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Volební úãast 32,92 %

Celkem zapsaných voličů 61 297 
- vydaných úředních obálek 20 177
- odevzdaných úředních obálek 20 151
Platné hlasy celkem 173 061
Počet volených členů zastupitelstva 36

V˘sledky voleb podle politick˘ch stran
Volební strana hlasy v %
1. Občanská demokratická strana 36,02
2. Sdružení ED, ODA, CZ, NK

- Demokraté Jana Kasla 20,61
3. Česká strana sociálně demokratická 16,00
4. Komunistická strana Čech a Moravy 10,72
5. Unie svobody – Demokratická unie 8,06
6. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 5,27
7. Strana pro otevřenou společnost 2,75
8. Česká strana národně sociální 0,52
9. Strana demokratického socialismu 0,05

Kandidáti zvolení do ZMâ Praha 3
Volební strana - počet zastupitelů 
ODS - 16, ČSSD - 7, Demokraté Jana Kasla - 8, KSČM - 3, US-DEU - 2, KDU-ČSL - 0,
Strana pro otevřenou společnost - 0, Česká strana národně sociální - 0, Strana demokra-
tického socialismu - 0

Kandidáti zvolení do ZMâ Praha 3 
(abecedně za jednotlivé strany - v závorce počet obdržených hlasů) 

ODS 
Benda Martin, Mgr. (1 749), Český Milan (1 851), Císařová Blažena (1 958), Graciasová
Marcela (1 702), Holeyšovský Ivan, MUDr. (1 673), Hurda Pavel (1 690), Kozumplíková
Milena (1 679), Lochman Zdeněk (1 707), Mirovičová Kamila (1 973), Pecha Ondřej
(1 771), Reisiegel Daniel (1 727), Rusová Eva, MUDr. (1 995), Šmíd Jan (1 609), Zeman
Marek, MUDr. (1 810), Zvěř Pavel, ing. (2 018), Žmolíková Jana, MUDr. (1 633)

Sdružení ED, ODA, CZ, NK - Demokraté Jana Kasla
Cháb Jakub, PhDr. (1 069), Heller Josef, ing. MBA (1 129), Kubiče Pavel (1 071),
Mikeska Tomáš, ing. (1 219), Pavelka Zdeněk (1 212), Procházka Miroslav, MUDr.
(1 312), Roubal Tomáš (1 064), Zeman Ivo, ing. (1 125)

ČSSD
Holub Jan, ing. (710), Kaprasová Eva, RNDr. CSc. (724),
Koksová Marie (875), Kucián Michal (896), Nigrin Bohuslav, ing. (1 103), Plíva Jan
(1 078), Vrabcová Vlastimila (726)

KSČM
Janouch Roman, Mgr. (471), Nezpěvák Vladimír, ing. (790), Procházka Karel, ing. (568)

US-DEU
Jungwirth Jiří, MUDr. (632), Mušková Dana (581)

Kandidáti zvolení do Zastupitelstva hl. m. Praha
za volební obvod 4 – obãané Mâ Praha 3

ODS: Český Milan, Hurda Pavel, Pecha Ondřej, ČSSD: Poche Miroslav, ing. Mgr.,
KSČM: Ambrož Pavel

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 3 se koná 26. listopadu
v 15 hodin v zasedací síni radnice, Havlíčkovo náměstí 9.

Z podkladů www.volby.cz zpracovala Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

V˘sledky voleb 
do Zastupitelstva Mâ Praha 3

Ve středu 30. října proběhly na novém železničním mostě nad Seifertovou ulicí nebývalé zatěžkávací zkoušky.
Nedočkavé krasavice se chystají zatížit most, aby po nich mohly v budoucnu jezdit jejich mladší kolegyně - i v 21. století jako první pro-
jely po novém železničním mostě parní lokomotivy. Foto archiv SUDOP Praha, a.s.

Studený podzimní večer, čtvrtek 7. listopadu. Krátce
před třiadvacátou hodinou sdělují policejní ředitel Pra-
hy 3 plk. Jiří Neuwirth a šéf kriminalistů mjr. Aleš Haisl
svým spolupracovníkům poslední detaily rozsáhlé bez-
pečnostní akce. Pro tuto poradu si vybrali přístupovou
cestu k Památníku na Vítkově, kde jejich pokynům na-
slouchá několik desítek policistů, někteří z nich v neprů-
střelných vestách. Na místě je přítomen starosta Prahy 3
Milan Český, který bude policisty doprovázet v průběhu
celého večera. Vítkov po chvíli opouští asi dvacítka poli-
cejních vozidel. Policisté odjíždějí na kontrolu vytypova-
ných objektů. Týká se několika restaurací, nočních klubů
i ubytoven zahraničních dělníků. V těchto provozovnách
policisté zjišťují totožnost hostů i personálu. Nemusí jít
vždy jen o hledané osoby. Nezákonné jednání by se moh-
lo týkat nezletilého personálu, nalévání alkoholu

mladistvým nebo přítomnosti drog. Na ubytovnách má razie průběh, jehož obrázky můžeme občas vidět v televizi - vystrašené tváře
polospících cizinců, příšerné prostředí a životní podmínky, ve kterých zde tito lidé přebývají. Pro tentokrát nebyl na ubytovnách zjištěn
nikdo, kdo by neměl osobní doklady nebo povolení k pobytu v pořádku.
Kolem půl dvanácté v ulicích Prahy 3 zároveň začíná část akce zaměřená na kontroly řidičů a hledání odcizených vozidel. Strážníci měst-
ské police a dopravní policisté jsou prakticky na všech přístupových cestách. Celá oblast je uzavřena tak, aby se žádné auto odjíždějící
z Prahy 3 nemohlo policejním hlídkám vyhnout. Kontrolovány jsou osobní doklady, doklady od vozidla, řidiči se podrobují dechovým
zkouškám. Strážníci městské policie prostřednictvím elektronického systému prověřování vozidel zjišťují, zda se v konkrétním případě
nejedná o hledaný automobil. Do časných ranních hodin bylo zkontrolováno celkem 546 motorových vozidel, policisté zadrželi 9 pod-
napilých řidičů. Počet zjištěných přestupků v průběhu celé bezpečnostní akce přesáhl stošedesát.
Ve dvě hodiny v noci už začíná být pořádná zima. Na tvářích policejních šéfů i starosty, kteří jsou právě na stanovišti hlídky za křižo-
vatkou Ohrada v ulici Pod Krejcárkem je ale vidět spokojenost. „Smysl této akce je především v oblasti prevence. Policisté jsou ve vel-
kém počtu v ulicích, kontrolujeme objekty, ve kterých se mohou vyskytovat osoby, podílející se na páchání trestné činnosti,“ konstatu-
je policejní ředitel plk. Jiří Neuwirth. Podobné hodnocení má také starosta Prahy 3 Milan Český: „Dnes jsem byl svědkem perfektní
práce našich policistů. Hodně spoluobčanů vnímá problém bezpečnosti velmi naléhavě. Pokud bude policie v rámci možností provádět
podobné akce, věřím, že to pocit bezpečí u mnoha lidí výrazně zvýší.“
Další dny potvrdily, že policejní zásah ze začátku listopadu nebyl ojedinělou událostí a že   policisté v takových bezpečnostních akcích
hodlají pokračovat - další totiž proběhla 18. listopadu. Mimo jiné bylo předvedeno 6 cizinců pro podezření ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí, zadrženo bylo také 8 podnapilých řidičů. Jen o den později policisté v odpoledních hodinách vše
zopakovali. Bilance této akce nebyla v době odevzdání článku dosud k dispozici. -pb-

Noc modr˘ch majákÛ

S cílem vytvořit stabilní koalici, která bude v příštích čtyřech letech spravovat Městskou
část Praha 3, spolu jednaly pracovní skupiny ODS a ČSSD. Výsledkem je vznik smlouvy,
která řeší budoucí spolupráci v rámci Zastupitelstva MČ Praha 3. Koaliční dohoda byla
podepsána 13. 11. na žižkovské radnici.

17. listopad je v naší zemi symbolem odporu proti totalitě a touhy po svobodě. Bylo tomu tak při událostech 17. 11. 1939 – vystoupení
studentů proti totalitě fašistické, tak 17. 11. 1989 – proti totalitě komunistické. Komunistický režim padl a já si kladu otázku, jaký je
17. listopad 2002. Vzmáhá se totiž ve mně pocit, jako by se tento den, toto datum stávalo pouze symbolem, jako by se jeho obsah začal
pomalu nenápadně vytrácet. Jako by občané
naší země začínali mít strach z nabyté svo-
body a z ní plynoucí odpovědnosti. Jako by
se znovu začínali upínat k ochranitelským
rukám státu před odpovědností, které by
mohli a měli dostát sami.
Nadějí pro mě jsou lidé, kteří revoltu jak
v roce 1939, tak i v roce 1989 iniciovali.
Jsou to mladí, vzdělaní lidé, mnohdy již i se
zkušenostmi ze zahraničí.
Jsem přesvědčena, že tito lidé budou schop-
ni zvážit všechna velká rizika plynoucí ze
svobody a z ní vyplývající odpovědnosti.
Ale budou schopni zvážit i podstatně větší
rizika situace, kdy by svoboda, třeba nená-
padně a po malých kouscích, nám byla
umenšována? Jsem přesvědčena, že tito lidé
budou barometrem, je-li naše země svobod-
ná a prosperující. Bude-li tomu tak, pak bu-
de i důvod slavit 17. listopad nejen jako
symbol, ale i jako opravdový státní svátek.

Milena Kozumplíková

Je‰tû k v˘roãí 17. listopadu

V předvečer tohoto výročí proběhl již tradičně také závěrečný koncert festivalu
Nekonvenční žižkovský podzim v aule VŠE

Foto Michal Škvor
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 9. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 16. 12.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 23. 12.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 2. 12. a 30. 12.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 9. 12.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 16. 12.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 23. 12.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 2. 12. a 30. 12.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 9. 12.
10. Ambrožova/Malešická 16. 12.
11. Jeseniova 143 23. 12.
12. V Zahrádkách/Květinková 2. 12. a 30. 12.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 9. 12.
14. Koněvova/V Jezerách 16. 12.
15. Buková/Pod Lipami 54 23. 12.
16. Křivá 15 - vedle domu 2. 12. a 30. 12.

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

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve každý 1. čtvrtek v měsíci na prohlídku

za 1 Kč, otevřeno do 20 h a na výstavu:
Staropražské Vánoce do 2. 2., Emma

Srncová – obrazy z let 1965-2002 do 16. 3.
●

Svaz diabetiků P-3 informuje:
● Rehabilitační plavání pokračuje

v bazénu Pražačka vždy ve čt od 14.30 do
15.15 h ● Páteční kulturní akce se nyní
konají v Hudební škole hl. m. Prahy na
Komenského nám. 9 – 20. 12. od 15 h
se představí umělecký soubor Albatros

v programu Předvánoční podvečer
●

Volná myšlenka ČR – humanistické
a etické sdružení občanů bez vyznání,
klub Praha, zve na besedy v klubové
místnosti ÚMČ Praha 1, Revoluční 5

(zvýšené přízemí vpravo), které se konají
každé 2. úterý v měsíci (listopad-květen): 

10. 12. Beseda o Mariánském sloupu

NOVINKY
PRO SENIORY

Svaz důchodců zve na Mikulášskou
taneční zábavu ve středu 4. 12.

od 14 do 17 h do velkého sálu SOU,
Učňovská 100/1, P-9, tram 9, 16. K tanci
i poslechu hraje Žižkovanka, občerstvení

zajištěno, je připravena tombola pro štěstí.
Těšíme se na vás!

Vánoční pobyt pro seniory – poslední
volná místa: Benecko, 10 dní za 2 600 Kč,
s plnou penzí, od 16. do 26. 12. Info Klub
Svazu důchodců ČR Praha 3, Hořanská 2,

vždy v pondělí v 15-16 h
nebo J. Šimková 284 861 961.

●

Žižkovanka hraje opět ve středu 11. 12.
od 15 hodin k tanci i poslechu v SOU

Učňovská 100/1, P-9.
Návštěvníci pravidelných středečních

tanečních odpolední v sále SOU na Jarově
by rádi poděkovali MČ Praha 3 za to, že

díky dobré zábavě mohou alespoň na
chvíli zapomenout na všechny starosti

a znovu si zopakovat: „Ta muzika je jako
lék a kdo ji má rád, je na parketě mlád.“

●

Pro zpříjemnění zimního a jarního 
období nabízíme několik programů 

pro osoby seniorského věku:
vzdělávací - angličtina, mozek a paměť,
PC kurz, literární kroužek, přednášky,

pohybové - rehabilitační cvičení, cvičení
s hudbou a společenské - taneční kurzy,
setkání u kávy Začít není nikdy pozdě,

seniorský maškarní bál. Na jaře pořádáme
jednodenní výlet do okolí Prahy

a přírodovědné vycházky s výkladem
botanika. Kurzovné je ve výši 20-40 Kč
za jednu lekci programu, zápis začíná

2. 12. a trvá do 11. 12., každý den kromě
pátku od 9 do 12 h: Remedium Praha,

Vinohradská 176, P-3 (6. p.), 
tel. 272 739 833. 

Jste srdečně zváni! Remedium Praha
●

Dům pro seniory PORTUS zve 
● v pá 13. 12. od 14 h na Vánoční sešlost

seniorů v sále divadla Akcent (Ženské
domovy), Smíchov ● v so 14. 12. mezi

13. a 18. h na Vánoční projížďku Prahou
pro imobilní a hůře pohyblivé občany.

Nová tel. čísla: Senior telefonu 222 221
771 - info, recepce 222 221 073-5, Areion
224 917 003, 224 921 851, 224 916 644.

●

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

Svaz důchodců v P-3 přeje vše nejlepší: 
D. Jirkovské, J. Burešové, V. Uhlířové, 

J. Linhartové, H. Stejskalové 
a M. Volejníkové.

Podûkování za solidaritu

Rada mûstské ãásti Praha 3
Nové dûtské hfii‰tû

Dvoutisící strom v rámci obnovy
uliãního stromofiadí 

Již v minulém čísle jsme uveřejnili poděkování starostovi Milanu
Českému a zastupitelstvu naší městské části za poskytnutí fi-
nanční výpomoci povodněmi nejvíce postiženým obcím a měs-
tům. Do sekretariátu starosty na naši radnici přišla další poděko-
vání od obce Nižbor, Stradonice a Žloukovice, města Vodňany
a obce Dýšina. Za všechny vyjímáme poděkování strarostky ob-
ce Dýšina Mgr. V. Kuklíkové: „Obec Dýšina Vám velmi děkuje
za tak krásný dar – projev lidské solidarity. Kéž bychom Vám ne-
opláceli ve stejné situaci, ale v daleko radostnější. Ocitli jsme se

na chvíli v neštěstí, ale Váš humánní krok nám ho pomáhá překonat… Váš dar přijímáme
s velkou pokorou a díky.“    redakce

Na Koněvově ulici zasadili 14. 11. ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Zdeněk Zajíček
a starosta MČ Praha 3 Milan Český symbolický dvoutisící strom v rámci systema-
tické obnovy uličního stromořadí.

Jedná se o platan javorolistý. Byl vysazen nad křižovatkou Ohrada v aleji po levé straně
ulice ve směru na Vápenku. Rozsáhlá obnova stromořadí v ulici Koněvova probíhá v ná-
vaznosti na rekonstrukci povrchu komunikace. Opravy chodníků, kácení dřevin a veške-
ré práce s tím spojené provádí TSK hl. m. Prahy, novou výsadbu a následnou péči o stro-
my zajišťuje Odbor městské zeleně MHMP. Obnova stromořadí byla v současné době
nevyhnutelná. Před jejím zahájením zde rostlo - v mnoha případech spíše živořilo - 139
stromů. Bylo nutné odstranit 135 stromů a 4 stromy přesadit. V ulici bude vysazeno 166
platanů javorolistých (Platanus x acerifolia ‘Pyramidalis‘), které jsou vhodné pro měst-
ské prostředí a dobře snášejí i znečištěné ovzduší. Investorem obnovy stromořadí je hl. m.
Praha. Finanční náklady na výsadbu stromů (nezapočítány náklady na rekonstrukci chod-
níků a kácení původních dřevin) činí 1 446 000 Kč, obnova by měla být ukončena do kon-
ce roku 2002. Petr Blažek, tiskový mluvčí (ze zprávy Odboru městské zeleně MHMP)

Nové hřiště bylo otevřeno v Habrové ulici
1. listopadu. Je to první dětské hřiště v na-
ší městské části, kde jsou použity velké
herní prvky, na kterých si mohou hrát
i větší děti do 12 let. Menší děti zde mají
houpadla na pískovišti, průlezky a houpač-
ky, hřiště je oploceno a na noc se zamyká.
Cena za obnovu hřiště je 960 000 korun.

Opravené schody
Od parku Židovské pece do ulice Pod Li-
pami byla nákladem 287 000 korun opra-
vena dvě terénní schodiště.

Jitka Kypová, OTSMI, 
oddělení správy zeleně

Odbor dopravně správních agend Magistrátu hl.m. Prahy oznamuje, že od 23. 9. 2002 za-
hájilo zkušební provoz další odloučené pracoviště registru silničních vozidel v areálu
STK Jarov v Praze 3, Osiková 2, tel.: registr 248 814 098. Úřední doba: po a st 7.45-
12.15 a 12.45–17 h, út a čt 7-11.30 a 12-15.30 h. Na tomto pracovišti se provádějí veške-
ré úkony spadající do kompetence registru silničních vozidel, kromě schvalování technic-
ké způsobilosti individuálně dovezených vozidel a vydávání druhopisů technických
průkazů za ztracené nebo odcizené. Schvalování technické způsobilosti individuálně
dovezených vozidel lze vyřídit na všech ostatních odloučených pracovištích, žádosti o vy-
dání druhopisu technického průkazu za ztracený nebo odcizený vyřizuje pracoviště Pra-
ha 4, Kongresová 2, tel.: informace non-stop 236 002 800, informace 974 823 818, ve-
doucí 974 823 804. Na tomto pracovišti budou odbavováni pouze žadatelé o vydání
duplikátu původního technického průkazu (v případě ztráty nebo odcizení). Ve všech
ostatních případech se, prosíme, obraťte na odloučená pracoviště registru vozidel. 
Nejbližší odloučená pracoviště registru silničních vozidel:
Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11 - vyřizování záležitostí registru vozidel a vývozy,
tel.: 284 818 926, dovozy vozidel ze zahraničí, tel.: 284 818 559. 
Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou Horou 88 - vyřizování záležitostí registru vozidel,
depozit a dovozy vozidel ze zahraničí, tel.: vedoucí 267 107 407, depozit RZ 272 762 608,
technik 267 107 490, technik dovozy 267 107 489. 
Podrobné informace o potřebných náležitostech k vyřizování žádostí v Evidenci silnič-
ních vozidel naleznete na www.praha-mesto.cz, odkaz „Potřebuji si vyřídit“. -red-

Parkovacích míst je nedostatek, ale jak je ze snímků pořízených Odborem životního pro-
středí v Laubově a Čajkovského ulici zřejmé, někteří řidiči si je prostě vybojují. Raději si
ani nevšimnou, že pod jejich koly se právě snaží založit kořenový bal nově vysazený
strom, který někomu jinému může svou svěží zelení zpříjemnit život ve velkoměstě. Až se
budete snažit někam vmáčknout, věnujte proto, prosím, pozornost tomu, po čem vaše ko-
la musí nejprve přejet.
V budoucnu budete možná muset překonat i zábrany, o které Úřad městské části Praha 3
požádal Technickou správu komunikací hl. m. Prahy redakce 

Radniční noviny také na internetu -
www.praha 3.cz, rubrika kultura.

Pokud nemáte ve své schránce Radniční
noviny, volejte prosím

INFOLINKU distribuční firmy 
ADM - 283 101 505.

Úřad MČ Praha 3 se omlouvá všem
návštěvníkům radnice na Havlíčkově
náměstí za částečné nepohodlí. Stále

zde ještě probíhá sanace vlhkého
zdiva v části suterénu a přízemí,

která omezí váš pohyb v chodbě od
vchodu až k výtahu. Práce budou

hotové v polovině prosince.

Registr silniãních vozidel

Také se vám podafiilo zaparkovat ?

ze dne 16. 10. 2002 
Vzala na vědomí 
● plán oprav 2003 ● podmínky pro po-
skytnutí náhradních nebytových prostor
v souvislosti se záplavami
Souhlasila
● s uzavřením mandátní smlouvy na úklid
chodníků – oblast I s firmou TEST ● s uza-
vřením mandátní smlouvy na úklid chodní-
ků – oblast II s firmou TEST ● s poskyt-
nutím daru z fondu sociálního
a zdravotního na sociální účely ● s prove-
dením veřejné zakázky – dokončení rekon-
strukce divadla Ponec
Vzala na vědomí
● zápis ze zasedání zdravotní a sociální
komise RMČ ze dne 3. 10. 2002 ● proto-
kol z provedené kontroly a vyjádření ředi-
tele ZŠ Perunova 6 ke zjištěným nedostat-
kům

ze dne 30. 10. 2002
Schválila
● návrh smlouvy o výpůjčce s Občanským
sdružením Za Trojku ● návrh smlouvy
o výpůjčce s Občanským sdružením Klub
přátel Žižkova ● směrnici RMČ k hospo-
daření s majetkem ● úpravu rozpočtu vý-
dajů MČ P-3 na rok 2002 ● přijetí daru pro
MČ P-3 „data video projektor“ od generál-
ního ředitele Softir ● dohodu o technic-
kých zásadách spolupráce při ochraně

a obnově stromořadí při zřizování a provo-
zování podzemních a nadzemních vedení
veřejné telekomunikační sítě a stanovení
podmínek pro tyto činnosti s firmou Český
Telecom
Vzala na vědomí
● změnu úplného znění zřizovací listiny
příspěvkové organizace Sportovní a rekre-
ační areál Pražačka ● návrh tajemnice
ÚMČ na poskytnutí darů zaměstnancům
MČ, kteří byli postiženi povodní v srpnu
2002, ze Zaměstnaneckého fondu ve výši
15 tis. pro každého postiženého zaměst-
nance ● návrh tajemnice ÚMČ na přiznání
odměn vedoucím odborů ÚMČ ● stanovis-
ko JUDr. Veselého ze dne 30. 10. 2002
k důsledkům zániku mandátů členů zastu-
pitelstva ve vztahu k voleným orgánům
MČ P-3
Doporučila
● ZMČ schválit „Program regenerace
městské památkové zóny- MČ P-3, Žižkov,
jako jeden z výchozích podkladů pro nava-
zující pořizování územně plánovacích
podkladů a dokumentací i jako podpůrný
podklad pro práci stavebního úřadu při
rozhodování ve věcech výstavby v daném
území 
Souhlasila
● s uzavřením smlouvy o dílo mezi MČ
P–3 a firmou AneT-Advanced Network
Technology 

Je‰tû k oãkování proti Hepatitidû A
Na naši redakci se obrátilo několik čtenářek s dotazem, proč nejsou děti z Prahy 3 ve vě-
ku 3-5 let také bezplatně očkovány proti žloutence. MČ P-3 záměr očkování zvažovala
a požádala proto hlavního hygienika hl.m. Prahy MUDr. Vladimíra Polaneckého o od-
borné stanovisko. Z jeho dopisu vyjímáme: „Mimořádné očkování, to je i očkování dětí
ve věku 3-5 let proti virové hepatitidě A v souvislosti s povodněmi, se provádí dle § 2 vy-
hl.č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Toto očkování při epidemii
a nebezpečí jejího vzniku nařizuje s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví ČR
pouze krajský hygienik… Z tohoto plyne, že vyhlásit mimořádné očkování dětí ve věku
3-5 let na Praze 3 není v kompetenci samosprávy MČ Praha 3. Pro vaši informaci uvá-
dím, že epidemiologická situace v Praze je klidná. V případě individuálního výskytu bu-
de řešena efektivními, standardními prostředky ve smyslu zákona tak, jak hygienická
služba běžně provádí. Příkaz paní ministryně MUDr. Součkové je zcela jasný a jsem po-
vinen akceptovat jej jak já, tak i orgány státní správy a samosprávy...” -red-
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Jarmila Havlíčková žije přes 70
let ve 4. patře v domě bez výtahu.
Ven se nyní dostane jen málokdy.
Manžela pochovala před čtvrt sto-
letím, syn žije mimo Prahu, s nej-
mladší sestrou, která oslavila 90.
narozeniny, se už vídá málo. S ná-
kupy jí pomáhá sousedka a pra-
vnučka. Prapravnučka je s ní pro-
střednictvím dětských obrázků,
dětství v Krkonoších symbolizuje
loutka Krakonoše. Paní Havlíčko-
vá je milá, pečlivě upravená osůb-
ka a za počáteční nervozitu se se-
bekriticky omlouvá: „Víte, ta
stovka je hrozná.“ Narodila se ve
Vysokém nad Jizerou jako třetí dcera, po ní do rodiny obchodníka
s pekařstvím a smíšeným zbožím přibyl i vytoužený syn a ještě
dcera. Jedna vzpomínka střídá druhou, i tu, co měli v tomto před-
vánočním čase doma práce, obchod si žádal své, pět dětí také,
i služebná se musela ohánět. Tatínek Petr Hnyk pocházel ze šle-
chtického rodu a dbal na to, aby si děti osvojily němčinu, jezdily
na výměnný pobyt. Když u své třetí dcery
odhalil hudební talent, „dopřál“ jí vždy
o prázdninách – namísto dětských her - sou-
kromé hodiny klavíru. To paní Jarmila oce-
nila až později, když sama učila na klavír -
především děti svých kamarádek - jako při-
lepšení k manželovu platu. (Učila v rodině
Čáslavských i francouzského velvyslance
a potomci tehdejších žáků se k milé paní
učitelce stále hlásí.) O Vánocích zpívala
v kostele sóla jak pro katolíky, tak pro stou-
pence Církve čsl. husitské, také sestavila
40členný pěvecký sbor a učarovalo jí
i ochotnické divadlo. Na rozlučku před od-
chodem za manželem do Prahy zpívala Li-
dunku v Blodkově opeře V studni. Dnes čte
beletrii a sleduje oblíbeného Milionáře
a svěřuje se, že otázky za prvních 10 tisíc ještě uhodne. A životo-
správa? Nestonala, nerada vařila, poslední dobou má ráda kávu
a maso by naopak měnila za sladká jídla, ale kdysi si jako dcera
z pekařství tajně s kamarádkou z řeznictví vyměňovala pečivo za
uzeniny. A oblíbené krkonošské jídlo? Odpověď dostávám bez pře-
mýšlení: „Přece obyčejné sejkory! To neznáte? Nastrouhané syro-
vé brambory, trocha mouky, sůl, vejce a peče se na plotně. U nás
se pořádaly i sejkorové večírky, ale já jsem je proseděla za klaví-
rem.“ A recept na dlouhý život? Paní Jarmilu neopustil smysl pro
humor a když si naoko stěžuje, že se poslední dobou nějak zmen-
šuje a courá si noční košili po zemi, neubráním se smíchu. A že
s námi život dělá pěkné kotrmelce, ji také nerozhází. Cituje dopis

od své první krkonošské lásky, na který od-
pověděla s pravopisnou chybou a další set-
kání odmítla. Uviděli se až po letech, ona
učila jeho syna na klavír, a to v Praze, v sou-
sední ulici! 
Za paní Cecilií Samkovou jsem se vypravi-
la do Ošetřovatelského domova v ulici Pod
Lipami, kde po těžkém úrazu žije. Drobná
stařenka si právě čte časopis a v první chvíli
to vypadá, že na mě nebude mít náladu. Poz-
ději se trochu rozpovídá. Navštěvuje ji dce-
ra, syn, vnučky, pravnučky i pravnuci, těší se
na ně. Je ze sedmi dětí a byla jich prý plná
chalupa. Velkou radost měli rodiče, když se
jim jako poslední narodil syn. Vzpomíná,
jak doma ve Stránecké Zhoři u Měřína na

Vysočině chovali domácí zvířata, a tak musela pást husy, chytat
zaběhlé slepice. Jakoby nic se také zmíní, jak chodila dvakrát den-
ně 7 kilometrů, aby se vyučila švadlenou, a v neděli stejnou trasou
do dvouleté pokračovací školy. „To nebyla dlouhá cesta,“ oponu-
je, „celý den jsem seděla u šití, a tak jsem se ráda prošla! Někdy
nás šlo víc, děvčata i chlapci. Na tancovačky jsem neměla čas, ale

pěkně se nám tancovalo po sil-
nicích,“ směje se a vysvětluje:
„Když s námi šli hoši, tak nás to
tancování učili rovnou na ces-
tě.“ Po vyučení pracovala v Br-
ně, kde potkala svého manžela
– krejčího – koupili si domek
v Jaroměřicích nad Rokytnou
a společně pracovali ve své
krejčovské firmě. Později se
přestěhovali do Znojma, kde si
manžel otevřel krejčovský salon
a obchod s látkami. V roce 1938
se synem a dcerou museli před
německou okupací ze Znojma
odejít a žili jak se dalo, na čas
u rodičů, později si koupili do-

mek v Přibyslavicích u Okřístek na Vysočině. Po válce se vrátili
zpět do Znojma. Po manželově smrti před 24 lety se přestěhovala
do Prahy za dcerou. Na otázku po zdraví také odpovídá, že nesto-
nala, ale posteskne si: „Bylo nás sedm sourozenců, já byla nej-
menší a nejslabší a vidíte, zůstala jsem sama.“ Očím, které jí dří-
ve dobře sloužily, dnes pomáhají brýle, a tak hodně a ráda čte -
v časopisech, Hospodářských či Lidových novinách o kultuře, po-
litice, školství a o cizích krajích, které nemohla navštívit. Omlou-
vá se, že jí paměť již tak neslouží: „Kdyby byl čas, já bych si urči-
tě na leccos vzpomněla.“ Potom se poněkud zasní, snad z přemíry
narychlo vyvolaných dávných vzpomínek. 

Text a foto Eva Horníčková

Na náv‰tûvû ... pfied oslavou 100. narozenin
Důvodem mé návštěvy tentokrát byla kromě úctyhodného data narození 1902 i lidská touha poodhalit konečně tajemství
dlouhověkosti a nalézt optimální cestu pro naše směřování životem. Stoprocentní odpověď jsem pochopitelně dostat
nemohla, protože jen bláhovec by věřil, že něco tak složitého jako lidský život je možné shrnout během jednoho rozhovoru. 

V říjnu se v Karolinu uskutečnilo 2. Národní fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy. Do celostátní sou-
těže „O lidech s lidmi – Cena za místní demokracii 2002“ se přihlásilo 50 měst z celé republiky s 58 projekty. 
Soutěžní příspěvky byly rozděleny do kategorií: A – oblast drobných komunitních projektů, B – účast veřejnosti v konkrétních rozhod-
nutích a C – oblast plánovacích a komunálních strategií. MČ Praha 3 se zúčastnila ve skupině B projektem „Znáte svůj prostor?“ 
Jak tento projekt vznikl? V roce 1999 požádaly zástupkyně obč. sdružení Agentura GAIA radnici Prahy 3 o spolupráci při zjišťování ve-
řejného mínění na obnovu vnitrobloku Radhošťská–Křišťanova–Baranova–Lucemburská. Agentura GAIA pak provedla mezi zdejšími
obyvateli rozsáhlý průzkum, vč. setkání občanů se zástupci radnice. K další spolupráci pak byla vyzvána ing. E. Vízková, která podle je-
jich potřeb a námětů vypracovala architektonickou studii.
Výsledkem tohoto úsilí byl projekt „Znáte svůj prostor?“, za který byla MČ Praha 3 oceněna 1. místem ve své kategorii. Cenu za pod-
poru místní demokracie, kterou darovala společnost Softir, MČ Praha 3 předal ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross a pořádající organizace. Jitka Kypová, oddělení správy zeleně

Agentury GAIA jsme se zeptali na konkrétnější fakta projektu: 
Od roku 1999 proběhly dvě ankety – první zjišťovala zájem obyvatel účastnit se na změnách ve vnitrobloku a druhá již konkrétní přání
obyvatel. Osloveno bylo 300 domácností v 18 vchodech ulic Radhošťská, Křišťanova, Baranova a Lucemburská. Přímo ve vnitrobloku
proběhla veřejná akce s plánkem, kam obyvatelé zakreslovali své představy. Po jednáních s ÚMČ Praha 3 pak byla zpracována archi-
tektonická studie (ta vykalkulovala náklady na architektonické a parkové úpravy ve výši 6,6 milionů korun). V anketě se např. řešilo, zda
má být vnitroblok otevřen pro ostatní návštěvníky, jeho event. využití pro kulturní akce, zabývala se také stále aktuální otázkou volné-
ho pobíhání psů, problémy s dospívající mládeží a narkomany. Podle Agentury GAIA zdejší obyvatelé ocenili možnost této komunika-
ce i to, že jejich připomínky budou brány v úvahu při dalším zpracování.
Práce na projektu si vyžádaly cca 300 000 korun - Městská část poukázala 55 000 Kč, Agentura GAIA přispěla vlastními zdroji a zís-
kala podporu nadace VIA a hl. m. Prahy.
Podle ing. arch. Z. Fikara z Odboru územního rozvoje bude po připomínkování obyvateli a odborníky ÚMČ projekt předán k odsouhla-
sení nově zvolené Radě MČ Praha 3.  Poté by mělo následovat zpracování úpravy studie a event. další kroky k přípravě realizace celé-
ho projektu. 
Ten si můžete prohlédnout do konce prosince na adrese Agentury GAIA, Lublaňská 18, P-2, tel. 222 51 9734, -9618, gaia@ecn.cz,
stejně tak jako vznést poslední připomínky. Zpracovala Stáňa Peričová

Pokud procházíte v odpoledních hodinách
Chlumovou ulicí, nemůžete přeslechnout veselý
hlahol linoucí se z čísla 14. V Dětském centru se zde
každé pondělí, středu a pátek schází na čtyřicet dětí.
Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace,
která byla založena před padesáti lety v New Yorku a po-
máhá lidem závislým na drogách. V České republice pro-
vozuje Teen Challenge pět terapeutických komunit, dvě
kontaktní centra pro drogově závislé a dva domy návratu,
které pomáhají vyléčeným narkomanům s návratem do
života. Zakladatelka žižkovského dětského centra Lucie
Beňová pracovala v kontaktních centrech a léčebnách
a zjistila, že klíčovým obdobím mladých lidí, kteří pro-
padli drogám, je dětství. Pro založení Dětského centra si
vybrala Žižkov, čtvrť s velkým počtem dětí ohrožených

kriminalitou a drogami. Jednorázové akce nejsou v prevenci příliš účinné, důležitější je dlouhodobá práce, aktivní naplnění volného ča-
su. A proto je klubovna Dětského centra otevřena celé odpoledne, každé pondělí, středu a pátek od 14 do 18 hodin. Účast na programu
je bezplatná. Pro předškoláky jezdí mikrobus, který je po skončení programu doveze až před dům. Starší děti si cestu do Chlumovky už
našly samy. Odpolední programy mají svůj pevný řád, který kromě svačiny zahrnuje i přípravu do školy a společné ruční práce. Za hez-
kého počasí se chodí do parku, na výlety, velmi oblíbené je společné slavení narozenin.  
Hodně dětí docházelo do centra i během letních prázdnin. Vyrážely společně na výlety, na koupaliště, mladší děti měly na dvorečku ales-
poň nafukovací bazének. Jednou měsíčně jezdí na výlety, poznávají Prahu a okolí, příští léto se chystají na tábor. 
V poslední době se dětem velmi líbilo v Národním technickém muzeu, k svátku sv. Martina si zhotovily lampiony a pokoušejí se i o vý-
robky z keramiky. Součástí odpolední je i křesťanská výchova. 
Lidé, kteří pracují v centru, jsou dobrovolníci. Teen Challenge je financována především z darů církví a křesťanů. V současnosti se sna-
ží získat dostatek finančních prostředků, aby centrum mohlo být otevřeno každý všední den. Michaela Púčiková

V salonku starosty se v pátek 8. 11. předávaly ceny fotosoutěže „Žižkov 21. století“.
Na druhém místě - jak jsme uváděli v minulém čísle RN - se umístil Jaroslav Novák
s velmi vydařeným cyklem, dokumentujícím bourání Žižkova. 

Jeho dnes již unikátní fotografie jste mohli vidět také na výstavě ve vstupním foyeru rad-
nice na Havlíčkově náměstí. A J. Novák je kromě velmi dobrého fotografa také bohatou
„studnicí“ vzpomínek na nejrůznější podoby Žižkova a Vinohrad. Protože jsme je na na-
šem setkání se zástupci Odboru kultury, mj. Jaroslavem Brabcem (na snímku vlevo) ne-
stačili všechny zachytit, jistě nejsme s J. Novákem na stránkách našich novin naposledy. 
Ovšem již do vánočního čísla jsme pro vás připravili historické fotozastavení. Odkud? To
se nechte překvapit příště. Text a foto Stáňa Peričová 

S příchodem první chřipkové epidemie se nejrůznější kolektivní zařízení či prostředky
hromadné dopravy mění v komunitu nevrlých, kýchajících lidí s věčným kapesníkem
u nosu. Kašláním a mluvením dochází k vylučování neviditelných aerosolových částic do
vzduchu na vzdálenost až několika metrů, při vdechnutí částic dojde k přenosu kapénko-
vé infekce. Tato mechanická teorie vzniku nemoci je ovšem současnou západní medicí-
nou přeceňována, viry představují spíše průvodce chřipky, o jejím propuknutí daleko ví-
ce rozhoduje vyladění organismu, zranitelnost vůči té které chorobě. Celkové příznaky
chřipkového onemocnění: horečka 38-40 stupňů, zimnice, intenzivní bolesti hlavy, svalů
a kloubů, únava a vyčerpanost. Nemocný někdy trpí i nechutenstvím, pocity na zvracení,
trápí ho suchý dráždivý kašel, zánět spojivek či světloplachost. Akutní příznaky odezní
obvykle do týdne, únava nezřídka přetrvává až měsíc.
Zázračné přípravky na chřipku, kterými je náš trh zaplaven, nabízejí obvykle kombinaci
známého aspirinu s vitaminem C. Huhňavé postavy z televizních reklam ožijí již po prv-
ním doušku léku, ve skutečnosti však takový přístup spíše nemoc prodlouží. Potlačené
projevy nemoci (bolesti v krku, kašel) se vracejí nebo přesouvají na jiné místo, razantní
pokles teploty až o několik stupňů sice pacientovi přechodně uleví, horečka do 38 stupňů
je ale většinou dobře snášena a představuje cenný impulz k aktivizaci imunitních pocho-
dů. V každém případě se vyplatí respektovat průběh nemoci, registrovat jemné signály na-
šeho těla již v nejranější fázi nemoci a využít např. možnost vystavení pracovní neschop-
nosti praktickým lékařem. Mně osobně se osvědčil homeopatický lék Oscilococcinum
(celkem 3 dávky po 6 hodinách), zajímavé možnosti skýtá např. akupunktura, makrobio-
tika či fytoterapie (léčba bylinami). Pokud přes všechna opatření nemoc propukne v plné
síle, máte ještě jednu volbu: schovat před nemocí hlavu do písku („to ten prskající otrapa
v tramvaji“) nebo si chřipku jednoduše vychutnat. MUDr. Tomáš Morava

Pravidelné výstavy, které pořádala naše městská část v nové Galerii pod radnicí, se mu-
sely na čas přestěhovat. V budově radnice na Havlíčkově náměstí v současné době probí-
hají sanace vlhkého zdiva, a to v přízemí i v suterénu. Městské části se však podařilo ve
spolupráci se Stavební spořitelnou České spořitelny zajistit kontinuitu těchto výstav. Ve
vstupní hale Stavební spořitelny ve Vinohradské 180 tak do 14. listopadu vystavoval své
tempery, pastely, akvarely a oleje především z šedesátých let malíř Miloš Padevět, jemuž,
ač přespolnímu, byl Žižkov častým námětem k jeho malbám. 
Reprodukce obra-
zů Miloše Padevě-
ta pak od 20. listo-
padu vystřídaly
dobové fotografie
členů Klubu foto-
grafů amatérů
v Žižkově. Tento
klub, jako jeden
z mála v republi-
ce, existuje nepře-
tržitě přes 70 let.
Vždy byl spjatý se
Žižkovem a byl
součástí amatér-
ské kultury, jak
o tom svědčí bo-
hatý fotografický
archiv. Touto
výstavou, na které
představilo své
práce osm foto-
grafů, se uzavírá
kulaté výročí
sedmdesátiletého
trvání KFAŽ. Do Stavební spořitelny České spořitelny na Vinohradské 180 v Praze 3 mů-
žete na tuto výstavu zajít až do 4. prosince. Eva Horníčková

Setkání s pamûtníkem vÏdy potû‰í

Vychutnáte si leto‰ní chfiipku?

Galerie pod radnicí v náhradních prostorách

Foto Radek Homola - KFAŽ

Z vernisáže reprodukcí obrazů Miloše Padevěta (vpravo)
Foto Jan Dostál

Dûtské centrum

Foto archiv Dětského centra

Cena za místní demokracii 2002



Strana 4 Nejnovější informace naleznete také na webových stránkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz 11/2002

Divadlo Járy Cimrmana našlo po letech putování Prahou své snad definitivní útočiště na
Žižkově. Jakoby se kruh uzavřel – narodilo se totiž 29. 10. 1966 jen pár metrů za hrani-
cemi dnešní Prahy 3, ve vinohradské Dykově ulici, a to dokonce v rodném domě svého
protagonisty, Járy da Cimrmana, vídeňského rodáka. Text a foto –aug-

Všechny to znáte. Blíží se Vánoce, my se
vyzbrojíme hadry, kýbly a čisticími pro-
středky a blýskáme. Každá na to jdeme ji-
nak, já vždy uklízela nárazově a nepláno-
vaně. Letos mně však stále znělo v uších
nepochopitelné přiznání mé matky, že
před příchodem předem objednané profe-
sionální gruntovací čety byt ještě předuk-
lidila, aby se nedostala do zlých řečí.
Abych se před ní nemusela stydět, je ne-
zbytné jít na to nějak od lesa. Podplatím
děti, manžela, souseda, napadalo mě, než
se mi do rukou dostala výpravná publika-
ce s tisícem a jednou radou jak snad na
úplně všechno. To je ono! Trumfnu i pří-
bytek rodičů, jinými
slovy prostředí vhod-
né pro astmatiky
i alergiky všeho dru-
hu. Po letmém proli-
stování patřičné kapi-
toly jsem dala autorce
ze zámoří zapravdu,
že šetřit čas je to, oč
nám, hospodyňkám,
běží. Po bližším stu-
diu se mě však zmoc-
nily pochyby. Hodně
tiskařské černě spo-
třebovalo doporučení,
že je třeba věnovat čas pečlivému píse-
mnému a detailnímu popisu práce, aby-
chom byly ve finále překvapeny, kolik ča-
su jsme ušetřily. K tomu nejlépe poslouží
viditelně umístěná tabule se jmény. Dobré
je - aby nedošlo k nežádoucímu omylu -
vylepit na ni fotografie. Každý večer si
pak v klidu nejprve odškrtáme již splněné
a naplánujeme další úklid na příští den, tý-
den, měsíc, čtvrtletí a jako vyvrcholení
úklid roční. Pro zjednodušení a časovou
úsporu je výhodné přiřadit si k jednotli-
vým činnostem časové údaje, které po vy-
konání porovnáme se skutečností a pří-
padně opravíme, jak se praví v kapitole
Velký úklid. Můžeme použít i „nařízenou
minutku a po skončení si poznačíme, jak
dlouho nám práce skutečně trvala”. Kniha
nešetřila jen dobrými radami, ale pro za-
čátečnice měla v zásobě i mnoho užiteč-
ných příkladů. Třeba vysypávat drobky
z topinkovače na novinový papír budeme
podle autorky stejně dlouho jako oprašo-
vat a otírat okenní rámy. Výměna pytlíku
do vysavače nás bude stát zhruba stejně
času jako odstranění omastku z pánve…
Nevím, jak velká okna a rámy mají v Lon-
dýně, jak složité pytlíky a zaomastkované

pánve jsou v tamních domácnostech, ale
od této pasáže jsem již nebrala další nepo-
stradatelné informace vážně. Ani jsem ne-
zapřemýšlela o výrobě praktického nosiče
kartáče ze seříznuté petlahve a starého
opasku, který „tak budu mít stále u sebe
a kdykoli mohu cokoli překartáčovat“.
Proboha, co tak často v tom Londýně kar-
táčují, začala jsem zpytovat svědomí?
Nechtělo se mi ani zahýbat a prošívat
spodní lem staré zástěry, abych tak „ve
vzniklých kapsách mohla po bytě přenášet
drobnosti, které se při úklidu najdou“
a které bych si „později mohla přetřídit“.
Pasáž o očistě lustru s pomocí igelitových

pytlíků omotaných
kolem žárovek ve
mně vzbudila děs. Vá-
noce se kvapem blíži-
ly a já začala nervóz-
ně přeskakovat další
rady stran časové
úspory. Nemusím po-
dotýkat, že má rodina
navíc vytrvale odmí-
tala vydat mi své no-
vé pasové fotografie
a jakkoli spolupraco-
vat. Byla jsem v kon-
cích. Kapitolu o po-

nožkách praných se záclonovými
kroužky, „aby se nám nepopletly“, jsem
už vynechala úplně. Jediné, co bylo ve fi-
nále jisté, že na objednání profesionální
úklidové čety je již pozdě, a také, že tuto
knihu před dcerou - začínající hospodyň-
kou, rozhodně utajím. Stačí, že jsem pro-
marnila čas já. O to více a s nebývalou ve-
rvou jsem se po jejím odložení na dno
knihovny vrhla do sice neplánovaného,
ale rozhodně časově nejúspornějšího úkli-
du. Záclony, okna, zrcadla, lustry, dveře,
radiátory, podlahy… Však to znáte. A ku-
podivu mi to tentokrát netrvalo ani tak
dlouho. A než budeme malovat, cestovat
či chovat nějaké domácí zvíře, udělám to
rozhodně bez předchozí přípravy. V ušet-
řeném volnu pak zajdu třeba do knihovny
a v nějaké nově vydané knize pro začáteč-
nice si přečtu, co dělat s volným časem!
P.S. Bude-li vás zajímat, co si obléci na
nákup v supermarketu a jak se vypořádat
s faktem, že jste si zapomněli tužku a ne-
můžete si sepsané položky odškrtávat, rá-
da vám poradím. Zdarma přihodím i ná-
pad, co se starým zahradním kolečkem,
ledovou tříští a nápoji, čekáte-li návštěvu.

Eva Horníčková 

Milí čtenáři,
naše hádanka tentokrát vypadá jednoduše, ale nenechte se oklamat. Vaším dnešním úko-
lem je napsat nám do 5. prosince, kdo se oblékl do těchto krásných uniforem. Případ-
ný časový či místopisný údaj není podmínkou. Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Rad-
niční noviny, Lipanská 7, Praha 3. redakce

Naposledy se setkáváte na našich stránkách s Nekonvenčním
žižkovským podzimem. Vyprodaná aula VŠE na náměstí
W. Churchilla uzavřela 16. 11. koncertem „Dvořák a Anglie“
šestý ročník tohoto mezinárodního hudebního festivalu. 
Jeho zakladatel a umělecký garant Jiří Hošek se nám svěřil se svými
dojmy. „Mám velkou radost, že festival oslovil nejen stálé publikum,
ale dostal se už do širšího povědomí,“ o čemž svědčí většina vypro-
daných vstupenek, dodáváme. „Už jsme si mohli dovolit i odvážnější
dramaturgii,“ hodnotí J. Hošek, „a posluchačsky náročnější skladby
např. současných skladatelů, kteří zde rádi účinkují.“ 
Vedle sebe se tedy snoubily nejrůznější žánry, od jazzu, klasiky až po
šantán, přišli se podívat i milí hosté - v Atriu to byli např. violoncel-
listé prof. Miloš Sádlo a Josef Chuchro. Impozantního varhanního
koncertu v neméně impozantním sále Památníku na Vítkově se zú-
častnili dokonce tři potomci zde uváděného skladatele Josefa Kličky.
Na Loveckou symfonii - poctu sv. Hubertovi - přišla většina myslivců
v uniformách, aby si v hotelu Don Giovanni poslechla lovecké sklad-
by tří Mozartů – otce Leopolda, Wolfganga Amadea i jeho syna Fran-
tiška Xavera. Velikou hudební lahůdkou, na kterou jsme se těšili letos
asi nejvíce, bylo však Mozartovo Requiem v kostele sv. Prokopa.
J. Hošek tak spolu s farářem Milošem Szabo završil dlouholeté úsilí
uvést tuto nádhernou skladbu právě ve zdejších neogotických prosto-

rách, pro requiem akusticky i duchovně velmi příhodných. 
Rádi tlumočíme poděkování J. Hoška návštěvníkům, že při-
šli v tak hojném počtu, jakož i všem účinkujícím, kteří po-
chopili smysl festivalu - nemohli být placeni v obvyklých
honorářových relacích. Předáváme také jeho dík všem pro-
vozovatelům a majitelům lokalit, kde se koncerty konaly, za
mimořádnou ochotu.
Pokud si chcete na právě ukončený festival tak trochu za-
vzpomínat, na internetové adrese www.images.cz najdete
velmi pěkné fotografie Michala Škvora (za jméno Jan v mi-
nulém čísle se omlouváme), stejně tak jako jeho barvité vy-
líčení všech koncertů a představení. 

Stáňa Peričová, foto Michal Škvor

Když se v poslední čtvrtině 19. století můj
děd Josef Čvančara trvale usadil na Žiž-
kově a přijal zaměstnání u místního Měst-
ského úřadu hospodářského, k občasným
cestám do vnitřní Prahy používal služeb
koněspřežné dráhy, lidově zvané koňky.
Vozovny a konírny vznikly v roce 1883 na
místě obytných domů v dnešní Táboritské
a Chelčického ulici.
Objekty žižkovské tratě se sestávaly, vedle
opravárenské dílny a depozitářů krmiva
a steliva, ze zděné vozovny či remízy a stá-
je. V devíti oddělených kójích mělo být ustá-
jeno najednou až 126 koní. 
Provoz žižkovské trasy byl zahájen koncem
prosince 1883. V druhé polovině devadesá-
tých let odtud pravidelně vyjíždělo čtrnáct
vozů. V zimních měsících uzavřených, v let-
ních otevřených. Od šesti hodin ráno až do
dvacáté hodiny večerní v pětiminutových in-

tervalech a v mírném klusu jednoho páru ko-
ní, po 20. hodině až do 21.30 hodiny už jen
po patnáctiminutových přestávkách. Posled-
ní vůz býval vybaven modrou svítilnou. 
Využíváno bývalo 112 tahounů, z nichž 20
sloužilo jako posilující dvojitá přípřež při
stoupání v Husově (dnes Husitské) a Proko-
pově ulici. 
Trať ze Žižkova před Karlův most, dlouhá
3800 metrů, tvořila jednu ze šesti linek praž-
ské koněspřežné tramvajové osobní dopravy.
Koleje vedly z dnešní ulice Chelčického uli-
cí U Bezovky (dnes prodloužená Rokycano-
va), poté se u společenské budovy Bezovka
stáčely do ulice Prokopovy a pokračovaly
Husovou, Hybernskou, Celetnou a Platnéř-
skou ke Křižovnickému náměstí. Poslední
vůz koňky zatáhl do remízy v Chelčického
dne 27. října 1901. Od rána druhého dne to-
tiž elektrické tramvaje již zcela a navždy na-
hradily koňskou sílu. 
Vyřazené stáje i vozovna nešly využít
pro provoz elektrických tramvají, a proto ne-
unikly demolici. Areál zakoupil stavitel a podnikatel Antonín Lupíšek. Původní budovy odstranil a vystavěl zde nové domy a školu v Lu-
páčově ulici. Plánek z r. 1883 místo původního německého textu českým vybavil a novým označením doplnil v květnu 2002, 

text zpracoval a foto zapůjčil Miroslav Čvančara 

Pamûtní deska slavného vídeÀského rodáka 

Slavnostního odhalení pamětní desky se 29. 10. 2002 zúčastnili známí mystifikátoři
(zleva) Jiří Šebánek, Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak

Úklid nově? Raději ne !

Hádanka na listopad

Vyprodané sály jiÏ po‰esté

ÎiÏkovská koÀská tramvaj

Vozovna a stáje žižkovské trasy pražské
„koněspřežné“ dráhy existující v letech
1883 - 1901

Večer v Atriu byl již druhým setkáním sympatizantů a přátel obč.
sdružení Mamma HELP. Ve prospěch MAMMA HELP Centra, kte-
ré sídlí v Praze 3, U Vinohradské nemocnice 4 a kde se scházejí že-
ny trpící nádorovým onemocněním prsu, bylo na tomto dobročin-
ném společenském večeru 11. 11. vybráno celkem 51 000 korun.
Dárci uměleckých artefaktů, které si z Atria odnesly sponzorské fir-
my, byly zejména ženy: malířky Olga Otáhalová–Vojtová, Alice
Vegrová a Helena Kroftová–Leisztner a také fotografka Anita
Strasser či oděvní výtvarnice Lidka Knorová, nicméně svého nové-
ho majitele má také klasická fotografie Josefa Větrovského, věno-
vaná fotogalerií Dobra. K příjemné atmosféře večera, který mode-
rovala Štěpánka Duchková, přispěli Pražští jazzfonici s Petrou
Ernyeyovou a také Vinařství Mutěnice.
MAMMA HELP Centrum je otevřeno pro veřejnost od 8.30 do 14
hodin, v odpoledních hodinách nabízí členkám možnost zacvičit si
v tělocvičně či naučit se zajímavé rukodělné techniky v artedílně.

Chcete-li se se svým problémem svěřit ženám v Mamma HELPU,
volejte prosím na tel. 272 731 000, 272 732 691, 

mammahelp@volny.cz

Dal‰í úspû‰né setkání Mamma HELPU

„Ze Žižkova do Perlovky“ v hotelu Ariston

Varhanní koncert v Památníku na Vítkově 
ke státnímu svátku ČR
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V den prezentace by-
la navíc uvedena do
zkušebního provozu
část přemostění Sei-
fertovy ulice u křižo-
vatky Bulhar, právě
jako první vlaštovka
Nového spojení. Re-
konstrukce druhé
části mostu bude za-
hájena v příštím roce,
provoz pak v roce
2004. Obyvatelům
Příběnické a části
Řehořovy ulice bu-
dou při stavbě Nové-
ho spojení vyměněna
okna eliminující hluk
z železniční dopravy
– toto je navrženo všude tam, kde matematický model takováto
protihluková opatření prokázal. Skutečná hladina hluku, a tím
i efektivita navržených opatření v okolí stavby, bude ověřena ve
zkušebním provozu stavby hygienickou službou. Na tyto i další do-
tazy v průběhu prezentace bylo uvedeno, že zkušební provoz se za-
vádí právě na řešení ev. připomínek. Jinak v Seifertově ulici dojde
v budoucnu k zahloubení o 1,8 m oproti stávajícímu stavu. Získá se
tak normová podjezdová výška 4,2 m, oproti stávajícím 3,2 m.
Nás budou z projektu asi nejvíc zajímat dva dvojkolejné tunelové
tubusy pod Vítkovem, které byly vlastně přáním Prahy 3 jako nej-
šetrnější způsob vůči životnímu prostředí. Ovšem pozornost si za-
slouží celé řešení povrchové železniční dopravy, jako např. traťo-
vých estakád od hlavního nádraží, Vysočan a Libně. 
Jak zmínil ing. Ivan Pomykáček, odpovědný projektant stavby ze
SUDOP Praha, a hlavní architekt Nového spojení ing. arch. Patrik
Kotas, hlavním zadáním bylo nenásilné začlenění nezbytných kon-
strukcí tak, aby nijak nenarušovaly historické panorama Prahy. Prý
se tak podařilo – estakády jsou většinou skryty okolní zástavbou.
Architekt volil oblé tvary mostního tubusu jako méně agresivní
prvky, které lépe zapadají do krajiny. Stejně tak měkce je tvarová-
na mostní římsa a prosklená protihluková stěna např. na Krejcár-
ku. Sprejeři by měli mít smůlu - konstrukce budou často obloženy
kamenem a budou také natřeny sjednocujícím nátěrem s antigrafi-
tovou vrstvou.
Zmínili jsme jen některé zajímavé momenty projektu, podrobné
informace o něm naleznete na adrese www.novespojeni.cz.
A na závěr časový horizont: Již bylo zahájeno jednání se všemi
dotčenými stranami, které proběhne do jara 2003. Do konce téhož
roku by měl být znám vítěz výběrového řízení, dokončení celé
stavby se pak plánuje na rok 2008.

Zaujaly nás dílčí části projektu, a to osud usedlosti Hrabovka
a plánované cyklostezky přes území Prahy 3:

Napfiíã ÎiÏkovem jen na kole?
Podle I. Pomykáčka se SUDOP Praha cyklostezkami na Praze 3
ani v širším okolí nezabýval. Byl to pouze nápad, jak předat či na-
bídnout toto Českými drahami opouštěné území městu k smyslu-
plnému využití, tzn. na místě opouštěné vítkovské trati vybudovat

komunikaci pro pěší
a cyklisty. 
Daniel Mourek z Na-
dace Partnerství tuto
možnost v rámci pro-
gramu Zelené stezky
velmi přivítal. Uvedl
také, že to bude v ČR
velká rarita – konver-
ze staré železniční
trati na cyklotrasu.
Pro lepší představu
promítl ukázky z pře-
měny bývalých že-
lezničních tratí ve
Španělsku, cca 7 000
km, na stezky pro ví-
ce uživatelů (viasver-
des.com). Bývalé sta-

nice se tady využily pro navazující služby – ubytování,
pohostinství atd. 
Představujeme proto další projekt Nadace Partnerství - Green-
ways, a to „Centrální zelená stezka v Praze“. Zelené stezky jsou
stezky a koridory, které mají příznivý dopad na životní prostředí
i život lidí v jejich okolí. Tento projekt si vzal za cíl vytvořit kori-
dor cca 5 km dlouhý, využitelný 24 h denně pro pěší, vozíčkáře,
cyklisty a další uživatele bezmotorové dopravy. Spojil by centrum
- hlavní nádraží, možná i Masarykovo nádraží, se Žižkovem, Lib-
ní, Vysočany atd. a současně by navazoval na existující Cyklotra-
su č. 1 na Balkáně a Vítkově a na navrhovanou Cyklocestu Žiž-
kov–Malešice–Centrum (koridory vedoucí z Jarova a Malešic na
hl. nádraží, které byly navrženy obč. sdružením „Cyklistika a ener-
gie budoucnosti“). Aby mohla být stezka prodloužena na území
Prahy 3, 8 a 9, bude nutné zpřístupnit původní tunel pod Vítkovem.
Zároveň by se měl využít stávající most přes Seifertovu, aby byl
umožněn snadnější přístup podél kolejí přímo na nástupiště a do
nádražní haly. 
Z. Georgievová - Cyklistika a energie budoucnosti/CEB,
info@cyklopraha.cz, 606 586 226, www.cyklopraha.cz, D. Mourek
- Nadace Partnerství, daniel.mourek@ecn.cz, 274 816 727,
www.nadacepartnerstvi.cz.

Co si o cyklostezkách myslíte? Líbí se vám, máte k nim připomín-
ky nebo naopak dobré nápady? Napište do redakce nebo přímo
uvedeným osobám - komunikace s vámi je pro ně určitě důležitá! 

První ÏiÏkovská usedlost - Hrabovka

Původně barokní vile s adresou Trocnovská 1 bylo v r. 1838 při-
stavěno křídlo a změněna střecha - objekt tak získal podobu půdo-
rysu L s pavlačí. Dnes leží na pozemku Českých drah a je v jejich
majetku. Jaká ho čeká budoucnost v rámci Nového spojení, jsme
se zeptali opět I. Pomykáčka: „Objekt není v dobrém technickém
stavu, ale i po výstavbě Nového spojení zůstane zachován, byť byl
v původní dokumentaci z r. 1997 určen k demolici. Jeho další osud
závisí na budoucím majiteli, pravděpodobně to však již nebudou
České dráhy. V rámci Nového spojení se v okolí budovy počítá
s výstavbou 

’
nástupní plochy‘ pro návštěvníky rekreačních a kul-

turních prostor vrchu Vítkov.“ 
Poloha Hrabovky k tomu opravdu vybízí. Jak nám řekli pracovní-
ci ČD, v nejbližší době ji čeká oprava střechy, která to jak vidno ze
snímku již nutně potřebuje. Díky prohlášení objektu za kulturní
památku bude provedena replika podle původního stavu. Budoucí
majitel by mohl využít dobrou polohu Hrabovky i její bývalý sál,
kde si to prý kdysi vytáčel dokonce sám J. K. Tyl, třeba k vybudo-
vání zahradní restaurace. Před výstupem na vrch Vítkov by jedno
orosené přišlo jistě vhod... Text a foto Stáňa Peričová 

V září a říjnu naše organizace uskutečnila informační dotazníkovou kampaň, zaměřenou
především na chovatele psů z Prahy 3. Součástí bylo i následné předání letáku s již zpra-
covanými odpověďmi a dalšími zajímavými informacemi k tématu. Cílem bylo přesvědčit
majitele pejsků o nutnosti úklidu exkrementů. Akce přinesly důležité poznatky ze světa
chovatelů a odhalily případné mezery v právech a povinnostech spojených s vlastnictvím
psa. Smutné však bylo zjištění, že z pěti set dotázaných jen pouhých 55 % uvádí pravi-
delný sběr exkrementů po svém miláčkovi. Ze zbylých 45 % jedna skupina pokládá úklid
za výmysl a terorizmus a druhá si je sice svých povinností vědoma, ale raději riskuje tisí-
cikorunovou pokutu. Dalším zajímavým bodem kampaně bylo prověření znalostí při urče-
ní míst volného pobíhání psů na Praze 3. Zde byla erudovanost dotazovaných poměrně vy-
soká, téměř 95 % znalo nejméně dvě místa určená k volnému pobíhání psů, 30 % dokonce
více než pět míst. O nezbytnosti zákazu vstupu psů do dětských koutů a hřišť nikdo nepo-
chyboval. Další otázky se týkaly počtu a stanovišť košů na exkrementy. V tomto bodě to
bylo asi tak napůl, přesný nebo přibližný počet košů či stojanů znal jen málokdo, naopak
pět stanovišť v okolí svého bydliště vyjmenoval téměř každý. 
Z dotazníků vyplynuly i zajímavé nápady a postřehy. Jedním z nich byl návrh na vytvo-
ření nových předpisů podle členění psů z hlediska velikosti plemene a rasy. Ne každý pej-
sek se chová stejně. Spousta dalších návrhů jak vyřešit problémy s exkrementy se týkala
zpřísněných kontrol a zvýšení postihů (např. určitý počet odpracovaných hodin) za nedo-
držení úklidu po svém miláčkovi.
Závěrem bych rád poděkoval dětem z dětského oddílu Koniklec a členům Klubu přá-
tel Žižova za jejich pomoc při distribuci dotazníků, následně pak všem slušným lidem za
jejich chování a přístup. Vždyť to, jak vypadá okolí našeho byliště, záleží především na
nás obyvatelích. Zdeněk Tolde, ZO ČSOP Koniklec, redakčně upraveno
Mohu jen plně souhlasit - jednoho rána jsem si šla koupit snídani do své oblíbené pekár-
ny. Přímo před vchodem byl rozložen naprosto nechutný „exkrement“, který příchozí ne-
vědomky roznášeli dále dovnitř do obchodu. Podle slov zdejší prodavačky to prý nebylo
zdaleka poprvé. Opravdu moc pěkný začátek příjemného dne... -sp-

Ze svûta psÛ

Tomáš Garrigue Masaryk byl vůdčí
osobností našich dějin a my jsme povin-
ni uchovat pro budoucí generace to, če-
ho jsme byli svědky. 
V září t.r. byl ve Washingtonu slavnostně
odhalen pomník tomuto prvnímu prezi-
dentovi Československé republiky prezi-
dentem Václavem Havlem a za účasti di-
plomatických sborů. Pro Českou republiku
je to významné ocenění, mezinárodní
uznání a pocta dílu T.G. Masaryka.
V současné době je v Kremnici připravena
k ražbě také pamětní medaile TGM, jejímž
autorem je akad. sochař Milan Knobloch.

TGM – osobnost
svûtového formátu

Waldorfská mateřská škola vás srdečně zve na VÁNOČNÍ JARMARK.
Koná se v neděli 1. prosince od 11 do 16 hodin v prostorách

Waldorfské mateřské školy - Koněvova 2497 (tramvaj 9, 16 do stanice
Kněžská luka). Budete si u nás moci zakoupit ručně vyrobené dárečky,

literaturu, ochutnat vánoční dobroty, posedět u muziky či divadla 
nebo si v dílně dáreček sami vyrobit.

V této době právě skončila výstava obrazů a ilustrací ak. mal. Jiřiny Lockerové v Gale-
rii Atrium v Čajkovského. Vytvořila ilustrace k více než 30 titulům, např. portréty do knih
Panovníci českých zemí, Skladatelé světové hudby, Světoví dramatici nebo Kamarádi zví-
řátka nakl. Fragment, které vydává tyto oblíbené řady encyklopedií pro děti. V Atriu vy-
stavila autorka především volnou malbu, o které říká: „Tady jsem mohla uplatnit nové ži-
votní podněty. Tím myslím mé setkání se Zenem, zenovými meditacemi a ještě předtím
s pránickým léčením.“ Jak dále uvádí, malování je pro ni možností zkoušet, jak je schop-
na vyjádřit touhu po harmonii a vnímání duchovního rozměru a podstaty světa. Hlavním
motivem se většinou stávají grafické symboly ve fiktivním prostoru, jejichž významové
možnosti dávají divákovi tuto sílu pocítit.
V poslední době se zabývá tvorbou obrazů s terapeutickým zaměřením – tak vznikla na-
příklad kolekce obrazového ztvárnění Bachovy květové terapie v podobě symbolů.

Další výstava pak začíná v Atriu 29. 11., kdy
budete mít možnost nahlédnout do malířské-
ho díla již zemřelé výtvarnice Jiřiny
Klimentové. Absolvovala UMPRUM v ate-
liéru prof. F. Muziky, věnovala se nejprve
knižní grafice a ilustracím, později volné
grafice, kresbě, akvarelu i malbě. Od počá-
teční abstrakce se její styl vyvinul k fantask-
ní malbě s trvalými motivy – neklidné zátiší,
hostitelka nebo sv. František z Assisi. Jak
uvedl v 80. letech J. Hlaváček k jedné z vý-
stav: „...Její obrazy jsou projevy lidského
ducha a ruky, které nesměřují k okamžité
popularitě a mohou být neprávem přehléd-
nuty. Jejich hodnota je trvalejšího druhu, má
všelidskou platnost, protože vyšla z hlubo-
kého přesvědčení. U malíře se to třeba pro-
jeví opakováním téhož námětu, variantami
a pocitem jakéhosi stálého neuspokojení...“
Na 35 obrazů Jiřiny Klimentové se můžete
do Atria zajít podívat až do neděle 22. 12.

Text a foto Stáňa Peričová

Nové spojení uÏ koneãnû realitou?
Za velkého zájmu proběhla 12. 11. velmi pečlivá prezentace tohoto několika miliardového projektu v hotelu
Olšanka. Pracovníci Českých drah a SUDOPu zde promítli digitální vizualizaci a animaci Nového spojení,
projektu přestavby železničního uzlu Praha.

Ing. arch. Zdeněk Fikar, vedoucí Odboru územního rozvoje (na sním-
ku vlevo) si s autorkou článku řekl, že je lépe věci vyzkoušet než o nich
jen slyšet. Projeli si tedy zmiňovanou trasu od magistrály u Rádia Svo-
bodná Evropa až po Malešice. Průvodcem jim byl Todd Edelmann ze
společnosti CEB. Jak patrno, úředníci nesedí jen za stolem...

Slunce záfiilo v Atriu

V minulých dnech si připomněl
Sbor Církve bratrské sídlící
v dnešní Koněvově ulici 100 let
od svého založení. Kazatel
František Urbánek, blízký přítel
prvního prezidenta T.G.Masary-
ka a nástupce Jana Karafiáta –
autora Broučků – na Hrubé Lho-
tě, po svém příjezdu do Prahy
cítil volání oslovit Božím slo-
vem a křesťanskou službou teh-
dy velice chudý Žižkov. V roce
1902 spolu s dalšími 18 lidmi
začíná tvořit nový křesťanský
sbor. Od prvopočátků zřetelně
vidíme dva hlavní směry půso-
bení. Prvním bylo zvěstování
Božího slova, v němž otcové
sboru viděli naději pro duchovní
a mravní obnovu společnosti.
Druhým, který šel ruku v ruce
s prvním, byla praktická služba
sociální pomoci. Výrazným
prvkem sociální služby se stala
péče o sirotky. Během několika
let vzniklo několik sirotčinců –

nejbližší ve Chva-
lech u Prahy a nej-
vzdálenější ve
Svaljavě na Pod-
karpatské Rusi,
dnešní Ukrajině
(o pomoc při práci
na Ukrajině požá-
dala F. Urbánka
Alice Masaryková,
jež pracovala ve
vedení Červeného
kříže, který o sirot-
ky na Podkarpatské
Rusi pečoval).
Křesťanská služba

žižkovského sboru měla velikou odezvu. Z prvních 20 členů se během několika desítek
let stal sbor čítající téměř 600 plnoprávných členů (v roce 1949). Víra v Boží slovo, kte-
ré je zdrojem duchovní i mravní obnovy člověka a křesťanská sociální pomoc jsou odka-
zem, který si chceme zachovat i do budoucnosti. Mgr. Jan Asszonyi, kazatel a správce

Sboru církve bratrské v Praze 3, jan.asszonyi@cb.cz, www.cb.cz/praha3

100 let Sboru Církve bratrské na ÎiÏkovû

Lány březen 1948 - kazatel F. Urbánek pohřbívá Jana Masaryka

Estakáda přes Masarykovo nádraží - s částí Hrabovky

Rok 1906 - Spoluzakladatel spolku Domovina
(uprostřed) pomáhal sirotkům a dívkám, které se
dostaly na scestí, vpravo kazatel F. Urbánek



Dne 19. 10. v pozdních nočních hodinách spatřila v Pitterově ulici hlídka
strážníků několik převrácených kontejnerů na odpadky, na přilehlém parko-

višti poškozená zaparkovaná vozidla a v přízemí budovy TELECOM rozbité skleněné vý-
plně u dvou oken. Strážníci pak zahlédli dva mladíky, kteří převraceli další kontejnery na
odpadky. Mladíci se sice dali na útěk, avšak jednoho se po krátké honičce podařilo zadr-
žet. Jednalo se o 14letého chlapce, který strážníkům sdělil, že si se svým kamarádem kou-
pili láhev rumu a tu společně vypili. Poté začali převracet kontejnery, rozbíjet okna a po-
škozovat zaparkovaná vozidla. Uvedený výtečník byl neprodleně předán PČR. 
Dne 10. 10. 2002 ve večerních hodinách byl v Jeseniově ulici strážníky zadržen a předán
PČR mladík ve věku 16 let, který se pomocí šroubováku vloupal do zaparkovaného osob-
ního automobilu. Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Mûstská policie âR

Kriminalisté obvodního ředitelství Praha 3 důrazně upozorňují občany
na vysokou míru nebezpečí okradení kapsáři v prostředcích MHD.

Po letních povodních není ještě zcela obnoven provoz městské hromadné dopravy. Tram-
vaje, autobusy, ale i metro jezdí přeplněné a tady je živná půda pro kapsáře. Navíc v před-
vánočním období u sebe většina lidí mívá více peněz na nákup dárků pro své blízké. Situ-
ace, kdy jsme ve spěchu, plni nervozity a nepozornosti, zneužívají kapsáři.
Tady je několik rad kriminalistů, jak předejít nepříjemnostem a okradení:
1. Peněženky a doklady ukládejte hluboko do dobře uzavíratelných tašek a kabelek
2. Finanční prostředky si rozdělte na několik částí a mějte je uloženy na různých místech
kabelky či tašky a odděleně od osobních dokladů
3. Při cestě MHD věnujte zvýšenou pozornost především svým kabelkám a taškám, příliš
se nerozptylujte – např. hovorem se spolucestujícím, četbou apod.
4. Mobilní telefony nenechávejte na povrchu tašek, případně v kapsách oděvů, ale uklá-
dejte je, stejně jako peněženky, dospod příručních zavazadel.
● Podařilo se objasnit vloupání do zahraničních autobusů Policistům obv. ředitelství
se v minulých dnech podařilo objasnit sérii vloupání do autobusů zahraničních turistů.
Majitelům autobusů a turistům způsobil během několika dní škodu za více než 180 000
Kč 48letý muž, který převzal od vyšetřovatele usnesení o zahájení trestního stíhání a po-
té byl umístěn do cely předběžného zadržení s návrhem na vzetí do vazby. 
● V poslední době se opět objevují na omítkách domů nápisy sprejerů Ti tak způso-
bují nejen materiální škodu majitelům domů, ale jistě to nepřispívá ani ke zlepšení vzhle-
du ulic našeho obvodu. Policisté proto prosí občany, aby si více všímali svého okolí a včas
upozornili policisty na páchání přestupků či trestných činů. 
Volat mohou na operační oddělení Policie Praha 3 – tel. 974 853 101.

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘ Policie ČR

Policie âR informuje
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Odebráním co největšího počtu zvířat velmi ulehčíte domovu, který také převzal zvířata
ze zrušeného útulku v Horních Měcholupech. Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel.
233 554 242, info také na ÚMČ P-3, tel. 222 116 370. Děkujeme všem.
� 2122-02 – 6letá FENA, kříženec německého ovčáka, větší, krémová. Je hodná, klid-
ná a čistotná, vhodná i do bytu. Umístěna do útulku 23. 10. při exekuci bytu.
� 2223-02 – 2měsíční FENKA, kříženec německého ovčáka, černá se znaky, v dospě-
losti bude většího vzrůstu. Nalezna 6. 11. na Floře.
� 2102-02 – 3letý PES, kříženec pudla, malý, černý, kastrovaný, bázlivý, nevhodný
k dětem. Nalezen 19. 10. na Žižkově.
� 2081-02 – menší FENKA kříženec, bílozrzavá, vhodná do péče starších lidí. Sražena
autem na Vinohradech 14. 10., nyní již v pořádku.

Kdo mû chce?

� �

Již jsme si přivykli různým nepopu-
lárním futuristickým vizím, i té, že
zcela regulérně stárneme. Těmto zaji-
sté pravdivým údajům si dovolím čás-
tečně oponovat, protože od kdy je
dnes člověk opravdu starý? Datum
v rodném listu se sice změnit nedá,
ale kdo si může být jistý tím, že na
hru roztomilých batolat nedohlíží je-
jich matka, ale neméně ztepilá babič-
ka? Ten, kdo si představuje vetché
a již dětinské staroušky, kteří se jako
zázrakem dožili své zlaté nebo do-
konce diamantové svatby, plete se
ještě víc. Radnice Prahy 3 se totiž na
takovýchto oslavách pravidelně podí-
lí a naše redakce patří k častým hos-
tům. Nejinak tomu bylo i 15.
a 22. října. Pásmo operetních melo-
dií v podání sólistů Hudebního diva-
dla v Karlíně si přišlo poslechnout
7 manželských párů, poté stvrdili
manželský slib věrnosti a lásky a při-
jali gratulace od zástupců radnice. Pa-
desát let společného života uběhlo Josefu a Miladě Klímovým,
Vlastimilu a Haně Kahounovým, Miroslavu a Věře Čejkovým,
Vladimíru a Anně Kodýmovým, Zdeňkovi a Boženě Rianto-
vým jako voda. Podzimní pozvání na radnici přijali i Václav a An-
na Junkovi, kteří oslavili diamantovou svatbu. Šedesát let společ-
né cesty životem je pro mnohé nepředstavitelných, a přesto je
předčili ing. arch. Jan a JUDr. Bohumila Benešovi, kteří oslavi-
li po 65 letech společného života platinovou svatbu. A jak to tak
bývá, někdo si své štěstí vychutnává raději beze slov, jiný je sdíl-
nější: Diamantová Anna Junková se zde narodila, poznala tu man-
žela, svatba se konala po deseti letech právě na zdejší radnici, kde
jsou tu dnes s nimi i dvě roztomilé pravnučky – dvojčátka. Plati-
noví manželé Benešovi se seznámili na vysoké škole a ing. arch.
Jan Beneš dodnes vzpomíná, jak zachránil pro hudbu Rudolfinum:
„V roce 1945 mělo být použito pro potřeby vlády, ale já jsem z ti-
tulu své funkce nesouhlasil, protože hudební sál byl během války
upraven a získal skvělou akustiku. Sám jsem tam zkoušel své
housle a zněly nádherně…“ Svatbu měli po několikaleté známosti
v kostele sv. Gotharda v Bubenči. Nikdy se nehádali, vždy v sobě
našli dostatek tolerance a lásky-vzájemné úcty. Rodilý Vinohraďák
pan Josef Klíma zase vzpomíná na sportovní soupeření mezi So-
kolem Královské Vinohrady a Sokolem Žižkov a na následné ur-

putné boje s kluky Žižkováky, kteří na
malé sokolíky číhali před náměstím
Jiřího z Poděbrad. (Zbraněmi byly
pytlíky na cvičky, které častokrát vza-
ly za své.) Svou budoucí ženu poznal
jako trenér družstva v košíkové. Ať již
ho okouzlil styl hry nebo samotná
osobnost mladé sportovkyně, jisté je,
že to bylo na více než půl století. Dal-
ší zlatý manžel a rodák z Kostkovy
(dnes Buchovcovy) ulice Vlastimil
Kahoun si před padesáti lety přivedl
svou ženu z nedalekých Holešovic.
Dopravní problémy se neřešily - cho-
dilo se pěšky - do holešovické Tesly,
kde mladá paní tehdy pracovala. Její
muž na své žižkovské mládí dodnes
rád vzpomíná: „Otec Žižkovák byl
pohledný, urostlý muž a nemohl u ni-
čeho chybět. Byl členem jarovského
sportovního klubu i dobrovolného ha-
sičského sboru, jehož slavnostní set-
kání a přehlídky bývaly všeobecně
oblíbené. Žižkovská periférie byla

pro nás rájem, zvláště tajemné byly dobrodružné výpravy do Kap-
slovny, o území Židovských pecí s vápencovými skálami a jezírky
se sváděly s horním a dolním Žižkovem velké klučičí bitky. Rádi
jsme chodili do kina Tábor na odpolední představení za 1 Kč, také
do zděného kina Deklarace na Komenského náměstí a do kina Ja-
rov, v zimě se zase sáňkovalo z Pražačky až skoro do Libně. Ne-
mohu také zapomenout na 

’
dobré‘ rady do života od svérázného

ševce z dřevěné boudy v Jeseniově ulici, toho jsme jako výrostci
poslouchali s otevřenou pusou. A když neměl práci, kopal si s ná-
mi s hadrákem.“ Pan Kahoun se neubrání ani vzpomínce z Květ-
nového povstání, kdy se bojovalo o Nákladové nádraží a při ulič-
ních přestřelkách zahynulo několik jeho spolužáků, například
Emil Kouřim, a kdy byli brutálně umučeni strážníci z místní poli-
cejní stanice ve Strážní ulici. Jejich těla byla později nalezena
v narychlo vykopaných příkopech v okolí školy na Pražačce.
„Zbraně jsme sice neměli, ale pomáhali jsme, jak se dalo,“ vzpo-
míná dále, „díky nám se konce války dožil kamarád, kterému se
podařilo uprchnout z nucených prací v Německu. Do kolonie Krej-
cárek, kde se skrýval, jsme mu tajně nosili potraviny.“ 
Vzpomínek, dobrých i špatných, je mnoho, ale já již nechci rušit.
Však na jaře zase na shledanou!

Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Každý rok stojí tisíce žáků a jejich rodiče před závažným rozhodnutím, jakou střední školu si vybrat. Pro
rodiče je to situace nezáviděníhodná. Z hlediska odpovědnosti rozhodují oni, ale doporučuje se nechat děti
vyjádřit se. Na základě jakých kritérií se rodiče rozhodují?

Srpnová velká voda napáchala v Praze mnoho škod a těžko bychom na ní našli něco pozitivního. A přece něco takového existuje – ales-
poň z mého subjektivního a ryze sobeckého pohledu. Do Řipské ulice na Královských Vinohradech v Praze 3 se totiž přestěhovala všem
sběratelům důvěrně známá Filatelie Karlín. Tato firma
vznikla již v roce 1989 a sídlila v Sokolovské ulici 126.
Povodeň při svém karlínském běsnění během několika
hodin zdevastovala krámek, který pan Thraumb se svými
přáteli budoval léta. Na chodníku se ocitly zničené zá-
sobníky, alba a šanony s filatelistickými poklady, které
by obohatily sbírku nejednoho pokročilého sběratele.
Protože dům, v němž byl obchod, patřil městské části,
obec odpustila Jaroslavu Thraumbovi nájem za dva mě-
síce s tím, že by se Filatelie Karlín měla podílet na další
rekonstrukci objektu svými prostředky. Přitom jen očko-
vání pracovníků vyklízejících zabahněné prostory stálo
firmu 57 000 Kč! Filatelie Karlín se proto přestěhovala
do nových prostor. V příjemném prostředí si zde mohou
sběratelé známek, pohlednic a mincí doplnit sbírky, na-
bídnout své přebytky či si kolekce nechat zdarma ohod-
notit. Poklidný svět poštovních známek, vzácných plati-
del, starých pohlednic a Královských Vinohrad.
Dovedete si představit harmoničtější spojení? -mip-
Zoubkované poklady na zabahněné dlažbě Sokolovské třídy

Ráj pro filatelisty nyní na Královsk˘ch Vinohradech

Kam na stfiední ‰kolu

Měli by své děti znát, jejich postoje, zájmy, kreativitu, invence,
schopnosti duševní a manuální, volní vlastnosti apod. Mnohdy ro-
dič není objektivní, ale může podrobit dítě testům v pedagogicko-
psychologických poradnách, jejichž rezultátem je doporučení na
určitý typ školy (studia). Důležitou funkci výchovnou, motivační
a profesionálně orientační má základní škola a její výchovné pora-
denství. Výchovný poradce tady sehrává roli prostředníka mezi
základní a střední školou.
Nabídka studia na středních školách je dnes široká. Dá se říci, že
se předhánějí v nabídkách výhod spojených se studiem. Je to při-
rozené, konkurují si. Proč ale zůstává poměrně velké množství žá-
ků po 2. kole neumístěných? Zájemci buď neodhadnou své schop-
nosti, nebo se neseznámí s kapacitou škol a jejich studijní
nabídkou. Neúspěšný žák má možnost přijetí po 2. kole přijímací-
ho řízení na školu s volnými místy. Ředitel školy v tomto případě
přijetí není vázán žádnými předpisy. Seznam volných míst bude
zveřejněn na Odboru školství MHMP Novodvorská 4, P-4. Žák,
který chce změnit studijní nebo učební obor během studia (doda-
tečně se rozhodl jinak, nevyrovná se s nízkou nebo vysokou ná-
ročností školy), musí složit tzv. rozdílové zkoušky na škole, kam
chce přestoupit. Obsah zkoušek vyplývá z rozdílu studijních obo-
rů a je v kompetenci ředitele školy. Změna je obtížně zvladatelná,
proto první rozhodnutí „kam na školu“ má zásadní význam. Zrov-
na tak, kterou školu (studijní obor) budete preferovat v 1. kole
a kterou v záloze necháte pro kolo druhé. Pozor, ředitelé SŠ pova-
žují 1. kolo za kolo „zajišťovací“ a může se stát, že na druhé kolo
neponechají volné místo nebo malý počet míst.
Jak při výběru hodnotit školu? Školy vydávají bulletiny s informa-
cemi, pořádají dny otevřených dveří, při kterých můžete posoudit
vybavení školy, péči o její majetek a částečně vzdělávací progra-
my, setkat se s pedagogy, žáky i s vedením. Informace získáte
z publikací, například:
1. Informace o středních školách, vydává Pražská pedagogicko
psychologická poradna, Ohradní 20, Praha 4, www.pppp.cz,
psychol_poradna@iol.cz (k nahlédnutí na každé ZŠ), 2. Infor-
mační server MHMP na adrese www.praha-město.cz - školy
a školská zařízení zřizovaná HMP, 3. Vybíráme střední školu,

Ústav pro informace ve vzdělávání, Senovážné n. 26, P-1,
set@uiv.cz, 4. Kam na školu – Střední školy v ČR, Národní
ústav odborného školství, Weilova 1271/6, P-10, www.nuov.cz,
5. Informační brožura MPSV a Správy služeb zaměstnanosti
pro Prahu (nakl. ART BRNO).
Informace, jejichž zdrojem jsou zaměstnanci školy, nutno považo-
vat za reklamně účelové. Zájemce o školu může získat hodnocení
z nezávislého zdroje - České školní inspekce, která na závěr in-
spekcí vydává protokoly, jenž jsou veřejně přístupné. Stojí za to
konfrontovat hodnotící soudy z obou zdrojů.
Formální záležitostí je vyplnění přihlášek (dvou shodných pro obě
kola) a jejich potvrzení ZŠ. Termín odevzdání určuje ZŠ (obvykle
leden, únor). Přihláška musí být doručena (poštou, osobně) na
střední školu do 15. 3. 2003, přijímací zkoušky se konají 14. 4.
(1. kolo) a nejdříve 15. 5. (2. kolo). Termín 2. kola určuje ředitel
školy, který je také povinen sestavit a zveřejnit kritéria, podle kte-
rých bude přihlášené žáky a uchazeče přijímat. Když ředitel roz-
hodne, že žáci budou přijati dle výsledků dosažených na ZŠ (spl-
nili určené kritérium přijetí), pak nekonají přijímací zkoušky
a musí jim to být včas oznámeno. Přijímací řízení se provádí dle
vyhl. MŠMT č. 10/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přípravou na zkoušky na střední školu je veškerá výuka na ZŠ.
Některé školy a vzdělávací instituce organizují tzv. přípravné kur-
zy. Individuálně se mohou žáci připravovat z publikací: Styblík
Vlastimil, Melichar Jiří (český jazyk), Běloun František (matema-
tika). Zkoušky se obvykle konají z výše uvedených předmětů a ně-
kdy také z všeobecných studijních předpokladů apod. Poučné je
seznámit se s testy z minulých let zadávanými SŠ v českém jazy-
ce, matematice a z všeobecných znalostí, které vydává každoroč-
ně nakladatelství DIDAKTIS. Obsah a forma zkoušek je v kom-
petenci ředitele školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí musí škola
vybavit do 5 dnů od konání zkoušky a musí zveřejnit kritéria a vý-
sledky zkoušek v požadovaném utajení. Kdo nesouhlasí s rozhod-
nutím o přijetí či nepřijetí (opravdu i o přijetí), může se odvolat ke
škole nadřízenému orgánu, dle poučení, které musí být součástí
rozhodnutí. Zdeněk Kesner
Ocitáte se na křižovatce, vyberte si hlavní cestu životem!

O Ïivotû, lásce a vûrnosti

Věřili byste, že manželé Kahounovi 
oslavili již diamantovou svatbu?

V pondělí 11. 11. se slaví v mnoha evropských zemích Den svatého Martina. I naše děti
si vyšly s rozsvícenými lampiony na Vítkov, aby vzpomněly na noc, kdy se římský voják
Martin rozdělil o svůj kabát s chudákem. Foto Stáňa Peričová

Dárkem v hodnotě 500 Kč je provedení technické kontroly osobního vozidla, nikoli
měření emisí!! Stanice technické kontroly Bohdalec v Praze 10 nabízí v sobotu 7. 12. od
8 do 15 hodin již pošesté bezplatnou technickou kontrolu osobního vozidla, jehož maji-
tel, zapsaný v Technickém průkazu, je důchodcem či důchodkyní (ženy nad 60 let, muži
nad 65 let) nebo držitelem průkazky ZTP-P (invalidní důchodce bez omezení věku)
a osobně se s vozidlem na akci dostaví. Současně je nutné předložit “velký a malý tech-
nický průkaz“ a platný průkaz o měření emisí vč. protokolu (max. stáří 30 dnů). Měření
emisí může být provedeno na místě, ale pro rychlejší průběh akce doporučujeme provést
tento úkon v předstihu (do 30 dnů), např. v STK Bohdalec po předchozí telefonické do-
hodě v Po-Čt 7-19 h a v Pá 7-16 h. Účastníci obdrží upomínkové předměty, součástí ak-
ce bude také soutěž o nejlépe opečovávaná vozidla. Výherci budou odměněni cenami, kte-
ré jsme připravili ve spolupráci s Večerníkem Praha, Ben Car, Alcar, Velvana
a geografickým magazínem Koktejl. Upozornění: k první technické prohlídce a měření
emisí je soukromý majitel povinen přistavit vozidlo po 4 letech od uvedení do provozu,
poté opakovaně každé 2 roky dle zák. č. 56/2001 Sb.
Na vaši účast se těší kolektiv pracovníků STK Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88/4,
Praha 10, tel. 267 107 485-6

Bezplatná technická kontrola
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VELKOPRODEJNA

PRAŽAČKA
Konûvova 111b, Praha 3 - ÎiÏkov

BRONZOVÁ NEDùLE 
sobota – nedûle : 7,00 – 19,30

VVEEJJCCEE  „„MM““    1100  kkss 1177,,9900  KKãã 2255,,9900  KKãã

CCUUKKRR  KKRRUUPPIICCEE      11  kkgg 1188,,9900  KKãã 2244,,9900  KKãã

ST¤ÍBRNÁ NEDùLE
sobota – nedûle : 7,00 – 19,30

HHEERRAA    225500  gg 1122,,5500  KKãã 1155,,6600  KKãã

RRUUMM      00,,55  ll 6644,,9900  KKãã 8877,,8800  KKãã

SSTTOOLLNNÍÍ  OOLLEEJJ      11  ll 1199,,9900  KKãã 2255,,2200  KKãã

ZLATÁ NEDùLE
sobota – nedûle : 7,00 – 19,30

KKAACCHHNNAA 6699,,9900  KKãã//kkgg 9933,,5500  KKãã//kkgg

MMEEDDVVùùDDÍÍ  KKRREEVV  00,,7755  ll 4488,,9900  KKãã 5588,,9900  KKãã

23.12. Pondûlí 7,30 – 19,30 30.12. Pondûlí 7,30 – 19,30

24.12. Úter˘ 7,30 – 13,30 31.12. Úter˘ 7,30 – 13,30

25.12. Stfieda ZAV¤ENO 1.1. Stfieda ZAV¤ENO

26.12. âtvrtek 15,00 – 19,30 2.1. âtvrtek INVENTURA

27.12. Pátek 7,30 – 19,30 3.1. Pátek 7,30 – 19,30

28.12. Sobota 7,30 – 13,00 4.1. Sobota 7,30 – 13,00

29.12. Nedûle 15,00 – 19,30 5.1. Nedûle 15,00 – 19,30

VáÏení spoluobãané,
dovoluji si Vám touto cestou vyslovit vfielé podûkování za nev‰ední podporu pfii budování této prodejny. Jste to právû Vy v‰ichni, 

ktefií sv˘mi drobn˘mi ãi vût‰ími nákupy podporujete rozkvût této provozovny a tím i rozvoj drobného a stfiedního podnikání v na‰í
ãtvrti. Ano, v na‰í. Aã mám bohuÏel trvalé bydli‰tû mimo ÎiÏkov, jsem rodil˘ ÎiÏkovák a tû‰í mû, Ïe jsem se alespoÀ touto formou 

mohl vrátit do své rodné ãtvrti. 
Doufám, Ïe i v blízké ãi daleké budoucnosti neztratím dÛvûru, kterou jste mû poctili, a slibuji, Ïe budu poctivû a svûdomitû spravovat

a budovat tento stánek tak, aby plnil svÛj úãel. 
V ãasech sváteãních a v novém roce Vám pfieji hlavnû zdraví, neb nad nûj není.

Vá‰ Josef Jirásek

BûÏná cena
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ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 224 914 001

Pro vaše byty, domy je tu firma
TOMMY

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

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

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

◆ 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

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

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

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

Vlastní školní představení!
Soustředění v průběhu letních prázdnin!

Dny otevřených dveří!
Účast na soutěžích!

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

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

Naše firma zajišťuje tyto
práce

• malířské
• lakýrnické 

• štukování stěn 
• menší zednické práce

Praha 3, Seifertova 75
Tel. 222 780 828

Mobil 777 031 957

V Kubelíkově 48 je nový krámek. Vypadá ja-
ko obyčejný, ale není. Je kouzelný. Najdete
v něm tolik dárků, že se Vám nebude chtít
odejít. Amulety, čínské znaky, čepice a klo-
bouky od modistky, teplé šály i lehounké šál-
ky, stříbrné prstýnky, náhrdelníky stříbrné,
korálkové i z Filipín, keramické hrnečky,
polštářky, lampy, svíčky, svícny, hrnečky, ob-
razy, vitráže, náramky, náušnice, aromalam-
py, šátky, rukavice, korálky na navlékání,
smaltované i jiné sponky, skříňku na cennos-
ti… Obdivovala jsem vtipné cínové záložky
do knihy, které se nabízejí se sloganem Udě-
lejte své knize radost, i krásné polštářky
v přírodních tónech. „ Ty jsou vyzkoušené,“
říká paní majitelka, „kdysi jsem dostala pol-
štářek a hned se mi splaskl, tak jsme si dali
záležet, aby se to těm našim nestalo, mám je
sama doma a testuji jejich kvalitu.“ Originál-
ní lampy jsou z keramiky a s proutěným stí-
nidlem. Zkrátka, přijďte a možná uděláte ra-
dost nejenom své knize.

Text a foto Michaela Púčiková

Výtvarná škola Václava Hollara získala dí-
ky grantu MČ Praha 3 v 1. patře své budo-
vy nové výstavní prostory, které slouží jak
pro veřejnost, tak zdejším studentům.
Ti tak mají možnost blíže se seznámit s vý-
znamnými výtvarnými osobnostmi sou-
časného umění. Například do 27. listopadu
se zde představil akad. mal. Stanislav
Diviš z legendární výtvarné skupiny Tvr-
dohlaví, v prosinci zde bude vystavovat je-
ho kolega a absolvent této školy akad.
soch. Jaroslav Róna. -hor-

Radost z dárkÛKrása a vzpomínky

Tvrdohlaví
v Hollarce

Vytopená filatelie Karlín
přesídlila do Řipské 18, Praha 3
telefon: 224 250 986
☛ Vykupujeme a prodáváme Po–Pá: 9–18 h.
☛ Oceníme Vaše sbírky známek, dopisů, starých

pohledů, mincí i bankovek. 
☛ Na větší sbírky přijedeme, platíme hotově.
☛ Rádi Vás obsloužíme i v naší prodejně na Palmovce:

Vacínova 5, tel./fax.: 222 320 516, 284 824 040

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

PRAŽSKÉ RADNICE (P. Augusta, D. Broncová)
Publikace mapuje historii radnic všech 57 pražských městských částí.

Kromě radničních objektů věnuje pozornost také dějinám a současnému
životu jednotlivých čtvrtí a obcí.

Váz., 244 str., 300 obr., 252 Kč, ISBN 80-86098-27-3, MILPO

PRAŽSKÉ USEDLOSTI (Barbora Lašťovková)
Knížka přibližuje několik stovek nejpozoruhodnějších usedlostí 

v rámci dnešního regionu Prahy.
Dotisk 1. vyd., váz., 359 stran, asi 270 obr., 385 Kč, 

ISBN 80-7277-057-8, LIBRI

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

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

staveb a pozoruhodných míst.
Brož., 263 stran, foto, plánky, 250 Kč, ISBN 80-7277-116-7, LIBRI

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

kostelů, rotund, kaplí, modliteben, sborů a synagog všech církví
a náboženských společností registrovaných v ČR.

Váz., 290 stran, 130 obr., 350 Kč, ISBN 80-7277-098-5, LIBRI

ENIGMA - Žižkovské 

knihkupectví nabízí čtenářům:
Koněvova 24, Praha 3, 

tel.: 222 58 63 45

Myslíte, že se vzpomínky nedají koupit? Omyl. V malém ob-
chůdku GALERIE ANTIKVA na Koněvově ulici se čas zastavil.
Z vitrín zhlíží porcelánové sošky, broušené vázy, jídelní servisy.
V předvánočním honu za co nejkrásnějšími a nejoriginálnějšími
dárky vás určitě potěší stříbrné a zlaté prstýnky, granátové
náhrdelníky a brože. Pro pány je tu spousta krásných skleněných
těžítek a co teprve onyxová a žulová psací souprava! 
Na prodej jsou i originály obrazů, vyšívané ubrusy, velmi zajíma-
vým dárkem může být i předválečná bižuterie. Pestré náhrdelníky
celé z drobných korálků nebo roztomilé kabelky pošité lesklými
korálky by se mohly stát překvapením i pro slečny z diskoték. 
Paní Jana Siková, která je současně i znalcem v oboru, pracuje se
starožitnostmi třicet let. Jejím krédem je prodávat solidní zboží za
solidní ceny. K prodeji nabízí nábytek, koberce, obrazy, ubrusy,
přehozy, mince, dečky, porcelán, sklo, šperky, sochy i drobné soš-
ky. Každé pondělí a úterý také přijímá vše výše zmíněné do ko-
misního prodeje. 
Až budete chtít někomu udělat radost, přijďte do Galerie Antikva
v Koněvově č. 58 a kromě milých drobností vás určitě potěší
i vlídné ceny.

Text a foto Michaela Púčiková

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

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY DZIK

SEČ TRÁVNÍKU

KÁCENÍ A PROŘEZY

VÝSADBY A ÚDRŽBY

CHEMICKÉ POSTŘIKY

DODÁVKY SUBSTRÁTU        

Tel.: 602 325 392, 266 314 755

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY DZIK

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

mluvíme rusky a anglicky

HusÛv sbor Dykova 1 zve na koncerty 
12. 12. v 19 h Orchestr ČVUT, na programu mj. A. Laube, W.A.Mozart a J.J. Ryba

Česká mše vánoční, 
15. 12. v 9 h Bohoslužby s vánočním koncertem Volného kom. sdružení VOKS, 

21. 12. v 17 h Vánoční koncert Souboru Laetitia.

Akad. soch. Jaroslav Róna (vlevo) 
s právě vystavujícím akad. mal.
Stanislavem Divišem

Inzerujte u nás

mají náklad 38 000 výtisků
A jsou zdarma distribuovány do všech domácností na Praze 3

Volejte: 222 116 242, 222 116 216
Emailujte: rn@p3.mepnet.cz

každé pondělí Vás rádi uvidíme na adrese: Lipanská 7, Praha 3
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■ Gymnázium Omská, Praha 10 -
Vršovice zve zájemce pro školní rok
2003/2004 na den otevřených dveří, kte-
rý se koná 4. 12. 2002 od 15 do 17 hodin. 
Ve školním roce 2003/04 otevře státní
Gymnázium Omská 2 třídy pro žáky 5.
tříd základních škol (zaměření na cizí ja-
zyky) a 1 třídu čtyřletého studia (všeobec-
né zaměření) pro absolventy 9. třídy zá-
kladní školy.
Informace o studiu a o škole, podmínky
přijímacího řízení, vánoční zprávu o čin-
nosti školy, inspekční zprávy atd. lze zís-
kat na oficiálních webových stránkách
školy www.omska.cz.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.
číslech 267 311 317, 272 738 333
■ Střední odborná škola. Střední odborné
učiliště. Odborné učiliště. Učiliště státní.
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Hrdlo-
řezy. Tel. 266 106 111. Den otevřených
dveří: 7. 12. 2002, 11. 1. 2003. 
Čtyřleté studijní obory: Dřevěné kon-
strukce ● Technická zařízení budov ● Za-
hradnictví. 
Tříleté učební obory: Klempíř ● Lakýr-
ník ● Truhlář ● Instalatér ● Kominík
● Malíř-interiéry ● Sklenář ● Tesař
● Zedník ● Pokrývač ● Zahradník ● Zá-
mečník. 
Dvouletý uč. obor pro žáky s nedokon-
čenou ZŠ: Zahradnická výroba. 
Nástavbové studium - denní: Dřev. a ná-
bytk. výroba ● Stavební provoz ● Za-
hradnictví ● Podnikání ve stavebních
oborech
■ 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
■ Daruji zachovalý šicí stroj za odvoz. 
Tel. 241 402 191
■ ASTOR SPRÁVA DOMŮ
Veškeré domovnické práce i vedení po-
dvojného účetnictví.
Tel. 222 713 324, 606 894 544

INZERCE
■ Koupím starý motocykl zn. JAWA Ca-
lifornian. Tel. 241 728 795
■ INSTALATÉŘI DYTRICH 
rekonstrukce-opravy. Tel. 222 581 402 
(8-9 h), 603 261 439
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 222 713 324, 606 894 544, 
603 595 209
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
602 212 089
■ Vyučuji hře na klavír. Tel. 284 861 649
■ Učitelka naučí nebo doučí vaše dítě ně-
mecky nebo rusky. Tel. 222 729 357, 
604 464 510
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. 
Tel. 222 729 149, mobil: 603 869 113, 
dr. Čiháková
■ Jarní prázdniny 2003 v Rakousku. Ly-
žařský tábor pro děti 7-15 let, ubytování
v penzionu, doprava, celodenní stravování
- cena 4 380 Kč bez permanentky. Info:
604 276 00, 281 931 620 
■ Taiji  od  4.2. 2003  ZŠ Perunova  úte-
rý od 19  nebo 20 h. Lektorka:  PhDr. Ji-
řina Dolanská PhD. Kontakt:
604140434, anickav@volny.cz, www.vol-
ny.cz/anickav 
■ Psycholožka hledá práci v Praze. Nástup
možný ihned. Tel. 602 963 861, e-mail:
Landrea@seznam.cz
■ Astrologické poradenství, výklad ta-
rotových karet i po telefonu. Ing. Seifer-
tová. Tel. 607 679 674, 222 728 340
■ Doučím angličtinu. Tel. 603 881 157
■ Instalatérské práce včetně zednic-
kých. Pokládka plovoucích podlah. 
Tel. 602 356 009
■ Přijmeme kadeřnici s ŽL do nově
otevřeného studia v Nitranské ulici. 606
492 363
■ Výklad karet tel. 222 710 391, 732 104 571
■ Za dřevo pokácím motorovou pilou. 
Tel. 603 833 107
■ ALTERNATIVNÍ LÉČBA - HOMEO-
PATIE A SHIATSU ve studiu Delfín, Bu-
chovcova 8, P3 (tram. 1, 9, 10, 19, 24),
tel. 608 029 363 Homeopatie, 776 737 848
Shiatsu. Přenášky: 5. 12. Záněty dutin
a homeopatie, 9. 12. Makrobiotika v zimě,
12. 12. bolesti zad a homeopatie , 17. 12.
Kineziologie. Začátky vždy v 19 h
■ Dámská krejčová nabízí šití oděvů - suk-
ně, kostýmy, halenky. Tel. 222 782 533,
724 280 329

■ Pedikúra u zákazníka Tel. 222 710 220
■ STAVÍTE? REKONSTRUUJETE?
Projektovou dokumentaci, jednání 
s úřady a realizaci stavby Vám zajistí
AGS-studio.cz, Pod Klamovkou 7, 
Praha 5. Tel. 604 241 512
■ KOUPÍM BYT jakékoli velikosti, kate-
gorie a vlastnictví, kdekoliv v Praze, mož-
no i dekret - nájemní smlouva v domě 
s majitelem atd. i IV. kategorie, zdevasto-
vaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsa-
zený či s jakoukoliv právní vadou. Forma-
lity zajistím, zaplatím stěhování i případné
dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu
zaplatit i náhradní byt a dát čas na vystě-
hování. Seriozní jednání, platba ihned a
v hotovosti. Tel. 222 712 015, 222 713 032 
■ Malířské, lakýrnické a úklid. práce
včetně čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. Tel i fax
220 807 635, 607 240 407, 723 339 160
■ 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
■ 3+1 I. k. v bezbariér. domě s majit. pod
Florou 3.p. 2 výt. ideální pro vozíčkáře
a TP vym. za 1+1 I. kat. Balkon vítán, ne
přízemí, s výt. Tel. 222 729 367 (i zázn.)
■ Zahr. firma hledá do obchodně org.
pozic několik pracovníků na HP i VP
Tel. 604 241 437
■ Vym st. 3+1/L 78 m2 + gar. státní v do-
mě P-3 za menší družst. byt. 
Tel. 605 260 313
■ 3+kk 82 m2 Koněvova majitel za 1+1
tel. 222 587 185 
■ 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. 338 337 258 
■ Vyměním dva byty I. kat. na Vinohra-
dech Za domek v Praze u MHD. 
Tel. 222 710 391, 732 104 571
■ Koupím byt 2+1/3+kk tel. 222 583 116
■ Prodám-pronajmu družstevní garáž
ostraha nonstop, vzduch, umyvárna, ihned
volná. Tel. 284 826 667 večer
■ Nabídka účetních služeb mzdy, jedno-
duché, podvojné, bytová družstva, Žiž-
kov, Tel. 602 840 848
■ Pronajme se místnost k podnikání 18 m2

příslušenství, možnost skladu. 
Koněvova 242 tel. 266 316 301
■ 1+1 slunný I. kat. u stanice Dejvická,
42 m2 v klidné ulici za 3+1 na Žižkově. 
Tel. 222 581 680

informuje:
■ stavební spoření s nejvyšším

úrokem až 4 %
■ státní podpora až 4500 Kč ročně
■ nejlevnější úvěr již od 3,9 %

Veškeré informace:
Ing. J. Kukačková, tel. 605 453 810
p. Karel Pivoňka, tel. 603 274 373

Nově otevřená
kancelář
na Žižkově, 
Seifertova 16

VÝBĚROVÝ SEKÁČVÝBĚROVÝ SEKÁČ
Bořivojova 75, Praha 3

Tel. 606 452 088
Po – Pá 10–13, 14–19

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

Máte nového souseda.
Zastavte se na kus řeči... 
třeba o bydlení.

Jsme Vám blíž. Vážení klienti, s rostoucími požadavky na vyšší kvalitu služeb, kterou od nás očekáváte, se
také zvyšují nároky na zázemí pro jejich poskytování. Rádi Vás proto uvítáme v novém
Zákaznickém centru v ulici Vinohradská 180, Praha 3. Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.burinka.cz informační linka: 800 207 207 poradenská linka: 224 309 179, 224 309 134

❖ prodej pěstící a dekorativní
kosmetiky

❖ kompletní kosmetická péče
o obličej a dekolt

❖ hydroterapie a kosmetická péče
o celé tělo

❖ depilace teplým voskem
❖ neinvazní laser
❖ úprava obočí, barvení řas a obočí
❖ fyzioterapie
❖ manikura
❖ umělecké fotostudio

Vánoční nabídka
1) 10% sleva  na dárkové šeky
2) dny otevřených dveří: líčení

zdarma 29. – 30. 11. 2002
3) v měsíci prosinci 20% sleva na

kompletní kosmetické ošetření
Rádi Vám poradíme a těšíme se na
Vaši návštěvu.

Nitranská 14

Praha 3 – Vinohrady

Tel. 222 516 249

Út - Pá 9 – 19, So 9 – 17

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

certifikát z účetnictví a financí,
profesionalita, solidnost.

Tel.: 605 939 981

KURZY VODNÍHO AEROBIKU
Praha 3 od ledna 2003

Cvičení je vhodné pro ženy všech
věkových i váhových kategorií, 
nedochází k nárazům na klouby 

a budete se cítit lépe.
Zavolejte 604 343 434 a pošleme Vám

podrobné informace

fotograf
Rokycanova 18, Praha 3

Barevné průkazové
fotografie do 24 hod.

4 ks za 35 Kč
(na počkání 75 Kč)

Fotografie dětí, zvířat, 
pro kompars a casting

Mandlování prádla 
Dana Hájková

Jilmová 57, Praha 3
Tel./fax 222 592 117
Otevřeno: út-čt 14-19

Mimo provozní dobu lze domluvit
příjem-výdej telefonicky

DEMOKRATÉ JANA KASLA
děkují všem, kdo je podpořili ve volbách do zastupitelstev
hl. m. Prahy a Městské části Praha 3. Vítězem voleb na
Praze 3 byla jednoznačně pravice. Přestože Demokraté Jana
Kasla nabízeli vytvoření pravicového vedení radnice, nebyli

ODS vůbec vyzváni ke koaličním jednáním. Na Praze 3 tak zvítězila obdoba
nechvalně známé opoziční smlouvy. Její přijetí vnímají Demokraté Jana Kasla jako
neochotu k prosazení změn ve správě Městské části Praha 3 a neochotu k odstranění
nešvarů, které dusí její rozvoj.
Zájmy občanů budeme hájit jako opoziční zastupitelé. Slibujeme, že Vaši důvěru
nezklameme a budeme provádět otevřenou politiku ve prospěch všech občanů. 

Klub Demokratů Jana Kasla
v Zastupitelstvu MČ Praha 3

Občanská demokratická strana děkuje Vám
všem, kteří jste jí umožnili jednoznačné vítězství
ve volbách na Praze 3 i na hlavním městě Praze.
Zastupitelé zvolení za ODS budou pokračovat
v hájení zájmu Vás občanů tak, aby Praha 3
mohla dále vzkvétat. Naším cílem je vytvořit
stabilní a funkční koalici pro celé volební období
(tj. koalici s politickou stranou s jasným a čitelným programem).
Po neúspěchu našich pravicových partnerů to bylo jediné možné
řešení umožňující pokračovat v našich dlouhodobých záměrech.

Ještě jednou díky
Milan Český, volební lídr ODS

ODS

Prodáme rychle Vaše

• B Y T Y •
• D O M Y •

z a  Va š e  c e n y.

P r á v n í  j i s t o t a .

RÁJ NEMOVITOSTÍ s.r.o.®

Jičínská 4, Praha 3
Tel./fax: 267 315 793, 272 730 420

reality@raj-nemovitosti.cz

www.raj-nemovitosti.cz

ŽALOBA NA VYKLIZENÍ BYTI
Z DŮVODU NEPLACENÍ NÁJEMNÉHO?

Hrozí Vám to v družstevním domě?
Někdy je situace ještě řešitelná včetně zajištění
bytové náhrady a úhrady všech Vašich dluhů.
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 17. 12.

P R O S I N E C

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

1. ne 16 POSEL Z LIPTÁKOVA
3. út CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
8. ne 16 a 19 AFRIKA

10. út ŠVESTKA
11. st ŠVESTKA
15. ne 16 a 19 AFRIKA
17. út ZÁSKOK
18. st AFRIKA
19. čt AFRIKA
22. ne 16 a 19 AFRIKA
INSCENACE ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JC

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

DIVADLO KONZERVATOŘE
2. po J. Suchý: V BAHNĚ

VELKOMĚSTA
9. po Robinson Jeffers: MÉDEA - premiéra

16. po Robinson Jeffers: MÉDEA
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

1. ne POSEL Z LIPTÁKOVA
Teatr Tradycyjny Krakov ( Polsko )

7. so 18 V. Trojan: ČESKÝ BETLÉM
Koncert Klánovického dětského
sboru „Claireton Chorále“

13. pá 19:30 Koncert: HRADIŠŤAN
a J. Pavlica

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen 16. 10.
(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

1. ne 19.30 ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE
SOUBOREM MUSICA
BOHEMICA A JEHO HOSTY

5. čt 19.30 IRENA A VOJTĚCH
HAVLOVI – vánoční koncert
Úpravy českých vánočních písní
a koled pro zpěv, violy da gamba,
tibetské mísy, zvony a zvonky

6. pá 19.30 Předvánoční koncert -
PĚVECKÝ SBOR ČVUT
Program: F.X.Brixi, G.F.Händel, J.Mysli-
veček, S.Rachmaninov a j., koledy.

7. so 15.00 MICHELLE HRADECKÁ –
varhany, SYLVA ČMUGROVÁ –
mezzosoprán, DIMITRI
DIMITROV – trubka
Pro seniory symbolické vstupné 10 Kč.

7. so 19.30 MAGDA BĚLOHLÁVKOVÁ
a její hosté – vánoční pěvecký
recitál
Program: G. Puccini, A. Dvořák, J. S.
Bach, J. J. Ryba, české pastorely

8. ne 17.00 VÁNOCE S KARMÍNOU –
soubor historických nástrojů hraje
a zpívá koledy z Čech, Moravy
a staré Evropy

9. po 19.30 SAXOFONOVÉ KVARTETO
BOHEMIA – vánoční koncert

10. út 19.30 PODZIMNÍ CYKLUS
KONCERTŮ ČESKÉ A SVĚTOVÉ
HUDBY 20. STOLETÍ
soubor TUNING METRONOMES

11. st 19.30 SCHOLA SPECIALIS:
„NATUS EST EMANUEL …“
Zpěvy vánoční Zemí koruny České
doby středověku

12. čt 19.30 CHAIRÉ – O Vánocích
zpívám… 
Řídí: Josef KRČEK. Program: České
gotické Vánoce, Vánoce v Evropě,
České Vánoce

13. pá 17 a 19.30 ŠTĚDREJ VEČER
NASTAL
České Vánoce s MALOU ČESKOU
MUZIKOU JIŘÍHO POSPÍŠILA.
Zvonečky a zvonky s sebou!!!

14. so 17 a 19.30 ŠTĚDREJ VEČER
NASTAL
České Vánoce s MALOU ČESKOU
MUZIKOU JIŘÍHO POSPÍŠILA.
Zvonečky a zvonky s sebou!!!

15. ne 17 a 19.30 ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ JANA JAKUBA RYBY
Smíšený komorní sbor PRAŽŠTÍ
PĚVCI a sólisté, komorní orchestr.
Řídí Stanislav MISTR.

17. út 19.30 DOROTHEA
FLEISCHMANNOVÁ - varhany,
JAROSLAV PELIKÁN - flétna
Program: J. S. Bach, G. F. Händel,
F. Benda aj.

18. st 19.30 MIKROCHOR PRAHA
Program: W. A. Mozart, P. Eben,
A. Dvořák.

19. čt 19.30 VÁNOCE
S ROŽMBERSKOU KAPELOU
Soubor historických nástrojů

20. pá 19.30 Předvánoční koncert muziky
souboru ROZMARÝNEK

21. so 19.30 IRENA BUDWEISEROVÁ
A PŘÁTELÉ - vánoční koncert

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno denně mimo pondělí od 14 do
17.30 hodin a v přestávkách večerních
koncertů
29. 11. – 22. 12. Jiřina KLIMENTOVÁ –
malba

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

1. ne 18 STRACH A HNUS V LAS VEGAS
20.30 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, 
ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT

2. po 18 ZLOČIN A TREST
20.30 AMORES PERROS

3. út 18 DÉŠŤ
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM

4. st 15.30 PŮLNOČNÍ KOVBOJ – FK
pro SŠ
18 ERASMUS A SPOL.
20.30 TAK DALEKO, TAK
BLÍZKO – jednorázová projekce !!!

5. čt18 SILNICE
20.30 SMRADI

6. pá 18 ARIZONA DREAM
20.45 UNDERGROUND

BRITSKÝ FILM
7. so 18 BUGSY MALONE – režie A. Parker

20.30 NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
– režie S. Frears
23 VETŘELEC – režie R. Scott

8. ne 18 SOUPEŘI – režie R. Scott
20.30 PŮLNOČNÍ KOVBOJ -
J. Schlesinger

9. po 18 THE COMMITMENTS – režie
A. Parker
20.30 PINK FLOYD - THE WALL
– režie A. Parker

10. út 18 OSUDOVÁ PŘITAŽLIVOST –
režie A. Lyne
20.30 PINK FLOYD - THE WALL

11. st 15.30 PINK FLOYD - THE WALL
– FK pro SŠ
18 KORIDA LÁSKY
20.30 PSÍ DNY

12. čt 18 ABSOLVENT
20.30 FIMFÁRUM JANA
WERICHA

13. pá 18 MIKROKOSMOS
20.30 FALEŠNÉ VZTAHY
23 COOL AND CRAZY – noční
projekce

14. so 20 17. FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ, aneb TO BYLO
O FOUS

15. ne 18 MUŽ, KTERÝ NEBYL
20.30 BLAŽENÉ BYTOSTI

16. po 18 MLUV S NÍ
20.30 VŠE O MÉ MATCE

17. út 18 ZEMĚ NIKOHO
20.30 LÁSKA SHORA

18. st 15.30 LEKCE FAUST – FK pro SŠ
18 MRTVÝ MUŽ
20.30 ZEMĚ NIKOHO

19. čt 18 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE
20.30 ROK ĎÁBLA

20. pá 18 ZRCADLO
20 STALKER
23 NESPATŘENÉ – noční projekce

21. so 17.30 ITALŠTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
20 RYCHLÝ BĚŽEC
23 THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW – noční projekce

22. ne 18 AMÉLIE Z MONTMARTRU
20.30 MECHANICKÝ
POMERANČ

23. po 18 HOLLYWOOD V KONCÍCH
20.30 BARAKA – ODYSSEA
ZEMĚ

MONTY PYTHONS WEINACHTEN
24. út 21 ŽIVOT BRIANA – ježíškovská

projekce zdarma!!!!
25. st 18 MONTY PYTHON A SVATÝ

GRÁL
20.30 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA

26. čt 18 PTAČÍ SVĚT
20.30 MARKÉTA LAZAROVÁ

27. pá 18 TANEC V TEMNOTÁCH
20.45 INTIMITA
23 DOBRODRUŽSTVÍ
PRISCILLY, KRÁLOVNY
POUŠTĚ – noční projekce

28. so 18 MODRÝ SAMET
20.30 MULHOLLAND DRIVE
23.15 BIG LEBOWSKI – noční proj.

29. ne 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM

30. po 18 POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI
20.30 AMORES PERROS

FILMY PRO DĚTI
1. ne 13.30 MYŠKA A SOVA
7. so 15 „PUTOVÁNÍ ZA

SVĚTÝLKEM“ – DORTOVÁ
VÁLKA na dvorku kina AERO
a projekce pásma PANE, POJĎTE
SI HRÁT

PROGRAM AKCÍ – LISTOPAD:
30. 11. TKANÍ A PŘEDENÍ NA

KOLOVRÁTKU – dílna pro rodiče a
děti, 10 – 12 a 13 – 15 h, 90 Kč/dítě,
130 Kč dospělý, info: K. Němcová

30. 11. FIT VÍKEND … s africkými tanci
- 9 – 18 hod, víkend nejen pro ženy: aero-
bic, cvičení na gymballech, aquaerobic,
přednáška o aromaterapii, africké tance,
živé bubny, cena: 200 Kč, info: Z. Pipková
nebo P. Červenková

PROGRAM AKCÍ – PROSINEC:
1. 12. DANCE SCHOOL – 17.30 – 19.30 h,

v sále DDM
diskotéka s výukou tanečních stylů, vstup-
né: 30,- Kč, info: Z. Pipková nebo P. Čer-
venková

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA …
tentokrát s filmem 
15.30 – 17.30 h v kině Aero, soutěže, vys-
toupení mima, černého divadla, vstupné:
50,- Kč (v ceně nadílka)

7. 12. TURNAJ VE VOLEJBALU - 14 až
16 h, ZŠ nám. J. z Lobkovic, turnaj nereg-
istrovaných družstev o sportovní ceny,
startovné: 20 Kč, info: A. Zenáhlík

15. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE – 9 - 17 h,
návštěva divadla, oběd, výtvarné,
sportovní a hudební aktivity
info P. Červenková

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
uvádíme ceny za pololetí, v případě
pozdějšího nástupu do kroužku (listopad,
prosinec) zaplatíte je za čtvrtletí, tedy
50% z uvedené ceny 
TECHNIKA
ELEKTROKLUB - (st) 15.15, 17.00 500 Kč
Šikulka – pro děvčata (út) 6-10 let , 650 Kč

Základy PC – pro dospělé (po, st) 6-100 let,
680 Kč

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

VZDĚLÁVÁNÍ
Angličtina - dospělí (út) 18.15, 19.45,

840 Kč
TANEC 
Tanec - základy (út) 14.50 6-12 let, 460 Kč
Historický a country tanec - (út) 15,

600 Kč
Společenský tanec - (út) 400 Kč
ESTETIKA 
Sborový zpěv - (po) 17.30 6 –18 let, 500 Kč
Praktická dívka – (čt) 14, pro dívky 11 – 15

let, výroba dekorací, šperků, dárkových
předmětů, práce s textlem, korálky,
bylinkami apod., cena: 850 Kč 

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

Divadelní kroužek – pro 16 - 100 let,
(čt) 17, tvořivá dramatika, jazyková a po-
hybová cvičení, nácvik divadelní hry,
cena: 99Kč

KLUBY
Klub žonglérů (pá) 14.20-15.55
Klub Beztíže - internet, e-šipky, stolní fot-

bal, hifi věž, video, stolní hry atd. Pro 12
až 26leté: po 14 - 20 h, út, čt 15 – 20 h.,
st, pá 17 - 20 h; pro děti do 12 let: st, pá
14 - 17 .
Vstup na kartu BEZTÍŽE – 100 Kč/rok pro
děti do 12 let, 200 Kč/rok pro 12 - 26leté

RUZNÉ
Pes kamarád 6-18 let, 500 Kč
Novinář (pá) 14.30, 990 Kč

Dům dětí a mládeže - CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3
tel.: 02/ 71771012 (...25,26), GSM: 0606/ 611920
www.ddm-p3.cz, info@ddm-p3.cz

8. ne 13.30 BOLEK A LOLEK A DVA
RYTÍŘI

15. ne 13.30 ZLATOVLÁSKA
21. so 15.30 MYŠÁK STUART LITTLE 2
22. ne 13.30 UKRADENÉ SLUCHÁTKO
28. so 15.30 LILO & STITCH
29. ne 13.30 KRAKONOŠ A MISTR

JEHLIČKA
DIVADLO PRO DĚTI

1. ne 16 O ZLATÉ RYBCE – To Divadlo
Nový Jičín

8. ne 16 BETLÉM – Divadlo ŠUS
15. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY - Václav

Strasser a Katja Jiránková
29. ne 16 JAK TONDA LÉČIL

ROHATOU PRINCEZNU
SAFIRU - Divadlo Andromeda

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

Velký sál:
1. ne 15 ZA PECÍ aneb žonglování pod

střechou
Palác Akropolis a Zonglovani.cz
uvádějí odpoledne plné zábavy, her
a žonglování. Teplo, koberce,
czajovna sound system, půjčovna
žonglovacích předmětů v ceně!
20 - 21 Open stage

2. po 19:30 Rudovous křest CD +
Neočekávaný Dýchánek j.h. *

3. út 19:30 The Best of Future Line:
Jelizaveta Bam *

4. st 19:30 EuroConnections: Under
Byen (DK) + Roe Deer (CZ)

5. čt 20 United Colours of Akropolis:
Brave Old World (USA) *

6. pá 19:30 Hudba Praha *
7. so 19 Visací Zámek *
9. po 19:30 Jarek Nohavica - Sám

10. út 19:30 The Best of Future Line:
Gaia Mesiah *

11. st 20 Psí vojáci * 
12. čt 19.30 Priessnitz *
13. pá 20 Hip Hop Foundation # 13
14. so 19:30 Majerovy Brzdové tabulky
15. ne 14 Velká kouzelnická show pro děti

19 Magická Akropolis – přehlídka
nejlepších kouzelníků ČR

16. po 18:30 Průšovy kovárenské Vánoce
2002: Tři sestry
hosté: František Sahula a synové,
Nahoru po schodišti dolů band

17. út 19:30 Echt! *
18. st 20 Čechomor
19. čt 20 Čechomor
20. pá 18:30 Baby Irie

benefiční reggae noc pro africkou
holčičku Alice Babyrie z Ugandy

22.ne 19:30 Garage *
23. po 18:30 Průšovy kovárenské Vánoce:

Tři sestry
hosté: doctor P.P., Hubert Macháně

27. pá 19:30 Tleskač + hosté
29. ne 19:30 Velvet Underground Revival

Prague
31. út 19 Silvestr 2002

Výstava: Lenka Hýbková: Odrazy
fotografie

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
provozuje občanské sdružení Tanec Praha, 
informace a rezervace: tel. 224 817 886, 
224 813 899, e-mail: ponec@tanecpha.cz,
web: www.divadloponec.cz
Předprodej též v pokladně divadla 
V Celetné, Celetná 17, Praha 1, 
tel.: 222 326 843 
(po-pá 9:00-19:30, so-ne 12:00-19:30)
nebo v sítích Ticketpro a Ticketstream.
Slevy pro studenty, důchodce a zdravotně
postižené.
2. – 3. 20:00 Petr Tyc – To málo, co vím

o Sylfidách
Choreografie Petra Tyce, s níž zvítězil
v prvním ročníku Ceny Sazky.
21:30 Petr Tyc – Artist and Work
in Progress
Předpremiéra nové choreografie
vítěze Ceny Sazky za rok 2002.

5. 17 Mikuláš v Ponci
K Mikulášské v Ponci patří taneční
vystoupení “juniorů”, tradiční
nadílka i dětská diskotéka. Dárky
označené jmenovkou dítěte
s popiskou “hříchů” nutno odevzdat
do 16:50 v šatně pro veřejnost!
Vstupné dobrovolné.

9.-10. 20 Pražský komorní balet
Patrick Delcroix / A. Part, S. Barber,
O. Ornstein: Son Chemin;
Marika Hanušová / Pablo de
Sarasate: Saturnin;
Petr Zuska / Camille Saint-Sa_ns,
Cesare Pugni: Mariin sen.

ARCHA PLUJE! 
představení divadla Archa v Ponci

4. 20 Divadlo Vizita – Pašerák
myšlenek

6. 20 Divadlo Vizita – Zrození
hafrana

13. 20 Divadlo Vizita – Skokan oslích
můstků

17.-18. 20 Jan Kodet: Danse Macabre
Choreografie Danse Macabre (Tanec
smrti) vznikla prohloubením
spolupráce předního českého
choreografa Jana Kodeta s hudebním
skladatelem Ivanem Acherem, kteří
přepracovali původní verzi pro
představení v rámci výstavy Sláva
barokní Čechie. Choreografie jsou
ukázkou vrcholného současného
tance, světelného a zvukového
designu.

20.-21. 18 Piškanderdulá aneb Josefe!

Poštovní minigalerie 
Zelenky Hajského
pošta 33

19. 11. do 18. 12. „ Šumava“ David
Němeček

19. 12. do 15. 1. 2003 „Jaroslav Foglar –
skaut, spisovatel a filatelista“
dokumenty

Vážení spoluobčané, 
závěrem roku je zvykem bilancovat, co se povedlo, co je třeba zlepšit. Toto
hodnocení se nevyhne ani Odboru kultury. Nechci se pouštět do
podrobností, ale chtěl bych vás upřímně vyzvat ke spolupráci s námi, to
znamená s naší radnicí a především s naším odborem. Rádi bychom vám
touto cestou nabídli možnost těsnější spolupráce na projektech, výstavách
i společensko–kulturních akcích, které Odbor kultury v průběhu roku
pravidelně pořádá. 
Nejde o to, že by nám docházely nápady. Naším cílem je zprostředkovat
vám – našim spoluobčanům - zajímavé a co nejkvalitnější projekty. Proto
uvítáme každý dobrý nápad a iniciativu. V této souvislosti bychom vás
také chtěli požádat o zapůjčení dobových materiálů, fotografií, smluv,
úředních listin, plánků, črt, korespondence i maličkostí, které vám mohou
připadat nezajímavé. Pro nás jsou ovšem vzácné a pro naši práci nezbytné.
Tyto materiály bychom si s vaším laskavým svolením okopírovali a použili
při výstavách a prezentacích Městské části Praha 3 a zároveň bychom je
upotřebili při doplnění bílých míst v naší kronice. S veškerými materiály
naložíme tím nejšetrnějším způsobem a postaráme se, aby nedošlo k jejich
znehodnocení či další nežádoucí reprodukci. Je samozřejmé, že vám je
neprodleně navrátíme. 
Věřte, že vaše nápady, myšlenky a přání nezůstanou bez odezvy a že pro
nás budou velkým přínosem.
Na vaše podněty se těšíme na adrese: Úřad městské části Praha 3, Odbor
kultury, Lipanská 14, 130 85 Praha 3, tel.: 222 116 351, 222 116 350
(jaroslavb@p3.mepnet.cz) Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury


