 vidí oblast dopravy jako jednu ze svých priorit a chce učinit řadu kroků, které by zejména poměry v dopravě v klidu
výrazněji zlepšily. Schváleno bylo rozpracování projektu rezidentního stání. Čeká nás ještě diskuse o jeho detailech, ale mezi představi-
teli radnice panuje shoda v tom, že rezidentní systém, podobný tomu, který znáte z Prahy 1, se musí v krátké době zavést. Není to něja-
ký rozmar nebo snaha obohatit obecní rozpočet, ale systémový prostředek, jehož cílem je rezidenty chránit - tj. zajistit obyvatelům „troj-
ky“ dostatek parkovacích míst. Nechceme, aby naše městská část nadále sloužila jako parkoviště pro mimopražské řidiče, kteří u nás
auto odstaví a do centra, kde je parkování zpoplatněno, pokračují metrem nebo tramvají. Praha 3 (nebo její část) bude rozdělena na zó-
ny vyhrazené výhradně pro rezidenty a na místa s parkovacími automaty, určená ke krátkodobému stání. S městskou policií už byla uči-
něna dohoda navýšit pro naši městskou část početní stav o deset strážníků, abychom mohli zajistit vynucování stanovených pravidel.
Ruku v ruce se zavedením rezidentního systému chceme realizovat výstavbu hromadných podzemních garáží. Lokalizační studie před-
pokládají jejich výstavbu na mnoha místech obvodu s kapacitou pro 60 až 200 aut. Musíme samozřejmě hledat různé modely financo-
vání a diskutovat o tom, jak nastavit ekonomické podmínky, aby možnost parkovat v podzemí byla pro řidiče dostatečně atraktivní.
Chci, aby občané Prahy 3 měli k dispozici veškeré informace o tomto citlivém rozhodování a aby měli možnost vyjádřit svůj názor k připra-
vovaným záměrům. Problematice parkování se v příštích číslech RN budeme určitě věnovat podrobněji. Marek Zeman, zástupce starosty

Také nemáte kde zaparkovat?

Starosta Milan Český si prohlíží detaily nové-
ho systému na nástěnné projekci

Každý školák by teď měl velmi zbystřit pozornost! Společnost provozující kino IMAX se s radnicí dohodla, že žáci našich základ-
ních škol dostanou krásný dárek - šanci zúčastnit se dvou předpremiérových představení trojrozměrné projekce kina v nově otev-
řeném Paláci Flora na křižovatce ulic Vinohradské a Jičínské. 

Na monitoru je možné stále kontrolovat aktuální stav
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 3. 3., 31. 3.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 10. 3.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 17. 3.
4. Přemyslovská/Jičínská 24. 3.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 3. 3., 31. 3.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 10. 3.
7. Táboritská-zadní trakt/Baranova 17. 3.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 24. 3.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 3. 3., 31. 3. 
10. Ambrožova/Malešická 10. 3.
11. Jeseniova 143 17. 3. 
12. V Zahrádkách/Květinková 24. 3.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 3. 3., 31. 3.
14. Koněvova/V Jezerách 10. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54 17. 3.
16. Křivá 15 - vedle domu 24. 3.

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

Distribuční firma našich Radničních novin
- ADM zavedla 24. 2. novou reklamační

linku - telefon 283 101 505, Kateřina
Benková. Firma ADM garantuje vyřízení
každé reklamace díky přímého kontaktu
se správcem reklamací. V blízké době

bude také spuštěna další služba reklamací
distribuce, přehled v síti internet. 

Jak uvádí ADM, reklamací se rozumí
všechny stížnosti a připomínky na způsob

provedení nebo i neprovedení této
distribuce. Každá reklamace bude

okamžitě předána k prošetření a vyřízení,
o vyřešení bude vypracovaná krátká

zpráva, která se předá podavateli.
●

ZŠ Lupáčova 1, Praha 3 
ve školním roce 2003/4 otevře tři třídy

s rozšířenou výukou jazyků. 
Týká se žáků, kteří letos chodí do

2. ročníku. Info a přihlášky k vyzvednutí
ve škole nebo na www.lupacovka.cz.

●

ZŠ Perunova 6 zve rodiče, bývalé žáky
a příznivce školy na Večerní setkání

v budově školy 6. 3. od 18 h.
●

Klub přátel Žižkova zve: na přednášku
Čím se v minulosti platilo? v út. 11. 3. 
od 16.30 h a První stavitelé v Žižkově
út 25. 3. od 16.30 h (Dr. L. Neckářová)

do Táboritské 22, P-3.
●

V Galerii INDIGO, Vinohradská 52
probíhá do 21. 3. výstava suchých jehel

Vladimíra Komárka.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve při příležitosti oslav 120ti let 
od založení muzea a nedožitých 

160. narozenin prvního ředitele B. Jelínka 
v so 15. 3. 12-17 h na pořad Dejte děti 

do muzea a v ne 16. 3. po celý den 
za symbolické vstupné 1 Kč!

●

MŠ Na Vrcholu 1a zve 25. 3. 
na Den otevřených dveří od 8 do 17 h.

●

Ústřední hudba AČR zve seniory 
na koncert 13. 3. od 17 h v dejvickém

kině Evropa (Vítězné nám.) za jednotné
vstupné 30 Kč, vstupenky v pokladně.

●

Volná myšlenka ČR – humanistické
a etické sdružení občanů bez vyznání zve

na besedy do klubové místnosti Úřadu MČ
Praha 1 v Revoluční 5 (zvýšené přízemí

vpravo) každé druhé úterý v měsíci 
od 17 hodin - 11. 3. - konzervatizmus,

liberalizmus, socializmus.  
●

Svaz diabetiků P-3 zve: 
● páteční kulturní akce se konají
v Hudební škole hl. m. Prahy na

Komenského nám. 9, Praha 3 – 21. 3. od
15 h se představí umělecký soubor

Albatros v programu Nestárnoucí melodie
● 12. 3. sraz ve 13 h na konečné stanici
tram 22 u kostela P. Marie Vítězné, cíl

okolí Bílé Hory
●

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

sbírání ošacení a dalších věcí pro
potřebné. Provozní doba: úterý-čtvrtek 
od 13 do 17.30 h. Tel./fax 222 781 800, 

e-mail: zizkov.kontakt@volny.cz.

NOVINKY
PRO SENIORY

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v březnu půlkulaté a kulaté
narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let.

Blahopřejeme: Z. Kubínové, R. Malířové,
J. Rampákovi, J. Kodešovi, V. Froňkové

a V. Staňkové.
●

Dne 12. 2. se konala výroční členská
schůze Svazu důchodců ve velkém sále

SOU za početné účasti členů i pozvaných
hostů. Byla podána zpráva o celkové

zájmové činnosti dle jednotlivých skupin.
Ve stejném rozsahu chceme pokračovat

i v příštím roce. Uvítáme mezi námi
i další seniory, kteří chtějí být stále
aktivní. Info v našem klubu vždy

v pondělí od 14 do 16 h
v Biskupcově ul. 60 (roh Hořanské 2),

tram. 1, 9, 16 Strážní.

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 22. 1. 2003

Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na rekonstrukci
střešního pláště ZŠ nám. J. z Poděbrad
● s výzvou více zájemcům na výměnu
oken v ZŠ Vlkova  
Vzala na vědomí
● protokol z provedené kontroly v příspěv-
kové organizaci ZŠ J. Seiferta, Vlkova 31,
zaměřené na hospodaření organizace za
rok 2001 a námitky ředitelky této ZŠ ke
zjištěným nedostatkům ● plán kontrol na
rok 2003 ● návrh na obsazení komisí RMČ
Sociální a zdravotní komise: předs.
MUDr. Jiří Jungwirth, MUDr. Jana Žmolí-
ková, MUDr. Marek Zeman, MUDr. Eva
Rusová, Marie Koksová, MUDr. Miroslav
Procházka, tajemník: Bc. Ivana Šťastná.
Komise obchodu a služeb: předs. MUDr.
Eva Rusová, Zdeněk Lochman, Jan Šmíd,
RNDr. Eva Kaprasová,CSc., Jan Plíva, To-
máš Roubal, Ing. Vladimír Nezpěvák, ta-
jemník: Lenka Medlíková. Bytová komi-
se: předs. MUDr. Marek Zeman, Zdeněk
Lochman, Jan Šmíd, Michal Kucián, Vlas-
timila Vrabcová, Ing. Josef Heller, MBA,
PhDr. Jakub Cháb, tajemník Ladislava
Svobodová. Kulturní komise: Milena Ko-
zumplíková, Milan Český, Bc. Ondřej Pe-
cha, Marcela Graciasová, předs. Ing. Jan
Holub, Vlastimila Vrabcová, Zdeněk Pa-
velka, tajemník: Jaroslav Brabec, DiS. Ko-
mise pro výchovu a vzdělávání: Jan
Šmíd, Milena Kozumplíková, Mgr. Martin
Benda, předs. Vlastimila Vrabcová, Marie
Koksová, PhDr. Jakub Cháb, Ing. Karel
Procházka, zástupci základních a mateř-
ských škol: Mgr. Václav Gregor, Mgr. Vác-
lav Havelka, Ing. Irena Meisnerová, Bc.
Marta Vrabcová, tajemník: Mgr. Přemysl
Hrabě ● žádost ředitele Policie České re-
publiky, Obvodní ředitelství Praha 3 a do-
poručuje ZMČ schválit poskytnutí daru ve
výši 70 000 Kč na nákup kopírovacího
stroje značky RICOH 
Pověřuje
● MUDr. Marka Zemana, zástupce staros-
ty, aby za MČ P-3 ve správních řízeních
vedených podle zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu či-
nil veškeré procesní úkony
Souhlasila
● s předloženým návrhem rozpočtu MČ
P–3 na rok 2003 v objemu příjmů ve výši
459 895 tis., v objemu výdajů ve výši
487 835 tis. Kč a saldem Tř. 8 – Financo-
vání ve výši 27 940 tis. a doporučuje ZMČ
P-3 schválit předložený návrh rozpočtu

ze dne 5. 2.
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na rekonstrukci
ÚT sekce C - ZŠ K Lučinám ● s výzvou
více zájemcům na rekonstrukci střechy ZŠ
K Lučinám
Vzala na vědomí
● informaci o vyřizování a evidenci peticí
a stížností za rok 2002 ÚMČ P-3 ● návrh
tajemnice ÚMČ Mgr. Andrey Barešové na
jmenování RNDr. Magdalény Benešové do
funkce vedoucí Odboru bytů a nebytových
prostor ÚMČ ● informaci o volné bytové
jednotce č. 1228/10 v domě čp. 1228, Na
Ohradě 2 a schválila prodej této bytové
jednotky se spoluvlastnickým podílem
v rozsahu 319/34125 na společných čás-
tech domů čp. 1211, 1218, 1228 k.ú. Žiž-
kov a stejným spoluvlastnickým podílem
na pozemcích parc. č. 2183/35, 2184/1,
2184/2 k. ú. Žižkov

Doporučila
● ZMČ schválit záměr prodeje pozemku
parc. č. 3914, k.ú. Žižkov, ve vnitrobloku
Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, Vikle-
fova ● ZMČ schválit žádost o svěření po-
zemků parc. č. 163/12, parc. č. 163/13
a parc. č. 165 včetně podzemní stavby bý-
valého veřejného WC pod pozemkem parc.
č. 163/12 vše v k.ú. Žižkov ● ZMČ schvá-
lit koupi pozemků parc. č. 4283/1, 2, 4
a 4280/12 v k.ú. Žižkov, ul. Pod Kapličkou
od správce konkursní podstaty úpadce
TESLA Praha Strašnice, a.s. v likvidaci za
kupní cenu 15 000 Kč  ● ZMČ schválit žá-
dost o svěření pozemku parc. č. 2639/113
v k.ú. Žižkov ● ZMČ schválit prodej by-
tových domů: čp. 1301 s pozemkem parc.
č. 2499 k.ú Vinohrady, Velehradská 17 By-
tovému družstvu Velehradská  1301/17, čp.
1677 s pozemkem parc. č. 2036 k.ú. Žiž-
kov, Hájkova 13 Bytovému družstvu Vít-
kov ● ZMČ schválit prodej bytových do-
mů: čp. 1831 s pozemkem parc. č. 1477
k.ú. Žižkov, Lucemburská 36 Bytovému
družstvu Lipový květ, čp. 1822 s pozem-
kem parc. č. 4156 a 4157 k.ú. Žižkov, Ma-
lešická 19 Bytovému družstvu Malešická
19, schválit prodej bytového domu čp.
1479 s pozemkem parc. č. 2046 k.ú. Žiž-
kov, Domažlická 10 Bytovému družstvu
Domažlická 10 ● ZMČ schválit prodej by-
tového domu čp. 1599 s pozemky parc.č.
1560/3 a parc. č. 1561 k.ú. Žižkov, Lucem-
burská 27, 29, 31, Radhošťská 16 Bytové-
mu družstvu LuRa čp. 1599

1. Prokopovo nám. 8/220, prodejna 192,80 m2, přízemí a 1. patro                  
2. Lupáčova 10/805, kanceláře, tichá služba 96,88 m2, přízemí a suterén
Prohlídka obou prostor se koná 27. 2. 2003 v 9-10 hodin.
Podmínky nájmu: minimální nájemné 800 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou – 5 let, nájemné bude hrazeno čtvrtletně předem. Tyto prostory budou po-
skytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ Praha 3 – ÚMČ na adre-
su: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou Výběrové řízení č. 156 (týká
se Prokopova náměstí 8/220) a Výběrové řízení č. 157 (týká se Lupáčovy 10/805). Obál-
ky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty
nebudou. V nabídce uveďte cenu za m2/rok, kterou pro tyto prostory považujete za při-
měřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro ob-
sazení tohoto nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného.
K nabídce nutno doložit: 1) živnostenské oprávnění v aktuálním znění a v souladu s úče-
lem podnikání, 2) výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce) – platí pro právnické
či fyzické osoby, které mají povinnost být zapsány, 3) výpis z trestního rejstříku podnika-
tele nebo jednatele společnosti, 4) potvrzení správce daně o řádném placení daní, 5) po-
tvrzení o hrazení povinných odvodů za zaměstnance (zejména sociální a zdravotní pojiš-
tění), 6) prezentace dosavadní činnosti včetně fotodokumentace apod. (přednost bude
dána uchazečům, kteří prokázali dlouhodobou úspěšnost v oboru, solventnost, roční
obrat), 7) čestné prohlášení o závazku uchazeče zprovoznit provozovnu nejpozději do
2 měsíců od uzavření smlouvy.
Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového říze-
ní zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ
Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude 7. břez-
na v 15 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb RMČ
10. března. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů
ode dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo od-
mítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně Komise obchodu a služeb Rady městské části 
Ladislava Svobodová, pověřená zastupováním vedoucího Odboru bytů a nebytových prostor

Mâ Praha 3 pronajme nebytové prostory
V úterý 4. 2. se v zasedací síni radnice na Havlíčkově náměstí sešlo 23 zástupců
neziskových organizací z naší městské části, kteří seznámili vedení radnice se
svou činností, plány a představami. 
Jako zástupce starosty pro neziskové organizace jsem je informoval o možnostech a for-

mách spolupráce neziskových organizací s Úřadem
MČ Praha 3 a o grantové politice městské části.
Nastínil jsem také nutnost vytvoření koordinačního
výboru, který by zastřešoval zdejší neziskové orga-
nizace - ne z toho důvodu, abychom „mluvili“ do
práce jednotlivých subjektů, ale proto, aby byly vy-
tvořeny celkové předpoklady pro získání grantů
a podpory různých fondů, o které se budeme moci
ucházet po vstupu naší země do EU.
Zástupce starosty MUDr. M. Zeman upozornil na
další možnosti podpory mimo grantový a podpůrný
fond (zvýhodněné nájemné nebytových prostor
apod.). Zástupkyně starosty M. Kozumplíková se
na tomto setkání zase zabývala činností nezisko-
vých organizací v oblasti školství.

Jan Plíva, zástupce starosty, foto Vilém Mládek

SchÛzka neziskov˘ch organizací

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ
Na Odboru občansko správním, oddělení správním Úřadu městské části Praha 3, se musí
řešit stále vyšší počet přestupků souvisejících s občanskými průkazy dle ust. § 42a odst.
1 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Dovolujeme si proto upozornit na to, kdy se váš občanský průkaz stane neplatným:
● je-li nahlášena jeho ztráta nebo odcizení na Policii ČR nebo na oddělení osobních do-
kladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 ● skončila-li jeho platnost z ně-
kterého z důvodů uvedených v § 11 písm.) a) až h) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů ● v případě, kdy se jakýmkoliv způsobem vrátí
nebo jej opět naleznete. Občan má  p o v i n n o s t (§ 14 zákona o občanských průka-
zech) požádat o nový občanský průkaz do 10 dnů ode dne, kdy skončila jeho platnost
z některého důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm.) a) až h) zákona č. 328/1999 Sb., o ob-
čanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 
K vydání nového občanského průkazu je třeba: vyplněná žádost, 1x foto 3,5x4,5 cm
a rodný list. Občanský průkaz vydává oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Odboru občansko správního, Seifertova 51, Praha 3. Úřední hodiny: Po, St 8–18 h, Út, Čt
8-12 h, Pá - zavřeno. Informace získáte na tel. č. 222 116 531, -534, -537.

Bc. Jiří Janoušek, vedoucí správního oddělení Odboru občansko správního 

Zákonem č. 309/2000 Sb. byl novelizován zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podni-
kání, ve znění pozdějších předpisů. Podle přechodných ustanovení § 34 citovaného záko-
na podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění k živnostem uvedeným v tomto zá-
koně, u nichž došlo ke změně odborné způsobilosti, jsou povinni doložit živnostenskému
úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti, a to nejpozději do 1. 4. 2003.
Jedná se o tyto živnosti ohlašovací vázané:
1/ průvodcovská činnost

a) horská b) tělovýchovná a sportovní c) v oblasti cestovního ruchu
2/ poskytování tělovýchovných služeb
3/ provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
4/ činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
5/ masérské, rekondiční a regenerační služby
6/ provozování solárií
7/ obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
8/ drezúra zvířat.
Nesplní-li podnikatelé výše uvedenou povinnost v zákonem stanovené lhůtě, živnosten-
ské oprávnění jim bude v souladu se zákonem neprodleně zrušeno.

Mgr. Jana Koričová, vedoucí Odboru živnostenského

Upozornûní pro podnikatele

Kolik prostfiedkÛ pfiijde do ‰kol
Jako každoročně vyčleňuje MČ Praha 3 ve svém rozpočtu nemalé finanční pro-
středky pro oblast školství, a sice 64,634.000 Kč.
Kapitálové výdaje, tzn. investice a velké opravy, jsou v objemu 17,550.000 Kč. 
Pod tímto číslem jsou uvedeny např.:
ZŠ K Lučinám – rekonstrukce rozvodů ÚT - objekt C 1,500.000

– rekonstrukce a zateplení střechy 2,600.000
ZŠ Nad Ohradou – rekonstrukce a zateplení střechy 2,760.000
ZŠ Chelčického – rekonstrukce kuchyně 4,600.000
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad – rekonstrukce střechy 1,700.000
MŠ Sauerova – zastřešení terasy 1,840.000
MŠ Sudoměřská – rozšíření zahrady 800.000
Kromě kapitálových výdajů financuje MČ Praha 3 provoz škol v celkové částce
47,084.000 Kč svými prostředky 42,438.000 Kč a v menší míře i prostředky převedený-
mi ze státního rozpočtu (tzv. normativ na žáka ve výši 4,646.000).
V jednání Rady hl. města Prahy a Zastupitelstva hl. města Prahy je i převod kompetencí
k financování platů učitelů a nákupu učebních pomůcek, ale toto je částka plně hrazená stá-
tem a do rozpočtu MČ Praha 3 bude převedena s tzv. mašličkou, tzn., že může být použi-
ta pouze pro tento účel. Výhodou převedení této kompetence se jeví hlavně to, že veškeré
finanční prostředky by měly procházet účtem toho, kdo ke školám má nejblíže, tj. městská
část. Její zástupci nejlépe znají situaci na jednotlivých školách, úroveň výuky, vybavení,
kvalitu ředitele i pedagogického sboru. Jako neposlední výhoda se jeví i to, že městská část
zná přesné počty žáků v jednotlivých školách a třídách a pokud chce hospodárně nakládat
s prostředky, které jste jí svěřili vy, daňoví poplatníci a občané Prahy 3, musí otevřeně při-
znat, že kapacity škol na stávající počty žáků jsou vysoce nadhodnoceny.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Vždy v úterý, a to v termínech: 11. 3., 10. 6., 9. 9., 25. 11. můžete v určenou
hodinu a na určeném místě do přistaveného sběrového vozidla odkládat:
Barvy, baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemiká-
lie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, moto-
rové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.

Doba stání a zastávky sbûrové trasy:
15 - 15.20 h křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic-Slezská, 
15.30 - 15.50 h křižovatka ulic Slezská-Perunova,
16 - 16.20 h ul. Ondříčkova (u parku-Žižkovo náměstí),
16.30 - 16.50 h Kostnické náměstí,
17.10 - 17.30 h křižovatka ulic náměstí Barikád-Roháčova,
17.40 - 18 h křižovatka ulic Loudova-Koněvova,
18.10 - 18.30 h křižovatka ulic Květinková-V Zahrádkách,
18.40 - 19 h křižovatka ulic Na Vrcholu-V Domově.
V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami.
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!

Pokud vám nebudou tyto termíny vyhovovat, v Praze 3 je možné odevzdat nebezpečný
odpad ve sběrně J. Štýrský, Na Vackově 24, Praha 3, tel. 284 860 104, a to po 9-16 h
a v pá 9-14 h. V Praze 9, Poděbradská 36, tel. 266 310 962 pak sídlí provozovna spol.
IMP-servis (po-pá 8.30-16 h). Zde získáte i kontakt na další sběrné dvory hl. města Prahy.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA

Distribuční firma našich Radničních
novin - ADM zavedla 24. 2. 
novou reklamační službu 

na tel.: 283 101 505. 
Zde je možné nahlásit veškeré

stížnosti na roznos RN a požadovat
nápravu.
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● Proč se 10. března vyvěšuje
tibetská vlajka?
Na podzim roku 1949 se Mao rozhodl,
že Tibet takzvaně osvobodí. Na přelo-
mu roku 1949-50 dorazila čínská armá-
da do Tibetu a v roce 1951 napochodo-
vala do hlavního města Lhasy. Tibetská
delegace v Pekingu byla nucena pode-
psat smlouvu o mírovém osvobození
Tibetu. V letech 1956 a 1958 byla vel-
ká neúroda a hladomor, Tibeťané muse-
li navíc živit čínskou armádu a situace
byla velmi napjatá. V roce 1959 měl být
Dalajláma pozván do čínského vojen-
ského tábora a očekávalo se, že zde bu-
de zatčen či dokonce zabit. Lidé ve
Lhase se rozhodli Dalajlámu bránit.
a tak město tajně opustil a na cestu se
vydal právě 10. března. Když Čínané
zjistili, že uprchl, potlačili spontánní
povstání na jeho obranu, byly zabity
desetitisíce lidí. Po leteckých útocích
na Lhasu byly zničeny mnohé památky,
kláštery i medicínská kolej. 
Dříve se mluvilo o svobodném Tibetu,
dnes i exilová vláda prosazuje, aby by-
la dodržována autonomie, kterou má
Tibet v rámci Číny mít, a aby si Tibeťa-
né sami mohli rozhodovat o svých zále-
žitostech. Dnes už v Tibetu žije nezane-
dbatelné množství Číňanů, kteří by se
neměli kam vrátit. Od roku 1994 se po celém světě vyvěšují vlaj-
ky jako výzva k řešení situace v Tibetu. V loňském roce vlajku vy-
věsilo přes 100 českých měst a vesnic. 

● Jaký je současný Tibet, kolik má obyvatel? 
Uvádí se, že Tibeťanů je celkem 5-7 milionů. Dnešní Tibet, to je
vlastně tibetská autonomní oblast, kde žijí jen 3 miliony, ostatní
obývají sousední regiony. Dnešní mladí lidé jsou stejní jako všude
na světě. Také si chtějí koupit džíny a poslouchat walkmana, mít
se dobře. Jsou samozřejmě i tací, kterým jde o budoucnost země,
o zachování tradic, a kteří se snaží vzdorovat konzumu, který na ně
tvrdě útočí... Ale to mluvíme o městech. Na vesnicích je to jiné.
Lidé se sejdou, zazpívají si, povídají…

● A jaké jsou vaše rady pro cestování po Tibetu ?
Především dnes se tam individuálně téměř nedostanete.
Pravděpodobně vám v Nepálu ani v Číně nevydají vízum ani

letenku. I další povolení ke vstupům
budete jako cizinec obtížně získávat.
Nejschůdnější je využít služeb cestovní
kanceláře, která za vás vše vyřeší.
Důležitá je také aklimatizace. Než
vyrazíte do kopců, je dobré pobýt pár
dní ve Lhase, která je „pouhých“
3600 m nad mořem. V Tibetu pro vás
totiž žádný záchranný vrtulník nikam
nepoletí. Na turisticky exponovaných
místech se většinou domluvíte anglic-
ky, protože Tibet je módní záležitostí.
Potkáte tam Evropany i Američany.
Také stoupá počet čínských turistů,
protože pro ně to je levná exotická
dovolená ve „vlastní zemi!“

● O co se nadační fond Potala
v Tibetu stará?
Sbíráme peníze a podporujeme  jednu
z SOS vesniček nedaleko Dharamsaly.
Spolupracujeme také se slepeckou ško-
lu ve Lhase. Tento úžasný projekt vy-
myslela nevidomá Němka, která vytvo-
řila i tibetské slepecké písmo, projekt je
od začátku zaměřený na to, aby se nevi-
domí Tibeťané uměli postarat sami o se-
be a obešli se v budoucnosti bez zahra-
niční pomoci. V loňském roce jsme jim
přivezli dva slepecké psací stroje a bylo
prima vidět, jak se učí čínštinu, tibetšti-
nu i angličtinu. Děti z této školy umí

z celého Tibetu nejlépe anglicky. Nyní se tu začíná provozovat far-
ma, bude se v ní zpracovávat mléko a prodávat produkty tak, aby
byli soběstační.

● Co chystá POTALA v Praze ?
14. března budeme pořádat na Slamníku oslavy tibetského nového
roku ovce a dřeva. Tradiční oslava Losar je v Tibetu rodinný svá-
tek a po něm začíná svátek Monam – měsíc modlení. 
V prosinci k nám přijel nový tibetský učitel Tändzin Džigme, tak-
že pokračují kurzy tibetštiny. Setkat se s ním můžete také na Slam-
níku. Ještě předtím se ale uvidíme 10. března na žižkovské radni-
ci při vyvěšení tibetské vlajky a následujícím programu, spojeném
s výstavou v Galerii pod radnicí.
O dalších akcích pořádaných nadačním fondem  Potala se můžete
dočíst na www.potala.cz.

Michaela Púčiková

Vybudováním centrálního dispečinku dokončí Praha 3 pro-
gram modernizace výroby tepla, který byl z velké části reali-
zován v období, kdy jste pracoval ve funkci ředitele SKM. Od-
povídá jeho konečná podoba Vašim původním představám?
Rozhodně ano. Musím říci, že dnešní stav je dokonce lepší, než ja-
ké byly původní představy ze začátku devadesátých let.

Na modernizaci kotelen vynaložila Praha 3 značné finanční
prostředky. Ocení vůbec nájemníci takovou investici, která asi
na první pohled není tak viditelná jako třeba rekonstrukce fa-
sád nebo nové nátěry oken?
Na začátku 90. let byla situace tristní. Z hlediska znečištění ovzdu-
ší emisemi byla Praha 3 snad vůbec nejpostiženější čtvrtí. Zásad-
ní zlepšení kvality životního prostředí bylo základní motivací.
Svou roli samozřejmě hrála také naprostá technická nedostateč-
nost kotelen, které zde byly provozovány do roku 1989. S mini-
málními úpravami sloužily dokonce kotelny ze dvacátých nebo tři-
cátých let. Program plynofikace probíhal se švýcarskou finanční
pomocí. Když byli jejich konzultanti poprvé v Praze, vycházely
potom v novinách články se sugestivními titulky „Inferno v Pra-
ze“. Dodávky tepla a teplé vody jsou jedním ze základních fakto-
rů toho, jak se lidem v bytě žije. Nájemníci vnímají velmi citlivě,
pokud se nějakou dobu netopí nebo neteče teplá voda. Takže to,
jak se tyto služby spojené s užíváním bytu zásadně zlepšily, ná-
jemníci v obecních domech určitě dobře vědí.

Jak je to s ekonomickými výhodami?
Význam CDK spočívá především v parametrech kvalitativních. Je-
ho provoz je však spojen také s významnou úsporou provozních
nákladů. Odpadají především mzdové náklady na obsluhu jednot-
livých kotelen. Ve výrobních nákladech se projeví také to, že do-
chází k optimalizaci spotřeby plynu.

Pocítí nájemníci při vyúčtování snížení nákladů ve svých pe-
něženkách?
Takové úspory se dají samozřejmě vyčíslit. Při zvyšujících se ce-
nách plynu a dalších vstupů bude velmi významné třeba to, když
se výsledná cena za teplo nebude zvyšovat. 
Smysl CDK je naprosto zřejmý. Všechny kotelny byly
v Praze 3 plynofikovány už v roce 1997, centrální dispečink
přichází až nyní. Není to relativně dlouhá doba? 
Projekt vybudování CDK byl technicky náročný. Vlastní realizaci
předchází fáze projektové přípravy, u všech kotelen se musí pro-
vádět úprava měření a regulace. Data se do dispečinku dostávají po
telefonních linkách a v určité době jsme měli třeba problém jenom
s tím, že linky v kotelnách nebyly a čekalo se na ně řadu měsíců.
Vybudování takového pracoviště je proces, který vyžaduje určitou
dobu. Není to jako koupit jeden den v obchodě ledničku a druhý
den ji doma zapojit. V neposlední řadě jsme byli limitováni fi-
nančními prostředky, které byla obec na tuto investici schopna
uvolnit. Ale tak, jako jsme byli v roce 1997 první městskou částí,
která neprovozovala žádné kotelny spalující neušlechtilá paliva,
tak dnes má Praha 3 další prvenství v tom, že moderní plynové ko-
telny máme napojeny na centrální řídicí pracoviště. 

Takový způsob obsluhy kotelen jistě nebude zajímavý jenom
pro městskou část. Uvažujete o tom, že služby centrálního dis-
pečinku kotelen budou v budoucnu využívat také soukromí
vlastníci domů. Bude toto pracoviště nabízet některé další
služby? 
Co se týče dalších služeb, skýtá tento systém čistě technicky širo-
ké možnosti. Stejným způsobem jako kotelny je možné sledovat
provoz výtahů, můžeme monitorovat garáže nebo některé společ-
né prostory v domě. V úvahu přichází také elektronické zabezpe-
čení bytů nebo signalizace pro nájemníky, kteří mají nějaké zdra-
votní problémy. Ale prvotně je tento systém určen pro obsluhu
systému výroby tepla a je nezbytné, aby stoprocentně plnil tuto
svou roli. Předpokládám, že služba bude velmi atraktivní i pro ji-
né vlastníky, kteří mají ve svém domě plynovou kotelnu. V letoš-
ním roce zapojíme všechny kotelny v obecních domech a provoz
se celkově zaběhne. V příštím roce bude možné oslovit další sub-
jekty. Pokud zvýšíme počet sledovaných připojení, půjdou dolů
průměrné náklady na obsluhu jedné kotelny. 

Přesto však činnost pro MČ Praha 3 zůstane určitě klíčová. 
Přesně tak, ta je základním posláním firmy. Vždy jsem trval na
tom, že založením vlastní společnosti, která zajistí komplexní
správu bytového fondu, použila Praha 3 pro svou dobu nejlepší
možné řešení. Udrželi jsme tým lidí, kteří jsou ve své práci profe-
sionálové. V šíři poskytovaných služeb nemáme v porovnání s ji-
nými městskými částmi prakticky konkurenci. SKM pro obec vy-
konává kompletní inženýrskou činnost, zajišťuje některé právní
služby. Radnici to ušetří peníze za mzdy úředníků, kteří takovou
práci jinde musejí vykonávat jako pracovníci úřadu. Postupem ča-
su stále více lidí vidí nesporné výhody toho, co se podařilo vybu-
dovat. Praha 3 má správní společnost, která jako jedna z mála
firem v oblasti správy nemovitostí získala certifikát jakosti řízení
nebo která pro svého mandanta realizovala a bude provozovat
centrální dispečink kotelen. Ten je službou opravdu nadstandardní.

-pb-, foto Stáňa Peričová

Pozvánka
Městská část Praha 3 si Vás dovoluje pozvat na slavnostní 

vyvěšení vlajky Tibetu v pondělí 10. března 2003 v 15 hodin 
na radnici Městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9

Program:
15:00 vyvěšení tibetské vlajky
15:05 Digerridu - zahájení (Australský lidový nástroj)
15:10 Úvodní slovo starosty Milana Českého 
15:15 Minuta ticha za oběti čínské represe
15:16 Hudební meditace – Svoboda pro Tibet 

Ladislav Brom - sitár
Fabrice Michel - tabla

15:41 Promítání diapozitivů spojené s přednáškou 
– Zuzana Ondomišiová, Nadační fond Potala

16:00 Slavnostní vernisáž v Galerii pod radnicí k výstavě historických
fotografií, ale i fotografií současnosti a tibetských artefaktů spojená
s přednáškou – Lubomír Sklenka, Lungta

16:20 Hudební produkce – tibetské zvonky a mísy – Komunita Dzogčhenu
16:30 Realizace mozaikové mandaly a její závěrečné rozmetání do parku

Během celého programu budou líbezné „Tibeťanky“ podávat tibetský čaj.

Věříme, že si tuto příležitost nenecháte ujít a že svou účastí vyjádříte nesouhlas
s násilnými praktikami, které jsou páchány na tibetském národu, a zároveň

podpoříte solidaritu s tímto trpícím národem.
Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Do „klubu stoletých“, kteří s námi v Praze 3 žijí, obrazně řečeno přibyl další
člen. Pan Petr Ivančák oslavil sté narozeniny v lednu se svými dětmi patřičnou
hostinou s patrovým dortem po děkovné bohoslužbě v kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Nad kupou gratulací, mj. od starosty
Milana Českého za naši městskou část, sousedů i příbuzných ze Slovenska
a starosty rodné obce, si našel čas i na naše noviny.

Narodil se v obci Ždiar ve Vysokých Tatrách, do školy chodil na východním Slovensku,
poblíž Spišského hradu. S rodiči žil spolu s dalšími 8 sourozenci v přízemním malém
domku ve velmi nuzných poměrech. Již od dvanácti let jim musel vypomáhat
v hospodářství, a tak si rakousko-uherského školství moc neužil. Až v roce 1946 se
s manželkou a 4 dětmi odstěhoval za prací v zemědělství do západočeského pohraničí. Po
deseti letech pak nastoupil do průmyslové výroby jako dopravní dělník. O své rodině,
s kterou dodnes žije v úzkém kontaktu, vypráví s láskou: „ Nebylo to jednoduché,
v prvním manželství jsem ovdověl, zůstaly mi dvě malé dcerky. Vzal jsem si vdovu se
synem a spolu jsme měli ještě tři vlastní děti. S těmi posledními jsme žili i po
přestěhování ku Praze v roce 1960. Druhá manželka zemřela v roce 1971, ale to už byly
děti skoro samostatné. Nejmladší dcera žila od roku 1968 v cizině, ale v roce 1997 se na-
trvalo vrátila. Po třech letech však nečekaně zemřela. Dva synové žijí u Prahy a spolu se
starší dcerou se o mě starají.“ A jaké měl zájmy? „Na osobní zájmy při práci na farmě
a ani později nebyl čas. Vždy jsem si ale večer našel volnou chvíli a poslouchal roz-
hlasové vysílání zahraničních stanic. Sledovat politický život byl a dosud je mým jediným
koníčkem. Také jsem se zajímal o technický vývoj ve všech oblastech.“ To, že pan
Ivančák byl celý život fyzicky i duševně aktivní, o vše se zajímal a pracoval až do svých
80 let, jistě přispělo k tomu, že mohl oslavit sté narozeniny při plné síle. Navíc se i jeho
rodiče a starší bratr dožili vysokého věku. Sám k tomu doplňuje: „Ani po té osmdesátce
jsem nepřestal pracovat. Měl jsem mnoho práce kolem svého domu i svých sousedů
s opravami. Ale hlavně si myslím, že můj vysoký věk je díky tomu, že jako katolík jsem
se vždy snažil být věrný Bohu. Také jsem se nikdy nepřejídal a nebyl v jídle vybíravý.“
Dnes žije Petr Ivančák na Vinohradech, sám se o sebe dokáže postarat a denně si chodí
pro obědy. Je zde spokojen, zvláště si cení práce sociálního odboru, jehož pomoc občas
potřebuje, a dodává: „I když nejsem Čech, nikdy se to při jednáních s úřady neprojevilo
negativně.“
Přejeme Petru Ivančákovi, aby mu zdraví, veselá mysl a životní optimismus vydržely ještě
mnoho let! Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Hledáme nejstar‰í abiturienty
K letošnímu 100. výročí založení klasického gymnázia v Kubelíkově (dříve Dvořá-
kově a ještě předtím Libušině) ulici hledáme kontakt na nejstarší abiturientské roč-
níky před rokem 1938. Kromě toho se snažíme vyhledat i maturanty z válečných let
1940-41 a 1943-45. Tyto ročníky nám zatím ještě chybějí v adresáři, který je při-
praven pro letošní jubilejní oslavy se setkáním abiturientů.
Prosíme bývalé studenty z uvedeného období, aby se přihlásili buď na ředitelství
Obchodní akademie, Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3, tel. 222 721 241, nebo na adre-
se dr. M. Pich, Nedvězská 26, 100 00 Praha 10, tel. 274 814 668.

Opět je tu únor a s ním akce „30 dní pro neziskový sektor“. Jistě se nyní více setkáváte
s články o činnosti nevládních neziskových organizací. Na Praze 3 již tři roky nabízí své
služby občanská poradna zřízená při sdružení Remedium. Je tu pro každého, kdo se
ocitl v obtížné sociální situaci, kterou nemůže řešit vlastními silami. Naším cílem je, aby
lidé znali svá práva a povinnosti, aby uměli účinně vyjádřit své potřeby a aby znali do-
stupné služby. Nabízíme rady a informace, pomoc při psaní podání, doprovázení. Obrátit
se na nás můžete s problémy z oblasti bydlení, sociálních dávek a pomoci, rodinných
vztahů, majetkoprávních vztahů, právního systému a ochrany, pracovněprávních vztahů,
ochrany spotřebitele. Nepracují u nás právníci, ale naši poradci vám pomůžou najít řeše-
ní vašeho problému. Volejte na tel. č. 272 743 666.

Mgr. Michaela Richtrová, vedoucí OP Remedium

Na náv‰tûvû u... tibetanistky Zuzany Ondomi‰iové
Žižkovská radnice je kromě masopustu, pivobraní, vinobraní a dvou svateb Václava Havla proslulá i vyvěšováním tibet-
ské vlajky, která zde 10. března zavlaje už poosmé. O tom, proč se celosvětově připomíná Tibet právě v tento den, jak da-
leko a zároveň blízko je z Prahy do Lhasy, jak se dozvědět víc a zůstat přitom v Praze, kam se obrátit, když doma nao-
pak zůstat nechci, jsem si povídala s Zuzanou Ondomišiovou. Je předsedkyní neziskové organizace Potala, jednoho ze
dvou sdružení, která se v Čechách zabývají Tibetem, jeho kulturou, vzdělaností, zašťiťují charitativní a osvětové akce –
jako například návštěvu Jeho Svátosti Dalajlámy v Praze.

Sté narozeniny se neslaví tak ãasto

S ãím se obrátit na obãanskou poradnu

Ke gratulantům se připojila i Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

S Pavlem Hurdou, členem Rady MČ Praha 3 a předsedou dozorčí rady Správy komunálního majetku Praha 3, a.s.
(SKM) na téma centrální dispečink kotelen a správa bytového fondu.

„Trojka“ má dal‰í prvenství

Zuzana Ondomišiová s tibetským kolegou
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Dnes přinášíme výňatek z dopisu Jiřího Nováka z Kunešovy ulice:
Vážený pane starosto, s velkým zájmem a vděčností jsem si v RN č. 1 přečetl Váš článek o Olšanské 7. Byl jsem
zde několikrát a necítil jsem se tu dobře. V létě roku 2000 mě má obvodní lékařka poslala na prohlídku právě do
tohoto „Žabího domu“. Tenkrát zde probíhaly stavební práce v plném proudu. Od té doby sem docházím pravi-
delně, a tak práce na tomto domě bedlivě sleduji. V lednu t.r. jsem ke svému úžasu zjistil, že byly perfektně opra-

veny i schody z Olšanské ulice a také je zde nové zábradlí, bez kterého jsem nemožný. Při poslední návštěvě jsem byl velice spokojen.
Chtěl bych Vám proto upřímně poděkovat, že tento dům tak výborně vypadá, perfektní jsou ordinace, výtahy, chodby. Dříve jsem musel
chodit do ordinace na Koněvově třídě, o které se též zmiňujete. Snad se Vám podaří i tyto získat a upravit. Bydlím totiž v Kunešově uli-
ci, v těch krásně opravených panelácích! Přeji Vám ve Vaší záslužné práci mnoho úspěchů a ještě jednou jménem občanů Prahy 3 děkuji.

Pí‰ete  nám . . .

Františka Flašara pojí s Prahou 3 jeho prv-
ní výtvarné počiny, kdy si zde v otcově ate-
liéru coby student Výtvarné školy V. Holla-
ra zkoušel nejrůznější malířské a grafické
techniky. Inspiraci často nacházel ve zdej-
ších dnes již neexistujících malebných zá-
koutích. Později na VŠUP navštěvoval
6 let speciální ateliér filmové a televizní
grafiky u profesora Z. Smetany a seznámil
se s animovanou tvorbu v praxi. Ke státni-
ci zrealizoval podle vlastního scénáře
písničku I. Mládka Medvědi nevědí, v pás-
mu krátkých filmů ji uvádívá Aero. Od dět-
ství byl obklopen uměleckým duchem -
otec absolvoval obor architektury na
UMPRUM a matka grafickou speciálku
u Františka Tichého tamtéž. Celý život pra-
covala jako filmová výtvarnice na Barran-
dově a ke stejné profesi přivedla i svého
syna. Jeho umělecký záběr je rozmanitý,
například rád vymýšlí loga. Je autorem
harrachovského městského znaku i vývěs-
ního štítu pro lékárny - zeleného kříže. Ja-
ko filmový výtvarník se účastnil natáčení
pro televizi a byl u zrodu mnoha českých
i zahraničních celovečerních filmů. Jejich
diváci si většinou ani neuvědomují, kde
a jak často je ruky zkušeného výtvarníka
zapotřebí. Ve Vláčilově filmu Mág o Karlu
Hynku Máchovi se však výtvarníkova ruka
objeví doopravdy, a to při detailním zábě-
ru, kdy cenzor (J. Kemr) konečně dává pí-
semný souhlas k vydání tehdy převratného
Máje. S takovouto prací se F. Flašar sezná-
mil ještě jako brigádník a student Hollarky.
Začal opravdu tím nejlepším – Spalovačem
mrtvol J. Herze. Potom již následovala ce-
lá řada drobných i větších zakázek. Napří-

klad pro seriál Cirkus Humberto vytvořil
dobové plakáty kočovných společností,
spolupracoval na Jirešově životopisném
filmu o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou.
Při natáčení Vávrova Putování Jana Amose
(Komenského si zahrál L. Chudík) byl au-
torem portrétu Komenského tak, jak to prý
kdysi Rembrandt učinil při setkání v jaké-
si holandské hospodě přímo na dubovém
stole. Mimochodem, v Galerii pod radnicí
je vystavena Flašarova kopie Rembrandto-
va leptu právě z tohoto filmu. Měl možnost
poznat práci i zahraničních filmových štá-
bů a osobně se seznámit se slavnými herci.
Například pro filmovou adaptaci románu
D. Steelové Prsten s Nastassjou Kinskou
a Michaelem Yorkem vymyslel podobu
starého rodového erbu na prstenu, který
oba protagonisty nakonec svede dohroma-
dy. Během natáčení ve Velkém Březně
u Ústí nad Labem v r. 1995 spolupracoval
s filmaři přímo na místě. V okolí Prahy
a v barrandovských ateliérech se natáčel
známý Michalkovův film Lazebník Sibiř-
ský, pro který F. Flašar vytvořil úřední lis-
tiny s patřičnou patinou a odpovídajícím
typem písma. Práci u filmu, přestože bývá
časově náročná a někdy i stresující, pokud
se tvoří tzv. za pochodu, si velice oblíbil.
Navíc díky své profesi navázal s herci i fil-
movými tvůrci mnohá trvalá přátelství. Po-
myslné přátelství navázal i s J. Lennonem.
Jeho dvoumetrový portrét zdobil legendár-
ní zeď na pražské Kampě přibližně 2 roky.
Výstavu tohoto všestranného výtvarníka
můžete v galerii na Havlíčkově náměstí
navštívit ještě do 4. března.

Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Ještě před sto lety – a to není zas tak dlouhá doba – býval Žižkov veden v úředních záznamech Království českého jako třetí největší
město v zemi. První byla Praha, druhá Plzeň – a třetí Město Žižkov.
Vrch Vítkov byl sice velebnou dominantou, ale protože jeho severní strana už vlastně patří Karlínu, ti praví Žižkováci  brali za srdce své
čtvrti Šibeničák, hůrku nad Kapslovnou a okolí sv. Rocha. Nejtajnější schůzky se odehrávaly za Rochem – byl tu možný únik i na Sta-
ré Olšany, se znalostí mnoha skrýší v hrobkách a kolem nich. Ostatně během hitlerovské okupace v řadě hrobek byly úkryty zbraní i le-
táků a pokud vím – i dvou vysílaček, z nichž jedna posloužila odboji v době kolem atentátu na Heydricha. Myslím, že Žižkov zatím če-
ká na to, až jeho novodobé dějiny někdo zpracuje s jeho dobrými i stinnými  stránkami. 
Jak nás kluky mrzelo, že Jaroslav Foglar nevymýšlel dobrodružství Rychlonožky a Červenáčka tak, aby alespoň někdy zabloudili do
žižkovského vesmíru mezi Bulharem a Ohradou, Florou
a Vítkovem!
Kolik „slavných“ hokejových utkání se odehrálo před ško-
lou na Olšanském rybníčku, který už neexistuje. Kolik ve-
selých sobotních potlachů se konalo pod Milíčovým do-
mem, když tu po pětačtyřicátém roce rozdávala UNRA
pomoc těm nejchudším. (Tady jsem dostal svoje první te-
nisky v životě a poctivě jsem je roztrhal při kopané v Kap-
slovně.) Čas běží a pamětníků starého Žižkova ubývá.
Zbývá jen přání, aby při všech změnách byl stále krásněj-
ší, aby se zbavil paskvilů a klikiháků vandalských sprejerů
a obecně se těšil stále ušlechtilému vzhledu. Zaslouží si to.

Jan Petránek, novinář
Ukázka převzata z nedávno vydané knihy Intimní doteky
Prahy od výtvarníka Roberta Kessnera, který se narodil,
žije a tvoří na Praze 3. Nakladatel Jindřich Kraus a autoři
tohoto díla se rozhodli, že finanční prostředky, které by
mohli získat, věnují na opravu povodní poškozených praž-
ských památek. Kniha je součástí projektu Praha Praze,
který realizovalo nakladatelství Pragoline.

Kaple sv. Rocha

...a náš čtenář Jiří Novák ke správnému vyřešení hádanky z minulého čísla RN opravdu připojil i podrobné vyprávění z historie budovy
na snímku: „Jedná se o jednopatrový pavlačový dům v ulici Poděbradova, nyní Koněvova 24, který byl střediskem Sociálně demokra-
tické strany. V této podobě ho majitel pan Hájek prodal církvi - Jednotě českobratrské, nyní Církvi bratrské. Za domem byla velká za-
hrada s kuželníkem. Jednota tu postavila pěknou, ze shora prosvětlenou modlitebnu, kde vnitřní výzdobu projektoval známý pražský ar-
chitekt Kozák. Stavba byla dokončena v říjnu 1922.“ 
Pan Novák se domnívá, že fotografie zachycuje právě slavnostní otevření této modlitebny. Ovšem to není zcela přesné - jak uvedl zdej-
ší archivář J. Hanuš - snímek pochází z léta 1924, kdy ve dvorním traktu modlitebny probíhal sjezd mládeže Jednoty českobratrské.
Ale pokračujme ve vyprávění. „Zdejším dlouholetým kazatelem byl František Urbánek, duchovní přítel prvního prezidenta ČR, jehož
celou rodinu pohřbíval: r. 1915 na Olšanech 35letého syna akad. malíře Herberta, r. 1923 v Lánech Ch. Masarykovou, r. 1937 T. G. Ma-
saryka a konečně v r. 1948 tragicky zesnulého ministra zahr. věcí J. Masaryka.“ 
Jiří Novák se narodil v r. 1919 na Praze 3 a hrál kazateli Urbánkovi více jak 15 let na harmonium při  bohoslužbách. „Mám Žižkov ve-
lice rád a do sboru Církve bratrské chodím stále,“ uvádí dál. „Znám proto dobře jeho historii. Nízký jednopatrový dům byl v r. 1930
zbourán a na jeho místě postaven dům čtyřpatrový. A ze zcela nové historie v r. 1979: devět špatných domů bylo demolováno a kolem
se postavily paneláky. Modlitebna se zrenovovala, přistavěla se galerie pro 90 posluchačů a do dvora skleněný sál pro mládež a mnohé
další. Nyní pojme modlitebna v Koněvově 400-450 pohodlně sedících posluchačů.“
Krátký text připojil také Blahoslav Trefil: „Tato modlitebna byla ve dvoře domu na místě dřívější hospody U zlatého soudku, kde se schá-
zeli sociální demokraté. V podkroví byla ubytovna pro mladé svobodné muže, většinou studenty. Zde jsem prožil svá válečná léta, ná-
vštěvy shromáždění v modlitebně, ale i nálety na Prahu, odchod většiny kamarádů do Říše, konec války a první poválečná léta…“
Děkujeme za pěkné dopisy – u nás v redakci v Lipanské 7 mají krásnou výhru, Velký lunární kalendář 2003 z nakladatelství Lika Klub
z Kostnického náměstí, čtenáři Jiří Novák, Alice Pohlová a Antonín Brynda. Stáňa Peričová

Možnostmi a limity lékařské služby první pomoci, nejčastějšími stesky pacientů a doporučenými léčebnými postupy, ale také komuni-
kací mezi lékařem a pacientem i sociálními aspekty žižkovské pohotovosti, se zabýval právě končící cyklus příspěvků. Modelové příbě-
hy nemocných vypovídaly také o aspektech načasování, přiměřenosti a vhodné podobě léčebné intervence. Psal jsem i tom, jak v počá-
teční fázi dialogu mezi lékařem a pacientem hledáme pro daný problém základní vymezení, neboť v široké škále nejrůznějších potíží
může někdy prodleva zásahu přivodit vážné zdravotní komplikace, jindy naopak od nadbytečného vyšetřování nemocného po vzájemné
dohodě upustíme.
V současné době probíhá intenzivní diskuse nad další podobou a směřováním lékařské pohotovosti. Domnívám se, že by lékařská služ-
ba první pomoci neměla nahrazovat činnost nevhodně zvoleného praktického lékaře, ať již z důvodů časové nedostupnosti, vzájemných
antipatií nebo při pochybnostech o jeho dostatečné erudici. Zkuste si také položit otázku, zda skutečně chcete svým zdravotním pojiště-
ním přispívat na nemocné, kteří vyžadují urgentní návštěvu pro náhle vzniklou rýmu a teplotu 37 stupňů Celsia. Jsem-li na cestě k pa-
cientovi se žlučníkovým záchvatem a diskutuji s rýmou postiženým jedincem, uvítal bych „horkou linku“ na některý ze soukromých
zdravotnických subjektů, kteří se soustřeďují právě na solventní klientelu tohoto typu.  Rozhodující impuls ke změně v celém systému
ovšem představuje pacient: aktivní, zvídavý, naslouchající, hledající a porovnávající, tázající se, respektující, ale nerezignující. Všeobjí-
mající nárazníková zóna mezi praktickým lékařem a záchrannou službou, jak bývá pohotovost někdy vnímána, potom může efektivně
zacílit na daný problém. Přeji vám pevné zdraví a hodně zdaru. MUDr. Tomáš Morava

Pohotovost – závûreãná úvaha

Hádali jste a uhádli...

Malé ÏiÏkovské vzpomínání

Galerie pod radnicí je opût otevfiena
V úterý 11. 2. se na vernisáži výběru z grafické tvorby ve znovuotevřené Galerii
pod radnicí představil akad. mal. František Flašar (1953). Výstavu složenou
z litografií a leptů zahájil starosta Milan Český, pozvání do této stylové výstavní
síně přijala i velvyslankyně kanadské ambasády Margaret Huber.

Ze zahájení výstavy v Galerii pod radnicí (zleva F. Flašar s J. Brabcem z Odboru kultury
a starostou M. Českým, zcela vpravo M. Huber z kanadské ambasády)

Pokračujeme v našem cyklu připomenutí již neexistujících míst a zákoutí Prahy 3
ve fotografiích Jaroslava Nováka. V minulém čísle stál na svém místě ještě Gűtlin-
gův dvůr a honosný dům pod schody vedoucími na „Křížek“. 

Z dopisu, který jsme na toto téma obdrželi, vyjímáme: „…Dobře se na ta místa pamatuji
– vzpomínám na Gűtlingův dvůr, trochu jakoby utopený, s popisným číslem jedna, a také
na jeho majitele, který v době, kdy mi bylo asi deset, jezdil po žižkovských ulicích na ko-
ni! Když budova najednou zmizela, všechny to nesmírně překvapilo, vždyť se jednalo
o nejstarší žižkovský dům.“ A na závěr náš čtenář dodává: „Chtěl bych tímto kratičkým
dopisem vyjádřit svůj dík za ony dva staré obrázky Žižkova a těším se již na únorové čís-
lo, kde budou jistě další snímky starého, ale krásného Žižkova…“ 
Tentokrát to asi nebude přesně ono, ale můžeme slíbit, že příště se polepšíme. Na snímku
je už jen prázdná parcela čekající na své využití – pozdější budovu Městského centra so-
ciálních služeb a prevence, s ordinacemi privátních lékařů a krizovým centrem RIAPS.
Vpravo na snímku je tvz. Olšanská vila z r. 1878 rodiny spisovatele S. K. Neumanna. Ta
po nedávné rekonstrukci krásně romanticky svítí mezi novodobými stavbami RIAPSu
a ZŠ Chelčického. Vila, která patří mezi nejstarší žižkovské domy, zde zůstala jako jeden
z mála svědků kdysi domy hustě obklopeného Olšanského náměstí. Tady také stával hos-
tinec U zeleného stromu, kde často sedával a inspiraci v zlatavém moku hledával sám au-
tor legendárního Švejka. Již jen staleté kaštany připomínají místo příjemného posezení
v bývalé zahradní restauraci. Stáňa Peričová, foto Jaroslav Novák
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Další podrobnosti nám sdělil zástupce starosty Jan Plíva: „Na čás-
ti současné zahrádkářské kolonie v Hrdlořezích se bude realizovat
velká investiční akce - stavba obchodního centra Kaufland. Nava-
zovat bude na ni pak výstavba bytů a administrativních objektů.
Dne 21. 1. se uskutečnilo v sále SOU v Praze 9 veřejné projedná-
ní dokumentace o hodnocení vlivů této stavby na životní prostře-
dí, které bylo avizováno na úředních deskách MČ Praha 3 a na je-
jích webových stránkách. Radnice se aktivně zapojila do všech
přípravných akcí - stane se účastníkem územního řízení a předala
i své připomínky k projednávané dokumentaci EIA. Víme totiž, že
i když je budoucí stavba na území MČ Praha 9, svým ekonomic-
kým významem a vlivem na životní prostředí se dotkne i našich
obyvatel. Plánovaná výstavba má celopražský význam, a proto se
jí několikrát zabývala i Rada HMP. Na základě jejího rozhodnutí
musel investor změnit způsob vytápění areálu ve prospěch záso-
bování teplem z CZT, snížil plochu parkoviště o dalších 32 parko-
vacích míst a navýšil plochu zeleně na úkor zpevněných ploch
zhruba o 403 m2.“ 
J. Plíva dále upřesňuje: „I s připomínkami MČ Praha 3 se bude
muset investor a projektant vyrovnat a budou předmětem odbor-
ného posouzení. A o tom, že k této investici přistupujeme svědo-
mitě, svědčí i náš návrh: z prostředků investora vyměnit okna za
okna s vyšším zvukoizolačním efektem v ulici Spojovací v té čás-
ti, která bude nejvíce zasažena hlukem při výstavbě areálu.“
Nejvýznamnějšími položkami, které se hodnotily v doku-
mentaci EIA, byl vliv na životní prostředí – zvýšení inten-
zity hluku a vliv na ovzduší. Hodnocena byla ale pouze
1. etapa výstavby, tedy Kaufland bez obytné zóny. Jednání
se zúčastnili jednotliví občané, žijící v okolí, zástupci ob-
čanských sdružení, městských částí i odborníci magistrátu.
V podrobné analýze došla EIA k závěru, že stavba sice bu-
de zdrojem znečištění, ale přitíží současné situaci pouze
malým dílem. Hlavním zdrojem imisí je totiž dnes i vý-
hledově dopravní zatížení komunikace Spojovací. Podle
územního plánu má být křižovatka s Koněvovou přebudo-
vána tak, aby se Spojovací stala součástí městského okru-
hu. Ačkoli se kapacita ve výhledu zvýší, paradoxně má
docházet v budoucnu k poklesu znečištění díky ekologič-
tějšímu provozu automobilů.
Investor bude navíc financovat výstavbu protihlukové skle-
něné konstrukce, zakrývající vjezd do tunelu městského
okruhu, která by měla zabránit případnému zhoršení život-
ních podmínek zdejších obyvatel.

Nejproblematičtějším na celém záměru je právě
dopravní řešení obsluhy nového centra. Proto
byl jednou z připomínek MČ P-3 požadavek na
doplnění dopravní obsluhy i ze strany „starých“
Hrdlořez, které by eliminovalo zranitelnost na-
pojení „sídliště“ pouze od zmíněné křižovatky.
V logice členění městských částí by se pak do
území mohlo vjet i z Prahy 9 a nikoliv pouze
z území Prahy 3. Při jednání zazněl i další vy-
lepšující návrh: přeprojektovat pětiramennou
křižovatku, řízenou světelnou signalizací, na
kruhový objezd, který „umí“ fungovat i při pří-
padném výpadku el. proudu.
A již konkrétně k některým detailům projektu –
ty jsme získali od projektanta stavby firmy 
A + R Systém, ing. arch. Pavla Obermanna. Ko-
merční centrum, které by mělo vyrůst za 18 mě-
síců, bude obsahovat širokosortimentní prodej-
nu Kaufland a obchodní pasáž s malými
prodejnami s pestrým výběrem od bot až po la-
hůdky.
Předpokládané zahájení výstavby je konec roku
2003-počátek roku 2004, u bytových domů

1. etapa jih, vč. založení parku - druhá polovina roku 2005 (dokon-
čení 2007), 2. etapa sever - počátek roku 2007 (dokončení 2009).
Parkoviště pojme 266 stání, což je minimum připuštěné vyhláškou.
Vzhledem k tvaru terénu a snaze o co nejmenší zábor pozemků je
147 stání umístěno na střeše objektu a 119 na spodní úrovni terénu.
Obě úrovně budou propojeny pojízdným chodníkem pro pěší a po-
jízdnou rampou pro auta. Prosklený prostor kryjící pojízdný chod-
ník vytvoří hlavní fasádu do ulice Spojovací. Pěší  pak využijí no-
vou lávku přes ulici Spojovací. Parking bytových nízkopodlažních
domů s cca 800 bytovými jednotkami bude pouze pod objekty. 
Zároveň s výstavbou Komerčního centra bude založena západní
část parku s vyhlídkovou kavárničkou na střeše. Přibude také izo-
lační zeleň mezi Kom. centrem a ulicí Spojovací, vč. systému pě-
ších a cyklistických komunikací, nástupního prostoru u stanice
tramvají atd. Centrální park s rozlohou 2,7 ha zkombinuje kompo-
nované skupiny zeleně s pobytovými rekreačními loukami a systé-
mem pěších a cyklistických stezek. Např. parková plocha bude na-
vazovat na horní úroveň parkoviště komerčního centra, kde plynule
přejde ve střešní zahradu s dvoupodlažní kavárnou. Park bude do-
plněn vodními plochami, propojenými vodními kaskádami. 
Rada magistrátu hlavního města vyslovila s touto 1. etapou vý-
stavby souhlas v prosinci loňského roku, doplněný připomínkami
převážně k dopravnímu řešení.
Stáňa Peričová, zpracováno z podkladů ing. arch. Zdeňka Fikara  

Zastupitelstvo MČ Praha 3 přijalo na svém zasedání 20. 2.
rozpočet na rok 2003. 
V současné době jsme v oblasti veřejných financí ČR zvyklí na ne-
udržitelné žití si nad poměry a z toho vyplývající nárůsty schodků
nejen státního, ale též ostatních veřejných rozpočtů. MČ Praha 3 je
bílou vránou v hospodaření se svěřenými prostředky vybranými
z daní občanů, jelikož sestavila rozpočet na rok 2003, aniž by se
zadlužovala na úkor budoucnosti. I přesto je na první pohled vidět,
že území Prahy 3 je živé a stále se rozvíjející.
VÝDAJE včetně třídy 8 – financování ve výši 514.395 tis. Kč
tvoří výdaje investičního charakteru 138.618 tis. Kč, provozního
charakteru 349.217 tis. Kč, a dále v rámci financování splátky úvě-
rů 6.560 tis. Kč a poskytnuté půjčky z fondu obnovy 20.000 tis. Kč.
Celkové PŘÍJMY včetně třídy 8 – financování dosahují výše
514.395 tis. Kč. 
Z celkových příjmů MČ Praha 3 získá 229.680 tis. Kč na dotacích
ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, 73.715 tis. Kč
plyne do našeho rozpočtu z vlastních příjmů městské části - ze-
jména z poplatků a daní určených zákonem a 156.500 tis. Kč se za-
pojuje do příjmů rozpočtu z prodeje nových bytových jednotek po-
stavených zejména formou nástaveb, z privatizace bytového
fondu, z pronájmu nebytových prostor apod.
Méně jasný může být pojem „Třída 8 – financování“. V rámci té-
to třídy dochází jednak k veškerým finančním operacím - splátky
úvěrů (6.560 tis. Kč), čerpání úvěrů, přijaté splátky poskytnutých
půjček (např. z fondu obnovy a rozvoje ve výši 20.000 tis. Kč
apod.), k operacím, které nemají charakter příjmu, ale do příjmů se
zahrnují (účetní zapojení např. prostředků fondu obnovy a rozvoje

na úhradu výdajů na opravy chodníkové mozaiky). Významnou
příjmovou položkou třídy 8 – financování je tzv. zapojení zůstatku
z minulých let. Nejedná se však pouze o minulé přebytky z hos-
podaření, ale zejména pak o příjmy, vztahující se k minulým ro-
kům, avšak získané až v roce letošním. Takovýmto příjmem pak
bývá zejména daň zaplacená městskou částí ze svých zdanitelných
příjmů, která se dle zákona o rozpočtovém určení daní vrací zpět
městské části.
Při podrobnějším pohledu na členění výdajů vidíme, že nejvý-
znamnější částky investic budou vynaloženy do bytového fondu,
a to 44.000 tis. Kč na nástavby a zateplení panelových domů. Dal-
ší významné položky na straně investic jsou pak zejména v oblas-
ti školství (17.550 tis. Kč), životního prostředí (25.400 tis. Kč), re-
konstrukcí kotelen (13.400 tis. Kč), rekonstrukcí garáží (11.500
tis. Kč), projekčních prácí a územních studií (11.000 tis. Kč).
Z provozních výdajů ve výši 349.217 tis. Kč připadá na školství
47.084 tis. Kč (z toho na základní školství 32.374 tis. Kč). Na kul-
turu vynakládá MČ Praha 3 celkem 14.833 tis. Kč (z toho 6.762
tis. Kč formou neinvestičních příspěvků Žižkovskému divadlu, Ju-
nior klubu a Atriu), na zdravotnictví 19.186 tis. Kč (z toho pak ze-
jména 9.400 tis. Kč na Ošetřovatelský domov a 5.787 tis. Kč na
Lékařskou službu první pomoci). Na sociálních dávkách se v roce
2003 vyplatí 56.000 tis. Kč, sociální věci stojí 24.521 tis. Kč (z to-
ho 16.657 tis. Kč Pečovatelská služba a 7.662 tis. Kč Integrační
centrum Zahrada). Samotný úřad, zaměstnávající cca 250 zaměst-
nanců (Úřad MČ Praha 3 patří v rámci hl. m. Prahy k úřadům s ne-
jmenším počtem zaměstnanců v přepočtu na obyvatele), spotřebu-
je 118.507 tis. Kč. Je však třeba si uvědomit, že za tuto zdánlivě

vysokou sumu finančních prostředků musí úřad za-
jišťovat veřejné potřeby pro 75 tisíc obyvatel, spravo-
vat budovy, hradit jejich provoz (energie, údržba,
úklid), platit mzdu zaměstnancům a s tím související
sociální a zdravotní pojištění. 
Z výše uvedených informací vyplývá, že MČ Praha 3
hospodaří se značným množstvím finančních pro-
středků. Rozpočet však byl sestaven kvalifikovaně
a odpovědně na úrovni Rady MČ Praha 3, která jej
předložila ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 3.
Lze proto konstatovat, že na základě schváleného
rozpočtu budou při omezených zdrojích optimálně
zajištěny veškeré funkce městské části.

Ing. Daniel Reisiegel, zástupce starosty

Po výstavě velkorozměrných pláten malířky Elišky Jakubíčkové, která potrvá ještě
do 2. března, se můžete přijít podívat do výstavní síně Atrium v Čajkovského 12
na plastiky a obrazy výtvarnice Evy Heřmanské. 

Po studiu na VŠUP se E. Heřmanská zaměřila zejména na techniku smaltu - skloviny,
zbarvené kysličníky barevných kovů, které při roztavení za vysoké teploty vytvoří na oce-
lovém či měděném plechu tvrdou, pevně lnoucí vrstvu. Ve světě je smalt v architektuře
běžným jevem, u nás se zatím málo uplatňuje. Tvorba E. Heřmanské zahrnuje jak drobné
šperkařské záležitosti, tak monumentální realizace a plastické objekty. Ty potěší oko ná-
vštěvníka ve foyer kina Kotva, Sport hotelu Průhonice či v nemocnici Na Homolce. Mal-
bu akrylem zase použila např. ve velké kompozici „Zlatá loď“ pro Parkhotel Praha a rea-
lizuje také skleněné vitráže – jednu můžete vidět ve vestibulu metra B na Invalidovně.
Ve svých dílech se často vrací k tématu kříže, mezi inspirační zdroje patří také umění
starých indiánských kultur předkolumbovské Ameriky či Staré Číny zahrnující i stopy
imaginárního vlivu mimozemských civilizací.
Výstava potrvá od 7. 3. do konce března. Stáňa Peričová

Často se v životě moderního člověka vyskytují situace, kdy je vyveden z rovnováhy, kdy
se zlobí, křičí nebo si říká „proč zrovna já?“.  Člověku, který se zamýšlí nad tím, co se to
děje a jak z těchto nepříjemných pocitů nebo událostí ven, se nabízí metoda meditace. 
V Sahadža józe se meditace rozvíjí spontánně. Uvědoměním si své vnitřní jemné, čisticí
energie. Ta v nás postupně rozvíjí rovnováhu, klid a vyrovnanost. Mír a klid v naší duši
je balzámem pro každého, kdo se meditacím v Sahadža józe věnuje. Není to jen pohád-
ka. Skutečně se postupně zlepšují naše vztahy v rodině, na pracovišti i náš vztah k sobě
samému. Slovo „sahadža“ znamená „vrozený“, protože čisticí a uzdravující mateřská
energie je uložena v každém člověku už od jeho narození. Mateřská energie je uložená
v křížové kosti. Meditace posiluje intuici, lépe chápeme, co se kolem nás děje, co je dob-
ré a co naopak ne.  
Téměř každý  již slyšel o čakrách, což jsou v podstatě centra velice jemné energie. Po pro-
buzení mateřské energie můžete ucítit stav svých čaker na konečcích prstů. Na základě této
jemné znalosti sebe sama můžete využít techniky čištění čaker, které se budete postupně učit. 
A už jsme u toho kdy a kde: Sahadža jóga má své pražské centrum v Křišťanově ulici
1698/15. V březnu tady začíná devítitýdenní cyklus úvodu do sahadža meditace. V devíti
lekcích po hodině a půl se zájemci naučí základní způsoby, jak uklidnit své myšlenky, jak
se dorozumět se svojí vlastní mateřskou silou, jak čistit blokády v čakrách, které jsou pří-
činou některých konkrétních dysfunkcí našeho chování a jednání. Cykly poběží dva, oba
v úterý: jeden začne od úterka 4. 3. se začátky v 17 h a druhý od úterka 11. 3. se začátky
od 19 h. Ze zkušeností a ohlasů víme, že tento úvod do meditace je vhodný pro každého.
Nemusíte mít žádné speciální oblečení, vstupné je dobrovolné, jen jako příspěvek k po-
krytí nájmu. Roman Hadáček

Na Jarovû vyroste zelené mûsteãko
Poblíž konečné tramvají na Jarově bude počátkem roku 2004 zahájena výstavba Komerčního centra Kaufland, cca o rok
později také bytových domů s cca 800 malometrážními byty a centrálního parku pro relaxaci a pouliční sporty. Od severu
pak bude centrum lemováno veřejným parkem Třešňovka.

Rozpoãet mûstské ãásti na pfií‰tí rok
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Zveme do Atria

SahadÏa jóga na Praze 3

Reliéfní smalt na oceli a mědi osvěžoval prostory také v Praha City Center v Klimentské

V úterý 21. ledna navštívil naši radnici
Václav Štěch, starosta obce Všenory.
V rámci pomoci obcím a městům, posti-
ženým loňskými povodněmi, dostaly
Všenory od Prahy 3 bezúročnou půjčku
ve výši 2 miliony korun. Obec ji použi-
la na nový odvodňovací systém a na
opravu vodou poničených komunikací.
Václav Štěch informoval našeho staros-
tu Milana Českého o tom, jaká je v sou-
časné době v obci situace a znovu vy-
jádřil poděkování za rychlou pomoc,
kterou „trojka“ zatopeným Všenorům
poskytla. Při příležitosti návštěvy žiž-
kovské radnice připojil starosta Štěch
svůj podpis do Pamětní knihy Prahy 3.

–pb-, foto Stáňa Peričová

Starosta V‰enor
podûkoval za pomoc

pfii povodních

V neděli 16. února proběhlo v Paláci Akropolis žonglérské setkání. Začínalo se již od tří
odpoledne, probíhaly workshopy pro začátečníky a méně pokročilé, zájemci se mohli při-
hlásit do školy skupinového žonglování nebo třeba jen poslouchat muziku a těšit se na ve-
černí Open Stage. Při té početní diváci a žongléři-začátečníci ocenili zvláště UV Stage -
magii pohybu pod UV světlem a ohnivou performanci.
Žonglování s workshopy se stalo nedílnou součástí kulturního dění v Praze, nízké vstup-
né a příjemná atmosféra lákají stále více diváků a příznivců žonglování. -red-

Îonglování za pecí
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Veškerá naše bolest vzniká z omezová-
ní lásky - Velká láska je požár, který
stráví dům i s trámy...
Studenti pražské konzervatoře mají za
sebou další úspěšnou premiéru. Probě-
hla v Žižkovském divadle JC na sklonku
loňského roku, v roce 40. výročí úmrtí
jednoho z největších básníků samotářů –
Robinsona Jefferse - a 30. výročí úmrtí
překladatele celého jeho díla – Kamila
Bednáře. Volně upravený příběh z řecké
mytologie o vášnivé dceři kolchidského
krále Medeie napsal americký básník
Robinson Jeffers v pověstné kamenné
Jestřábí věži vlastnoručně vystavěného
domu na pacifickém pobřeží v roce
1946. Autor v něm předkládá portrét mi-
lující, ale hrdé ženy, která byla zrazena
a jež se oddá vášni opačné, bezedné ne-
návisti, kterou chce dále rozsévat… 
Studenti pražské konzervatoře nastudo-
vali toto náročné a působivé představení
pod režijním vedením Františka Lauri-
na. Drama o lásce a nenávisti si můžete
vychutnat na některém z pondělních ve-
čerů DIK v Žižkovském divadle. V břez-
nu je Medea na programu v pondělí 10.
a 31. Přejeme příjemný kulturní zážitek.

Eva Horníčková, foto Ivo Mičkal

Martina Sikorová jako Medea

Sport je velkým fenoménem dnešní doby,
mnoho lidí se identifikuje se slavnými spor-
tovci a fandí jim. Prostřednictvím sportu se
však také propaguje republika, kraje i obvo-
dy. To platí o našem sportovním klubu ZŠ
Jeseniova, který reprezentuje obvod Prahy 3
na celostátní úrovni. Sport plní i další funk-
ce, například pro rodiče je jistě významné
vědět, kde a co jejich děti dělají. V našem
sportovním klubu pečujeme o děti a mládež
od začátku školní docházky až po dospělost.
Všechna naše mládežnická družstva byla ve
finále mistrovství republiky, muži a ženy se
probojovali do druhé nejvyšší soutěže -
I. národní ligy. ČR reprezentovali v minulém
roce naši odchovanci Jan Poděbradský a Pe-
tr Hnízdil, v mládežnických kategoriích 5
našich současných členů - Jana Svobodová,
Zbyněk Hnízdil, Jakub Měchura, Matěj
Knopp a Monika Dubinová. Rádi bychom
vychovávali další následovníky výše jmeno-
vaných. Proto ve šk. roce 2003/2004 budou
opět otevřeny sportovní třídy pro děti od 6.
ročníků. Tyto výběrové třídy se zaměřením na atletiku zde mají
dlouholetou tradici, v r. 2002 dostaly od Čs. atletického svazu nej-
lepší hodnocení v Praze. Škola je zařazena MŠMT na doporučení
Čs. atletického svazu do projektu „Intenzifikace sportovních tříd
na základních školách“ a má pro svou atletickou specializaci od-
povídající vybavení. V areálu je atletická dráha s umělým povr-
chem, 2 tělocvičny, 2 posilovny, hřiště na plážový volejbal a sau-
na. Sportovní příprava dětí směřuje především k všestrannému
fyzickému a duševnímu rozvoji, osvojují si všechny atletické dis-
ciplíny (běhy, skoky, vrhy a hody), seznamují se s gymnastikou,
míčovými hrami (kopaná, házená, softball, košíková, odbíjená,

florball), aerobikem a pro výuku plavání
pronajímáme bazén. Touto pestrou a rozma-
nitou nabídkou sportovních odvětví a discip-
lín se předchází příliš předčasné specializa-
ci. Ve sportovních třídách je výuka tělesné
výchovy rozšířena na 5 hodin týdně. Pro dal-
ší rozvoj pohybové kultury je určena spor-
tovní příprava s ohledem na věk dítěte, která
je vedena trenéry SK ZŠ Jeseniova. V rámci
regenerace mohou děti  navštěvovat saunu.
V zimě se pořádá lyžařský kurz, na jaře atle-
tické soustředění, v průběhu šk. roku škola
v přírodě. Děti se mohou stát i členy turis-
tického oddílu Rapíři, který pro ně pořádá
měsíční turistické výjezdy a v létě tábor za-
měřený na historii. Třídy jsou výběrové i po
stránce prospěchové (průměr do 2,0). Vyu-
čování je v plném rozsahu učebních doku-
mentů „1687/96-2 Zákl. škola“, vyučuje se
zde angl. a něm. jazyk, informatika ve vlast-
ní specializované učebně. Absolventi se ve-
lice dobře uplatňují na středních školách
a gymnáziích. Děti sportovních tříd jsou sa-

mozřejmě pod pravidelnou lékařskou kontrolou na sportovním od-
dělení FN v Motole. Předpokladem pro přijetí do sportovní třídy je
úspěšné splnění talentových zkoušek, dobrý prospěch a zdravotní
prohlídka u sportovního lékaře. Kromě sportovních tříd máme i at-
letický oddíl pro děti a mládež od 10 let, na uvedených kontaktech
sem můžete dítě přihlásit.
Talentové zkoušky jsou 23. 4. 2003 v 15 hod. na hřišti v areálu
školy. Sportovní oblečení a obuv s sebou.
Informace na http://www.jeseniova.cz nebo na tel. 222 720 497
a 721 913 995, sport@jeseniova.cz.

Milan Gála, gala.milan@seznam.cz, foto Karel Lánský 

Pololetní tečku za celoroční sportovní
soutěží základních škol o Pohár starosty
Prahy 3 činí tradičně florbal. Pohyb
s umělohmotnou hokejkou a míčkem ne-
přestává lákat chlapce i dívky všech vě-
kových kategorií.
Letos se poprvé soutěž starších žáků a žá-
kyň, první ročník florbalové ligy, oblékl do
nového kabátu. Přihlášená družstva byla
rozlosována do skupin, kde hrála systé-
mem každý s každým. Vítězové skupin se
opět stejným hracím systémem střetli o pr-
vé místo v celkovém pořadí, druzí ze sku-
pin o čtvrté atd. O umístění se tedy utkáva-
la družstva výkonnostně vyrovnaná
a poskytovala tak hráčům více zábavy
i herního zaujetí. Nepostrádala bojovnost,
dramatičnost a měla i výbornou úroveň.
Zvláště u chlapců sportovní srdce zaplesa-

lo, vždyť mnozí si s míčkem přímo tykají.
Krotí jej s bravurou kouzelníka, přesně při-
hrávají, kombinují a střely umísťují do ne-
krytých míst v brance.
Finálová utkání se hrála ve florbalových
halách, které nabídly nejen mantinely
a větší herní prostor, ale i vyšší nároky na
fyzickou připravenost. Úlohu favorita po-
tvrdili chlapci ze ZŠ nám. Jiřího, druhé
místo ZŠ Perunova se stalo velkým překva-
pením. Bronzovou příčku si vybojovali re-
prezentanti ZŠ z Lobkovicova nám. Ligu
dívek vyhrála ZŠ Lupáčova. Škoda, že svůj
úmysl neúčastnit se pražského finále včas
neprezentovala. Druhé družstvo v pořadí,
děvčata z Lobkovicova nám., by Praze 3
ostudu jistě neudělala. Bronzová příčka
děvčat z Gymnázia Sladkovského potěšila
a překvapila nejen studentky samotné.

Pohár starosty vystavuje svým účastníkům
i pololetní vysvědčení, které určují získané
body za umístění v jednotlivých soutěžích.
V první polovině školního roku se o body
bojovalo v malé kopané, v přespolním bě-
hu, v Poháru rozhlasu, ve stolním tenisu
a ve florbalu. V poločase Poháru starosty
kraluje ZŠ nám. Jiřího. Škola, která ač ne-
má ideální podmínky pro sportovní čin-
nost, každoročně v Poháru vybojuje fi-
nanční prémii. Držitel Starostova poháru,
ZŠ Jeseniova, ztrácí zatím na Jiřího 17 bo-
dů, poprvé v historii se na medailové pozi-
ce vyhoupla ZŠ Chelčického, naopak favo-
rit uplynulých devíti ročníků, dvojnásobný
vítěz Starostova poháru, ZŠ Lupáčova,
okupuje až osmou příčku. 

Mgr. Vlastimil Kotrba, 
Středisko sportu DDM Praha 3

Vážení čtenáři, vždy nás velmi potěší, když spontánně reagujete na
naše články v Radničních novinách. Dnes otiskujeme osobní vzpo-
mínku na Jaroslava Foglara, kterou nám zaslal fotograf Jaroslav No-
vák po zhlédnutí výstavy na poště v ulici Zelenky-Hajského.
Jaroslav Foglar měl přezdívku Jestřáb, kterou dostal v oddílu Pražská
dvojka, kam přešel z družiny jestřábů. V letech 1927-87 byl vedoucím to-
hoto oddílu a uspořádal 42 táborů, které, až na jediný, osobně vedl. Tento
oddíl později přejmenoval na „Hoši od Bobří řeky“ – HOBŘI. Poslední
klubovna tohoto oddílu sídlila v Cimburkově ulici. Později se J. Foglar,
snad i s trochou symboliky, přestěhoval z Vinohrad na Žižkov, do Křišťa-
novy ulice 18. 
J. Foglar podepisuje v knihkupectví ve Spálené ulici v r. 1987 tehdy nej-
čtenější knihu Hoši od Bobří řeky

Foto Jaroslav Novák

Pozvánka do divadla

Koncem ledna se podařilo kriminalistům obvodního
ředitelství PČR Praha 3 zadržet dva pachatele vloupání

do motorových vozidel. Bylo jim prokázáno, že se od 18. 12. 2002
do 20. 1. 2003 vloupali do nejméně 15ti vozidel Škoda Felicia
a Škoda Octavia, a to na Praze 2, 3 a 4. Z vozidel kradli rezervy,
autorádia a další vybavení, případně osobní věci. Kradené věci ih-
ned prodávali a získané peníze použili na nákup drog. Bohužel,
žádnou z ukradených věcí se kriminalistům nepodařilo zajistit.
Celková škoda přesahuje částku 100 000 Kč. 

Kriminalisté opětovně upozorňují majitele motorových vozidel,
aby v nich nenechávali osobní věci, doklady, cennější oblečení
apod. Jinak se vozidlo okamžitě stává předmětem zájmu zlodějů.

DÛleÏitá telefonní ãísla po pfieãíslování:
tísňové volání: linka 158 (beze změny)
integrovaný záchranný systém: linka 112 (jednotné číslo pro Po-
licii, hasiče a záchrannou službu)
Policie Praha 3: 974 853 101-2 (operační středisko – nepřetržitě
24 hodin denně) plk. Jiří Neurwith, ředitel OŘP Praha 3

Policie âR informuje

Nezapomenuteln˘ Jestfiáb

Pohár podesáté v poloãase

- branné povinnosti
- organizuje odvodní řízení
- organizuje přezkumná řízení
- doplňuje ozbrojené síly ČR
- vede evidenci vojáků mimo činnou službu

obrany ČR
- ve spolupráci s územními orgány plní

úkoly k zabezpečení obrany státu, vč.
mobilizace a doplnění ozbrojených sil

- v době mimořádných opatření doplňuje
ozbrojené síly určenými osobami a věc-
nými prostředky

- spolupracuje dále s výběrovým a rekru-
tačním střediskem AČR

- zabezpečuje péči o vojenské veterány
a vojenské důchodce

Do územního obvodu Územní vojenské
správy Praha - střed spadá: Katastrální
území Hradčany, Josefov, Malá Strana,
Nové Město, Staré Město, Vyšehrad, Vino-
hrady, Žižkov. 

Sídlo Územní vojenské správy Praha -
střed: Praha 3 – Žižkov, Ambrožova 2a,
telefon (ústředna) 271 773 164,-165.
Návštěvní dny po a st 8-17 hodin.

Územní vojenská správa pod nov˘m názvem
Územní vojenská správa Praha 3 byla zrušena a místo ní působí Územní vojenská sprá-
va Praha - střed, která vykonává státní správu na úseku:

Tuto fotografii jsme pořídili před žižkovskou radnicí v polovině února. Stejně jako na dal-
ších místech Prahy 3, byla i tady ještě k vidění světelná dekorace, která měla být ozdobou
v čase adventním. Na tuto skutečnost nás také upozornilo hned několik čtenářů a jejich
sdělení by se dalo zjednodušeně formulovat jako „vánoční výzdoba byla hezká, ale musí-
me ji mít až do jara?“ Kritiku adresujeme úředníkům naší radnice s návrhem, zda by snad
skoro nestálo za to vyměnit vánoční hvězdy a komety rovnou za nějaké pěkné velikonoč-
ní zajíčky. –pb-, foto Stáňa Peričová

SK Z· Jeseniova 96/2400 Praha 3 
Sportovní tfiídy se zamûfiením na atletiku

Dorostenka Martina Machová při trojsko-
ku. V r. 2002 se umístila na MČR na 3.
místě na 400 m př.

Klub přátel Žižkova prožil 23. 1. velmi příjemné odpoledne. Své příznivce, přátele i podporovatele totiž mohl pozvat do nových
prostor v Táboritské 22 (u Olšanského náměstí) na „zahajovací a děkovnou slavnost“.
Místnosti, které získal KPŽ darem od radnice Prahy 3, bylo samozřejmě nutné upravit i dovybavit, včetně přestěhování archivu. Radni-
ce darovala podle slov předsedkyně Jiřiny Polanecké krásná křesílka a další nábytek, klubu se opět vrátil velký obraz Pavla Nováka

„Panoramatický globus“ (který možná znáte ze zasedací síně
radnice), své místo a uplatnění našel i klavír z KVS Trojka.
Za radnici Prahy 3 se do Táboritské přišla podívat zástupkyně
starosty M. Kozumplíková, která klub velmi podporovala a vě-
novala mu do nového také nezbytný žižkovský znak a vlajku.
Rudolf Kvíz zarecitoval úryvek ze Seifertovy sbírky básní
„Maminka“, milou náladu vytvořil Jiří Hošek, který zahrál pří-
jemné melodie na čerstvě naladěný klavír, a to opět sponzor-
sky F. Vaňkem. R. Wagner, který se po 30 letech vrátil z Ame-
riky, daroval klubu epidiaskop k budoucím přednáškám.
„Prostě každý účastník tohoto odpoledne se něčím zasloužil
o to, že jsme získali tyto pěkné prostory,“ hodnotí J. Polane-
cká. „Pomohla nám spousta lidí a tato slavnost byla proto
hlavně díkem všem sponzorům a příznivcům.“
KPŽ děkuje zejména firmě Bauplus za úklid a SKM Praha 3
za odinstalování původního vybavení elektroprodejny a za vy-
malování, a celé řadě ostatních, které zde nelze pro nedostatek
místa jmenovat. Stáňa Peričová, foto J. Polanecká

Klub pfiátel ÎiÏkova najdete v Táboritské

Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 370.
� 0257-03 menší bílá FENKA, desetiletý kříženec špice s černými skvrnami. Naleze-
na 16. 1. na Žižkově s obojkem a vodítkem, vhodná pro starší lidi.
� 2231-02 černá čtyřletá FENKA, kříženec knírače střední velikosti. Byla 7. 11. pře-
vzata od těžce nemocné majitelky, která nemá nikoho, kdo by se o pejska postaral. Slyší
na jméno Katka a je vhodná i do bytu.
� 0262-03 menší čtyřletá FENKA, kříženec s kupírovaným ocáskem, černá s pálením.
Byla nalezena 5. 2. na Vinohradech s koženým obojkem. Je milá a poslušná.
� 0267-03 dvouletý PES, jagteriér standardní velikosti, černý s pálením a malou bílou
náprsenkou, má živou povahu. Byl nalezen 5. 2. na Vítkově.

Kdo mû chce?

��



■ 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 knihy Zikmunda Wintra
a V.V. Tomka. tel 222 541 342 (8-16h)
■ Prodám 12tku kytaru levně. Zn.
IHNED. Tel. 604 725 657
■ 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 
■ Knihy i knižní pozůstalost koupím,
odvezu. Tel. 721 915 140
■ Koupím rotoped. Tel. 271 771 706
■ Hledám paní na hlídání dvojčátek
a občasnou výpomoc v domácnosti.
Bydlíme na Jarově. Tel, 777 818 660
■ 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
■ Pronajmu vybavenou učebnu pro cca
12 osob na několik hodin týdně (vhod-
né pro výuku jazyků nebo autoškolu)
volejte 271 772 872
■ DRUID keltské kulturní centrum. Byli-
nářství, poradna zdravotních problémů
EAV, korekce postavy, odvykací kůry,
aromaterapie, kurzy a vzdělávací akce.
Baranova 6, P-3. Tel. 222 713 290
■ Vyučuji hře na klavír. Tel. 284 861 649
■ Odstranění rozšířených žilek na dolních
končetinách provádí ordinace pro cévní
choroby v Praze 10. Tel. 603 752 184
■ Učitelka naučí nebo doučí vaše dítě
německy nebo rusky.
Tel. 222 729 357, 604 464 510
■ Pro nově otevřenou provozovnu
rychlého občerstvení - pizzerie v novém
nákupním centru Paláce Flora
přijmeme na HPP zaměstnance pro
pultový prodej. 
Nástup březen 2003. 
Info 9 - 20 h. Telefon 608 909 309
■ Pro Café restaurant v novém nákup-
ním centru Paláce Flora přijmeme na
HPP:

kuchaře
barmany
servírky.

Nástup březen 2003.
Info 9 - 20 h. Telefon 608 909 309
■ Renovace parket = broušení + ekol.
laky: 200 Kč/m2, tmel. Tel. 603 422 376

INZERCE
■ Česká firma hledá muže, ženy pro práci
v kanceláři, dobré výdělky. Zajímavá práce
ne herb. ne dealer. Tel. 777 164 157, 10 - 19 h
■ Levně kácím a řežu. Tel. 603 833 107
■ Malířské a lakýrnické práce. Kvalitně
a levně. Tel. 776 699 527
■ Daňové přiznání a účetnictví za rok
2002 vám zpracuji kvalitně a levně.
Tel. 602 643 013
■ ŽIŽKOVSKÁ ŠKOLIČKA POD
SCHODY nabízí výuku jazyků AJ, NJ,
hry na kytaru a výtvarné kurzy, práci
s netradičními materiály, malba na sklo
a porcelán pro děti i dospělé. Indiv. dou-
čování AJ i NJ. P-3. Tel. 604 725 657
■ Mimopražský ing. koupí menší byt
Dr/Ov. Peníze hotově. Ne RK. 
Tel. /zázn. 224 813 774, 608 731 303
■ Výhodně a rychle prodáme - pronajme-
me - vyměníme - odkoupíme váš byt, RD,
chatu, pozemek, právní servis na naše ná-
klady. RK Dr. Vosyka, 
tel./fax: 257 324 295, www.vosyka.cz
■ Koupím byt v lokalitě P3 i v horším sta-
vu, platba hotově. Tel. 603 270 727
■ Koupím byt v této lokalitě v osobním
i dr. vlastnicví. Platba v hotovosti. 
Tel. 603 185 697
■ Koupím půdu v Praze, mohu nabíd-
nout i stavební úpravy. Tel. 603 843 047
■ Vyměním gars. 34 m2 os. vl. za 1+1 nebo
2+1 v os. vl. Koněvova. Tel. 271 772 729
■ Vyměníme obecní velký 1+1/B 54 m2 na
Praze 6 - Břevnov za stejný či větší na Pra-
ze 3. Ne majitel. Tel. 608 630 827
■ 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 
■ Garsoniera v OV P4, I.kat. za 1+1 stát.
P 2,3,10. Tel. 728 368 169
■ 3+1 I. kat. plyn, etáž. topení, 88 m2

v Čajkovského ul. Pha 3 za menší cca
55 m2. Pha 2,3. Tel. 222 710 166
■ Koupím byt DR.OV i před privatizací
- případné dluhy uhradím. Platba hoto-
vě. Solidní jednání. Tel. 602 182 013 
■ Vym. byt 2+1, 65m2, I. kat. 1. p. cihla,
P3. Majitel. za menší cca 45m2, jen I.kat.
v Praze 3. Tel. 605 781 946
■ Hledám garáž na Žižkově ul. Vlkova či
poblíž. Tel. 222 719 012, 602 160 755
■ Učitelka hledá podnájem u starších li-
dí od pondělka do pátku na Praze 3. Po-
mohu v domácnosti. Tel. 728 938 775 
■ Garáž družstevní prodám. Praha 3
Malešická 43. Tel. 602 892 230
■ Vyměním 1+1 I. kat., 1.patro za 2+1
I. kat. P3 Tel. 604 725 657
■ Pronajmu sklad 28 m2, P3 suterén výtah
I. k.  Tel. 604 725 657 - LEVNĚ IHNED
■ 1+1 slunný I. kat. u stanice Dejvická,
42 m2 v klidné ulici za 2-3+1 na Žižkově. 
Tel. 222 581 680, 224 317 168

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce

včetně úklidu

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

◆ 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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Autoservis & Pneuservis
veškeré mechanické opravy
seřizování geometrií
montáž defend lock-ů

Od 9-16 hod, Na Balkáně 16, Praha 3, tel. 606 500 746

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

OVV ČSSD Praha 3 uspořádá dne 10. března 2003 v zasedací síni
radnice na Havlíčkově nám. 9 v 1. patře besedu s poslanci 

JUDr. Křečkem a Mgr. Novákovou na téma nájemné. 
Zveme všechny, co chtějí vědět více o nájemném.

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

Velo Žižkov
Jízdní kola

prodej + servis
šicí stroje

servis
Po - Pá 9-18, So 9-12

Koněvova 135, st. Vápenka
P-3, tel 22 590 332

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

PRAŽSKÉ RADNICE (P. Augusta, D. Broncová)
Publikace mapuje historii radnic všech 57 pražských městských částí. Kromě radničních
objektů věnuje pozornost také dějinám a současnému životu jednotlivých čtvrtí a obcí.

Váz., 244 str., 300 obr., 252 Kč

PRAŽSKÉ USEDLOSTI (Barbora Lašťovková)
Knížka přibližuje několik stovek nejpozoruhodnějších usedlostí v rámci dnešního regionu

Prahy. Dotisk 1. vyd., váz., 359 stran, asi 270 obr., 385 Kč

PRAŽSKÉ PROCHÁZKY - 5 MINUT ZA PRAHOU
(J. E. Svoboda, A. Ederer)

Nabídka 39 procházek v dosahu městské hromadné dopravy. 
Na doporučených trasách si autoři všímají architektonicky zajímavých staveb

a pozoruhodných míst. Brož., 263 stran, foto, plánky, 250 Kč

PRAŽSKÉ SVATYNĚ (E. Škoda)
Encyklopedicky pojatá publikace zahrnuje na 550 hesel: chrámů, bazilik, kostelů, rotund,

kaplí, modliteben, sborů a synagog všech církví a náboženských společností
registrovaných v ČR. Váz., 290 stran, 130 obr., 350 Kč

ENIGMA Koněvova 24, Praha 3, tel.: 222 58 63 45

Žižkovské knihkupectví nabízí čtenářům:

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

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

v týdnu od 25. 3.

B ¤ E Z E N
Galer ie  pod radnic í  
Havl íčkovo nám.  9

František Flašar Od 11. 2. do 4. 3.
Tibet  Od 10. do 20. 3.

akad. mal. Vladimír Fortin  
Od 8. do 29. 4.

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

9. ne 16 a 19 AFRIKA
11. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
12. st ZÁSKOK
13. čt ZÁSKOK
16. ne 16 a 19 hod ŠVESTKA
18. út HOSPODA NA MÝTINCE
19. st VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
23. ne 16 a 19 AFRIKA
25. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
26. st BLANÍK
27. čt NĚMÝ BOBEŠ
30. ne 16 a 19 AFRIKA
INSCENACE ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

6. čt J.Suchý, J.Šlitr: DOBŘE
PLACENÁ PROCHÁZKA

DIVADLO KONZERVATOŘE
3. po A.Schnitzler: ANATOL

10. po Robinson Jeffers: MÉDEA
17. po J.Suchý: V BAHNĚ

VELKOMĚSTA
24. po A.Schnitzler: ANATOL 
31. po Robinson Jeffers: MÉDEA
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

4. út J.Kolár: HAVANA
Divadlo Pibimpap-rizoto (nesklonné)

5. st S.Koeniggratz: JEŠTĚ ŽIJU
S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ
A PLÁCAČKOU
Divadlo NEJHODNĚJŠÍ
MEDVÍDCI a Divadlo NA TAHU

7. pá M.Kabeláčová: VEČER
SCÉNICKÉHO TANCE
MK DANCE

14. pá J.Váchal,L.Horáček: KRVAVÝ
ROMÁN 
Filigrán – Litomyšl

15. so KRVAVÝ ROMÁN

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen
17. 2. 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

4. út 19.30 DUO FONTANA I. SEDLÁ-
ČEK – housle, viola, flétny, M. BĚLÍK –
laděné sklo, didžeridu, citera, mandolína

5. st 19.30 R. SRŠŇOVÁ – housle,
A. STARÁ – klavír

11. út 19.30 Árie a duety z italských
a mozartovských oper 

12. st 19.30 Milan SVOBODA – jazzový
klavírní recitál 

13. čt 19.30 Labyrint světa a ráj srdce –
soubor historických nástrojů
KARMÍNA

17. po 19.30 JARNÍ CYKLUS
KONCERTŮ ČESKÉ A SVĚTOVÉ
HUDBY 20. STOLETÍ
soubor TUNING METRONOMES. 

18. út 19.30 Luboš FAIT - kontrafagot,
Daniel WIESNER – klavír

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

25. út 19.30 Irena BUDWEISEROVÁ
a přátelé

26. st 19.30 POCTA POULENCOVI –
Smíšený komorní sbor PRAŽŠTÍ PĚVCI

29. so 15 Júlia OKAJI – klavír, Yóko
SUZUKI – housle
Pro seniory vstupné 20 Kč.

VÝSTAVNÍ SÍŇ
7.3. – 30.3. EVA HEŘMANSKÁ - plasti-

ka, 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. so 17.30 ČERT VÍ PROČ
20 MLUV S NÍ
22.30 ROK ĎÁBLA

2. ne 18 CANTERBURSKÉ POVÍDKY /FK/
20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY – jednorázová projekce

3. po 18 X. ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST
aneb „MASTNOTA NA PLÁTNĚ“

4. út 18 LESNÍ CHODCI
20.30 BOWLING FOR
COLUMBINE – předpremiéra!!!

5. st 15.30 SMRT V BENÁTKÁCH –
FK pro střední školy
18 BOWLING FOR
COLUMBINE – předpremiéra!!!
20.30 NAQOYQATSI

X. DNY EVROPSKÉHO FILMU –
FESTIVAL FILMŮ ZE ZEMÍ
EVROPSKÉ UNIE

6. čt 16.30 MIZEJÍCÍ VZPOMÍNKY
19 DOPIS DO AMERIKY

21 KARU SÜDA - MEDVĚDÍ
SRDCE

7. pá 16.30 PŘIJĎ, SLADKÁ SMRTI
19 MRTVÝ MUŽ
21 SLADKÝCH ŠESTNÁCT LET

8. so 16.30 VĚČNOST A DEN
19 TOHLE NENÍ ROMANCE
21 OBJEVENÍ NEBE
24 Maratón evropského filmu:
SKÁLA
Erotické překvapení z Francie
PORNOFILM
ANTÓNIO, CHLAPEC Z LISA-
BONU

9. ne 16.30 MLÝNY OSUDU
19 NÁJEMNÍ SMLOUV
21 IN EXTREMIS

10. po 16.30 GENESIS
19 ŽENY ZA MŘÍŽEMI
21 SLAVNÝ PAPARAZZO

11. út 16.30 DROBNÉ TRABLE
19 PŘÍBĚH JEDNÉ LÁSKY
21 SYN

12. st 15 EXTASE 
16.30 BAR 
19 SÍLA MINULOSTI
21 AHOJ TEREZKO

13. čt 16.30 ŠKYT
19 SMRADI
21 KRVAVÁ NEDĚLE

14. pá 16.30 NÍZKO LÉTAJÍCÍ PŘÍSTROJ 
19 YOU ARE THE ONE
21 PŘES HRANICI

15. so 16.30 NOČNÍ VLAK
19 TIRANA V ROCE NULA
21 BELLA MARTHA

16. ne 16.30 ÚTĚK DO BUDÍNA 
19 KDE KONČÍ DUHA
21 DRACI NAD HELSINKAMI

17. po 18 NONSTOP PARTY
KEN PARK

DEN DESETI PRSTŮ
18. út 17.30 PIANISTKA

20 PIANISTA 
23 PIANO

19. st 15.30 ZAVĚSTE ČERVENÉ
LUCERNY – FK pro SŠ
18 CASABLANCA
20.30 PAVOUK – předpremiéra!!!

20. čt 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
20.30 SEKRETÁŘKA

21. pá 17.30 SAMSARA
20.30 FIMFÁRUM JANA
WERICHA
22.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU

22. so 12 ŠUMNÁ MĚSTA - NON STOP
projekce VŠECH 35-ti DÍLŮ.

23. ne 18 MUŽ BEZ MINULOSTI
20.30 MECHANICKÝ POMERANČ

PROJEKT 100
24. po 18 OSTROV

20.30 BRAZIL
25. út 17.30 OBČAN KANE

20 AMADEUS 2002
26. st 15.15 AMORES PERROS – FK pro SŠ

18 NEBE NAD BERLÍNEM
20.45 DIKTÁTOR

27. čt 18 IDIOTI
20.30 NAQOYQATSI 

28. pá 17.30 AMARCORD
20 ZVĚTŠENINA
22 BLADE RUNNER

29. so 20 FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ aneb MOJE PRV-
NÍ RANDE

30. ne 18 SOKOLI
20.30 DALŠÍCH DESET MINUT I

31. po 17 PÁN PRSTENŮ:
SPOLEČENSTVO PRSTENU –
rozšířená DVD verze!!!
21 PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE

FILMY PRO DĚTI
1. so 15.30 PERINBABA

PROGRAM AKCÍ  – ÚNOR:
28.2. - Výtvarný klub: VÝROBA PAPÍRU
- 14 – 16 h., v ateliéru DDM. Výroba ruční-
ho papíru, historie a použití, 30,- Kč
PROGRAM AKCÍ  – BŘEZEN:
2.3. - ČERNOBÍLÁ DISKOTÉKA - 17.30
– 19.30 h., v sále DDM.
Soutěž o nejlepší tanečníky (soutěží se podle
hudby z vlastního CD), černobíle oblečené
čeká odměna. Vstupné 30,- Kč, členové Klu-
bu Beztíže platí polovic
3.3. - HVĚZDA AEROBICU 2003 -16.30
– 18.30 h., v sále DDM, prezence soutěží-
cích již v 16 h.! Soutěž ve cvičení pod vedením
profesionální cvičitelky i soutěž vlastních sestav pro
jednotlivce i skupiny, skvělé sportovní ceny. Přihláš-
ky do 10.3. u Aleše Zenáhlíka. Startovné 30,- Kč,
vstupné pro doprovod a diváky 20,- Kč.
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
(info V. Kotrba, oddělení sportu):
1.3. - PRAŽAČKA CUP – 10. ročník turnaje
v halové kopané, od 9 h. v hale Hagibor
4. – 5.3. - POPRASK – KOŠÍKOVÁ – starší
žáci, od 13.15 h., v ZŠ Chelčického
13., 17., 26.3. - POPRASK – KOŠÍKOVÁ –
starší žákyně, od 13.15 h., v ZŠ Chelčického
24.3. – ŽIŽKOVSKÁ LIGA ŠKOL

V MALÉ KOPANÉ – od 13.15 h., v ZŠ J. z
Lobkovic. Zahájení jarní části, dále každé
pondělí do 2. 6.
27.3. – ŽIŽKOVSKÁ LIGA  V MALÉ
KOPANÉ – mládež, od 17 h., v ZŠ J. z Lob-
kovic. Zahájení jarní části, dále každý čtvr-
tek do 26. 6.
VÝUKOVÉ PROGRAMY 
pro třídy ZŠ v dopoledních hodinách: 
HISTORICKÁ ŘEMESLA - tkaní, předení 

PAPÍROVÁNÍ - výroba ručního papíru, jeho
zdobení, historie papíru, druhy písma… 
JAK SE ŽIJE V LESE - lesní patra, obyva-
telé lesa, poznávání stromů a keřů… 
Info o akcích a výukových programech: 
P. Červenková, A. Zenáhlík 
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH: 
uvedené ceny jsou pololetní 
TECHNIKA
ELEKTROKLUB – (st 15.15., 17) 500 Kč
Šikulka – pro děvčata (út)  6-10 let , 650 Kč
Základy PC – pro dospělé (po, st),680 Kč
Kutílek - pro chlapce(út 14.30), 6–10 let, 520 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
Angličtina - dospělí (út 18.15, 19.45), 840 Kč
TANEC 
Tanec - základy (út 14.50) 6-12 let, 460 Kč
Společenský tanec - (út)  400 Kč
Historický a country tanec - (út 15) 600 Kč
ESTETIKA  
Sborový zpěv - (po 17.30,) 6 –18 let,500 Kč
Divadelní kroužek - (čt 17.15), od 16 let,
990 Kč
Výroba loutek - (po 17.15)  850 Kč
RŮZNÉ
Novinář - (pá 14.30),  990 Kč
Jóga - pro dospělé, (čt 10.30, 19.45) 520 Kč
Cvičení pro seniory - (čt 9.15)  400 Kč
KLUBY
Klub žonglérů (pá) 14.20-15.55
Klub Beztíže - internet, e-šipky, stolní fotbal,
hifi věž, video, stolní hry atd. Pro 12 - 26leté:
po 14 – 20 h., út, čt 15 – 20 h., st, pá 17 – 20
h.; pro děti do 12 let: st, pá 14 – 17 h.
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

2. ne 14 BRUNDIBÁŘI
8. so 14.30 FIMFÁRUM JANA

WERICHA
9. ne 14 KRTEK O VÁNOCÍCH

15. so 14.30 MYŠÁK STUART LITTLE II
16. ne 14 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI

A KOČIČCE
23. ne 14 KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
30. ne 14 JAK STAŘEČEK MĚNIL – Jiří

Trnka
DIVADLO PRO DĚTI
2. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY
23. ne 16 JAK SE PEČE POHÁDKA –

Divadlo MOMO
30. ne 16 KAŠPAR, ČERT A JEŽIBABA

– Divadelní společnost ELF

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. so. X. Žižkovský masopust
14. Dětské maškarní pohádkové
odpoledne
20 Večerní maškarní rej

2. ne 19.30 The Flaming Lips (USA)
3. po 19.30 Dead Kennedys (USA) + spe-

cial guest: Nekromantix (NL)
4. út 19.30 Future line: Chameleon +

Hotel Bellevue *
5. st 19.30 Wohnout
6. čt 19.30 Wohnout
7. pá 19.30 Collect Groove Quartet –

malá scéna
8. so 19 Koncert pro Tibet

vystoupí Zuzana Navarová d.T. &
Koa, Labutě a krysy, Chorchestr,
Létající koberec

9. ne 20 Konzistence Médi: Sněhová
královna – premiéra *

10. po 20 Konzistence Médi: Sněhová
královna *

Orlická 9
Praha 3 
tel. 222 728 885
Otevřeno: po-pá 11- 20 hodin
www.balarama.cz

Zveme všechny do nedávno otevřené res-
taurace BALARAMA. Restaurace je ve-
getariánská s indickým jídelníčkem. Dob-
ré pochutnání zaručují  originální indické
recepty, které se beze změny používají ně-
kolik tisíc let. BALARAMA rozhodně ne-

ní jenom pro vegetariány, je pro všechny, kdo se rádi dobře najedí: Věk ani peněženka
nehraje roli. Oběd o pěti chodech pořídíte za pouhých 80 korun a to si můžete přidat
zdarma do úplného nasycení. Mimo oběda si pochutnáte na indických smažených spe-
cialitách, určitě si vyberete  mezi koláčky, dezerty a dalšími sladkostmi a osvěžíte se
pravým indickým čajem či šťávou z čer-
stvého ovoce. Potřebujete-li upéci dort,
uvařit pro domácí oslavu nebo večírek, či
se naučit pár receptů - obraťte se na nás. Jí-
te raději doma než v restauraci? Žádný pro-
blém, vybrané pokrmy vám rádi zabalíme
a můžete si je vychutnat v klidu domova.
Nemusíte být vegetariánem, aby vám u nás
chutnalo. NABÍZÍME CHUŤ JINÉHO
SVĚTA!

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

11. út 19.30 Future line: Bratrstvo Kočičí
Pracky *

12. st 19.30 Čankišou - křest CD „Densé ju“*
13. čt 19.30 -123 Minut
14. pá 19.30 Hip Hop Foundation # 16 –

Back to the classics
15. so 19.30 Fourth Face - křest CD – ma-

lá scéna
16. ne 15 Za pecí + Rude Audio Sound-

system - odpoledne plné zábavy, her
a žonglování 
20 Nitro Junkies (D) – malá scéna

17. po 19.30 Saint Patric’s Day
18. út 19.30 8 mile HIP HOP party

Předpremiéra filmu 8 mile spojená
s koncertem skupiny Kontrafakt. atd.

20. čt 20. United Colours of Akropolis:
Frank London and his Klezmer
Brass All Stars featuring Boban
Marković

21. pá 19.30 EuroConnections: Wide
Open Cage (FR)

22. so 19.30 U2 night: U2 Revival Prague
23. ne UNIVERSAL REGGAE

DIALOGUE
18 Another face of reggae stars:
ROCKERS movie
19.30 NICK MANASSEH meets
BROTHER CULTURE

24. po 19 Psí vojáci + Garage (FR) *
25. út 19.30 Future line: Astro Metro +

Mandril *
26. st 19.30 Mňága a Žďorp
27. čt 19.30 Už jsme doma 

Výstavy:
do 16. 3. Michelle Mayes: Území rozkoše
(fotografie)
od 17. 3. do 14. 4. Pavel Rydl: fotografie

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
provozuje občanské sdružení Tanec Praha, 
informace a rezervace: tel. 224 817 886, 
224 813 899, vstupenky@divadloponec.cz,
web: www.divadloponec.cz
Předprodej též v pokladně divadla 
V Celetné, Celetná 17, Praha 1, 
tel.: 222 326 843 (po-pá 9:00-19:30, so-ne
12:00-19:30) nebo v sítích Ticketpro a Tic-
ketstream.
1. 3. 20 Cchö In-hun: Buben

z Nangnangu
4.-5. 3. 20 Vlasy ženy
6. 3. 20 Cchö In-hun: Buben

z Nangnangu
12.-13. 3. 20 Pražský komorní balet
19.-20. 3. 20 Kristýna Celbová a hosté:
24.-25. 3. 20 Lenka Ottová & Domino

Dance Company: C‘est la vie 
Martin Vraný & Concordia
Dance: Tam za rohem

26. 3. 20 Cchö In-hun: Buben
z Nangnangu 

ARCHA PLUJE! 
Představení a koncerty Divadla Archa v po-
vodňovém exilu v Ponci.

8.-9. 3. 20 Divadlo Tabula Rasa: Něžné
knoflíky

14.-16. 3. 20 HaDivadlo – Urs Widmer:
Top Dogs

21. 3. 20 Divadlo Vizita – Stolek přá-
tel žehu

28. 3. 20 Divadlo Vizita – Den krutosti
29. 3. 20 Divadlo Vizita – Pustá ústa
Více informací viz www.archatheatre.cz.

Patřičně maskováni se zdravili při loňském masopustu starosta Milan Český a Vojtěch
Lukáš, místopředseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, která
žižkovskou veselici poprvé sponzorovala. Zalíbilo se jí nejen v Praze 3, kde už sídlí déle než
půl roku, ale i na masopustu. Proto se ho jako hlavní partner zúčastní i letos. Jakou
maskou nás překvapí, zatím nevíme. Buřinku tam ale najdete určitě.

Na projektu X. ročníku masopustního veselí se dále podílejí: 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. Jménem hlavního organizátora děkujeme všem partnerům za spolupráci při
realizaci této akce.


