
Milí spoluobčané, 
v uplynulých čtyřech letech jsem mohl každému z vás pro-
střednictvím Radničních novin popřát krásné prožití svátků
vánočních a úspěšný vstup do nového roku. Díky vaší dů-
věře, které si upřímně vážím, jsem byl zastupitelstvem po
listopadových komunálních volbách znovu zvolen staros-
tou naší městské části. V tomto vydání RN se vám také
představují moji nejbližší spolupracovníci - nově zvolení
zástupci starosty a členové Rady. Pevně věřím, že nová
Rada MČ Praha 3 bude výkonným a dobře komunikujícím
týmem, který bude vynakládat veškeré úsilí k věcnému
řešení každodenních problémů Prahy 3. 

Jsem rád, že mohu opět využít milou příležitost oslovit vás s přáním všeho dobrého pro
následující sváteční dny. Přeji si, abychom vánoční svátky strávili v kruhu své rodiny či
blízkých a aby každému přinesly hodně okamžiků štěstí a pohody. Nezapomínejme na to,
že symbolem Vánoc jsou lidská dobrosrdečnost a sounáležitost. V letošním roce by to mě-
lo možná platit dvojnásob. Naši zemi postihla v srpnu ničivá přírodní katastrofa, která
změnila životy desetitisícům našich spoluobčanů. Stejně jako my se teď připravují na pro-
žití vánočních svátků. Mnozí z nich v podmínkách, které by si ještě před několika měsíci
nedokázali vůbec představit. Příběhy těchto lidí už postupem času stačily jiné události vy-
tlačit z předních míst novinových stránek. Naši pomoc a účast ale potřebují stejně nalé-
havě. Každý, komu nechybí vůle pomoci, si určitě vhodný způsob najde. Můžeme dost
přispět k tomu, že vánoční svátky stráví alespoň o trochu více tak, jak je chceme prožít
my ostatní, kteří jsme byli takové bolestné životní zkoušky ušetřeni. 
Upřímně přeji vám všem krásné Vánoce a do nového roku 2003 pořádnou porci zdraví,
lásky a životní pohody.         Milan Český, starosta MČ Praha 3
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Prodej vánoãních kaprÛ
Vinohradská 136
Táboritská 23
Koněvova 166
Jeseniova 93
Koněvova 112 (Ohrada)
Koněvova - roh ulice V Jezerách
Kolínská 20
Libická 12
Perunova 18
Milešovská 18
náměstí Jiřího z Poděbrad 6
Hájkova 18
Koněvova 153

Prodejní místa - Vánoce 2002
stav k 2. 12. 2002

Vánoční zpívání
se souborem ECCE MUSICA

pod vedením Jana Holého

neděle 22.  prosince 2002 v 15 hodin 
před kostelem Nejsvětějš ího Srdce Páně 

na náměstí  J iř ího z  Poděbrad

Program: vánoční písně a koledy

S příchodem mrazivého zimního počasí pomalu končí letoš-
ní opravy bytového fondu. Na opravy a modernizaci byto-
vých domů vynaloží Praha 3 v roce 2002 částku přesahující
sto padesát milionů korun. Roční plán oprav připravuje na
základě detailních znalostí o technickém stavu bytového fon-
du Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. a schvaluje ho
Rada MČ Praha 3.
Jakým způsobem je plán oprav sestavován, vysvětluje ředitel
SKM Praha 3 ing. Pavel Císař: „Prioritou stále zůstávají práce na
vnějších pláštích budov, v domech jsou to výměny rozvodů. Na
rekonstrukce fasád, střech či na výměnu oken šlo v letošním ro-
ce zhruba 60 milionů korun a práce se týkaly více než dvacítky
domů. V souvislosti s předpokládaným navyšováním nájemného
by se opravy v jednotlivých domech mohly v příštích letech re-
alizovat více komplexněji.“ V praxi to znamená, že by se v kon-
krétním domě prováděla najednou rekonstrukce fasády, výměna
oken i nové rozvody vody nebo plynu. Tak lze jednak snížit cel-
kové náklady na rekonstrukci, ale především tento postup přiná-
ší nájemníkům podstatně méně nepříjemností než v případě, kdy

se stavební firmy při různých dílčích opravách do domu několikrát vracejí. Do plánu oprav jsou zařazovány domy, jejichž technický stav
to objektivně vyžaduje nejvíce, a postupně přicházejí na řadu další domy. Cílovým stavem je kvalitní bydlení splňující veškeré nároky
nájemníků. Dluhy na bytovém fondu, který obec převzala na začátku devadesátých let, byly obrovské. Starosta Prahy 3 Milan Český
upřesňuje: „Podle našich odhadů šlo na vrub zanedbané údržby více než jedna a půl miliardy korun. Zanedbanost bytového fondu se
nám daří postupně odstraňovat. Je to samozřejmě dlouhodobější proces a v tempu oprav jsme limitováni výnosy, které vybereme v po-
době nájemného. Dnes už nemáme jediný dům ve výrazně špatném technickém
stavu a ve větší míře můžeme přistupovat k celkovým opravám. Mám radost
z každé nové fasády, opravené obecní domy jsou vidět na každém kroku. Pros-
tě se ukazuje, že obec může být dobrým vlastníkem a správcem majetku.“ Let-
mý pohled do ulic Prahy 3 starostova slova potvrzuje. Odhadem jsou dva ze tří
domů, jejichž fasáda září po sejmutí lešení novotou, v majetku obce. V posled-
ní době je také dobře viditelný posun k daleko odvážnějšímu barevnému prove-
dení. Objevuje se široká škála pastelových barev, nové uliční pláště jsou více-
barevné, někdy je výběr barev až netradiční. Každé takové provedení fasády
znamená tvrdý spor projektantů s památkáři, jejichž představy jsou, co se ba-
revnosti týče, zpravidla velmi uniformní. „Myslím, že postupně vítězí náš poža-
davek jakožto investora, aby domy byly na pohled živé a výrazné. Na rozdíl od
nejrůznějších variací šedivé barvy upoutá takový dům pozornost a obraz ulice je
celkově veselejší. Jsem přesvědčen, že v takovém prostředí se nám všem bude
lépe žít,“ uzavírá Milan Český. -pb-

Barevné domy pÛsobí veseleji

Prodej 
vánoãních 
stromkÛ
Vinohradská - roh Libická
Vinohradská - roh Orlická
Vinohradská - u Nové obřadní síně OH
Táboritská 23
Koněvova 112 (Ohrada)
Seifertova - proti č. 51
náměstí Jiřího z Poděbrad - u ulice Slavíkova
Vinohradská 140
Vinohradská - nad vestibulem metra Flora
mezi ulicemi Vinohradská a Izraelská nad
vestibulem metra Želivského
Koněvova - roh ulice Na Vrcholu

Příjemné prožití Vánoc 
a úspěšný nový rok 2003 
přeje Rada MČ Praha 3 

a pracovníci radnice

Před dokončením je také rekonstrukce nebytového objektu Olšanská 7

Nástavba na panelových domech v Jilmové ulici
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 6. 1.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 13. 1.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 20. 1.
4. Přemyslovská/Jičínská 27. 1.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 6. 1.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 13. 1.
7. Táboritská-zadní trakt/Baranova 20. 1.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 27. 1.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 6. 1.

10. Ambrožova/Malešická 13. 1.
11. Jeseniova 143 20. 1. 
12. V Zahrádkách/Květinková 27. 1.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 6. 1.
14. Koněvova/V Jezerách 13. 1.
15. Buková/Pod Lipami 54 20. 1.
16. Křivá 15 - vedle domu 27. 1.

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, Lipanská 11,
odd. ochrany prostředí, vchod z budovy

na Havlíčkově nám. 9 (složenkou).
●

Webové stránky www.praha-město.cz
mají chybně uvedené tel. č. na registr
silničních vozidel na Jarově. Jak jsme
ověřili, správné číslo je 284 814 098.

●

Na vánoční koncert v pátek 20. 12. v 19 h
v modlitebně Korunní 60, P-2 zve

MIKROCHOR Praha,
sbormistři Čestmír Stašek a Lukáš Prchal:

A. Dvořák Mše D-Dur „Lužanská“.
●

Pozvání na koncerty v Husově sboru:
21. 12. v 17 h Vánoční koncert, Soubor

Laetitia, řídí sbormistr Roman Michálek,
12. 1. 03 v 17 h Vánoční koncert, 

Pěvecký sbor En Arche.
●

Každou 4. adventní neděli se koná
tradiční slavnost v Betlémské kapli na
Žižkově, Prokopova 4. Na adventní

slavnost s dětmi 22. 12. v 15 h zve farní
sbor ČCE žižkovské děti a jejich rodiče -
i letos se všichni mohou těšit na vánoční

zpěvy s pěveckým sborem Jeronym,
předvánoční zamyšlení a také na novou
divadelní hru „Poutníci do Betléma“.

●

Gymnázium Sladkovského náměstí 8
pořádá Dny otevřených dveří: 14. 1. od 18

hodin pro zájemce o osmileté studium, 15. 1.
od 18 hodin pro zájemce o čtyřleté studium.

●

Klub přátel Žižkova zve na Besedu
o žižkovských usedlostech II. část 14. 1.

v 16 h a na Výroční členskou schůzi
28. 1. v 16.30 h do Táboritské 22

(zadní trakt – schody).
●

Děkujeme VOŠUP a SUPŠ na Žižkově
nám. v P-3 za darování 14 výtvarných
prací v hodnotě 122 800 Kč, které byly
rozmístěny v Ošetřovatelském domově

Pod Lipami a Habrová. Je to krásný dárek
k Vánocům našim klientům – seniorům
a jistě přispěje i k příjemné předvánoční

atmosféře. Vřele děkuji akad. mal.
A. Novotné a P. Hamplovi, kteří nám

s instalací obrazů pomáhali. 
Zuzana Novotná, ředitelka

Ošetřovatelského domova v Praze 3
●

Žižkovské Kontaktní středisko Diakonie
Broumov (Prokopova 4) děkuje všem, kdo
přispěli materiálními dary potřebným. Letos
jste se také spolupodíleli na pomoci lidem
v oblastech zasažených povodněmi. Pomoc
jsme dováželi a stále dovážíme zejména do

oblasti Roudnice n. Labem (také Kly),
Terezína, Obříství, do Libčic, Radotína
a Zbraslavi. Provozní doba střediska je

úterý-čtvrtek od 13 do 17.30 h a letos skončí
ve čtvrtek 19. 12. Středisko bude otevřeno

opět od 7. 1. 2003. Otevřených srdcí
a ochoty rozdělit se a darovat je stále
potřeba, proto se těšíme na spolupráci

s vámi se všemi i v dalším roce. 
Marta Pešková

●

OV Svazu tělesně postižených přeje svým
členům a všem občanům Prahy 3 krásné

vánoční svátky prožité v radosti a pohodě.
Dobré zdraví šťastný a spokojený celý

nový rok 2003. Dáša Faloutová,
předsedkyně

●

Vážení občané Prahy 3, 
v závěru roku si dovoluji jménem svým

i všech svých podřízených policistů
popřát příjemné prožití svátků vánočních,

pevné zdraví a spokojenost v práci
i v osobním životě v roce 2003. Zároveň
bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci

s Policií, vždyť cílem nás všech je jediné –
klidný a bezpečný domov. Ujišťuji Vás, že

policisté pro to udělají vše.
plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

●

Omlouváme se manželům Vlastimilu
a Haně Kahounovým, kterým jsme
v minulém čísle Radničních novin
v článku O životě, lásce a věrnosti

omylem přidali deset let společného
života navíc. Trochu jsme se předběhli,

ale věříme, že se na té skutečné
diamantové svatbě opět na naší radnici

setkáme.

NOVINKY
PRO SENIORY

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

Blahopřejeme: Z. Vaněčkové, V. Kučerové,
J. Fečové, K. Tomáškové, H. Heverové 

a J. Nováčkové. 
Svaz důchodců v Praze 3 přeje 
všem seniorům hodně zdaru 

a štěstí po celý rok 2003.

Rada mûstské ãásti Praha 3 ze dne 26. 11. 2002

Stanovila
● kompetence starosty a zástupců starosty
MČ P-3 (jednotlivé kompetence jsou uvedeny
na str. 3 RN) ● pro správní obvod matričního
úřadu ÚMČ P-3 úřední obřadní síň ve II. pat-
ře budovy radnice, Havlíčkovo nám. 9, kde
jsou sňatkové obřady prováděny bez zaplace-
ní správního poplatku pro snoubence, z nichž
jeden má trvalý pobyt na území MČ P-3 ● od-
dávací dny takto: čtvrtek a pátek 10, 10.30,
11, 11.30, 12 hodin a každá sudá sobota v mě-
síci 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13 hodin
Zřídila
● komisi finanční a investiční, komisi sociální
a zdravotní, komisi obchodu a služeb, komisi
bytovou, komisi kulturní, komisi pro výchovu
a vzdělávání s tím, že odsouhlasila složení ko-
misí finanční a investiční, bytové a obchodu
a služeb RMČ takto: Finanční a investiční ko-
mise – předseda: Bc. O. Pecha, místopředseda:
Ing. B. Nigrin, členové ZMČ: Ing. D. Reisie-
gel, M. Kozumplíková, M. Kucián, členové
odborníci s hlasem poradním: Ing. J. Louša,
tajemník: Ing. P. Fišer. Bytová komise - před-
seda: MUDr. M. Zeman, místopředseda: M.
Kucián, členové ZMČ: V. Vrabcová, Z. Lo-
chman, J. Šmíd, tajemník: L. Svobodová. Ko-
mise obchodu a služeb – předseda: MUDr. E.
Rusová, místopředseda: RNDr. E. Kaprasová,
CSc., členové ZMČ: Z. Lochman, J. Plíva, J.
Šmíd, tajemník: L. Medlíková 

Schválila
● směrnici k provedení inventarizace majet-
ku, závazků a pohledávek MČ P-3 za rok
2002 a uložila ředitelům příspěvkových orga-
nizací MČ P-3 pověřeným zaměstnancům
ÚMČ, řediteli SKM P-3, likvidátorovi Byto-
vého podniku P-3 v likvidaci a likvidátorovi
Restaurace v P–3 v likvidaci ● darovací
smlouvu s Občanským sdružením Za Trojku
Souhlasila
● aby B. Císařová, MUDr. I. Holeyšovský,
M. Kozumplíková, M. Kucián, MUDr. E. Ru-
sová, MUDr. M. Zeman, D. Reisiegel, J. Plí-
va, V. Vrabcová, RNDr. E. Kaprasová, CSc.
mohli užívat závěsný odznak se státním zna-
kem ČR při sňatkových obřadech a při vý-
znamných příležitostech ● aby Mgr. A. Bare-
šová, tajemnice MČ P–3, mohla užívat
závěsný odznak se státním znakem při vý-
znamných příležitostech ● s uzavřením
smlouvy o dílo na dokončení rekonstrukce
divadla Ponec - stavební části - s firmou He-
faistos a dodávky a instalace divadelní tech-
nologie s firmou Petr Voříšek - WD LUX
Vzala na vědomí
● žádosti Občanského sdružení Za Trojku
o vyhotovení dodatku k nájemní smlouvě
a o posunutí termínu splátky nájemného a zá-
loh za služby a souhlasila s vyhověním obě-
ma žádostem

● Schválilo Pravidla pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ ● Zvolilo členy vý-
boru volebního ZMČ: předseda - Mgr. Martin Benda, členové -  PhDr. Jakub Cháb, Marie Kok-
sová, Ing. Vladimír Nezpěvák ● Stanovilo počet členů RMČ na 9 ● Stanovilo počet uvolněných
členů ZMČ  takto: starosta a 5 zástupců starosty ● Schválilo volební řád pro volbu uvolněných
členů ZMČ a členů RMČ ● Zvolilo do funkce starosty, uvolněného člena ZMČ Milana České-
ho ● Zvolilo do funkce zástupců starosty MČ, uvolněných členů ZMČ paní Milenu Kozumplí-
kovou, Ing. Daniela Reisiegela, MUDr. Marka Zemana, Michala Kuciána, Jana Plívu ● Zvoli-
lo do funkce dalších členů RMČ MUDr. Evu Rusovou, Pavla Hurdu, Vlastimilu Vrabcovou
● Schválilo rozpočtové provizorium na rok 2003 ● Schválilo přijetí kontokorentního úvěru na
rok 2003 ve výši 15 mil. Kč u České spořitelny a.s. ● Schválilo změnu úplného znění zřizova-
cí listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka, příspěvková organizace
● Vzalo na vědomí zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43 a pověřuje podepiso-
váním doložky osvědčující platnost právního úkonu tyto členy zastupitelstva: starosta Milan
Český, zástupci starosty: Michal Kucián, Milena Kozumplíková, Jan Plíva, Ing. Daniel Reisie-
gel, MUDr. Marek Zeman ● Souhlasilo se záměrem zřízení výborů ZMČ: výbor kontrolní - je
poradním orgánem ZMČ pro úsek kontrolní činnosti; výbor finanční - je poradním orgánem
ZMČ pro oblast hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ P-3; výbor pro územní
rozvoj a dopravu - je poradním orgánem ZMČ pro oblast rozvoje MČ P-3 z hlediska územně
plánovací dokumentace, programu rozvoje, dopravy a životního prostředí; výbor pro privatiza-
ci bytového fondu - je poradním orgánem ZMČ pro oblast privatizace bytového fondu; výbor
pro realizaci majetku - je poradním orgánem ZMČ pro oblast nakládání s nemovitým majetkem
MČ P-3; výbor pro správu grantového a podpůrného fondu - je poradním orgánem ZMČ pro
oblast správy grantového a podpůrného fondu MČ P–3; výbor pro řízení přestavby stadionu Vik-
toria Žižkov - je poradním orgánem ZMČ pro oblast řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov.

Zastupitelstvo mûstské ãásti

Paní Cecilie Samková oslavila 22. 11. sté narozeniny. Za naši městskou část jí do Ošetřo-
vatelského domova Pod Lipami přišel poblahopřát starosta Milan Český, za rodinu dcera
a vnučka. Zástupkyně Pražské správy soc. zabezpečení z pověření Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR pak oslavenkyni předala dárek – doklad o zvýšení důchodu o tisíc korun.

- eh -, foto Jan Dostál

Upozorňujeme, že pro rok 2003 je opět zapotřebí obvyklým způsobem požádat o poskyt-
nutí příspěvku na provoz motorového vozidla. I přes určité úpravy vyhlášky MPSV
č.182/1991 Sb., podle které se příspěvek poskytuje, zůstává výše uvedeného příspěvku
stejná jako v roce 2002. 
Proto i pro rok 2003 bude příspěvek poskytován občanům, jejichž zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (ZTP) a u občanů, jejichž zdravotní
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně (ZTP-P).
O tento příspěvek je možno požádat v průběhu roku 2003 oddělení sociální péče ÚMČ
Praha 3, Seifertova 51, l. patro, č. dv. 114 – tel. 222 116 452. Je nutno předložit vyplně-
nou žádost o příspěvek, velký technický průkaz, občanský průkaz a průkaz mimořádných
výhod. Formuláře budou občanům Prahy 3 rozesílány v průběhu prosince 2002. 

Bc. Ivana Šťastná, vedoucí Odboru sociálních věcí

Na 10. společenském večeru ZŠ Lupáčova byla za přítomnosti místostarostky M. Kozum-
plíkové podepsána sponzorská smlouva s firmou UPC. Bude tak zajištěno dodávání vzdě-
lávacích programů z celosvětové nabídky do školní kabelové sítě. Všechny třídy tak mají
možnost přijímat zdarma po dobu 36 měsíců vzdělávací programy, např. Discovery či Na-
tional Geographic v češtině, případně v angličtině. Učitelé mají dále možnost využít roz-
sáhlé nabídky programů i ve francouzštině a angličtině pro přípravu studijních materiálů
a poskytnout žákům autentické studijní materiály. V neposlední řadě tato služba UPC Di-
rect rozšíří zábavné a oddechové aktivity školní družiny a školního klubu.
V současné době hledáme, jak co nejefektivněji informovat učitele podle jednotlivých
aprobací o vhodných programech, a také způsob, jak jim pomocí školní technické služby
zajistit snadnou dostupnost odpovídajícího zdroje. V úzké návaznosti na celoplošné připo-
jení školy k internetu linkou 256 kbs v dubnu 2002 má ZŠ Lupáčova rozsáhlý potenciál
rozšiřovat jazykovou výuku i netradičními formami. Ing. Milan Hausner, ředitel školy

Starosta popfiál stoleté jubilantce

Jednorázov˘ pfiíspûvek 
na provoz motorového vozidla

Vzdûlávací programy roz‰ifiují obzory
a pomáhají pfii v˘uce jazykÛ 

Letošní Mikulášská zábava Svazu důchodců v Praze 3 byla v poněkud romantickém du-
chu. Žižkovští darkeři (dle textu v internetové kachničce) vypnuli pro jistotu i v části Vi-
nohrad a Jarova proud, takže se tancovalo při svíčkách. Ovšem návštěvnost to nepozna-
menalo ani náhodou, do SOU na Jarově se přišlo pobavit opět kolem 200 seniorů. Nálada
byla i potmě výborná a lidé nadšení, a na závěr se přece jen rozsvítilo. Krátce po Miku-
lášské odjelo asi 50 členů Svazu důchodců na Benecko oslavit Vánoce pro změnu sněhem.

Text a foto Stáňa Peričová

Pozdravit Mikulášskou a všechny seniory přišli také zástupci radnice Milena Kozumplí-
ková, Michal Kucián a Jan Plíva

Tentokrát v uãili‰ti pfii svíãkách Rekonstrukce uliãních stromofiadí
Období vegetačního klidu využila naše městská část k zahájení I. etapy rekon-
strukce uličních stromořadí. Investorem celé akce je Městská část Praha 3, vý-
sadby zajišťuje firma JENA - zahradní architektura.
Výsadba byla zahájena 12. listopadu v Křišťanově ulici, kde do této doby stromy nerost-
ly. Dalšími ulicemi zařazenými do I. etapy rekonstrukce jsou Ševčíkova, Velehradská, Ba-
ranova, Jagellonská, Hájkova a náměstí Jiřího z Lobkovic. V nich se zazelená 115 nových
stromů. V rámci rekonstrukce však bude současně nutné pokácet 57 nevyhovujících stro-
mů, a to převážně ze zdravotních anebo havarijních důvodů. Výsadby I. etapy proběhnou
v období listopad a prosinec 2002. Ing. Eliška Ryndová, odd. správy zeleně

Původní nezdravé stromy a nyní v novém ...
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Starosta
Milan Český
technik
Datum narození:
3. 6. 1960
Politická strana:
Občanská demokratická strana
Oblast působnosti:

- bezpečnost (drogy)
- kulturní a sportovní činnost
- oblast cestovního ruchu
- ochrana památek
- zahraniční styky
- oblast kontrolní

Zástupce starosty
Milena Kozumplíková
technik Geologického ústavu AV ČR
Datum narození:
7. 3. 1947
Politická strana:
Občanská demokratická strana
Oblast působnosti:

- privatizace
- regenerace panelových sídlišť
- školství
- volný čas dětí a mládeže

Zástupce starosty
Jan Plíva
technik
Datum narození:
22. 9. 1945
Politická strana:
Česká strana sociálně demokratická
Oblast působnosti:

- životní prostředí
- národnostní menšiny
- nebytové prostory
- neziskové organizace + spolková činnost

Zástupce starosty
Michal Kucián
živnostník
Datum narození:
5. 5. 1971
Politická strana:
Česká strana sociálně demokratická
Oblast působnosti:

- SKM Praha 3, a. s.
- evidence majetku
- OTSMI (investice)
- byty
- prodej podílových domů
- přestavba stadionu Viktoria Žižkov

Zástupce starosty
Ing. Daniel Reisiegel
daňový poradce
Datum narození:
11. 6. 1973
Politická strana:
Občanská demokratická strana
Oblast působnosti:

- finance
- energetika
- likvidace Bytového podniku Praha 3

v likvidaci, podniku Restaurace v Praze 3
v likvidaci

Zástupce starosty
MUDr. Marek Zeman 
lékař - internista
Datum narození:
18. 5. 1964
Politická strana:
Občanská demokratická strana
Oblast působnosti:

- zdravotnictví
- sociální věci
- informatika
- územní rozvoj a doprava

RADA Mâ Praha 3 
ve volebním období 2002 - 2006

Pavel Hurda
stavař

Datum narození:
14. 3. 1946

Politická strana:
Občanská demokratická strana

MUDr. Eva Rusová
lékařka

Datum narození:
22. 7. 1943

Politická strana:
Občanská demokratická strana

Vlastimila Vrabcová
ředitelka mateřské školy

Datum narození:
17. 5. 1944

Politická strana:
Česká strana sociálně demokratická 

Pfiedstavujeme zástupce Mûstské ãásti Praha 3,  
ktefií byli zvoleni zastupitelstvem dne 26. 11. ãleny Rady mûstské ãásti Praha 3

Vrch sv. Kříže - park na Parukářce je výraznou plochou zeleně a také oblíbeným místem,
kam obyvatelé Prahy 3 chodí na procházky, hrát si s dětmi, ale také venčit psy. Na celé
ploše je prozatím režim volného pobíhání psů. Radnice nyní přistoupila k oplocení roz-
sáhlého prostoru v severozápadní části parku, kde se nacházejí herní prvky, které slouží
dětem. Oplocena přitom je plocha o rozloze více než tisíc metrů čtverečních. Jedná se
o cca metr vysoký dřevěný plůtek, který zamezí psům, aby se dostali do této části parku.
Rodiče se pro příště nebudou muset obávat, že zde jejich děti jakkoli ohrozí cizí pes ne-
bo že se hrající si děti dostanou do nechtěného kontaktu s psími exkrementy. Úpravy
v parku budou dokončeny do konce roku, radnice na ně vynaloží cca 90 tisíc Kč. Sou-
časně s oplocením se na Parukářce objeví také nový herní prvek - velká dřevěná prolé-
začka ve tvaru velryby, kterou zhotovili studenti SUPŠ. Spolupráce radnice a uměleckých
škol z Prahy 3 už dala vzniknout mnoha zajímavým herním prvkům především pro ma-
teřské školy.
V nedávné době probíhala v Praze 3 veřejná diskuze na téma volného pobíhání psů.
Jednoznačně z ní vyplynul požadavek určité redukce ploch pro volný pohyb psů v mno-
ha lokalitách. Současná aktivita na vrchu sv. Kříže je opatřením, které s výsledky ankety
koresponduje. Petr Blažek, tiskový mluvčí, foto Stáňa Peričová

23. 12. 8 – 18 hodin
24. 12. ·tûdr˘ den
25. 12. 1. svátek vánoãní
26. 12. 2. svátek vánoãní
27. 12. 8 – 15 hodin

30. 12. 8 – 18 hodin
31. 12. Úfiad mûstské ãásti pro

vefiejnost uzavfien 
2. 1. 8 – 16 hodin
3. 1. 8 – 15 hodin

Oplotíme hfii‰tû na vrchu sv. KfiíÏe

Již pravidelně se setkáváte se jmény obcí a měst postižených povodněmi, kterým zastupitelstvo naší městské části poskytlo finanční vý-
pomoc. I tentokrát uveřejňujeme úryvek z dopisu, adresovaného starostovi Milanu Českému: „Vážený pane starosto, jménem obce Dob-
řichovice Vám chci poděkovat za Váš dar na likvidaci následků povodně, která zaplavila polovinu domů v naší obci. Z povodňového kon-
ta byla zastupitelstvem vyčleněna částka 750 tisíc korun, která bude rozdělena formou sociální výpomoci mezi 25 nejpostiženějších
rodin. Za Vaši pomoc Vám upřímně děkuji. Solidarity s postiženými obcemi si velmi vážíme.“ 

RNDr. Václav Kratochvíl, starosta obce Dobřichovice

Dal‰í podûkování za solidaritu

Moje ÏiÏkovské dûtství
Jméno František Čvančara je v historii naší kinematografie pojmem, pro pamětníky z Prahy 3 navíc i synonymem pro
biograf. Úryvek ze vzpomínek na Žižkov z počátku 20. století tohoto známého sběratele kinematografických pásů, maji-
tele půjčovny filmů v Dvořákově ulici (dnes Kubelíkova) a od roku 1934 provozovatele (společně s bratrem Ferdinandem)
letního biografu Republika v Riegrově ulici (dnes Bořivojova) jistě přispějí k příjemné předvánoční atmosféře.

Místa dûtsk˘ch her
Narodil jsem se v roce 1903 ve strmé Přibyslavské ulici, nad Dolní Sklenářkou – u Pražské obecní plynárny na Žižkově. Otec Josef ne-
dostudoval theologii, měl různá zaměstnání a nakonec se usadil jako výpomocný písař u žižkovského Hospodářského úřadu, současně
byl obecní zřízenec, metař a člen místního Dobrovolného hasičského sboru. Matka Juliana, rozená Poncarová, byla tetou hudebního skla-
datele Josefa Poncara. Rodiče museli pracně shánět živobytí, a proto jsme bydlívali v laciných domovnických bytech. Dokud jsme byd-
leli poblíž plynárny, směřovaly mé kroky nad Horní Sklenářku až na nezastavěnou plochu Na Vendelínce, kde se dnes rozprostírá Škrou-
povo náměstí. Později se eldorádem stala Baklovka. Svahovitý terén sloužil v zimě za sáňkařskou dráhu, v létě tu byl kolotoč a houpačky.
Někdy se zde odbývaly chlapecké bitky mezi Olšaňáky a Baklováky, kdy munici představovaly travnaté drny a nezřídka i kameny. Na
vrchu Žižkově se zase střetávali žáci škol z Komenského a Perštýnova náměstí s výrostky z Karlína. Bitvy končily střídavými výsledky,
když jedna z válčících stran vyklidila pole a zanechala zajatce. A samozřejmě výkupné v podobě uřezaných knoflíků a rekvizice kudly,
hadráku či hliněných kuliček. Nemohu zapomenout na idylické doby, kdy můj nevlastní bratr Antonín Poncar pracoval pro mlékárnu
Matěje Jandy v domě U krále Brabantského na Husově třídě. Pro mléko jezdil s koňským potahem, v noci s blikající petrolejovou lam-
pou na zádi vozu. Rád jsem si od něho alespoň na chvíli půjčil opratě a práskl bičem. Později jsme bydleli v domě, který se nacházel
jen 250 metrů od Kapslovny - „Továrny na střelné zápalky a náboje“ na Parukářce, kde mezi roky 1911-1914 došlo k několika explo-
zím, které vytloukly okna blízkých domů a způsobily i řadu těžkých zranění zaměstnanců, dokonce několik úmrtí. Na volné polovině
kopce, nad Bezovkou a blíže ulici Nákvasově, stával ještě za mého dětství zámeček, někdejší špitál za epidemie cholery v roce prusko-
rakouské války 1866. Na Žižkově bývávalo, a to i v noci, poměrně bezpečno. O pořádek se starali strážníci – „chlupatí“. Nosili šavle
a černý klobouk s „fedrbušem“ čili chocholem z kohoutích per. Shovívavě zamhuřovali oči nad našimi klukovskými lumpačinami.

Vzpomínky přepsal Františkův syn Miroslav Čvančara. Redakčně kráceno, zpracovala Eva Horníčková

Poděkování za dar ve výši 850 000 korun se dostalo Praze 3 také v Českém Krumlově.
Mimořádně úspěšnou vernisáží Salvadora Dalího zde zahájilo Muzeum Egon Schiele
Art Centrum opět svou činnost. Návštěvnost překonala veškerá očekávání - počet hos-
tů byl odhadován na 800, řada z nich musela otevírací proslovy přečkat v muzejním ob-
chodě, kavárně, ale i na nádvoří muzea. Úvodní pozdravy pronesl hejtman Jihočeské-
ho kraje, velvyslanec Španělského království a zástupci MK ČR. Ocenili pomoc
a podporu městu Český Krumlov a Egon Schiele Art Centru po srpnových ničivých po-
vodních zejména od Estonské republiky a Městské části Praha 3. Dík byl vyjádřen též
Policii ČR, které se podařilo během 14 měsíců vypátrat z prostor ESAC ukradený Schi-
eleho obraz. Ředitelce ESAC H. Jirmusové (foto) bylo z rukou náměstka ministra kul-
tury Z. Nováka předáno ocenění Rakouské republiky za přeshraniční spolupráci.
Rozsáhlá výstava s 500 exponáty je v Evropě nejvýznamnějším a nejúplnějším pře-
hledem grafického díla Salvadora Dalího. Jsou zde představeny i mimořádné vzác-
nosti jako trojrozměrné grafiky, exponáty ve vitrínách, kompletní soubory děl, Dalím
psané a ilustrované originální knihy a fotokoláže. Součástí výstavy jsou i portrétní
fotografie umělce z roku 1969 od Václava Chocholy, které jsou v tomto rozsahu před-
staveny poprvé po 33 letech. -sp-, foto ing. Libor Sváček

Minulý týden skončila v Křížové chodbě a v Rytířském sále Staroměstské radnice
v Praze výstava povodňových fotografií Praha pod vodou, kterou uspořádalo hlavní
město Praha. Výstava proběhla za velkého zájmu návštěvníků, o čemž svědčí finanč-
ní částka 568 000 Kč, vybraná na dobrovolném vstupném, která byla věnována na po-
vodňové konto Praha č. 777 777 0700/6000.
Sbírku na toto konto mohou podpořit i návštěvníci fotografické výstavy Czech Press
Photo, která probíhá ve stejných prostorách Staroměstské radnice do 22. ledna 2003,
a to dobrovolným příspěvkem za pohlednice, vydané hl. m. Prahou u příležitosti vý-
stavy Praha pod vodou.
Hlavní město Praha děkuje všem, kteří finančně podpořili povodňové konto Praha
č. 777 777 0700/6000. Tiskové oddělení OPR MHMP

V˘stava Praha pod vodou Pomoc nejen po Vánocích
Spotřebitelské informační centrum, které provozuje Sdružení obrany spotřebitelů
ČR v Rytířské 10, Praha 1 a ve Štěpánské 15 Praha 2 znají ti, kteří se v obchodě či
při dohadování s řemeslníky dostali do problémů. Po vánočních svátcích můžete zji-
stit, že dárek je vadný nebo se nehodí velikost a v obchodě se s vámi nechtějí bavit.
Na operativní řešení podobných spotřebitelských problémů je možné se informovat
i na telefonní placené lince „SOS po telefonu“ (dotovaná cena 6 Kč/min) 900 969 091,
kde je denně od 9 do 16 h připraven odborný poradce. Spotřebitelské informační
centrum v Rytířské je v provozu zdarma v pondělí 14-18 h, ve středu 9-13 h, ve Ště-
pánské každý čtvrtek 9-12 hodin.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Rytířská 10, tel. 224 239 940, www.spotrebitele.cz
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Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 233 554 242, info na ÚMČ P-3, tel. 222 116 370.
� 2329-02 menší, bílorezavý kříženec, šestiletý pejsek. Trpělivě čeká na nového pá-
nečka. Vhodný ke starším lidem. Byl nalezen 16. 11. na Vinohradech, na krku měl červe-
ný látkový obojek.
� 2233-02 sedmiletý větší kříženec německého ovčáka, černý se znaky. Byl nalezen
7. 11. na Žižkově, na krku měl kovový jednořadový obojek. 
� 2274-02 desetiletý pes, černošedý dlouhosrstý kříženec střední velikosti. Hodný,
klidný a čistotný, zvyklý žít v bytě. Páneček mu zemřel, a tak čeká na někoho, kdo si ho
vezme a bude na něj také hodný.

Kdo mû chce?

��

Letošní jubilejní V. ročník mezinárodního festivalu akustické kytary, jehož ředitelem
je Stanislav Barek, proběhl od 30. 10. do 29. 11. za podpory mj. starostů městských
částí Praha 3 a Praha 6 a Česko-německého fondu budoucnosti. Jak název festivalu
napovídá, na 18 koncertech v Praze i na dalších místech ČR a Německa se vystřída-
li naši i zahraniční umělci různých žánrů, včetně studentů českých konzervatoří.
Součástí festivalu byly také mistrovské třídy Z. Dukiće na Konzervatoři v Praze
a A. Benzoniho na Konzervatoři v Pardubicích.

Festival poznamenaly povodně, ale naštěstí
jen tím, že dodatečně musely být změněny
některé sály. Organizátoři se proto rozhodli
přispět na úhradu povodňových škod uspořá-
dáním dvou pražských benefičních koncertů.
Výtěžek - cca 20 000 Kč půjde na úhradu po-
vodňových škod Kühnovu dětskému sboru
a cca 23 000 Kč do Městské knihovny v Pra-
ze. Programová náplň tohoto ročníku byla
reprezentativní, například se podařilo zajistit
koncert jednoho z největších kytarových má-
gů Peppína D’Agostina ze San Franciska,
který na pražském benefičním koncertě vy-
stoupil společně s americkým kolegou Davi-
dem Tanenbaumem v rámci evropského tur-
né.  Na zahajovacím koncertě v Dejvickém
divadle vystoupili prof. Jiří Jirmal s R. Daš-
kem za doprovodu kontrabasu a bicích, ital-
ský kytarista A. Benzoni se S. Barkem a ve-

čerem provázela hlasatelka ČRo Vltava L. Hostačná. V koncertní síni Atrium
v Čajkovského ulici se konaly tři koncerty. Na prvním z nich vystoupili 3. 11.  dva němečtí
kytaristé P. Finger a C. Boesser-Ferrari a kytarista egyptského původu Ahmed  El-Sala-
mouny, kteří zahráli skutečně napříč žánry. Claus Boesser-Ferrari přednesl vlastní skladby
a nadchl i perfektní úpravou J. Hendrixe, v aranžmá Ahmeda El-Salamounyho zazněly vli-
vy latinsko-americké, arabské, severoafrické či španělské hudby, Peter Finger uchvátil her-
ní virtuozitou a rytmickou pregnantností. Na druhém koncertě se 14. 11. představil jeden
z nejmladších a také z nejlepších klasických kytaristů na světě, talentovaný Zoran Dukić
z Chorvatska. Zahrál společně se studenty z českých konzervatoří. Poslední koncert v At-
riu proběhl 22. 11. v rámci  turné českých a německých hudebníků pod názvem Česko-ně-
mecké strunné variace. Vystoupilo zde duo C. Hör (harfa) a E. Ablyakimov (flétna)
z Německa, mladá talentovaná kytaristka D. Veškrnová-Schneebaumová a nejvýznamněj-
ší český citerista M. Müller. Závěrečným koncertem festivalu byla vzdána pocta slavnému
mexickému skladateli M. Poncemu a zahrál na něm v kostele sv. Vavřince M. Klaus 
a J. Riedelbauch na flétnu. Eva Horníčková, foto Stanislav Barek

Ponožková, předvánoční
Nemohu si pomoci, ale jsem zvyklá hledět při chůzi na zem. V lese je to příjemné,
tu a tam najdu houbu či krásnou rostlinu. V Praze je to obezřetnost, do čeho vletím.
Na chodnících však často nacházím něco naprosto nečekaného – jednu ponožku. A tak
dumám. Člověk může při chůzi ztratit peníze, čepici, rukavice, snad v běhu na auto-
bus i botu, ale jak ponožku? 
Tuhle jsem zase pro celou rodinu prala tyto nezbytné pokrývky našich dolních konče-
tin, věšela je a k již suchému propletenci se marně snažila přilákat původní majitele.
Ti jako obvykle nereagovali a předstírali důležitější činnosti. Jaká je to spravedlnost,
zuřila jsem opět. Co bych mohla dělat jiných zajímavějších věcí namísto prvotního ne-
chutného rozmotávání, přenášení a důkladné očisty, abych ve finále zjistila, že už za-
se k sobě nepasují. Nikdo mně nepomůže, a tak sama slídím po bytě, lezu i po čtyřech,
nic. Už po kolikáté si vyslechnu To přece není moje! Ale hlavně
Chybí mi druhá! Kam se pořád ztrácejí ty sudé a co s těmi li-
chými ponožkami, přemítám zoufale. Barevně podobné mo-
hu podstrčit manželovi, ale ne vždy se shoduje velikost. To-
ho by si už jistě všiml. Použít je na hadry, do polštářů místo
peří, ušít z nich maňásky pro děti… A tu mně to došlo. Vy-
dechla jsem si úlevou nad vyřešenou záhadou. Zoufalé pra-
dleny a třídičky je přece ze vzteku vyhazují z oken! Naštěs-
tí cestou k němu jsem si všimla kalendáře. Mikuláš, to je
nápad! Ten již tradičně zlobivým dětem naděluje ponožky
s uhlím a bramborami! Třeba to pomůže a takto obdarovaní
si konečně udělají ve svých věcech pořádek. -roh-  

V poslední době se množí případy, kdy bezohledný chovatel, jehož pes poraní jinou oso-
bu, nesplní své povinnosti stanovené zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Dle to-
hoto zákona je chovatel povinen dodržovat zejména:
● dle § 4 odst. 1 písm. f) je každý majitel psa povinen zajistit, aby zvíře ve stáří od 3 do
6 měsíců a poté vždy jednou za rok bylo očkováno proti vzteklině
● dle § 4 odst. 1 písm. g) je majitel zvířete povinen zajistit, aby bylo neprodleně veteri-
nárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způ-
sobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou.
Za nesplnění nebo porušení těchto povinností je možno chovateli uložit pokutu až do vý-
še 10 000 Kč. Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Lékařskou pohotovost navštěvuje v před-
vánočním období výrazně více uspěcha-
ných, utrápených lidí. Vlastní nemoce
i šrámy na duši přitom zároveň zatlačují do
pozadí, shánějí dárky, pečou cukroví
a uklízejí, neboť chtějí alespoň jediný den
v roce zahrnout své nejbližší ničím neruše-
ným slavnostním naladěním, hmotnými
statky a zpravidla také láskyplnou pozor-
ností. O tom, že vysoká očekávání doko-
nalé harmonie a rodinné pohody nemusejí
být vždy naplněna, vypovídají mnohé pří-
běhy lidí, kteří se právě o Vánocích s ži-
votním partnerem pohádali, poprali nebo
se s ním rozešli. Emoce, city a vnitřní sig-
nály, které ke svému protějšku vysíláme,
totiž nemusejí vždy zrcadlit slova a vnější
efekty – nejrůznější proklamace či drahé
dárky potom mohou u citlivého partnera
vyvolat zcela opačný účinek
Psychická zranění nezřídka ukládáme hlu-
boko do svého nitra, někdy zcela potlaču-
jeme vlastní emotivitu a nasazujeme si čet-
né, okolní společností očekávané masky.
Nikdy nezapomenu na rusky mluvící ci-
zinku, která v minulosti zažila havárii ja-
derné elektrárny v Černobylu. Do ordinace
přišla s výrazem dřevěné loutky, v obličeji
se nepohnul jediný rys. Nesmírně pomalu
odkládala jednotlivé vrstvy oblečení: na
hromadě se vršily kabáty, svetry, halenky,
mikiny, plédy, čepice, šátky, trika a nátěl-
níky, které se do sebe různě splétaly a uza-
víraly, podobně jako kdysi oblíbené “ba-
bušky” obsahovala vnitřní vrstva vždy
nějakou další. Žena vzbuzovala dojem až
neskutečné křehkosti, vnitřním jazykem
okolnímu světu sdělovala, že pokud by se
cokoliv v rituálu svlékání a posléze oblé-
kání urychlilo či opomnělo, stalo by se
jistě něco strašného. Ve skutečnosti její
obavy souvisely s havárií elektrárny,
bizardním způsobem se tak vnitřně chráni-
la před dalším výbuchem. 
Možná si říkáte, že tento příběh nijak ne-
souvisí s realitou vašeho každodenního ži-
vota a nejspíše máte pravdu. Nicméně
zkuste využít adventní období více k na-
slouchání svým blízkým a méně podléhej-
te reklamním svodům, iluzi o tom, že dá-
rek řekne vše za vás.

MUDr. Tomáš Morava

V září roku 2000 se na Jarov, do budovy zrušené mateřské školy v Koněvově ulici, pře-
stěhovala Waldorfská mateřská škola. Jelikož jsme právě v té době uvažovali, kam dát sy-
na Davida do školky, začala mě tahle nová zajímat. U lidí z blízkého okolí jsem se setká-
vala s podivnými reakcemi. Někteří mi říkali, že jde o katolickou školku, kde učí jeptišky,
jiní zasvěceně mluvili o tom, jak si tam děti dělají úplně, co chtějí. Tak jsme tam zašli.
Přivítalo nás příjemné prostředí, kde zařízení i hračky jsou ze dřeva a jiných přírodních
materiálů, bakelitové pistole ani Barbie tam skutečně nenajdete. Dozvěděla jsem se, že
tam dojíždějí maminky s ratolestmi z celé Prahy. Zajímalo mě, co je na téhle instituci tak
neobvyklého. Zapátrala jsem v počítači a zjistila, že v mnohém se přístup waldorfské pe-
dagogiky od toho většinového skutečně liší. 
Zakladatelem tohoto stylu výchovy je Rudolf Steiner, který dítě v předškolním věku cha-
rakterizuje jako „cele smyslový orgán“. Smyslový vjem a motiv, který ho utváří, tvoří
v tomto věku jednotu. Je proto nejdůležitější hlavně to, co je dítětem prožíváno, jaké dě-
lá zkušenosti, čemu se učí, co zniterňuje a jakou účast na tom má dospělý. Den v mateř-
ské školce se odvíjí tak, že se střídá volná hra s fázemi, kdy pod vedením učitelky dochází
ke zklidnění a soustředění (rytmické kruhové hry, vyprávění pohádek v kruhu…). Týden
má svůj řád a každý den je věnován určité činnosti (v pondělí se maluje akvarelovými bar-
vami, v úterý se peče chleba atd.). Řád roku je potom prožíván prostřednictvím pravidel-
ných slavností (např. slavnost sv. Václava, sv. Martina, Adventní slavnost, vánoční hra,
masopust, otevírání studánek…). Podstatné je určitě i to, že děti nejsou ve třídách rozdě-
leny podle věku, ale naopak v každé třídě jsou děti různého věku i temperamentu. Pro ro-
diče, kteří upřednostňují zdravou výživu, je určitě dobrou zprávou i to, že zelenina, ovo-
ce, celozrnné pečivo a ryby tu jsou samozřejmostí.
No a jak to dopadlo u nás? Loni v září tam Davídek šel poprvé a už ten první den se mu
vůbec nechtělo domů. Já to sice tenkrát obrečela, ale dneska jsem šťastná, když vidím, jak
se do školky každý den těší a naše dvouletá Anička už se nemůže dočkat.

Kateřina Valentová, foto Stáňa Peričová

Ne, není třeba se bát, v Bořivojově ulici je už dávno dobojováno, alespoň na stránkách humoristické knihy ČESKÉ SOUDNIČKY aneb
COPAK JE TO PLATNÝ, kterou vydalo žižkovské nakladatelství LIKA KLUB. Tato kniha si vytkla za cíl vrátit čtenářům krátké vtip-
né zprávy ze soudních síní, jak je kdysi zpracovali přední čeští spisovatelé, pro něž soudničky představovaly vítaný zdroj příjmů. Mistr
se ovšem nezapře, a tak i dochovaná díla jsou velmi čtivá, svižná a zábavná. Tím spíš, že z nepřeberného množství soudniček byly vy-
brány takové, kterým čas nic neubral na aktuálnosti – a sice o mužích a ženách. Můžeme se znovu pobavit nad osudy záletného manže-
la i zhrzené nevěsty, sňatkového podvodníka i vykutálené číšnice a přesvědčit se, že skutečně není nic nového pod sluncem... A kdo
s kým bojoval v Bořivojově ulici? To už se dočtete na stránkách knihy...
Doufáme, že jsme právě upoutali vaši pozornost a že se neprodleně pustíte do luštění křížovky. Na tajenku čekáme na adrese
Radniční noviny, Lipanská 7, 130 85 Praha 3 do Tří králů. Pro tři vylosované úspěšné luštitele máme v redakci připravenu výše
uvedenou knihu, kterou vydal LIKA KLUB, s.r.o. Přejeme vám příjemné luštění a těšíme se na vaše odpovědi. redakce
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O lidské zranitelnosti

Bitva v Bofiivojovû ulici – tehdy a dnes

Waldorfská ‰kolka na Jarovû

Na předvánoční Jarmark vyrobily maminky s dětmi moc krásné věci, o které byl hned po
jeho otevření obrovský zájem
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Základní ‰kola Havlíãkovo námûstí 10/300
ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
tel.: 222 782 848, fax.: 222 782 169
e-mail: fzs_skola@mbox.vol.cz
vzdělávací program: I. stupeň – Obecná škola

II. stupeň - Základní škola
kapacita školy: 451

Školu v současnosti navštěvuje 276 žáků ve 20 třídách.
ZŠ Havlíčkovo náměstí se již řadu let zabývá vzděláváním romských
žáků a žáků z méně podnětného rodinného prostředí. Pro tyto děti je
vytvořen komplexní výchovně vzdělávací program, kde dostávají
dostatek času na osvojení vědomostí a návyků. Výuka probíhá
v malých třídních kolektivech se zaměřením na individuální potřeby
dětí – přímo do výuky je zařazena práce s počítačovými programy ČJ
a M. Speciální třídy mají za úkol podporovat děti se specifickými
výukovými potřebami a respektovat jejich výukové tempo. Přípravný
ročník cíleně připravuje děti pro jejich úspěšný vstup do 1. ročníku (pro
5 až 6leté, vhodné i pro děti s odkladem školní docházky).
Škola již pátým rokem spolupracuje s odbory základního i speciálního
školství MŠMT. V rámci spolupráce s nadací Nová škola připravujeme
ukázkové hodiny pro zahraniční delegace, výukové semináře pro
romské asistenty a semináře pro učitele.
Ve škole je zřízen Kabinet specifických poruch učení a logopedie –
péče speciálního pedagoga, náprava specifických poruch učení
s využitím počítačových programů a dalších technik, intenzivní
logopedická péče.
Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Praha 3.
Zájmová činnost školy – žáci navštěvují kroužky: počítačový, hudebně-
pohybový, výtvarný, dramatický a sportovní – fotbal, florbal.
Pořádáme pravidelně zimní lyžařské kurzy a letní ozdravné zájezdy.

Základní ‰kola Chelãického 43/2641
ředitel: Jiří Trnka
tel: 222 592 504, 222 592 946
e-mail: trnka@chelc.ecc.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 750

Škola s 26 třídami, kterou navštěvuje 610 dětí, je zaměřena na běžnou
školní populaci, zvláštní zřetel je brán na žáky s vývojovými
poruchami učení. Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny
mají žáci s LMD (lehká mozková disfunkce) možnost chodit do
specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální pedagogové.
V šestém ročníku jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Péče o ně
však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální učební plány.
Při škole funguje dyslektická poradna, kde jsou řešeny problémy žáků
i z jiných škol.
Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn
od 6.30 do 17.30 h. V rámci družiny působí řada zájmových kroužků -
angličtina, výtvarné techniky, flétna, kytara, keramika, vybíjená,
florbal, šachy, moderní tanec, plavání, dramatický kroužek, počítače.
Výuka probíhá ve 30 učebnách a dále v odborných pracovnách fyziky,
počítačů, keramické dílně a keramické učebně. Tělesné výchově slouží
dvě prostorné tělocvičny a sportovní areál před budovou školy. V rámci
grantu magistrátu hl. m. Prahy a za finanční podpory MČ Prahy 3 byl
v roce 2002 přestavěn školní dvůr na víceúčelové hřiště s umělým
povrchem. K rekreační i výchovné činnosti lze využít i přírodní areál
Křížek, pod kterým je školní budova umístěna.

Základní ‰kola Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800
ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
tel.: 222 721 550, 222 716 600
e-mail: zsvlkova@volny.cz
vzdělávací program: I. stupeň – Obecná škola, II. stupeň – Základní škola
kapacita školy: 510
Škola s 397 žáky ve 25 třídách se snaží o humánní, laskavý přístup
k dětem při zachování náročnosti obsahu vědomostí a vnitřní pracovní
kázně.

Na škole pracuje denně speciální pedagog – terapeut, 1x za 14 dní
dochází psycholog z Pedagogicko-psychologické poradny.
Součástí školy je školní družina (1.-4. třída), školní jídelna, dvě tělo-
cvičny, Rajská zahrada, terasa školy, počítačová pracovna, keramická
dílna, cvičná kuchyně.
Vedle běžných tříd existují na škole i třídy pro děti se specifickými
poruchami učení od 1.-9. ročníku. V těchto mikrotřídách (okolo
12 dětí) se děti vyučují i jinými metodami práce než ve třídách
běžných. Jsou vhodné pro děti, které potřebují individuální péči po celé
dopoledne, ve všech předmětech. Velkou výhodou je, že žáci mohou
tyto třídy navštěvovat po celou dobu školní docházky. Přicházejí sem
děti s obtížemi ve výuce, zejména při čtení a psaní.
Od 1. ročníku se pro zájemce vyučuje anglický jazyk, od 4. ročníku se
vyučuje povinně anglický nebo německý jazyk.
Žáci si od 7. ročníku mohou vybrat z pestré nabídky volitelných
předmětů: seminář ze společenskovědních předmětů, základy
administrativy, keramika, praktikum z přírodovědných předmětů,
komunikace, volba povolání, užité výtvarné činnosti, informatika,
technické kreslení, sportovní hry, vedení domácnosti, technické
činnosti.
Na škole pracuje 30 zájmových útvarů, např. angličtina, náprava SPÚ
na počítači, matematika, český jazyk, keramika, logopedický, výtvarný,
florbal, míčové hry, sborový zpěv, šachový kroužek, přípravy na
přijímací zkoušky z ČJ a M.
Škola zajišťuje výuku plavání, školy v přírodě, lyžařský výcvikový
kurz, ozdravné pobyty. Z různých dalších aktivit školy: volba missáka
2. stupně, Mikuláš, karneval, běh Riegrovými sady, výtvarná dílna pro
žáky se SPÚ, sportovní soutěž Raketa Vlkovky, školní dětský časopis
Blábol, Klub mladých diváků, Dny otevřených dveří pro rodiče
budoucích prvňáčků, spolupráce s MŠ Přibyslavská a Vozová –
vystoupení pro malé kamarády, vystoupení pro rodiče.

Základní ‰kola Jeseniova 96/2400
ředitel: Mgr. Vladimír Palásek
tel.: 222 722 190, fax: 222 720 497
e-mail: kancelar@jeseniova.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 641

Škola, kde se učí 650 dětí ve 28 třídách, nabízí rozšířenou výuku
tělesné výchovy na 2. stupni školy. Žáci sportovních tříd dosahují
vynikajících výsledků v atletických disciplínách, na něž je sportovní
činnost zaměřena, ale nejen zde jsou žáci úspěšní. Patří jim 1. místa
v soutěžích O pohár starosty, v nichž výsledky zajišťují i žáci
nesportovních tříd. Též výsledky obvodních kol olympiád odborných
předmětů (Aj, Nj, D, Z, Bi, M, Čj) bývají pravidelně velmi dobré.
Zřejmě z těchto důvodů je o školu veliký zájem již od 1. tříd. Těm
nejmenším je nabízeno množství rozmanitých mimoškolních
zájmových činností, ať je to sborový zpěv, který pracuje ve dvou
sborech – pro žáky 1.–4. tříd a pro žáky 5.–9. tříd. Každoročním
vyvrcholením práce v tomto kroužku je předvánoční vystoupení obou
sborů v ZUŠ Lípa. Děti mají možnost již od 1. třídy navštěvovat
počítačovou výuku v rámci kroužku, který kvalitně vede učitelka školy
Mgr. Jana Čistotová. Dalšími vyhledávanými mimoškolními aktivitami
je kroužek atletiky pro všechny žáky školy od 1. třídy (kromě sport. tříd
– ty mají své pravidelné tréninky), kde práci s dětmi zajišťují trenéři SK
při ZŠ. Hodně dětí navštěvuje též kroužek šachů (pro 1.-9. tř.), kroužek
aerobiku (pro 1. st. ZŠ), míčové hry a z oblasti vzdělávání angličtinu
pro 1.-3. tř., kde výuku zajišťuje jazyková škola ETC. Velmi pozitivně
ze strany rodičů je hodnoceno kulturní vyžití žáků, ať již v rámci
povinného vyučování, návštěvami divadelních představení, koncertů a
filmových představení v rámci školní družiny. Všechny třídy včetně
prvních vyjíždějí pravidelně jednou až dvakrát ročně do škol v přírodě.
O činnostech školy se rodiče mohou informovat v časopise
JESENINKA 96, který vychází již deset let. Škola tedy nabízí kromě
základní výuky mnoho zajímavých možností, jak připravit dítě pro
další život a zajistit jeho harmonický rozvoj.
Podrobnosti lze také najít na www.jeseniova.cz.

Základní ‰kola námûstí Jifiího z Lobkovic 22
ředitel: Mgr. Václav Gregor
tel.: 272 734 869, fax: 271 737 804
e-mail: skola@lobkovicovo.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 600

Škola je fakultní školou PF UK Praha s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů od 6. ročníku vždy v jedné paralelní třídě.
Kromě základního vzdělání nabízí škola rozsáhlou mimoškolní činnost
v různých kroužcích a kurzech se zaměřením na počítače, cizí jazyky,
historii, výtvarnou činnost, včetně keramiky a hudby. Navíc její
sportovní klub sdružuje více než 300 dětí (i mimoškolních) ve 20
sportovních oddílech.
Škola, kterou navštěvuje 445 dětí ve 20 třídách, má zařízenou počíta-
čovou učebnu s výhledem vybudování další podle vládního projektu.
Přístup na internet je zdarma. Jako povinný jazyk mohou žáci od
4. třídy volit angličtinu nebo němčinu. Pedagogický sbor je vcelku
stabilizovaný. Ve vzdělávacích i sportovních soutěžích obvodu obsazují
žáci školy i škola jako celek přední místa (viz Pohár starosty Hartiga -
3. místo, Pohár starosty Městské části Praha 3 - 3. místo).
Rozsáhlý sportovní areál se čtyřmi plochami a dvěma nafukovacími
halami je do 16 h určen pro děti a večer pro dospělé. V provozu je
i o víkendech.
Školní družina pracuje v šesti odděleních, dětem je nabízena možnost
navštěvovat kroužky: zpívání s kytarou, flétna, německý jazyk, anglický
jazyk, výtvarný, dramatický, míčové, pohybové a počítačové hry.
Ve školní jídelně je možnost výběru ze tří jídel.
Další informace o škole najdete na našich webových stránkách
www.lobkovicovo.cz

Základní ‰kola námûstí Jifiího z Podûbrad 7, 8/1685
ředitelka: Milena Trýznová
tel.: 222 725 404, 222 725 406, fax: 222 729 588
e-mail: zs.jiriho@iol.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 620

Ve škole probíhá ve 24 třídách s 496 dětmi výuka 3 jazyků - angličtina,
němčina a francouzština.
Péče o děti SPU (specifické poruchy učení ) - děti jsou integrovány do
běžných tříd, absolvují reedukační hodiny speciálního pedagoga.
Žáci si mohou vybrat z těchto volitelných předmětů: konverzace
v anglickém jazyce, francouzský jazyk, praktika z biologie, výživa
v rodině, praktika z přírodovědných předmětů, výtvarné činnosti,
sportovní výchova.
Dále škola zajišťuje nepovinné předměty: pohybové činnosti pro žáky
1. stupně, zájmová tělesná výchova pro žáky 2. stupně.
V rámci zájmové mimoškolní činnosti se děti aktivně zapojují
v dramatické výchově, dramatické výchově v anglickém jazyce,
angličtině a němčině, dále si mohou vybrat semináře z matematiky
nebo z češtiny, tkaní a jiné ruční práce, keramiku, aerobic, míčové hry.
Školní družina nabízí dětem velké množství kroužků, např. dramatický,
výtvarný, hudební, hudebně–pohybový, taneční, sportovní. ŠD pořádá
kulturní, vlastivědné a přírodovědné exkurze.
Další velmi oblíbené aktivity naší školy jsou „Jiřák open“ – turnaj
v líném tenise, „Hadrák“ – turnaj v malé kopané, turnaj ve stolním
tenise a nohejbalu, florbal, plavání, atletické závody, soutěže v dalších
míčových hrách, školy v přírodě, lyžařské zájezdy, zahraniční zájezdy
a výlety.
Škola má počítačovou a internetovou učebnu, využívá tři terasy
a školní družina atypické prostředí v podkroví. Jídelna nabízí výběr ze
dvou jídel.

Žáci jsou úspěšní v přijímacích zkouškách na střední školy. Ve škole
panuje velmi dobrá atmosféra.

Základní ‰koly Mâ Praha 3 se pfiedstavují
ZÁPIS DO PRVNÍCH T¤ÍD pro dûti narozené do 31. 8. 1997 se koná ve v‰ech základních ‰kolách, zfiizovan˘ch Mâ Praha 3, ve dnech 15. a 16. ledna 2003 vÏdy od 14 do 18 h.
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Základní ‰kola K Luãinám 18/2500 (Chmelnice)
ředitel: Mgr. Václav Havelka
tel.: 284 824 709, fax: 284 820 233
e-mail: chmelnice@volny.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 600

Školu v letošním školním roce navštěvuje 380 žáků v 18 třídách
(v každém ročníku po dvou třídách). Nevyužité prostory školy jsou
pronajaty Střední škole pro knihkupce, Základní umělecké škole –
hudební obor.
Každá třída má vlastní učebnu. Dále jsou k dispozici odborné pracovny
fyziky, chemie, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, 2 počíta-
čové učebny, keramická a technická dílna. Žáci mohou využívat malou
a velkou tělocvičnu, 2 relaxační atria a atletické víceúčelové hřiště
s umělým povrchem.
Školní družina je otevřena denně od 6.30 do 7.45 h a dále po
skončeném vyučování do 17.30 h. Každé oddělení má vlastní hernu.
K dispozici je hřiště, zahrada a vlastní dětský koutek.
Výuka jazyků - anglický jazyk v 1. a 2. třídě za úhradu přímo ve škole,
ve 3. ročníku 2 hodiny týdně jako nepovinný předmět v rámci
dopolední výuky bezplatně. Od 4. ročníků 3 hodiny týdně řádná výuka.
Německý jazyk (jako druhý jazyk) od 5. ročníku 2 hodiny týdně jako
nepovinný jazyk – dopoledne a bezplatně. Od 7.-9. ročníku formou
volitelného předmětu – 2 hodiny týdně.
Informatika – od 5. do 9. ročníku jako složka předmětu praktické
činnosti – každý žák půlroční kurz (připravuje se ještě další rozšíření).
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 3 je přímo ve škole 30
kroužků – odbíjená, florbal – chlapci, dívky různé věkové kategorie,
stolní tenis, keramika, letecký a železniční modelář, Tai-ji, aerobik,
historický tanec, loutkáři, divadelní kroužek, arteterapie, angličtina –
konverzace, němčina, francouzština.
Školní akce - Soutěž o sportovní třídu školy, karneval, posvícení,
chmelnická lípa, pochod, dětský den, školní akademie.

Základní ‰kola Lupáãova 1/1200
ředitel: Ing. Milan Hausner
tel.: 222 720 669, fax.: 222 719 321
e-mail: hausner@lupacovka.cz 
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 735

ZŠ Lupáčova je známa svou orientací na jazykovou výuku (Aj, Nj, Fr,
Šp) v rámci vzdělávacího programu Základní škola s rozšířenou
výukou jazyků a dále pak svou vyhraněnou orientací na uplatnění
informačních technologií ve výuce. Je účastníkem celé řady
zahraničních projektů, z nichž nejvýznamnější je účast školy v síti
European School Net (www.eun.org), dále pak je škola přidružena jako
škola UNESCO. Je zároveň i českou pilotní školou BAE systems
School Network. V listopadu roku 2002 zde byl zahájen velký
evropský projekt SPRING DAY in EUROPE.
Školu nyní navštěvuje 674 dětí, které se učí ve 25 třídách. Součástí
školního vzdělávacího programu je i široká paleta zájmových činností
pro žáky se zvláštním zřetelem na aktivity školy v jazykové
a počítačové vzdělanosti. Cizích jazyků se používá přímo v naukových
předmětech. Škola používá internet jako nosný prostředek ke své
prezentaci i k přímým výukovým aktivitám a patří v této oblasti
k předním školám. Třídy jsou moderně vybaveny, včetně nejmodernější
projekční techniky. 
Na www.lupacovka.cz najdete celou škálu informací, studijní
materiály, přihlášku k zařazovacímu řízení i informace o různorodých
projektech školy. Je zde uveřejněna také výroční zpráva školy i celkový
přehled o činnosti školy v minulém období.
Školní družina má vlastní výchovný program s celou řadou dalších
aktivit, které umožňují žákům užitečně strávit svůj volný čas, součástí
družiny je školní klub.

Základní ‰kola Perunova 6/975
ředitel: Mgr. Jiří Kubíče
tel., fax: 271 732 264, 267 310 296
e-mail: perunka@perunka.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 500

Základní škola v Perunově ulici má více jak stoletou tradici.
V současnosti má v 16 třídách celkem 333 žáky a pracuje zde 46
zaměstnanců, z toho 30 pedagogických pracovníků. Prioritou je změnit
školu podle individuálních potřeb žáků. Proto jsme začali ve spolupráci
s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha na základě rámcového
vzdělávacího programu vytvářet vlastní školní vzdělávací program,
který nám umožní přizpůsobit náročnost učiva a tempo práce žákům.
Již v současné době se snažíme integrovat žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá ve vybavených učebnách
a odborných pracovnách. Škola má odborné učebny pro výpočetní
techniku (s pevným připojením na internet), cizí jazyky, fyziku
a chemii, přírodopis, školní dílnu, školní studijní a informační centrum,
cvičnou kuchyň, školní hřiště, tělocvičnu a cvičebnu. Dalším
významným momentem v práci školy je její mimoškolní činnost.
Kromě práce školní družiny realizujeme množství kroužků jako je
anglický jazyk, stepaerobic, informatika, keramika, míčové hry, stolní
tenis, sportovní hry, kurzy českého jazyka a matematiky (příprava na
přijímací řízení na střední školy). Dále je možné účastnit se aktivit
dalších subjektů, které působí v naší škole. Pořádáme i pravidelné akce
– Posvícení v Perunce, Mikulášská besídka, Rej čarodějnic, Dětský den
a některé další. Žáci II. stupně mohou navštěvovat školní klub. V rámci
neorganizované sportovní činnosti mohou žáci pod dozorem
zaměstnanců školy využívat školní hřiště ve vnitrobloku. Vzhledem
k tomu, že pracujeme v klidné rodinné atmosféře, nevyskytují se mezi
žáky ve škole ani mimo ni zásadní kázeňské problémy. Spolupráce
s rodiči je velmi dobrá. Vedení školy úzce spolupracuje s Radou školy
a s Klubem příznivců školy.

Základní ‰kola PraÏaãka, Nad Ohradou 25/1700
ředitel: Mgr. Bohumil Samek
tel.: 222 587 690, fax.: 222 592 044
e-mail: zsprazacka@mbox.vol.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 335

ZŠ Pražačka je standardní škola s více než sedmdesátiletou tradicí
(založena v roce 1930), navštěvuje ji 300 žáků, kteří se učí v 16 třídách.
Na 2. stupni jsou vedle běžných tříd každoročně otevírány
specializované třídy pro děti s poruchami učení, do kterých jsou žáci
zařazováni ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Praze 3. Školním psychologem je ředitel poradny PhDr. Klíma.
Pro žáky 1.-5. tříd jsou otevírána oddělení školní družiny, kde děti
podle přání rodičů tráví volný čas (6.30–17.30 h).
Cizí jazyk (angličtina nebo němčina) je v souladu s učebním plánem
zařazen od 4. ročníku. Žáci 1.-3. tříd mohou využít nabídky jazykové
agentury (angličtina).
Jako volitelný předmět v 7.-9. ročníku škola vybrala seminář ze
společenskovědních předmětů nebo seminář a praktikum ze zeměpisu
a informatiku.
Škola byla v tomto roce vybavena 11 novými počítači, které žáci
využívají kromě výuky i o velkých přestávkách a v odpoledních
hodinách (volný přístup na internet).
Program školy doplňují i kroužky a nepovinné předměty: sborový zpěv,
keramika nebo sportovní a pohybové aktivity, v 9. ročnících pak
i cvičení z českého jazyka a matematiky, kde se žáci připravují na
přijímací zkoušky.
Česká školní inspekce hodnotí výsledky práce školy následovně:
„Celkové podmínky a průběh vzdělávání jsou hodnoceny jako spíše
nadprůměrné. Elementární stupeň vzdělávání (1. a 2. třída) má v této
škole vynikající úroveň.“ (Inspekční zpráva ČŠI, březen 1999).

Základní ‰kola V Zahrádkách 48/1966 (Jarov)
ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
tel.: 284 860 650, fax.: 284 862 165
e-mail: zs-jarov@volny.cz
vzdělávací program: Obecná škola,

SPU třídy (s poruchami učení a chování)
kapacita školy: 320

Základní škola vzdělává žáky mladšího věku (1.-5. ročník). Na škole
s 277 dětmi ve 14 třídách jsou vytvořeny tři programy:
První - navazuje se na tradiční I. stupeň ZŠ (1.-5. ročník), druhý -
Obecná škola – ověřování probíhá v 1.-5. ročníku, třetí - specializované
třídy pro žáky s problémy v učení a chování (LMD). Do třídy jsou
integrováni i žáci smyslově postižení.
Od vstupu do 1. třídy jsou děti zařazovány do vzájemně prostupných
programů vzdělávání. Již v 1. ročníku probíhá výuka anglického jazyka
přes soukromou agenturu, od 4. ročníku je hrazena státem a rozšířena
o konverzaci v cizím jazyce.
Děti se mohou od 1. třídy zapojit do specializovaných pohybových her,
individuální logopedické péče, ZRTV. Ve škole probíhají kroužky: cizí
jazyky (AJ), hra na zobcovou flétnu, sportovní hry, bojové sporty,
aerobik, jóga, kopaná.
Vyučování probíhá v blocích, používá se individuální přístup, slovní
hodnocení. Na škole je zaveden pitný režim. Školní družina pro
všechny je umístěna v samostatném areálu, kde děti pracují v kroužcích
podle vlastního zájmu (keramický, sportovní hry, rukodělný,
vlastivědný). Provozní doba je 6.30-17.30 hodin.
Rodiče mají možnost se telefonicky dohodnout na návštěvě, kdy jim
naši školu ukážeme a zodpovíme dotazy.

Základní ‰kola Îerotínova 36/1100 (Barikády)
ředitelka: Mgr. Alena Markvartová
tel.: 271 774 432
e-mail: zs.zerotinova@volny.cz
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 400

Výchova a vzdělání jsou zaměřeny na pracovní a rodinnou výchovu,
jsou organizovány klasickou formou, s důrazem na individuální přístup
k dětem. Ve vyučování panuje klidná, příjemná a tvořivá atmosféra
s využíváním moderních vyučovacích metod a pomůcek.
Vyučující preferují individuální přístup k žákovi, spolupracují
s výchovnou poradkyní, Pedagogicko-psychologickou poradnou
a s rodiči. Tak se nám daří zabezpečit co nejlépe výchovu a vzdělání
žáků, kterých je nyní 305 a učí se ve 14 třídách.
Chod školy se řídí vnitřním řádem, který zdůrazňuje dobrý vztah mezi
učitelem a žákem a žáky navzájem. Žáci jsou vedeni k úctě k člověku,
toleranci, pochopení smyslu boje proti násilí. Je realizován preventivní
program proti drogovým, tabákovým a alkoholickým závislostem.
Školní družina (1.–4. ročník) má vlastní výchovný program a celou
řadu dalších zajímavých aktivit (sport, kultura, soutěže, výlety,
karneval, vánoční besídka…), které umožňují žákům strávit užitečně
a funkčně svůj volný čas.
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží – sport, recitace, zpěv, literatura,
dopravní a zdravotní soutěž, olympiády v ČJ, Bi - s výbornými
výsledky.
Žáci 2. a 3. ročníku absolvují plavecký výcvik, 7. ročník pravidelně
jezdí na lyžařský výcvik, oblíbené jsou školy v přírodě a ozdravné
pobyty u moře v Itálii.
Mimoškolní volný čas tráví žáci v zájmových kroužcích pořádaných
školou a vedených převážně našimi pedagogy – keramický kroužek,
informatika, sportovní kluby - košíková, odbíjená, florbal, malá kopaná,
aerobik, pohybové hry, výuka anglického jazyka pro žáky 1.-3. tříd.
Ve škole je žákovská knihovna, pravidelně doplňovaná novými knihami.
Škola má k dispozici dobře vybavenou školní dílnu, cvičnou kuchyňku,
tělocvičnu, ve vnitrobloku školy malý pozemek a moderní hřiště na
míčové hry a také keramickou dílničku.

Připravila Marcela Poláková, Odbor školství, foto v příloze Jan Dostál
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Jeho otec - generál a spisovatel Rudolf
Medek byl ředitelem armádního muzea.
Bydleli přímo v něm, takže dětství pro-
žil spolu s bratrem Mikulášem na úpatí
Vítkova. Mikuláš Medek byl jedním
z nejvýraznějších českých malířů
20. století. Ivan Medek pracoval do roku
1977 i přes různé zákazy a omezení ja-
ko hudební publicista, po podpisu Char-
ty se mohl živit jen jako sanitář či umý-
vač nádobí, v roce 1978 ho soustředěný
tlak StB donutil k emigraci. V Rakousku
spolupracoval s rozhlasovými stanicemi
Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.
Po roce 1989 se vrátil do Čech, působil
v různých významných funkcích, od
r. 1993 byl ředitelem odboru vnitřní po-
litiky a posléze i vedoucím Kanceláře
prezidenta republiky...
● Jak vzpomínáte na své žižkovské
mládí?
Žižkov je čtvrť, ve které jsme bydleli
a žili, ale do školy jsme chodili v Karlí-
ně. A to z velmi jednoduchého důvodu:
do školy na Cyrilometodějském náměs-
tí jsme mohli dojít, aniž bychom
přecházeli ulici, nemusel nás ni-
kdo vodit. V důsledku toho jsme
měli většinu spolužáků Karlíňáků
a mezi námi a Žižkováky byly
boje. Založili jsme spolek proti
Žižkovákům. Většinou jsme pro-
hráli. Občas i ne.
Žižkov byl pro nás plný zvláštní-
ho tajemství. Vzpomínám třeba
na 28. říjen, státní budovy byly
slavnostně osvětlené, vlály pra-
pory, hrála muzika a lidé věděli,
že je svátek. Což už dnes ani ne-
vědí, myslím, že je to škoda.
Ale na druhé straně vím, že není možné se vrátit do minulosti a že
doba se strašně změnila.
● Dnes máme také svobodnou republiku, jen si jí lidé méně váží
První republika byla doba, která v sobě měla jeden základní rys:
lidé, kteří v ní žili, si byli vědomi toho, že stát je jejich, neměli po-
cit, že to stát je něco cizího, co stojí za to okrást, poškodit. A byli
schopni mimořádných obětí. 
Ti, kteří přišli k moci po roce 1989, nepovažovali vůbec za nutné
vyrovnat se s minulostí. Nechali minulost jakoby plavat. Je to vi-
dět třeba i na symbolech. Naše ulice se pořád jmenuje podle ko-
munistického vůdce a nikomu se nechce s tím hýbat a nakonec je
to všem jedno. Ale přesto jsem optimista. Kdybych nebyl, tak
bych tady nebyl. 
Jsem tady, protože mám pořád co dělat, a myslím, že je to má po-
vinnost tady být. A tohle je moje země a já mám vůči ní nějaké po-
vinnosti. Jako v rodině, když třeba máte strejčka, co je alkoholik a bi-
je ženu, tak ho musíte kritizovat, a přesto je to stále vaše rodina.
● Žil jste dlouho v Rakousku, takže můžete porovnávat, mají
Rakušané jinou povahu?
Ne, stejně tak závidí, mají úplně stejné vlastnosti jako my. Jen ma-
jí trochu menší možnost ty negativní vlastnosti uplatnit. Já jsem
přesvědčen, že kdyby byl takový právní nepořádek ve Francii nebo
v Německu, tak by také rychle sklouzli k tomu, co dělají lidé tady. 
● To není příliš nadějné...
To se zlepší. Vyžaduje to hodně práce a hodně času. Já věřím mla-
dým lidem. Když jsem před časem mluvil s jedním politikem, ří-
kal mi: „Vy pořád moralizujete!“ Ale já kdybych opustil ty prostý
věci, jako že čest je důležitější než kšeft, tak tady nebudu ani

minutu, protože nevím, co bych tady
pak dělal. 
A znám spoustu lidí velice skromných
a velice tvrdě pracujících, znám lidi, tře-
ba i v tomhle domě, kteří žijí tak skrom-
ně, že si to většina politiků ani neumí
představit. Lidé, kteří skutečně nemají
rádio, nemají televizi ani ledničku, jsou
sami, ale jsou šťastní. A vedle jsou lidé,
kteří mají dost peněz a jsou zoufalí, pro-
tože jich potřebují ještě víc. 
● Naše povídání vyjde v předvá-
nočním čase, jaké byly vaše dětské
Vánoce?
Táta byl generál a slavný spisovatel. Ale
stejně jsme nikdy nedostali víc než jed-
nu dvě hračky. Každý jsme dostal med-
vídka a toho jsme měli napořád. Žádné
další medvídky jsme už pak nedostávali,
protože nebyl důvod. Měli jsme je po-
jmenované, ten můj se jmenoval Můj
a Mikulášův se jmenoval Tvůj. Jednou
jsem dostal malé plechové natahovací
autíčko na klíček a měl jsem pocit, že
mám něco, co mě přesunulo do dospě-

losti. Zkrátka a dobře Vánoce by-
ly velmi skromné a obyčejné. Ale
bylo to vědomí, že rodina je po-
hromadě, že se nikdo nehádá, že
nikdo nekřičí.
● A jak vás tatínek generál vy-
chovával?
My jsme měli neuvěřitelnou svo-
bodu, možná až moc velkou. Ro-
diče s námi od dětství zacházeli
jako se zcela rovnými partnery.
Když táta umřel, požádala nás
maminka o jediné, že by byla rá-
da, kdybychom přestali kouřit.
Oba jsme kouřili, já jsem začal,

když mi bylo 13, a můj bratr, kterému bylo necelých dvanáct a byl
po zápalu plic, prohlásil, že chce kouřit taky. Jenomže tatínek řekl,
že to je naprostý nesmysl, protože cigarety jsou strašně nezdravé.
On sám kouřil doutníky a byl přesvědčen, že jsou zdravé, čili dal
Mikulášovi doutníky. A tak Mikuláš kouřil doutníky. 
Jednou jsme se o prázdninách rozhodli, že se učešeme jako filmo-
vé hvězdy. Mikuláš měl husté vlasy a my jsme mu chtěli udělat pě-
šinku, jakou měl Gary Cooper. Jenomže to nešlo, těch vlasů bylo
moc. Tak jsme se, s Mikulášovým svolením, rozhodli, že mu pě-
šinku vystříháme nůžkami. A on byl celkem spokojený, my také,
ale přišla maminka a řekla, že to nejde a že musíme bezpodmí-
nečně k holiči. Ten samozřejmě Mikuláše ostříhal dohola a pama-
tuji si, že když jsme ve Šternberku na náměstí od holiče vycháze-
li, tak si Mikuláš s brejličkama a úplně holou hlavou zapálil
doutník. 
● Věděl jste ve Vídni, kolik lidí vás v Československu poslouchá? 
Ne, to je velmi zvláštní: Sedíte ve Vídni ve studiu Hlasu Ameriky,
metr a půl na dva metry, je tam telefon, mikrofon a stěny jsou po-
kryté dekami. A vy voláte do Ameriky a říkáte: „Mám tady
message pro československou redakci,“ a oni řeknou „moment“
a vy pak namluvíte ten text. Vylezete ze studia a jedete zpátky do
svého bytu v dělnické čtvrti ve Vídni. A vůbec nevíte, jestli to ta-
dy někdo poslouchá, absolutně ne. Občas vám někdo pošle vzkaz,
že to poslouchá, a vy si říkáte, to těžko a jak to může poslouchat,
protože to jsou samé věcné a v podstatě nepříjemné zprávy.
● „Hlas“ a „Svobodku“ poslouchal snad téměř každý…
No, možná víc lidí, než jsem si tehdy myslel.

Michaela Púčiková, foto Miroslav Pokorný

Na náv‰tûvû u ... Ivana Medka
Když se Ivan Medek vrátil z rakouského exilu, lidé ho při nejrůznějších příležitostech žádali o jediné. „Řekněte to, pro-
sím, ještě jednou.“ „A co mám říct,“ nevěděl. Přece: Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.

Ples se konal 23. listopadu v hotelu Ariston na Seifertově ulici, který však rodilí
Žižkováci dodnes nazývají Tichý. Uspořádaly jej neziskové nevládní organizace pod
vedením sdružení Remedium Praha. Dále se na organizaci podílel Jantar, ZO ČSOP
Koniklec, ÚSP středisko Bořivojova, Diakonie sboru církve bratrské, Alfa Human
Servis, Za Trojku, DDM, IC Zahrada, Armáda spásy, Klub přátel Žižkova, Humani-
ta-Profes, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a Mamma HELP.
Nad plesem přijala záštitu senátorka ing. arch. Daniela Filipiová, která také symbo-
licky tento první ples neziskových organizací pokřtila a vyslovila přání, aby se po-
dobné plesy staly na Praze 3 tradicí. 
Návštěvníci ocenili pestrý program, ve kterém vystoupily děti ZO ČSOP Koniklec,
o předtančení se postarali senioři z Remedia Praha, ukázky historického tance zajis-
til DDM Na Balkáně. Půlnočním překvapením byla tombola pořádajících organizací
s výrobky z chráněných dílen. K příjemnému průběhu večera přispěl profesionální
moderátor Petr Vacek, k tanci a poslechu výborně hrála skupina JJ JAZZMAN. 
V hotelu Ariston panovala skvělá nálada, ale nezapomnělo se ani na to, že život má
i své stinné stránky. Výtěžek z plesu v podobě šeku na 3 025 korun proto na povod-
ňové konto o.p.s. Člověk v tísni při ČT převzal ředitel nadace Tomáš Pojar.
Spokojeni byli nejen účastníci a organizátoři, ale i ředitel hotelu Ariston, pan Březi-
na, který mj. poděkoval všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli, a přislí-
bil podporu i v příštích letech. redakce, foto Jiří Volejník, OS Za Trojku

Když se zeptáte někoho z rodilých Žižkováků,
co mu říká hotel Tichý, většinou se vám dosta-
ne odpovědi: „Jo, to bejvávaly časy...“ 
„Ticháč“, jak se mu lidově přezdívalo, byl sku-
tečně celé minulé století centrem lidové zába-
vy, nedělních tancovaček, později tzv. čajů, ale
také plesů, setkání, schůzí a koncertů. V deva-
desátých letech byl rekonstruován, při zacho-
vání původní architektury, a dnes je provozo-
ván společností H&H Hotels Inc.
A tak přibylo na kráse, ale ubylo na zábavě. Až
před 3 lety přišel zakladatel festivalu Nekon-
venční žižkovský podzim Jiří Hošek s nápa-
dem zahrát v hotelovém sále divadlo. A proto-
že vedení hotelu bylo pro, mohla se uskutečnit
premiéra divadla ŘEŠETO s veselohrou Žiž-
kovský případ rady Vacátka. Představení bylo
vyprodané, a tak se konaly ještě dva další roč-
níky. Po letošním úspěchu nové hry divadla
ŘEŠETO Ze Žižkova do Perlovky se vedení ho-
telu rozhodlo celý cyklus zopakovat, a tak má-
te jedinečnou příležitost zhlédnout každý třetí
pátek v měsíci vždy od 19 hodin pravý žiž-
kovský kabaret. Vstupné je 75 Kč, pro důchod-
ce 40 Kč. Dobré pivo, preclíky, uzenky, k tomu
nějaké to kulinářské překvapení, vše dovoleno
konzumovati při představení.

Začínáme 17. 1. 2003 v 19 h muzikálovou
fraškou „Žižkovský případ rady Vacátka“,
21. 2. v 19 h kabaretem „Ze Žižkova do Per-
lovky“, 21. 3. v 19 h gangsterkou „Z tajnos-
tí žižkovského podsvětí“.
Na vaši návštěvu se těší Hotel Ariston a diva-
dlo ŘEŠETO.

Jak jste si jistě všimli, stavební práce na křižovatce Flora finišují. V polovině
ledna 2003 má totiž proběhnout kolaudace multifunkčního centra Palác Flora.
Investor stavby Africa Izrael Investments Group počítá s otevřením tohoto obchodního
a zábavního centra předběžně na datum 18. 2. 2003. Pohodlné spojení s ostatními částmi
Prahy je vyřešeno dvěma vstupy přímo z vestibulu metra, pro motoristy je zase určeno
podzemní parkoviště.
Často jste se nás v poslední době ptali, na co zajímavého si sem budeme moci zajít. Zep-
tali jsme se na to Ilony Kostelkové ze společnosti Evropa-Sen, asistentky marketingu in-
vestora: „V současné době je již pronajata většina obchodních jednotek z celkového počtu
120.“ Návštěvníky bude zajímat asi zejména supermarket Albert, najdou zde poštu, banku,
čistírnu, lékárnu, videopůjčovnu, prodejny s optikou, drogerii, parfumerii, kadeřnictví. Dá-
le také řadu butiků a známé značky jako Kenvelo, Redstar, Puma nebo C&A Moda. Nebu-
dou tu chybět ani stánky s tradičními pochutinami firem McDonald’s a KFC, stejně tak ja-
ko u nás již zdomácnělé pizzérie, kavárny nebo kulečník. Administrativní část na ploše
téměř 20 00 m2 bude dokončena v červnu. Jinak by se rušná křižovatka měla také trochu
zazelenat, a to formou střešních zahrad a zeleně na terasách. 
Takže v novém roce 2003 se již těšíme na obchodní centrum přímo na rozhraní Žižkova
a Vinohrad. Bližší informace získáte na www.palac-flora.com a na www.palacflora.com.

V Paláci Flora najdete také multiplex Cinema City s 8 sály a především také jediné
kino typu IMAX v Praze i České republice, které se řadí mezi nejlepší na světě. Bu-
de využívat nejpokročilejší 3D (trojrozměrnou) technologii, založenou na polarizo-
vaném promítacím zařízení a speciálních brýlích.
Jaký je další rozdíl oproti běžným kinům jsme se zeptali Marty Karlik, poradkyně pro PR
a marketing IMAX Praha: „Rádi ho přirovnáváme k divadlu, protože IMAX sice používá
filmové plátno, ale ne v jeho běžné velikosti. Plátno je asi 3x větší - šířka 25 m, výška 20
metrů. Diváci nemají možnost vnímat svým okem celek, ale jenom jeho části. Sledujete
různé dění, jako kdybyste byli přímo v přírodě nebo v zoologické zahradě.“ Každý si vy-
bere jen to, co ho zaujme a je schopen zaregistrovat.
V nabídce bude více než 200 filmů zahrnujících vzdělávací i zábavné tituly. Dokumenty
o vědě a přírodě vytvářejí mezinárodní týmy, tvořené odborníky z filmů pro National
Geographic, v přípravě filmu o cestě do vesmíru se využila zase spolupráce s výzkumným
střediskem NASA. Od r. 2002 se díky nové technologii dají přepisovat také hollywood-
ské filmy do speciálního formátu IMAX Experience.
IMAX pojme 400 diváků (vč. speciálních sedadel pro tělesně postižené) v řadách pod
prudkým úhlem 23 stupňů. Navzdory vysoké investici, kolem 217 milionů korun, by však
vstupenka neměla být dražší než běžné vstupné. Školy získají zvláštní slevy, stejně tak se
počítá i s rodinným vstupným. Pro školy bude určena i další nabídka - učitelé a žáci do-
stanou po zhlédnutí filmu pracovní sešit s fotografiemi, tedy materiál, se kterým bude
možné ještě dále pracovat. „Chceme úzce spolupracovat s pedagogickými centry,“ říká M.
Karlik, „a také přímo oslovit školy, jaké filmy se hodí k určitému předmětu.“ Čtyři sním-
ky se budou promítat cca 10x denně od 9-10 hodin až do pozdních večerních hodin. Asi
po 3 měsících se nabídka obmění. „Oproti kinům, kde běží stejné snímky v několika
z nich současně, jsou tyto filmy k vidění pouze v IMAXu. Snažíme se proto nabídnout co
nejvíce filmů i promítacích časů,“ dodává ještě M. Karlik. Asi polovina snímků využívá
trojrozměrných brýlí, kdy je každé oko schopno sledovat něco jiného. Máte pocit, že ko-
lem vás objekty přímo létají a zážitek je tak ještě intenzivnější.
V Paláci Flora budou pro návštěvníky kina vyhrazena parkovací místa, pro školní autobu-
sy pak zase speciální parkoviště, kde bude možné děti bezpečně vyložit i se pro ně vrátit.
IMAX se také rozhodl pomoci pražské zoologické zahradě získat nového sloního samce,
společníka pro tři sloní dámy, které osiřely během povodně. Takže jsme již zvědaví jak na
nového šéfa sloního harému, tak i na nevšední virtuální 3D zážitek, a to jedinečně pouze
u nás, na Praze 3. 
Program najdete v časopisech typu Houser, na webových stránkách www.imaxpraha.cz
a v běžných médiích. Stáňa Peričová, foto společnost Evropa-Sen a IMAX

Vánoční přání Ivana Medka
Přál bych lidem, aby byli šťastní, všichni. A aby věděli, že
štěstí je úplně nezávislé na tom, kolik mají peněz a jestli ma-
jí úspěchy nebo ne.
Já jsem poznal prostředí hospicu. Tam přijdete na to, že sku-
tečné štěstí jsou úplně malé věci. Obyčejné porozumění ně-
komu, kdo je na tom hůř než vy. Když si uvědomíte, že devět
desetin lidstva je na tom hůř, i když je vám moc špatně a má-
te dluhy a nic se vám nedaří, tak pořád na tom jste líp než
většina lidí na světě.
Jakmile si zvyknete dívat se dolů, na ty, kterým je hůř, tak
v tom případě nemáte nejmenší důvod zoufat si nad tím, jak
hloupí jsou lidé, kterým je podstatně líp a nevědí to.

Reprezentaãní ples „neziskovek“

Ukázka historických tanců oddílu DDM

Lidová zábava opût
na ÎiÏkovû

Co nám nabídne Palác Flora

Svût virtuální reality na dosah
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■ 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 kredenc 1 000 až 2 000 Kč,
skříň 600 Kč, špajzka apod. r. v. 1920,
měkké dřevo. Platím hned, odvezu.
Tel./záznamník 274 814 910
■ Koupím gramodesky- LP, rock, jazz,
klasika atd. nejraději celou sbírku. 
Tel. 241 409 982, 607 791 490
■ Koupím starý motocykl zn. JAWA
Californian. Tel. 241 728 795
■ Centrum XXXL se sídlem v Karlíně
má ještě 5 volných míst v programu na
snižování váhy. Osobní konzultace nutná
– Tel. 728 991 374
■ Za dřevo pokácím motorovou pilou. 
Tel. 603 833 107
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
602 212 089

INZERCE
■ Rozšiřující se obch. spol. přijme ještě
několik  spolupracovníků do svých kan-
celáří. Tel. 728 991 374 
■ Instalatérské práce včetně zednic-
kých. Pokládka plovoucích podlah. 
Tel. 602 356 009
■ INSTALATÉŘI DYTRICH 
rekonstrukce-opravy. Tel. 222 581 402 
(8-9 h), 603 261 439
■ Vyučuji hře na klavír. Tel. 284 861 649
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. 
Tel. 222 729 149, mobil: 603 869 113, 
dr. Čiháková
■ Česká firma hledá muže ženy pro práci
v kanceláři dobré výdělky zajímavá práce
ne Herb. ne dealer. Tel. 777 164 157
10–19 hod
■ Nabídka účetních služeb mzdy, jedno-
duché, podvojné, bytová družstva, Žiž-
kov, Tel. 602 840 848
■ Cvičení tai-ji (tchai či) od 4.2. 2003
ZŠ Perunova út od 19 nebo 20 h.
PhDr. Jiřina Dolanská PhD. Kontakt:
604 140 434, anickav@volny.cz 

■ STAVÍTE? REKONSTRUUJETE?
Projektovou dokumentaci, jednání 
s úřady a realizaci stavby Vám zajistí
AGS-studio.cz, Pod Klamovkou 7, 
Praha 5. Tel. 604 241 512
■ Vyměním byt 2+kk, lodžie, Petrovice,
v osobním vlastnictví, za větší blíže centra
v OV, DR nebo před privatizací. (S příp.
dluhy pomohu.) Tel. 241 728 795
■ Gars. na P3 za 2+1 na P3, nebo vym.
3+1 Šumava za 2+1  až 3+1 na P-3 Ohra-
da-Spojovací. Tel. 388 337 258 
■ Standardní panelový 3+kk, 74 m2, I.kat.
obecní, Lupáčova ul. za 2 menší, 1 na P3.
Tel. 603 315 355
■ Vyměním stát. 2+kk, 40 m2, 4.p., výtah,
Žižkov za jiný. Tel. 22 590 542
■ Prodám nový půdní byt na Ohradě -
možno DV i OV. Tel. 602 643 565
■ 2+kk  I. kat. 60 m2 za menší Pha 2-5. 
Tel. 602 255 316

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

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY, ÚŘADY,
praxe 12 let,

certifikát z účetnictví a financí,
profesionalita, solidnost.

Tel.: 605 939 981

VODNÍ AEROBIK na P-3:
správné tel. č. 604 34 34 30

pro ženy bez věkového
i váhového omezení

www.tady.cz/plavani

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické

práce 
včetně úklidu

Tel.: 241 493 633, 241 494 620, 

603 485 331, 603 501 166

Převeďte své fotografie do PC
Digitalizace kinofilmů 35 mm

Scanování negativů a pozitivů do PC
Kopírování kinofilmů na DVD, CD, ZIP

Archivace fotografií z negativů i diapozitivů
Zpracování fotografií z digitálních fotoaparátů

Úprava fotoalb pro internet, digitální tisk
NOTEBOOK Centrum spol. s r.o. Slavíkova 6
Praha 3, tel.: 222 724 742-3, fax 222 727 691

e-mail: ntk@ntk.cz, www.ntk.cz

◆ byty, kanceláře, těžká břemena
◆ balicí služby včetně materiálu
◆ kompletní servis včetně pojištění

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

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

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

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

Ing. ONDŘEJ HORÁZNÝ

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

http://www.horazny.cz

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

● POVINNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ dle zákona

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

techniky
● Full preparation and test for Czech + international

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

Naše firma zajišťuje tyto
práce

• malířské
• lakýrnické 

• štukování stěn 
• menší zednické práce

Praha 3, Seifertova 75
Tel. 222 780 828

Mobil 777 031 957

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

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

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

Pro vaše byty, domy je tu firma
TOMMY

údržba, rekonstrukce, instalatéři, atd.
tel. 222 591 040, 603 486 565

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY 
pro velké i malé org. - již dostatek zkuš.
tel: 222 581 050, email: ekon@cmail.cz

mluvíme rusky a anglicky

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 224 914 001

AUKČNÍ  DŮM

ZPROSTŘEDKUJEME PRODEJ 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

A STAROŽITNOSTÍ

Nabízíme:
AUKČNÍ PRODEJ
KOMISNÍ PRODEJ

VÝKUP ZA HOTOVÉ
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Přijímáme
obrazy, sochy, kresby a grafické listy

starožitné a stylové šperky a další
kvalitní starožitnosti

DOROTHEUM, Ovocný trh 2, 
110 00  Praha 1

Tel. 224 222 201, www.dorotheum.cz

A U T O O P R A V N A
CHLUMOVA 5,  PRAHA – 3
BEZPLATNÁ PROHLÍDKA VAŠEHO VOZU!
Veškeré běžné opravy osobních vozidel

Zaãít s tenisem nemusíte aÏ na jafie,
ale hned!

Tenis pouze jako sezónní - rozu-
měj letní - sport, to je již minulost.
V současné době můžeme směle
říci, že „tenísek“ je již celoročním
sportem. Proč tedy nezačít právě
teď? Že se Vám nechce dojíždět
přes celou Prahu? Začněte v blíz-
kém okolí vašeho bydliště. Právě
takové kursy nabízí tenisová škola
Tallent, kde děti a mládež od 5-ti
do 15-ti let mohou dvakrát do týd-
ne po celý školní rok rozvíjet své
nadání pod vedením trenérů s li-
cencí Českého tenisového svazu
a Fakulty tělesné výchovy a spor-
tu.  TŠ Tallent působí při základ-
ních školách v celém pražském
regionu, dále také v Brně, Plzni
a Příbrami.  
Nové tréninkové čtvrtletí začíná
13. ledna. Nábor do kurzů probíhá
právě v těchto dnech.
Z Vašeho dítěte nemusí být za kaž-
dou cenu nový Jirka Novák nebo
Novotná, hlavní je, že se vybije
jinde, než před počítačem nebo jej
nezlákají zhoubné drogy.
TŠ Tallent – tradice od r. 1993, 
30 středisek v Praze,
tel: 224 815 871, 
www. TALLENT.cz

■ 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 ...

Komplexní  služby při  zabezpečení  objektů

Sleva 5% pro zakázky mechanického zabezpečení v oblasti Praha 3, 7, 8, 9

● bezpečnostní dveře s certifikátem

● bezpečnostní úprava stávajících dveří

● mříže posuvné nůžkové i svinovací

● mříže pevné zámečnické, kovářské nebo Tetra

● bezdrátový zabezpečovací systém

M O Ž N O S T  P RO D E J E  NA  S P L ÁT K Y

Prosecká 20, Praha 8
Tel./fax: 283 840 741
mazac@esmail.cz
www.toptip.cz/mazac

zabezpečovací
technika

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

Emil Filla: Koš s ovocem
vyvolávací cena v aukci: 700 000 Kč

602 263 137, 776 763 320
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12
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 1.

L E D E N 2 0 0 3

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
12. ne 16 a 19 AFRIKA
14. út BLANÍK
16. čt ZÁSKOK
17. pá VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY

TŘÍDNÍ KNIHY
19. ne 16 a 19  AFRIKA
21. út:DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
22. st AFRIKA
23. čt CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
26. ne 16 a 19  AFRIKA
28. út ŠVESTKA
29. st ŠVESTKA
30. čt HOSPODA NA MÝTINCE
31. pá AFRIKA
DIVADLO KONZERVATOŘE
13. po Robinson Jeffers: MÉDEA
20. po A. Schnitzler: ANATOL
27. po J.Suchý: V BAHNĚ

VELKOMĚSTA  
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

9. čt AD LIBITUM
Lidové písně a balady. Benefiční
představení.

25. so J. Cinkeis: KDYŽ  SE  ŽIJE, TAK
JE  DOBŘE premiéra
Divadlo Kocábka

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen 16. 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

8. st 19.30 DUO FONTANA
I. SEDLÁČEK – housle, viola,
flétny, M. BĚLÍK – laděné sklo,
didžeridu, citera, mandolína

9. čt 17 VERNISÁŽ VÝSTAVY
RUDOLF MEJSNAR

14. út 19.30 KOMORNÍ HUDBA 
W. A. MOZARTA NA
AUTENTICKÉ NÁSTROJE
J. KREJČÍ – klasicistní klarinet
a členové „Antiquarius consort
Praga“

18. so 15 ČESKÉ TRIO
M. LANGER – klavír
D. VLACHOVÁ – housle
M. PETRÁŠ – violoncello
Pro seniory vstupné 20 Kč

22. st 19.30 V. ČERNOCH – housle,
D. WIESNER - klavír

27. po 19.30 PENGUIN QUARTET
F. SOUČEK – housle
P. STŘÍŽEK – housle
P. HOLMAN – viola
V. VŠETEČKA – violoncello

28. út 19.30 Pěvecký sbor MIŠPACHA
chasidské písně a židovské příběhy

29. st 19.30 L. NOVOVESKÁ – housle,
P. NOVÁK - klavír

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin a v přestáv-
kách večerních koncertů.
9. 1. – 2. 2. 2003 RUDOLF MEJSNAR
– obrazy a tapiserie

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. 

2. čt 18 MLUV S NÍ
20.30 RYCHLÝ BĚŽEC

3. pá 17.30 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
20 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/
22.30 SPALOVAČ MRTVOL

4. so 17.30 HOLLYWOOD ENDING
20 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE
BÁLI JSTE SE ZEPTAT /FK/
22 RODINNÁ OSLAVA

MINIPROFIL: AKI KAURISMÄKI
5. ne 18 JUHA

20.30 DRŽ SI ŠÁTEK TATJÁNO
6. po 18 ZLOČIN A TREST /FK/

20.30 MUŽ BEZ MINULOSTI –
předpremiéra!!!

7. út 18 MRAKY ODTÁHLY
20.30 MUŽ BEZ MINULOSTI –
předpremiéra!!!

8. st 15.30 MODRÝ SAMET – FK pro
střední školy
18 BARAKA – ODYSSEA ZEMĚ
20 MAGNOLIA

9. čt 18 ITALŠTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
20.30 UNDERGROUND

10. pá 18 OBČAN KANE /FK/
20.30 VŠE O MÉ MATCE
22.30 SNY AKIRY KUROSAWY

11. so 18 THE SHINING (Osvícení)
20.30 ANDREJ RUBLEV /FK/

12. ne 18 MECHANICKÝ POMERANČ
20.45 SOLARIS /FK/

MINIPROFIL: PIER PAOLO PASOLINI
13. po 18 KYTICE TISÍCE A JEDNÉ

NOCI /FK/
20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY

14. út 18 CANTERBURSKÉ POVÍDKY /FK/
20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY

15. st 15.30 CANTERBURSKÉ
POVÍDKY – FK pro střední školy

15. st 18 O SLAVNOSTI A HOSTECH
PROJEKT 100 – 2003 
15. st 20 NOČNÍ HOVORY S MATKOU

– slavnostní zahájení Projektu 100
16. čt16.30 DIKTÁTOR 

19 OSTROV
21 IDIOTI

17. pá 16.30 BRAZIL
19 ZVĚTŠENINA
21 AMADEUS

18. so 17 MLÉČNÁ DRÁHA
19 AMARCORD
21.30 OSTROV

19. ne 15.30 AMADEUS
18.45 IDIOTI
21 BRAZIL

20. po 17 ZVĚTŠENINA
19 OSTROV
21 AMARCORD

MINIPROFIL: GODFREY REGGIO
21. út 18 NAQOYQATSI

20.30 NAQOYQATSI –  premiéra
s osobní účastí režiséra Godfrey Reggia

22. st 15.30 KOYAANISQATSI – FK pro
střední školy
18 ANIMA MUNDI +
KOYAANISQATSI
20.30 ANIMA MUNDI +
POWAQQATSI

23. čt 18 ANIMA MUNDI +
POWAQQATSI
20.30 ANIMA MUNDI +
KOYAANISQATSI

24. pá 18 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
20 NEBE (Heaven) –
Předpremiéra!!!
22 PSÍ DNY

25. so 17.30 MULHOLLAND DRIVE
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM
/FK/
23 LÁSKA SHORA

26. ne 18 FALEŠNÉ VZTAHY
20.30 AMORES PERROS

27. po 18 a 20.30 MUŽ BEZ
MINULOSTI

28. út 18 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE /FK/
20.30 ROK  ĎÁBLA – s anglickými
titulky

29. st 15.30 THE SHINING – FK pro
střední školy
18 BLADE RUNNER
20.30 DALŠÍCH DESET MINUT
(Ten Minutes Older) – slavnostní
premiéra!!!

30. čt 18 INTIMITA
20.30 DALŠÍCH DESET MINUT
(Ten Minutes Older) – premiéra!!!

31. pá 17.30 PÁN PRSTENŮ:
SPOLEČENSTVO PRSTENU
20.45 PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE

FILMY  PRO  DĚTI
4. so 15.30 MACH, ŠEBESTOVÁ

A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
5. ne 14 KRTKOVA POHÁDKOVÁ

DOBRODRUŽSTVÍ
11. so 15.30 ASTERIX A OBELIX: MISE

KLEOPATRA
12. ne 14 PANE, K PRINCEZNÁM SE

NEČUCHÁ – Medvědi od Kolína
25. so 15.30 MYŠÁK STUART LITTLE II
26. ne 14 PSÍ KAMARÁDI – Štaflík

a Špagetka
DIVADLO PRO DĚTI

5. ne 16 PEJSEK A KOČIČKA –
Divadlo Kuba

12. ne 16 KRÁLOVNA BAREV –
Divadélko z pytlíčku

26. ne 16 TŘI ČUNÍCI –  ToDivadlo Nový
Jičín

PROGRAM AKCÍ  – PROSINEC:
23. 12. VÁNOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU – dvouhry
– od 9.30 h v sále DDM, info: V. Kotrba
27. 12. VÁNOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU – čtyřhry
– od 9.30 h v sále DDM, info: V. Kotrba
PROGRAM AKCÍ – LEDEN:
12. 1. NOVOROČNÍ DISKOTÉKA -
17.30-20 h v sále DDM, vstup 30 Kč
14. 1. MINIAKADEMIE - 16–18 h v sále
DDM, vystoupení dětí ze zájmových kroužků,
kterým víc sluší komornější atmosféra (hud-
ba, divadlo…) 
20. 1. SPORTOVNÍ DEN
„S TŘÍHLAVÝM DRAKEM“ PRO DĚTI
MŠ  - 9.30–11.30 h v sále DDM …malý tur-
naj ve fotbálku, překážková dračí dráha
a mini dračí trojboj, symbolické vstupné
3 Kč/osobu
24. – 25. 1. CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE
ZLATÁ STRUNA PLZEŇ - vítězové pražského
kola budou rádi, když je podpoříte…
29. 1. AKADEMIE - 16–18 h v hale TJ
Spoje, vystoupení dětí zájmových útvarů 
31. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

PC HERNA - od 10 do 13 h s novými
hrami
BATIKUJEME NETRADIČNĚ - od 10
do 12 h, s sebou tričko a 20 Kč

Informace o akcích: P. Červenková, A. Zená-
hlík
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
uvádíme ceny za pololetí, v případě po-
zdějšího nástupu do kroužku (listopad,
prosinec) zaplatíte je za čtvrtletí, tedy 50
% z uvedené ceny 
TECHNIKA
ELEKTROKLUB – (st 15. 15, 17 h) 500 Kč

Šikulka – pro děvčata (út)  6-10 let , 650 Kč
Základy PC – pro dospělé (po, st)  6–10 let,

680 Kč
Kutílek - pro chlapce (út 14.30 h), 6–10 let,

520 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
Angličtina - dospělí (út 18.15, 19.45 h), 840 Kč
TANEC
Tanec - základy (út 14.50 h) 6-12 let, 460 Kč
Historický a country tanec - (út 15 h), 600 Kč
Společenský tanec - (út)  400 Kč
ESTETIKA
Sborový zpěv - (po 17.30 h) 6–18 let, 500 Kč
Praktická dívka – (čt 14 h), pro dívky

11–15 let, výroba dekorací, šperků, dárko-
vých předmětů, práce s textilem, korálky,
bylinkami apod., cena:  850 Kč 

Výroba loutek - pro 6-15 let, (po 16.45 h),
různé techniky, scénky, divadélko, cena:
750 Kč

Divadelní kroužek – pro 16-100 let, (čt 17 h),
tvořivá dramatika, jazyková a pohybová cvi-
čení, nácvik divadelní hry, cena:  99Kč

KLUBY
Klub žonglérů - (pá 14.20-15.55 h)
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

RŮZNÉ
Pes kamarád 6-18 let, 500 Kč
Novinář (pá 14.30 h)  990 Kč
VE II. POLOLETÍ NOVĚ OTEVÍRÁME:
POSTAVTE SI PC - (po 15.15 h, út 15.45 h)
ZÁKLADY PC - (po 18.15 h)

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

Milí čtenáři!
Rádi bychom vám poděkovali za celoroční přízeň, kterou jste nám vě-
novali, a za hojnou účast na našich společných a společenských se-
šlostech a veselicích, jako je Masopust, Vinobraní či Pivobraní. Vel-
mi nás těší i váš zájem o výstavy v Galerii pod radnicí.
Blíží se nejkrásnější svátky roku, které jsou oslavou rodiny a domo-
va. Zkuste proto, prosím, o Vánocích myslet také na ty, kteří se mají
hůř než vy. Zkuste si vzpomenout na sousedy z Karlína, na osamělé-
ho pána z poschodí pod vámi, na svou starou tetu, jejíž adresu třeba
ještě najdete. Zkuste si zkrátka vzpomenout na někoho, kdo dárek od
vás nečeká, ale s vděčností jej přijme. 
Dopřejte si ten luxus být tím, kdo obdarovává. Člověk nemusí být bo-
hatý, aby mohl druhým nadělit radost.
Přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a co nejvíce lásky
a optimismu.
Těšíme se na vás v novém roce! Vaše radnice

Možná to nevíte, ale v Kubelíko-
vě 34 je už déle než rok obchod
s Dětskou modelovou oděvní tvor-
bou. Paní Skalická nejdříve ušila
povlečení a záclony pro svého sy-
na a pak zjistila, že maminek, kte-
ré by chtěly hezké zařízení do dět-
ských pokojíčků, je hodně. A tak si
můžete v Kubelíkově ulici vybrat
zavinovačky, polstrování do postý-
lek, nebesa, povlečení, deky, spací
pytle, závěsy, polštářky a spoustu
dalších užitečných a krásných věcí
pro vaše broučky a berušky. Ma-
minky šikulky si můžou vybrat jen
látky a s pomocí paní Skalické si
vše ušít samy. Další možností je
vybrat si látku a nechat si, také za
ceny velmi přijatelné, na míru ušít.
Dále zde můžete pořídit i nápadité
dětské oblečky, vesměs z vlastní
tvorby paní majitelky. Pulty jsou
plné čepic, čepiček, šál, klobouků,
rukaviček, teplých mikin a tepláč-
ků. Přijďte si vybrat, určitě budete
spokojeny. -pú-

Milé maminky, milé budoucí maminky.

Divadlo konzervatoře, jemuž patří ponděl-
ní večery v Žižkovském divadle J. Cimr-
mana, má za sebou úspěšnou prosincovou
premiéru hry Robinsona Jefferse Medea.
Nicméně na repertoáru má i dvě další hry –
Anatol a V bahně velkoměsta. Adepti he-
rectví si v rámci výuky musí na divadel-
ních prknech vyzkoušet rozmanité žánry,
a tak nás hořká komedie Anatol, která mě-
la v ŽD premiéru v dubnu, zavede do Víd-
ně před více než sto lety. Autor Arthur Sch-
nitzler, povoláním doktor, v mládí častý
návštěvník kaváren a velký milovník žen,
vlastně popsal styl života svého i svých
vrstevníků. Režisér Ondřej Kepka je pře-
svědčen, že: „Mnoho věcí se změnilo, ale
problémy ve vztazích mezi mužem a ženou
– problémy s láskou, ta nevysvětlitelná ne-
dorozumění, ty jemnosti neprůhledných ci-
tů – zůstávají stejné.“ Proto každé ze sedmi
setkání hlavního hrdiny Anatola s jeho lás-
kami vyzní – až na kostýmy a dobové re-
kvizity - neuvěřitelně současně. Navíc osm
typově rozličných, úžasných dam okouzlí
nejen zamilovaného Anatola a jeho přítele,
ale jistě i diváka.
Z vídeňských kaváren a okázalých salonů
nás naopak do hampejzů a nočních lokálů
pochybné pověsti zavede hra Jiřího Suché-
ho V bahně velkoměsta aneb Na Poříčí dí-
tě křičí aneb Jak pan Půlpán z Pyšel do
Prahy si vyšel a co všechno tam slyšel. Ná-
zev nastiňuje děj, v němž si podle slov re-
žiséra Jiřího Datla Novotného „představi-
telé lidu hrubšího zrna“ na podvodníky
a prostitutky jen hrají a dobře se při tom
baví. Bavit se určitě budete i vy, pokud
vám není cizí tzv. folklor pražské periférie.
Známé odrhovačky jako Takovýho frajera
od anonymního tvůrce či písně V+W, J.
Cerhy, dvojice Paleček-Janík i J. Suchého

a mnoho dalších zde znějí živě a za vydat-
ného doprovodu „pouličního šramlu“, ji-
nak studentů hudebního oddělení Pražské
konzervatoře. Zmínku si zaslouží mimo-
řádně povedené dobové kostýmy, které
jsou důležitou součástí této hry. Navrhla je
a vytvořila Jitka Vašutová (úspěch slavila
i s kostýmy v Dobře placené procházce).
Vycházela při tom z typu dívek i jejich pís-
niček. Důležité bylo zachovat zdání chu-
dých holek, které se také chtějí líbit.
Doplňky, boty a kabelky se sháněly, kde se
dalo, darované klobouky se dotvářely pod-
le momentální invence. Výsledkem je
kompaktní a působivé představení, které se
bude v Žižkovském divadle hrát až do kon-
ce divadelní sezony.  Eva Horníčková

Pozvánka do divadla

Foto Ivo Mičkal

Ze hry ANATOL

Obvodní organizace Svazu diabetiků ČR 
v Praze 3 vás zve:

Páteční kulturní akce se konají 
v Hudební škole hl. m. Prahy na

Komenského nám. 9, P-3, 
20. 12. od 15 h se představí umělecký

soubor Albatros v programu Předvánoční
podvečer, 17. 1. od 15 h zahraje soubor
Albatros v pořadu Na vaše přání písničky

Karla Hašlera 
KVS Trojka, Prokopova 100/16

Omlouváme se, ale program nebyl v době
uzávěrky k dispozici.

www.palacakropolis.cz

Pěvecký sbor ZŠ Pražačka
pod vedením učitelky J. Žantové 

ve spolupráci se Studiem AT Domino a lektorkou angličtiny R. Řezáčovou 
bude zpívat české a anglické koledy v pondělí 23. 12.  od 16 do 19 h

na Staroměstském náměstí.
Své práce z kroužku keramiky vystavují děti ze ZŠ Pražačka 

v Muzeu dětské kresby v Praze 1, U Radnice 8/13 až do konce prosince.
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Rádi bychom upozornili čajemilé obyvatelstvo žižkovské na velenovinu ve čtvrti. Otevřena byla další z Dobrých čajoven, obchodů s ča-
jem velejemným. A to v ulici U Božích bojovníků 3, přímo nad Vystřeleným okem. Marka tato registrovaná již tradičně znamená ga-
ranci nejvyšší kvality čajů zde podávaných, rovněž tak volně prodávaných i v rozličných originelních škatulkách adjustovaných.
Kvalita tato nejvyšší jest dána dvěma jednoduchými, tím však zásadnějšími regulemi:
příprava, podávání i prodej čajů jest v Dobré čajovně v rukou vysoce odborných tovaryšů, v čajových vědách široce orientovaných a roz-
ličných postupů, grifů, vychytávek a tajemství znalých. Čerstvost čajů jest ručena Spolkem milců čaje, direktním to přívozcem z čajo-

vých zahrad celého světa.
Ochutnati můžete čaje z dalekého Japanu
či z himalájských velehor, stejně jako čer-
stvě sklizené lístky čajů čínských. Všech-
ny pak podané způsobem, jež jest inspiro-
ván tradicemi Orientu.
Oproti ostatním Dobrým čajovnám, upo-
zorňujeme i na další velenovinku, jíž je
podávání pokrmů vegetariánských. Stan-
dardní nabídka příkusků, jakož i arabských
chlebů na různý způsob připravovaných
jest obohacena o teplé vegetariánské me-
nu, každodenně obměňované. Příznivci
bezmasé kuchyně mohou se denně uspo-
kojit polévkou a hlavním jídlem připrave-
ným podle originelních recepisů orientál-
ních či u vědomí zásad zdravé kuchyně. To
vše na závěr možno zalíti šálkem čaje zla-
tavého.

-gres-, foto Michaela Púčiková

Od 14. ledna můžete zajít do budovy Stavební spořitelny České spořitelny na Vinohrad-
ské ulici 180 na výstavu fotografií z Nepálu. Vytvořil je na svých cestách na podzim 1997
a jaře 1998 Petr Koutecký v oblasti kolem Mount Everestu a Annapurny.
Na fotografie se můžete podívat až do 14. 2. 2003. -sp-, foto Petr Koutecký

❆ Husův sbor, Dykova 1
22. 12. v 9 h 4. neděle adventní, 24. 12. ve 23 h Půlnoční, 25. 12. v 10 h Boží hod Vánoč-
ní, 26. 12. v 10 h Sv. Štěpán, 29. 12. v 10 h, 31. 12. v 16 h  Bohoslužby na závěr roku
❆ Druhý žižkovský sbor ČCE, Čajkovského 10 (poblíž Atria)
22. 12. v 9.30 h Vánoční dětská hra, bohoslužba, 24. 12. v 16 h  štědrovečerní bohoslužba,
25. 12. v 9.30 h Boží hod vánoční, 29. 12. v 9.30 h, 31. 12. v 16 h konec starého roku
❆ Žižkův sbor Církve československé husitské, nám. Barikád 1
24. 12. ve 23 h Půlnoční bohoslužba s koledami, 25. 12. v 9 h bohoslužba, 26. 12. v 9 h
bohoslužba, 29. 12. v 9 h bohoslužba, 31. 12. v 16 h pobožnost, 1. 1. v 9 h bohoslužba.
Po celou vánoční dobu bude vystaven i betlém.
❆ Českobratrská církev evangelická - Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 4
25. 12. v 9.30 h Hod Boží vánoční, 26. 12. v 9.30 h Druhý svátek vánoční, 29. 12. v 9.30 h
Neděle po Vánocích se křtem, 31. 12. v 18 h na starý rok, 1. 1. v 9.30 h na Nový rok

Vážení čtenáři, 
v Hádance na listopad v minulém čísle jsme vás pravděpodobně trochu znejistili, protože
nikdo z vás si netroufl tipnout uniformy, ve kterých se nechali přísně se tvářící pánové vy-
fotografovat. Z naší dnešní fotografie je naopak na první pohled zřejmé, o koho se jedna-
lo. Členové dobrovolného hasičského sboru z Jarova – tentokrát již v pracovním oble-
ku – demonstrují veřejnosti svou připravenost na boj s ohněm na jedné z tehdy častých
a oblíbených slavnostních přehlídek. redakce 

Dne 7. 12. se v Paláci Akropolis konala mikulášská besídka, kterou pořádal Úřad městské čás-
ti Praha 3, oddělení sociální prevence. Byl zde nabídnut bohatý program, včetně návštěvy
Mikuláše s čerty, všechny děti obdržely balíček sladkostí a mohly si vyzpívat i dárek - hračku.
Tato akce se konala díky sponzorům, a to Socioklubu Praha, Nadačnímu fondu Safe - House
a Global Expressu, Průhonice. Irena Melmerová, odd. sociální prevence

Čtyři filmové přehlídky a dvě premiéry stihlo v listopadu uspořádat jediné žižkovské ki-
no Aero. Ozvěny festivalu Respekt vystřídaly ozvěny jihlavského festivalu dokumentár-
ních filmů. Jedenáctidenní přehlídka snímků Ingmara Bergmana, během níž promítlo Ae-
ro patnáct celovečerních a jeden krátký film, sál mnohdy do posledního místa naplnila,
přestože se vysílalo víc než jen v obvyklých časech. „Přehlídku Bergmana jsme tu dělali
i vloni. Letos jsme uvedli filmy jiné, žádný z nich není v české distribuci,“ uvedl Petr Ji-
rásek, jeden z ředitelů Aera. Pak na tři dny téměř zcela zaplnili sál Aera diváci, kteří při-
šli na 3. ročník (dřív jen brněnského) českého gay a lesbického festivalu Mezipatro, jehož
závěrem se předávaly divácké ceny. Do Animovaného občasníku se tentokrát vešlo hned
několik významných premiér. Po krátkém filmu Pavla Koutského Čtyři lásky byla poprvé
promítnuta celá pětice Werichových pohádek Fimfárum. Vznikly mezi lety 1986 až 2002
za spolupráce dvou režisérů - Aurela Klimta a Vlasty Pospíšilové – a dvou výtvarníků –

Martina Velíška a Petra Poše, kteří se premiéry v Aeru účastnili. Premiérová projekce
i s tanečním vystoupením byla dlouho dopředu vyprodána. Stejně tak i následující den,
kdy se slavnostně křtilo DVD filmu Rok ďábla. Tato verze je o něco delší a obsahuje také
o dvě hodiny víc obrazových materiálů. Naprosto vyprodanému sálu Aera zazpíval Jarek
Nohavica a samozřejmě se pouštělo i čerstvě „zalité“ DVD i s bonusovým materiálem.
Na prosinec se také připravuje mnoho zajímavých akcí. Kromě pantomimy a improviza-
ce tradičního Festiválku, vánoční projekce Monty Pythonů (Život Briana atd.) i pět dnů
britského filmu jako echo semináře Zimní filmové školy v Uherském Hradišti. Dále něco
z nových, něco ze starých filmů: jednorázová projekce Wendersovy andělské variace Tak
daleko, tak blízko, francouzské Blažené bytosti, oscarová Země nikoho, trochu z Jarmus-
che nebo poslední uvedení filmů z letošního Projektu 100-2002. Ivo Andrle – aeropilot

můžete shromažďovat u popelnic
s komunálním odpadem anebo do
10. 2. na níže uvedených místech:
● Kostnické n. mezi schody a trafostanicí 
● Komenského náměstí křižovatka Rohá-
čova/Blahoslavova 
● Náměstí Barikád roh parku proti vcho-
du Roháčova 73 
● Žižkovo náměstí roh Ondříčkovy
a Radhošťské mimo zeleň 
● Křišťanova/Radhošťská roh parku
a chodníku 
● Škroupovo náměstí prostor na rohu
Ševčíkova/Škroupovo  
● Slezská 101 vnitroblok 
● Biskupcova/Na Vápence křižovatka
ulic proti vozovně 
● Nad Ohradou proti č. 7 
● K Lučinám/Na Lučinách křižovatka
ulic – trávník uprostřed 
● Luční/U Kněžské louky proti garážím
u křižovatky 
● Pod Lipami/Buková křižovatka u vcho-
du č. 70
Odkladné plochy jsou vždy na chodníku
mimo zeleň. Stromky budou sváženy ve
dnech 13. 1., 27. 1. a 10. 2. 2003. Odklá-
dáním stromků na uvedená místa usnadní-
te jejich svoz a pomůžete zachovat čistotu
na území Městské části Praha 3.
Prosíme o vaši ohleduplnost k zeleným
plochám a oceňujeme váš zájem o udržení
pořádku ve svém okolí.

Za pochopení a ochotu ke spolupráci
vám děkuje OTSMI

Dobré zprávy pro milce ãaje

Nepotfiebné
vánoãní stromky

BohosluÏby o Vánocích

Kdo byl na fotografii?

Co nového v AERU

Nový český film Fimfárum

Adventní atmosféru v naší městské části letos spoluvytvářejí čtyři velké vánoční stromy
se světelnými girlandami na Ohradě, na náměstí Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Lob-
kovic a na Havlíčkově náměstí.
Světelná vánoční výzdoba je nainstalována na sloupech veřejného osvětlení na hlavních
ulicích Prahy 3 - Husitské, Koněvově, Želivského, Seifertově, na Vinohradské a na Ol-
šanském náměstí. Celkem šedesát světelných prvků v podobě komet, sněhových vloček,
hvězd nebo vánočních stromků se rozsvítilo 4. prosince a ulice Prahy 3 budou oživovat až
do 7. ledna.
Celkové náklady na vánoční výzdobu činí 200 tisíc Kč, Praha 3 pořídila vánoční výzdobu
v první polovině 90. let jako vůbec první pražská městská část. Za tu dobu jsou vánoční
dekorace celkově opotřebované a náklady na jejich opravy a údržbu se zvyšují. V průběhu
let se také rozšířila nabídka na trhu s podstatně nižšími nároky na odběr elektrického prou-
du. Proto Rada MČ P-3 v nedávné době rozhodla o kompletní obměně v příštím roce.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Vánoãní v˘zdoba v ulicích Prahy 3

Mikulá‰ská v Akropoli

❆ Česká mše vánoční J. J. Ryby -
orchestr a sbor UK Praha v kostele

sv. Prokopa 18. 12. v 19.30 h.
Dobrovolné vstupné, výtěžek bude

věnován na opravu kostela sv. Rocha
na Olšanském náměstí.

❆ Kostel sv. Prokopa 22. 12. v 19 h:
Radka Fišarová a David Uličník -

muzikálové a vánoční melodie 
pro zaplavené Štěchovice. 

Během koncertu budou předány dárky
rodinám ze Štěchovic.

Veselá škola


