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Vážení občané žižkovští a vinohradští, na vědomost se tímto dává, že v prvý den březnový vypukne desáté a dozajista již
netrpělivě očekávané masopustní veselí. Aby duše vaše stačily do stavu blaženosti se dostati, přislíbeno jest, že konce nebude
dříve, než po masopustním úterku Popeleční středa nastane…
Již podesáté letos do ulic vyjdou masopustní maškary, aby se podělily s ostatními o chvilky veselí, pomohly zapomenout na šeď všed-
ních dnů a přinesly životodárný optimismus. Desítka je pěkné kulaté číslo a dobrá příležitost nalít těmto lidovým slavnostem přísloveč-
nou novou krev do žil a uspořádat masopustní oslavy tak trochu ve velkém stylu. Jádrem zahraniční politiky Svobodné republiky Žižkov
byla doposud orientace na státy Evropské unie - naši věrní čtenáři vědí, že Žižkov o vstup do Unie požádal při předloňské návštěvě
velvyslance EU Ramira Cibriániho. Úsilí žižkovské diplomacie nyní směřuje k navázání přátelských vztahů s latinsko-americkým re-
gionem. Je to právě Rio de Janeiro, které je proslulé svým velkolepým karnevalem. Idea letošního Masopustu spočívá ve snaze přenést
na Žižkov atmosféru žhavého Ria. Pro někoho možná absurdní představa, pro jiného potvrzení kréda, že některé věci jsou prostě možné
pouze na Žižkově. 
Takže, Žižkovský masopust bude s brazilskou metropolí propojen prostřednictvím telemostu. Slavný karneval v Riu začíná 28. února,
téhož dne se odehraje neméně slavná radniční zabíjačka. V průběhu příštích pěti dnů si obyvatelé obou měst pomocí satelitní techniky
vychutnají atmosféru slavností současně a na první pohled rozdílné kulturní tradice se možná nečekaně prolnou. Vedle typicky českých
masopustních pochutin návštěvníci Žižkovského masopustu okusí také tradiční brazilská jídla, naskytne se jim jedinečná příležitost
nechat si namíchat exotické koktejly a prožít neobyčejnou atmosféru míst tolik vzdálených. Kdo čeká vystoupení ohnivých tanečnic
brazilské samby, čeká správně. Ostatně, zlí jazykové tvrdí, že právě jejich ladné křivky a žár v očích jsou pravým důvodem veškerého
nynějšího úsilí zdejší radnice. 
Koho snad žižkovské masopustní oslavy nechávaly doposud chladným, letos jistě neodolá. Všichni obyvatelé Prahy 3 jsou na Masopust
srdečně zváni a nechť každý posoudí, jakou slávu a lesk mu desátý ročník skutečně přinese. E. Horníčková a P. Blažek
Aktuální program najdete na internetové adrese www.praha3.cz, v Radničních novinách č. 2, na plakátech a ve sdělovacích prostředcích.

Putovní benefiční večer dětské
taneční skupiny Maršo z Če-
čenska zavítal 16. a 17. ledna
do Prahy 3.
Úmysl uspořádat Putovní kon-
cert ve prospěch čečenských dětí
vznikl v listopadu 2001 při set-
kání novinářky Petry Procházko-
vé, Břetislava Rychlíka a Jany
Hradilkové. Známá novinářka
založila v troskách čečenského
hlavního města Grozný denní
stacionář pro děti, kterým rusko-
čečenský konflikt vzal domov
i rodinu. V ruinách města vyhle-
dává Berkat ty nejubožejší a nej-

potřebnější a ty, kteří z různých důvodů nedostávají pomoc od velkých humanitárních or-
ganizací, a pomáhá jim přežít.
Děti, které přijely do Prahy, žijí v uprchlickém stanovém táboře Sputnik v Ingušsku, 2 ki-
lometry od čečenské hranice, už 3 roky. O návratu domů zatím neuvažují, situace v Če-
čensku je stále velmi nepřehledná a nebezpečná. Lidé se bojí o své nejbližší, o své děti
a muže, protože zde neustále probíhají čistky, kontroly, zatýkání, mučení.
Prostředky získané při benefičních koncertech budou sloužit nejen tančícím dětem a je-
jich rodinám, ale především k podpoře projektu Berkat „Pomoc lidem v ruinách“. 
Zcela vyprodaný sál Akropole přivítal v první části koncertu Zuzanu Navarovou se sku-
pinou KOA, publikum nadšeně aplaudovalo i bandu Marcipán. Pražský biskup Václav
Malý vyprávěl o své cestě do zcela zničeného hlavního čečenského města Grozného, kde
pomáhá i Česká katolická charita. „Člověka v tísni“ - největší charitativní organizaci, kte-
rá v Grozném a přilehlém Ingušsku působí, zastupoval její ředitel Šimon Pánek. Za bouř-
livého potlesku pak předal starosta MČ P-3 Milan Český Janě Hradilkové ze sdružení
Berkat šek na 20 000 Kč.
Potom nastal dlouho očekávaný okamžik. Za zpěvu čečenské hymny vběhla na pódium
dvacítka tanečníků a mně se mimoděk vybavila slova jedné z českých organizátorek: „Jen
jsme netušili, že ty děti tančí tak skvěle“. Temperamentní, ale dokonale sladěné vystou-
pení čečenských tanečníků doslova nazvedlo publikum ze židlí. Za doprovodu bubnu
a harmoniky cupitaly dívky v dlouhých bílých šatech se závojem, kluci v červených ka-
bátech a kožených holinách s nezbytnými noži za pasem vyskakovali a cifrovali ve strhu-
jícím kavkazském rytmu.
Jedinou vadou na kráse celého vystoupení byla myšlenka na to, co  tanečníky čeká, až po-
hasnou lampy osvětlující pódium. Čečenská výprava vyrazí zpět k domovu - do uprchlic-
kého tábora, kde se v tvrdých podmínkách čeká na den, kdy se všichni budou moci beze
strachu vrátit do své zničené vlasti. Text a foto Michaela Púčiková
Díky okamžité pomoci žižkovské radnice bylo možné po vyprodaném koncertě v Akropoli
uspořádat ještě další v kongresovém sálu hotelu Olšanka. Děti z Maršo tak v pátek 17. 1.
předvedly své tance všem, kteří se do Akropole nedostali a zaplnili opět celý sál. Před za-
hájením vystoupení proto pořadatelé poděkovali Úřadu městské části Praha 3 za mi-
mořádnou vstřícnost při zajištění sálu a zároveň také za příspěvek 7 500 Kč na úhradu je-
ho pronájmu. -red-

Pfied válkou jsem mûl hraãky

Olšanská 7 je pro obyvatele Prahy 3 určitě známou adresou. V budově, podle dřívější tmavě zelené barvy fasády přezdívané „Žabí dům“,
má ordinace několik desítek odborných lékařů, k dispozici je lékárna s prodlouženým provozem. Sídlí zde Česká správa sociálního za-
bezpečení a další instituce. Nově je zde umístěn centrální dispečink kotelen, což je jakýsi řídící mozek všech lokálních kotelen, jejichž
prostřednictvím zajišťujeme dodávky tepla a teplé vody pro cca 300 obecních domů (podrobné informace přineseme v příštím čísle RN
- pozn. red.). V těchto dnech finišují práce na kompletní rekonstrukci vnějšího pláště, která následovala po dokončení úprav uvnitř ob-
jektu. Pro mne je tento nebytový dům konkrétním příkladem, že obec umí a může být dobrým vlastníkem a správcem majetku. Budovu
v majetku státu přebírala Praha 3 v polovině 90. let v dezolátním stavu. Poté začala radnice naplňovat svůj dlouhodobý záměr celkové
rekonstrukce a modernizace budovy, do níž byla v průběhu několika let investována částka v řádu desítek milionů korun. Myslím, že
každý, kdo Olšanskou 7 z nějakého důvodu navštěvuje, mi dá za pravdu, že celková rekonstrukce je zde vidět na každém kroku. Ze za-
nedbané „popelky“ se stalo všestranně moderní centrum zdravotnických a sociálních služeb.
Olšanská 7 dnes ostře kontrastuje s budovami bývalých poliklinik - Vinohradská 176, Koněvova 205 a Koněvova 221. Svého lékaře zde
navštěvuje bezpočet pacientů a zdejší ordinace a čekárny představu příjemného prostředí prostě nesplňují. Mám na mysli zvláště celko-
vý stavební stav těchto budov. Potíž je v tom, že se jedná o nezprivatizovaný státní majetek. Praha 3 řadu let usiluje o to bezúplatné pře-
vedení těchto budov na obec. Mohu odpovědně slíbit, že uděláme vše pro to, aby stát tyto budovy konečně na obec převedl. Současný
stav, kdy se do objektů mnoho let prakticky neinvestovalo,  považujeme za neudržitelný.
S celkovými náklady ve výši téměř 30 milionů Kč se v Olšanské 7 dokončuje kompletní rekonstrukce a zateplení fasády - včetně vý-
měny oken a nového obložení spodních partií objektu. Technologický postup a způsob provedení se uchází o titul nejlepší rekonstrukce
roku 2002. Nemusím zdůrazňovat, že by to byl titul velmi prestižní.
Přeji vám všem, abyste lékaře, a to jakéhokoliv, museli vyhledávat co možná nejméně. Ale když už navštívíte Olšanskou 7, věřím, že
tamní prostředí pro vás bude prostředím příjemným. Váš Milan Český, starosta MČ Praha 3

Ol‰anská 7 v soutûÏi o fasádu roku

SOBOTA 1. 3. 
Dětské pohádkové odpoledne v Paláci Akropolis s divadélkem
U Panáků
14 h - soutěže, kvíz, tombola, rozdávání koláčků a koblih

Sobotní maškarní rej v Paláci Akropolis
19.30 h - maškarní večer plný překvapení uvádí Martin Tankvey,
Šum svistu + D. Nekonečný, 
20.30 h - Sto zvířat + hosté, masopustní tombola, soutěž, telemost
– přenos z karnevalu v Riu

NEDĚLE 2. 3. 
Radniční vařenice aneb úřednické pochoutky
12 h - příprava vyhlášených delikates úřednickým šimlem
v restauraci U vystřelenýho oka + Žižkovanka

PONDĚLÍ 3. 3. 
Mastnota na plátně v Aeru
17 h - výstava fotografií staročeského masopustu a fotografií
karnevalu z Ria, krátké filmy, bohaté vepřové hody, brazilské spe-
ciality včetně míchaných nápojů, performance na provazech –
dvorek, Sluneční orchestr, telemost – přenos z karnevalu v Riu,
taneční vystoupení, reportážní snímek o Brazílii 
ÚTERÝ 4. 3.
Veselý masopustní průvod
13 h - nám. Jiřího z Poděbrad, Mahlerovy sady, hospůdka Nad
Viktorkou, Žižkovo nám., předání vlády na radnici, vystoupení
kejklířů a hudců, masopustní pochutiny, Cirkus Continuo, Údery
Údy – percussion show, Krlesh - hudci. 
Program na Kostnickém náměstí: Cirkus Continuo, Údery Údy,
chrliči ohně a žongléři, Krausberry, Traband, ohňostroj

Program X. roãníku ÏiÏkovského masopustního veselí 2003
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INFORMACE

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

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 3. 2.
10. Ambrožova/Malešická 10. 2.
11. Jeseniova 143 17. 2. 
12. V Zahrádkách/Květinková 24. 2.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 3. 2.
14. Koněvova/V Jezerách 10. 2.
15. Buková/Pod Lipami 54 17. 2.
16. Křivá 15 - vedle domu 24. 2.

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

Rybářské lístky vydává Informační
kancelář ÚMČ P-3, Koněvova 214 –

„Lípa“ (hotově) a ÚMČ P-3, 
Seifertova 51, odd. ochrany 

prostředí (složenkou).
●

Klub přátel Žižkova zve 4. 2. v 16 h na
přednášku Vlajky a prapory - městské

i celého světa dr. L. Muchy do 
Táboritské 22 (zadní trakt – schody,

bezbariérový přístup).
●

Ústřední archiv CČSH a Žižkův sbor
Církve československé husitské vás zvou

na kolokvium prof. M. Kaňák – člověk
a církevní historik, které se koná 

ve st 12. 2. od 14 h v Žižkově sboru, 
nám. Barikád 1, P-3.

●

ČCE v Betlémské kapli na Žižkově,
Prokopova 4 zve na zajímavé přednášky:

M. Rejchrt: Autorita není moc - 30. 1.
v 18 h, D. Molnár: Marie Matka Ježíšova
- 8. 2. v 16 h, M. Fendrych: Moc mediální
- 27. 2. v 18 h, ThDr. J. Opočenská: Pavel

a ženy - 15. 3. v 16 h, PhDr. J. Sokol:
Moc církevní - 27. 3. v 18 h. Všechny

přednášky na vytopené kruchtě.
●

22. 2. koncert souboru Harmonia
Mozartiana Pragensis, věnovaný
švýcarské a české hudbě. Veřejná

generálka pro seniory za symbolické
vstupné 10 Kč se uskuteční v Zrcadlové

kapli Klementina ve 14.30 h. 
Večerní koncert bude 22. 2. v Atriu,

Čajkovského 12, od 19 h.
●

OS Remedium Praha, Vinohradská 176,
P-3 informuje: • každou středu se zde

konají od 15 h přednášky, vstup 25 Kč •
22. 2. od 18.30 h se v hotelu Arcotel
Teatrino, Bořivojova 53, P-3 koná 

II. Reprezentační seniorský bál Srdce
v tanci, tentokrát masopustní, maškarní.

K tanci a poslechu hraje Trio Václava
Kryso. Překvapením večera budou hosté,
kteří také ocení nejlepší maškarní kostým.
Slosovatelné vstupenky v prodeji od 13. 1.

v OS REMEDIUM, Vinohradská 176,
info na tel. 272 739 833. 

●

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

Prahy na Komenského nám. 9, Praha 3 –
21. 2. od 15 h se představí umělecký

soubor Albatros v programu Když valčík
býval králem • 5. 2. prohlídka 

Staré Prahy a Muzea pohlednic, 
sraz ve 13 h u Prašné brány.

●

Galerie životního stylu Indigo,
Vinohradská 52 zve na výstavu 

Haute Couture – Čaj o páté – společenské
oděvy J. Vondrákové (do 7. 2.).

Podûkování
Obvodní výbor v P-3 Svazu tělesně

postižených v ČR děkuje sociální komisi
a zástupkyni starosty Mileně

Kozumplíkové za pochopení potřeb
invalidních spoluobčanů a podporu

zdravotních aktivit Svazu. Přejeme jim
zdárný a úspěšný celý rok 2003. 

D. Faloutová, předsedkyně

NOVINKY
PRO SENIORY

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

a osobní pohody do dalších let.
Blahopřejeme: R. Malířové, M. Kaňkové,
J. Šreinové, O. Novskové, J. Rampákovi,

M. Boudové a J. Rudolfovi.
●

Svaz důchodců v P-3 svolává výroční
členskou schůzi na středu 12. 2. od 14 do

16 h. Koná se ve velkém sále SOU,
Spojovací, konečná tram. 9 a 16. Platné
členské průkazy s sebou – pro kontrolu

příspěvků! Těšíme se na setkání!

Rada mûstské ãásti Praha 3

1. Roháčova 34/297 stání č. 25.6 14,14 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2. Roháčova 34/297 stání č. 25.32 14,14 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
3. Roháčova 34/297 stání č. 25.10 23,21 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4. Ondříčkova 37/391 stání č. 25.230 11 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
5. Ondříčkova 37/391 stání č.25.237 11 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Ondříčkova 37/391 stání č. 25.48 11 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
7. Ondříčkova 37/391 stání č. 25.24 11 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
8. Táboritská 16A/0 stání č. 52 10 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
9. Pod Lipami 39/2558 stání č. 22 17,50 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)

pozn. – jedná se o zadní stání při parkování za sebou!
10. Květinková 17/2576 garáž č. 14 17 m2 (min. nájemné 1100 Kč/m2/rok)
Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných Měst-
ské části Praha 3 – ÚMČ na adresu Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených znač-
kou „Výběrové řízení č. 154.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či ne-
správně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor,
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor
považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběro-
vého řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmín-
kou pro pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Do výbě-
rového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční
pohledávky. (Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání (garáží), je nut-
no zaslat každou nabídku samostatně!)
Konečný termín pro příjem vašich nabídek je 7. února 2003 v 15 h. Výběrové řízení bu-
de vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb Rady městské části 10. února 2003. Vybraný
uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání
RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové říze-
ní zrušit.

Mâ Praha 3 disponuje voln˘mi ateliery
1. Ondříčkova 35/385, 68,65 m2, 9. podlaží (minimální nájemné 800 Kč/m2/rok)
2. Lupáčova 18/864, 79,94 m2, 9. podlaží (minimální nájemné 800 Kč/m2/rok)
3. Lucemburská 26/2014, 72,76 m2, 7. podlaží (minimální nájemné 800 Kč/m2/rok)
Prohlídka bude umožněna 31. 1. 2003 od 9 do 10 h.
Podmínky nájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let. Tyto ateli-
ery budou pronajaty na základě vašich  písemných nabídek, zaslaných Městské části Pra-
ha 3 – ÚMČ na adresu Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou: „Výbě-
rové řízení č. 155 - ATELIERY“.
Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení
zahrnuty nebudou.
V nabídce uveďte konkrétní atelier, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného
(v Kč/m2/rok), kterou pro tento atelier považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňuje-
me, že jedním z kritérií výběrového řízení pro obsazení atelieru bude nabídnutá výše ná-
jemného. V nabídce uveďte: jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon, zaměst-
nání, vzdělání. K nabídce je  nutno doložit: popis dosavadní umělecké výtvarné
činnosti s příslušnou dokumentací, čestné prohlášení, že nejste uživatelem jiného atelie-
ru. Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběro-
vého řízení zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým
má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek je 7.
února 2003 v 15 h. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb Rady
městské části 10. února 2003. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně infor-
mován do 30 dnů ode dne zasedání RMČ.  MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně Komise obchodu a služeb RMČ,
Ladislava Svobodová, pověřená řízením Odboru bytů a nebytových prostor

Městská část Praha 3 mimo svých dalších aktivit v oblasti zdravotní a sociální politiky
v roce 2002 schválila usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 příspěvek ve výši
80 000 Kč na nákup nového medicínského přístroje. Jedná se o gastroskop firmy Olym-
pus, tedy přístroj určený k vyšetřování horních částí zažívacího traktu. Tyto finanční pro-
středky byly cíleně poskytnuty Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a její I. interní
klinice, kam většina pacientů z Prahy 3 směřuje. Nový přístroj byl dne 14. 1. 2003 za
účasti starosty Milana Českého a zástupce starosty MUDr. Marka Zemana uveden do pro-

vozu. Nahradil tak přístroj 20
let starý a technicky zastaralý.
Prostředky určené na podporu
zdravotnictví jsou čerpány
z prostředků fondu zdravotního
a sociálního, o jehož využití, po
projednání ve zdravotní a soci-
ální komisy Rady městské části
Praha 3, rozhoduje Zastupitel-
stvo MČ  Praha 3. Městská část
z tohoto fondu přispívá i na řa-
du dalších, především sociál-
ních projektů (příspěvky na pro-
voz různých sdružení seniorů
nebo zdravotně handicapova-
ných spoluobčanů, nebo přís-
pěvky na provoz Naděje apod.),
a proto jejich výše je omezená,
nicméně se domníváme, že
i zdraví našich občanů je jednou
z našich priorit.

MUDr. Marek Zeman, 
zástupce starosty

Předvánoční období bylo ozdobeno i slavnostním
vyhlášením výsledků přírodovědné a ekologické soutě-
že „Za kapkou rosy“, a to už jejího 7. ročníku. Početná
účast soutěžících dětí, ale i dospělých (příbuzných a pe-
dagogů) dokázala, že zájem o ekologii a prostředí,
ve kterém žijeme, je stále živý.
Potěšila nás značná účast žáků, kteří úspěšně zvládli i poměr-
ně náročné otázky soutěže. V počtu účastníků hraje prim Zá-

kladní škola K Lučinám. Tradičně dobře se umístily ZŠ Pražačka a ZŠ náměstí J. z Po-
děbrad, každá s počtem 17 účastníků, a i další školy měly velmi dobré výsledky - např.
Gymnázium Sladkovského bylo zastoupeno 8 účastníky.
Děti dokázaly, že jejich zájem o přírodu je opravdový, a tak mimo diplomů potěšily ty nej-
lepší z nich discmany, výukové CD-ROMy a knihy.
Vítězům soutěže upřímně blahopřejeme! Naše srdečné poděkování patří i vyučujícím bi-
ologie na uvedených školách, kteří svůj předmět nejen kvalitně učí, ale dokázali mnohem
více - probouzejí ve svých svěřencích i lásku k přírodě. A to je neocenitelný vklad do bu-
doucnosti. V 8. ročníku soutěže „Za kapkou rosy“, který se již připravuje, přejeme hodně
zdaru. Jan Plíva, zástupce starosty MČ P-3

Slovo závûrem
Motto znělo: „Voda má, voda má si na nás stýská… Chraňme tu vodu, to prastaré zrcad-
lo hvězd“.
Jedna část motta se stala letos více než aktuální. Je to ta část, kde se říká „voda má si na
nás stýská“. Těchto pár slov dostalo v dramatickém roce 2002 zvláštní podtext, skutečně
„voda si na nás stýská!“ A my na ní. Stýskání vody je však oprávněné. My vodě ubližu-
jeme mnoha způsoby. Třeba tím, že nepečujeme o krajinu, tu jsme změnili k nepoznání.
Vinou (naší vinou!) špatné péče o půdu byla poškozena její jímavost, a tak mnohdy voda
po povrchu půdy stéká jako po skle a nevsakuje se. A to je jedna z příčin povodní!
Takže voda si na nás právem stýská. A my lidé jsme příčinnou tohoto stýskání!

RNDr. Věra Toběrná, CSc., autorka přírodovědné a ekologické soutěže „Za kapkou rosy“ 

● Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na
území Prahy 3

● Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové projekty realizova-
né na území Prahy 3

● Grant na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3
● Grant na podporu projektů a organizací zaměřených na zkvalitnění životního prostře-

dí na území Prahy 3
● Grant na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně využití volného času dětí

a mládeže území Prahy 3
● Grant na podporu projektů, které se váží k významným výročím, k významným osob-

nostem a k významným místům Prahy 3
● Grant na projekt a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany

Prahy 3
● Granty na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3
● Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji

kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3
● Grant na originální projekty, zaměřené na rozvoj a prezentaci MČ P-3
● Granty na projekty a činnost organizací zaměřených na boj proti drogám

Formuláře a soupis podmínek si můžete vyzvednout na Odboru kultury ÚMČ P-3,
Lipanská 14, naleznete je také na www.praha3.cz a na úřední desce. Uzávěrka je 14. 2.
Vyhodnocení proběhne na jednání ZMČ dne 20. 2. 2003.

Slavíte zlatou ãi diamantovou
svatbu?

Jako každý rok pořádá Úřad
městské části 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.

Mâ Praha 3 nabízí volná garáÏová stání 

Podpora zdravotnictví

Ze dne 11. 12. 2002
Vzala na vědomí
● protokol z provedené kontroly v příspěvko-
vé organizaci ZŠ Pražačka zaměřené na hos-
podaření organizace za rok 2001 a vyjádření
ředitele této ZŠ ke zjištěným nedostatkům
● informace o počtech žáků a využití kapaci-
ty škol za období 1997 – 2002 a souhlasila
s vypracováním demografické studie celkové
věkové struktury obyvatelstva MČ P-3 ● že
počet obyvatel MČ P-3 činil k 1. 1. 2002
72 496 osob ● vzdání se funkce vedoucí Od-
boru bytů a nebytových prostor ÚMČ Kami-
ly Mirovičové ● návrh tajemnice ÚMČ Mgr.
Andrey Barešové na jmenování Ivety Povýši-
lové do funkce vedoucí Odboru evidence ma-
jetku ÚMČ ● návrh tajemnice ÚMČ Mgr.
Andrey Barešové na jmenování Mgr. Pře-
mysla Hraběte do funkce vedoucího Odboru
školství ÚMČ
Schválila
● návrh přísedících pro Obvodní soud
Praha 3 a doporučila ZMČ zvolit tyto příse-
dící ● časový plán zasedání RMČ a ZMČ ●

návrh směnné smlouvy o převodu vlastnictví
parc. č. 4089/13 za pozemek parc. č. 4089/4
k.ú. Žižkov, ul. Biskupcova, Praha 3 ● návrh
kupní smlouvy o převodu vlastnictví id. 1/2
obytného domu čp. 1894 na pozemku parc. č.
1601 vše v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 23 ● ná-
vrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví id.
1/12 obytného domu čp. 1793 na pozemku

parc. č. 1674 a id. 1/2 pozemku parc. č. 1674
vše v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 47, Praha 3 ●
zvýšení limitu mzdových prostředků v Ošet-
řovatelském domově P-3 ● převod finančních
prostředků z rezervního fondu do investiční-
ho v rámci hospodaření příspěvkové organi-
zace Ošetřovatelský domov
Neschválila
● návrh kupní smlouvy k prodeji bytového
domu Bořivojova 31, čp. 825 s pozemkem
parc. č. 140/1, vše v k.ú. Žižkov
Souhlasila
● s proplacením nákladů akce „1/4 míle Žiž-
kovem“ z fondu starosty

Ze dne 8. 1. 2003
Vzala na vědomí
● doporučení bytové komise k návrhu priorit-
ního přidělování bytů v majetku MČ P-3 pro
Policii ČR a Městskou policii hl.m.Prahy
Souhlasila
● s poskytnutím daru z fondu starosty ve vý-
ši 20 000 Kč na akci „Před válkou jsem měl
hračky“ - benefiční večer, který se uskutečnil
16. 1.
Vyhlašuje
● granty MČ P-3 na rok 2003 (podrobný pře-
hled na této straně)
Vzala na vědomí
● studii dokumentace o hodnocení vlivů na
životní prostředí dle zákona ČNR č.
244/1992 Sb., Obchodní centrum Kaufland
Praha - Jarov

„Kapka rosy“  jiÏ posedmé

M. Kozumplíková, zástupce starosty, předává discmana úspěšné řešitelce

Rada mûstské ãásti Praha 3 vyhla‰uje Granty Mâ P-3
na rok 2003 v této podobû:

Nový a původní gastroskop

Foto: M. Púčiková

Foto S. Peričová
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Pfiedstavujeme osobnosti z Knihy cti
Máme velmi zajímavou tradici –
kromě setkání u příležitosti zlatých,
diamantových či dokonce platinových
svateb přicházejí na radnici také zdejší
významné osobnosti obohatit svým
podpisem Knihu cti MČ Praha 3.
Zdejšími se myslí, že mají nějaký vztah
k Praze 3 – buď se zde narodili, prožili své
dětství, strávili podstatnou část života ne-
bo tady stále ještě bydlí. 
A nyní k oné tradici. Již od roku 1992 se
tito významní hosté pravidelně setkávají se
zástupci radnice a připojují své podpisy do
Knihy cti Městské části Praha 3. Jako prv-
ní se do ní podepsal legendární spisovatel
Jaroslav Foglar 3. července 1992 a po něm
následovalo kolem 60 dalších. Většinu
z nich zachytil svým fotoaparátem také
Miroslav Pokorný a vytvořil tak unikátní
galerii černobílých snímků. A aby neleže-
la jen v archivech, od tohoto čísla sezná-
míme s některými z nich i vás.
Tentokrát je na fotografii akademický so-
chař Olbram Zoubek, který se jako druhý
v pořadí zapsal do Knihy cti 3. 2. 1994.

Stáňa Peričová, foto Miroslav Pokorný

Miroslav Pokorný na vernisáži svých foto-
grafií v radniční galerii v roce 2002

I letos se na území ČR konala tříkrálová sbírka. Její vý-
nosy pomáhají budovat a provozovat mnoho sociálních
a charitativních projektů katolické církve.
V loňském prvním celostátním ročníku se v našich žižkov-
ských farnostech střídaly čtyři skupinky koledníků. Jejich
úsměv, nápaditost, ale i zpěv a invenční oblečení přineslo své
plody. Farnost „vykoledovala“ na charitativní účely nejvíc
v celé pražské arcidiecézi, a to 90 184 Kč. Letos se očekávaly
výsledky o něco nižší, nicméně žižkovská farnost si troufla pr-
venství obhájit. A povedlo se! Opět čtyři skupinky koledníků
oslovovaly kolemjdoucí Pražany i turisty a jejich snaha vyne-
sla letos ještě více finančních prostředků než loni. Dohromady
se z kasiček za dohledu notáře vysypalo 142 631 Kč, které po-
slouží mj. především pro rekonstrukci Domova pro postižené
děti v Berouně a výstavbu Výdejny jídla pro lidi v nouzi v Kar-
líně (na druhém místě se umístila farnost sv. Markéty na Břev-
nově se sumou 69 482 Kč).
„Děkujeme všem, kteří byli ochotni posloužit svým koledová-
ním, ale také všem, kteří přispěli na dobrou věc.“

●
Srpnové povodně vyvolaly řadu aktivit, kterými se žižkovská farní charita pokusila zmírnit následky velké vody. Její „akce roku“ vyvr-
cholila vánočním koncertem pro Štěchovice, při němž se předávaly vánoční dary konkrétním postiženým rodinám. „Strom splněných
přání“ se setkal s nečekaným zájmem a konkrétní rodiny či jednotlivci kupovali konkrétním lidem to, co si přáli a co byli schopni spl-
nit. A tak se 22. 12. v 19 hodin u oltáře kostela sv. Prokopa vystřídaly nejen muzikálové hvězdy Radka Fišarová a David Uličník, ale na-
kupila se i pěkná hromádka vánoční nadílky, kterou Ježíšek předal těm, kteří prožili s hrůzou vodu ve svých domácnostech. Dobrovol-
né vstupné bylo opět věnováno konkrétnímu projektu v obci Štěchovice – na obnovu Domu s pečovatelskou službou.

Římskokatolická farnost na Žižkově - z jejich materiálů zpracovala Stáňa Peričová

V prosinci loňského roku udělovala Nadace Eurotel ceny.  Zástupci správní rady nadace
je předali v Praze deseti neziskovým organizacím z regionů střední Čechy a Praha, které
zvítězily v programu regionální granty 2002. Finanční podpora ve výši 450 tisíc Kč byla
udělena i Diakonii sboru církve bratrské z Prahy 3, Koněvovy ulice. Udělený grant zajis-
tí provoz Stacionáře v Praze 3, který poskytuje denní péči těžce postiženým dětem,
nezvládajícím pobyt ve školním kolektivu. Foto Marie Ondrusová

Pro snazší orientaci na Úřadu městské části Praha 3 dnes uveřejňujeme zkrácený
přehled o tom, kde najdete zástupce MČ Praha 3 a nově přestěhované odbory.
● Milan Český, starosta: sekretariát Havlíčkovo n. 9, 1. patro, 

tel. 222 116 220, -203, -217, -247
● Mgr. Andrea Barešová, tajemník: sekretariát Havlíčkovo n. 9, 1. patro, 

tel. 222 116 274
● MUDr. Marek Zeman, zástupce starosty: sekretariát Havlíčkovo n. 9, 1. patro, 

tel. 222 116 272
● Milena Kozumplíková, zástupce starosty: sekretariát Havlíčkovo n. 9, 1. patro, 

tel. 222 116 276
● Ing. Daniel Reisiegel, zástupce starosty: sekretariát Havlíčkovo n. 9, 1. patro,

tel. 222 116 271
● Michal Kucián, zástupce starosty: sekretariát Havlíčkovo n. 9, přízemí, 

tel. 222 116 264, -265
● Jan Plíva, zástupce starosty: sekretariát Havlíčkovo n. 9, přízemí, 

tel. 222 116 265, -264
● Petr Blažek, tiskový mluvčí: Lipanská 11, 2. patro, tel. 222 116 273
● Odbor školský: Lipanská 11, 3. patro, tel. 222 116 357, -209, -344
● Odbor zdravotnictví: Seifertova 51, 1. patro, tel. 222 116 514
● Odbor evidence majetku: Lipanská 11, 2. patro, tel. 222 116 207
● Odbor občansko správní: Havlíčkovo n. 9, 2. patro, tel. 222 116 221, odd. správní,

přízemí, tel. 222 116 224, -245, -246, -225 a 2. patro, tel. 222 116 222, -223, -211, 
odd. osobních dokladů a evidence obyvatel je stále na Seifertově 51, tel. 222 116 531

● Odbor životního prostředí: Seifertova 51, 2. patro, tel. 222 116 368, 
odd. zeleně, 2. patro, tel. 222 116 361, odd. ochrany prostředí, 2. patro, tel. 222 116 363

● Odbor kontrolní: Seifertova 51, 2. patro, tel. 222 116 304

Kdo z nás by nečetl některou z knížek Jestřába, kdo by netoužil strávit alespoň chvíli
na chatě v Jezerní kotlině, kde rostly vzácné šafrány. Kdo by nechtěl být při tom, když
Rychlé šípy konečně rozšroubovali tajemný hlavolam a se zatajeným dechem čekali, co
se v něm skrývá…
Jaroslav Foglar je prostě dětství mnohých z nás. Jak žil tento autor, kde rád pobýval a co
pro mnohé znamenal se dozvíte v poštovní minigalerii v ulici Zelenky Hajského. Foto-
grafie a nejrůznější materiály pro další ze série zdejších zajímavých výstav připravil
Foglarův oddílový kolega Ivan Vápenka. Na vernisáži, kde se 19. 12. sešli pamětníci i sou-
časní příznivci Jestřába, připomněl písně skautských ohňů jeho dlouholetý přítel a sou-
putník Jan Klepáč.
Přijít si zavzpomínat na Jaroslava Foglara a počátky skautingu u nás můžete na poštu
v Zelenky Hajského ještě do 15. 2. Stáňa Peričová, foto Marie Zdeňková

Zúžený chodník, ztížené podmínky při vstupu, omezený pohyb po radnici na
Havlíčkově náměstí, to vše v loňském roce zapříčinily nezbytné stavební práce,
které zde od 23. září do 13. prosince 2002 probíhaly.
Suterénní prostory a část přízemních prostor (v nepodsklepené části) byly značně pod-
máčené, a tak MČ Praha 3 rozhodla o provedení sanace vlhkého zdiva, zahrnující část od
budovy v Lipanské ulici č. 11 po rondel včetně, a to v uliční části. V této zatím první eta-
pě (v letošním roce je v plánu druhá) bylo odkopáno zdivo u chodníku a provedena che-
mická plošná clona. Na zdivo byla natažena hydroizolační stěrka, která byla překryta
ochrannou nopkovou fólií, dále položena drenáž a výkop byl opět zasypán a znovu za-
dlážděn. Některé vnitřní zdivo bylo odizolováno podříznutím s vložením hydroizolačního
pásu, některé části, kde nešlo použít podříznutí, byly izolovány chemickou plošnou nebo
vodorovnou clonou. Stávající omítky byly otlučeny, spáry vyškrábány a provedena nová
sanační omítka, a to v suterénu v celé ploše a v přízemí do výše 1 m. Práce byly prove-
deny v celkovém nákladu 2,550 tisíc Kč a jejich výsledek bude pro návštěvníky žižkov-
ské radnice nejvíce zřetelný již při vstupu do vestibulu, kde ze zdí zmizely nepěkné ma-
py vytvořené vzlínající vlhkostí. Ing. Jiří Louša, vedoucí OTSMI a redakce

Pfiedání regionálních grantÛ

Člen regionální rady PhDr. Petr Šmolka
předává Diakonii z Prahy 3 šek 

v hodnotě 450 tisíc Kč

Na ÎiÏkovû se vybralo nejvíc z celé Prahy

Kontakty na vedení radnice
a novû pfiestûhované odbory

âást ÏiÏkovské radnice je uÏ v suchu

Foglarovi souputníci zavzpomínali

Rekord, který při loňském Vinobraní vytvořil Marek Radosta (dokázal během 15 minut
sníst 2,5 kg hroznů), byl oficiálně uznán agenturou Dobrý den za nejlepší výkon
v Čechách. Diplom, dosvědčující prvenství, mu 11. prosince předal starosta Prahy 3
Milan Český. Marek Radosta má víno, i v tekuté podobě, stále rád a už se také těší na
další ročník Vinobraní. Foto Michaela Púčiková

Rekordní jedlík vína byl zapsán do âeské knihy rekordÛ

Divadlo Řešeto
v hotelu Ariston

22.2. sobota od 19.00 hod.
kabaretní fraška „Ze Žižkova do Perlovky“

21.3. pátek od 19.00 hod.
parodie na gangsterku 
Vl. Rady  a Jar. Žáka

„Z tajností žižkovského podsvětí“ 
vstupné 75 Kč a 40 Kč důchodci.

Vstupenky 2 hodiny před představením 
v hotelu Ariston,

rezervace na tel. 602 826 854 p. Šplíchal

Radnice pfiidûlí prioritní byty
Rada MČ Praha 3 schválila na jednom ze svých posledních jednání kvótu prioritního přidělování bytů pro rok 2003. Bude se
jednat o celkem osm bytů, šest pro příslušníky Policie ČR a dva pro strážníky Městské policie hl. m. Prahy. 
Stejný postup praktikuje radnice už několik let. Policisté, resp. strážníci jsou jedinou profesní skupinou, kterou Rada MČ Praha 3 v žá-
dostech při získání obecního bytu takto preferuje. Podobnou možnost nemají, pro mnoho čtenářů možná poněkud překvapivě, ani úřední-
ci radnice. Důvody prioritního přidělování bytů policistům vysvětluje starosta Prahy 3 Milan Český: „Bezpečnost je pro nás klíčovým zá-
jmem. Podpora činnosti policie má více podob a toto je jedna z nich. Byty přidělujeme mladým policistům, kteří zakládají rodiny, řeší
svou bytovou situaci a pořízení vlastního bytu je pro ně při výši platu obtížné. Přitom jsou to mladí, perspektivní muži a ženy, kteří mají
při službě u policie už značné zkušenosti, ale její řady by jinak asi opustili. Nechat odcházet policisty, kteří v Praze 3 několik let slouží
a dokonale znají prostředí, by byla obrovská škoda. Poskytnutím bytu můžeme jejich pracovní poměr u policie na mnoho let stabilizovat.“ 
Letos navíc mohou policisté počítat s dalšími byty nad rámec Radou schválené kvóty. Radnice Prahy 3 ohlásila před časem záměr na-
bídnout policistům byty v problémovém domě Roháčova 107. Po exekučním vystěhování neplatičů nájemného je jich zde volných hned
několik. Policii budou nabídnuty po stavebních úpravách spočívajících ve sloučení bytů 0+1 na byty alespoň 1+1 a ve zvýšení jejich ka-
tegorie (nyní bez sociálního příslušenství).    
Postup radnice při přidělování bytů policistům komentoval pro RN také ředitel Police ČR v Praze 3 plk. Jiří Neuwirth: „Taková podpo-
ra mých policistů mě upřímně těší. Nemusí bydlet po ubytovnách někde na perifierii, ale žijí v prostředí, ve kterém slouží - znají lidi
a konkrétní problémy. To považuji za velmi důležité proto, abychom odváděli kvalitní práci.“
Výsledky policistů sloužících na území naší městské části jsou důkazem toho, že podpora jejich práce se vyplácí. Praha 3, jako hustě
osídlená centrální část metropole, nebude nikdy mít enormně nízkou kriminalitu, jakou se možná může pochlubit vilová čtvrť na okraji
Prahy. S lidmi, kteří porušují zákon, se policisté z Prahy 3 budou potýkat stále. Přitom však mají nejvyšší objasněnost spáchané trestné
činnosti v rámci celé Prahy. Zvláště pro Žižkov je to skvělý výsledek, který si zaslouží upřímné uznání. -pb-

Ivanovi Vápenkovi se podařilo získat řadu zajímavých dokumentů ze života J. Foglara
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Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 370.
� 0085-03 10timěsíční PES, kříženec střední velikosti, plavý s bílými znaky, milý
a učenlivý. Nalezen 11. 1. na Žižkově
� 2447-02 9tiletý PES, černý kříženec střední velikosti byl nalezen 7. 12. na Koněvo-
vě ulici. Má rád klid, v bytě je čistotný. Je vhodný pro starší lidi.
� 2422-02 3letý PES, menší béžový kříženec, vhodný do bytu, milý a hodný.
Byl nalezen 5. 12. na Vinohradech.
� 0041-03 7letý PES, menší bílý špic, hodný, ale bázlivý, vhodný ke starším lidem.
Byl nalezen 4. 1. na Jarově.

Kdo mû chce?

��

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka a kino Aero uspořádalo společně první prosin-
covou sobotu nejen promítání pro děti, ale i akci nazvanou Putování za světýlkem.
V předsálí kina se od 15 hodin scházeli rodiče s dětmi, vyráběli společně lampiónky a na
dvorku kina se soutěžilo pro legraci a sladkou odměnu. Po hodince tvořivosti se všichni
pobavili při medvědích příbězích Potkali se u Kolína. Na dvorku se zatím připravovala
dortová bitva. Všichni byli stateční, nikdo nebyl zraněn, stačilo se olíznout a hle, sladká
tvář! Pak už zbývalo jen vydat se s lampiónem po cestě určované světýlky, která malé
i dospělé poutníky dovedla na Parukářku. Tam děti našly vánoční hvězdičku, společně si
zazpívaly koledy a rozloučily se s přáním krásných Vánoc.
Děkujeme všem, kteří přišli, i těm, kteří pomáhali akci připravit. Díky příznivým ohlasům
bude jistě dobrá vůle uspořádat ji znovu.  Své dotazy, připomínky a náměty můžete zasí-
lat na: zatrojku@volny.cz či na poštovní adresu: Občanské sdružení Za Trojku, Roháčo-
va 16, Praha 3, nebo tel.: 607 644 978 (Martina). Daniela Volejníková, o.s. Za Trojku

Turističtí průvodci po celém světě každoročně 21. února oslavují Mezinárodní den prů-
vodců. Pro své spoluobčany bezplatně pořádají prohlídky místních pamětihodností, které
si zaslouží hlubší poznání i péči místních obyvatel. Zároveň upozorňují na důležitou úlo-
hu profese průvodců v turistickém průmyslu, vždyť často bývají jedinými vyslanci místa,
s kterými návštěvník přijde do styku. Mohou napomáhat propagovat svou zem, kraj či
město, místní památky, kulturu i životní styl. Také Asociace průvodců ČR letos připravi-
la při této příležitosti bezplatné prohlídky Prahy. Prohlídky se konají 21. února 2003 od
14 hodin. Sraz zájemců o prohlídku Pražského hradu je před Jízdárnou Pražského hradu
a zájemců o prohlídku Malé Strany a Starého Města před Senátem na Valdštejnském ná-
městí. Školní a jiné skupiny žádáme o předchozí telefonické ohlášení na tel.  235 356 904.

Dr. Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců ČR

Řád bílého lva propůjčuje nebo uděluje prezident republiky občanům ČR
za zvláště vynikající zásluhy o stát a těm, kteří nejsou občany ČR, za
zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Řád má pět tříd,
z nichž I. třída je nejvyšší, a řádový řetěz, který může být udělen jen hla-
vám států, současně má dvě skupiny - občanskou a vojenskou. 
Vyznamenáni byli například: Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojené-
ho království Velké Británie a Severního Irska, občanská skupina, I. třída s ře-
tězem, 1996 ● Jeho Excelence Jacques Chirac, prezident Francouzské re-
publiky, občanská skupina, I. třída s řetězem, 1997 ● Jeho Excelence William
Jefferson Clinton, prezident Spojených států amerických, občanská skupina,
l. třída s řetězem, 1998 ● Madeleine K. Albrightová, občanská skupina,
I. třída, 1997 ● George Bush, občanská skupina, I. třída, 1999 ● baronka
Margaret Thatcherová, občanská skupina, I. třída, 1999 ● Lech Walesa, ob-
čanská skupina, I. třída, 1999 ● víceadmirál Thomas Ray Wilson, vojenská
skupina, III. třída.
Po skončení první světové války v roce 1918 bylo nutné vytvořit důstojné státní vyznamenání, především pro zahraniční diplomaty, kte-
ří napomáhali vzniku naší samostatné Československé republiky. V roce 1922 bylo vytvořeno jedno z nejzdařilejších vyznamenání mo-

derní doby – Řád bílého lva. Na jeho podo-
bu byla nejprve vyhlášena anonymní soutěž
a v jejím průběhu došlo ke kuriozní situaci.
Ustavená komise byla jednoznačně fascino-
vána návrhem, který vyhovoval jak po strán-
ce ideové, tak i vysokou úrovní provedení.
Poté, co zaujal i veřejnost, byl doporučen
k realizaci. Až dodatečně se zjistilo, že auto-
ři Rudolf Karnet a Jaroslav Kyselý, majitelé
rytectví a továrny na odznaky a medaile, ne-
jsou členy umělecké rady a nemohou si tedy
nárokovat odměnu. Vše se urovnalo doho-
dou, že firmě KARNET a KYSELÝ, založe-
né roku 1905, se sídlem na Husově třídě
(dnes Husitská ulice) na Žižkově se budou
zadávat veškeré zakázky na výrobu vyzna-
menání, a to nejen pro prezidentskou kance-
lář. Po znárodnění v roce 1948 však byla ta-
to výroba předána do Jablonce nad Nisou
a firma Karnet a Kyselý byla, podobně jako
mnohé další, zrušena. Také podoba a obsah
řádu se v dalších desetiletích změnil a něko-
likrát hrozilo i jeho zrušení.

Podle materiálů Zdeňka Sussmanna 
zpracovala redakce

Dnes přinášíme 2. pokračování vzpomínek náruživého propagátora kinematografie Františka Čvančary (1903-1962).

ÎiÏkov – voÀavé srdce Evropy
Na Žižkově mého dětství bydlelo v 1200 domech přes 70 tisíc lidí. Většinou v nevelkých, nezřídka pavlačových bytech s nedostatečným
hygienickým vybavením a samozřejmě s kamny na tuhá paliva. S nádobami s popelem hospodyňky vybíhaly na ulici, kdykoli zazněl
zvonec popelářů oznamující příjezd otevřeného a koňmi taženého valníku. Z některých bytů vycházel zápach přepáleného omastku či
mléka nebo vyvářeného prádla, naopak výpary z hokynářských krámků bývaly mnohem příjemnější. Někde byl sice cítit petrolej, kysa-
né zelí, cibule, ryby, ale příjemné aroma kávy, skořice a chleba to vyrovnávalo. Drůbež, brambory a ovoce se nabízely na tržištích. Tam
někdy vyhrával flašinet a stánkaři prodávali pečené kaštany, jejichž vůně se nedala opominout. Na dvorky domů s řemeslnickými dílna-
mi občas zavítali potulní brusiči nožů, dráteníci nebo pokoutní „obchodníci“ s krosnou na břiše. Z hospod vycházela typická vůně piva
a tabákového dýmu, zněla harmonika a občas i strunné nástroje tamburašů, vybírajících do klobouků. U vchodů do putyk nejnižších ka-
tegorií postávala všelijaká individua. Byly to podivné ošuntělé figurky vyškemrávající si na výčepních nedopité slivky zteplalého piva.
Bál jsem se jich a kdykoli jsem šel otci se džbánkem pro pivo, pečlivě jsem se jim raději vyhýbal. Žižkov mého dětství byl prostě jedi-
nečný, prosycený neopakovatelným aroma, ať libým či méně příjemným. Redakčně kráceno, zpracovala Eva Horníčková

Na 9. ledna připadlo sté výročí narození
žižkovského rodáka, písničkového textaře
a literárního tvůrce Miroslava Jaroše.
Jeho textová tvorba doplnila téměř tisícov-
ku písní různých žánrů. 
Vytvořil 11 samostatných operetních libret, na-
psal k 16 operetám zpěvní texty, přes stovku ve-
selých i vážných povídek (převážně ze sportov-
ního prostředí), pohádek pro děti, básní a veršů,
často s lehkým nádechem satiry. Spolupracoval
s takovými skladateli, jakými byli Karel Vacek,
Jára Beneš, Eman Fiala, Bedřich Nikodém, Ed.
Ingriš a Jaromír Vomáčka.
V archivních materiálech se dočteme, že jeho
opereta „Carevnin pobočník“ byla uvedena ja-
ko první česká opereta v Berlíně v roce 1931.
Psal kabaretní texty i pro Vlastu Buriana, Fe-
rence Futuristu, Járu Pospíšila, Jaroslava Šterc-
la, Vojtu Mertena a Frantu Mrázka.
Miroslav Jaroš byl tělem i duší „Žižkovák“. Na
Žižkově se narodil, oženil, tvořil, fandil Viktorce a prožil tam
i celý svůj poměrně dlouhý život.
Základy svého literárně hudebního nadání získal v rodině. Je-
ho otec Alois, rovněž „skalní Žižkovák“, majitel tiskárny na
Žižkově, byl dlouholetým sbormistrem a jeho sestra zpěvač-
kou na kůru evangelické kaple v blízkosti Prokopova náměstí.
Mimochodem, za zmínku stojí i to, že v záznamech jejich tis-
kárny se mnohokrát objevuje jako zákazník i slavný český spi-
sovatel Alois Jirásek.
Asi největší úspěch z jeho tvorby měla lidová opereta „Nade
mlejnem pode mlejnem“, kterou na hudbu Karla Vacka spo-
lečně otextoval s Janem Kordou a Václavem Zemanem. Z té se
dodnes hrají na lidových zábavách, plesech, v rozhlase i tele-
vizi veselá polka „Ale ne, ty už mě ráda nemáš…“, tango
„Přišla láska k nám…“ a valčík „Láska nehněvaná“, a to jak
u nás doma, tak i v zahraničí. Bylo by však nespravedlivé ne-
zmínit se o některých dalších známých písničkách s texty Mi-
roslava Jaroše jako jsou Náš táborák dýmá, Polka bez kapel-
níka, Maminčin hrneček, Naším krajem, Já jenom zpívám,
Letěli holubi, Přišla láska k nám, Lilian tango atd. Ve filmu
„Cácorka“ opatřil textem slowfox „Čím to asi může být“ na
hudbu Emana Fialy pro nezapomenutelného Járu Pospíšila.
Již ve zralejším věku napsal text populární písně Jaromíra Vo-
máčky „Zlatovlasá Annabella“, kterou zpíval originálním
způsobem Josef Zíma.
Miroslav Jaroš byl i nadšeným sportovním příznivcem, ze-
jména kopané, hokeje a tenisu. Není divu, vždyť jeho manžel-
kou nebyl nikdo jiný než bývalá několikanásobná tenisová
mistryně Československa Marie Koželuhová ze slavné teniso-
vé rodiny Koželuhů. Písňový text Miroslava Jaroše zpívali
i cvičenci v roce 1955 při závěrečné scéně hromadného vy-
stoupení na ploše strahovského stadionu. Spolu se skladate-

lem Jaromírem Vomáčkou vytvořil „fotbalo-
vou“ písničku „Když hraje Slávie“, kde se
vyznal ze své další velké lásky ke známé-
mu pražskému fotbalovému klubu.
Zlaté medaile našich hokejistů z mistrovství
světa v Katovicích v roce 1976 oslavil spolu
s autorem hudby O. Maršíkem písní „Zlaté
hokejky aneb Máme všechno“, která měla
premiéru při vyhlášení vítěze VIII. ročníku
ankety Zlatá hokejka (zvítězil Vladimír
Martinec).
Miroslav Jaroš byl člověkem vzdělaným
a neuvěřitelně skromným. Své texty psal
a tvořil především pro druhé a dokázal se
dobře vcítit do duše interpretů. Byl jakýmsi
„mužem v pozadí“. Dožil se požehnaných
88 let a do posledních chvil plnil svůj zápis-
níček písničkovými rýmy.

Alena Truplová

21. únor - Mezinárodní den prÛvodcÛ

Putování za svût˘lkem

Koncem loňského roku byl pracovníky SKPV Praha 3 zadržen 19letý J.M.,
jemuž bylo prokázáno vloupání do 14 motorových vozidel. Po vypáčení zám-

ku předních dveří kradl především autorádia, osobní věci a rezervní pneumatiky. Pacha-
tel se zaměřil na vozy Škoda Felicia, na nichž způsobil celkovou škodu za 222 tis. Kč.
O pár dnů později mu navíc kriminalisté prokázali, že zatím nejméně 4 osobám prodal
v průběhu roku cca 140 dávek heroinu. Policejní rada zadrženému sdělil obvinění pro
trestný čin výroba, držení a prodej omamných látek a jedů. Obviněný sdělení převzal za
přítomnosti svého obhájce a poté byl umístěn do cely předběžného zadržení s návrhem na
vzetí do vazby. plk. Jiří Neurwith, ředitel OŘP Praha 3

Policie âR informuje

PÛvodní podoba ¤ádu bílého lva vznikla na ÎiÏkovû

Moje ÏiÏkovské dûtství

K nedoÏit˘m narozeninám textafie Miroslava Jaro‰e

Arcotel uvítal i na‰e seniory

Aby byl konec roku kromě oslav Silvestra tak trochu mimořádný, sešli se 27. 12. senioři
ze Svazu důchodců Prahy 3 na „Svátečním setkání“. Strávili vánoční odpoledne v mís-
tech, kam přece jen tak běžně nezajdou, v hotelu Arcotel Teatrino. O dobrou náladu a pří-
jemný zážitek se tady seniorům postaral mistr klavírní hry Miroslav Valášek, hotel zase
připravil ukázku zdejší kuchyně. Podle slov J. Šimkové, předsedkyně Svazu důchodců
Prahy 3, patří dík za přispění k tomuto svátečnímu odpoledni také naší radnici. -sp-
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Jak jsme slíbili, od tohoto čísla vám budeme přinášet unikátní snímky velkého pamětníka z Prahy 3, zároveň
také vítěze fotografické soutěže Žižkov 21. století Jaroslava Nováka. 
Průběžně zachycoval mizející tvář Žižkova, a to především v okolí Olšanského náměstí. Na snímcích tak můžeme zpytovat svou paměť,
která je však velice krátká, pomíjivá. Na architektonickou lahůdku, barokní Gütlingův dvůr, si jistě mnozí vzpomeneme - i na to, jak
zmizel ze dne na den z povrchu zemského, podobně jako novorenesanční nádraží Praha - Těšnov, zapsané do seznamu UNESCO. Něk-
teré stavby, v totalitě totálně zanedbané, se již zachránit nedaly, ale mnohé jiné určitě ano. Stačil jeden úředník a v hromadách sutin zmi-
zela historie naší čtvrti, stavby, které s láskou a péčí někdo vytvořil. Nahradily je neosobní panely, podobné na celém světě jako vejce
vejci.
Dost však už stesků na to, co je nenávratně ztraceno. Měli bychom si vážit a ochránit to, co zbývá. Není toho málo a právě to dělá naší
čtvrť tím, čím je – svérázným městem ve městě, místem s osobitou atmosférou, vyhledávaným a hojně navštěvovaným (za paneláky by
sem nikdo nejezdil…).
Zavzpomínejte tedy spolu s námi, i když to vzpomínání nad fotografiemi Jaroslava Nováka nebude vždy úplně veselé. Stáňa Peričová

Jako první představil v roce 2003 ve výstavní síni žižkovského
Atria své obrazy, gobelíny, koláže a artprotisy rodák z Podkrkono-
ší Rudolf Mejsnar. Při své práci s textilem i barvami využívá zku-
šeností, které získal jak v krkonošských textilkách, tak později na
brněnské Vyšší průmyslové škole textilní. Své umělecké vzdělání
si po maturitě v r. 1949 tento Tkadlec Podkrkonošský (jak se kdysi
nazval) ještě doplnil studiem na UMPRUM. Na čas pracoval jako
designer v Ústředí bytové a oděvní kultury a poté získává na
UMPRUM aspiranturu. K jeho láskám dodnes patří rodné Podkr-
konoší, inspirativní krajina Vysočiny, klidná hladina jihočeských
rybníků, ale i Praha jako umělecké centrum. Jeho práce z převážně
posledních let můžete v Atriu shlédnout do neděle 2. února.
Od 5. února se zde naopak představí malířka, která žije a tvoří
v Praze 3 na Žižkově - Eliška Jakubíčková (obraz dole). Nejprve

vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a ně-
kolik let pracovala v oboru chemie. V roce 1993 pak vystudovala
malířství na pražské Akademii výtvarných umění a dnes se věnuje
malbě a kresbě a působí jako pedagog. Také pracovala jako externí
pracovník při tvorbě TV designu.
Jejím hlavním tématem a centrem zájmu je člověk. Maluje převáž-
ně obrazy velkých rozměrů, a to akrylem, východiskem jsou často
kresby. Obrazy jsou většinou figurální, lidská postava se však ně-
kdy ztrácí v abstraktní malbě. Výsledkem je obraz namalovaný
rychlým, prudkým gestem, někdy naopak útvary připomínají sochy.
Vernisáž jejích obrazů proběhne ve středu 5. února od 17.30 hodin
a výstava potrvá do neděle 2. března.

Text a foto Eva Horníčková

Dětské dopravní hřiště Jilmová spadá pod SaRA (Sportovní a rekreační areál) Pražačka
a je zařízením Městské části Praha 3. Nachází se na kraji Židovských pecí mezi ulicemi
Jilmová a Malešická. V loňském roce se zde odučilo 372 hodin s 5819 dětmi ze třetích,
čtvrtých a pátých tříd z Prahy 3. 
V roce 2003 chceme dále provádět praktický výcvik, který navazuje na látku probranou
ve škole. Hodin na dopravním hřišti se mimo žáků 1. stupně základních škol účastní i dě-
ti z mateřských škol. Odpoledne je hřiště vyhrazené pro školní družiny. Naší snahou je ak-
tivně zapojit i pedagogický dozor, žáky motivujeme vyznačováním přestupků v takzva-
ném řidičském průkazu. Během zimních měsíců se děti scházejí v jídelně ubytovny SaRA
Pražačka na besedách s dopravní tematikou. 
Rozhodli jsme se během pondělních a středečních odpolední zpřístupnit dopravní hřiště
veřejnosti, resp. dětem od 4 do 10 let v doprovodu dospělé osoby. Jedna hodina jízdy sto-
jí 15 Kč (v ceně je půjčení kola a přilby). Pro doprovod je zajištěno místo k posezení s ob-
čerstvením nebo je možné s dítětem jezdit a naučit ho řešit konkrétní dopravní situace. 
V plánu je i přezkoušení jednotlivých ročníků ke konci školního roku, obvodní kolo sou-
těže dopravní výchovy a na 1. 6. připravujeme Dětský den. Pro případ nepříznivého po-
časí plánujeme výstavbu přístřešku, kde by si děti mohly procvičit dopravní situace na
stolech s křižovatkami.
Rádi bychom se touto cestou obrátili i na vás - rodiče, babičky a dědečky. Učte a vysvět-
lujte vašim dětem, jak bezpečně přecházet a chovat se v silničním provozu. V životě udě-
láme mnoho chyb, ale na silnici stačí jen jedna a často se již nedá napravit. Mysleme na
to všichni. Stanislav Vopěnka, DDH Jilmová

Tel./fax : 222 592 183

Dnem 1. ledna 2003 nabyla účinnosti novela zákona č. 553/1999 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, provedená zák. č.
311/2002 Sb., jenž výrazným způsobem rozšiřuje pravomoci strážníků
městských (obecních) policií.
Na základě této novely jsou strážníci oprávněni zejména:

● v blokovém řízení projednávat přestupky spáchané nedovoleným stáním nebo za-
stavením vozidla na pozemní komunikaci (již není rozhodující, zda se jedná o poru-
šení obecné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - např. stání
v křižovatce, na přechodu pro chodce apod.)

● v blokovém řízení projednávat přestupky spáchané pohybem chodce na pozemní
komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích

● rozhodnout o odstranění vozidla z pozemní komunikace, které tvoří překážku sil-
ničního provozu

● vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost na žádost jiné osoby, jestliže tato oso-
ba má na zjištění totožnosti právní zájem

● po řidiči motorového vozidla požadovat předložení řidičského průkazu, osvědčení
o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu).

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Roz‰ífiení pravomocí 
mûstsk˘ch stráÏníkÛ

V˘stavy v Atriu po Novém roce

Dûtské Dopravní hfii‰tû bilancovalo

„Slu‰ná hospoda“ je tentokrát i kavárna
Slušná hospoda je věc k neza-
placení. Jedním z důvodů,
proč se snižuje počet turistů
v Praze, je právě to, že všech-
ny hospody či restaurace vůči
svým návštěvníkům tak úplně
slušné nejsou. Je proto dobré
vědět, kam u nás zajít, aby-
chom si rychlý oběd či pří-
jemné posezení správně užili.
Jako každoročně provedl
Club gentlemanů Žižkov od-
borný průzkum gastronomic-
kého a pohostinského umění
na Praze 3. Tentokrát udělil
čestný titul „Slušná hospoda“
restauraci U Houdků v Boři-
vojově ulici, restauraci U Žiž-
ky v Chlumově a kavárně
Café Chef v Mahlerových sa-
dech. Stáňa Peričová, 

foto Miroslav Hynek

Violoncellista Jiří Hošek se připojil k oceňování
labužnickému i svým umem hudebním

Olšanské náměstí - místo budovy vlevo vedou schody na Parukářku, vpravo pak stojí panelový komplex sociálních služeb magistrátu

Gütlingův dvůr ještě na svém místě - dnes tu stojí multifunkční budova s hotelem Olšanka

Ze zahájení lednové výstavy Rudolfa Mejsnara

Kurzy znakového jazyka                
Chcete bez problémů komunikovat s neslyšícími? Chcete poznat krásný jazyk, zce-
la odlišný od jazyků mluvených?
České centrum znakového jazyka PEVNOST připravilo kurzy znakového jazyka pro za-
čátečníky i pokročilé. Od února 2003 2x týdně 2 vyučovací hodiny ve Vysočanské poli-
klinice, blízko stanice metra Českomoravská. Sleva pro studenty, důchodce i rodiče ne-
slyšících dětí. 
Přihlášky na www.pevnost.com, e-mail: kurzy@pevnost.com, tel./fax: 266 006 390
(po 16-18 h, čt 13-17h).
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Starosta Městské části Praha 3 si vás dovoluje pozvat na výstavu akad. mal. Františka
Flašara. Vernisáž se koná v úterý 11. února v 17 hodin v prostorách Galerie pod rad-
nicí, Havlíčkovo náměstí 9, P-3. Absolvent speciálního ateliéru filmové a televizní grafi-

ky u prof. Zdeň-
ka Smetany na
UMPRUM Fran-
tišek Flašar zde
představí výběr
z grafické tvorby
(litografie a lep-
ty) za posledních
patnáct let. Auto-
rův tvůrčí záběr
je však daleko
širší, jak sám
vtipně podotýká
Od známky až po
bronzovou sochu.
Navíc spolupra-
coval při tvorbě
a n i m o v a n ý c h
t e l e v i z n í c h
Večerníčků a ja-
ko výtvarník byl
u zrodu tří desí-
tek našich i za-
hraničních celo-
večerních filmů.
Jeho prodejní vý-
stava potrvá do 4.
března, otevřeno
bude po, st 8-18
h, út, čt 8-16 h,
pá 8-15 h. -hor-

Pohled na Nový
svět od Pohořelce
– litografie

děkujeme vám všem, kteří jste nám zaslali rozluštění naší prosincové křížovky. Potěšilo
nás, že se nám v redakci sešlo tolik odpovědí doplněných také přáním do nového roku.
Radost máme i z těch dopisů či pohledů, které byly odeslány například z Prahy 4, 8, 9
a dokonce i z Kozolup u Karlštejna.
Naše tajenka zněla: Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.  Mnoho odpovědí bylo
bohužel neúplných a jejich pisatele jsme tedy museli vyřadit ze slosování. Štěstí se tento-
krát usmálo na M. Rykla, V. Krausovou a E. Hofbauerovou – gratulujeme! V naší re-
dakci na ně čeká publikace České soudničky aneb Copak je to platný, vydaná žižkovským
nakladatelstvím LIKA KLUB, které nám tuto humoristickou knihu pro výherce věnovalo.

●

Toto žižkovské nakladatelství pro všechny milovníky horoskopů a také řešitele našich há-
danek připravilo další výherní knihu. Velký lunární kalendář 2003 aneb Horoskopy pro
každý den přinášejí rok co rok množství rad a doporučení vyplývajících z působení měsí-
ce na lidský organismus. Kromě klasického horoskopu se tak dozvíme, jaká ohrožení mů-
žeme očekávat a jak jim čelit, jaké přírodní prostředky použít v dané chvíli pro zlepšení
zdraví, vzhledu i celkového pocitu. Mezi nejoblíbenější rubriky patří rady pro domácnost
a především s nastupujícím jarem tolik aktuální doporučení pro zahrádkáře. -red-

Období těhotenství, porodu a laktace představuje u každé ženy jedinečnou periodu, kdy
dochází k významným změnám v oblasti psychiky a nezřídka také k přehodnocení nej-
různějších postojů a životních hodnot. Na fyzické rovině zažívá budoucí matka nejen oče-
kávanou postupnou proměnu tělesných proporcí (ne vždy bohužel přijímanou s láskou
a pochopením), ale i např. zvýšenou náchylnost k nechutenství, zvracení a dalším meta-
bolickým problémům. Nesnášenlivost širokého spektra potravin v časných i pokročilej-
ších fázích těhotenství, dále bolesti pohybového aparátu či počínající zánět prsu uvádějí
gravidní a kojící ženy na pohotovosti jako nejčastější stesky.
Skladba i kvalita jídla se zobrazuje nejen na fyzickém těle, zrcadlí také stav ducha. Bu-
deme-li ovšem dlouhodobě konzumovat nevhodné potraviny, citlivost k dietním prohřeš-
kům se postupně sníží a v budoucnu hrozí vážné zdravotní komplikace. Doba těhotenství
může v tomto smyslu nabídnout „reparát”, zvracení po určitých jídlech je totiž signálem,
nabádajícím k respektování potřeb a ochrany plodu i budoucí matky. Injekce proti poci-
tům na zvracení se mi v tomto světle jeví jako krajní řešení.
Antirevmatika a léky potlačující bolesti zad a kloubů jsou v graviditě považovány pře-
vážně za poškozující a měly by se tedy užívat velmi obezřetně. Důraz kladu spíše na
vhodné cvičení, šetrnou masáž postižených míst, svalové stahy příznivě ovlivní např. pří-
pravek s příměsí levandulového oleje. Ženám v produktivním věku nedoporučuji dlouho-
dobé užívání antirevmatik, obtížně je v těhotenství vysazují. Přitom návyk k možnosti
ovlivnění vlastních potíží nefarmakologickou cestou je nejen v tomto životním období
velmi cenný.
Pro kojící matku se zánětem prsu můžeme vybrat z široké nabídky antibiotik jen ty nej-
šetrnější. Méně známá je skutečnost, že antibiotická léčba není jediná možnost, neboť po-
čínající zánět efektivně zastaví také některé byliny a homeopatické léky. Plánujete-li
v nejbližší době přijít do jiného stavu, zkuste se o stávající léčbě a vhodných alternativách
s předstihem poradit s vaším praktickým lékařem či gynekologem.

MUDr. Tomáš Morava

Tedy ne doopravdy, alespoň však podle diplomové práce studenta Fakulty dopravní ČVUT Pavla Tájka, který se inspiroval la-
novou dopravou ve městech s bohatým reliéfem. Po spolupráci nad zadáním s naším Odborem územního rozvoje a po inventu-
ře zahraničních řešení zvolil typ kabinkové pulzační lanové dráhy na vrch Vítkov, zpřístupňující jej oboustranně ze Žižkova
i z Karlína.
Krátce si shrňme, jak to se známou pražskou dominantou v minulosti
vlastně bylo. V říjnu 1990 přestal být Vítkov státním pohřebištěm –
veškeré ostatky byly vráceny buď rodinám, nebo zástupcům komunis-
tické strany a od roku 1993 se přemýšlí o konkrétním využití Památ-
níku. Padly nejrůznější návrhy – od přestavění na umělecké a mana-
žerské centrum, kde by se konaly společenské akce (realizace
V. Čekana údajně ve výši 50-100 miliard korun), umístění souboru
20 monumentálních obrazů Slovanské epopeje Alfonse Muchy až po
využití Památníku jako symbolu odboje se stálou výstavou spojenou
s tradicemi armády a české státnosti. V lednu 1997 schválila rada praž-
ského zastupitelstva studii na oživení vrchu, podle které měla být v Pa-
mátníku multimediální expozice dějin 20. století s názvem Takoví
jsme byli. V květnu 2000 vypsala MČ Praha 3 ve spolupráci s magis-
trátem urbanisticko-architektonickou soutěž s tématem oživení vrchu
Vítkova. Soutěž přinesla spoustu nekonvenčních nápadů. Vítězný ná-
vrh řeší přístupy do rekreační zeleně systémem schodišť a parkových
cest. Mohutné schodiště má být postaveno jako nástupní ve směru od
Florence z uvolněných prostor podél Trocnovské ulice, podél vojen-
ského muzea. Studie klade důraz na propojení Vítkova s městem a také Žižkova s Karlínem. Nejkontroverznějším na vítězné práci byl
námět autorů na vybudování dalšího mohutného schodiště, které by v dlouhé šikmině stoupalo až na střechu Památníku, kde se nabízí
atraktivní vyhlídka na panoráma Prahy.
Ve větších městech i příměstských centrech nacházejí lanové dráhy stále větší uplatnění. Území parku na Vítkově je dnes oboustranně
blokováno tělesy železničních tratí, to se však má výstavbou Nového spojení cca do roku 2008 změnit. Nicméně lanová dráha by měla
za přijatelné jízdné pomoci nahoru našim méně mobilním či starším spoluobčanům. Pavel Tájek navrhl ve své práci chytrou konstrukci
lanovky s kabinami pro 8 osob, která je velmi úsporná jak v pořizovacích nákladech, tak i údržbě (vedoucím jeho diplomové práce byl
známý designer Václav Král).
Když nic víc, tak lze návrh alespoň poměřovat se staršími nápady, jak lépe Vítkov zpřístupnit: s využitím opuštěné Vítkovské trati jako
cyklostezky, pro příměstský či výletní vlak, s vložením nové tramvajové linky či s nápadem vybudovat z karlínského tunelu výtah.
Záleží nyní na magistrátu i ministerstvu kultury, jak se s neuspokojivou situací vrchu i Památníku „poperou“, i když je jasné, že po loň-
ských povodních řeší důležitější věci. Ale věřme, že na stále nevyužitý Památník a většinou opuštěný a ztemnělý park v jeho okolí také
jednou dojde.

Stáňa Peričová, zpracováno z diplomové práce Pavla Tájka „Návrh a design ekolog. dopravního prostředku MHD“, ČVUT

Do turnaje, který pořádal AFK Union Žižkov Na Balkáně 22. 12.
v hale TJ Spoje, se přihlásilo celkem 10 mužstev, a to nejen z Prahy.
V mnoha zajímavých a bojovných zápasech byl důležitý každý získa-
ný bod a vstřelený gól, který mohl promluvit do konečného pořadí.
Čtvrtfinálová utkání Dukla Praha vs. Junior Praha a Viktoria Žižkov
vs. Keramika Chlumčany přinesla kvalitní výkony všech účastníků.
Byli jsme svědky mnoha osobních soubojů, ale i dobrých týmových
kombinací. Do finále pak postoupila Viktoria Žižkov a Dukla Praha
a je třeba podotknout, že zcela zaslouženě. V základní hrací době
skončilo utkání nerozhodně 2:2, proto o tom, kdo se umístí na 3. a 4.
místě, musely rozhodnout pokutové kopy. Zde se více dařilo hráčům
Keramiky Chlumčany, kteří získali 3. místo. Finálový boj mezi Vik-
torkou a Duklou byl vyvrcholením celého turnaje. Oba účastníci
předvedli skvělý finálový výkon, kde týmy vytáhly ze svých zásob
skutečně tu nejlepší kvalitu fotbalového umění. Je třeba též kladně
ohodnotit práci delegovaných rozhodčí, kteří se kvalitním soudcová-
ním postarali o hladký průběh celého turnaje.
Konečné pořadí postupujících: 1. FK Viktoria Žižkov, 2. FK Dukla

Praha, 3. Keramika Chlumčany a 4. Junior Praha. Další ocenění: pro nejlepšího hráče z mužstva Keramiky Chlumčany, pro nejlepšího
brankáře z mužstva Junior Praha.
Děkujeme také všem sponzorům turnaje: MČ Praha 3, Unistav Brno, Coca Cola, Allianz, Globus Praha Černý Most a DXT Computer.

Petr Vilímek a Rudolf Novotný

Mladší žáci
1. RICHTER Ota, Jeseniova, 2. Fifernová
Zuzana, Pražačka, 3. Hejný Krištof, Vojtěš-
ská
Starší žáci
1. SUK Lukáš, Vodičkova, 2. Štefan Ma-

rek, Strossmayerovo n., 3. Kemr Jakub,
Žerotínova, 4. Ťuík Jan, Lupáčova

TURNAJ ÚTĚCHY: l. Kopeček, Vodič-
kova, 2. Baran, Chodov 3. Koutek,  Chel-
čického

ČTYŘHRY
1. PAŘÍK Jiří - KOTRČ Pavel
2. Dalešický Josef - Dalešický Tomáš
3. Jiroušek Karel - Kraus Samuel

Mgr. Vlastimil Kotrba, 
Středisko sportu DDM Praha 3

Zájemci o studium se mohou přihlásit v průběhu celého II. pololetí šk. roku 2002/2003 v hlavní budově školy - Koněvova 214, vždy
v odpoledních hodinách. Podrobné informace a dotazy na tel. č. 284 860 930.
● Hudební obor: klavír, housle, viola, violoncello, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí, kytara, akordeon, sólový a sborový zpěv.

Výuka probíhá v hlavní budově školy -  Koněvova 214, dále na detašovaných pracovištích v budovách na Hollarově náměstí 4 a 6,
v budově ZŠ K Lučinám.

● Taneční obor: základy moderního (výrazového), lidové-
ho a klasického tance. Vyučuje se v budovách školy
v Ondříčkově ulici 48 a Štítného ulici 5.

Výuka v obou oborech probíhá v odpoledních hodinách. 
• Součástí studia hudebního oboru je předmět hudební nau-
ka, kde žáci získávají nezbytné poznatky z hudební teorie. 
• Předškolní děti jsou přijímány do Přípravné hudební vý-
chovy, kde se hravou formou rozvíjí jejich přirozená tvoři-
vost v pěveckých, instrumentálních a pohybových činnos-
tech. 
• Žáci naší školy nacházejí svá uplatnění, dle svých indivi-
duálních dovedností, v ansámblové hře, ať komorní či or-
chestrální nebo v pěveckých sborech. 
• Škola má svůj vlastní koncertní sál, kde se během celého
školního roku konají veřejná vystoupení a koncerty žáků. 
• Škola je dobře vybavena hudebními nástroji, které je mož-
né  žákům naší školy zapůjčit! Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Barbora Břehovská, foto PaedDr. Miroslav Blažek

Jako každoročně o Vánocích představili studenti Odborného učiliště
pro žáky s více vadami své keramické a tkalcovské výrobky i ukázky
suché vazby. Na prodejní výstavě, která proběhla v Chelčického 2, by-
ly k vidění čajové soupravy, zvonečky, hrnečky, mísy, misky, kočičí
dámy (páni?), žirafy, adventní věnce, andělé – prostě spousta nádher-
ných věcí pro potěšení oka a jistě i leckteré domácnosti.
Učiliště nabízí pro zdravotně postižené děti učební obory keramik, za-
hradník, obuvník, textil. Výuka v oborech je individuální, ve třídách
jsou malé skupiny dětí. Praktická část výuky probíhá na plně vybave-
ných pracovištích a dílnách. Středisko pro učební obor keramik je prá-
vě u nás v Chelčického. -sp-
Info: Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Belgická 27, P-2, 
tel. 222 513 403.

Gravidní a kojící Ïena na pohotovosti

VáÏení kfiíÏovkáfii,

Pozvání do Galerie pod radnicí Jak nejpohodlnûji na Vítkov?  Lanovkou!

Vánoãní halov˘ turnaj mlad‰ích ÏákÛ v kopané

V˘sledky Vánoãního turnaje ve stolním tenisu

Základní umûlecká ‰kola pfiijímá nové Ïáky

Taneční obor – klasický tanec

Pro pûknou keramiku do uãili‰tû

Ale abychom nezapomněli na naši novou HÁDANKU: poznáváte ulici na obrázku? Máte
k dění na obrázku nějaký příběh přímo ze své rodiny? Napište nám do 10. 2. na adresu
RN, Lipanská 7, 130 00 Praha 3. Pět správných odpovědí bude oceněno Velkým lunárním
kalendářem 2003.
Nakladatelství LIKA KLUB, Kostnické nám. 5, P-3, tel. 222 541 166, likaklub@volny.cz



■ Klub zastupitelů KSČM zve k návště-
vě sociálně právní a důchodové porad-
ny ve čtvrtek dne 13. 2., 13. 3., 10. 4.,
15. 5., 12. 6. od 17 hod. v zasedačce ul.
Baranova 11, Praha 3
■ Pro svého inv. příbuzného hledám opuš-
těnou duši asi do 60 let pro vzájemnou
pomoc a návštěvy. Zn. Lék proti samotě,
tel. 224 254 578 večer
■ Prodám 12tku kytaru levně. Zn.
IHNED, Tel. 604 725 657
■ Prodám levně funkční nepoškozenou led-
ničku Calex 175. Volat večer 284 860 918
■ Koupím starožitnosti- lustry, lampy, ob-
razy, nábytek, porcelán. Tel. 603 270 727
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova. 
Tel. 606 419 874
■ Hledám úklid na Praze 3 na 4 hod. den-
ně. Tel. 222 591 123, 728 003 058
■ Vyučuji hře na klavír. Tel. 284 861 649
■ Kung - Fu škola Petry Lorenzové, Cim-
burkova 19, Praha 3 probíhá v Po - Čt
v 17.30 - 18.30 zápis začátečníků od 4 do
90 let do oddílů Kung - Fu i sebeobrany
pro druhé pololetí. Tréninky 2x týdně,
cena 1800,- Kč pololetně. Kontakt:
606582848, www.shaolin.wz.cz. 
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně.
Tel. 222 729 149, mobil: 603 869 113,
dr. Čiháková
■ Učitelka naučí nebo doučí vaše dítě
německy nebo rusky.
Tel. 222 729 357, 604 464 510
■ Česká firma hledá muže, ženy pro prá-
ci v kanceláři, dobré výdělky. Zajímavá
práce ne herb. ne dealer. Tel. 777 164 157
■ Cvičení tai-ji (tchai či) od 4. 2. 2003
ZŠ Perunova každé út od 19 nebo 20 h.
PhDr. Jiřina Dolanská PhD. 
Tel. 604 140 434, anickav@volny.cz 
■ Nabídka účetních služeb: mzdy, jed-
noduché, podvojné, bytová družstva,
Žižkov, Tel. 602 840 848
■ Renovace parket = broušení + ekol.
laky: 200 Kč/m2, tmel. Tel. 603 422 376
■ Vyměním O. 2 pok. byt 65 m2 I. kat.
u Flory za menší DR. Tel. 271 737 048 
■ Hledám paní na úklid 1x týdně dopo-
ledne. Tel. 222 780 187 volat večer
■ Hledám učitele AJ (studenta/ku) 
e-mail: larah@vol.cz, tel. 222 780 187
■ Naučím správně rusky úspěšná praxe,
připravím ruské děti do české školy. Vo-
lejte te. 284 813 146, 606 829 598
■ Levně kácím a řežu. Tel. 603 833 107
■ Prodám štípané dříví. Tel.736 288 402
■ Malířské a lakýrnické práce. Kvalit-
ně a levně. Tel. 776 699 527
■ Daňové přiznání a účetnictví za rok
2002 vám zpracuji kvalitně a levně. Tel.
602 643 013
■ Vyměním 2 za 1 1+1 45 m2 v Ambro-
žově a 1+1 58 m2 ve Chvalově za větší nad
80 m2, nebo 1 za 1 + doplatek. Oblast
Ohrada - Jarov. Tel. 608 063 514
■ 2+1 jako 3+1 + obývací hala + 2 komo-
ry, 95 m2, Lucemburská, II. kat. za 3+1
menších rozměrů, I. kat. Tel. 222 718 851,
222 717 928, 241 409 059 - večer
■ Mimopražský ing. koupí menší byt
Dr/Ov. Peníze hotově. Ne RK. 
Tel. /zázn. 224 813 774, 608 731 303

INZERCE
■ Pronajmu prodejnu, vzorkovnu, atd.
Praha 3 Jeronýmova ulice. 87m2, 6 míst-
ností vzájemně propojených, vč. příslušen-
ství a výkladce. Topení, plyn kotel cena
20 000 Kč/měs. vč. služeb. 
Tel. 271 094 276, 222 541 158
■ Kopie obrazů, klasic. malíř. techniky,
nástěnná mal. Tel. 603 727 778
■ Aranžování prodejen. Tel. 603 727 778
■ Vyměním st. byt 2+kk 37 m2, Blahosla-
vova ul. zděné jádro, rohová kuch. linka,
dlažby, pěkný výhled na Prahu, 7. p. K dis-
pozici dva nákl. výtahy za státní byt 3+kk,
příp. 3+1 v lokalitě ulice Blahoslavova, tel.
222 590 023
■ Vyměním 2+1 P3 za menší 
Tel. 222 584 969
■ 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
■ Vym. státní 2+1 69 m2 na P3, I.kat. za
garz. I. kat. jen Jarov + doplatek. 
Tel. 607 517 059
■ Koupím byt v této lokalitě v osobním
i dr. vlastnicví. Platba v hotovosti. 
Tel. 603 185 697
■ Vyměním 1+1 I. kat., 1.patro za 2+1
I. kat. P3 Tel. 604 725 657
■ Pronajmu sklad 28 m2. P-3, vytápěný,
IHNED. Tel. 604 725 657
■ Pronajmeme obchod ve sníženém pří-
zemí domu na Koněvově ul. Rozměr
40,2 m2 a sklad (v témže domě), rozměr
42,7 m2. Možné pronajmout vcelku nebo
každý prostor zvlášť. 
Nabídněte na tel 222 710 872
■ Koupím půdu v Praze, mohu nabíd-
nout i stavební úpravy. Tel. 603 843 047
■ Garáž dr. prodám, P3 – Malešická 43,
Tel. 311 626 417, 723 532 799
■ Hledáme prostor vhodný pro zřízení
vinotéky. Nabídky prosím na e-mail:
vinoteka@seznam.cz, nebo 
tel. 608 333 619.

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

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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Výuka angličtiny 
pro dospělé

v malých skupinách - individuální přístup, 
1 x týdně, 130 Kč / 90 min.

Pod Parukářkou 6, P-3, tel. 222 581 944,
607 882 434

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

2500 ks textilu (bundy, kalhoty, svetry atd) z německých
velkoprodejen až o 90% levněji,
149 Kč za kus, 3 ks a více pouhých 100 Kč

U Saturnu ušetříte!
originál obleky „YVES SAINT LAURENT“ 16 990 Kč nyní 5990 Kč
a mnohé další od „YVES SAINT LAURENT“ 
originál svetry značky „PIERRE CARDIN“ 4 500 Kč nyní 990 Kč
originál svetry „FILA“ 2 700 Kč nyní 750 Kč
originál dámské noční prádlo „JOOP“ 1 690 Kč nyní 590 Kč
Spodní prádlo „SCHIESSER“ od 95 Kč 
4 500 značkového spodního prádla Schiesser od největšího
evropského výrobce

Platí do vyprodání zásob!
Fashion „Tom Tailor“ od 3 090 Kč nyní 740 Kč
Super nabídka: velmi kvalitní deky z prachového peří

(vyrobeny v Německu, 4x6 čtverců na deku, 900 g)
cena 9000 Kč nyní 1900 Kč

K tomu super nabídka kvalitních polštářů v ceně 900 Kč. 
Celková cena 9900 Kč, nyní komplet 1900 Kč

VELKOPRODEJNA

PRAŽAČKA
Konûvova 111b, Praha 3 - ÎiÏkov

GAMBRINUS 330ml

světlé pivo z Plzně
12,50 KČ

Uvedená cena platí od 1. do 28. února 2003

PONDùLÍ - PÁTEK 7,00 - 19,30
SOBOTA 7,00 - 17,30
NEDùLE 15,00 - 19,30

Pfiijímáme platební karty

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

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

ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANĚ
LEVNĚ. MOBIL: 777 630 326

Saturn
Prodejce značkového zboží v Praze. Cesta k nám se vyplatí!!!

NOVÉ ZBOŽÍ! 
Novinky od YVES SAINT LAURENT

pánské oděvy z Paříže a Itálie

Prodej přímo ze skladu
Novoroční akce

Zimní bundy ceny již od 490,- Kč
Vysoká kvalita

A mnoho dalších super nabídek za velmi nízké ceny. Přijďte a přesvědčte se

Provozovna
Saturn - Industries, s.r.o
Pod Lipami 41, Praha 3
Otevírací doba:
Po-pá 11 - 19
So 10 - 16
Ne 13 - 17

PŘIŠLO PRÁVĚ VČAS
KUCHYŇSKÉ ZBOŽÍ

„CURVER“
více než 4 000 druhů

za senzační ceny
velká sleva

tramvajová zastávka „Kněžská luka“
Tramvaj č. 9,16
Pěšky 5 min. od tram. zastávky ulicí
V Jezerách, autem ulicí Koněvova,
možnost parkování

DO VYPRODÁNÍ

ZÁSOB
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1
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 25. 2.

Ú N O R

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

2. ne 16 a 19 h AFRIKA
11. út BLANÍK
12. st ZÁSKOK
13. čt ZÁSKOK
14. pá POSEL Z LIPTÁKOVA
16. ne 16 a 19 h AFRIKA
18. út DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
19. st AFRIKA
21. pá AKT
23. ne 16 a 19 h ŠVESTKA
25. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
27. čt AFRIKA
28. pá AFRIKA
INSCENACE ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

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

DIVADLO KONZERVATOŘE
3. po Robinson Jeffers: MÉDEA

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

VELKOMĚSTA
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

1. so GALLA V GALA
Recitál sólistky Hudebního divadla
v Karlíně, Gally Macků 

6. čt B. Hrabal: TANEČNÍ HODINY
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Malé divadlo České Budějovice

7. pá Jakub Kolár: KROKET
premiéra
Divadlo Pibimpap-rizoto (nesklonné)

9. ne Z. Svěrák, J. Uhlíř: NENÍ NUTNO,
aby bylo přímo veselo
Z. Svěrák a J. Uhlíř

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen 15. 1.
(otevřeno ve dnech konání koncertů hodinu
před začátkem). Telefonická rezervace
vstupenek na č. 222 721 838. Pokud není
uvedeno jinak, začátky pořadů jsou
v 19.30 h. Zřizovatelem ATRIA na Žižkově
je Městská část Praha 3

6. čt 19.30 J. PAZDERA – housle,
V. MÁCHA - klavír

12. st 19.30 Jarní cyklus koncertů české
a svět. hudby, soubor TUNING
METRONOMES

13. čt 19.30 BLÁZNIVÁ LÉTA
Setkání francouzského šansonu
a amerického jazzu v letech 20.
a 30. minulého století

17. po 19.30 FUNTRIO - KONCERT
SALÓNNÍHO FOLKU

19. st 19.30 ZRCADLO BLÁZNOVSTVÍ
- soubor historických nástrojů
KARMÍNA

20. čt 19.30 LATINSKO - AMERICKÝ
VEČER II.

22. so 15 KONCERT STUDENTŮ pěvec-
kého oddělení GJN ze třídy Magdy
Bělohlávkové
pro seniory vstupné 20 Kč
19 Harmonia Mozartiana Pragen-
sis, švýcarská a česká hudba

25. út 19.30 BASFIFA – komorní soubor
při ZUŠ Koněvova

26. st 19.30 DUO BeNe – J. NEUBAUEROVÁ
– flétna, E. BENEŠOVÁ - klavír

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
a v přestávkách večerních koncertů
5. 2. – 2. 3. ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ –

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 VŠE O MÉ MATCE
20 MLUV S NÍ
22.15 THE SHINING

2. ne 17.30 MULHOLLAND DRIVE
20.30 MODRÝ SAMET /FK/

PROJEKT 100 - 2003
3. po 18 OSTROV

20.30 BRAZIL
4. út 18 DIKTÁTOR

20.30 OSTROV
5. st 15.30 MISTR A MARKÉTKA –

FK pro SŠ
18 MLÉČNÁ DRÁHA
20.30 NAQOYQATSI

6. čt 18 DIKTÁTOR
20.30 AMARCORD

7. pá 17.30 NAQOYQATSI
19.30 IDIOTI

22 AMARCORD
8. so 17.30 BRAZIL

20 IDIOTI
22.30 ZVĚTŠENINA

9. ne 18 NOČNÍ HOVORY S MATKOU
20.30 ZVĚTŠENINA

10. po 18 FIMFÁRUM JANA WERICHA
20.30 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE
BÁLI JSTE SE NA TO ZEPTAT
/FK/

11. út 18 SMRT V BENÁTKÁCH /FK/
20.30 STALKER /FK/

12. st 15.30 BARAKA – ODYSSEA
ZEMĚ – FK pro SŠ
18 BARAKA – ODYSSEA ZEMĚ
20.30 VELKÁ ŽRANICE – jedno-
rázová projekce

13. čt 18 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA /FK/
20.30 VELKÁ ŽRANICE –
jednorázová projekce

14. pá 18 NONSTOP PÁRTY
20.30 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/
23 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE

15. so 19.30 JAK PROLETĚT 5 LET,
ANEB 5 LET VE VZDUCHU BEZ
MEZIPŘISTÁNÍ – oslava pátých
narozenin kina Aero

16. ne 18 ITALŠTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
20.30 FALEŠNÉ VZTAHY

17. po 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
20.30 UNDERGROUND

18. út 18 ROK ĎÁBLA
20.30 MECHANICKÝ
POMERANČ

19. st 15.15 BOUŘLIVÁ SVATBA – FK
pro SŠ
17.30 MUŽ BEZ MINULOSTI
20 LESNÍ CHODCI – premiéra !!!

20. čt 18 POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI
/FK/
20.45 MUŽ BEZ MINULOSTI

PŘEHLÍDKA FILMŮ: PETER JACKSON
21. pá 18 ZAPOMENUTÉ STŘÍBRO

(Forgotten Silver)
19.30 ŽIVÍ MRTVÍ (Braindead)
22 PŘÍZRAKY (Frighteners)

22. so 18 VESMÍRNÍ KANIBALOVÉ
(Bad Taste)
20 PŘÍZRAKY (Frighteners)
22.30 MEET THE FEEBLES

23. ne 18 ŽIVÍ MRTVÍ (Braindead)
20.30 VESMÍRNÍ KANIBALOVÉ
(Bad Taste)

24. po 18 MEET THE FEEBLES
20.30 ZAPOMENUTÉ STŘÍBRO
(Forgotten Silver)

25. út 18 ŽIVÍ MRTVÍ (Braindead)

20.30 PÁN PRSTENŮ:
SPOLEČENSTVO PRSTENU

26. st 15 NEBE NAD BERLÍNEM – FK
pro SŠ
17.30 a 21 PÁN PRSTENŮ: DVĚ
VĚŽE

27. čt 18 NEBE NAD BERLÍNEM /FK/
20.45 DALŠÍCH DESET MINUT

28. pá 17.30 AMORES PERROS
20.30 NEBE
22.30 SPALOVAČ MRTVOL

FILMY PRO DĚTI
1. so 15.30 PTAČÍ SVĚT
2. ne 14 KRTEK VE SNU
8. so 15.30 PLANETA POKLADŮ
9. ne 14 PANE, K PRINCEZNÁM SE

NEČUCHÁ!
15. so 15.30 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
16. ne 14 OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA

ŠVEJKA – Jiří Trnka
22. so 15.30 FIMFÁRUM JANA

WERICHA
23. ne 14 CO TO BOUCHLO
DIVADLA PRO DĚTI

2. ne 16 O LÍNÉ LIDUNĚ A TŘECH
PŘADLENÁCH – Divadlo u staré
herečky

9. ne 16 POVÍDÁNÍ O RYTÍŘI RÍŠOVI
– Bílkovo kratochvílné divadlo

16. ne 16 ŠPALÍČEK – Ladislav Peřina
23. ne 16 O BUDULÍNKOVI – Martin

Brunner

Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
info@palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB-junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 14051) 
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 hod., tel. 296 330 913

5. st 20 Psí vojáci *
11. út 19.30 Future line *
12. st 19.30 Zlatá kozačka – malá scéna
14. pá 19.30 Hip Hop Foundation # 15

PROGRAM AKCÍ – LEDEN:
29.1. AKADEMIE – 16 – 18 h v hale TJ Spo-
je,vystoupení dětí zájmových útvarů - moder-
ní tanec, scénický tanec, kytary, kynologický
kroužek,aerobic… Vstupné 30 Kč
31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
PC HERNA - 10-13 h., nové hry - Harry Potter,
Need for speed s volantem a pedály, 20 Kč / hod.
BATIKUJEME NETRADIČNĚ - 10-12 h,,
s sebou tričko a 20, Kč
PROGRAM AKCÍ – ÚNOR:
DVOJKOVÁ DISKOTÉKA – 17.30 – 19.30
hod, sál DDM.
Hraje DJ Hobr, nová světla, stroboskop, nová
muzika… Dvě soutěže pro dvojice o bezva ce-
ny.. Druhý, dvaadvacátý a dvoustýdvaadvacátý
návštěvník vstup zdarma, jinak vstupné 30 Kč
JARNÍ PRÁZDNINY
8. – 15.2. LETEM SVĚTEM – tábor v Bar-
tošovicích v Orlických horách - bobování nebo
lyžování (je nutné vybrat!), hry, výlety a zábava v
duchu dobrodružství všech kontinentů. Cena: cca
2 450 Kč pro nelyžaře a cca 2 750 Kč pro lyžaře
10. – 14.2. JARO PRAŽSKÝCH DĚTÍ –
denně 9.00 až 16.00 h. Program pro děti, kte-
ré tráví prázdniny v Praze, cena za den: 140
Kč (vč. oběda), je možné přihlásit se na tý-
den, nebo na vybrané dny
10.2. – návštěva hvězdárny Petřín, keramika
11.2. – návštěva Muzea vodárenství, koupání
na Pražačce
12.2. – návštěva galerie U Prstenu s progra-
mem, sportovní hry
13.2. – divadlo Spejbla a Hurvínka, setkání
s loutkářkou
14.2. – návštěva ZOO, kvízy o zvířátkách,
malování zvířat
VÝUKOVÉ PROGRAMY:
pro celé třídy ZŠ nabízíme programy v dopo-
ledních hodinách

HISTORICKÁ ŘEMESLA - tkaní, předení 
NOVĚ: PAPÍROVÁNÍ - výroba ručního papí-
ru, 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., 17.00) 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
ESTETIKA 
Sborový zpěv - (po 17.30) 6 –18 let,500 Kč
Praktická dívka – (čt 14.00), pro dívky 11 –
15 let, výroba dekorací, šperků, dárkových
předmětů, práce s textilem, korálky, bylinkami
apod., cena: 850 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
RUZNÉ
Novinář (pá 14.30) 990 Kč
VE II. POLOLETÍ NOVĚ OTEVÍRÁME:
POSTAVTE SI PC - (po 15.15, út 15.45)
ZÁKLADY PC - (po 18.15)

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

16. ne 15 Za pecí
Palác Akropolis a Zonglovani.cz uvá-
dějí odpoledne plné zábavy, her
a žonglování. Teplo, koberce a půj-
čovna žonglovacích předmětů v ceně!
21 Open Stage

18. út 19.30 Future line *
19. st 19.30 Nahoru po schodišti dolů Band

– 20 let výročí + křest CD *
20. čt 19.30 Vltava - poslední koncert
21. pá 19.30 EuroConnections: Bumcello

(FR)
22. so 15 In Music – Festival pro ZOO

Colorfactory, Skyline, Roe Deer,
Blow, Sick Models, Satelit Kanibal
videoprojekce, výstava

23. ne 19 Ples Výtvarné školy V. Hollara
25. út 19.30 Future line *
26. st 19 Besh O DroM (Maďarsko)
27. čt 20 United Colours of Akropolis: Fol-

kestra (Maďarsko)
28. pá 19.30 Kryštof – předávání platinové

a zlaté desky – pouze pro zvané

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
provozuje občanské sdružení Tanec Praha, 
informace a rezervace: tel. 224 817 886, 
224 813 899, e-mail: ponec@tanecpha.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 Ticketstream.
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.
19. 20 Cchö In-hun: Buben

z Nangnangu (režie: Ho Shin)
24. – 25. 20 Kristýna Lhotáková & La-

dislav Soukup: Otázka pro
příští rok

27. – 28. 20 Pražský komorní balet

ARCHA PLUJE! 
Představení a koncerty Divadla Archa v po-
vodňovém exilu v Ponci.
9. – 11. 20 CandoCo: Phasing, Sour

Milk, Shadow
12. – 17. Workshop se členy souboru

CandoCo
17. 20 Dílna CandoCo – představení

a diskuse
20. 20 Divadlo Vizita – Vítězný ponor
21. 20 Divadlo Vizita – Ještě Lenka?
26. 20 Dům hluchého – Quinta del

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

Poštovní minigalerie 
Zelenky Hajského
pošta 33

16. 1. - 12. 2. Veronika Zapletalová
„Fotečky“

Soukromá baletní škola J. Nemce, BcA
em. sólisty baletu Národního divadla
Výuka 2x týdně, všechny hodiny vede osobně 

Ján Nemec, první sólista baletu ND v Praze v letech 1982 - 1997
Deset let zkušeností, profesionální práce s dětmi ve věku od 5 do 15 let. 

Vlastní školní představení!
Soustředění v průběhu letních prázdnin!

Dny otevřených dveří!
Účast na soutěžích!

Podrobné informace Vám rádi poskytneme a veškeré dotazy zodpovíme 
na tel. 222 720 060, 603 326 720, e-mail: mandala@atlas.cz

Adresa: Koněvova ul. 19, 130 00 Praha 3
Spojení bus 207, 133 z Masarykova nádraží, zastávka Tachovské nám. 

A –OKNA, s r.o
Pod Sychrovem I/4
Praha 10 - Vršovice
Po, Čt. 8 – 18, Út, St, Pá 8 – 16
Tel./fax 272 774 914
Mob. 736 601 425
www.aoknabrno.cz
a-okna.praha@volny.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE OD VÝROBCE

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
APOCALYPTICA

REFLECTIONS TOUR 2003

22. 2. 2003 od 20.00
Praha - Průmyslový palác

vstupenky za 550 v síti

TTIICCKKEETTPPOORRTTAALL  nebo on-line na

www.ticketportal.cz

http://www.ticketportal.cz

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


