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Vážení občané,
máte-li zájem 

o práci v okrskových
volebních komisích,
přihlaste se, prosím, 
na telefonním čísle 

22 116 226 
- Jana Štěpánková, 

22 116 227 
- Marie Dobruská 

nebo osobně na adrese
Úřad městské části 

Praha 3, 
Havlíčkovo nám. 9, 

Odbor občansko správní,
přízemí, číslo dveří 4.

Děkujeme za spolupráci

Okolo 15. hodiny byla v pátek 8. 3. vyvěšena
z okna radnice tibetská vlajka. Již posedmé se
tak Městská část Praha 3 připojila k meziná-
rodní akci Vlajka pro Tibet, kterou si všechny
demokratické státy připomínají události před
53 lety. Vstupem čínských vojsk na tibetské
území bylo tehdy zahájeno dodnes trvající
porušování lidských práv a postupná likvida-
ce původní tibetské kultury.
První zástupce starosty Vl. Holzknecht za-
hájil letošní zajímavý program, mj. uvedl:
„Od roku 1996, kdy se MČ Praha 3 poprvé
připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet, se změnilo mnoho. Čína normalizova-
la své vztahy s demokratickými státy, rozvíjí
velmi zásadní obchodní vztahy a signálem
jisté změny je také získání pořadatelství
olympijských her... Přesto zůstávají sporné
otázky, které v souvislosti s Čínou nelze ne-
vidět. Otázka Tibetu je každopádně jednou
z nich...“ Vedoucí Odboru kultury J. Brabec
pak uvedl hudební meditaci na téma Svobo-
da pro Tibet, kterou již tradičně provedl
Ladislav Brom na sitár spolu s Fabrice Mi-
chelem. Četní návštěvníci si mohli přitom

opět pochutnávat na lahodném čaji (podle tradiční receptury s trochou mléka, másla a indického koření dáta). V zasedací síni proběhla
zajímavá přednáška Z. Ondomišiové z centra Potala, které se na programu významnou měrou podílelo. Mezi jiným uvedla, že právě pa-
lác Potala, který již přestal být hlavním sídlem dalajlamy, se stal jakýmsi státním muzeem, zajímavým i pro čínské turisty. Jinak je v Ti-
betu vše původní systematicky nahrazováno moderním, např. ve Lhase se projedete po čtyřproudých dálnicích, které podobně jako v Čí-
ně lemují stavby se sklobetonovou konstrukcí.
Ovšem suterén naší radnice se proměnil k nepoznání - stěny ozdobily oděvy z tibetských klášterů, obrázky božstev a obětin, pod klenbou
se mihotaly modlitební praporky. Ty mají roznášet větrem přání štěstí všem bytostem, lidským i těm z jiných říší, na které Tibeťané věří.
Na fotografiích bylo možné vidět ruiny klášterů, které již neexistují, a hned u vchodu visel improvizovaný oltář s portrétem 14. dalajla-
my. Zástupkyně organizace Amnesty International pak ještě seznámila s historií i současnou situací v Tibetu.
Vyvrcholením pátečního odpoledne bylo zcela jistě rozmetání mozaikové mandaly, kterou vytvořil sitárista L. Brom, do parku na Hav-
líčkově náměstí. Tohoto symbolického aktu se ujala sympatická dívka na snímku a každý příchozí tak mohl pomocí rozhozených ka-
mínků z mandaly vyjádřit svou podporu tibetskému lidu.
Zájemci o další informace se mohou podívat na www.potala.cz Text a foto Stáňa Peričová

Ačkoliv se předpovědi odborníků z oblasti esoterických věd poněkud rozcházely, páteční
magické datum 22. 2. bylo pro vstup do společného života velmi, velmi lákavé. Na jedné
straně numerologové varovali, že pět dvojek může přinést do manželství zvýšené emoce
či špatnou komunikaci, na druhé straně např. pro astrologa P. Messanyho byl tento den
zcela „běžný“, s posilující energií Marsu. Numeroložka Š. Sehnalová také viděla pátek
22. 2. 2002, kromě pěti dvojek napomáhajících souznění, jako den s příznivým seskupe-
ním planet k zakládání rodiny. Na radnici Prahy 3 přišlo spojit svou cestu životem 7 párů
a my jim přejeme, aby byla co nejkrásnější. Vždyť jen čas ukáže, nakolik nás ovlivní čís-
la a co máme jen a jen ve svých rukou.
Novomanželé Procházkovi (na snímku) si toto datum vybrali záměrně, dvojky se jim ta-
ké zalíbily. Na Praze 3 sice nebydlí, ale chtěli mít ve svém oddacím listu ještě jednu dvoj-
ku navíc, a tak si u nás zamluvili obřadní síň na 12. hodinu. Společné ANO zde tedy - po
šestileletém otestování svého vztahu - řekla půvabná slečna Beáta ze Žiliny a ženich Ma-
rek z Čáslavi. Oba žijí v Praze a aby se jim přes den nestýskalo, pracují společně v pro-
dejně mobilních telefonů v centru Prahy.
Jen tak pro zajímavost, o datum s pěti devítkami - 9. 9. v roce 1999 byl podstatně větší
zájem. Své ano si v obřadní síni tehdy řeklo dokonce 17 párů. Stáňa Peričová

Dvojky v datu lákaly

Oslavy mezinárodního dne RomÛ

Referendum - ANO pro ÎiÏkov

Pfiipomenutí Dne pro Tibet

V pondělí 25. února navštívil naši městskou část předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. Václav
Klaus. Po přednášce a následné diskusi se studenty na Vysoké škole finanční a správní ve Vlkově ulici přijal
Václav Klaus pozvání starosty Prahy 3 Milana Českého k návštěvě radnice. Při této příležitosti se zapsal do zdejší
pamětní knihy a poté se starostou živě diskutoval o aktuálních problémech Prahy 3. Za zmínku stojí, že Václav
Klaus navštívil žižkovskou radnici po devíti letech. Naposledy zde byl, ve funkci předsedy české vlády, v roce
1993. Foto Eva Horníčková

Občanské sdružení ATHINGANOI vás srdečně zve na oslavy Mezinárodního dne Romů, které pořádá v Praze
již druhým rokem.

● pátek 5. 4.2002
14-17 hodin Happening na náměstí Jiřího z Poděbrad
Na náměstí Jiřího z Poděbrad budete mít jedinečnou příležitost odkrýt taje kulinářského umění romské
kuchařky, poslechnout si tradiční romskou muziku a dozvědět se něco o tradičních romských řemeslech

● pondûlí 8. 4. 2002
10-13 h Seminář na téma „Národní identita a sebevědomí Romů v ČR“
Palác YMCA Na Poříčí 12, Praha 1, zasedací místnost v přízemí
Přednášející: Doc. PhDr. Jaroslav Koťa a Bc. Martin Cichý
14-15 h Házení květin do řeky z Karlova mostu
Tímto aktem bychom se rádi připojili k mezinárodnímu symbolickému obřadu „River Ceremony“. Romové
na celém světě si symbolickým házením květin do řek protékajících zeměmi, kterými prošli a kde se usadili,
připomenou své 1000leté putování světem.  
19 h Slavnostní koncert v paláci Akropolis
K tanci a poslechu hrají skupiny Gulo Čar a Vojta Lavička a Bench Band

Athinganoi, Palác YMCA, Na poříčí 12, Praha 1, 24872090-91, athinganoi@athinganoi.cz, www.athinganoi.cz

Parlament schválil před nedávnem ústavní zákon o referendu. Všichni občané České republiky se budou moci s nej-
větší pravděpodobností poprvé v lidovém hlasování vyjádřit ke vstupu naší země do Evropské unie. Ne tak na Žiž-
kově. Tato svérázná pražská čtvrť je v něčem zase první a přesně v duchu tradice, že některé věci jsou možné je-
nom na Žižkově, začíná v Praze 3 svého druhu referendum už 1. 4. Žižkováci budou mít možnost odpovědět na
otázku, zda chtějí nadále zůstat pod útiskem hlavního města Prahy, či zda si přejí vznik nezávislého a samostatné-
ho města Žižkov. Referendum, které by někdo mohl považovat za aprílový žert, potrvá v Praze 3 až do 30. 4.
Proč takové referendum? Podívejme se alespoň letmo do historie. Žižkov byl z rozhodnutí císaře Františka Jose-
fa I. za velké slávy povýšen na město v roce 1881. Na začátku 20. století byl čtvrtým největším městem v čes-
kých zemích a bez nadsázky jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících sídel tehdejší monarchie. Existence Žižko-
va jako samostatného města ovšem záhy končí. Ke značné nelibosti všech místních patriotů vstoupil 1. 1. 1922
v platnost tzv. zákon o velké Praze a do té doby nezávislý Žižkov se stává pouze jednou z mnoha pražských čtvr-
tí. Těžko hledat v té době někoho, komu by taková změna přinesla radost. Nadávali štamgasti v místních hos-
půdkách (že jich v té době bylo na Žižkově bezpočet), psali se seriózní petice i hrubé anonymní dopisy. Velký
smutek zavládl na území pod úbočím vrchu Vítkova. Jak jsme na tom dnes, po více než 80 letech? Rezignovali
jsme na okřídlený žižkovský patriotismus a nechali jsme ho rozpustit jako příslovečnou kostku cukru nebo stále
platí hrdý odkaz Sauera, Haška i Seiferta a žižkovský patriotismus je stále fenoménem, který přetrvává?
Jaké bude mít referendum na Žižkově důsledky:   
Řeč je především o té variantě, kdy bude referendum vítězstvím příznivců žižkovské samostatnosti. Začnou se
snad po sečtení hlasovacích lístků vyznačovat hranice nového města a přestanou na Žižkově jezdit tramvajové
a autobusové linky, které provozuje Dopravní podnik hl.m. Prahy? Určitě ne. Referendem ale můžeme dát okol-
nímu světu hlasitě najevo, že žižkovský patriotismus, na který byly generace našich prarodičů velmi hrdé, ne-
ztratil ani po tolika letech nic na své aktuálnosti. Milan Český, starosta Městské části Praha 3
Hlasovací lístky najdete na straně 5. Hlasovat bude možné také prostřednictvím internetu, a to jak na webových
stránkách www.praha3.cz, tak na webové stránce www.praha3.cz/referendum

foto Jan Dostál

Příjemné Velikonoce
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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 1. 4. a 29. 4.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 8. 4.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 15. 4.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 22. 4.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 1. 4. a 29. 4.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 8. 4.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 15. 4.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 22. 4.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 1. 4. a 29. 4.
10. Ambrožova/Malešická 8. 4.
11. Jeseniova 143 15. 4.
12. V Zahrádkách/Květinková 22. 4.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 1. 4. a 29. 4.
14. Koněvova/V Jezerách 8. 4.
15. Buková/Pod Lipami 54 15. 4.
16. Křivá 15 - vedle domu 22. 4.

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 nebu-
de 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

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 27. 2. 2002

Souhlasila
● s poskytnutím slevy na nájemném ná-
jemcům domů Jilmová 4, 6, 8, 10 za obdo-
bí, o které byla prodloužena doba realizace
nástaveb, tj. od 1. 3.  do 30. 4.  2002
● s pořízením změny - umístění vlastní
stanice Basilejské náměstí v mírném posu-
nu jižním směrem proti „Urbanistické stu-
dii Žižkov - Malešická“ ● se zadáním za-
kázky na provedení stavebních úprav
tělocvičny v objektu bývalé ZŠ Cimburko-
va 600/18  Ivanu Pechovi
Schválila
● smlouvu o vzájemné výměně a převodu
pozemků parc. č. 3518, 3519 a 3520 za po-
zemek parc. č. 3527 v k.ú. Žižkov, ul.
U Staré cihelny, Praha 3 ● přistoupení MČ
P-3  k narovnání majetkoprávních vztahů
k domu čp. 2521, v k.ú. Vinohrady, P-10,
ul. Hradešínská čp. 52 a převod zaplacení
kupní ceny na účet MČ P-10
Vzala na vědomí
● zprávu ředitelky Žižkovského divadla
Járy Cimrmana o odstranění nedostatků
vyplývajících z kontrolní zprávy ze dne
9. 1. 2002 ● vzdání se funkce ředitelky
příspěvkové organizace TROJKA Mgr.
Vlasty Dyndové ke dni 28. 2. t.r.  a jmeno-
vala Ing. Lenku Sajfrovou ředitelkou této
organizace s účinností od  1. 3. na dobu do
30. 6. 2002 ● zprávu vedoucího Odboru
technické správy majetku a investic ÚMČ
o odstranění nedostatků vyplývajících
z kontrolní zprávy ze dne 24. 1. 2002 ●

vzdání se funkce vedoucího  Odboru živ-
nostenského Úřadu MČ  Mgr. Pavla Jaroše
dnem 30. 4. 2002 ● záměr pronájmu části
areálu Na Balkáně 100 Haně Plívové za
podmínek uvedených v usnesení RMČ č.
76 ze dne 6. 2. 2002
Pověřila
● p. Vladimíra Holzknechta, 1. zástupce
starosty, zastupováním MČ P-3 na valné
hromadě Viktoria Žižkov, a.s. dne 18. 3.
2002
Doporučila
● zastupitelstvu MČ odvolat ing. Ivo Ze-
mana z výboru kontrolního ZMČ

ze dne 13. 3.
Schválila
● zrušení účtování stávajících poplatků za
odvoz komunálního odpadu nájemcům by-
tových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy,
svěřených MČ P-3, a. s. vykonávající sprá-

vu těchto domů na základě uzavřené man-
dátní smlouvy s MČ P-3, a to s účinností
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a sou-
hlasila s ponecháním účtování poplatků za
případný odvoz objemného odpadu, za
úklid kontejnerových stání a za případné
přistavení a zpětné zanášení nádob nájem-
cům bytových domů ve vlastnictví hl.m.
Prahy, svěřených MČ P-3, jejichž správu
vykonává správní firma SKM P-3, a. s. na
základě uzavření mandátní smlouvy s MČ
P-3 ● doporučení zdravotní a sociální ko-
mise RMČ ze dne 28. 2. 2002 k poskytnu-
tí finančních prostředků na sociální a zdra-
votnické účely na základě předložených
požadavků a souhlasila s poskytnutím daru
z fondu soc. a zdravotního pro Svaz posti-
žených civilizačními chorobami v ČR,
Svaz tělesně postižených v P-3, Svaz těles-
ně postižených v P-3, Speciálně pedago-
gické centrum při zvláštní škole P-3
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům dle zákona
o zadávání veřejných zakázek na rekon-
strukci hygienických zařízení v ZŠ Vlkova
31 ● s výzvou více zájemcům dle zákona
o zadávání veřejných zakázek na rekon-
strukci střechy ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
● s konáním happeningu na náměstí Jiřího
z Poděbrad, pořadatel Občanské sdružení
ATHINGANOI, dne 5. 4. 2002 od 14 do 16
hodin.
Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na půdní vestavbu a opravu
uliční fasády v objektu Seifertova 51 ● žá-
dost ředitelek mateřských škol o uzavření
všech MČ v termínu poslední týden v čer-
venci a první týden v srpnu, počínaje ro-
kem 2002 ● zprávu o průběhu přípravy
projektu rekonstrukce a dostavby fotbalo-
vého stadionu Viktoria Žižkov a poly-
funkčního souboru Viktoria centrum, a.s.
na základě požadavků předsedů jednotli-
vých politických klubů
Doporučila
● ZMČ schválit záměr prodeje pozemku
parc. č. 2182/19 v k.ú. Žižkov, Na Balkáně,
P-3, vlastníkům garáže stojící na tomto po-
zemku ● ZMČ schválit záměr směny po-
zemku parc. č. 4089/13 za pozemek parc.
č. 4089/4 v k.ú. Žižkov, ul. Biskupcova, 
P-3 ● ZMČ schválit zrušení příspěvkové
organizace TROJKA - kulturní a vzděláva-
cí středisko

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.

●

Finanční úřad pro Prahu 3, Orebitská 18, 
P-3 - odd. majetkových daní a ost. agend,

odd. kontrolní a odd. dotací sídlí:
Drahobejlova 48, 190 21 P-9, I. p., 

tel. 67 003 111 s provolbou 83 018 xxx, odd.
majetkových daní: 83 01 83 13, odd. kontrolní

83 01 83 12, odd. dotací 83 01 81 01.
●

Ve výstavní síni radnice na Havlíčkově
nám. 9 proběhne od 10. do 24. 4. výstava
fotografií Žofie Hodulíkové-Svobodové

a Milana Šusty „Těla a kameny“.
●

Informace o dobrovolných vojenských
cvičeních v roce 2002

V rámci předpokládaného využití vojáků
v záloze - dobrovolníků jako dalšího

možného zdroje při profesionalizaci AČR,
v souladu s § 2 odst. I a 2 zákona 

č. 218/1999 Sb., budou v roce 2002
organizována Dobrovolná vojenská cvičení.

Bližší informace ohledně termínů 
a míst konání poskytne každá územní

vojenská správa. 
Náčelník pplk. ing. Jaroslav Kuchyňka

●

MŠ Na Balkáně 74 zve děti i rodiče na 
Den otevřených dveří ve čtvrtek 4. 4. 

od 8 do 16 h, od 15.30 h zveme na
cirkusové představení ADONIS - zdarma. 

Zápis 10. a 11. 4. od 13 do 17 h.
●

Junák zve do světa her a dobrodružství 
6. 4. mezi 10-16 h do Korunní 60 na 

„Den otevřených kluboven“. 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, stř. Vítkov,

P-3, dyk@seznam.cz
●

ČCE, Betlémská kaple, Prokopova 4/216
zve na: 13. 4. Odpoledne pro děti 

v 14-18 h (zábavný program pro děti od 4-12
let - písně, hudba, hry, soutěže), 

21. 4. Velikonoční divadlo Mojžíš v 16 h, 
4. 5. Výlet s dětmi do Staré Boleslavi.

Přednášky: 6. 4. v 16 h prof. PhDr. J. Sokol
„Morálka a etika“, 25. 4. v 18 h prof. ThDr.
M. Balaban „Být spravedlivý“. Info a přihl.

Ch. Lange - 22 78 06 73, 22 78 20 02.
●

Klub přátel Žižkova zve na promítání
Petra Hořce Divadlo vesele i vážně
v úterý 16. 4. v 16 h v Sabinově 8.

●

OS Remedium zve na celodenní výlet
Dobříš a okolí ve středu 24. 4. (prohlídka

Památníku K. Čapka na Strži, dobříšský
zámek apod.). Sraz v 8 h nahoře ve

vestibulu metra Strašnická, 220 Kč. Info
Vinohradská 176, 6.p. tel. 727 398 33.

●

CČSH nám. Barikád 1 zve v úterý 30. 4.
v 15 h milovníky historie Žižkova na

kolokvium Historici Žižkova (o působení
některých církevních i necírkevních

historiků v naší čtvrti ve 20. st.)
●

Nový model Prahy v měř. 1:1000, který
ukazuje město z konce 20. stol., je vystaven

na Staroměstské radnici. Na projektu
pracovali architekti od r. 1980 a na rozdíl
makety A. Langweila z první pol. 19. stol.

zahrnuje celou Prahu.
●

TJ Sokol Královské Vinohrady, Polská 1,
P-2 zve na Tělovýchovnou akademii

k oslavě 115. výročí založení. Výstava
proběhne od 22. 4. v 18 h do 29. 4. 02.

●

Soubor Harmonia Mozartiana Pragensis
a Dr. Bastiaan Blomhert z Holandska

nastudoval díla Mozarta, Kramáře
a holandského soudobého skladatele van
Keulena. Veř. gen. zkouška pro seniory

proběhne 22. 4. v Zrcadlové kapli
Klementina od 14.30 h (10 Kč) 

a v 19.30 h je večerní koncert v kostele 
sv. Martina ve zdi na Starém Městě.

Dne 8. 3. zemřel v požehnaném věku 93 let
MUDr. Štěpán Cieslar, který více než 50 let

působil jako praktický lékař na Žižkově
a Královských Vinohradech. Za svou

příkladnou činnost obdržel v 90. letech od
Rady MČ Praha 3 Čestný odznak.

NOVINKY
PRO SENIORY

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

narozeniny, přejeme hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let: J. Kokešové, 

Z. Hnútové, A. Makrlíkové, M. Benešové,
V. Bělíkové, J. Došlému, M. Pánkovi, 

V. Fryčové a J. Mathesovi. 
Svaz důchodců v P-3

Boleslavská 16/2008V, tichá služba 574,44 m2

Boleslavská 18/2009
Čáslavská 15/1793
z celkové plochy 574,44 m2 činí přízemí 482,44 m2 a suterén 92 m2 (pozn.: jedná se o sta-
vebně propojené nebytové prostory umístěné částečně v domech MČ Praha 3 a částečně
v domě Družstva Čáslavská 15). Prohlídka NP bude 9. dubna 2002 od 9 do 10 h ze vstu-
pu v Boleslavské 16/2008V !
PODMÍNKY NÁJMU: ● minimální nájemné 1000 Kč/m2/rok ● nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou - 5 let ● nájemné bude hrazeno čtvrtletně předem. Tyto prosto-
ry budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných Městské části Pra-
ha 3 - Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených znač-
kou: „Výběrové řízení č. 137“. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte cenu za m2/rok, kte-
rou pro tyto prostory považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním
z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsazení tohoto nebytového prostoru bude na-
bídnutá výše nájemného. K nabídce nutno doložit: 1) živnostenské oprávnění v aktuálním
znění a v souladu s účelem podnikání 2) výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
- platí pro právnické či fyzické osoby, které mají povinnost být zapsány 3) výpis z trest-
ního rejstříku podnikatele nebo jednatele společnosti 4) potvrzení správce daně o řádném
placení daní 5) potvrzení o hrazení povinných odvodů za zaměstnance (zejména sociální
a zdravotní pojištění) 6) prezentace dosavadní činnosti včetně fotodokumentace apod.
(Přednost bude dána uchazečům, kteří prokázali dlouhodobou úspěšnost v oboru, sol-
ventnost, roční obrat) 7) čestné prohlášení o závazku uchazeče zprovoznit provozovnu
nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy. 
Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového
řízení zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má
MČ Praha 3 finanční pohledávky. 
Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude 12. dubna 2002 v 15 h. Výběrové řízení
bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb RMČ 15. dubna 2002. Vybraný uchazeč vý-
běrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ P-3 si
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně Komise obchodu a služeb RMČ, 
Kamila Mirovičová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor 

Volné nebytové prostory

Ačkoliv se v mnoha částech Prahy dětské jesle ruší, vychází naše městská část
vstříct zaměstnaným matkám a s vynaložením nemalých finančních prostředků
dětské jesle i nadále provozuje.
V klidném prostředí vnitrobloku v Roháčově ulici se nachází obklopen zahrádkou s prů-
lezkami jednopatrový dům - dětské jesle. Poskytují péči dětem do tří let a jejich kapacita
je 40 míst. V současnosti zde mají přihlášeno 37 dětí, a to od jednoho až do tří let, ale po-
kud mají rodiče zájem, mohou jejich děti dokončit školní rok i po dovršení tohoto věku.
O děti se starají zdravotní sestry spolu s pěstounkami, jesle mají i vlastní kuchyň. Děti do-
stávají snídani, svačinu, oběd, odpolední svačinu. Výchovný program sleduje individuál-
ní přístup k jednotlivým dětem, spolu se sestrami denně cvičí, pokud počasí dovolí, cho-
dí na zahradu, malují, zpívají, recitují a rozvíjejí pohybové i rozumové schopnosti.
Pod jesle patří i alergologický stacionář pro děti od tří do sedmi let při MŠ Buková, kte-
rý je určen dětem s různými typy alergií a dýchacích potíží. Každý den s nimi provádí
zdravotní sestra dechová a rehabilitační cvičení, pravidelně sem dochází i alergoložka.
Pro zlepšení celkové tělesné kondice je využívána i sauna. Jinak mají děti společný pro-
gram výchovné a vzdělávací činnosti s dalšími dětmi ze školky. Podobně jako do jeslí
v Roháčově ulici, i do tohoto stacionáře se přednostně přijímají děti z Prahy 3.
Náklady na provoz dětských jeslí včetně alergologického stacionáře za jeden měsíc.
Provozní náklady: 44 900 Kč Mzdové náklady: 131 000 Kč
Náklady celkem: 175 900 Kč Příjmy: 20 491 Kč Výdaje celkem: 155 409 Kč
S využitím pokladů zdravotní rady Bc. Simony Prokopcové zpracovala Michaela Púčiková  

Zápis dětí do jeslí Roháčova 40 se koná v termínu 10.-11. 4. a 14.-15. 5.
od 8 do 16 hod. Podrobnější informace obdržíte na tel. čísle 64 41 729
u vrchní sestry J. Neskusilové.

Zápis do mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 3, se uskuteční ve dnech 10. a 11. dub-
na 2002, vždy od 13 do 17 hodin.

Seznam M·

Ve středu 20. 2. se konala v Domě s pečovatelskou službou v Krásově ulici 4 malá slav-
nost. Za přítomnosti místostarostky Mileny Kozumplíkové byla uvedena do provozu no-
vě vybudovaná vrátnice vybavená bezdrátovou tísňovou signalizací i přímým hlaso-
vým spojením s jednotlivými byty.
Na úpravy stavebního a technického charakteru navazuje i rozšířený režim služeb po-
skytovaný obyvatelům domu - v pracovní dny jsou pečovatelky přítomny od 7 do 19 ho-
din a na pečovatelskou službu navazuje noční směna obsluhy vrátnice. Ta je personálně
zajištěna i ve dnech volna, a to nepřetržitě po celých 24 hodin.
Tato technická zlepšení vybavenosti objektu a rozšířený výkon pečovatelské služby vý-
razně přispívají k pocitu bezpečí a jistoty zde žijících seniorů a přinášejí tak zkvalitnění
péče o obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Krásově 4. Foto Stáňa Peričová

Odbor městské zeleně Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s Technickou sprá-
vou komunikací hl. m. Prahy obnoví, v rámci akce „Rekonstrukce komunikace Koněvo-
va“, v průběhu letošního roku stromořadí na severním chodníku v této ulici. Provedený
dendrologický průzkum stávajících dřevin ukázal, že některé stromy jsou poškozeny ne-
vhodným řezem, jiné dřeviny mají dutiny v koruně i na kmeni a jsou napadeny houbami.
Kořenové náběhy větší části stromů vyčnívají nad úrovní chodníku. V souladu s podrob-
ným dendrologickým vyhodnocením a stanovisky správců sítí technického vybavení by-
ly stanoveny stromy vhodné k výměně, i ty, které je možné zachovat. Problémem zůstává
část stromořadí v úseku ulic U Kněžské louky - Spojovací. Na obnovu tohoto úseku stro-
mořadí nebyla zatím vydána souhlasná stanoviska správců sítí technického vybavení.
K výsadbě byly vybrány platany javorolisté (Platanus x acerifolia „Tremonia“), protože
relativně rychle rostou, raší dříve než stávající trnovník akát a dobře snášejí letní teplotní
výkyvy a sucho. Následovat bude pravidelná péče zahrnující zejména závlahu v letních
měsících a správně prováděné pěstební zásahy. Jménem odboru městské zeleně Magistrá-
tu hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy si vás dovolujeme požádat o trpělivost při provádění
stavebních a zahradnických prací.

Ing. Jarmila Vališová, vedoucí oddělení zeleně ÚMČ Praha 3

Obnova stromofiadí v ulici Konûvova

Roz‰ífiení sluÏeb seniorÛm

Zápis do matefisk˘ch ‰kol

1. MŠ Jeseniova 4, 6 tel. 22 716 407
2. MŠ Jeseniova 98 tel. 717 727 32
3. MŠ Jeseniova 204 tel. 717 720 56
4. MŠ Buková 26 tel. 84 82 4657
5. MŠ Waldorfská, Koněvova 240/a

tel. 66 31 7616
6. MŠ Libická 4 tel. 717 366 81
7. MŠ Na Balkáně 74 tel. 84 82 0546
8. MŠ Na Vrcholu 1/a tel. 683 52 36
9. MŠ nám. J. z Lobkovic 23 tel. 673 10 270

10. MŠ Přibyslavská 1 tel. 22 712 764
11. MŠ Milíčův dům, Sauerova 2 

tel. 697 23 64
12. MŠ Sudoměřská 54 tel. 22 728 705
13. MŠ U Zásobní zahrady 6

tel. 717 74 967
14. MŠ Vozová 5 tel. 22 715 636
15. MŠ Pražačka, Za Žižkovskou

vozovnou 17 tel. 644 20 43

Postaráno je i o ty nejmen‰í

Foto M. Púčiková
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● Je březen, tedy ideální měsíc pro roz-
hovor o knihách. O vás vím, že jim vě-
nujete více času než ostatní vaši kole-
gové...
Na Smíchově jsem nastoupil v roce
1969 a hned jsme začali s vymýšlením
nejrůznějších srandiček spojených
s prodáváním knih. Třeba se na trakaři
přivezl sud piva, v březnu jsme udělali
ples čtenářů k měsíci knihy. Spolupra-
coval jsem s rozhlasem - oblíbeným
Mikrofórem, v Klubu u bílého koníčka
na Staroměstském náměstí jsem pořádal
literární večery se známými osobnostmi
jako byl Jarda Štercl, Jaroslav Foglar
nebo František Kožík. Vystřídala se tu
dlouhá řada lidí, kteří měli s knížkami
něco společného, podobné to bylo
U Zlatého melounu v Michalské. Pak
ovšem přišla normalizace a pomalu to
všechno končilo. Už jsem chtěl jít od to-
ho, ale naštěstí jsem se nechal zlákat do
literární kavárny v Salmovské ulici. Na-
proti ní byl soud, kam prý čas od času
přiváděli až po uši zadluženého Jarosla-
va Haška. A když měl po soudu, tak se
zde z radosti opíjel... I dnes se v těchto zrekonstruovaných prosto-
rách prakticky denně něco děje. Já tu každé druhé úterý v měsíci
představuji v klubovém večeru nějakou známou osobnost, nedáv-
no jsem pozval Jana Petránka, Pavla Toufara... Třetí úterý pak pat-
ří poezii. Vysílá nás rádio Regina, večer s poezií stanice Praha.
● Jste nejen schopným organizátorem, ale také vášnivým sběra-
telem. Vaše pověstná sbírka citátů na téma kniha má dnes i kniž-
ní podobu.
Mé památníčky obsahují 50 až 60 odpovědí od známých osobnos-
tí. Mám jich přes 5 tisíc, tedy těch odpovědí. K jednotlivým téma-
tům postupně vycházejí knížečky pod souhrnným názvem Nejen
bonmoty a citáty. Už jsem zpracoval okruh kolem vína, nyní seřa-
zuji posbírané materiály na téma jídlo, ale chci připomenout
i úžasné zápisy ze starých knih Přání a stížností.

● Na co ještě se můžeme v nejbližší do-
bě těšit?
Naštěstí není knížkám odzvoněno, denně
vychází 25 až 30 titulů, z toho vždy jed-
na básnická sbírka. Nyní s Ivanem Sva-
tošem připravujeme takové pohlazení po
duši, knížku z edice Poezie do dlaně pod
názvem Nejkrásnější rok. Je to průřez té-
maty jako roční období, žena, láska....
Vybral jsem oblíbené básně a Ivan Sva-
toš je doprovází ilustracemi. Bibliofilové
jistě ocení i jeho Toulání - kalendář na
příští rok, který bude věnován českým
a moravským městům. K nim jsem na-
psal krátké vzpomínkové texty.
● S Ivanem Svatošem jste spolupraco-
val již dříve...
To byla knížka nazvaná Všechny krásy
Prahy s pětatřiceti barevnými ilustrace-
mi, ke kterým jsem připojil takové své
vyznání knihkupce.
● Co vás, rodáka ze známé Hanspaul-
ky, zaujalo na Praze 3?
Jsem tu ještě elév, ale vím, že je zde
mnoho zajímavých osobností. Nedávno
jsem se v hospodě U Kulaté báby sešel
s dávným přítelem Milošem Pohorským

a díky jeho profesi jsme „prodrbali“ celé literární pole a samozřej-
mě jsme se dostali až na Žižkov. Vždyť tu bydlel Jaroslav Seifert,
František Němec, působil zde Karel Poláček, Karel Havlíček, žije
tu publicista Jan Petránek, spousta známých herců, výtvarníků...
Už se těším, že v našem knihkupectví na Seifertově ulici se po-
dobně jako na Smíchově budou uskutečňovat nejrůznější přátelská
setkání. V těchto dnech jsem pozval autora řady známých fakto-
grafických knih Pavla Toufara na křest jeho nové knížky Český
meran o neznámých maličkých obcích a vesničkách od Krepenic
přes Sedlec - Prčice až po Vysoký Chlumec.
● Co plánujete v nejbližší době?
Čtenáře RN zvu do Salmovské literární kavárny (Salmovská 16
u Karlova náměstí) v 19 hodin na setkání 9. 4. s Traxlery, 16. 4.
s P. Riegrovou (O Semaforu), 14. 5. s J. Grygarem a 21. 5. na Má-
chův Máj v podání J. Schwarze a J. Koubkové. Eva Horníčková

Na náv‰tûvû u... knihkupce a spisovatele Vratislava Ebra
Praze 3 se dostalo té cti, že si ji nedávno zvolil nejen za své bydliště, ale i za sídlo pro věhlasné Arbesovo knihkupectví mi-
lovník knih a společenského života s knihami spojeným, známý pražský knihkupec Vratislav Ebr. Tento neúnavný pro-
pagátor psaného slova dnes přichází k nám, aby zde - podobně jako po třicetdva let na Smíchově - dokazoval, že klasic-
ká kniha zaujímá vedle moderních médií stále zásadní místo.

Radnice na Praze 3 udělala ten první krok, aby se nezodpovědní
pejskaři nemohli vymlouvat na nemožnost uklidit psí výkal, pro-
tože nemají do čeho a kam, a nechala v minulém roce rozmístit
žluté koše a držáky sáčků na psí exkrementy. Jejich pravidelnou
obsluhu zajišťuje firma Test s.r.o. Během tohoto roku byly na žá-
dost občanů v některých ulicích nainstalovány další koše a držáky,
takže jejich počet vzrostl ze 100 kusů kompletních sad na 168
a přibylo 13 držáků sáčků. Možná vás překvapí, jak vysoká je roč-
ní spotřeba sáčků, která byla spočítána na 1 milion kusů. Zajištění
obsluhy stojí ročně kolem 1 330 000 Kč. Městská část vytvořila
pro všechny majitele psů podmínky, teď
je jen na nich a na jejich zodpovědném
a ohleduplném přístupu, zda toho vyu-
žijí. V nedávné anketě o zeleni a život-
ním prostředí řada čtenářů RN volala
po větších restrikcích v této oblasti. Jak
jste si již mohli v RN přečíst vyjádření
velitele městských strážníků na Praze 3,
jeho lidé se snaží tyto přestupky posti-
hovat, ale počet strážníků v ulicích je
stále nedostačující. Já doufám, že se ta-
to situace časem zlepší, a my budeme
znát svého strážníka podobně jako dnes
můžete u vás v ulici potkávat „svého“
metaře. Mnozí majitelé psů, kteří se ne-
namáhají s odklízením po svém čtyřno-
hém kamarádovi, ani neví, že jim může
být udělena bloková pokuta do výše 1
000 Kč za znečišťování veřejných pro-
stranství, protože porušují Vyhlášku o čistotě hl. m. Prahy a Vy-
hlášku o ochraně veřejné zeleně. A když jsem na začátku svého
příspěvku zmiňovala Paříž, dovolím se k ní ještě jednou vrátit. Je
zajímavé porovnat výši postihu Pařížanů za tento přestupek, který
platí od počátku roku a je stanoven na 200 EUR, při opakovaném
porušení zákona může být udělena pokuta až 460 EUR (téměř 15
000 Kč). Nikde jsem dosud neviděla pražskou statistiku úrazů za-
viněných uklouznutím po psím výkalu, ale možná by nás i toto čís-
lo překvapilo, protože ve zmiňované Paříži jich bylo zaevidováno
650 za rok. Kolik je onemocnění dětí ze znečištěných pískovišť
a trávníků, kolik zahyne mladých stromků, které spálí příliš velké
množství tohoto „hnojení“, to se asi v žádné statistice nedočteme,
ani jak nevábně působí takový výkal uprostřed právě uklizeného

chodníku. Možná alespoň jeden z té řady důvodů, proč by se měli
pejskaři namáhat, přiměje ty, kteří zatím nad tímto problémem
mávli rukou, aby ten sáček z držáku použili a ono děkuji, které je
na něm napsáno, bylo určeno i jim.
Protože některé z vás zajímalo, zda jsou sáčky na psí exkrementy
občany využívány a jak, požádala jsem pracovníky firmy Test, kte-
ří tyto služby zajišťují, o jejich poznatky z vinohradských a žižkov-
ských ulic. Vzhledem k tomu, že se starají o celou Prahu 3, mohou
porovnat vytíženost jednotlivých stanovišť. Podle jejich zkušenosti
jsou sáčky využívány a dá se říci, že se postupem času stále víc vy-

užívají. Firma Test zajišťuje i úklid
chodníků na Praze 3 a podle jejich me-
tařů je zavedení této služby znát i v ur-
čitém snížení množství psích exkremen-
tů, které musí uklízet.
Pouze v ulicích Prokopova (mezi Chel-
čického a Rokycanovou), v Roháčově
ul. (mezi Ostromečskou a Blahoslavo-
vou) a v ul. Na Balkáně - Nad Lukami,
K Lučinám, Pod Vrcholem jsou využí-
vány o poznání méně než v jiných ob-
lastech. Možná je v těchto ulicích méně
psů a nebo méně zodpovědných majite-
lů. Naopak kladné ohlasy spoluobčanů
zaznamenali v ulici Přemyslovská,
Slezská, Jeseniova, Jilmová, Biskupco-
va a Pod Lipami.
Pokud i vy budete mít podněty, připo-
mínky a nebo se s námi naopak budete

chtít podělit o příjemnou zkušenost, napište nám. Vždyť svým zá-
jmem o prostředí, ve kterém bydlíme, může každý z nás přispět
k jeho zlepšení. Dana Mušková, členka rady MČ Praha 3
Pro informaci připojujeme vyhodnocení Městské policie z Pra-
hy 3, která provádí pravidelné kontrolní akce, zaměřené na dodr-
žování povinností majitelů psů. Za měsíc leden 2002 strážníci OŘ
MP Praha 3 například oznámili příslušnému správnímu orgánu 28
psů bez evidenční známky, za 16 přestupků znečišťování veřejné-
ho prostranství psími exkrementy uložili blokové pokuty v celko-
vé částce 3500 Kč. V 19 případech, kdy byla porušena vyhláška hl.
m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, strážníci uložili 11 blokových
pokut v celkové výši 2200 Kč za nedovolené pobíhání psů ve ve-
řejné zeleni a 8 drobnějších přestupků vyřešili domluvou. -red-

MUDr. AL Hassaninová Jarmila Praktický lékař 727 339 43
Doc. MUDr. Beneš Josef, CSc. Alergologie 727 339 38
MUDr. Bernasová Jitka Praktický lékař 727 413 82
MUDr. Čápová Věra Praktický lékař 727 386 65
MUDr. Čermáková Ivana Interna 727 317 07
Faitová Simona RHB 727 386 72
MUDr. Janů Petr Praktický lékař 727 386 74
MUDr. Jedličková Eva Praktický lékař 727 360 83
MUDr. Jurčíčková Věra Praktický lékař 727 353 85
MUDr. Kvasničková Alena Chirurgie 727 386 71
MUDr. Louženská Dana Praktický lékař 727 306 37
MUDr. Neubertová Milada Praktický lékař 727 339 42
MUDr. Nosek Miloš Chirurgie 727 341 27

Nosková-Zikmundová Dagmar RHB 727 306 56
MUDr. Pazdera Karel Praktický lékař 727 386 73
Doc. MUDr. Puchmajerová Jana, CSc.

Pediatrie a dět. alergologie 727 317 08
MUDr. Suk Václav, CSc. Gynekologie 727 34 130
MUDr. Šindýlková Ivana Neurologie 727 306 88
MUDr. Vajčnerová Jarmila Gynekologie 727 306 55
MUDr. Vránová Milada ORL 727 386 67

REMEDIUM 727 398 33
Lékařské laboratoře 727 386 70

Městská část Praha 3 pořádá ve dnech 30. dubna až 12. května 
ve výstavní síni Atrium

I. ÎiÏkovsk˘ v˘tvarn˘ salon mlad˘ch
� Salonu se mohou zúčastnit mladí výtvarní umělci do věku 25 let, kteří studují, pra-

cují, bydlí nebo mají jiný vztah k Praze 3.
� Každý z účastníků má právo vystavit jeden obraz nebo plastiku, případně obraz i plas-

tiku. Dílo musí být adjustováno tak, aby mohlo být bez problémů zavěšeno či jinak
instalováno. Dílo bude označeno jménem autora s uvedením názvu, roku vytvoření
a rozměrů.

� O zařazení díla k vystavení a jeho instalaci rozhoduje výběrová komise.
� Výstava nebude pojištěna.
� Díla je třeba odevzdat ve dnech od 22. 4. do 26. 4. 2002 do podatelny Úřadu městské

části Praha 3, Lipanská 14.
Veškeré informace o výtvarném salonu vám poskytne Odbor kultury
tel.: 22 116 350 nebo výstavní síň Atrium - tel.: 22 72 18 38.

Vážení čtenáři, v minulém čísle RN jsme vás požáda-
li o pomoc při pátrání po dnes již neexistujícím hřišti.
Potěšila nás přímo blesková odpověď od před lety též
aktivního fotbalisty pana Františka Sybala z Prahy 3:
„Snímek s Vlastou Burianem byl pořízen na hřišti
v Biskupcově ulici proti č. 15, 17, 19 a 21. Prvním ma-
jitelem byl fotbalový klub AFK Union Žižkov, který se
později přestěhoval na Chmelnici. Po něm ho za vál-
ky převzal S.K. Čechie Žižkov. Změnil polohu hřiště
a částečně rozšířil i hrací plochu. Avšak po roce 1949
se sportovní kluby začaly rušit, což znamenalo konec
i pro toto hřiště. Jeho plocha byla následně využita na
stavbu garáží a skladů“.
Další pamětník pan Miroslav Chott, který bydlel na tehdejší Mladoňovičově (nyní Želiv-
ského), se jako 12-13letý rád díval přímo z okna na fotbalové zápasy (podle vašich dopi-
sů však nebyl zdaleka jediný). V zimě si sem chodíval s kamarády zabruslit a „zařádit
s holkama“. Přímo u hřiště byla malá bouda, kde se prodával horký čaj a byla tam i šatna
na převlečení.
Za milé vzpomínky moc děkujeme mnoha dalším čtenářům. Těší nás, že jste si na nás našli
čas a pomohli nám „záhadu hřiště“ společně vyřešit. Dodatečně jsme se proto rozhodli, že
jeden vylosovaný výherce obdrží publikaci o počátcích motorismu v Českých zemích.
Knihu Když začal vonět benzin, kterou i tentokrát věnovalo Vydavatelství a nakladatelství
MILPO, dnes posíláme Miroslavu Šubrovi z Prahy 3. Gratulujeme ! redakce

Do Obvodního kola recitační soutěže, které se konalo 5. a 12. března v KVS Trojka,
se letos přihlásilo 93 soutěžících ze všech základních škol MČ Praha 3. Oceňovala je
odborná porota ve složení předsedů J. Machalíkové a J. Provazníka, členů
L. Kubové, J. Pokorného a J. Gabriela.

V¯SLEDKY
● 0. KATEGORIE: Čestné uznání - Adam Šmelík ZŠ Vlkova, Adam Trůbl ZŠ Jiřího
z Lobkovic, Petra Přecechtělová ZŠ Jiřího z Lobkovic, Karolína Bryanová ZŠ Jiřího
z Lobkovic 
● I. KATEGORIE: Čestné uznání - Michal Jordák ZŠ Jeseniova, Tereza Práchenská ZŠ
K Lučinám, Diplom bez postupu - Eva Sinkovičová ZŠ Jeseniova, Markéta Pešoutová
ZUŠ Štítného, Diplom s postupem - Barbora Hančilová ZŠ Žerotínova, Tereza Gsöllho-
ferová ZŠ Jiřího z Poděbrad
● II. KATEGORIE: Čestné uznání - Michaela Portychová ZŠ Lupáčova, Pavla Sedláč-
ková ZUŠ Štítného, Diplom bez postupu - Barbara Svojtková ZŠ Jiřího z Poděbrad,
Diplom s postupem - Jan Fiedler ZŠ Lupáčova, Tereza Pánková ZUŠ Štítného
● III. KATEGORIE: Čestné uznání -  Martin Novotný ZŠ Lupáčova, Diplom bez po-
stupu - Josef Jelínek ZUŠ Štítného, Diplom s postupem - Marek Zima ZUŠ Štítného,
Diana Pauzová ZŠ Jiřího z Lobkovic
● IV. KATEGORIE: Čestné uznání - Adéla Dočkalová ZŠ K Lučinám, Diplom bez po-
stupu - Tereza Ryšavá ZUŠ Štítného, Diplom s postupem - Veronika Nová ZUŠ Štítné-
ho, Petra Halbichová ZUŠ Štítného

Městské kolo se koná v sobotu a neděli 27. a 28. 4. 2002 v Domě dětí a mládeže v Pře-
myšlenské 1102, Praha 8 - vítězové obdrží pozvánku. Účastníci Městského kola Praž-
ského vajíčka v 3. a 4. kategorii musí mít vždy dva texty.
Děkujeme všem učitelům, kteří soutěžící připravili, a vítězům blahopřejeme. Postupujícím
přejeme hodně úspěchů v Městském kole Pražského vajíčka 2002!

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

Vážení občané, po více jak roční pauze se nám podařilo zajistit smluvní ambulantní zdra-
votní péči v oboru urologie pro pacienty MČ Praha 3. Omlouváme se tímto všem urolo-
gickým pacientům, kteří museli vyhledat odbornou péči u specialistů mimo území MČ
Praha 3. Děkujeme za jejich trpělivost i za vstřícný přístup praktických lékařů v Praze 3,
urologické ambulanci MUDr. J. Martínka v Praze 3, Doc. MUDr. Hanuše v Praze 2 a uro-
logické klinice FNKV Praha 10. Dovolujeme si vám oznámit, že 1. března 2002 zaháji-
la provoz urologická ambulance MUDr. Roberta Grilla na adrese Olšanská 7, Praha 3,
tel./fax: 71 77 22 21 v ordinačních hodinách: pondělí - čtvrtek 7-19.30 h, v pátek 7-14 h.

Bc. Simona Prokopcová, zdravotní rada ÚMČ Praha 3

ÎiÏkÛv sbor Církve ãeskoslovenské husitské - nám. Barikád 1
• 28. 3. Zelený čtvrtek - památka Ježíšovy poslední večeře, od 17 h 
• 29. 3. Velký  pátek -  cesta bolesti a kříže  ve formě čtených pašijí, od 17 h - zpívá
soubor CČSH Vyšehrad • 31. 3. Hod Boží velikonoční - bohoslužba od 9 h

âeskobratrská církev evangelická, Betlémská kaple na ÎiÏkovû, Prokopova 4
28. 3. v 18 h - káže Christof Lange • 29. 3. v 9.30 h - káže Dalibor Molnár, Lysá nad
Labem • 31. 3. v 9.30 h - káže Christof Lange

V. Ebr v domácím minimuzeu Oty Pavla, které
z lásky ke svému bratru spisovateli zřídil Jiří Pavel

Psí exkrementy - problém nejen Prahy 3

Nahlá‰ené zmûny telefonních ãísel lékafiÛ 
- Poliklinika Vinohradská 176

Vzpomnûli jste si

Velikonoãní svátky

PraÏské vajíãko 2002

Zahájení provozu urologické ambulance

Foto Stáňa Peričová

Foto Milan A. Richtermoc

„Mám rád svou čtvrť, a proto po svém psu sbírám“ a „Městská část Praha 3 děkuje všem majitelům psů, kteří používají sáčky
na psí exkrementy“ - to jsou nápisy, které by měly přivést majitele psů na správnou cestu. Ten první je určen obyvatelům
Paříže, ten druhý mnozí z vás znáte ze sáčků v našich ulicích. V obou metropolích je důvodem těchto textů narůstající
množství psích exkrementů. Otázkou zůstává, jak tento problém vyřešit.
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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 uveď-
te identifikační číslo psa.
� 0575-02 tříměsíční FENKA, kříženec německé-
ho ovčáka. Zatím ještě nic neumí, je chytrá a učenli-
vá. Potřebuje někoho, kdo na ni bude mít čas. 
Nalezena 10. 3.02 na Vinohradech.
� 0157-02 PES ve stáří asi 1,5 roku, kříženec špice
a kavalíra, střední velikosti, čistotný a milý, vhodný
do bytu. Nalezen 20. 1. 02 na Žižkově, na krku měl bílý
kožený obojek.
� 0517-02 PES, kříženec, starý asi 4 až 5 let, střední
velikosti. Je vychovaný, čistotný, vhodný do bytu.
Nalezen 3. 3. 02 na Koněvově ulici.

Kdo mû chce?

��

Vážení čtenáři, na naši redakci se obrátil M. Miltner žijící ve Švýcarsku s následující pros-
bou. Jako Evropský náčelník českých a slovenských skautů v exilu vypracoval mj. kata-
log pojednávající o řádech a vyznamenáních. Nyní by ho rád aktualizoval a popsal vy-
znamenání, která dostali skauti - členové armád válčících proti nacistům. Pokud někdo
z vás toto vyznamenání vlastní, prosíme, ozvěte se na adresu: 
M. Miltner, Webermühle 32/163, 5432 Neuenhof, Schweiz, nebo na tel/fax 056-406 16 75. 
Pro úplnost je nutné doložit: ● jméno vyznamenaného ● ve kterém skautském oddílu byl
členem ● kdo jej vyznamenal, kdy a kde ● název vyznamenání ● barevné znázornění
(příp. fotografie) tohoto vyznamenání ● kopie udělovacího dekretu (pokud se zachoval).

redakce

První jarní den je za námi a jak je vidět, hezké počasí už dělá své. Máme chuť na
procházky, vyrážíme do ulic a chceme se někde po táhlé zimě trochu vyhřát na slu-
níčku. Důležité je ovšem samozřejmě, jestli je kde.
Na základě vašich podnětů, kterými jste reagovali na přílohu RN „Zeleň kolem nás“, by-
lo do parku na náměstí W. Churchilla osazeno 7 nových laviček. Nabízejí příjemné pose-
zení nejen místním vysokoškolákům, ale i dalším příchozím. Stejně tak na Škroupově ná-
městí, jak je patrné na snímku, dokončil Odbor technické správy majetku a investic ÚMČ
osazení dalších 16 laviček.

Zároveň se v těchto dnech začínají instalovat informační cedule. Nyní již bude zcela jas-
né, kam psi smějí či nesmějí, kde se může na trávník nebo kde je povolená jízda třeba na
kolečkových bruslích. Buďte proto ohleduplní a neničte cedule, jako např. ty se zákazem
vstupu na dětská pískoviště, které byly zničeny nebo úplně zmizely během 14 dní (vnitro-
blok Flora, Kostnické náměstí, na pískovišti u Viktorky a další). Radnice cedulky sice zno-
vu doplní, ale finance na jejich opakované instalování by se daly určitě využít lépe.

Stáňa Peričová, foto Eva Horníčková

O výstavbě prvních činžovních domů na Žižkově a iniciátoru tohoto stavebního vzestupu - prvním starostovi žižkovské
obce Karlu Hartigovi - bylo napsáno mnoho. Stranou pozornosti dosud zůstává sice daleko později zastavěná a rozlohou
zanedbatelná, ale přesto zajímavá lokalita, vymezená ulicemi Na Balkáně, V Domově, Za Žižkovskou vozovnou
a Hraniční. Ani se nechce věřit, že tak blízko rušné Koněvovy ulice existuje úplně jiný svět. 
Začátkem 20. let tu družstvo Domov vystavělo podle deseti variant jednoho typového plánu známého pražského architekta, scénografa
a návrháře nábytku Ladislava Machoně jednoduché a především úsporné rodinné přízemní domky s podkrovím. Vznikla tak ucelená ko-
lonie čtyř bloků čítající 63 na první pohled architektonicky jednotných staveb s hrázděným zdivem. Od roku 1922, kdy tehdejší Magis-
trát hlavního města Prahy vydával povolení k jejich „obývání a užívání“, prošly mnohé z nich částečnou či úplnou přestavbou, která ty-
pickou podobu setřela (viz snímek). Přesto je možné i dnes najít původní stavby.
Do jednoho takového domku s typickým hrázděným arkýřem a se štítem zakončeným ozdobným
dřevěným trámem jsme se nedávno vypravili. Jeho majitelé - přesněji řečeno paní domu - si nad
krasopisně psanou kronikou družstva a účetní knihou v plátěných modrobílých deskách zavzpo-
mínala na dobu, kdy její otec - policejní inspektor František Mareš - toto družstvo spoluzakládal.
Po roce 1918 nastal nedostatek bytů pro nové administrativní pracovníky a prezident Masaryk se
snažil tuto situaci řešit. Tak, jako daroval nezaměstnaným lidem pozemek na tzv. Krejcárku, aby
si zde vystavěli obydlí „za pár krejcarů“, po-
prosila ho deputace s panem Marešem v če-
le, aby se mohly pro státní zaměstnance vy-
stavět levné, ale pohodlné domky v místech,
kde se až po ulici Spojovací nacházela jen
pole. Pan prezident souhlasil a současně pa-
nu Marešovi navrhl, aby získal potřebné
vzdělání na účetního nově vznikajícího
družstva. Dokonce ho na čas zaměstnal ve
své ochrance, aby prý měl více času na ško-
lu. Společenstvo s ručením obmezeným pro
výstavbu rodinných domků pro zaměstnance
elektrických drah, železnice a členy stráže
bezpečnostní a jiné řádné občany ze Žižkova
a celé velké Prahy bylo založeno 6. 10. 1919
pod názvem Obecně prospěšné stavební
a bytové družstvo DOMOV státních i ji-
ných veřejných zaměstnanců pro domky
rodinné v Žižkově. (Název ulice V Domově
je toho dokladem.) Členem družstva však
byl například i lékárník nebo pan oficiál
u Zemské banky. Nejpočetnější skupinu zá-
jemců (celkem 41) tvořili členové bezpeč-
nostní stráže, a tak si tato kolonie hned zpo-
čátku vysloužila přiléhavou přezdívku Pendrekov. Prvorepublikové státní zřízení si těchto zaměstnanců velice cenilo, a tak jim pro
začátek poskytovalo všemožné daňové úlevy, například osvobození od činžovní daně, snížené úroky z půjček na pořízení bytu apod. To
potvrzuje již zmíněná kronika: Doba osvobození daňového buď nejméně 35 až 40 roků... Družstvu také pomohl tehdejší policejní prezi-
dent Bienerth, který se vzdal své stavební parcely ve prospěch jiného svého kolegy. Ze staré kroniky družstva se také dovídáme o dopo-
ručení, aby si jeho členové navzájem pomáhali a vycházeli spolu v duchu sokolských tradic co nejlépe, i to, že jeden čtvereční sáh vyšel
na 41 korun. Do rozlohy pozemku byla původně zahrnuta také polovina přilehlé silnice a chodník, o který se musel majitel domku sta-
rat. Navíc bylo umožněno obhospodařovat část pozemku nad ulicí Na Balkáně. Kdo choval nějaké domácí zvíře nebo pěstoval zeleninu,
tak této možnosti rád využíval. (Dnes zde nalezneme Dům dětí a mládeže.) Pro tehdejší obyvatele kolonie znamenalo žít zde takříkajíc
na konci světa, protože „město“ začínalo až na Ohradě. Za ní se táhly skutečné ohrady spekulantů s pozemky a za nimi značnou plochu
zaujímal v té době již upadající hospodářský dvůr Pražačka. Většina školou povinných dětí musela šlapat v zimě v létě pěšky do školy
na Komenského náměstí, později byla postavena škola na Jarově a roku 1930 pak škola na Pražačce. Podobně se chodilo za nákupy až
na Žižkov, jen mléko do ulice V Domově přivážela s koníkem mlékařka z Dolních Počernic, obvyklá byla i pěší výprava do vzdálených
Holešovic a kina Domovina. Původně plánované hřiště se tu nakonec nepostavilo, a tak si děti chodily hrát do blízkých zahrádek. Oblí-
bené bylo fotbalové hřiště v Biskupcově ulici, zejména v zimě, kdy se zde bruslilo. Přes den patřilo dětem a ve večerních hodinách je
vystřídali dospělí. Byla to pro ně důležitá společenská událost. Zejména pánové se na ledě rádi předváděli a v tu chvíli docela zapomí-
nali na své často i vážené společenské postavení. A tak se před zraky přítomných dam o vlnky a kroužky i o „kadeta“ pokoušel jak pan
stavitel, tak třeba policejní inspektor František Mareš.
Dnes si něho s láskou zavzpomínala jeho dcera, ale
třeba se najde i jiný pamětník, který tenkrát obdivoval
jeho humor a schopnost pobavit veselými historkami
z policejního prostředí, a to jak od nás, tak z ciziny.
Například v letech 1912 až 1914 působil v Bosně, kde
vyšetřoval tehdy dosti obvyklé případy krevní msty.
Často se tak dopátral nevěry některé z mnoha manže-
lek tamního pána, která musela být podle „zákona“
potrestána. Z této doby si do Prahy přivezl spoustu li-
dových popěvků, kterými mnohokrát rozesmál své
přátele. Bohužel, každá historka se jednou dovypráví
a každá písnička dozpívá. Nás těší, že jsme mohli ale-
poň na chvíli poodhalit závoj času a některým z vás
napomoci k dávným vzpomínkám. 

Text a foto Eva Horníčková

Malování pro radost
Výstavní síň ATRIUM v Čajkovského ulici se od 5. do 28. dubna prozáří obrazy akade-
mické malířky Magdaleny Cubrové. Výstava, kterou si autorka „nadělila“ k významným
kulatinám, představí průřez její dosavadní tvorbou. Najdeme zde oleje na plátně z let 1979-
1984, oleje na desce ze „středního“ období (1999-2000) a také oleje na pevné desce nebo
plátně z poslední doby (2001-2002). Třemi ikonami je zastoupena i kombinovaná technika
a v rámci uceleného pohledu na autorčinu uměleckou tvorbu budou vystaveny i tři koláže
ze starých daguerrotypií. Je známo, že poezie a malířství mají k sobě velice blízko, a tak
M. Cubrová ke svým obrazům již několik let přiřazuje i odpovídající úryvky z veršů oblí-
bených básníků, které lépe než pouhé názvy jednotlivá díla charakterizují.
Rozhodnutí Magdaleny Cubrové vydat se na uměleckou dráhu nebylo pro její rodiče nikte-
rak překvapivé, vždyť otec - architekt a profesor na ČVUT a pražské AVU František Cubr -
byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a jeho jméno se pojí s realizací například čs.
pavilonů na EXPO ‘58 v Bruselu a na EXPO ‘67 v Montrealu, z dalších realizací jmenuj-
me alespoň známou žižkovskou teleko-
munikační budovu. Po ukončení vysoko-
školských studií (v letech 1971-1976) se
M. Cubrová věnovala malířské a monu-

mentální tvorbě, v roce 1982 získala na italské akademii stipendium. Od té doby vy-
stavuje jak samostatně, tak kolektivně, a to v České republice i v zahraničí, například
v Itálii či Holandsku. Její díla, malovaná jak sama říká „Pro radost sobě i těm, co jsou
okolo“, naleznete ve sbírkách Národní galerie v Praze a v dalších krajských a oblast-
ních galeriích v ČR i v zahraničí. Po zhlédnutí výstavy v žižkovském ATRIU ani vy ne-
zůstanete na pochybách, jaké poselství skrývají. Vždyť zaznamenávat to, co je v životě
pěkné, dokázat se těšit z přírody, z „obyčejných“ věcí i kvalitních vztahů, to přináší ra-
dost nejen autorce samé, ale i nám, vděčným návštěvníkům.

Pfiijìte si vychutnat dobrou kávu v pfiíjemném prostfiedí
Pokud budete s výstavou spokojeni a nebude se vám ještě chtít domů, můžete využít lá-
kavé nabídky od října loňského roku nově otevřené kavárny v areálu ATRIA. Café
Oktáva nabízí příjemné posezení v klidném a útulném prostředí a ukáže-li venkovní
teploměr přijatelnou hodnotu, je možno posedět i na zahrádce, kde budete také obslou-
ženi. Požitek z opravdu dobré kávy Lavazza, ke které jistě přijde k chuti sladký medo-
vník, znásobí i kvalitní reprodukovaná hudba. Tím však nabídka zdaleka nekončí, za
dobré ceny tu nabízejí velký výběr alkoholických i nealholických nápojů, k dispozici
jsou i nápoje míchané. V Café Oktáva je možno uspořádat rodinné a jiné oslavy, party
a rauty (až pro sto osob). To vše od úterý do soboty od 14 do 22 hodin, objednat se mů-
žete na tel.: 0603 854 041. Zavítáte-li sem na některé z večerních vystoupení v kon-
certní síni Atria, bude Café Oktáva půl hodiny před začátkem i v jeho průběhu vyhra-
zeno jen pro vás. Eva Horníčková

Nedávno si kdosi kdesi posteskl, že dnes se již ani
pořádně nepozná, když přijde jaro. Dnešní děti totiž
nehrají kuličky. Nám, kteří jsme měli tu čest se jar-
ních kuličkových klání účastnit, zbyly jen nostalgic-
ké vzpomínky. A kramářům, co nedokážou nic vy-
hodit, pak jistě i plátěný pytlík s pokladem
nejcennějším - skleněnkami. Náš byt je sice malý,
ale tyto skvosty zde dodnes zaujímají čestné místo
a dokonce i mé děti si s nimi směly hrát jen v mé pří-
tomnosti. Kdo si tenkrát kuličky škudlil, tak jako já,
hrál raději neméně oblíbeného „panáka“. Jak se ven-
ku jen trochu oteplilo, dostaly oschlé chodníky v tu
ránu nový kabát a pod školními tabulemi nastal ruku
v ruce citelný nedostatek jak jinak než úzkoprofilo-
vých kříd. Vysoký kredit tak rázem získali ti rodiče, kteří coby školští pracovníci tu
a tam vylovili z kapes toto cenné zboží, někdy dokonce i barevné. A takový panák pak
byl pochopitelně nejvyhledávanějším. Léta však plynula dál a písek z pomyslných pře-
sýpacích hodin i tuto dětskou jarní zábavu zcela zasypal. Přesto jsem docela nedávno
nemohla uvěřit svým očím. Po jednom slunečném dni jsem večer spěchala zamyšlená
domů a najednou jsem málem vyjekla nadšením. Na chodníku byl namalován panák
a na jeho prvním čtverečku ještě ležel kamínek. Stmívalo se, nastal čas večeře, a tak
hra zůstala nedohrána. Bojovala jsem s touhou odhodit kabely s nákupem a přeskákat
panáka tak jako kdysi. Stud nakonec zvítězil a já si odnesla alespoň ten kamínek. No-
sím ho v kapse pro štěstí a jsem si jistá, že letošní jaro bude určitě krásné a že již ne-
trpělivě stojí ve dveřích. Eva Horníčková

Sluníãko uÏ láká k posezení

V˘zva v‰em vyznamenan˘m skautÛm

�

Kolonie Domov

Pozvánka do ATRIA

Jakubisko se pfiijel
podívat na svÛj film

Kino Aero připravilo pro své příznivce
další filmový seriál, tentokrát v duchu pís-
mene „J“. Začátkem března proběhl mi-
niprofil Juraje Jakubiska za osobní účas-
ti režiséra u příležitosti uvedení DVD
s jeho filmy na český trh. Po celý následu-
jící týden pak nabízelo Aero úplnou kolek-
ci celovečerních snímků Jima Jarmus-
che. Od 1. dubna si zase nenechte ujít
přehlídku v rámci projektu Měsíc bláznů -
filmy režisérů Antonioniho, Polanského,
Greenawaye, Coppoly, Kazana a dalších.

-sp-

Pohled do interiéru retrokavárny, 
v popředí stylový barový pult

Jarní 
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Podle převratného architektonického návrhu ateliéru ing. arch. Kydal & Břídil pod-
stoupí budova naší radnice další „omlazovací kůru“. Dostane unikátní moderní ka-
bát ze speciálních pestrobarevných termoskel.
Jak nám vysvětlil vedoucí Investič-
ního odboru ing. Neškudlil, budou
speciální absorpčně-luminiscenční
termoskla zvyšovat intenzitu slu-
nečního záření nejen v průběhu dne,
ale i v nočních hodinách tak, že je-
jich svit plně nahradí noční pouliční
osvětlení žižkovských ulic. A to
v úseku od Hospody u Vystřelenýho
oka až po hranici s druhou městskou
částí. Vzhledem k očekávaným stíž-
nostem obyvatel Vinohrad bude je-
jich světelný výkon pomocí nově
vybudované přímé přípojky z elekt-
rárny Mělník 2 zvýšen až na nejvyš-
ší povolený limit 120 luxů/h tak,
aby byly nasvíceny i vinice na Gré-
bovce. Nevýhodou projektu je zatím
nevyřešené osvětlení a vytápění sa-
motné budovy radnice. Úředníky,
kteří si budou muset při práci pomá-
hat čelovými svítilnami, zahřeje
kromě pracovních péřových bund
i lákavý příslib vedení radnice. Kaž-
dý den se totiž budou moci ve své
polední pauze účastnit slavnostního
vztyčování radniční vlajky za do-
provodu nové žižkovské hymny „Pět ran do čepice“. V provedení tohoto původně staro-
žižkovského kupletu se budou pravidelně střídat jednotlivé odbory ÚMČ. Vedení radnice
také uvažuje o vypsání výběrového řízení na cover verzi hymny v rytmu „hip hop“, aby
se tak stala přitažlivou i pro mladší spoluobčany. V jednání je i výměna radničního zvonu
za tzv. diskokouli. - red RN -

Ovšem poklidné není to úplně správné slovo. Ještě ve svých 90. le-
tech měla žačku, kterou učila němčinu. Ráda četla, dnes už bohu-
žel oči tak neslouží, ale někdy to zkusí alespoň s lupou. Když jsem
se zeptala na oblíbeného autora, odpověděla Nietzsche a Goethe
a s očima zahleděnýma někam za mě začala zpatra recitovat Lore-
lei. „Babička četla spoustu historických knížek, pro ni to však ne-
byla historie, ale vzpomínky na mládí...“,
vysvětluje vnučka Magda.
Nejlepší recept (který určitě všechny zají-
má) na dlouhověkost prozradila hned za
chvíli: Stále pracovat, nezastavit se. A co
zdravá výživa? No, paní Pavla má moc ráda
„tlusté“, pěkně špek, máslo, anglickou slani-
nu - už jen při povídání o tom jí zálibně za-
svítilo v očích. Možná je její dlouhověkost
spojená také s každodenním vycházením pě-
ti pater bez výtahu, dříve sem nosila i uhlí.
Za pěkného počasí chodívá občas s dcerou
nebo vnučkami či pravnuky na procházku.
Když ještě lépe viděla, bavily ji ruční práce
jako vyšívání, pletení, vázala i šila koberce,
např. z velbloudí srsti - pyšně ukazuje na je-
den opodál. „Jednu řadu, to je 65 tisíc uzlů,
jsem dělala třeba přes hodinu.“ Byla i dob-
rou turistkou a jak vyzradila dcera, také vel-
kou houbařkou a „sběračkou lesních plodů“.
V Praze bydlí od roku 1923 a přímo na Žiž-
kově, stále na stejné adrese, od roku 1928.
„Prožila jsem hezké mládí, měla jsem všechno, na co jsme si vzpo-
mněli,“ říká paní Pavla. Její tatínek byl správcem u šlechtických
rodů. Tak, jak se měnili majitelé sídel, rodina se často stěhovala.
Paní Winkelbauerová se narodila v Mikulově, když tatínek sloužil
na zámku u Dittrichsteinů, pak pracoval v klebelsbergském pan-
ství, v Třebivlicích a také v Českém Krumlově. Tam bydleli např.
s rodinou skladatele P. Ebena přímo na stejné chodbě. „Dědeček
Marka byl ještě takhle u země,“ ukazuje s úsměvem paní Pavla na
výšku tak kolem prvé obecné. Doma nesměli mluvit německy
a služka byla také Češka.
Ještě jako svobodná byla úřednicí a po svatbě již zůstala s dcerou
doma. Manžel byl bankovní úředník, pojistný matematik. „Za 2.
světové války muže zavřeli a já zůstala s dcerou sama. Koruna ne-
byla, tedy bylo jich dost, ale nemohly jsme je vybrat. Každý mě-
síc jsem chodila pro pět stovek. Co to bylo za války? Ani na kilo
sádla, akorát na činži,“ vzpomíná paní Pavla. Zanedlouho byla za-
tčena i ona, a dcera, které bylo 12 let, se ocitla bez rodičů.

A již poslední vzpomínka paní Pavly: „Maminka brzy zemřela,
bylo jí tehdy 28 let. Otec se musel znovu oženit - já a sestra jsme
byly ještě malé, já měla teprve pět. Pak přibyli další čtyři souro-
zenci. Já byla nejstarší, a přitom nikdo z nich už není naživu. Otec
zemřel v 73 letech v Terezíně. V koncentračních táborech
Sachsenhausen, Dachau a Osvětim zůstali další členové rodiny.

I paní Winkelbauerová si užila své, v Terezíně dostala v roce 1945
skvrnitý tyfus a zhubla na 36 kg. Zážitky z války asi pravdivě shr-
nula vnučka: „To, že babička tohle všechno přežila v duševním
zdraví, ji určitě zocelilo...“

První, druhá světová válka, pořád se muselo šetřit. Paní Winkel-
bauerová má recepty, „kam se skoro nic nedává“, a přitom je to
moc dobré. Prozradila nám recept na svou buchtu bez vajíček: 1/2
kila hl. mouky, 2 dkg droždí, 10 dkg másla, 10 dkg cukru, trochu
soli, citr. kůra, vanilk. cukr, trochu muškát. oříšku a strouh. zázvo-
ru, vajíčko žádné!, vlažné mléko, smetana je ale nejlepší. Těsto
hodně vypracovat, nechat vykynout cca 1,5 h (záleží na droždí).
Péct na oleji a chce to i kousek sádla. „Těsto ne moc cepovité, spíš
takové řidší těstíčko, a buchtu sázet jednu vedle druhé. A dost tu-
ku, ono to hodně pije,“ dodává P. Winkelbauerová. A v čem je ona
finta, že bez vajíčka? Buchty vám vydrží 3-4 dny stále vláčné.

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

● Co Vás v současnosti nejvíc trápí?
Nepovolený automobilový provoz v okolí
Památníku a v celém parku. Národní muze-
um, které spravuje Památník, jej velmi čas-
to pronajímá k nejrůznějším komerčním
účelům a auta s technikou projíždějí Vítko-
vem, ohrožují chodce, zamořují ovzduší.
Na příjezdové komunikaci jsou od podzimu
umístěny retardéry, které se dají v případě
potřeby odstranit. To, že si cestu Žižkovem
zkracují např. taxikáři a jiní vy-
kukové, nás nutí provést přísluš-
ná opatření, tzn. instalaci pev-
ných, popřípadě vyjímatelných
sloupků, aby byl průjezd Vítko-
vem zcela znemožněn, respekti-
ve umožněn jen pro mimořádné
případy. Bohužel, sloupky, které
jsme instalovali na Petřín, se za
vlhka a zimy ukázaly jako zcela
nevyhovující, takže v současnos-
ti hledáme vhodnější typ. V kaž-
dém případě platí - dle vyhlášky
o ochraně veřejné zeleně, že mi-
mo bezpečnostních složek (hasi-
či, policie, záchranná služba)
a příslušných zahradníků zde
bez povolení našeho odboru žád-
né jiné auto nemá co dělat.
Velmi nepříjemné jsou ve všech parcích
nálezy injekčních stříkaček, rozbitého skla
a to, bohužel, i na dětském hřišti. 
Další problém je objekt bývalých záchod-
ků, který dosud užívá zahradnická firma,
která ovšem nepůsobí na Vítkově, takže je-
jí setrvání zde nemá žádný důvod. V budo-
vě se chystáme obnovit záchodky, a část
prostor nabídnout firmě Gartensta, která
o Vítkov pečuje a dosud nemá žádný pro-
stor na úschovu nářadí či zázemí pro za-
hradníky.
● Počítáte s dalším využitím hlavní příjez-
dové komunikace pro akce jako je tradič-
ní závod automobilových veteránů?
Jistě. Aktivity, které přitáhnou do parku
občany, jsou vítány, nenaruší-li základní
poslání parku - tj. rekreační a odpočinkové
místo. Naopak, sešla jsem se s Pražskou
organizací vozíčkářů, kteří si tento prostor
našli jako ideální pro pořádání závodů, kte-
ré by se zde měly uskutečnit v květnu.
Domluvili jsme se na další spolupráci při
mapování průjezdnosti a dostupnosti praž-
ských parků pro handicapované občany.
Mnohdy stačí jen malá úprava, můstek či
rampa. Mým přáním by bylo vytvořit zde
i nové dětské hřiště využitelné i pro děti
s handicapem.

Nedávno nás navštívil pán, pořádající oh-
ňostroje, s tím, že Vítkov je ideální místo.
Z našeho hlediska je ovšem ohňostroj pro
park katastrofou, noční hluk i světelné
efekty vzbudí hnízdící ptactvo, které po-
tom dezorientováno tmou park opustí...
A jak by vypadal park bez zpěvu ptáků, za-
nechaný napospas škůdcům, si jistě umí
každý představit. Něco jiného jsou slav-
nostní salvy za dne.

● Co nového najdou letos návštěvníci na
Vítkově?
Chystáme doplnění mobiliáře, přidáme la-
vičky a odpadkové koše kolem budovy Pa-
mátníku. Vloni jsme opravili všechny la-
vičky, které jsme na Vítkově našli, hlavně
ale byl zrekonstruován vyhlídkový altán.
Bohužel, sprejeři jej již poničili, stejně tak
jako slavnostní osvětlení.
Lavičky budeme celoplošně postupně do-
plňovat. V severní části ani není tolik lavi-
ček potřeba, jsou to oblíbená místa pro ro-
mantické schůzky, a tak by měly mít
dostatečný odstup, aby nebylo z jedné na
druhou vidět.
● Přibude letos dětské hřiště?
Rozhodně ne dříve než v příštím roce. Za-
tím vytypováváme vhodná místa. Rádi by-
chom zde provozovali i hřiště pro vyšší vě-
kovou skupinu, například lezeckou stěnu.
● To ale bez dozoru dlouho nevydrží.
Všechna hřiště, která obnovíme, jsou uza-
mykatelná a pokud možno i se sociálním
zařízením a hlídačem. 
● Chystáte na jaro zahájení velkých za-
hradnických prací?
Letos poprvé zde bude působit jedna nebo
možná i dvě arboristické firmy. Budou pro-
vádět zdravotní a bezpečnostní řezy stromů.
Odstraní nemocné a suché větve, jsou to ta-

kové chirurgické zákroky, které prodlouží
životnost stromů. Víte, trávník můžete zpro-
voznit během týdne, ale stromy těch šede-
sát let k vzrůstu potřebují.
Na jižních stráních jsme vděční za jakýko-
liv porost, protože letní teploty jsou zde ve-
lice extrémní a čím víc je jižní svah zastí-
něn vegetací, tím lépe. Navíc i kořenový
systém drží statiku svahu a chrání svahy
před sesutím.

● Co všechno byste chtěli v bu-
doucnu změnit?
Naši kolegové z oddělení rozvo-
je a investic by rádi využili pro
pobyt v parku i širokou příjez-
dovou komunikaci, vysadili dal-
ší stromy (navíc javory stříbrné
lemující tuto cestu, které tvoří
stávající stromořadí, se dožívají
padesáti, šedesáti let a pak se
musí nahradit. Už teď nejsou
v moc dobrém stavu. Jsou napa-
deny různými druhy dřevokaz-
ných hub, takže obnova je nut-
ná.) V souladu s tím je třeba
vyřešit celou koncepci využívá-
ní národní kulturní památky -
Památníku.

V parku je pořád co dělat, ať už opravy mo-
biliáře, zídek, zábradlí, odstranění nevhod-
ných druhů dřevin, vykácení těch nemoc-
ných, ošetření stromového patra arboristy,
možné dosadby.
Také bychom snad už příští rok instalovali
i na Vítkov informační systém, jako jsou
směrníky k hřištím, k plochám pro psy,
k odpočivným plochám pro občany, k WC...
Dále situační plán lokality, kde je popsáno,
kde je cyklistická stezka, rekreační louka
atd. Je tam stručná historie, výňatek z vy-
hlášky o ochraně veřejné zeleně v Praze,
jméno firmy, která park spravuje atd.
Prozatímně je na Vítkově instalován vodo-
rovný informační systém, což obnáší pikto-
gramy nastříkané na asfalt. Pokyn platí
vždy ve směru umístěné značky.
Vzhledem k nedávno došlé stížnosti připo-
mínáme všem návštěvníkům, že jižní polo-
vina Vítkova je určena k rekreaci. Je zde
povolen vstup na trávníky, nikoliv však
psům, i s ohledem na blízkost dětského
hřiště, kam je vstup psům striktně zakázán
kdekoliv. Severní a západní strana psy a je-
jich majitele nikterak neomezuje.
Vítkov byl v posledních letech trochu opo-
míjen, je to taková Popelka, a tak nás čeká
ještě mnoho práce na jeho zkrásnění.

Michaela Púčiková, foto Václav Kvičera

dovolte mi, vzhledem k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky, které se budou konat 14. června a 15. června 2002, upozornit Vás na volič-
ské průkazy. Dle ustanovení § 6a zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky ve znění pozdějších zákonů, si může volič, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je veden, a to na základě údaje o trvalém po-
bytu, požádat Úřad městské části, Odbor občansko správní, o vydání voličského průkazu.

Jak na to:
� Kdo může žádat o voličský průkaz
O voličský průkaz může požádat občan, který dovršil nebo dovrší druhý den voleb, to je
15. června 2002, věku 18 let a má trvalý pobyt na MČ Praha 3 - tj. volič.
� Od kdy je možno žádat o voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlásil prezident republiky dne 30. ledna 2002.
O voličský průkaz může volič požádat již v současné době.
� Do kdy je možno požádat o voličský průkaz
a) O voličský průkaz je možno požádat do 12. června 2002 do 16.00 hodin, a to osobně
na adrese: Úřad městské části, Havlíčkovo nám 9, Praha 3, Odbor občansko správní, pří-
zemí, číslo dveří 3 (paní Stanislava Kochová). Sebou si vezměte platný občanský průkaz.
Každý volič může požádat pouze za svou osobu - osobně.
b) O voličský průkaz lze požádat též písemně na adrese: Městská část Praha 3, Úřad
městské části, Odbor občansko správní, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 85.
Písemná žádost musí být opatřena notářsky ověřeným podpisem voliče a musí být
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb Odboru občansko správnímu Úřadu
městské části, to znamená, že písemná žádost musí být doručena nejpozději do
7. června 2002 do 15.00 hodin.  
� Kde, kdy a jak budou voličské průkazy vydávány
a) Voličský průkaz lze vyzvednout osobně. Odbor občansko správní Úřadu městské čás-
ti nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, to je od 30. května 2002, předá voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu.
b) Voličský průkaz bude voliči zaslán poštou na jím uvedenou adresu, a to nejpozději do
13. června 2002. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb
do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě ve zvláštním vo-
lebním okrsku (zastupitelské úřady České republiky).
Veškeré informace ohledně voličských průkazů včetně dalších informací, týkajících se vo-
leb v roce 2002, Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 22 116 221, 22 780 587.
Dotazy můžete zasílat písemně na výše uvedenou adresu nebo faxem 22 116 215, popří-
padě e-mailem: evac@p3.mepnet.cz.

Na Vaše dotazy se těší Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního 

Moc to uteklo... fiekla Pavla Winkelbauerová, která 7. 3. oslavila sté narozeniny

I starosta Milan Český přišel popřát stoleté jubilantce (vpravo)

S její dcerou a vnučkou jsme se sešly v příjemném bytě kousek od televizního vysílače a povídaly si o tom, co všechno se
dá za tak dlouhou dobu prožít. Dětství bez maminky, neustálé stěhování, tyfus v koncentračním táboře, ztráta těch
nejbližších a poklidné stáří v láskyplném kruhu rodiny. Tak se dá v kostce shrnout život naší jubilantky.

Vítkov –  zmûní se Popelka v krasavici?
Vrch Vítkov patří spolu s dalšími významnými pražskými parky, jako třeba Petřín, Stromovka, Letná, k zeleni v přímé
správě odboru městské zeleně, Magistrátu hl. m. Prahy, a proto jsem si k rozhovoru o přítomnosti a budoucnosti zelené-
ho vrchu pozvala  ing. Václavu Čermákovou, vedoucí oddělení správy zahrad a parků a ing. Václava Kvičeru, inspektora
tohoto odboru, který má mimo jiné na starosti park na Vítkově.

VáÏení voliãi,

ÎiÏkovská radnice od 1. 4. znovu v rekonstrukci

Foto Jan Žižka

Na titulní straně tohoto čísla Radničních novin jsme Vám přiblížili historii a úmysl vy-
hlášení referenda. Nyní Vám stručně poradíme, jak na to.   
Hlasovat bude možné prostřednictvím internetu, a to jak na webových stránkách
www.praha3.cz, tak na webové stránce www.praha3.cz/referendum. Druhou možností je
vyplnit hlasovací lístek, který je součástí Radničních novin. Po vystřižení hlasovacího líst-
ku zašlete požadované informace včetně samotného hlasování poštou (obálku nezapo-
meňte opatřit heslem „Referendum“), nebo hlasovací lístek odevzdejte osobně v podatel-
ně radnice, popřípadě v Informační kanceláři, na uvedených adresách. V případě, že jste
hlasovací lístek z nějakého důvodu nedostali, můžete ho rovněž obdržet na těchto místech.
Motivací pro účast na žižkovském referendu budiž také skutečnost, že hlasovací lístky bu-
dou po sečtení odpovědí za účasti notáře slosovány a pro odesilatele vylosovaných anket-
ních lístků jsou připraveny velmi zajímavé ceny. 

1. cena – romantický zájezd ve dvou
2. cena – večeře na žižkovské televizní věži pro dvě osoby
3. cena – lístky pro dvě osoby na představení Divadla Járy Cimrmana   

Hlasovací lístky zasílejte na adresu: Městská část Praha 3, Lipanská 14, Praha 3, nebo je
můžete osobně donést do podatelny tamtéž, dále pak do podatelny Seifertova 51, popří-
padě do Informační kanceláře Koněvova 214.
Na všech uvedených adresách získáte potřebné informace, popřípadě volejte oddělení
kultury 2211 6351 nebo 2211 6350.

Hlasování probíhá v termínu od 1. do 30. dubna 2002.

R E F E R E N D U M

✃

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok narození:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANO NE

❏ ❏

Hlasovací lístek
Hlasování probíhá v termínu od 1. do 30. dubna 2002.

Souhlasím se vznikem
samostatného města Žižkov.

Jedno z míst, kde by mohlo vzniknout dětské hřiště
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Na samém kraji Žižkova, mezi křižovatkou U Bulhara a divadlem Ponec, vznikla pro tu-
to lokalitu neobvyklá prodejní galerie. V Husitské ulici se podařilo zrekonstruovat roz-
sáhlý objekt č. 22 a zřídit zde dům historického nábytku o ploše 1500 m2 včetně vlast-
ních restaurátorských dílen, skladů a prodejních prostor se stálou expozicí. Přestože se
rozsahem jedná o zcela výjimečný projekt, do budoucna se ještě počítá s rozšířením
a zpřístupněním venkovních prostor, kde budou vystaveny zejména zahradní dekorace.
Na to, co tomuto neobvyklému projektu předcházelo, jsme se zeptali zakladatele
Galerie 22 Petra Smahy. „Nejprve to byla léta práce v oboru restaurátorství, který jsem
vystudoval. Mé pozdější působení v aukční galerii mi pomohlo poznat také svět obchodu
s uměním a díky těmto životním zkušenostem jsem se mohl vydat vlastní cestou. Spolu-
pracoval jsem se zkušenými restaurátory a sběrateli umění z Evropy i ze zámoří a pozdě-
ji jsme vytvořili samostatnou dílnu. Vhodný objekt jsem dlouho a pečlivě vybíral. Po ně-
kolika letech se nám na Praze 3 podařilo najít tuto drážní budovu, která sloužila jako
tiskárna jízdenek a která se svou dispozicí a umístěním pro náš provoz přímo nabízela.
Nyní vykupujeme předměty převážně z období baroka, klasicismu, empíru, biedermaye-
ru, secese, art deco, funkcionalismu i pozdějších uměleckých směrů, které mají určitou
uměleckou hodnotu, a navracíme jim zde jejich původní podobu. Také zprostředkovává-
me setkání s klienty, kteří těmto předmětům navrátí život tím, že je přijmou za své.“ Po-
kud vás naše dnešní krátké představení Galerie 22 zaujalo, nezbývá než přijmout pozvá-
ní a království kvalitního původního nábytku osobně navštívit. Na setkání s vámi se těší
Galerie 22, Husitská 22, 130 00 Praha 3, tel.: 227 176 33, fax: 227 165 38,
http://sweb.cz/galerie22/

Školní družina Základní školy Chelčického připravila II. ročník soutěže Želez-
ný žák. Aby to zřejmě nebylo „dámám“ líto, připojil se k němu tentokrát
i I. ročník Železné žákyně. 
Takže společně 27. 3. v nafukovací sportovní hale před školou síly změřila družstva ze 7
školních družin z Prahy 3 a dokonce i jedno přespolní ze ZŠ Jílovská z Prahy 4. Soutěži-
lo se v 9 disciplínách jako např. hod míčem na cíl nebo ve skákání švihadlem. Milé pře-
kvapení bylo jistě nakonec první místo v kategorii dívky pro hostitele - školní družinu
z Chelčického. Jako druhé se umístilo Lobkovicovo náměstí, dále hosté z Jílovské, pak
opět Praha 3 - školní družiny z Žerotínovy, Jeseniovy, V Zahrádkách, Jiřího z Poděbrad
a z Vlkovy. V kategorii chlapci zvítězila družina z Lobkovicova náměstí, dále Chelčické-
ho, Jílovská, Jeseniova, Žerotínova, Jiřího z Poděbrad, V Zahrádkách a Vlkova.
Ti nejrychlejší, nejmrštnější, prostě „Železní žáci a žákyně“ si doma do svých poliček
mohli postavit krásné sportovní trofeje - poháry, které si družina z Chelčického od příz-
nivců školy sama zajistila.
Určitě si proto zaslouží pochválit za dobrý nápad i zajištění této pěkné akce. A ti bez tro-
fejí si mohou trénovat fyzičku zase na příští ročník. Stáňa Peričová

Zimní olympijské hry se konaly 13. 3. v Deštné v Orlických horách. Městskou část Pra-
ha 3 reprezentovali žáci a žákyně ze ZŠ Jeseniova a ze ZŠ Pražačka. Blahopřání k úspě-
chu si zaslouží tito tři žáci ze ZŠ Jeseniova: Vojtěch Trojan (7. tř.) za 1. místo v Praze, Ja-
kub Měchura (9. tř.) za 2. místo a Alena Dutková (7. tř.) za 3. místo v běhu na lyžích.
Pochvala patří i dalším závodníkům - sjezdařům za 7. místo: Matěj Trojan, Klára Hájko-
vá, Matěj Knopp ze stejné školy a Ondřej Husák ze ZŠ Pražačka v kategorii snowboar-
ding. Vzornou reprezentaci naší městské části úspěšně vedli pedagogové Mgr. Michal
Halbich, Mgr. Ludmila Nejedlá a Mgr. Tomáš John.
Všem zúčastněným patří dík a uznání za bojovnost a vzorné sportovní vystupování.

Mgr. Vladimír Palásek, ředitel ZŠ Jeseniova

Desáté výročí svého založení si v únoru připomnělo Krizové centrum RIAPS. Toto spe-
cializované zdravotnické zařízení poskytuje nepřetržité služby lidem, kteří se ocitli v kri-
zové nebo náročné životní situaci. Za dobu své působnosti pracovníci Krizového centra
RIAPS pomáhali také v řadě specifických situací, jako je např. příprava vojáků složek
UNPROFOR nebo zajišťování pomoci v péči o lidi při záplavách na Moravě v létě roku
1998. Krizové centrum RIAPS se za dobu své existence stalo důležitou součástí péče
o jednotlivce (děti, dospívající i dospělé) a rodiny, nacházející se v krizové situaci.

Městské centrum sociálních služeb a prevence, Chelčického 39
Linka důvěry 24 hodin denně, tel. 697 0 697, Ambulance tel. 697 67 68

● Blok č. 1: 8. 4. (pondělí), 17. 6. (pondělí), 14. 10. (pondělí)
Hollarovo nám., Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská,
Kouřimská, nám. Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská-
nám.J. z Lobkovic), Soběslavská (Votická-Hollarovo nám.),
Šrobárova, U vinohradské nemocnice, U vinohradského hřbitova,
V Horní Stromce, Zásmucká
● Blok č. 2: 9. 4. (úterý), 18. 6. (úterý), 15. 10. (úterý)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská-Korunní),
Perunova, Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská (U vodárny-
Jičínská), U vodárny (Vinohradská-Korunní)
● Blok č. 3: 10. 4. (středa), 19. 6. (středa), 16. 10. (středa)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčkova), Jagellonská
(Bořivojova-Radhošťská), Křišťanova, Lucemburská (Orlická-
Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Jičínská), Radhošťská,
spojka Baranova-Sudoměřská, Sudoměřská, Žižkovo nám.
● Blok č. 4: 11. 4. (čtvrtek), 20. 6. (čtvrtek), 17. 10. (čtvrtek)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kubelíkova), Čajkovského
(Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Milešovská-
Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská (Milešovská-
Bořivojova), Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, Ondříčkova
(Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslovská (nám.
J. z Poděbrad-Orlická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo nám.,
Velehradská, Zvonařova
● Blok č. 5: 12. 4. (pátek), 21. 6. (pátek), 18. 10. (pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského
(Kubelíkova-Sladkovského nám.), Havelkova, Chvalova, Ježkova,
Krásova (Seifertova-Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská
(Bořivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského nám.,
U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova
● Blok č. 6: 15. 4. (pondělí), 24. 6. (pondělí), 21. 10. (pondělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Havlíčkovo nám., Husinecká,
Chelčického (Lipanská-Prokopova), Chlumova (Seifertova-

Prokopova), Jeronýmova, Kostnické nám., Krásova (Seifertova-
Husinecká), Lipanská (Chelčického-Havlíčkovo nám.), Lupáčova,
Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Rokycanova
(Chelčického-Prokopova), Řehořova, Štítného, U Božích bojovníků
● Blok č. 7: 16. 4. (úterý), 25. 6. (úterý), 22. 10. (úterý)
Basilejské nám. (západní str.), Biskupcova (Zel. Hajského-
Želivského), Blahoslavova, Černínova, Českobratrská,
Domažlická, Hájkova, Chlumova (Roháčova-Koněvova), Jeseniova
(Rokycanova-Želivského), Kališnická, Koldínova, Lukášova,
Malešická (Basilejské nám.-Na Parukářce), Na Parukářce, nám.
Barikád, Ostromečská, Prokopovo nám., Roháčova, Rokycanova
(Prokopova-Koněvova), Sabinova, Tachovské nám., Tovačovského,
U Stadionu, U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, Žerotínova
● Blok č. 8: 17. 4. (středa), 26. 6. (středa), 23. 10. (středa)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní str.), Biskupcova
(Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Želivského-
Koněvova), Jilmová, Kunešova, Loudova, Malešická (Basilejské
nám.-Ambrožova), Na Balkáně (Za Žižk. vozovnou-Hraniční), Na
Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohradou), Nad Ohradou,
Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vozovnou-
Hraniční), Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou (Jeseniova-Kunešova)
● Blok č. 9: 18. 4. (čtvrtek), 27. 6. (čtvrtek), 24. 10. (čtvrtek)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá, Luční, Na Balkáně
(Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu,
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské louky, V Domově
(Hraniční-K Lučinám), V Okruží
● Blok č. 10: 19. 4. (pátek), 28. 6. (pátek), 25. 10. (pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky, Na Chmelnici, Na
Jarově, Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vackově, Osiková, Pod
Jarovem, Pod Lipami, Schofflerova, V Jezerách, V Zeleni,
V Zahrádkách, Za Vackovem

Městská část Praha 3, Technická správa komunikací hl.m. Prahy

● Zamykejte celodenně vstupní dveře do domu. Bytové dveře
opatřete panoramatickým kukátkem a pojistným řetízkem. Nikdy
neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi. Při odcho-
du z bytu vždy zamkněte vchodové dveře bytu a zavřete okna.
● Udržujte dobré sousedské vztahy, nikdy však nevpouštějte do by-
tu cizí osoby. Vždy se přesvědčte, komu otevíráte, a do bytu nechte
vstoupit pouze toho, koho znáte. Čekáte-li opraváře či jiného ře-
meslníka, požádejte někoho ze sousedství, aby byl s vámi doma.
● Nevěřte nabídkám výhodných koupí a podomní obchodníky zá-
sadně nevpouštějte pod žádnou záminkou do bytu. Dejte pozor na
členy nejrůznějších sekt a seskupení, kteří se s vámi snaží dát do
hovoru, případně se nechají pozvat do bytu.
● Důležitá telefonní čísla si nalepte na váš telefon (hasiči, policie,
záchranná služba, ošetřující lékař, nejbližší rodina).
● Velmi cenné věci si uschovejte v bezpečnostní schránce nejbližší
banky. Zlato, peníze a další cennosti přechovávejte pouze v dobře
ukrytém a zabudovaném domácím trezorku. Cennosti si zaevidujte
a případně pořiďte i fotodokumentaci. Vkladní knížky mějte na heslo.
● Své tašce, kabelce apod. věnujte zvláště ve veřejných doprav-
ních prostředcích, obchodech a tržištích velkou pozornost. Nikdy
nenechávejte peněženku a doklady na vrchu kabelky či tašky. Ne-

choďte poblíž obrubníků s taškou přes rameno do silnice, nikdy se
nechlubte svými majetkovými poměry.
● Doklady, klíče od bytu a další cennosti nikdy nenechávejte bez
dohledu. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci,
na úřadech apod.
● Svým chováním neupozorňujte na to, že u sebe máte peníze či
cennosti. Buďte ostražití v peněžních ústavech či u bankovních au-
tomatů. Nikomu nesvěřujte svou platební kartu ani číslo PINu.
● Vyhýbejte se temným a opuštěným zákoutím a odlehlým ulič-
kám s minimálním provozem, v noci pak parkům. Návštěvníkům
Olšanských hřbitovů doporučujeme nenechávat ani na malou chví-
li nestřeženou a odloženou kabelku.
● Pokud se přece jen dostanete do krizové situace, snažte se za-
chovat klid a zavolejte policii. Policistům poskytněte vaše jméno,
telefonní číslo, přesnou adresu a popište, co se stalo. Pokuste se
zapamatovat si co nejvíce důležitých údajů o pachateli (pohlaví,
věk, výška, účes, barva vlasů a očí, fyzické zvláštnosti, chůze, tiky,
oblečení, způsob řeči apod.).
Důležitá telefonní čísla: Policie České republiky - 158, Záchran-
ná služba - 155, Městská policie - 156, Hasiči - 150

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha

Zveme vás do na‰í rozsáhlé expozice
pÛvodního nábytku 

Dal‰í roãník Îelezného Ïáka

Krizové centrum RIAPS

PraÏské zimní dûtské olympijské hry

Romové a vzdûlávání v souãasnosti

Pohled do části
expozice

ZabraÀte svému okradení - Desatero rad pro va‰i bezpeãnost

KOMPLEXNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACÍ 2002
V letošním roce bude na území MČ Praha 3 opět prováděna ve třech etapách. V předem stanovených termínech bude zároveň zajištěno:
úklid komunikací a vysprávky lokálních závad povrchů, pročištění kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba za-
jistit několik podmínek: ● uvolnění ulic od parkujících vozidel ● vyčištění chodníků před zahájením KÚK ● úklid prostor kolem sta-
novišť odpadkových nádob. Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl.m. Prahy v týdenním předstihu osazením do-
pravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V případě neuposlechnutí budou vozidla odtahována.

Jedním z nejdůležitějších bodů při doučování romských
dětí je ten, že ve vztahu k Romům je česká škola cizí
institut, který používá jiné metody výuky a výchovy, než na
které je dítě zvyklé v romské rodině.
S tím jsou spojeny další problémy, díky kterým na základní škole
neobstojí:
1. odlišná předškolní výchova, 2. odlišný vztah člověka k člověku,
i když se jedná o dítě (romská PATIV je úcta, má to však mnohem
hlubší význam než v češtině), 3. odlišné životní cíle a morální hod-
noty, 4. odlišně vnímaný český jazyk, 5. postavení romského dítěte
v českém kolektivu (xenofobie a diskriminace), 6. odlišná motivace
při dosahování cílů, 7. odlišné vnímání času, prostoru a vzdáleností.
Předškolní výchova je založena na mnohem větší demokracii ve
vztahu k dítěti, než je tomu zvykem v české rodině. Tady se dítě
učí, dá se říci, školnímu řádu od narození. V romské rodině má dí-
tě dostatek času na to, aby pochopilo svou roli a své schopnosti.
Rozvíjí se jeho talent a osobnost (možná proto je většina Romů
hudebně nebo výtvarně nadaná). Řád komunity odhlíží a postupně
se ho učí. V praxi to vypadá tak, že jí, když má hlad, spí, kdy se
mu chce, a mluví, kdy má potřebu. Na jeho komunikaci od útlého
věku reaguje zcela určitě matka, ale ve většině případů celá rodi-
na. Snaží se mu porozumět bez toho, aby opravovali jeho řeč tak,
aby byla všem srozumitelná. Na druhé straně dítě odhlíží přiroze-
né autority v rodině, úctu ke starším členům komunity a toleranci
a starost o nejmladší členy rodiny nebo komunity. Zatímco české
dítě je od doby, kdy začíná mluvit, připravováno na školu tak, že
se jeho řeč opravuje. Stanovuje se mu čas na životní úkony (spaní,
ranní vstávání, jídlo atd.). Romskému malému dítěti je vůbec vě-
nována stálá pozornost v široké rodině. Tudíž má pocit své důleži-
tosti a sounáležitosti v komunitě. Bohužel, v české škole pocit sou-
náležitosti nemívá. Z počátku o své místo musí bojovat
s kolektivem a mnohdy i s pedagogickým sborem. 
Každé dítě potřebuje tři základní pocity. Sounáležitost, spolupodí-
lení se a seberealizaci. Ve škole dost často dochází ke vzájemné
nedůvěře na základě předsudků z nevědomosti. Zatímco pedagog
označí romské dítě za lháře, když omlouvá svou týdenní absenci
ve škole tím, že byli babičce na pohřbu (který podle tradice oprav-
du trvá až 5 dní), romské dítě má za to, že učitelka jej ponižuje a je
na něho lakomá, protože od něj žádá, aby prosil, když něco chce,
a pak poděkoval, když něco dostane. U Romů se z tradice neděku-
je, zvláště ne za jídlo a pití (když mám, dám, až nebudu mít, tak
zase dáš ty. Nedávám to kvůli tomu, abys mi byl vděčný). Romo-
vé jsou vychováváni pro život v těžkých podmínkách. Jednou jsi
tady, podruhé jsi tam! Ve výchově se dává důraz na to, že sám ne-
jsi nic. Z toho vyplývá, že romské dítě potřebuje krátkodobé cíle
a pochvaly, které mu dodávají pocit úcty společnosti, ve které žije.
Ale hlavně co nejrychlejší efekt svého snažení nebo činnosti.
V romské rodině se klade velký důraz na úctu člověka k člověka,
hledí se na to, co kdo dokáže pro rodinu udělat, jestli je člověk in-
teligentní. Hlavně životní moudrosti se cení bez ohledu na vzdělá-
ní. V komunitě platí jedna, a to přirozená autorita. Proto dokáže-li
učitel navázat s romským dítětem a jeho rodinou vztah na vzájem-

né úctě, pak můžeme mít z romských dětí lékaře, právníky, inže-
nýry atd. Je však nutné mít velkou dávku tolerance a trpělivosti.
Mohu s radostí konstatovat, že takoví Romové u nás jsou, a pevně
doufám, že jich bude víc. V současné době spolupracuji s romský-
mi vysokoškoláky a středoškoláky, které připravuji na práci s dět-
mi a hlavně s romskými dětmi. Má to svůj velký význam. Bude-li
učit ve škole romský učitel, pro romské dítě to je přirozená moti-
vace pro další jeho životní cíl, přirozená autorita a hlavně jistota,
že ve škole je někdo, kdo může porozumět jeho odlišnosti. Hle-
dejme tedy způsob, jak tyto řady rozšířit. Spolupracujme, jako
partneři mějme trpělivost a hlavně hledejme možnosti, jak to pů-
jde. Nehledejme výmluvy, proč to nejde (myslím tím obě strany).
Jde o jednu generaci. Vzdělaní rodiče budou chtít vzdělané děti,
důležité však je, aby nebyla podceňována národnost a identita dí-
těte. Budu-li chtít, aby moje dítě dostalo vzdělání odpovídající je-
ho schopnostem, musím mít možnost alternativy, tedy výběru od-
povídající školy. Proto si myslím, že by měly existovat různé školy
s různým zaměřením, od alternativních přes komunitní až po gym-
nasijní. Důležité je, abychom znali dispozice cílové skupiny nebo
jedince. Jana Hejkrlíková, romská poradkyně

Maruška Ličartovská bydlí kousek od radnice. Její rodiče, Ro-
mové, pocházejí ze Slovenska a jsou jistě pyšní na to, že jejich
dcera ví, že vzdělání jí může otevřít pomyslné dveře do mnoha
oblastí. V dubnu bude skládat zkoušku na střední odborné uči-
liště a má ještě další plány.

Teď dokončuje 9. třídu
v Základní škole na Havlíč-
kově náměstí. „Řekla jsem
si už v šestce, že chci jít dál
- když mám dobré známky,
proč to nezkusit.“ Letos
měla Maruška průměr 1,26
a vloni to byly dokonce sa-
mé jedničky. Škola ji baví.
Výchovná poradkyně ze
školy nabídla možnost stu-
dia na středních školách.
Maruška si je obešla a zau-
jalo ji Střední odborné uči-
liště na Pankráci. Přihlášku
tam zanesla osobně, aby si
mohla všechno prohléd-
nout. Tato škola má dva

obory - sociální péči a obor veřejnosprávní, který ji zajímá. Zkouš-
ky bude skládat z českého a cizího jazyka a z testu všeobecných
znalostí. „Učím se angličtinu, a protože ji moc neovládám, jedu na
týden do Jizerských hor na intenzivní kurz.“ Jako druhý jazyk si
zvolí němčinu. „Když by to dobře dopadlo, chtěla bych jít na vy-
sokou. Přemýšlela jsem o právnické fakultě.“ Takže jí v dubnu, až
bude skládat zkoušky, budeme určitě držet palce.

Text a foto Stáňa Peričová

Průčelí zrekonstruované
budovy v Husitské ulici
č. 22

Sběrná místa:
● podatelna Lipanská 14, Pha 3
● podatelna Seifertova 51, Pha 3
● Informační kancelář „Lípa" - Koněvova 214, Pha 3

V případě zaslání hlasovacího lístku poštou, nezapomeňte jej opatřit heslem
„REFERENDUM" a zaslat na adresu, Městská část Praha 3, Lipanská 14, Praha 3.
Hlasovat může občan starší 18 let. Každý může odevzdat pouze jeden hlasovací lístek.
Městská část Praha 3 se zavazuje, že bude s těmito informacemi nakládat ve smyslu 
Zákona č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů". 

Hlasovací lístek je slosovatelný.
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VVýýccvviikk řřiiddiiččůů pprroo sskkuuppiinnyy MM,, AA,, BB,, CC,, DD,, EE
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

■ 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 staré šperky z čes. granátů
a hodiny. Tel. 0603/ 520 434
■ Prodám starožitný stůl ovál - rozkláda-
cí + 5 židlí. Vysavač Rainbow + příslu-
šenství. Tel. 22 71 01 21
■ 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
■ Prodám hrob na Olšanech, vchod z Olš.
nám., pomník, rám a vrchní krytí – libe-
recká žula.  Tel.  0602 265 303
■ HOBBY CENTRUM 4 – Klub Amfora
Pujmanové 9, Pha 4, tel. 41 73 14 89
pořádá ve Skryjích u Rakovníka tábory:
7. – 17. 7. TANEČNÍ A POHYBOVÝ,
pro děti od 8 let. 7. – 14. 7. RODIČE +
DĚTI + JÓGA pro děti od 6 let, cena cca
1 400 Kč. 12.–22. 8. ATELIÉR- tábor za-
měř. na výtv. techniky. Cena 2 200 Kč
včetně výtv. materiálu. 22. – 28. 8.
KARATE od 8 let, cena 1 400 Kč
■ Tenis + Vaše děti = TŠ Tallent
Kursy tenisu. Tradice od r. 1993
30 středisek v Praze
tel. 24 81 58 71, 0603/527 172
www.sendme.cz/tallent
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova., od  9.
4. WORD, od  11. 4. EXCEL. 0606 419
874
■ 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
■ Modeláž nehtů
Trvale nízké ceny
Všechny typy 430,-Kč
Tel. 0737/368467
Lucemburská 10, Praha 3
■ Opravy praček Whirpool Tamat a Tatra-
mat. Tel. 84 82 47 99, 0603 360 136
fa. Najman
■ Vytahovací – stropní sušák prádla.
Prádlo se snadno vytáhne pod strop, kde
rychleji schne a hlavně v koupelně nepře-
káží. Prodej a montáž tel. 0602 273 584,
69 76 946 
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ 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

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, 900 03 327

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

■ Kvalitní • obkladačské • zednické • in-
stalatérské • 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
■ 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
■ Vaše bydlení na 180 splátek. HP Pro-
motion - úrok 3-3,5% bez ručitele. Mož-
nost trvalého snížení splátek. 
Kontakt: M. Krátký 0607 701 796
■ Vyměním 3+1, 78 m2, II. kat., dům s ma-
jitelem, u Havlíčkova n., za 2+1 (3+kk)
nejméně 55 m2 v prostředí se zelení. 
Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129
■ 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, 
dohoda 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
■ Atelier - pracovnu hledám k pronájmu.
Světlo podmínkou. Zn. Tichý provoz, nut-
né upravím. Tel. 0737 983344
■ Pronajmeme nebytový prostor v blíz-
kosti Vinohradské třídy - metro Flora.
Jde o 31 m2 provozní plochy - suterén -
vchod z ulice. Možné jako kancelář, díl-
na s nehlučným provozem.
Kontakt: 0607/ 78 78 36
■ 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/mě-
síc. Tel. 0603 796 567
■ Vyměním byt 4+1 160 m2 za byt 2-3+1
a druhý menší. Tel. 22 71 01 21
■ Státní 2+1, 50m2, I.kat. 5/5, výtah, na
P–3 za 3+1 I. kat. ne majitel, přednost P-3
Jarov. Tel. 0603 292 922
■ Mladí manželé vymění pěkný, ale pro
nás již malý obecní cihlový byt 1+1, 47 m2

v P-3 HORNÍ ŽIŽKOV , Koněvova, 4.p.
s výtahem,  2x WAW, nová koupelna s va-
nou a WC, el. boiler na noční proud, hez-
ká kuch. linka, v domě je ordinace lékaře,
nájem 2 267 + el. a plyn za větší cihlový
obecní byt v Praze. Tel. 0606 411 005,
02/71 77 22 14

S p o r t o v n í  k l u b  Z Š  J e s e n i o v a
a t l e t i k a

tel.: 0606 925 587, e-mail: sport@jeseniova.cz
w w w . j e s e n i o v a . c z

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

N E H T O V É  S T U D I O
Ve fitness „Asketa“ Vám nabízí

Nehtový design, P-shine,
manikúru.

Zahraniční praxe ve Švýcarsku
Do příjemného prostředí Vás zve 

a na Vaši návštěvu se těší
Naďa Vondráčková • Polská 10, vchod z Blanické

ulice • objednávky na tel.: 0607 747 540

ZŠ Nedvědovo nám. 140, Praha 4
v příštím šk. roce opět otevře, po dvouleté

přestávce zaviněné rekonstrukcí školní
budovy, třetí a šestou specializovanou

třídu zaměřenou 
na poruchy učení. Doplníme integrovaně
žáky i do jiných ročníků. Prosíme rodiče,
aby se v případě zájmu s námi spojili do

15. 4. 2002 na tel. 414 329 10 
nebo e-mail: zsnedved@mbox.vol. cz

Novû otevfien˘ v˘tvarn˘ ateliér METEA 
Hájkova 1, P-3 nabízí

• v˘roba a prodej keramiky • keramické
a v˘tvarné kurzy • zhotovené v˘tvarné

v˘robky si po dokonãení mÛÏete ponechat.
Informace o pÛlroãních kurzech a jednotliv˘ch

sobotních kurzech na telefonu:
E. âervenková - 0724 28 0619 nebo 71 77 32 03

po 19. h. Zápisné a pfiihlá‰ky pfiijímáme kaÏdé
pondûlí od 14 do 18 h, a to do konce dubna 2002 
na adrese Hájkova 1, P-3 (vstup z Jeseniovy ulice,

areál b˘valé M·).

PATRA NA SPANÍ
Převratné řešení místa na spaní 
za vysoce výhodné ceny.
Stavba je možná v jakémkoli bytě i panelovém.
Dále nabízíme skříně na míru, vestavěné skříně,
kuchyně, palubkové obklady a výsuvná pódia.
Tyto práce nabízí společnost R & R.
Volejte kdykoli na telefony:
0602/859 479, 0602/110 724
Široká škála provedení dle přání zákazníka,
konzultace a návštěva na místě ZDARMA
www.truhlarskeprace.cz

základní verze již od 11.000 Kč
(2x2 m - včetně povrchové úpravy)

ZŠ Sázavská, Praha 2
s rozšířenou výukou plavání 
Vás zve na přijímací zkoušky
do 5. a 6. plaveckých tříd,

které se konají  10. 4.  a 5. 6. 2002.
Sraz vždy v 7.30 hod. před školou.
Bližší informace na tel. 22522406, 

e-mail: sazavska@quick.cz
informace a přihláška ke stažení též na:

www. sweb.cz/ZS_Sazavska 
Přihlášku lze získat přímo 

ve vrátnici školy.

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

Obvodní organizace Svazu
diabetiků ČR v Praze 3 vás zve:

st 3. 4. vycházka na Vyšehrad, sraz ve
14 h METRO Vyšehrad

pá 19. 4. v 15 h Aprílové odpoledne -
umělecký soubor Albatros

út 23. 4. v 16.30 h Lékařská
přednáška

v KVS Trojka, Prokopova 100/16,
Praha 3.

Každý první čtvrtek v měsíci od 8.30
do 10.30 si může si nechat změřit

hladinu cukru v krvi - glykemii v Centru
služeb pro zdravotně postižené ,

v Balbínově 6, Praha 2
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3
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 30. 4.

D U B 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

9. út Záskok
10. st Vražda v salónním coupé
12. pá Vyšetřování ztráty třídní knihy
14. ne 16 a 19 h Švestka
16. út Švestka
17. st Cimrman v říši hudby
18. čt Hospoda na mýtince
23. út Záskok
28. ne 16 a 19 h Blaník
30. út Lijavec
DIVADLO KONZERVATOŘE

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

15. po A. Schnitzler: Anatol
22. po A. Schnitzler: Anatol
29. po S. Shepard: Mámení mysli
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

2. út 19.30 Roman Horký a Kamelot 
3. st J. Kolár: Princ Barbantský, divadlo

Pibimpap-rizoto
6. so J Cinkei: Jak šel čas, OVJ Chocerady
7. ne Z. Svěrák,J.Uhlíř: Není nutno, aby

bylo přímo veselo
19. pá 19.30 J. Pavlica a Hradišťan 
27. so J. Hojtašová: Večer v pohybu

skupina komorního tance „Bosí“
a studenti III. roč. KALD

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen
14. 3. ve 14 hodin (otevřeno ve dnech
konání koncertů hodinu před začátkem)

2. út 19.30 Soubor VARIACE 
3. st 19 Smíšený pěvecký sbor

PRAŽŠTÍ PĚVCI
6. so 15 V. HÁJKOVÁ – KLAVÍRNÍ

RECITÁL 
pro seniory symbolické vstupné 10 Kč.

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

11. čt 19.30 KVARTETO BONA FIDE 
15. po 19.30 M. BĚLOHLÁVKOVÁ –

PĚVECKÝ RECITÁL
16. út 19.30 D. FLEISCHMANNOVÁ –

VARHANNÍ RECITÁL
17. st 19.30 Pěvecký sbor MIŠPACHA

uvádí chasidské písně a židovské
příběhy

18. čt 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO

20. so 15 ZPĚVÁCI PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE 
pro seniory symbolické vstupné 10 Kč.

23. út 19.30 KVARTETO MARTINŮ 
24. st 19.30 JARNÍ CYKLUS
KONCERTŮ ČESKÉ A SVĚTOVÉ
HUDBY 20. STOLETÍ
25. čt 19.30 DUO CARMELA –

K. JANSOVÁ – flétna, A. STARÁ –
klavír

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
5. 4. – 28. 4. MAGDALENA CUBROVÁ -
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. 
„ULÍTLÉ AERO“ aneb DESET
„BLÁZNIVÝCH“ FILMŮ
Filmová přehlídka v rámci projektu
MĚSÍC BLÁZNŮ 2002

1. po 18 HNUS r. R. Polanski
20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK 
r. V. Schlöndorff

2. út 18 PLECHOVÝ BUBÍNEK 
21 TICHÁ DOHODA r. E. Kazan

3. st 15.30 OBCHOD NA KORZE – FK
pro střední školy
18 ŘEK ZORBA, r. M. Kakojannis
20.45 ZVĚTŠENINA r. M. Antonioni

4. čt 18 ZVĚTŠENINA
20 Přednáška Vl. Hendricha
o M. Antonionim a J. Nicholsonovi
21 ŘEK ZORBA, r. M. Kakojannis

5. pá 18 KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO
ŽENA A JEJÍ MILENEC 
r. P. Greenaway
20.30 HNUS r. R. Polanski
23 ANDĚLÉ VŠEHOMÍRA 
r. F. T. Fridriksson

6. so 18 ZÁŘE r. S. Hicks
20.30 APOKALYPSA
r. F. F. Coppola
23 THE SHINING r. S. Kubrick

8. po 18 a 20.45 NEBE NAD
BERLÍNEM

9. út 18 SMRT V BENÁTKÁCH
20.45 KORIDA LÁSKY /FK/

ANIMOVANÝ OBČASNÍK
10. st 15.30 MONTY PYTHON: SMYSL

ŽIVOTA – FK pro střední školy
18 NICK PARK UVÁDÍ
19.30 Profily výtvarníků
M. ŠTĚPÁNKA a J. ŠALAMOUNA

11. čt 18 PORNOGRAFICKÝ VZTAH 
20.30 MECHANICKÝ
POMERANČ

12. pá 18 MODRÝ SAMET /FK/
20.30 LOST HIGHWAY
23.15 MAZACÍ HLAVA – noční
projekce

13. so 18 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL /FK/
20.30 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA
23 ŽIVOT BRIANA – noční
projekce

14. ne 18 PIANISTKA
20.45 AMORES PERROS

15. po 18 a 21 MULHOLLAND DRIVE
16. út 18 OBČAN KANE /FK/

20.30 CASABLANCA
17. st 15.30 KAVKAZSKÝ ZAJATEC –

FK pro střední školy
18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
20.45 ARIZONA DREAM

JEDEN SVĚT/ONE WORLD 2002
18. čt 16 ŽIVOT A DLUH r. S. Black

18 ŠÍLENÍ r. H. Honigmann
20 NEDOKONČENÁ SYMFONIE
r. B. Cram a M. Majoros
22 DLOUHÉ PRÁZDNINY 
r. J. van der Keuken

19. pá 16 SAUDADE DO FUTURO 
r. C. Paes
18 PŘÍBĚH VĚTRU, r. J. Ivens
20 Nejlepší film festivalu JEDEN
SVĚT podle diváků 
22 Film, který získal cenu
RUDOLFA VRBY

20. so 13 TSAHAL (I. díl), r. C. Lanzmann
16 TSAHAL (II. díl)
19 Film, který získal cenu
RUDOLFA VRBY

21 Nejlepší film festivalu JEDEN
SVĚT 
23 Film, který získal zvláštní cenu
prezidenta V. HAVLA za
výjimečný přínos k ochraně
lidských práv

aktuální informace o oceněných filmech na
www.kinoaero.cz
21. ne 18 ÚDOLÍ VČEL /FK/

20.30 MARKÉTA LAZAROVÁ
22. po 20 KLAR – kapela KLAR po letech

opět v Praze. 
MINIPROFIL AKI KAURISMÄKIHO
23. út 18 JUHA

20.30 BOHÉMSKÝ ŽIVOT
23 DRŽ SI ŠÁTEK, TAŤJÁNO

24. st 15.30 BÍLÁ VDOVA – FK pro
střední školy
18 ZLOČIN A TREST
20.30 BOHÉMSKÝ ŽIVOT

25. čt 18 a 20.30 VÝLET
26. pá 18 a 20.30 AMÉLIE

Z MONTMARTRU
23 THE SONG REMAINS THE
SAME (LED ZEPPELIN) – noční
projekce

27. so 11.55 F.U.C.K. – Festival Umění
Celkem Kvalitního – divadlo,
hudba, film

28. ne 18 a 20.30 ROK ĎÁBLA
29. po 18 a 21 MULHOLLAND DRIVE
30. út 18 a 21 MULHOLLAND DRIVE
Před vybranými hlavními filmy budou
v dubnu uvedeny krátké filmy z festivalu
JEDEN SVĚT/ONE WORLD:
BĚLEHRADSKÁ ZOO, KLÓN B, JAK
SE ŘEKNE ČESMA?, SAMOTA
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

6. so 15.30 UTÍKEJ KRÁLÍKU (Bugs
Bunny)

13. so 15.30 TOM A JERRY - I
14. ne 13.30 MACH, ŠEBESTOVÁ

A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
21. ne 13.30 TOM A JERRY – II
28. ne 13.30 NAZDÁREK MARŤANE

(Bugs Bunny)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
14. ne 16.TYGŘÍK PÉŤA – Divadlo Staré

herečky
21. ne 16 ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ –

Martin Brunner
28. ne 16 BAJAJA – Bílkovo kratochvílné

divadlo – Jan Bílek

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

Velký sál:
1. po 19.30 NOTA BENE – POMOZTE

DĚTEM: České srdce + Anténa*
2. út 19.30 Future Line: Parabelum +

The Switch *
3. st 19.30 Ahmed má hlad – křest CD +

Kapela ze Wsi 
4. čt 19.30 Prouza + Hemp for Victory
5. pá 19.30 Timudej + host
7. ne 19.00 NOTA BENE – POMOZTE

DĚTEM: Bran *
8. po 19.30 Mezinárodní den Romů:

Bench Band a Gulo Čar
9. út 19.30 Future Line: B-Movies

Heroes + DX *

10. st 19.30 Priessnitz
11. čt 20 United Colours of Akropolis: El

Houssaine Kili Band 
12. pá 19.30 Jaksi taksi + Totální nasazení
15. po 19.30 Álom – Malá scéna
16. út 19.30 Future Line: First Choice +

Nukleární Vokurky *
17. st 19.30 Lenka Dusilová & Secret

Service – PREMIÉRA
předkapela: Obří broskev

18. čt 19.30 Jablkoň *
19. pá 20 Hip Hop Foundation # 7
22. po 20 Tara Fuki
23. út 19.30 Future Line: Jelizaveta Bam

+ Optimik *
24. st 19.30 Psí vojáci *
25. čt 19.30 KMA (Francie) 
26. pá 19.30 Namgial Lhamo

První koncert proslulé tibetské
zpěvačky v ČR.

27. so 19.30 Tobiáš Jirous – koncert
k novému CD HIFI HEROES – Malá
scéna

29. po 19.30 Garage *
30. út 19.30 Future Line: 100 +

Sci*Fi*Psi *
Výstava:
25. 3. – 29. 4. DIMÍR ŠŤASTNÝ: Muzika

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

2. út - 3. st DÝCHATI ZMĚLKA
Z. Vitoušová a K. Celbová 
MA DAME BLANCHE 
J. Hudečková, M.Trpišovská

3. st 16 Den otevřených dveří
u příležitosti výročí úmrtí
i narození Františka Ponce.

4. čt 19 Přednáška M. Roubíka:V ETOJ
KOMNATĚ – Architektura
s A.Vertinskim 

KULTURNÍ DNY SARAJEVA V PRAZE
5. pá GUDAČKI KVARTET

KAMERNOG TEATRA ’55
6. so, 8. po DUBROVAČKY KANTUNI / 

ULICE DUBROVNÍKU 
14. ne pražské komorní divadlo:

Loupežníci
15. po Výtvarně-pohybový projekt

KOMÁREK / STRAUSS: DAS
MARTYRIUM

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2002
Festival v prostorách divadel Ponec, Alfred
ve dvoře a univerzálního prostoru No D.
19. pá 20 Z. Vitoušová & K. Celbová:

Dýchati změlka
J. Hudečková & M. Trpišovská:
Ma dame blanche
V. Švábová: Obsessión - Ponec

20. so 17 Dýchati změlka, Ma dame
blanche, Obsessión - Ponec
20 P. Nadaud: Figures in
a landscape - Alfred ve dvoře
22 Černá & Vaněk Dance:
‘Adááhání - Ponec

21. ne 17 N. Sopková & M. Tůmová: Bez
názvu - Alfred ve dvoře
20 T. Indráková, M. Eliášová, I. M.
Popovici,  L. Ottová, B. Krýslová - 
Ponec

22. po 20 P. Tyc: To málo co vím
o Sylfidách - Ponec
22 K. Otépková & P. Hauerová:
Femme – Enfant - No D

23. út 20 P. Tyc: To málo co vím
o Sylfidách - Ponec

25. čt JUNIOR DANCE COMPANY
NESAMA – M. Vraný
FEMINITÉ – L.Ottová

26. pá pražské komorní divadlo: Loupežníci
27. po F.U.C.K. – Festival Umění Celkem

Kvalitního

Poštovní minigalerie 
Zelenky Hajského
pošta 33

uvádí výstavu fotografií
Nelly Rasmussenové
Obrázky z Laponska
Od 21. 3. do 24. 4. 
Pořádá Club gentlemanů Žižkov 

Galerie Záviše z Falkenštejna
Rokycanova 35, Praha 3
si Vás dovoluje pozvat 
na výstavu
Jiří Salaba - Obrazy

AKCE
● HVĚZDA AEROBICU 2002 
Pá 12. 4. soutěž v aerobiku pro dívky do 17
let, vlastní sestavy i s cvičitelkou, komunika-
tivní dovednosti apod. 
startovné 50 Kč, vstupné 30 Kč
Přihlášky do 10. 4.
info: K. Jedličková
● FIT VÍKEND
So 13. 4. aerobik, plavání, posilování apod. 
info: J. Bendová
● DEN ZEMĚ
Út 23. 4. od 14 h
výtvarné a pracovní dílny, hry dětí celého
světa pro děti ZŠ a ml.SŠ
Út 23. 4 . od 18 h
KONCERT A TANEC v duchu „ETNO
STYLU“
pro mládež SŠ, VŠ
vstupné 10 Kč
info: P. Červenková
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po 29. 4. od 18 h 
soutěže, hry, opékání vuřtů, výroba obří je-
žibaby
MASKY S SEBOU!!!
vstupné 10 Kč
info: P. Červenková

KLUBY
● KLUB BEZTÍŽE
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1.– 6. 4. od 14 – 20 h
pro všechny od 12 do 26 let
VŠE ZDARMA !!!
CO V KLUBU NABÍZÍME?
Volné užívání veškerého vybavení - inter-
net, fotbálek, šipky, dobrá muzika – možno
i vlastní, příjemné posezení tematické akce
apod.
***
od 8. 4. klubový příspěvek 
200 Kč/ školní rok
info: Z. Pipková
LETNÍ TÁBORY 2002
● OLIVĚTÍN-BROUMOV
29. 6.-12. 7. nebo 13. 7.-26. 7.
cena 3 500 Kč 
info: J. Bendová
● LHOTA N. ROHANOVEM
1. 7. - 14. 7.
Cena 3 100 Kč
info: P. Červenková
ceny zahrnují: ubytování v pevných objek-
tech, stravu, dopravu, pojištění, zdravotní
a pedagogicky dozor, náklady spojené s pro-
gramem

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

Prokopova 100/16
☎ 227 81 355 a 227 83 181

http://www.trojka.cz, 
e-mail: info@trojka.cz

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
v sobotu 13.4.2002 od 15 hodin DOMEK  PLNÝ POHÁDEK – divadlo pro děti od 3 let

KLUB KULIČKA
Klub kulička s míšou - pro děti od 2,5 let, út-pá 9-12 hod.

v úterý je zpívání a rytmika, ve středu keramika, ve čtvrtek cvičení a tancování,
v pátek kreslení a malování  - cena  za jedno dopoledne 110 Kč, sourozenci 150 Kč

Cílené odpolední programy - Kulička s malováním a keramikou, s tanečky

V rámci dopoledního klubu pro každý věk nabízíme:

STOLNÍ TENIS - otevřená herna od pondělí do pátku, 45,-Kč za 60 minut za stůl
novinka: Dopolední kondiční cvičení pro ženy– v pondělí od 11 do 12 hodin

Nabídka ostatních kurzů pro volný čas zůstává nezměněna
bližší informace ☎ 227 81 355, 227 83 181

Zážitky z cest (poutavá vyprávění z různých zemí světa ve spolupráci s CK Adventura) 
od 18 hodin, vstupné 30,-Kč, Informace a rezervace: 227 83 181, 227 81 455

3. 4. Peru říše slunečního boha, 10. 4. Skotsko, Anglie a Wales, 17. 4. Rafting 
a vodní turistika, 15. 4. Irsko

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 455

Keramický ateliér - ŽELVA
nejen pro děti a jejich rodiče (prarodiče...),
v úterý od 9.30 do 11.30 hodin, 30 Kč za dí-
tě a 35 Kč za dospělého na hodinu
Cvičení pro batolata - OPIČKA
pro děti a jejich rodiče (prarodiče...), ve středu
od 10 do 11 hodin, 49 Kč za dítě a doprovod

Dětská herna - MÍŠA
● každou středu od 9 do 12 hodin pro ma-
minky s dětmi, 30 Kč za dítě
● úterý a čtvrtek od 10 do 11 hodin, 30 Kč
za dítě- pro rodiče je v této době připraven
samostatný program (kondiční cvičení, kera-
mika, stolní tenis)

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

Mexiko - blízké i vzdálené
Dnešní mexická kuchyně reprezentuje pestrou
směs několika kultur, které se během staletí na
území Mexika setkávaly - aztécká, španělská

i francouzská. Mexická kuchyně - to je ohňostroj barev, chutí a vůní. 
Kuchaři naší restaurace se učili mexická jídla připravovat pod dohledem osobní kuchařky
mexického velvyslance. Nemusíte se bát příliš pálivých pokrmů, každé jídlo vám připraví-
me podle vaší chuti, a rádi vám vyjdeme vstříc i při výběru jídel pro děti. V poledne nabízí-
me dvouchodové menu již od 65 korun. Ani večer se nemusíte obávat o svou peněženku, za
hlavní jídlo zaplatíte v průměru 130 korun, dvanáctka Radegast stojí 21 korun a láhev kva-
litního vína z vinařské oblasti Kobylí vás přijde na 110 korun. Nabízíme samozřejmě saláty
z čerstvé zeleniny a jídla pro vegetariány, velké oblibě se těší steaky připravované na otev-
řeném ohni z masa marinovaného v čerstvých ovocných šťávách.
Prijďte ochutnat Tacos, Fajitas, Burritos, Enchiladas. Za vynikající mexickou kuchyní ne-
musíte letět až do Mexika, stačí jen zajít na Koněvku do Puebla a žhavé mexické slunce pro-
září vaše žižkovské dny. Na brzkou shledanou se těší šéfkuchař Michal Ulvr
Při předložení tohoto článku obdržíte 20% slevu.

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME


