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Blíží se májové dny, ve kterých si připomeneme ukončení 2. světové války - oslavíme
57. výročí osvobození naší vlasti spojeneckými armádami a vítězství nad nacistickými
okupanty.
Historie se ráda opakuje a ten, kdo ji nezná, a proto není připraven se bránit, ji musí pro-
žívat stále znovu. Ukažme světu, že jsme si vědomi významu květnových událostí a že
jsme vždy připraveni hájit svou svobodu a práva proti komukoliv.
OV Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 3 se proto obrací na vedoucí pracov-
níky státních institucí, ředitele škol, majitele soukromých domů a na občany MČ Praha
3, aby ve dnech 5. až 8. května 2002 vyvěsili na všech budovách státní vlajky.
Vítězství nad okupanty zaplatila naše republika 360 000 životy svých občanů. Památce
těchto obětí bude věnováno shromáždění občanů Prahy 3, které se koná ve čtvrtek
2. května v 15.30 hodin na nádvoří školy na Pražačce.

Antonín Šternschuss, místopředseda OV ČSBS Praha 3

Manželé Božena a Josef Vašatovi oslavili 65 let společného života. Paní Božena říká, že ji ani jednou
nenapadlo, že by se snad dala rozvést, a jako recept na pevné a spokojené manželství doporučuje po-
rozumění a trpělivost. Dnes mají Vašatovi dceru, dva vnuky a tři pravnoučata. Josef a Božena se se-
známili na taneční zábavě v Brodcích, nedaleko Mladé Bolestavi. A svadba se konala po ani ne roč-
ní známosti a hned se přestěhovali do rodinného činžáku v Baranově ulici na Žižkově.
Jméno Vašata bylo za první republiky symbolem dobrého pohostinství. Bratři Vašatovi provozovali v Praze ně-
kolik restaurací, nejznámější z nich byl na Václavském náměstí dům Evropa. Podnik s vidličkou ve znaku pro-
speroval a postupně se rozšířil o restauraci Formanka, o závodní jídelny i v jiných částech Prahy... Na otázku,
proč byli Vašatovi tak úspěšní, odpovídá paní Vašatová bez váhání: „Protože se tam vždycky dobře a levně vaři-
lo“. V roce 1938 si Vašatovi pronajali i jeden z nejkrásnějších pražských domů - Obecní dům, zvaný Repre, s vi-
nárnou, francouzskou restaurací, barem, salonky, koncertním sálem. Sem si také pro bratry Vašatovy, členy od-
bojové skupiny Obrana národa, přišlo gestapo. Josef strávil v nacistickém vězení čtyři roky. Jeho bratr Jaroslav

ve své vzpomínkové knize zmiňuje až neuvěřitelnou příhodu z dob protek-
torátu. Jaroslav, kterého gestapo po výsleších propustilo, pokračoval v od-
bojové činnosti a mimo jiné ukrýval i parašutisty, kteří provedli atentát na
Heydricha. Když Němci získali mrtvé tělo Josefa Valčíka, měl na sobě šaty,
které mu Vašata daroval. Jak připouští, byl to oblek trochu výstřední a vý-
razný. Ten byl vystavený ve výloze hned vedle restaurace Obecního domu
a byla vypsána odměna tomu, kdo poskytne informace vedoucí k pražským
odbojářům, kteří parašutistům pomáhali. Ačkoliv kolem výlohy denně cho-
dili všichni Vašatovi zaměstnanci a je velmi nepravděpodobné, že by nepo-
znali oblek svého šéfa, nikdo se o slíbenou odměnu nepřihlásil.
Rok 1948 byl nejen pro podnikatele v gastronomii rokem přelomovým. Bra-
tr Jaroslav emigroval do Anglie, potom do USA, kde v New Yorku vybudoval
českou restauraci Beseda. Pan Josef s manželkou si vzali do pronájmu Ná-
rodní kavárnu na Národní třídě, v domě U Topičů. Rok 1950 znamenal konec
podnikání na dlouhá léta. Komunisté nikdy Vašatům nezapomněli účast v ne-
komunistickém protinacistickém odboji, emigraci bratra a fakt, že další bratr
František byl za války vojákem RAF a bojoval a padl v Anglii, a hlavně: jmé-
no Vašata bylo synonymem úspěšného podnikatele. Dlouho nemohli najít
žádnou práci, pana Vašatu už v žádném pohostinství nezaměstnali, paní Bo-
žena se stala hospodářkou v závodní jídelně Charita, kde pracovala 20 let.
O emigraci Vašatovi neuvažovali, i když život v socialistickém Českosloven-
sku nebyl lehký. Dcery i přes výborný prospěch nedostaly povolení ke studiu.

Starší dcera tragicky zemřela a zanechala po sobě osmiměsíčního syna, kterého Vašatovi vychovali. Druhá dcera
v roce 1968 emigrovala do Švýcarska, kde dodnes žije.
Za bratrem a nejmladší sestrou se do Ameriky ani nestihli podívat, ale k dceři, nyní už také penzistce, do Švý-
carska jezdí rádi. Ačkoliv jim samotným zbyly (díky znárodňovacím dekretům a měnové reformě) z restauratér-
ské kariéry jen vzpomínky a pár krásných stříbrných lžiček, pohostinství Vašata žije dál. Nejen prostřednictvím
bývalých zaměstnanců, kteří se pravidelně scházejí, ale synovec Zdeněk Vašata provozuje na Kožové hoře u Klad-
na restauraci s vašatovskou vidličkou ve znaku. A jak se manželé Vašatovi shodují, nevede si vůbec špatně.
Paní Božena ještě donedávna pro sebe a manžela vařila, nejraději hovězí maso se zeleninou a také své tvarohové
záviny a šátečky (viz recept na str. 4). Na zahrádce v rodných Brodcích pěstovala pár řádků brambor, ředkvičky,
kedlubny, pažitku a petržel. „Zkrátka pořád něco dělám“, dodává s úsměvem čilá paní Vašatová. A tak jim ke všem
krásným výročím přejeme mnoho zdraví a radosti ze života. Michaela Púčiková, foto Jan Dostál

Jakoby Karel Nepraš už neměl dostatek sil
na sledování lopotné snahy při získávání fi-
nancí na jeho retrospektivní výstavu a na
realizaci pomníku Jaroslava Haška a ode-
šel do sfér, které k jeho tvorbě a bohémství
budou vstřícnější. 
Osobu Karla Nepraše je třeba vnímat v několika
rovinách. V rovině umělecké, v rovině profesor-
ské na pražské AVU a v rovině společníka a bo-
héma. Významnou roli při krystalizaci Neprašo-
va sochařského názoru sehrála kresba, jejíž
způsob humoru, který není k člověku laskavý ani
krutý, i když je drsný a útočně ironický, nepo-
strádá dobromyslný podtón. Důležitou inspiraci
mu poskytuje tvorba Franze Kafky, jehož někte-
rá díla ilustruje. Neprašovo sochařské období za-
číná abstraktními reliéfy a plastikami z galvani-
zovaných barevných kovů, které patří
k vrcholům české materiálové abstrakce. Kolem
r. 1964 se groteskně fantaskní figury začínají
promítat i do jeho plastik, a to v duchu „poetiky
divnosti“, která vycházela z absurdních polosou-
kromých mýtů skupiny „Šmidrů“, pro niž je pří-
značná dadaistická revolta. 
V druhé polovině 60. let se začíná objevovat dru-
hé závažné téma Neprašovy tvorby, „Dialogy“,
které rozvíjí v typických sousoších červených fi-
gur. Surrealistická symbolika je vystřídána pro-
blémem porozumění a dorozumění. Dialogu zů-
stává věrný i v tvorbě 70. a 80. let, kdy však díky
svému negativnímu postoji k tehdejšímu režimu
téměř nevystavuje a živí se jako restaurátor. Až
„sametová revoluce“ umožňuje ukázat veřejnos-
ti jeho dílo v celé šíři. 
Na začátku 90. let vytváří objekty sestavené
z technických součástek a mechanismů a často je
i komponuje v bizarně groteskní prostředí.
Od konce 90. let začíná pracovat na svém posledním velkém pro-
jektu, na návrhu a realizaci jezdeckého pomníku Jaroslava Haška,
který by měl stát na Prokopově náměstí na Žižkově. První nápady
a skicy se rodily nedaleko v ateliéru v Českobratrské ulici. V ná-
vrhu pomníku se naplno projevuje genialita Neprašova výtvarně-
filozofického názoru. Pomník se může v prvním plánu jevit jako
sochařská hříčka, ale je to dílo, které obsahuje několik významo-
vých rovin a které hovoří o české historii, české současnosti i čes-
kém pohledu na svět. Lze říci, že tento pomník nebude jenom po-

mníkem Jaroslava Haška, ale i Karla
Nepraše, jehož tvorbu je již nyní třeba řadit
vedle tvorby Kafky a Haška, protože i v jeho
sochařském díle je možno najít kongeniální

vystihnutí „onoho typického groteskně bizarního světa“, příznač-
ného pro českou kotlinu. 
Karel Nepraš byl členem několika legendárních spolků. O skupině
Šmidrů jsem již hovořil, v polovině 60. let se stal ředitelem slavné
Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, jejíž členem byla
i jeho manželka, grafička a básnířka Naďa Plíšková, ale také např.
Jan Steklík a Ivan Martin Jirous. Jsme hrdi na to, že byl také čle-
nem Clubu gentlemanů Žižkov, z jehož prostředí koneckonců vze-
šla i myšlenka Haškova pomníku. Úkol dokončit tento pomník po-
važuje Club i Společnost pro postavení pomníku J. H. za svůj dluh
Karlovi, mistru ironie a grotesky, ale také laskavému člověku
a příznivci Žižkova. Ze Žižkova neodešel, v pomníku Jaroslava
Haška bude žít navěky. Dan Merta 

Vlajky k pfiipomenutí kvûtnov˘ch událostí Ode‰el doopravdy mistr ãeské grotesky Karel Nepra‰?

Na náv‰tûvû u ... manÏelÛ Va‰atov˘ch

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat na slavnostní
zahájení I. ročníku Žižkovského výtvarného salónu
mladých, které se koná v úterý 30. dubna od 14 hodin.
Výstava bude otevřena od 30. dubna do 12. května 2002
v prostorách Výstavní a koncertní síně ATRIUM,
Čajkovského 12, Praha 3.

Městská část Praha 3 nabízí formou veřejného výběrového řízení k prodeji dle
zák. č. 72/94 Sb. deset bytových jednotek - nástavby na domech Jilmová 4, 6,
8, 10 v Praze 3: 2 byty 4+1, 2 byty 3+1, 2 byty 3+kk, 2 byty 2+kk, 2 byty 1+kk.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let - občané ČR.
Bližší písemné informace budou k dispozici na Úřadě Městské části Praha 3, Odbor
evidence majetku, Lipanská 14, Praha 3 od 15. 5. do 27. 5. 2002 - tel. 22 116 208,
22 116 207, 22 116 290, 22 116 210.

Foto Eva Horníčková

K úmrtí jednoho z největších českých sochařů 2. poloviny 20. století

Tento objekt zdobí zeleň radničního dvorku na Havlíčkově náměstí

Foto Jan Zavřel
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INFORMACE

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

Pokud nemáte ve své schránce Radniční
noviny, volejte prosím

INFOLINKU distribuční firmy 
ADM - 83 10 15 05.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 27. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 6. 5.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 13. 5.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 20. 5.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 27. 5.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 6. 5.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 13. 5.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 20. 5.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 27. 5.
10. Ambrožova/Malešická 6. 5.
11. Jeseniova 143 13. 5.
12. V Zahrádkách/Květinková 20. 5.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 27. 5.
14. Koněvova/V Jezerách 6. 5.
15. Buková/Pod Lipami 54 13. 5.
16. Křivá 15 - vedle domu 20. 5.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad.
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie, s.r.o., tel.: 963 399 09 nebo 963 399 12.
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
naplněn a odvezen dříve. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č.
ÚMČ Praha 3 - Odbor technické správy majetku a investic - 22 116 383,-300,-387.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Dle § 88 odst. 3 zákona číslo 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, 

Mûstská ãást Praha 3 oznamuje:
Dne 19. 3. 2002 stanovilo Zastupitelstvo
městské části dle § 88 odst. 1 a odst. 2

písm. e zákona číslo 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, počet členů

Zastupitelstva městské části pro volební
období 2002 - 2006 na 36 členů.

●

Upozornûní OTSMI ÚMâ Praha 3
Na plakátech „Komplexní údržba

komunikací 2002“ došlo k chybnému
vytištění data úklidu bloku č. 2

v červnovém termínu, kde namísto 
18. 6. 02 bylo uvedeno 1. 6. 02.

Děkujeme za pochopení a zároveň se
všem zainteresovaným mnohokrát

omlouváme.
●

RMČ P-3 dne 13. 3. souhlasila s úplným
uzavřením MŠ zřizovaných MČ P-3
v termínu poslední týden v červenci

a 1. týden v srpnu. Přípravný týden, tj.
poslední týden v srpnu, zůstává.

Provoz matefisk˘ch ‰kol o letních
prázdninách v Mâ Praha 3

ČERVENEC
1. 7. - 19. 7. 2002 - MŠ U Zásobní

zahrady 6 a MŠ Jeseniova 98
SRPEN

5. 8. - 23. 8. 2002 - MŠ Waldorfská,
Koněvova 240/a

●

Požehnat novému plotu farní zahrádky
u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

přislíbil vedle dalších hostů také kardinál
Miloslav Vlk. Na slavnostní mši ve

zdejším kostele od 18 hodin 
ve středu 8. 5. jste všichni zváni.

●

IV. ročník chodeckého závodu Žižkovská
desítka se koná v so 11. 5. Start ve
14.30 h a v 15.15 h u Památníku na

Vítkově. Info 227 166 46, 0602 255 989,
e-mail: zsimon@centrum.cz.

●

Svaz diabetiků ČR v Praze 3 zve 
• pá 17. 5. v 15 h Láska, Liebe, l’amour
- umělecký soubor Albatros v KVS Trojka,

Prokopova 100/16, Praha 3 
• st 22. 5. vycházka Botanická zahrada

Troja sraz ve 14 h u metra nádr.
Holešovice

●

Husův sbor CČSH na Vinohradech,
Dykova 1 (U Vodárny) zve v ne 5. 5.
od 17 h na koncert z děl klasických

i současných autorů k uctění památky
Pražského povstání. Na varhany zahraje
americký varhaník Godfrey B. Tománek,

na housle J. Krejčí, básně S. Kubína
zarecituje A. Strejček. Výtěžek bude

věnován na dobročinné účely. Půl hodiny
před začátkem si bude možno prohlédnout

místnosti, ze kterých v květnu 1945
vysílal Pražský rozhlas.

●

Sdružení bývalých pracovníků ve
školství se schází každou 1. středu
v měsíci od 14 h v ZŠ Perunova.

Autobusové výlety jsou plánovány 
na 15. 5. a 29. 5.

●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve: • Den otevřených dveří v čt 16. 5. od

9 do 18 h, vstupné 1 Kč • Den muzejí
a galerií v so 18. 5. od 9 do 18 h, vstupné
1 Kč. Na výstavě Pocta V. Morstadtovi
můžete vidět také Žižkov v historických

kresbách a leptech - např. „Z vrchu
Žižkova“ nebo „Pohled na Prahu ze

Žižkova“ (do 26. 5.).

NOVINKY
PRO SENIORY

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v KVĚTNU půlkulaté a kulaté

narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let: 
E. Koritšanské, O. Engelovi,
E. Hájkové, E. Linhartové,

M. Uhlíkové, M. Vyhnálkovi,
I. Bouchalové, J. Libšanské, R. Rollové,

J. Vaňátkové a J. Růžičkovi. 
Svaz důchodců v P-3.

●

Turistické vycházky:
• 3. 5. Týnec n. Sáz. - Horní Požáry -

Kamen. přívoz (10 km) sraz 9.45 h Praha
hl. nádraží • 17. 5. Černošice - Mořinka -
Zadní Třebáň (11 km) sraz 9.45 h Praha
hl. nádraží • 31. 5. Štěchovice - Slapská

přehrada - N. Rabyně (11 km) sraz
8 h metro B Anděl. Info tel. 684 73 25,

Klub důchodců Hořanská 2, P-3.

Součástí budovy bývalé základní školy v Cimburkově 18, která je ve vlastnictví ÚMČ, je
samozřejmě také tělocvična. Dnes ji využívá soukromá střední škola Kvarta, sídlící na té-
to adrese, a základní škola z Havlíčkova náměstí. Tělocvična dostávala docela zabrat a je-
jí stav nebyl zrovna nejlepší. Hospodářská správa ÚMČ proto zajistila nezbytné stavební
úpravy - sanaci omítek stěn a stropu, vymalování, renovaci podlah, nátěry oken, dveří,
konstrukcí a cvičebního nářadí, zhotovení krytů na topení a upevnění zábradlí schodiště.
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše 380 000 korun.

Text a foto Stáňa Peričová

● Zvolilo přísedící pro Obvodní soud P-3 a přísedící pro Městský soud v Praze. ● Schvá-
lilo žádost o svěření veřejných studní do majetku MČ P-3 v ulicích U Kněžské louky, Ta-
chovské nám., V Zahrádkách, Schöfflerova, Na Jarově, Chelčického, Na Viktorce,
V Domově, V Jezerách, U Vodárny. ● Vzalo na vědomí zprávu o průběhu přípravy pro-
jektu rekonstrukce a dostavby fotbalového stadionu Viktoria Žižkov a polyfunkčního sou-
boru Viktoria centrum, a.s., na základě požadavku předsedů jednotlivých politických klu-
bů. ● Schválilo pořízení změny územního plánu „I. Provozní úsek trasy metra III. D“ -
umístění vlastní stanice Basilejské náměstí v mírném posunu jižním směrem proti „Urba-
nistické studii Žižkov - Malešická“. ● Souhlasilo s poskytnutím darů z grantového a pod-
půrného fondu MČ P-3 takto: společnost přátel divadla Paláce Akropolis, Tanec Praha,
Kytara napříč žánry 2002, Junák - svaz skautů Bílý Vlk, záměr městské části - výměna
písku v pískovištích, Sdružení Zvoneček Praha, Stanislav Tišer - sport. centrum box, Žiž-
kovské divadlo J.C. , Key Production - United Colours of Akropolis, DDM na P-3, Vý-
tvarná škola V. Hollara, CIANT e-radnice, ŽDHA-Euro-Connection, Divadlo M.U.T.,
SUPŠ - Žižkovo nám., Občanské sdružení Pro Aero, Mamma Help, Evropský svátek hud-
by ČR, ZO ČSOP Koniklec, Jiří Hošek - Nekonvenční žižkovský podzim, Svaz důchod-
ců. ● Stanovilo počet členů Zastupitelstva MČ pro volební období 2002 - 2006 na 36 čle-
nů. ● Zrušilo příspěvkovou organizaci Trojka - kulturní a vzdělávací středisko ke dni 31.
8. 2002. ● Odvolalo Ing. Ivo Zemana z výboru kontrolního Zastupitelstva MČ. Odvolalo
Ing. Miloše Janíka z funkce tajemníka výboru finančního ZMČ a jmenovalo Ing. Petra Fi-
šera tajemníkem výboru finančního ZMČ. ● Zrušilo příspěvkovou organizaci Sportovní
a rekreační areál Pražačka ke dni 30. 6. 2002. ● Vzalo na vědomí doporučení Výboru pro
územní rozvoj na poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč pro TJ Sokol Žižkov I., na rekon-
strukci objektu Koněvova 19/929 a schválilo poskytnutí daru v této výši. ● Vzalo na vě-
domí poskytnutí finančních prostředků na úhradu „Lokalizační studie na vybrané lokali-
ty pro realizaci veřejných hromadných garáží na území MČ.
Příští zasedání ZMČ se bude konat dne 18. 6. 2002

1. Olšanská 7/2666, tichá služba, 50,87 m2 suterén, kancelář (min. náj. 1 000 Kč/m2/rok)
Prohlídka bude umožněna 14. 5. 2002 od 9 do 10 h.

2. Roháčova 34/297 garáž. stání č. 25.3 14,00 m2 (min. náj. 900 Kč/m2/rok)
3. Roháčova 34/297 garáž. stání č. 25.39 11,25 m2 (min. náj. 900 Kč/m2/rok)
4. Ondříčkova 37/391 garáž. stání č. 25.202 10,00 m2 (min. náj. 900 Kč/m2/rok)
5. Ondříčkova 37/391 garáž. stání č. 25.212 11,00 m2 (min. náj. 900 Kč/m2/rok)
6. Táboritská 580/0(16A) garáž. stání č. 44 12,00 m2 (min. náj. 900 Kč/m2/rok)
7. Pod Lipami 5/2664 garáž č. 35 15,00 m2 (min. náj. 1100 Kč/m2/rok)
8. Koněvova 142/1603 garáž č. 53 19,97 m2 (min. náj. 1100 Kč/m2/rok)
9. Květinková 19/2577 garáž č. 13 17,00 m2 (min. náj. 1100 Kč/m2/rok)

Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
Praha 3 - Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených
značkou: „Výběrové řízení č. 140.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor,
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor
považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběro-
vého řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte
též záměr, co budete v nebytových prostorech provozovat. (K provozování výherních
a hracích automatů nebudou nebytové prostory pronajaty.) Podmínkou pro prona-
jmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. (Pokud budete zasílat
nabídky na více garážových stání (garáží), je nutno zaslat každou nabídku samo-
statně!) Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ
Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude 17. 5.
2002 v 15 h. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb RMČ 20. 5.
2002. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne
zasedání RMČ. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a vý-
běrové řízení zrušit. MUDr. Eva Rusová, předsedkyně Komise obchodu a služeb RMČ 

a Kamila Mirovičová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Když si na vás zasedne nějaká choroba, zajdete k lékaři či na pohotovost a většinou bu-
dete potřebovat léky. Přivítáte proto, když bude lékárna co nejblíž a nejlépe s prodlouže-
nou otevírací dobou. Lékárna v centru zdravotnických služeb na Olšanské 7, která byla od
konce ledna zavřená, vám opět nabízí své služby. Otevřeno má od pondělí do pátku od
7.30 do 17 hodin, od 17 hodiny pak zajišťuje pohotovostní provoz až do 23. hodiny.
V sobotu si pro léky můžete zajít ještě od 8 do 12 hodin. 
Lékárnu v Olšanské 7 (telefon: 717 72 106) provozuje a.s. Multienergo.

Seznam lékáren s pohotovostní sluÏbou:
PRAHA 1, Palackého 5 - tel. 24 946 982, otevřeno denně 8 - 07, PRAHA 2, Belgická 37
- 22 513 396 nepřetržitě, PRAHA 4, Modřany - Soukalova 3355 - 4177 00498, otevřeno
nepřetržitě, Fak. nemocnice Thomayerova, Vídeňská 800 - 610 84001, Šustova 1930 -
71 910 719, PRAHA 5, U Anděla, Štefánikova 6 - 57 320 918, PRAHA 6, Pod Marján-
kou 12, v budově polikliniky - 33 350 902, PRAHA 7, M. Horákové 18 - 33 375 599,
PRAHA 8, Heydukova 10 - 66 310 899, Fak. nemocnice Bulovka - 66 08 2018, PRA-
HA 10, Fak. nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50 - 67 162 602.
Léky seženete také ve velkých nákupních centrech. Stáňa Peričová

Dûti mají vylep‰enou tûlocviãnu

Zastupitelstvo mûstské ãásti 
konané dne 19. 3.  2002

Volné  nebytové prostory

Ol‰anská lékárna opût v provozu

ze dne 27. 3. 2002
Souhlasila
• s uzavřením smlouvy o dílo na půdní ve-
stavbu a opravu uliční fasády budovy Sei-
fertova 51, P-3 s firmou BAU plus • s vý-
zvou více zájemcům na rekostrukci
školního dvora na hřiště v ZŠ Chelčického
• s provedením veřejné zakázky - výměna
oken v 1. patře ZUŠ Štítného • s návrhem
firmy Pragosport a.s. na způsob provedení
záruční opravy dětského hřiště v Luční ul.
• s výzvou více zájemcům na rekonstrukci
kuchyně v ZŠ Lupáčova
Vzala na vědomí
• zápis ze zasedání komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na výběr zhotovitele
díla „Obnova parku na náměstí Jiřího z Po-
děbrad“

ze dne 10. 4. 2002
Schválila
• příkazní smlouvu o obstarání darování fi-
nanční částky mezi MČ P-3 a společností
AUTO Jarov, s.r.o., a darovací smlouvy
mezi MČ P-3 a Ministerstvem vnitra ČR •
postup při vyhlášení a vyhodnocení výbě-
rového řízení na prodej 10 nově vybudova-
ných bytových jednotek v domech Jilmová

4, 6, 8, 10, P-3 • návrh kupní smlouvy
o převodu vlastnictví id. 83/128 bytového
domu čp. 381 s pozemky parc. č. 660 a 661
v k. ú. Žižkov, Cimburkova 7, P-3 • zprávu
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na rekonstrukci hygienických zařízení
v ZŠ Vlkova 31 a souhlasila s výběrem nej-
vhodnější nabídky firmy FAJSTAVR
Souhlasila
• s uzavřením smluv o nájmu nebytových
prostor a úhradě nákladů spojených s pro-
vozem pro zajištění volebních míst • s do-
plněním členů komise pro posouzení
a hodnocení nabídek o jednoho zástupce
MHMP pro výběrové řízení na akci rekon-
strukce hřiště ZŠ Chelčického • s výběro-
vým řízením na dlouhodobý pronájem
Sportovního a rekreačního areálu Pražač-
ka, k.ú. Žižkov, Za Žižkovskou vozovnou 1
• se zveřejněním historických znaků Žiž-
kova a Královských Vinohrad firmou
Kompakt s.r.o. za účelem vytištění infor-
mačně-reklamního plakátu
Doporučila
• ZMČ schválit prodej id. 1/2 bytového domu
čp. 611 s pozemky parc. č. 1024 a 1025 v k.ú.
Žižkov, Táboritská 8, P-3 spoluvlastníkovi

Rada Mâ P-3

Ke zru‰ení KVS Trojka
Starosta M. Český s JUDr. T. Křížkem ze společnosti Multienergo

Zastupitelstvo MČ Praha 3 rozhodlo zrušit k 31. 8. 2002 příspěvkovou organizaci KVS
Trojka. Jednalo se o návrh Rady MČ Praha 3, který zastupitelé většinou hlasů podpořili. Pro
toto závažné rozhodnutí existovala celá řada důvodů - šlo jak o programovou nabídku KVS
Trojka, která již neodpovídá původnímu záměru zřizovatele, tak o nevhodnou právní formu
organizace a dlouhodobě špatné hospodaření. Činnost KVS Trojka bude řádně probíhat až
do konce školního roku, tj. do 30. 6. 2002.
Objekt v Prokopově ulici, který zrušená organizace využívala, byl prioritně nabídnut Zá-
kladní umělecké škole Koněvova - ZUŠ s hudebním zaměřením, dosud sídlící v objektu Lí-
pa. Ta má logicky určité požadavky na úpravy objektu pro své potřeby, z nichž nejpodstat-
nější se týká vybudování koncertního sálu. Probíhají jednání mezi MČ Praha 3 a hl. m.
Praha - zřizovatelem ZUŠ o tom, v jakém poměru budou tyto úpravy financovány. Radnice
Prahy 3 má samozřejmě zájem na tom, aby některé aktivity stávající KVS Trojka, které ne-
jsou z hlediska Prahy 3 duplicitní a o které má veřejnost zájem, byly nadále zajištěny jiným
způsobem. Vedoucí Odboru kultury byl např. pověřen jednat s DDM Na Balkáně o mož-
nosti převzít některé kurzy z programové nabídky KVS Trojka. Klub Kulička by mohl, sa-
mozřejmě v modifikované formě, dále existovat v rámci některé z mateřských škol, kde má
Praha 3 volnou kapacitu. V neposlední řadě se otevírá prostor pro osobní iniciativu jednot-
livců, kteří mají potřebné zkušenosti a odborné zázemí. Pokud bude např. Klub Bez Klíče
provozován na bázi obecně prospěšné společnosti nebo občanského sdružení, může takový
subjekt od MČ Praha 3 získat prioritním přidělením vhodné nebytové prostory a na svůj
provoz dostávat i finanční prostředky.
Rozhodnutí MČ Praha 3 zrušit KVS Trojka samozřejmě vyvolalo také nesouhlasnou reak-
ci a snahu některých zaměstnanců organizace a rodičů toto rozhodnutí zastupitelstva zvrá-
tit. Zde je třeba zdůraznit, že zastupitelstvo rozhodovalo na základě širších souvislostí
s ohledem na další rozpočtové potřeby MČ Praha 3. Pro oblast školství a volného času dě-
tí a mládeže jsou vynakládány značné finanční prostředky, z nichž většina má jednoznačně
přednost. Jednou z priorit Prahy 3 je také sociální oblast. MČ Praha 3 zajišťuje provoz jes-
lí, které jiné městské části bez náhrady zrušily, plně financuje provoz stacionáře pro děti
a mladé lidi s mentálním postižením Integrační centrum Zahrada, je zřizovatelem organiza-
cí Ošetřovatelský domov a Pečovatelská služba. A rozpočet musí samozřejmě zachovávat
určité proporce mezi jednotlivými potřebami.
KVS Trojka vznikla před cca 10ti lety se záměrem poskytovat veřejnosti služby především
v oblasti vzdělávání. Jednalo se o jazykové kurzy, kurzy práce na počítači a další. V tomto
směru už dnes KVS Trojka nemůže konkurovat. Pro potřeby KVS Trojka poskytla radnice
Prahy 3 objekt v Prokopově ulici, který byl zrekonstruován nákladem přes 20 mil. Kč. Zá-
měr byl takový, že organizace bude mít výnosy z pronájmů nebytových prostor a plně po-
kryje své provozní náklady. Realita však byla jiná. Pro provoz tak, aby se opakovaně nedo-
stávala do ztráty, požadovala KVS Trojka dotaci 3,5 milionu korun ročně, což je pro MČ
Praha 3 stěží akceptovatelné. Jen pro porovnání - pro oblast grantů, ze kterého MČ Praha 3
spolufinancuje činnost desítek organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, vyčleni-
la MČ Praha 3 pro letošní rok 4,5 mil. Kč.
Všem zúčastněným snad jde především o konkrétní aktivity, které na Praze 3 budou pro ak-
tivní využití volného času dětí a mládeže fungovat. V tomto směru jistě vždy existuje širo-
ký prostor k jednání. Trvat na zachování organizace, jejíž činnost byla dlouhodobě neefek-
tivní, se nejeví jako příliš konstruktivní. Petr Blažek, tiskový mluvčí 
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V roce 2000 se Jarmila Radechovská vrátila po 33 letech z Ameriky. Na tuto dobu nevzpomíná moc ráda. „Návrat neznamená jen „sba-
lit svršky“ a sednout do letadla. Je nutné si uvědomit, že člověk je vytržen z prostředí, ve kterém dlouho žil, kde měl zázemí, přátele,
práci. Lidé se vracejí zpátky do vlasti, protože zůstali bez partnera, vybavují se vzpomínky z dětství a začne se jim stýskat. Pro mě ty
první týdny a měsíce byly trpké. Vrátit se zpátky už nešlo, všechno jsem prodala, opustila. Musela jsem pracně začínat znovu, vyřídit si
osobní doklady, přihlásit se k pobytu, pojistit se.“ Přesto jste se v novém prostředí dokázala rychle zorientovat... „Vlast se za ta léta změ-
nila a navíc, když někde žijete třicet let, máte i trochu jiné životní názory a je potom velice těžké se někam zařadit. Stále na něco nové-
ho narážíte, jste zranitelní, otrávení, ale tomu se dá odpomoci. Já se naštěstí mám na koho obrátit, také jsem dostala příležitost ještě se
nějak uplatnit, něco druhým předat, pomoci. Vím, že tu lidé někdy dávají najevo, že jste si v zahraničí žili, zatímco ‘oni’ trpěli. Neplatí
to samozřejmě všeobecně, ale jsou lidé, kteří se na vás dívají se žárlivostí i nevraživostí - nepatříš mezi nás, když jsi odešla... Ne každý
si také umí lidi kolem sebe hned získat. Slyšela jsem o muži, který se nedokázal odpoutat od své minulosti, trápil se, až řekl: ‘Co já ta-
dy dělám, nemám nikoho, kdo by mi pomohl, kdo by se o mě zajímal...’ Nakonec se vrátil zpět.“ A proto jste vymyslela Emigrant klub.
„Přála bych si, aby se tito lidé necítili tak ztraceni. Měl by to být klub pro ty, kteří po návratu do vlasti hledají pomoc či podporu, a pro
ty, kteří jim naopak chtějí pomoci. Za přispění OS Remedium Praha bych ráda otevřela klub pro emigranty-navrátilce.“
Pokud máte chuť se zapojit či předat cenné zkušenosti, volejte paní Radechovské na tel. číslo 72 73 98 33. Eva Horníčková

Během měsíce března a dubna jsou všem občanům, kteří pobírají přídavky na děti, rozesílány formuláře na
další období pro přiznání a výpočet výše této dávky.
Z toho pro vás vyplývá, že již od dubna můžete dokládat potvrzení příjmů za rok 2001 pro nárok na přiznání dávek státní sociální pod-
pory „přídavek na dítě“ na období od 1. 10. 2002 až do 30. 9. 2003. Vyplněné, podepsané a potvrzené formuláře „doklad o výši pří-
jmů“ a „Prohlášení osob o příjmech rozhodných pro nárok na dávky“ podejte na Odboru státní sociální podpory u příslušné referentky
nebo zašlete poštou. U dětí starších 15 let je součástí žádosti Potvrzení o studiu, toto dejte potvrdit až po nástupu do školy v září 2002
na školní rok 2002-2003 a doručte během měsíce září na Odbor státní sociální podpory.
Nabízíme vám podání v časovém předstihu, protože se tak vyvarujete ztráty vašeho času čekáním ve frontách a přerušení výplaty pří-
davků na děti. Chtěli bychom vás též informovat o tom, že všechny formuláře jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR - sociální problematika-státní sociální podpora-formuláře státní sociální podpory.
Tyto formuláře jsou členěny podle jednotlivých druhů dávek. Po kliknutí na formulář příslušné dávky jsou k dispozici dva typy formulářů:
1. formulář pro vytištění a následné ruční vyplnění, 2. formulář, který je možno vyplnit údaji na počítači a poté vytisknout.
Oba typy formulářů jsou navrženy tak, aby jejich grafická podoba byla identická se současnými předepsanými barevnými tiskopisy. Ža-
datel stvrzuje svým podpisem prohlášení, že nepozměnil formulář a že vytištěný formulář odpovídá formuláři na www stránkách MPSV.
Žadatel vytištěné a vyplněné formuláře musí doručit opět osobně nebo poštou na výše uvedený odbor.
Tuto službu zveřejňuje MPSV pro zajištění větší dostupnosti systému státní sociální podpory.

Ludmila Nováčková, vedoucí Odboru státní sociální podpory

Již podruhé se oslavy a informační kampaň uskutečnily i v České
republice. Mezinárodní den Romů slaví 8. 4. každoročně Romové
na celém světě již od roku 1971 na paměť 1. Romského kongresu
- International Romani Union. Oslavy pomáhají i českým Romům
získat větší sebevědomí, dávají příležitost představit svou kulturu
majoritní společnosti. Kampaň byla zahájena 5. 4. na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad tradičním happeningem, své umění zde představila
romská kuchařka a romský košíkář. K tanci i poslechu hrál Vojta
Lavička a jeho Bench Band. V pondělí se v paláci YMCA sešli zá-
stupci Romů a neromů k diskuzi na téma: Národní identita a sebe-
vědomí Romů v ČR. Odpoledne se pak Romové sešli na Karlově
mostě, kde se připojili k celosvětovému symbolickému obřadu há-
zení květin do řek, protékajících zeměmi, kterými prošli a kde se
usadili. Tím si připomenuli své tisícileté putování světem. Meziná-
rodní den Romů uzavřelo vystoupení romských skupin Gulo Čar
a Bench Band v Paláci Akropolis.

Text a foto Michaela Púčiková

KDYÎ PIVO TEâE PROUDEM
Stává se již milou tradicí, že další ročník Vinohradského pivobraní se bude ode-
hrávat v období přírodou provoněného a sluncem prohřátého pozdního jara, kdy
každému z nás radovánky podobného charakteru přijdou vhod.
Jedná se již o tradiční oslavy tohoto zlatavého moku, který zejména mužské populaci
přirostl k srdci a který vedle Bavorských slavností se začíná profilovat coby nepostra-
datelná součást kulturně společenských projektů jednotlivých regionů.
Letošní již IV. ročník Vinohradského pivobraní se bude odehrávat v příjemném pro-
středí Riegrových sadů ve dnech 24. a 25. května, symbolicky na rozhraní obou měst-
ských částí, které tomuto svátku piva propůjčují tvář.
Připomeňme si, že loňský ročník probíhal na území Prahy 9 v areálu Podvinných mlý-
nů. Tento fakt vychází z předchozí dohody starostů Městských částí Prahy 2, 3 a 9, kdy
je každoročně přípravou pověřena jedna ze zmíněných obcí.
Nutno podotknout, že myšlenka na pořádání pivních slavností vznikla právě na Žižko-
vě, jako neméně významnější akce již proslulejších projektů Žižkovského masopustu
a Vinobraní.
A co Vám letošní ročník organizovaný Městskou částí Praha 2 může nabídnout ?
■ V pátek dne 24. května se můžete těšit ve 14 h na Kladenskou heligonku, od
16 h na Václava Koubka, od 18 h na Vltavanku a od 20 h na Dekameron. 
■ V sobotu dne 25. května si můžete vychutnat vystoupení kapel: Excelence v 14 ho-
din, Bluesberry v 16 h, Walking Fish v 18 h a ve 20 h vystoupí Vladimír Mišík
a skupina ETC. V přestávkách se budou konat soutěže.
Přijďte si vychutnat atmosféru tohoto svátku společně s námi. Na setkání se těší zá-
stupci Odboru kultury Městské části Prahy 3. Jaroslav Brabec, vedoucí OK

Čas opravdu rychle utíká. Než jsme se nadáli, skončila rekonstrukce a na světě
je další z poboček Městské knihovny v Praze - knihovna v Husitské ulici.
O relativnosti času svědčí i to, že letos je tomu právě 100 let, kdy byla v ulici Štítného za-
ložena knihovna okresního města Žižkov. A před 80 lety - přesně v r. 1922 - se tato žiž-
kovská knihovna stala jednou z poboček tehdejší Knihovny hl. města Prahy.

Co se dělo s knihovnou dál?
V roce 1960 - po několikerém stěhování - zakotvila knihovna č. 15 s oddělením pro do-
spělé čtenáře v Husitské ulici 70. Zde do loňského roku žila poklidným životem a poma-
lu stárla. Po uzavření oddělení pro děti ve Štítného ulici (z důvodu vypovězení nájemní
smlouvy ze strany soukromého majitele) stála Městská knihovna v Praze (dále MKP) před
otázkou, co s knihovnou dál. Po letech hledání větších prostor, které by umožnily opti-
mální spojení obou doposud samostatně fungujících oddělení do jednoho celku, padlo
v r. 2000 rozhodnutí rekonstruovat prostory v Husitské ulici (jež jsou v majetku MČ Pra-
ha 3) tak, aby zde vznikla rodinná knihovna. V r. 2001 započaly stavební práce a počát-
kem letošního roku rekonstrukce skončila. Následovalo vybavení interiéru novým nábyt-
kem a výpočetní technikou, knihovna byla připojena k síti automatizovaných poboček
MKP a k Internetu. Celkové náklady vynaložené na rekonstrukci dosáhly výše cca 3,5
mil. Kč. Záměr vytvořit moderní knihovnu pro všechny věkové kategorie uživatelů se po-
dařilo s úspěchem naplnit. Knihovna dnes nabízí přibližně 25 tis. svazků z fondu beletrie,
naučné literatury, map, periodik a magnetofonových kazet. Čtenáři mají k dispozici jed-
nu pracovní stanici s elektronickým katalogem a 2 stanice s přístupem na Internet. Ti, kdo
tuto knihovnu znají z dřívějška jako silně unavenou dámu v letech, jsou svědky toho, že
podstoupená léčebná kúra se rozhodně neminula účinkem. Knihovna z gruntu změnila
svou tvář, omládla a nabrala na kráse. Doufáme, že všem, kdo do ní zavítají, bude potě-
šením se na její půdu opakovaně vracet.
Otvírací doba: Po - zavřeno, Út 9-19 h, St 12-19 h, Čt 12-19 h, Pá 9-15 h.
Husitská 70, Praha 3 - Žižkov, tel. 22 78 32 03, Bus č. 133 a 207 - zast. U Památníku nebo
Tachovské nám. Mgr. Martina Dokládalová, Městská knihovna v Praze

16. - 23. června 2002
ZVEME VÁS K OSLAVĚ SLUNOVRATU

18. červen - Hudební jízda Prahou v historické tramvaji z P-5 na P-2, P-1, P-3 a zpět
19. červen v 19 h - SLAVNOSTNÍ PŘEDVEČER SVÁTKU HUDBY, Arcotel Hotel
Teatrino Hostitel a záštita: starosta Milan Český
20. červen v 11 h -  POJĎME SI ZAHRÁT, Staroměstské náměstí. 
Určeno dětem bez ohledu na věk a zdravotní stav. 
Účinkují dětské soubory MČ Praha 1-15 a hosté z mimopražských dětských domovů
21. červen Náměstí W. Churchilla - v 18 h TANEČNÍ SVÁTEK HUDBY

Prokopovo náměstí - v 15 h SLUNÍČKO PRO VŠECHNY
Kapely vystupují bez nároku na honorář • Koncerty jsou zdarma • Změna programu
vyhrazena. Přejeme vám štěstí a radost z hudby
Info, přihlášky: Evropský Svátek hudby - ČR, nadační fond, Rámová 4, 110 00 P-1, 
tel. 2481 8397, Fax 2232 2730, www.svatekhudby.cz, info@svatekhudby.cz

Na Koněvově ulici, v místech, která známe již dlouho jako pustá, prázdná, přibudou do června 2003 nové obchody, byty
a kanceláře. Pod názvem projekt Vítkov již byly zahájeny stavební práce na polyfunkčním domu s atriem a zahradou.
V prostoru ohraničeném ulicemi Roháčova, Lukášova a Budovcova začal brzy čilý ruch. Vyroste tady polyfunkční dům s bytovými, ad-
ministrativními a prodejními plochami. K parkování nabídne tři podzemní podlaží s 313 místy pro uživatele domu a zákazníky prodejen.
Parking bude vybaven kontrolou režimu vjezdů a výjezdů a monitorovacím systémem s 24hodinovou kontrolou. Vjezd bude situován do
Lukášovy ulice, pro zásobování zase z ulice Roháčovy. V přízemí a 1. patře se plánuje supermarket, fitness centrum, čistírna oděvů a res-
taurace, dále prodejny obuvi, drogistického zboží, podlahových krytin, léčiv a květin. Ve 2.-5. patře budou v části při Koněvově ulici kan-
celáře, v ostatních se počítá s 66 byty s balkony (50-100 m2, od gar-
soniér až po největší mezonetové byty) a 9 ateliéry. Projektanti se
nechali inspirovat typickým prvkem původních domů a byty v jižní
části budou ústit na pavlače, v zimě zavíratelné.
Objekt bude přístupný pro pěší ze všech stran díky obchodní pasá-
ži. Hlavní vstup do domu povede přes recepci s ostrahou a non-stop
službou nebo také bočními vchody. Příjemným místem může být
nezastřešené atrium, ve kterém na úrovni 2. patra vznikne terasovi-
tá zahrada. Zelení by měly být porostlé i stěny budovy. V chodníku
po obvodě objektu budou v pravidelném rastru vysázeny stromy
chráněné litinovým roštem. Uvažuje se také o řešení vzhledu okol-
ních panelových domů, kde by mohlo dojít k úpravě nevyužívané
„galerie“ podél Roháčovy ulice.
Polyfunkční dům Vítkov zabere odhadem 1/3 prostoru proluky. Vy-
užití zbývajících pozemků je ve fázi jednání, která by však měla být
v nejbližší době uzavřena. Takže uvidíme, jaké překvapení nám při-
chystají developeři zase tady - zájem o obchodní prostory i byty ve
„Vítkově“ je prý značný.

Stáňa Peričová, čerpáno z podkladů Odboru výstavby ÚMČ

Městská část Praha 3 vyhlašuje fotografickou soutěž „Žižkov 21. století“ 
Podmínky: 1. Do soutěže se můžou přihlásit všichni občané od 16 let. 2. Fotografie bu-
dou na téma • Proměny Žižkova • Kulturní a společenský život na Žižkově • Člověk
a příroda • Snímek typický pro Žižkov. 3. Nejmenší doporučený formát černobílé či ba-
revné fotografie - 18x24, příp. 15x21, odvozeniny při zachování delší strany. 4. Fotogra-
fie budou označeny na rubové straně: jméno, adresa bydliště a případně telefon a budou
zaslány na adresu: Městská část Praha 3, odd. kultury, Havlíčkovo nám. 9. 
Uzávěrka soutěže je 14. září 2002. Vyhodnocení provede odborná porota a účastníci
soutěže budou vyrozuměni do konce září. Ceny vítězům budou slavnostně předány při
vernisáži výstavy z fotografií soutěže „Žižkov 21. století“ 15. 10. 2002. Vítězné fotogra-
fie budou uveřejněny v Radničních novinách a na internetových stránkách MČ Praha 3.
Ocenění: 1. místo - 2000 Kč, 2. místo - 1500 Kč, 3. místo - 1000 Kč, Čestné uznání -
500 Kč. U vítězných a vystavených snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při
propagaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotografie se autorům nebudou
vracet a zůstávají vyhlašovateli soutěže. Mgr. Helena Vavrušková, oddělení kultury

V proluce na Konûvovû vyroste dÛm i stromy

Oslavy mezinárodního dne RomÛ

Vyfiiìte si pfiídavky vãas

Pocta hrdinÛm

Knihovna v Husitské znovu otevfienaO Emigrant klubu s Jarmilou Radechovskou

8. Evropsk˘ svátek hudby

Fotografická soutûÏ

Praha 3 hostila v minulých dnech krásnou výstavu. Ve vyhlídkové části žižkovského televizního vysílače byly instalovány fotogra-
fie z paralympijských her, zachycující výkony českých i zahraničních sportovců. Autorem působivých snímků je Václav Jirsa, fo-
toreportér deníku Právo, jinak dvorní fotograf českých paralympioniků. 
Výstavu zahájil společně s výkonným předsedou Českého paralympijského výboru Františkem Janouchem starosta MČ Milan Český, kte-
rý všem handicapovaným sportovcům poděkoval za skvělou reprezentaci. Čestného úkolu přestřihnout pásku se ujala sjezdařka Sabina
Rogie, bronzová v Salt Lake City a Roman Musil, který zazářil v loňském roce na paralympiádě v Sydney. Vernisáž výstavy ozdobila ta-

ké přítomnost dalších sjezdařek - Kateřiny Bechové,
sympatické studentky práv a veleúspěšné členky české
výpravy Kateřiny Teplé, která českým barvám letos
v Utahu vybojovala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.
Výstavu si během deseti dnů prohlédly stovky návštěvní-
ků. Možná také pro ně byl pohled na tyto fotografie dů-
vodem k zamyšlení. Pozice sportovců s postižením je
dosti obtížná. Ve vrcholovém sportu nemohou spoléhat
na takové materiální zázemí, jaké mají jejich nehandica-
povaní kolegové. Těší se menší přízni sponzorů a chybí
tudíž předpoklady pro profesionalizaci. Sportem se za-
bývají víceméně amatérsky ve volném čase. Přesto nebo
právě proto tyto mladé dámy a pánové zpravidla stihnou
bez ohledu na svůj handicap ještě studovat na vysoké
škole a vést jinak aktivní život. Jejich počínání je nejlep-
ší ukázkou silné vůle a touhy uspět, a to do takové míry,
že může být inspirací i pro nás ostatní, kteří nejsme tak-
to znevýhodněni. To by mohlo být poselstvím putovní
výstavy, jejíž první instalace byla ve dnech 2.-12. 4. k vi-
dění právě v Praze 3. Petr Blažek
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Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo máte o zvířátka zájem, čekají
na vás v Domově pro opuštěná zvířata v Troji - tel.: 85 54 242, info ÚMČ Praha 3, tel.:
22 116 370. V případě zájmu uveďte identifikační číslo psa.
� 0701/02 desetiměsíční fenka kříženec daltmatina. Nalezena 29. 3. 02 na Žižkově
� 1075/01 desetiletý pes německý ovčák. Nalezen 25. 5. 01 na Žižkově
� 0793/02 desetiletá fenka německého ovčáka. Nalezena 11. 4. 02 na Žižkově

Kdo mû chce?

��

Poznáváte, jakou profesi kdysi vykonávali tito pánové na snímku? Na Vaše odpovědi se
těšíme do 15. 5. na adrese RADNIČNÍ NOVINY, Lipanská 7, 130 85 Praha 3. Vylosova-
ný výherce si za správnou odpověď bude moci vybrat knížku přímo u nás v redakci. 
Tak co myslíte?

Spolu s Vašatovými oslavili v dubnu na naší radnici platinovou svatbu i manželé Josef
a Julie Zvonečkovi, šedesát let společného života oslavili Václav a Milada Procházko-
vi, Petr a Katarina Rusňákovi, Jindřich a Vlasta Ivankovi, Oldřich a Marie Dvořá-
kovi, Evžen a Jaroslava Svobodovi. Při symbolickém obřadu zlatých svateb, tedy po 50
letech si řeklo v obřadní síni radnice znovu své ano hned 14 manželských párů: Jaroslav
a Marie Kalachovi, Vladimír a Růžena Pospíšilovi, Jan a Alena Skučkovi, Irena
a RNDr. Luděk Šafaříkovi, Jiří a Blanka Jägerovi, Ludmila a Ing. Jaroslav Kovaří-
kovi, Jaroslav a Naděžda Menšíkovi, František a Marie Říhovi, Eva a JUDr. Slavo-
mír Stelibských, Ing. Hana a Ing. Oldřich Zikmundovi, Pavla a Ing. Rudolf Bělohu-
bých, Miroslav a Květoslava Bílkovi, Jaroslav a Ivana Johnovi, Miloslav a Bohumila
Marešovi. I jim přejeme do dalších společných let mnoho lásky, optimismu, porozumění
a zdraví.

Závin a ‰áteãky z tvarohového tûsta
250g polohrubé mouky, 250 g másla, 250 g tvarohu, 1 vejce, jablka, oříšky, rozinky, rybí-
zová marmeláda, vejce na potření
● Z mouky, másla a tvarohu vypracujeme jemné těsto tak, aby se nelepilo. Pokud se lepí,
přidáme trochu mouky do těsta nebo na vál hl. mouku. Těsto rozdělíme na 7 dílů. Po jed-
nom díly vyválíme tak, aby vznikl vždy malý závin, který poklademe strouhanými jabl-
ky jen na střed délky těsta. Přidáme rozinky, kousky oříšků a posypeme skořicí nebo sko-
řicovým cukrem (záleží na sladkosti jablek). Závin nevineme, ale jen přehodíme mírně
přes sebe a po stranách přitlačíme a ohrneme. Všech šest závinů by se nám mělo vejít na
jeden plech. Každý ještě pomašlujeme rozšlehaným vejcem a posypeme oříšky. Pečeme
dozlatova na pergamenovém papíře.
● Poslední sedmý díl též rozválíme asi na 3 mm a rádlem vytvoříme malé čtverečky
(4 cm). Jednotlivé čtverečky nakoso spojíme (protilehlé vrcholy přes sebe a uprostřed spoj
prstem stlačíme). Přendáme na druhý plech s pergamenovým papírem. Každý šáteček po-
mašlujeme vejcem a posypeme jen vrch jemně posekanými oříšky. Upečeme dozlatova
a okamžitě do obou cípů šátečku dáváme tzv. ždibec marmelády. Jemně moučkovým cu-
krem pocukrujeme.

Každý měsíc, vždy ve středu, hraje v sále Středního odborného učiliště na Jarově decho-
vá kapela Žižkovanka. Srdečně jsou zváni především senioři a milovníci dechovky, vstup
je zdarma. Do kalendáře si tedy můžete zapsat tyto termíny: 15. května, 12. června,
11. září, 16. října, 13. listopadu a 11. prosince - vždy od 15 hodin. Spojení: konečná tram-
vají 1, 9 a 16 - Jarov.

Po celé republice se v sobotu 6. dubna otevřely klubovny skautských oddílů, aby jejich
členové u příležitosti 90. výročí vzniku českého skautingu seznámili s životem skautů ta-
ké veřejnost. Například klubovna v Korunní 60 přiblížila zájemcům program, ve kterém
nejde jen o pouhý pobyt v přírodě. Je to promyšlený výchovný systém založený na pro-
žitku a interaktivním poznávání světa. Děti, které ještě s přihláškou váhají, se mohou do
této klubovny přijít podívat kdykoli a dodatečně se přihlásit. Již i proto, že skauting na
Praze 3 má dlouhou a slavnou historii. Jeho zakladatel Antonín Benjamin Svojsík byl v le-
tech 1901 až 1914 profesorem tělocviku na tehdejší c.k. reálce v Žižkově, dnes Gymná-
zium Sladkovského. Zavedený způsob výuky ho však nezaujal, a tak když se v Anglii set-
kal s nápadem využít sklonu mládeže k romantice, sportu a hrám, rozhodl se jej po
návratu realizovat částečně již při výuce tělocviku. V roce 1912 vydal informační brožu-
ru Český skaut a poté příručku Základy junáctví, v níž představil své pojetí skautingu ja-
ko národně orientovaného českého pedagogického směru - odtud i označení „junáctví“.
Od budovy žižkovské reálky, později často nazývané také kolébka českého skautingu, pak
v témže roce vyrazilo pěšky 13 chlapců na legendární první skautský tábor. V roce 1914
Svojsík založil samostatný spolek Junák-český skaut. Český skauting však neměl na rů-
žích ustláno, zakázali ho Němci, dvakrát komunisté, mnoho členů pracovalo v exilu. Sys-
tematická činnost byla opět obnovena až po roce 1989. U příležitosti 120. výročí naroze-
ní A. B. Svojsíka byla v roce 1996 na budovu Gymnázia Sladkovského slavnostně
osazena jeho pamětní deska, odlitá podle návrhu br. Vl. Pechara z čisté zvonoviny. Na je-
jí zhotovení přispěla finančně mj. také Městská část Praha 3. Eva Horníčková

Projekt Alfabet byl slavnostně představen 25. 4. 2002 v žižkovském Atriu. Tento informační servis přináší na in-
ternetových stránkách návod, jak postupovat v různých životních situacích se zdravotně postiženým dítětem. Je určen nejen rodinám po-
stižených dětí, ale také zdravotnickému personálu, speciálním pedagogům, logopedům, psychologům, sociálním pracovníkům, nezisko-
vým organizacím a klubům rodičů i rodičům dětí dlouhodobě nemocných, s metabolickými poruchami, po úraze nebo dětí s poruchou
učení a chování. Ne každý má doma počítač s připojením na Internet, ale je možné využít např. služeb internetové kavárny, knihovny,
učebny Domů dětí a mládeže, školy. Vynaložená částka (20-30 Kč za 30 min.) se vyplatí. Chcete-li se dovědět, zda se může dítě s epi-
lepsií dívat na televizi, jaké jsou možnosti sportování dětí s DMO, zda existují nějaké metody pomoci dětem se stíženou poruchou po-
zornosti a soustředění, je nejlepší adresou www.alfabet.cz. Náročné situace, které se vyskytují v životě s dítětem zdravotně postiženým,
chronicky nemocným, po úraze nebo s poruchou pozornosti, chování či učení, mají společnou charakteristiku. Vždy je to rodina, která
potřebuje radu a pomoc, středem pozornosti je dítě. Proto musí informacím rozumět i laici, aby se mohli stát rovnocennými partnery od-
borníkům, kteří o děti pečují. Pro rodiče je nesmírně důležité také vědět, s jakou perspektivou mohou počítat. Odborník zde zase získá
možnost odkázat klienta na zdroj informací, jejichž aktualizaci při své praxi nemá čas sledovat. Uživatelé www.alfabet.cz pak mají mož-
nost čerpat z obsahu nové znalosti v oblasti léčby, rehabilitace, odborné péče, volného času a bydlení, mohou navazovat nové kontakty
a využívat bezplatnou právní poradnu. Naleznete zde základ informačního servisu, který se bude podle poptávky a nabídky jeho uživa-
telů postupně rozvíjet. Je možné sem také odborně či prakticky přispět, např. uvést kontakt na zajímavou službu či zařízení v místě své-
ho bydliště. Pouze zpětnou vazbou s uživateli mohou vznikat další podněty pro rozvoj „živého“ projektu.

Martina Chmelová, koordinátorka projektu

Organizace SPMP Praha 3, jejíž členská základ-
na má 76 členů, nehospodaří samostatně. Praž-
ská organizace je směřována na dovzdělávání
mentálně postižených členů pravidelně každé
pondělí formou Večerní školy na ZvŠ Slezská
68. Pro sportovní vyžití členů je pořádán na této
škole každé úterý kroužek stolního tenisu. V ro-
ce 2001 se klubových akcí zúčastnilo 38 posti-
žených osob a 40 osob doprovodu, uskutečnilo
se pro ně v rámci celé Prahy 56 akcí. Ve sportovně rehabilitačním
plavání se pražští členové umístili na prvních místech v celostátní
soutěži, velký zájem je i o stolní tenis. Můžete nás potkat při vlas-
tivědných procházkách po Praze, v divadlech, na maškarní zábavě,
mikulášské besídce či na výletu parníkem. Někteří se neobejdou
bez doprovodu, jiní jsou více samostatní a někteří se zařadili do
práce v chráněných dílnách. Velmi oblíbené jsou rehabilitačně re-
kondiční letní i zimní pobyty.

Podle potřeby a zájmu poskytujeme pomoc a po-
rady osobám a rodinám v tísni. Potřebujete naši
radu a pomoc, chcete se stát našimi členy, příp.
pracovat s osobami s mentálním postižením ne-
bo nám finančně či hmotně přispět? Najdete nás
na adrese pražského sekretariátu SPMP Praha 2,
Polská 4 (suterén) vždy v pondělí odpoledne, ve
středu a ve čtvrtek dopoledne.

Tel./fax 22 250 603, www.volny.cz/SPMP Praha,
SPMP.Praha@volny.cz, bank. spojení č.ú.11176319, 
IČO 63829240, Česká spořitelna a.s., Vinohradská 101, Praha 3.

Organizace našeho sdružení a zejména informace pro postižené
osoby o akcích vyžaduje značné finanční náklady, které jsou kry-
ty členskými příspěvky a sponzorskými dary.

Ludmila Prokešová, předsedkyně odbočky SPMP

Pfiedstavuje se SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘ch
Toto občanské sdružení existuje již více než 30 let. Organizuje osoby, které pracují ve prospěch osob s mentálním posti-
žením a vyvíjí maximální snahu, aby byli skutečně uznáváni společností jako rovnoprávní občané, a to v souvislosti s mož-
ností vzdělávání, práce, zdravotní a sociální péče i osobního života.

Odborné učiliště pro mládež s více vadami bylo založeno v roce 1990 paní Olgou Kočovou. Ve čtyřech oborech - keramické,
zahradnické, tkalcovské a obuvnické práce - se mají možnost vzdělávat absolventi Zvláštních, Pomocných a Speciálních škol.
Našimi žáky jsou lidé od 15 do 26 let, u kterých se projevila mimo snížených intelektových schopností nějaká zdravotní vada.
Přijímáni jsou na základě talentových zkoušek daného oboru. Studium je denní, tříleté, ukončené závěrečnými zkouškami s možností
získání výučního listu, či alespoň osvědčení o absolvování. Uplatnitelnost po vyučení záleží na schopnostech žáka, maximální snaze ro-
dičů a také na štěstí.
Kapacita keramického oboru je 6 žáků v ročníku. Výuku zajišťují tři učitelky, v případě potřeby je k dispozici školní psycholog. Žáci
mají možnost jízd na koni, dvakrát měsíčně se setkávají v odpoledním klubu, jezdí na vícedenní výlety.
Osnovy jsou přizpůsobeny intelektovým schopnostem studentů, kteří získávají základní teoretické informace týkající se oboru a prak-
tické zkušenosti. Na oboru
Keramické práce to jsou: točení na
kruhu, modelování, glazování, odlé-
vání do forem, obsluha pece a malba
engobami. Z teoretických předmětů
se jedná o základní přehled z dějin
umění, informace o technologii kera-
miky a keramických materiálů,
o strojích a zařízeních a technické
kreslení. V matematice, českém jazy-
ce, občanské výchově jde o udržení
a prohlubování vědomostí získaných
na předchozí škole.
Vytvořené výrobky se prodávají
v průběhu celého školního roku, tra-
dicí se staly úspěšné prodejní výsta-
vy, které jsou odměnou za práci žáků
a učitelů.

Kontakt: ředitelství - Belgická 27,
Praha 2, Vinohrady, tel. 225 13 403,
dílna - Chelčického 2, Praha 3, Žiž-
kov, tel. 22 71 78 12

Z vánoční výstavy

Anonymní on-line Drogová poradna
SANANIM za rok svého trvání obdrže-
la více než 1400 dotazů. Zhruba polovi-
nu dotazů zaslali experimentátoři či uži-
vatelé a jedna třetina dotazů pocházela
od jejich sociálního okolí.
Největší zájem byl o informace o drogách,
druhou skupinu tvořily dotazy týkající se
pomoci lidem, kteří už drogy užívají. Od-
povídají odborníci na drogovou problema-
tiku z občanského sdružení SANANIM,
jejichž okruh se stále rozšiřuje, do týmu
přibyl od nového roku také odborník na ta-
neční drogy. Služba je anonymní a dotazy
jsou zadávány pod přezdívkou. Kromě po-
radenského servisu najdete na www.drogo-
vaporadna.cz další informace, jako rady
pro rodiče, informace o drogách, kontakty
na odborná zařízení, seznam doporučené li-
teratury a další. Na stránkách je k dispozici
přehled všech dotazů a odpovědí s možnos-
tí fulltextového vyhledávání. Drogovou po-
radnu provozuje sdružení SANANIM, kte-
ré se prevenci a léčbě drogových závislostí
věnuje již jedenáctým rokem. (SANANIM
= sanitas animae, zdraví duše)
Chcete-li vědět víc o projektu Drogové po-
radny či máte zájem o informace z oblasti
drogové problematiky, obraťte se na Dro-
gové informační centrum SANANIM - tel.
84 82 58 17.

Dům s pečovatelskou službou v Roháčově 26 má zase o něco příjemnější interiér. Studenti
SUPŠ na Žižkově náměstí navrhli barevné řešení výtahových dveří a okolního prostoru
celkem na sedmi patrech. Zdejší obyvatelé si pak v anketě sami vybrali, která barevná
kombince se jim právě na to jejich patro nejvíce líbí. Akci v hodnotě cca 100 000 korun
koordinovalo REMEDIUM Praha a finančně ji podpořila MČ Praha 3, nadace Via a po-
jišťovna Zürich. - sp -

Z historie ãeského skautingu

Dal‰í oslavenci na radnici

Recept jubilantÛ Va‰atov˘ch

K tanci i poslechu zve ÎiÏkovanka

Alfabet - internetov˘ informaãní servis 
nejen pro rodiãe zdravotnû postiÏen˘ch dûtí

Odborné uãili‰tû pro mládeÏ s více vadami

Drogová poradna

Obyvatelé Roháčovy diskutují nad návrhy

Obyvatelé DPS vybírali barvy
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Žijeme v lokalitě, pro kterou je charakteristická kulturní i sociální pestrost jejích obyvatel. Škola (živý organizmus) tuto skutečnost vní-
má ještě intenzivněji, neboť klade velké nároky na její práci. Máme děti české, romské, ale i ukrajinské, vietnamské a čínské národnos-
ti. Pro předškolní děti otvíráme přípravné ročníky doplněné o intenzivní logopedickou péči. Naše děti navštěvují běžné třídy, z nichž
z 5. tříd každoročně několik žáků odchází na víceletá gymnázia. Dětem se specifickými výukovými potřebami jsou určeny mikrotřídy,
žákům s výraznými obtížemi při zvládání nároků učiva běžné základní školy pak speciální třídy. Škola má i kabinet specifických výu-
kových potřeb, který vede speciální pedagog - logoped. Ten pracuje s dětmi dopoledne individuálně a nabízí i pravidelné konzultace pro
rodiče. Takto koncipovaný kabinet je v Praze 3 jediný. Velkou posilu pro pedagogický sbor představuje pět romských pedagogických asi-
stentů, kteří napomáhají vzájemnému porozumění mezi rodinou a školou. Škola je tedy schopna nabídnout vzdělávání všem dětem na-
ší lokality při respektování jejich vzdělávacích i kulturních nároků. Spolupracujeme s PedF UK, s orgány místní správy, s Úřadem vlá-
dy, s různými nadacemi, zvláště s Novou školou o.p.s. (společná setkávání žáků a pedagogů podobně zaměřených škol, vydávání
časopisu, organizace poznávacích výletů a ozdravných pobytů, výjezdní týdenní jazykové kurzy, doučování dětí ve spolupráci s rodiči).
Škola vyvíjí aktivity i v oblasti drogové prevence a sociopatologických jevů prostřednictvím učitelů - drogových preventistů a samo-
zřejmě i v oblasti kvalitního výchovného poradenství.
Pedagogická práce na naší škole je nesmírně obtížná a klade velké nároky nejen na profesionální dovednosti učitele, ale také - a možná
především - na osobnostní lidské kvality (sociální cítění, obětavost, toleranci) a volný čas. Česká školní inspekce ocenila v minulém ro-
ce vstřícnou, motivující a pozitivní atmosféru ve škole. O naši školu projevují zájem i kolegové ze zahraničí. Velkou ctí a uznáním naší
práce byla návštěva manželky bývalého francouzského prezidenta paní Mitterrandové a bývalého velvyslance USA v ČR.
Info na http://sweb.cz/zs.havlickovonamesti/ Mgr. Renata Wolfová

Na slavnostním večeru 20. 3. mělo
celkem 305 žáků a jejich téměř
500 rodičů, sourozenců, prarodičů
a známých příležitost poznat práci
školy z jiné strany než jen z pohle-
du vzdělávání. V kulturním domě
Eden totiž Základní škola Peruno-
va uspořádala Akademii na téma
Život je jak abeceda. Recitační,
pěvecká i taneční vystoupení mo-
derovali žáci osmého ročníku Ve-
ronika Adamcová a Ondřej Ha-
louzka. Akademii, která předvedla
společnou práci pedagogů, žáků
i rodičů, pomohl financovat Klub
příznivců školy a připravila ji i ří-
dila zástupkyně ředitele Mgr. Eva
Kodetová. Jak jí, tak i všem učite-
lům a žákům školy, kteří se na ní
podíleli, patří poděkování ředitele
školy Mgr. Jiřího Kubíče. -sp-

Výsledky průzkumu renomované americké společnosti Gallup Organization potvrzují
velký zájem o žižkovské kulturní stánky. Za svůj nejoblíbenější klub považují Pražané
Akropolis, mezi kiny uvádějí na třetím místě Aero, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
je po Vinohradském, Národním a Karlínském uváděno jako čtvrté nejoblíbenější a mezi
koncertními sály je opět Akropolis na pěkném čtvrtém místě, po Rudolfinu, Obecním do-
mě a Lucerně. Všem návštěvníkům přejeme ještě mnoho krásných a nezapomenutelných
zážitků. Michaela Púčiková

O tom se nedávno poučil můj manžel, který je ukázkovým ranním vstávalem. Před
sedmou radostně vybíhá pro čerstvé rohlíky k snídani a nedělá mu potíže vyřizovat ur-
gentní záležitosti hned jak vystřelí z postele. Zbytek rodiny jeho nadšení rozhodně
nesdílí, naopak se těšíme, že až za ním konečně zaklapnou dveře, ještě si v klidu po-
hovíme. Nedávno nás však opustil tak časně, že jsme sladce zaspali, poté zmateně po-
bíhali po bytě a navzájem se přepočítávali, jestli ještě někde někdo nespí. To ráno pro-
běhlo nekoordinovaně, ve zmatku a bez snídaně. Mezitím hlava rodiny ukořistila
v Kongresové ulici v Praze 4 pěkné pořadové číslo - 99. Následující události však da-
ly za pravdu nám, kteří razíme heslo Kdo brzo chodí, sám sobě škodí. K získání po-
třebné SPZetky k nově zakoupenému přívěsnému vozíku, který toto po-
zdvižení způsobil, bylo nutné doložit ještě potvrzení o povinném
ručení u pojišťovny. Manžel však byl přesvědčen, že postup při do-
bývání stěžejních razítek je opačný. Paní za přepážkou ho po-
vzbudila, že to do vyvolání devadesátdevítky určitě stihne. Jenže
pojišťovna měla ještě zavřeno a čas běžel. S potřebným papírem
v ruce se v 8.15 přiřítil zpět na výdejní místo. Letmý pohled na
pořadník v něm vyvolal mdloby. Na tabuli už svítilo 112 ! (A pak,
že úředníci pracují pomalu.) Pokus o obměkčení jedné z úřednic
nevyšel. Odmítnutí bylo zřejmě tak nečekaně rázné, že dodnes ne-
chce sdělit podrobnosti. Za týden mu to do Kongresové již tak ne-
spěchalo. Umístil se na čísle 160, odčekal si své dvě hodiny a leh-
ce si přitom spočetl, že kdyby tehdy přišel později, dostal by vyšší
pořadové číslo, pojišťovna by měla otevřeno a jako v té pohádce -
slepička by nakonec dostala kýženou vodu do zobáčku... Zkrátka
dostal pěkně za vyučenou. My ostatní se teď bojíme, aby si to ne-
vzal moc k srdci a nechtěl vstávat jako poslední.

Eva Horníčková

Základní ‰kola Havlíãkovo námûstí - ‰kola jako kaÏdá jiná?

„Îivot je jak abeceda“

Kam doskáče ranní ptáče

Kam chodí PraÏané nejvíce za kulturou

Nov˘ provozovatel pro PraÏaãku

Priessnitz jsou v Akropoli
jako doma

Na cviãení do kina

V rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku provádějí strážníci OŘ MP Praha 3 kontrolní akce za-
měřené na dodržování povinností majitelů psů (psí známky, znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, re-

spektování zákazu volného pobíhání psů ve veřejné zeleni). V průběhu I. čtvrtletí 2002 bylo strážníky odhaleno 49 pře-
stupků znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy (uloženy blokové pokuty v celkové částce 10 800 Kč), v 68

případech byl zjištěn pes bez evidenční známky (řešeno oznámením příslušnému správnímu orgánu). Problematiku volného pobíhání psů
ve veřejné zeleni upravuje vyhl. HMP č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně. Podle této vyhlášky je ve veřejné zeleni zakázáno volné
pobíhání psů, vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště či dokonce jim umožňovat volné pobíhání. MČ Praha 3 jako vlastník veřej-
né zeleně povoluje volné pobíhání psů ve vybraných lokalitách, např. vrch sv. Kříže, Hollarovo nám., Židovské pece, park Pražačka.
(Bližší informace je možné získat u pracovníků ÚMČ Praha 3, Odbor životního prostředí, Lipanská 11). Za porušení výše uvedené vy-
hlášky je strážník oprávněn uložit blokovou pokutu až do výše 1000 Kč.

Sprejer pfiistiÏen
Přímo při činu byl 28. 3. v 03:20 h v ul. Ondříčkova strážníky OŘ MP Praha 3 přistižen mladistvý sprejer, jež barevným sprejem po-
stříkal fasádu domu. Mladík se dal před strážníky na útěk, avšak po několikaminutové honičce byl pro podezření ze spáchání trestného
činu omezen na osobní svobodě a následně předán PČR. Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Kontroly „pejskafiÛ“

Pfiíklad obãanské stateãnosti
Dne 26. 3. v 19.15 hod. procházela poškozená B. J. (ročník 1929) Korunní ulicí. Netušila, že si ji ještě při jízdě tram-

vají vytipovali dva pachatelé. Před domem čp. 73 ženu napadli a to tak, že ji strhli za kabelku a tašku k zemi s cílem
tyto jí odcizit. Žena si věci bránila, upadla na zem a pachatelé s ní po chodníku smýkali. Tašku jí nakonec vytrhli a utekli

z místa činu. Náhodný svědek pan R. H. (ročník 1980) si všiml, jak jeden z pachatelů ženu ohrožuje a poté jí zcizuje tašku. Za utíkají-
cím pachatelem se rozběhl a v boční ulici ho zadržel. Sám přitom utrpěl zlomeninu dvou prstů pravé ruky. Druhý pachatel byl posléze
taktéž zadržen, a to policisty OŘ Praha 3. Oběma zadrženým bylo vyšetřovatelem sděleno obvinění z loupeže.
Policie České republiky OŘ Praha 3 tímto děkuje panu R. H. za projevenou osobní a občanskou statečnost.
Věříme, že tento příklad lidské všímavosti a statečnosti nezůstane ojedinělým a že bude motivací pro všechny spoluobčany Prahy 3, pře-
devším pak pro mladé lidi, jak osobně přispět k tomu, aby kriminalita neustále klesala a naše ulice i domovy byly bezpečnější.

Plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha

Policie âR informuje

Piloti Aera s legendárním  Monty Pythonem Terry Jonesem

MČ Praha 3 v minulých dnech vyhlásila výběrové řízení na dlouhodobý pronájem spor-
tovního areálu Pražačka. Tento krok následuje po rozhodnutí zastupitelstva zrušit k 30. 6.
příspěvkovou organizaci, která sportovní zařízení dosud provozovala. Hledání nájemce je
motivováno přesvědčením, že areál bude spravován podstatně efektivněji. Vybraný sub-
jekt, při perspektivě dlouhodobého pronájmu na řádově 20 až 30 let, také investuje po-
třebné finanční prostředky na modernizaci, kterými MČ Praha 3 nedisponuje. Pražačka
zůstává v majetku obce a jiné využití než jako veřejnosti přístupný sportovní areál nepři-
chází v úvahu. Zachování stávajícího charakteru je proto jednoznačným požadavkem pro
účast ve zmiňovaném výběrovém řízení. V jeho rámci bude hodnocen jednak návrh na
technické zhodnocení majetku, tj. na rekonstrukci sportovního areálu, dále konkrétní způ-
sob využití a nabídnutá výše nájemného. Ta přitom bude zejména v prvních letech spíše
symbolická. Jde o to, aby byl sportovní areál prostřednictvím určitého partnerství se sou-
kromým kapitálem v potřebné míře zmodernizován a aby nadále sloužil široké veřejnos-
ti. MČ Praha 3 bude na novém nájemci rovněž požadovat zachování určitých výhod - na-
př. vyhrazení části provozní doby bazénu pro potřeby mateřských a základních škol
z Prahy 3. Výběrové řízení nyní probíhá a další podrobnosti budou známy po jeho vy-
hodnocení. Podmínky, které radnice Prahy 3 s budoucím provozovatelem Pražačky maxi-
málně pečlivě vyjedná, budou součástí nájemní smlouvy. Petr Blažek, tiskový mluvčí

V místě bývalého kina Obzor na Seifertově ulici bylo minulý týden pro veřejnost otevře-
no nové sportovní centrum. Najdete zde prostorný sál s desítkami posilovacích strojů, sau-
nu, solárium i velkou výřivku. V tanečním sále probíhají každý den různé typy pohybo-
vých cvičení a zajít si sem můžete třeba na masáž. Fitnescentrum má kapacitu 160 osob
a jedná se o jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu - aby nemohlo docházet ke krá-
dežím, je např. přístup do šaten kontrolován prostřednictvím elektronického čipu, který
návštěvník obdrží při svém příchodu. Provoz fitnescentra FITTOP přišel zahájit starosta
naší městské části Milan Český. Ten přítomným prozradil, že do zdejšího kina chodíval
jako kluk velice často, a navíc ocenil jeho nadmíru zdařilou rekonstrukci. Mnoho let by-
lo toto místo na jedné z hlavních žižkovských ulic bez života. Nyní zde díky náročné re-
konstrukci, kterou zajistil majitel objektu Zdeněk Fibichr, vzniklo krásné prostředí spor-
tovního centra, které bude sloužit občanům Prahy 3. Text a foto Petr Blažek

Nové posilovací stroje si s chutí
vyzkoušel také starosta M. Český

Fanoušci skupiny Priessnitz si 10. 4. v Paláci Akropolis opět
vychutnali tajemné texty inspirované hlubokými lesy a jese-
nickými horami, i když novopečený Pražák a frontman Ja-
romír Švejdík se nedávno přiznal, že podnětná může být
i žižkovská Parukářka.
Dnes již kultovní skupina Priessnitz se na naší rockové scéně
zrodila v dobách předrevolučních. To ještě hrála punk, ale teh-
dejší government si jí, snad díky vtipnému krycímu názvu
Chlapi z práce, nevšiml a navíc umožnil i účast na Rockfestu
s tehdy nezbytným angažovaným podtitulem Stop AIDS. Krát-
ce na to začíná nová éra kapely, která se hlásí ke svému slavné-
mu jesenickému rodáku Vincenci Priessnitzovi, světoznámému
lékaři, propagátorovi vodoléčby a zakladateli místních klima-
tických lázní. V roce 1999 se v Akropoli odehraje křest maxi-
singlu Zlatý déšť k 200. výročí narození V. Priessnitze
a v r. 2000 se skupina Priessnitz představí v Akropoli společně
s jesenickým smyčcovým orchestrem. (V tomto roce vydává
CD Na sever od ráje.) O rok později se zde odehraje další křest.
Jeseníky se na tvorbě kapely nesmazatelně podepsaly, texty vý-
hradně původních skladeb vycházejí ze znalostí přírody, schop-
nosti meditovat, nalezneme v nich téma bolestných období slo-
žitých mezilidských vztahů, jindy vycházejí z povídky
I. Bergmana o smrti. Skupina se nebrání zprofanovanému slovu
„pop“ a snaží se jej oprostit od všech nežádoucích přídomků.
Skladby Děláže nebo Zlatý déšť by mohly bez problémů znít
z českého rozhlasu. Naštěstí věrní posluchači znají krásně za-
dumané texty dávno nazpaměť i bez tohoto média a vědí, že za
touhle ryze českou kapelou je nejlepší zajít na koncert. Třeba
právě do Akropole.

Eva Horníčková, foto Kryštof Havlice, Music Page
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Tato milá, hřejivá a možná ryze česká věta z našich životů jaksi mizí. Nemáme čas, žijeme
zavaleni informacemi, zažíváme stres z nároků, které s sebou nese současný životní styl.
Soused, který pomáhá a myslí na vás, se stal ohroženým druhem. Přesto se vám jeden do-
brý soused již po léta snaží vejít do povědomí. Jako nedílnou součást svého sloganu si ho
vybrala Poštovní spořitelna.
Poštovní spořitelna, jejíž služby můžete využít na každé poště v naší republice, se opravdu
snaží být velmi dobrým sousedem. Kromě široké a dostupné nabídky svých produktů stále zlepšuje ve spolupráci s Českou poštou i pro-
středí, ve kterém obsluhuje své klienty. Na řadě pošt jsou zřízeny specializované přepážky, které jsou označeny žlutým čtyřlístkem v čer-
veném poli. U těchto přepážek jsou obsluhováni výhradně klienti Poštovní spořitelny. Hlavní předností specializovaných přepážek je
obsluha pracovníky, kteří mají produkty Poštovní spořitelny „v malíčku“ a kteří jsou navíc neustále seznamováni s nejčerstvějšími no-
vinkami z oblasti bankovnictví.
Poštovní spořitelna nabízí širokou škálu produktů a služeb, ve které najdeme jak důvěrně známé vkladní knížky a účty, tak řadu moder-
ních instrumentů, odpovídajících našim nejrůznějším potřebám. Navíc se vždy jedná o velmi levné záležitosti.
Žijeme rychle a často si chceme dopřát i to, na což nám momentálně nezbývá dost finančních prostředků. Co pro nás může udělat Poš-
tovní spořitelna? Poštovní spořitelna nabízí kontokorent a spotřebitelský úvěr, které potřebné finance poskytnou.
Kontokorent, což je povolené přečerpání účtu do minusu, je v současné době poskytován majitelům postžirových účtů ve výši od 5-20
tisíc Kč na dobu 12 kalendářních měsíců. Příznivé je, že úroky jsou placeny jen z čerpané částky a banka je inkasuje vždy až na konci
kalendářního měsíce. Peněžní prostředky lze čerpat platební kartou, šekem, hotovostně i bezhotovostně.
Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány v částkách od 20 do 750 tisíc Kč. U neúčelových úvěrů do výše 100 tisíc Kč je klient kompletně
obsloužen na vybrané poště od podání žádosti o úvěr až po podpis úvěrové smlouvy. Obdobně je tomu i u téhož typu úvěru, zajištěné-
ho ručitelem a do výše 150 tisíc Kč.
Časté obavy klientů z neschopnosti splácet úvěr v budoucnosti řeší pojištění spotřebitelských úvěrů, které tlumí dopad nejvážnějších ri-
zik - úmrtí a plné invalidity. Velkou výhodou je, že si pojištění můžete zajistit jediným podpisem na úvěrové smlouvě. Nepotřebujete
žádná zdravotní ani finanční potvrzení. Cena pojištění je 1% z počáteční výše úvěru ročně, což je částka skutečně příznivá.
Co na závěr? Přijďte se poradit s dobrým sousedem, který je tu pro vás.
Poštovní spořitelna - váš dobrý soused!
Bezplatná infolinka Poštovní spořitelny 0800 161162. Internetová adresa http://www.postovnisporitelna.cz

Reaguji na příspěvek v Radničních novinách o systému, který zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu. Článek vyvo-
lává dojem, že je vše z hlediska organizace sběru obalového odpadu v pořádku. Nedávno byl přijat tzv. obalový zákon (připra-
vovaný od r. 1993), který tuto problematiku zdánlivě řeší. Byla v něm především podrobněji než v zákoně o odpadech stanove-
na povinnost výrobců umožnit vracení a využití jednocestných obalů. 
Podrobnosti se týkaly převážně společností („systémů“), které mohou povinnosti výrobců přebírat. (Mimochodem EKO-KOM není je-
diný systém, který toto zajišťuje.) Jedním z hlavních nedostatků zmíněného zákona je to, že účinně neřeší otázku nadměrně rozšířených
obalů, tzn. nyní PET láhví. Dobrovolný kontejnerový tříděný sběr tak, jak je provozován i v Praze, totiž nemůže zajistit, aby PET láhví
uvedených výrobci a dovozci do oběhu bylo sebráno více než asi 30-35 %. Stav v r. 2000 byl takový, že města, která třídila sběr, sebra-
la v průměru pouze 28 % z PET láhví připadajících na ně v propočtu podle počtu obyvatel a spotřeby nápojů v PET obalech. 72 % PET
obalů tedy končilo ve směsném komunálním odpadu, popř. ještě horším způsobem. Přitom i tříděný sběr je vysoce ztrátový přes určitý
(proměnlivý) zisk za surovinu a případný cca 20% příspěvek od výrobců. Náklady za sběr a likvidaci záplavy PET láhví proto v byto-
vých zástavbách hradí v každém případě všichni občané stejně - bez rozdílu, zda jde o důchodce, který si vaří čaj z vody z vodovodní
sítě, konzumenta piva ve vratných lahvích nebo spotřebitele vody v PET lahvích. Z uvedeného vyplývá i řešení - oddělený sběr PET lah-
ví. Podmínkou je, že se sebere téměř všechen PET odpad a sběr PET obalů je samostatně hrazen. Jediným způsobem, jak dosáhnout hra-
nice sběru i nad 90 %, je ekonomická stimulace sběru. Např. v USA jsou jednocestné PET obaly zálohovány a vykupovány. Výkup za-
jišťují většinou automaty, které po vložení láhve nejprve přečtou kód na etiketě. V případě, že láhev je zařazena do zálohového systému,
je stlačena, uložena do zásobníku a spotřebitel obdrží malou zálohu. V jednom americkém filmu jsme tak mohli vidět bezdomovce s vel-
kým pytlem láhví, který hadrem čistil etikety, aby mu na nich automat správně přečetl kód. Sebrané láhve jsou potom využity materiá-
lově. A co u nás? Pomocí povinně dosahovaných vyšších procent sběru, stanovených v obalovém zákoně, se nepřímo o obdobné řeše-
ní snažilo i Ministerstvo životního prostředí ČR, které obalový zákon předkládalo. Kvóty, určující povinnost sebrat do r. 2005 50 % a do
r. 2008 80 % použitých obalů, by samovolně vyvolaly nutnost zálohování jednocestných PET obalů. Je to, jak již bylo uvedeno, jediný
způsob zajištění takové výtěžnosti sběru. Toto řešení by ovšem způsobilo, že by se do tohoto sběru musely zapojit i obchodní řetězce,
které by umožnily umístění sběrných automatů u svých obchodů a současně i výrobci a dovozci nápojů v PET láhvích, kteří by PET
sběrný systém zajišťovali. A zde zájmy prostého občana narážejí na tvrdý odpor. Přitom ani nejde o snížení miliardových zisků super-
marketů a limonádových nadnárodních kolosů, neboť nepatrně zvýšené náklady na sběr PET láhve oproti likvidaci ve směsném odpadu
by samozřejmě byly rozpuštěny v její ceně. Zálohovaná částka pouze obíhá mezi PET sběrným systémem a spotřebitelem. Jde pouze
o přežívající názor vedení těchto společností, že v rozvojových zemích, za kterou nás také pokládají, se mohou chovat jinak, než ve svých
mateřských zemích. Výsledky hlasování o zmíněných kvótách sběru v poslanecké sněmovně jim ovšem dávají za pravdu. Kvóty nepro-
šly, automaty na sběr PET lahví nebudou. Jaké je řešení? Vyměnit složení parlamentu a v příštích volbách volit - ale koho? Opravdu ne-
vím. Ing. Karel Půhoný, poradce pro obalovou techniku

Obyvatelům Ošetřovatelského domova v Habrové ulici přišly popřát hezké Velikonoce dě-
ti z Mateřské školy Buková. Babičkám a dědečkům zazpívaly, zarecitovaly a potěšily je
i velikonočními přáníčky, které samy vyrobily. Foto Vlastimila Vrabcová

Letenská pláň 23. - 26. 5. v 9-18 h, ne
9-17 h, slavnostní zahájení 23. 5. v 11 h
Dětem i rodičům se představí sdružení,
která nabízejí aktivní využití volného
času, a to jak formou stánků s infor-
mačními materiály, tak formou praktic-
kých ukázek, včetně řady her a soutěží
(stavění mostů z různých materiálů, vý-
tvarné a rukodělné práce - živé ruské ku-
želky, obří dáma a šachy - nácvik a ukáz-
ky první pomoci - výtvarná dílna:
malování na sklo, hrnečky, látky; kerami-
ka, výroba svíček, drátkování, gravírování
- barevné město - ruční práce: drhání, na-
vlékání, pletení-háčkování - výuka tance
a společenského chování - sportovní a po-
hybové soutěže - přírodní táboření, indián-
ské dovednosti - media stan, zpravodajství
o akci vytvářené dětmi - ekologické pro-
gramy - jízda zručnosti a závody na sou-
těžní autodráze - hry a soutěže i na PC
a Internetu - dětský koutek - start balonu -
obří kolo - šermíři - lezení, lanovka - hry
a hlavolamy - laserová střelnice, lukostřel-
ba - ukázky z činnosti hasičů - ekovláček -
bikros - rodiče si budou moci vybrat tábor
pro své děti). Vstup zdarma! Každý ná-
vštěvník obdrží volnou vstupenku do vy-
braných kulturních památek, muzeí apod.
V pá 24. 5. se uskuteční Dětský sněm v Se-
nátu Parlamentu ČR za účasti 80 dětí z ce-
lé ČR. Info na www.bambiriada.cz

Muzeum romské kultury v Brně připravilo pod názvem „Romové v našem městě“ vý-
stavu představující konkrétní projekty v oblasti integrace romského etnika. Výstava pro-
jektů z celé České republiky je mimořádně zajímavá už tím, že konfrontuje různé pohle-
dy a přístupy k řešení problémů Romů v současné české společnosti. Kurátoři koncipovali
výstavu jako putovní a v průběhu letošního roku se tato expozice objeví v mnoha českých
a moravských městech.
V metropoli bude k vidění právě v Praze 3 a to ve dnech 14. 5 - 10. 6., kdy bude instalo-
vána v budově Úřadu MČ Praha 3 na Seifertově ulici. Návštěva radnice za účelem vyříze-
ní úřední záležitosti se tak může stát příležitostí prohlédnout si pozoruhodnou výstavu.
Nedůvěra či negativní postoj k Romům vzniká mnohdy třeba jen na základě nedostatku
informací. Obyvatelé Prahy 3 mají možnost dozvědět se na této výstavě o dnešních Ro-
mech mnoho zajímavého. -pb-

DùTSK¯ DEN 
s Českým rozhlasem

1. června následujícího měsíce proběhne na náměstí Jiřího z Poděbrad 
„Dětské hravé odpoledne“

pořádané Městskou částí Praha 3 ve spolupráci s Českým rozhlasem.
Na své si přijdou děti, ale i dospělí.

Konkrétní program včetně začátku akce Vám přineseme v dalším čísle
Radničních novin.

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Tak nazvalo obč. sdružení REMEDIUM Praha svůj první reprezentační seniorský bál. Pří-
jemné prostředí pro něj 23. 2. nabídl společenský sál Arcotel hotelu Teatrino v Bořivojo-
vě ulici, a to jak seniorům z různých programů Remedia, tak i náhodným hostům. Nikdo
však nezaváhal a parket byl zcela zaplněn od prvních tónů tanečního orchestru V. Kryzo
až do půlnoci. Bál uváděli Petr Veleta a Jarmila Radechovská a za našimi seniory se při-
šli podívat i zatančit také doc. Jaroslav Skála a Kamila Moučková, která moderuje v Čes-
ké televizi program pro seniory s názvem Barvy života.
Takže v příští plesové sezoně prý zase na viděnou. Stáňa Peričová

Seniorsk˘ bál aneb Srdce v tanci

Váš názor... Je‰tû k problematice PET lahví

Sousede, pfiijìte posedût a ...

Bambiriáda

Putovní v˘stava jako jediná na trojce

Dûti potû‰ily v Habrové

Seniorská taneční skupina

Naše MŠ pravidelně navštěvuje pražskou ZOO. Letos jsme se roz-
hodli sponzorovat nějaké „naše“ zvířátko, na které se budou děti tě-
šit dvojnásob a ještě by nás hřál dobrý pocit z toho, že pomáháme ži-
vému tvorovi, který to potřebuje. Vybrali jsme vhodné kandidáty
a konečné rozhodnutí jsme nechali na dětech, které mezitím malova-
ly zířátka různými technikami. V napínavém hlasování pomocí kuli-
ček nakonec zvítězil tučňák. Snad proto, že skupinka neposedných
tučňáků tolik připomíná děti. Ve vstupní hale MŠ jsme pro rodiče
uspořádali prodejní výstavu dětských prací, jejichž koupí se na spon-
zorování tučňáka přispěje. Pak již zbývalo zajet do ZOO a složit 5000
Kč, potřebných k roční péči o tučňáka. Pokud jste zvědaví, jak se
jmenuje, zajeďte se tam podívat. Akcí jsme chtěli v dětech i jejich ro-
dičích posílit nejzákladnější hodnoty, jako je dobrý vztah ke všemu

živému i neživému, soucítění, solidarita se slabšími, péče a ohled na druhé. Potřebu péče o životní prostředí cítíme jako přirozenou sou-
část celé naší práce s dětmi. Romana Matějčková, MŠ Na Balkáně

Jak jsme sponzorovali zvífie

V Obvodním kole pěvecké soutěže Pražská snítka 2002, které se konalo 11. a 16. 4.
v KVS Trojka, soutěžilo 80 žáků. Jejich výkony hodnotila odborná komise ve složení:
J. Chmel - předseda, J. Vlasák a J. Růžička.

V¯SLEDKY
● 0. KATEGORIE: Diplom bez postupu - Iveta Barnetová MŠ Jeseniova, Nela Slivko-
vá MŠ Jeseniova, Kateřina Krásová ZŠ Jeseniova. Čestné uznání - Tereza Sasáková MŠ
Jeseniova, Michelle Pearsonová MŠ Jeseniova, Adam Trůbl ZŠ J. z Lobkovic
● I. KATEGORIE: Diplom s postupem - Kristýna Doležalová ZŠ J. z Lobkovic, Klára
Fleková ZŠ J. z Lobkovic. Diplom bez postupu - Dominika Bergmannová ZŠ Pražačka
● II. KATEGORIE: Diplom s postupem - Šárka Endtová ZŠ V Zahrádkách, Milan
Šmejkal ZŠ Havl. nám. Diplom bez postupu - Karolína Hebká ZŠ Jeseniova. Čestné
uznání - Jana Kejvalová ZŠ Jeseniova
● III. KATEGORIE: Diplom s postupem - Iva Glaserová ZŠ Lupáčova, Lucie Zinde-
lová ZŠ K Lučinám. Čestné uznání - Michaela Mašková ZŠ Jeseniova, Sandra Ferková,
Edita Šamková ZŠ Havlíčkovo nám.
● IV. KATEGORIE: Trio - Diplom s postupem - Klára Mikešová, Jana Žáková, Radka
Hronovská ZŠ Lupáčova. Diplom bez postupu - Šárka Burešová ZŠ Jeseniova. 
● MUZIKÁL - Diplom s postupem - Lucie Zindelová ZŠ K Lučinám, Iva Glaserová ZŠ
Lupáčova. Čestné uznání - Irena Heřmanská ZŠ Vlkova
Oceněným soutěžícím srdečně blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů
v Městském kole Pražské snítky 2002.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury 

PRAÎSKÁ SNÍTKA 2002

Nově opravený plot na hřišti pro míčové hry v parku na Žižkově náměstí. Doufejme, že
investice v hodnotě 290 tisíc korun do oprav neustále demolovaného plotu bude konečně
již tou poslední. Foto Michaela Púčiková

JiÏ po nûkolikáté opraven˘ plot
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Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

zedníci, malíři, elektrikáři
☎ / FAX: 22 71 57 71, 

0602/255 307, 0602/355 399
Dílna Vlkova 28, Praha 3

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

Dne 18. května 2002 oslaví 90.
narozeniny paní Otilie Kučerová.
Hodně zdraví a spokojenosti přejí

Mirek a Jana
■ PRODÁM DĚTSKÁ KOLA:
BMX, robustní konstrukce, pro kluka 5-

6 let, 700 Kč. Kolo s torpédem pro dítě
4-5 let, za 250,- Kč.  Tel. 0604 54 12 56
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu ne-
bo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 227 201 86 nebo 0607 214 190
■ Koupím nábytek z 1. rep. a starožitné
doplňky. Tel. 0603/ 520 434
■ Koupím kredenc 1 000 až 2 000 Kč,
skříň 600 Kč, špajzka apod. r. v. 1920,
měkké dřevo. Platím hned, odvezu.
Tel/záznamník 74 81 49 10
■ Koupím staré šperky z čes. granátů
a hodiny. Tel. 0603/ 520 434
■ Prodám hrob na Olšanech, vchod z Olš.
nám., pomník, rám a vrchní krytí – libe-
recká žula. Tel. 0602 265 303
■ Hodnou a spolehlivou paní na úklid,
žehlení a venčení pejska hl. 2x týdně
(po, čt 14 -18 ) v bytě na Jarově. 
Info: 22 89 54 44
■ Šicí stroj ponořovací levně prodám. 
Tel. 697 53 64
■ ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad P3 přijme od
září 2002 učitele I. st a učitele II. st.
aprob. F, informatika. Tel. 627 29 65
■ Dámská krejčová nabízí šití oděvů -
sukně, kostýmy, halenky - krátké termíny. 
Tel. 22 78 25 33, 0724 280 329
■ Autodoprava- přeprava nákladu do
1,5 t, cena dohodou. Tel. 0603 325 979
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 6277503,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ Vyučuji hře na klavír. Eva Netíková. 
tel. 0728 080 553, 6844 609
■ Opravy praček Whirpool Tamat a Tatra-
mat. Tel. 84 82 47 99, 0603 360 136
fa. Najman
■ Pokrývačství Grauer, 
opravy a rekonstrukce. 
Tel. 0603 167 980, tel/fax 81 97 10 23,
e-mail: grauer@mujbox.cz
■ Kompletní účetnictví JÚ, PÚ, DPH,
mzdy, rekonstrukce a daňová přiznání
zpracujeme rychle, levně a kvalitně. Za-
stupování na úřadech a další účetní služby
po dohodě. p. Plačková tel. 0603 502706,
tel./fax. 02/81932886
■ Kvalitní • obkladačské • zednické
• instalatérské • malířské • lakýrnické
• střešní práce. 
Tel. 0603 349 249, 0603 597 792
■ Malířské lakýrnické a úklid. práce
včetně čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. 
Tel i zázn. 20 80 76 35, 0607 240 407,
0723 339 160. E-mail: corca@quick.cz

INZERCE

OMNIA Praha, spol. s r.o.

KUCHYŇSKÉ LINKY
!!! s tímto kuponem sleva 3% !!!

- prodej kuchyňských linek
- vestavěné spotřebiče 

- dřezy, pracovní desky
K DODÁNÍ DO TÝDNE !!!

Blahníkova 8/658, Praha-3, Žižkov
po-čt 9.30-18.00/ pá 9.30-14.30
tel/fax: 227 82 512,227 81 027

v ceně: návrh, doprava, montáž
- Valentova 1726, Praha-4, Chodov 6791 2333 
- Vinohradská 167 (Oscar centrum) 721 613 60
- Lovosická ul., Praha-9, Prosek 8688 9061

Prodej na splátky bez ručitele!
r y c h l e  a  k v a l i t n ě

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

Dispečink - 8.00 až 15.30
02/2271 7878, 0800 11 22 66
0602 360 510, 0602 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.: 02/227 228 22

tel.: 02/627 49 31 (02/227 228 21)
tel.: 02/627 25 11 (02/227 228 20)

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

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/41 49 36 33, 02/41 49 46 20,

0603/48 53 31, 0603/501 166

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

■ Spoluobčané - voliči
KSČM v Praze 3 vás zve na veřejná
setkání s kandidáty na poslance PS dne
6. června 2002 
v 8 hod. před VŠE, 
v 10 hod. u polikliniky Jarov, 
v 16 hod. na ul. Táboritská – Olšanské nám.,
v 17 hod. u stan. metra Želivského
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ ASTOR SPRÁVA DOMŮ
Veškeré domovnické práce 
I vedení podvojného účetnictví
Tel. 22 713 324, 0606 894 544
■ Zednické práce + dlažby, obklady. 
Tel. 22 540 773, 0604 832 898
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 22 713 324, 0606 894 544, 
0603 595 209
■ Gars. na P3 za 2+1 na P3. Nebo vym.
3+1 Šumava za 2+1 až 3+1 na P3 Ohrada-
Spojovací. Tel. 0338 337258
■ Vyměním malý byt na Žižkově s nízkým
nájmem za větší v Praze, vše zařídím, do-
hoda na tel. 22 71 55 21 
nebo 0608 970 875 - odpoledne
■ Koupím menší byt kat. I., Jarov a okolí.
Tel 684 36 74 nebo 0723 043 790
■ Vym. st. byt 2+kk, 59 m2, I. kat, 2. patro,
P-3 u Židovských pecí za 2+1 i větší i OV,
DV, L/B i před priv. Tel. 6973116 – večer
■ Mladá rodina koupí cihlový dr. byt 1+1,
2+1 i v horším stavu před rek. Platba v ho-
tovosti - solidní a rychlé jednání. 
Tel. 0602 293 420
■ Pronajmu garáž v Kunešově ul. samo-
statné uzamykatelné stání. 1500 Kč/měsíc.
Tel. 0603 796 567
■ Hledáme k dlouhodobému pronájmu
nebytové prostory za účelem zřízení
pekárny – požadavky: 300 m2 a více,
přívod plynu, elektřiny a vody. Jednání
s majitelem - cena dohodou, kontakt:
H. Dernerová, tel. 0606 564 222. 
E-mail: hdernerova@seznam.cz
■ Vyměním st. panel. byt 3+1/L sídl. Chmel-
nice za 2+1/L tamtéž. Tel. 84 82 81 61
■ Prodám garáž Chmelnice-sídliště. 
Cena dohodou. Tel. 81 91 13 63
■ Prodám atypický byt 3+1, 95 m2, velmi
světlý, komora, lodžie, družstevní, převod
do os. vlastnictví letos. 2.patro ve ze třípat-
rového domu. Lokalita klidná – novostav-
by ul. U Kněžské louky. Cena 2,6 mil.
Pouze přímému zájemci. Tel. 0602 255 265
■ Hledám byt 2+1 nebo 2+kk k prona-
jmutí. Tel. 0606 212 367
■ Hledám do pronájmu nebytové pro-
story-atelier. Tel. 0603724584
■ Vyměním 3+1, 80 m2, II.kat., 3x WAW,
v okolí Štítného, v domě se soukr. majite-
lem za menší - min 55 m2 v prostředí se ze-
lení. Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129.

Zaplatí 
hotově za byt 

1+1 až 3+1 v Praze
- os./dr. vlastnictví
seriózní zájemci

prostřed. AIR-nemovitosti
Bořivojova 54, Praha 3, 130 00

Tel.: 227 191 34,
0608/969421

e-mail:air-reality@iol.cz

JUDr. Petra Buzková
Dětství v dostatku a beze strachu a důstojný život těch, kte-
ří si nemohou pomoci sami. Česká společnost není tak chu-
dá, aby nedokázala poskytnout obojí, leda by u nás pře-
vládla bída ducha. Rovné šance pro všechny, kdo začínají,
bez ohledu na to, z jaké rodiny pocházejí. Rovné šance pro
ženy a muže, bez ohledu na barvu pleti - to je úkol, který
nekončí, něco, o co se musíme neustále starat a hledat stá-

le nové způsoby, jak tyto šance sblížit. Právě tak, jako se nemůžeme vzdát úkolu,
aby naše společnost byla ohleduplná k těm věcem, jejichž cenu neumí a nemůže
vyjádřit trh: ke vzdělání a kultuře, k životnímu prostředí a nezištné pomoci dru-
hým. Nechci, aby se Česká republika stala chudou zemí, která patří jen bohatým
lidem, a nechci, abych se musela stydět, když žiji v dostatku.
To je politické krédo Petry Buzkové (1965), právničky, místopředsedkyně Posla-
necké sněmovny Českého parlamentu. Petra Buzková znovuobnovovala v roce
1989 ČSSD, od roku 1992 je poslankyní České národní rady, později Poslanecké
sněmovny a Parlamentu České republiky. Ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2002 vede pražskou kandidátku ČSSD. Věří si: „Ří-
ká se, že Pražané volí pravici. Ano, ale také volí naši zemi ve společné Evropě,
volí snižování míry korupce a zvyšování odpovědnosti a kontroly státních úřední-
ků, volí udržitelnou politiku v oblasti bydlení a nikoli divoké deregulace, volí
ohled k životnímu prostředí. Proto budou volit nás.“

SK ZŠ Jeseniova
pronajímá kurt 

na plážový volejbal
ceník: časové pásmo A - 200 Kč/hod.
neděle až čtvrtek 16,00 - 22,00 hod.

ceník: časové pásmo B  - 150 Kč
květen, červen, září 

pátek 14,00 - 22,00 hod.
sobota 9,00 - 22,00 hod.
neděle 9,00 - 16,00 hod.

červenec, srpen
neděle až čtvrtek 9,00 - 16,00 hod.
pátek a sobota 9,00 - 22,00 hod.

Pronájem objednávejte již nyní 
na telefonním čísle:

0606925587 Milan Gála ml. 
Další informace se dozvíte na

www.jeseniova.cz. 
Studenti, kteří budou využívat časové

pásmo B si mohou individuálně
dohodnout slevy.

Nabízíme možnost
hotovostních i účelových půjček 

(i pro starobní důchodce) 
v rozmezí 5 tisíc až 1 milión 

Bez ručitele 
0607 550 181, 0605 527 836

Knihkupectví ENIGMA
nabízí čtenářům:

Ant. Ederer:
Náměstí, trhy, a plácky staré Prahy

Jos. Hrubeš:
Novoměstská radnice

a další zajímavé pragensie
ve své prodejně

Koněvova 24, Praha 3
Tel.: 697 63 45

1. 5. Výstaviště Praha od 14.00 hod.
V kulturním programu na Křižíkově fon-
táně, Dětském světě - Malé scéně a na
Letním tanečním parketu vystoupí Tax-
meni, Viktorky, Šlapeto, Helekal family,
Mustangové, Pussy, Scarabeus, Echo Pra-
ha, Dixi, Merkury, Květovanka, šťastná
hodinka na atrakcích Výstaviště Praha
8. 5. Náměstí Republiky 16.00 hod.
V programu věnovaném 57. výročí ukon-
čení II. světové války vystoupí TAXME-
NI s Vráťou Vyskočilem
10. 5. Náměstí Republiky od 14.00 hod.
Mámám, matkám, matinkám, ale hlavně
maminkám s poděkováním za jejich lás-
ku a péči 
1. 6. Výstaviště Praha 
Dětský den spolu se Dnem D české
armády. V bohatém kulturním programu
na Křižíkově fontáně a všech ostatních
scénách v areálu vystoupí Poutníci, Tax-
meni, Rock and roll gang, Echo Praha,

Písničky Zlaté řeky,
Helekal family, Pus-
sy, Povídejme si
s dětmi, orchestr
Mirka Kočárníka

12. 6. Výstaviště
Praha 
od 14.00 hod.
MEGA PARTY PRO CELOU
RODINU

Na všech programech se můžete setkat
s kandidáty na poslance PS ČR Petrou
Buzkovou, Janem Kavanem, Stanislavem
Křečkem, Miroslavem Svobodou, Karlem
Šplíchalem, Petrem Iblem, Evou Nováko-
vou, Milošem Mášou a řadou dalších.
Hosty pořadu 12. 6. jsou dále Vladimír
Špidla a Stanislav Gross.
Pro Vás a celou Vaši rodinu je vstup
volný

ČLOVĚK NA PRVNÍM MÍSTĚ
Zábavné programy pro celou rodinu

Pueblo mexicano

restaurant

Otevřeno:
Po – Pá 11:00 – 23:00 
So – Ne 17:00 – 23:00
(po domluvě možno prodloužit)
Rezervace:
Tel.: 71 77 62 21 
e-mail: info@mexicano.cz
www.mexicano.cz

DŘEVOVÝROBA KRAVAŘE
I n g .  P e t r  N e š u t a
vám vyrobí a namontuje:

- certifikovaná dřevěná eurookna moderní konstrukce s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi
- klasická zdvojená a dvojitá okna, venkovní a vnitřní dveře

- schodiště a atypický nábytek do bytových a občanských staveb.
Praha 3 , Ježkova 9, 13000, tel: 227 116 42, fax: 227 346 43, mobil.: 0724 211456, 0602 719631

ROVNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY

Aventurenglish nabízí sérii 3denních
seminářů - studium obchodní angličtiny
intenzívní cestou: 1.- 3.5. Dynamics of

Hiring and Being Hired, 9.-11.5. English
for Managerial Communication, 11.-

13.5. Language of Marketing. Info: 727
43165, info@aventurenglish.cz,

Koněvova 35, Praha 3

Pěvecký sbor JERONYM
zaměřený na starou českou duchovní hudbu 14.-17. století
mezi sebe srdečně zve
nové zpěvačky a zpěváky.
Sbor vede britský dirigent Haig Utidjian
Zkoušky každé úterý ve 20 hodin v Betlémské kapli 
na Žižkově, Prokopova 4. 
Ch. Lange 22 78 06 73, cce.zizkov@volny.cz
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4
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 29. 5.

K V ù T E N

Štítného 5, 130 00 Praha 3
tel./fax 22 780 396, 22 781 860
Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

1. st Dlouhý, Široký a Krátkozraký
8. st Švestka
9. čt Švestka

10. pá Lijavec
12. ne 16 a 19 h Akt
14. út Dobytí severního pólu
15. st Němý Bobeš
17. pá Cimrman v říši hudby
26. ne 16 a 19 h Švestka
28. út Blaník
29. st Záskok
DIVADLO KONZERVATOŘE

6. po J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená
procházka

13. po Beaumarchais: Figařina svatba
20. po S. Shepard: Mámení mysli
27. po A. Schnitzler: Anatol
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

7. út J. Kolár: Osudy a společenství,
divadlo Pibimpap-rizoto

19. ne 19.30 Robert Křesťan a Malinaband 
22. st 19.30 Žalman a spol. 
23. čt 19.30 Semtex
24. pá S. Koeniggratz: Ještě žiju

s věšákem, čepicí a plácačkou
Divadlo Nejhodnější medvídci
Divadlo Na tahu

25. so H.Ch. Andersen: Malá mořská víla,
Divadlo Máj Praha

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12
tel.: 22 721 838
fax: 22 716 866
www.atrium.zde.cz

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen
15. 4. 2002 (otevřeno ve dnech konání
koncertů hodinu před začátkem)

4. so 15 J. NOVÁKOVÁ – housle,
V. GREGOR - klavír
pro seniory symbolické vstupné 10 Kč.

6. po 19.30 I. HOUKALOVÁ – soprán,
M. NOVÁKOVÁ - klavír

7. út 19.30 ŽENSKÝ SBOR
IUVENTUS PAEDAGOGICA

9. čt 19.30 ŠKAMPOVO KVARTETO
13. po 19.30 PETER, PAUL & MARY

REVIVAL BAND
15. st 19.30 MUSICA GAUDEANS
18. so 15 SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ

PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
pro seniory symbolické vstupné 10 Kč.

21. út 19.30 BAREVNÝ SISYFOS –
Komponovaný pořad hudby a četby

Účinkují: MUSICA GRAZIELLA
22. st 19.30 PRAŽSKÝ DÍVČÍ SBOR
23. čt 19.30 IRENA BUDWEISEROVÁ

A PŘÁTELÉ
29. st 19.30 SETKÁNÍ SE

SOUBOREM MUSICA
BOHEMICA A JEHO HOSTY

30. čt 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT
VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
1.5. – 12. 5. ŽIŽKOVSKÝ VÝTVARNÝ

SALÓN MLADÝCH
15. 5. – 2. 6. LUBOMÍR HAKL -

obrazy

Praha 3, Biskupcova 31, tel. 71 77 13 49,
fax: 697 53 45, 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. st 19.30 MILAN HLAVSA – MEJLA:
Z cyklu ČT - PŘEDČASNÁ
ÚMRTÍ + DG 307 – koncert

PROFIL TONI GATLIFA
2. čt 18 VENGO

20.30 LATCHO DROM
3. pá 18 GADŽO DILO

20 SWING – premiéra + setkání
s Toni Gatlifem
23. SEX PISTOLS DĚS A BĚS –
noční projekce

4. so 12 N.S.E.F. Production, Trhal
Shitworkx, Pornoon Prodaksn
a Hity Group uvádí
kulturně rozpustilé odpoledne
amatérských filmů
18 PŘINESL MNE ČÁP
20.30 MONDO
22.30 PURPLE RAIN (PRINCE) –
noční projekce

NĚMECKÝ FILM – ozvěny 5. semináře
archivního filmu v Uherském Hradišti

5. ne 18 KABINET DR. CALIGARIHO
Německo 1920, režie R. Wiene
hudební doprovod ZAPOMENUTÝ
ORCHESTR ZEMĚ SNIVCŮ
20.30 UPÍR Z NOSFERATU
Německo 1922, režie F. W. Murnau
hudební doprovod ZAPOMENUTÝ
ORCHESTR ZEMĚ SNIVCŮ

6. po 18 OLYMPIA 1. DÍL -
PŘEHLÍDKA NÁRODŮ,
Německo 1938, režie L. Riefenstahl
20.30 JEJÍ SEN O AFRICE, SRN
2000, režie R. Müller

7. út 18 VRAH MEZI NÁMI,
Německo 1931, režie F. Lang
20.30 METROPOLIS,
Německo 1927, režie F. Lang
hudební doprovod ČINNA

8. st 10 VYSNĚNÁ ZEM – jednodenní
přehlídka amat. filmu

9. čt 18 VÝLET
20.30 APOKALYPSA

10. pá 18 DIVOKÉ VČELY
20 ARIZONA DREAM /FK/
22.30 NACHOVÉ PLACHTY –
anglické titulky – noční projekce

11. so 19.30 LAMPAFILM - Filmy Marti-
na Čiháka, Marka Jíchy, Petra Slabého
a tvůrčí skupiny „Nejmenovat“ v post-
dadaistickém sevření s premiérovým
vystoupením kapely UŠNÍ STŘEVÍC

12. ne 17.30 STALKER /FK/
20.30 ANDREJ RUBLEV /FK/

13. po 18 PIANISTKA
20.45 NEBE NAD BERLÍNEM /FK/

14. út 18 MONTY PYTHON – SMYSL
ŽIVOTA /FK/
20.30 PIRÁT + MECHANIKA –
premiéra dvou nových českých
krátkých filmů

15. st 15.30 PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE – FK pro SŚ

18. so 20 2001 VESMÍRNÁ ODYSSEA
20.45 MECHANICKÝ POMERANČ

PŘEHLÍDKA FILMŮ KRZYSZTOFA
KIESLOWSKÉHO
16. čt 18 MÁM SE JAKŽ TAKŽ

20.30 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
17. pá 18 AMATÉR

20.30 TŘI BARVY – MODRÁ
22.30 BUENA VISTA SOCIAL
CLUB – noční projekce

18. so 18 NÁHODA
20.30 TŘI BARVY: BÍLÁ
22.30 ELVIS: THAT_S THE WAY
IT IS – noční projekce

19. ne 18 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
20.30 TŘI BARVY – ČERVENÁ

20. po 18 KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ
20.30 KRÁTKÝ FILM O LÁSCE

21. út 18 DEKALOG I + II
20.30 DEKALOG III + IV

22. st 15.30 TŘI BARVY – ČERVENÁ –
FK pro SŠ
18 DEKALOG V + VI
20.30 DEKALOG VII + VIII

23. čt 18 PERSONEL
20.30 BEZ KONCE

24. pá 18 PRVNÍ LÁSKA 
+ blok krátkých filmů Krzysztofa
Kieslowského
20.45 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
23 PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE – noční projekce

25. so 18 NÁHODA
20.30 TŘI BARVY: BÍLÁ
22.30 WOODSTOCK – noční projekce

26. ne 18 a 20.45 HEAVEN
V rámci přehlídky filmů Krzystofa
Kieslowského budou uvedeny
krátké filmy: POHLEDEM
NOČNÍHO HLÍDAČE, SEDM
ŽEN, MLUVÍCÍ HLAVY, SEDM
DNÍ V TÝDNU a další.

27. po 18 INTIMITA
20.30 ROK ĎÁBLA

28. út 18 MULHOLLAND DRIVE
20.45 AMORES PERROS

29. st 15.30 ZLOČIN A TREST – FK pro
střední školy
18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR
20.30 MULHOLLAND DRIVE

30. čt 18 GOSFORD PARK
20.45 CHLÉB A TULIPÁNY

31. pá 18 V LOŽNICI
20.45 AMÉLIE Z MONTMARTRU
23 LED ZEPPELIN: THE SONG
REMAINS THE SAME – noční
projekce

V MĚSÍCI KVĚTNU BUDE V RÁMCI
NOČNÍCH ŠICHET (PÁTKY
A SOBOTY) UVEDENA:
MALÁ NOČNÍ AEROHUDBA –
HUDEBNÍ FILMY

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
5. ne 13.30 PANE POJĎTE SI HRÁT

11. so 15.30 NENÍ KRÁL JAKO KRÁL
12. ne 13.30 JEN POČKEJ ZAJÍCI
18. so 15.30 NÁVRAT DO ZEMĚ

NEZEMĚ
19. ne 13.30 POHÁDKA O ČERTOVI A KÁČE
25. so 15.30 PŘESTÁVKA: ŠKOLA MIMO

PROVOZ
26. ne 13.30 NÁPADY OPIČKY ŽOFKY

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
5. ne 16 OTESÁNEK – To divadlo

12. ne 16 PRINCEZNA KONVALINKA
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY –
Divadlo pohádka Praha

19. ne 16 HODINKA ČERTOPISU –
Divadýlko Kuba

26. ne 16 O ZLATÉ RYBCE – To divadlo

Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
divadlo@palacakropolis.cz
* JUNIOR KLUB-junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 14051) 
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 hod., tel. 9633 0913

8. FESTIVAL 
INTEGRACE SLUNCE 2002
začátky v 9 h, není-li uvedeno jinak
13. po Výstava 13. – 19. 5. - foyer divadla

TAO - CESTA 
14. út VE HVĚZDÁCH, K. Kaňková

Gymnázium, Sladkovského nám., P-3,
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - Dram.
kroužek - Gymnázium, Sladkovského
nám. P-3, MRAZÍK - dialogy z rus-
ké pohádky Škola Jaroslava Ježka,
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ DC Pa-
prsek, KLAVÍRNÍ VYSTOUPENÍ
žáků ze Speciální školy pro sluchově
postižené, PÁSMO LIDOVÝCH
A UMĚLÝCH PÍSNÍ Pěvecký krou-
žek Školy J. Ježka

15. st 9.30 - 11 BENEFIČNÍ DOPO-
LEDNE PRO DĚTI
(jarní hry, zpívání a soutěže) -
Baby klub CID, Keramika, Sluníčko
- pěvecko-taneční skupina
Karlínské Spektrum, Karlínské nám.
7, Praha 8
19 - BLUESENSE + FLEGMATIC
- Benefiční večer CID pro mládež

16. čt PAPRSK(AVK)Y workshop divadla
M.U.T.

17.pá THE LITTLE RED-RIDING
HOOD ON TV NOVA 
anglický dramat. kroužek při ZŠ
J. z Poděbrad, MINISHOW -
Taneční a dramatické pásmo
Spec. Zákl. škola pro sluchově postiže-
né, POHÁDKA O POPELCE Jedlič-
kův ústav, TANEČNÍ KROUŽEK ZŠ
Havlíčkovo nám., LEDEVLESKERE
ČHAVE - pěvecký a taneční romský
kroužek ZŠ Havlíčkovo nám.

Velký sál:
1. st 19:30 Zlatá kozačka

Malá scéna - kabaretní rallye
3. pá 17 Conflict (Velká Británie) +

Davová Psychoza (SR) + Exekuce (ČR) *
7. út 19:30 Future Line: Zuluville + SM

Lomoz *
9. čt 19 Mighty Riddim Festival:

Paprika Korps, Yellow Umbrella,
Unity - ska – reggae festival

10. pá 20 United Colours of Akropolis: Di
Grine Kuzine *

11. so 19 Kid Loco live
12. ne 19:30 F.G.Lorca: Sonety temné lásky*
14. út 19:30 Future Line: D.I.J. Dryer +

NAO *
15. st 19:30 Teatr Novogo Fronta:

Prvotní příznaky ztráty jména
16. čt 19:30 Teatr Novogo Fronta:

Prvotní příznaky ztráty jména
18. so 22 Zlomvaz 2002 DAMU
20. po 19:30 Khamoro 2002: Ciganos

d’Ouro (Portugalsko)
21. út 19:30 Future Line: Gaia Mesiah +

BB-Q Smoke Style *
22. st 20 David Kraus křest CD
23. čt 19 Načeva *
24. pá 20 Hip Hop Foundation # 8
25. so 19:30 Jaksi taksi + NVÚ
26. ne 18 Redblack Tour: Roots + Silent

Stream of Godless Elegy + Insania
+ Endless + Calathea

27. po 20 Létající koberec + hosté
28. út 19 UK Subs + Squall + Zeměžluč
29. st 19:30 Future Line: Mind Rag +

Underwear *
30. čt 20 United Colours Of Akropolis:

Djivan Gasparyan & Group *
arménské lidové písně, hrané na tři
duduky

VÝSTAVA 
1. – 30. 5. Kaaba Café a Foyer: 
Vít Šimánek – Republika Žižkov
za podpory MČ Praha 3

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
provozuje občanské sdružení Tanec Praha, 
informace a rezervace: tel. 24817886,
24813899, e-mail: ponec@tanecpha.cz,
web: www.divadloponec.cz

6. čt OBNOŠENÉ SNY / SECOND
HAND TWILIGHT
Nová verze společného představení
herců a hudebníků z JAR, výtvarníka
P. Nikla, hudebníka J. Kořána a reži-
sérky J. Svobodové.

7. pá BANDITÉ / THE BANDITS – pkd
13. po a 14. st PŘEDKLONĚN VZAD –

Domino Dance Company
16. čt a 17. pá REQUIEM FOR A DOG –

Ioana Mona Popovici
světová premiéra!

TANEC HAMU 2002
20. po AMÚLET
22. st A MOŽNÁ PŘÍJDE I SATURNIN
23. čt Z CHOREOGRAFICKÉ KUCHYNĚ
27. po a 28. út MASPA – Izrael

Prezentace tvorby izraelské taneční
školy Mateh Asher Dance School

Výstavní  s íň  
v suterénu radnice  
Havl íčkovo nám.  9

od 2. 5. do 16. 5. výstava fotografií
horolezeckého oddílu Humanita

pod názvem FOTOLEZ.

ČAJOVNA 
„U BÍLÉHO ANDĚLA“
Krásova 17, 
Praha 3 – Žižkov

tel.: 02 / 227 20 357, mobil: 0777 / 717 765
http: // www.cajik.paleo.cz 
e-mail: reginaschubertova@seznam.cz
Otevřeno: po-čt 12-22 h, pá 12-23 h, 

so 16-23 h, ne 16-22 h
Čajový obchod a posezení u krbu při čaji či
vodní dýmce. Pravidelné akce: etno-večery,
koncerty, přednášky …
odkaz na WWW.spirala.cz (kalendář)

2. čt 18 Štěpán Bronec – sólová hra na
buben navozující hluboké uvolnění,
vstupné: 60,- Kč

7. út 18 „O zlaté rybce“ – divadelní spo-
lek SPODIV - netradičně pojatá po-
hádka pro dospělé či starší děti,
vstupné: dobrovolné

16. čt 18 Povídání o kineziologii ONE
BRAIN a o regresích. Šárka Klocová
a Mirka Jünglingová, 
vstupné: dobrovolné

29. st 18.30 Etnovečer – Chile a Velikonoč-
ní ostrov David a Táňa Kučerovi,
Promítání, povídání, poslech hudby
a večeře ve stylu místní kuchyně,
vstupné: 150,- Kč

22.st 17 „O ČAJI PŘI ČAJI“ - Dan
Drechsler povídání o čaji spojené s vý-
ukou správné přípravy a ochutnávkou
4 druhů čajů, příspěvek: 120,- Kč

Vstupenky na jednotlivé akce je třeba
předem (osobně či telefonicky) rezervovat.
Minimální počet účastníků pro konání
akcí je 10, max. 25.

Poštovní minigalerie 
Zelenky Hajského
pošta 33

uvádí výstavu fotografií
ing. Milana Poláka

Od 26. 4. 
Pořádá Club gentlemanů Žižkov 

DEN DùTÍ
30. 5. 2002
DDM Praha 3, 

Na Balkáně 100 a blízké okolí
14 - 18 h „Plavba za tajemstvím

tyrkysové zátoky“
zábavně-soutěžní pořad pro malé i velké

živá hudba, CARUSO SHOW, tanec
18 - 20 h DISKOTÉKA

světelné efekty, vystoupení tanečních
skupin, soutěže, odměny

Občerstvení zajištěno
Dobrou náladu s sebou!!!

AKCE
● KVĚTNOVÁ PROJÍŽĎKA
PARNÍM VLAKEM
St 8. 5. od 8 h zdarma/ jízdenky v DDM
trasa: Praha–Kořínsko a zpět
program+občerstvení zajištěno
info: P.Červenková
● BREAKOVÁ ŠKOLIČKA
So 11. 5. od 18 h, vstupné 10 Kč
WORKSHOP pro všechny
info: Z. Pipková
● ARTETERAPIE
St 15. 22. 29. 5. 250 Kč/ 3 lekce - netradiční
přírodniny, reprodukce
info: P. Červenková
● BATIKOVÁNÍ TRIČEK
Pá 17. a 24. 5. od 14 h, 30 Kč
Přihlášky pouze předem!
info: K. Němcová
● DÍLNA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL -
pletení košíku
So 18. a 19. 5. od 14 h
dítě 100 Kč/ 2 lekce
ostatní 140 Kč/ 2 lekce
Přihlášky pouze předem!
info: K. Němcová
● BAMBIRIÁDA - LETNÁ
od 23. do 26. 5. denně od 10 h
VELETRH VOLNÉHO ČASU

● TENISOVÁ ŠKOLA 2002
Po, St od 15 h 22. 4. do 26. 6.
cena: 480 Kč/ jen po., 400 Kč/ jen st. 850
Kč/ 2 x týdně
info: V. Kotrba tel.71776027
KLUBY
● KLUB BEZTÍŽE pro náctileté
Po, Út, Čt od 14 h St, Pá od 17 h
● KLUB BEZTÍŽE pro děti do 11-ti let
St, Pá od 14 h do 17 h
k dispozici fotbálek, šipky, internet, hry,
hudba, soutěže apod.
VSTUP VOLNÝ!!!

LETNÍ TÁBORY 2002
● OLIVĚTÍN-BROUMOV
I. 29. 6.-12. 7. info: K. Jedličková
II. 13. 7.-26 .7. info: J. Bendová
cena: 3 500 Kč zahrnuje: ubytování v pev-
ných objektech, stravu, dopravu, pojištění,
zdravotní a pedagogický dozor, náklady spo-
jené s programem – koně, kouzelník, histo-
rický šerm apod.
● ČERNOVICE u Tábora
odborné soustředění stolního tenisu+ doplň-
kové sporty
info: V.Kotrba tel.71776027

Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3

Restaurace V Kapslovně
Pod Parukářkou 39/4
Praha 3
Otevřeno: Po-Pá 11–23 h

So a Ne na objednávku
Telefon: 71 77 19 32
www.vkapslovne.wz.cz

Naše restaurace se nachází v nově zrekonstruované obytné zóně podél Jeseniovy ulice.
Interiér restaurace Vás jistě překvapí příjemným a klidným prostředím s možností poseze-
ní jak u stolku, tak u baru  i v odděleném salonku pro 25 osob. Restaurace  je plně klima-
tizována, takže se nemusíte obávat nepříjemných následků kuřácké společnosti. 
Již zmíněný salonek je vhodným místem pro nerušená obchodní setkání, pracovní jednání,
svatby, promoce a oslavy a podobné příležitosti. 
V době oběda, tj. od 11 do 15 hodin, nabízíme 5 druhů hotových jídel v ceně 45–49 Kč.
Ani mimo tuto dobu určitě nebudete litovat, že jste navštívili právě restauraci V Kapslov-
ně. Na jídelním lístku najdete kromě tradičních pokrmů rovněž speciality místní kuchyně -
kachní prsa na zeleném pepři, pikantní vepřová žebírka, jehněčí kotletky…, ale také českou
klasiku - výborný smažený sýr, maso v bramboráku, zapečené kuřecí steaky. Bohatá zele-
ninová obloha je samozřejmostí. Rovněž nabízíme saláty z čerstvé zeleniny a jídla pro ve-
getariány. Každé jídlo Vám připravíme či upravíme dle vašeho přání, rádi vyhovíme i dě-
tem. Cena jídel se pohybuje v průměru kolem 85–90 korun. K dobrému jídlu si můžete
vybrat pivo Staropramen za 14,50 Kč nebo láhev kvalitního moravského vína za 130 Kč ne-
bo něco z široké nabídky destilátů. Pokud si budete přát „něco na zub“, můžete si vybrat
z naší nabídky sladkých dobrot a zmrzlinových specialit. Přijďte se přesvědčit, že v naší res-
tauraci lze strávit příjemný večer. Při předložení tohoto  článku získáte po patnácté hodině
slevu ve výši 10 %. Na shledanou se těší personál restaurace V Kapslovně

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME


