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O Tučném pátku 8. února odstartoval na
dvoře žižkovské radnice na Havlíčkově ná-
městí radniční zabijačkou IX. ročník Žiž-
kovského masopustu. Již od časných ran-
ních hodin tu bylo živo, pohotovost měly
dva přenosné kotle na dřevo a sporák na
propan-butan. Přesně v 9.55 ukončil život
120kilový čuník, přesněji řečeno „čunice“.

Za přihlížení mnoha zvědavců pak ukázko-
vě proběhla pravá „vesnická“ zabijačka, na-
víc pod bedlivým dohledem dobráckého
medvěda, hostitele a starosty Milana Čes-
kého v jedné osobě. Těm, co pod přístřešky
dali přednost již hotovým výrobkům - jelít-
kům, ovaru, uzeninám i pivu či svařenému
vínu, k dobré chuti zahrála Žižkovanka.
K dokonalému obrazu vesnické zabijačko-
vé idyly chyběl snad
jen bílý třpytivý sníh.
Na páteční večer pak
žižkovské ATRIUM
připravilo pro ty, kte-
ří dávají přednost
spíše sycení ducha,
koncert Pražského
studentského or-
chestru. Oč byl tento
večer vážnější, o to
rozmarněji proběhl
sobotní program
v Paláci Akropolis.
Odpoledne patřilo
dětem, Divadélko
U Panáků pro ně
připravilo zajímavé
představení, nechy-
běly soutěže a vyhlá-
šení nejhezčí masky.
Nebývalé množství
maškar však samotné organizátory zaskoči-
lo, a tak se nakonec po dlouhém rozmýšle-
ní dostalo nejvyššího ocenění deseti nej-
krásnějším a nejnápaditějším z nich. Ty se
pak mohly porovnávat s profesionálně vy-
robenými maskami 40členného folklorního
souboru VŠE Gaudeamus, který v druhé
části programu předvedl nejnovější předsta-
vení Masopustní hra o svatbě. Taneční, pě-
vecká i hudební složka připomněla, jak se

naši předkové s chutí a rádi bavili. Po nich
již následovala světová premiéra, kdy na
jednom pódiu ve stejný den vystoupily dvě
legendární kapely, a to nejprve Beatles a po
nich Rolling Stones. První skladbu I Want
To Hold Your Hand pak s nadšením sledo-
valy jak masky z odpoledne - třeba mumie
a dvojčata duchů, tak ti později příchozí -

beruška, Karkulka, trestanec i „plakátovec“
(mladík oděný do masopustních plakátů).
Paul, John, George a Ringo v šedých obleč-
cích s černými klopami vzor rok 1964-65
s nevšední bravurou - dlužno poznamenat,
že mnohdy lépe než samotný originál - za-
hráli převážně mladému a roztančenému
publiku skladby spíše z raného období jako
She Loves You, přes From Me To You až po

závěrečnou Help!.
Tou dobou však již
pod pódiem křepčící
beruška pozbyla te-
ček a oba zapocení
duchové se museli
vysvléci. Oč tato kla-
densko-pražská sku-
pina The Beatles
Revival působila au-
tentičtěji, o to více
pořádného hudební-
ho „nářezu“ přinesla
jako druhá vystupují-
cí Rolling Stones
Revival Band Pra-
gue. Pražský Mick
Jagger dal mimo jiné
samozřejmě k lepší-
mu slavnou Angie,
Jumpin’ Jack Flash
i (I Can’t Get No)

Satisfaction... Z parketu se pochopitelně ni-
komu moc nechtělo, zpívat a tančit by se
dalo ještě dlouho. Přesto převládla všeobec-
ná spokojenost, ke které kromě dobré muzi-
ky přispěla i bohatá tombola. Zajímavé ce-
ny šťastným výhercům o přestávce předával
náměstek gen. ředitele hlavního sponzora
Stavební spořitelny České spořitelny ing.
Vojtěch Lukáš spolu se starostou Milanem
Českým.

Zájemci o nedělní zabijačkové dobrůtky již
před 12. hodinou nedočkavě postávali před
hospodou U Vystřelenýho oka. Úderem
poledne nekompromisně obsadili všechna
místa a těšili se na menu, které tu již tra-
dičně připravují zaměstnanci radnice.
Z nejžádanějších lahůdek vybíráme „Ero-
tický sen radničních sekretářek“ - jitrnička
přiměřené velikosti, „Otlačené koleno rad-
ního pána“ - beznadějně vyprodáno, nebo
letošní novinku „Starostovu vopíchanou
špejličku“, což byl špíz z vepřového. Vy-
střelené oko praskalo ve švech a 500 při-
chystaných porcí snědli ti šťastlivci, kteří
získali místo, během dvou hodin. Není di-
vu, někteří jedlíci brali jídelní lístek polož-
ku za položkou. Když už došla i jelítka,
vzali příchozí zavděk Žižkovankou, která
k říznému Kozlu také patří.
S plným břuchem je i kultura stravitelnější
aneb Mastnota v Aeru. I do nejlepšího
pražského kina zavítal v pondělí duch ma-
sopustu, vydatná hudba spolu s chlebem se
škvarky učinila z žižkovského kina svatyni
obžerství... Chleby se škvarečky a s cibul-
kou, chlebíky s pečeným masíčkem vepřo-
vým, roládou, okurky, feferonky a nakonec
jelítka, která se rozplývala na jazyku... Ta-
ké k nim, jak jinak v kině, promítali krátké
filmy, pak byly roznášeny dobroty a pak už
hráli hlavní hosté, tedy vedle vepřového,
Už jsme doma. I bez saxofonu jim to pěk-
ně šlapalo a nový sál oblíbeného kina si
užil živé hudby a tance. Snad jen ta fronta
na nápoje mohla být o pár desítek metrů
kratší.
Den poslední
Nebývalé množství lidí a masek se sešlo na
Jiřáku hodinu po poledni, aby si užili ma-
sopustního veselí v ulicích. K tanci a po-
chodu hrála v tradičních zahradnických fó-
liích zabalená Žižkovanka, což vzhledem
k meteorologickým podmínkám nebylo
zcela od věci. Mládež z uměleckých škol
vyrobila překrásné a nápadité masky, které
rozzářily fádní únorové ulice. Vedle již tra-
dičně silného seniorského maškarního tý-
mu vyzbrojeného igelitovými taškami po-
těšila i hojná účast kategorie junior, a ještě

menší junior v kočárku. Zde je vidět sou-
středěná péče všech žižkovských a vino-
hradských rodin o masopustní výchovu
a vzdělávání, která přináší své ovoce. Prů-
vod se tradiční trasou s občerstvovacími
a ochutnávacími zastávkami zvolna sunul
podmračeným odpolednem. Přesně v 16.30
předal starosta na balkoně radnice vládu
nad Žižkovem do rukou Bakcha (symbolic-
ký klíč však bude vlastnit pouze do půlno-
ci, kdy jeho vláda skončí) a současně po-
zval po dlouhé cestě jistě vyhládlé maškary
na občerstvení na radniční dvůr. Tam si
někteří čímani slévali pivo zdarma do ter-
mosek nenápadně ukrytých v pověstných
igelitkách. I takový může být masopust!
Mezitím se na Kostnickém náměstí schylo-
valo k důstojnému vyvrcholení. Po skupině
historického šermu Merlet rozehřál pro-
močené a natěšené publikum stoprocentní
Žižkovák z Koněvky Martin Kraus a jeho
Krausberry v kompletní sedmičlenné se-
stavě. Za přívalu deště servíroval svým věr-
ným příběh o Emilovi, co se nerad myje,

o cestě vlakem do Kolína i o nakupování
v žižkovské zelenině, parádním mejdlu
a o paní, co ztratila nový platinový můstek.
Zatímco si Martin Kraus pochvaloval kon-
certování v samotném srdci Žižkova, v tep-
le Paláce Akropolis jako tečka č. 2 proběh-

lo v nabitém sále vystoupení držitele
titulu Hudební objev roku 2001, původ-
ce slušného skandálu při vyhlášení

Českého slavíka a držitele Zlaté desky za
15 tisíc prodaných nosičů alba Magnetické
pole - ostravské skupiny Kryštof.
Masopust dospěl zdárně do konce, Bak-
chus byl opět pochován a Popeleční stře-
dou začala (to již za minimálního zájmu ši-
roké veřejnosti) předvelikonoční postní
doba. Víme, že to není nic atraktivního, ale
přesto se sluší připomenout, že slavíme-li
masopust, měli bychom ctít i důvod, proč
si tuto radost naši předkové dopřávali!
K vydařenému Masopustu přispěli velkou
měrou všichni ti, kteří se v hojném počtu
zúčastnili všech akcí. Ty by ovšem nebylo
možné uskutečnit bez laskavého přispění
sponzorů, kterým bychom ještě jednou rá-
di poděkovali. (Odkaz na hlavního sponzo-
ra přinášíme na straně 10.)

Masopustní tým redakce, 
foto J. Zavřel, 

J. Dostál,
M. Púčiková

8000 230 kg 2000

Masopustní statistika

Jekhetane

uvnitř 
čísla
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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 4. 3.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 11. 3.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 18. 3.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 25. 3.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 4. 3.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 11. 3.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 18. 3.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 25. 3.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 4. 3.
10. Ambrožova/Malešická 11. 3.
11. Jeseniova 143 18. 3.
12. V Zahrádkách/Květinková 25. 3.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 4. 3.
14. Koněvova/V Jezerách 11. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54 18. 3.
16. Křivá 15 - vedle domu 25. 3.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad.
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie, s.r.o., tel.: 963 399 09 nebo 963 399 12.
Nevhazujete nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho
druhu, oleje a pod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí
místa, uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k disposici vždy od pondělí od 14 h
do čtvrtka 16 h, to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů pro dané stanoviště nebude
naplněn a odvezen dříve. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č.
ÚMČ Praha 3 - Odbor technické správy majetku a investic - 22 116 383,-300,-387.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Rada mûstské ãásti Praha 3
Ze dne 23. 1. 2002

Souhlasila
● s vyhlášením obchodní veřejné soutěže
na výběr dodavatele pro akci „Obnova par-
ku na náměstí Jiřího z Poděbrad“ ● s pro-
vedením veřejné zakázky podle akce „Ná-
vrh výsadeb uličních stromořadí vč.
inženýrské činnosti“ a schvaluje zadat rea-
lizace firmě JENA- zahradní architektura
● s uzavřením smlouvy s Ing. Michalem
Bernáthem o podmínkách výkonu činnosti
a odměně likvidátora Restaurací v P-3
Vzala na vědomí
● kontrolní zprávu z provedené kontroly
v příspěvkové organizaci Žižkovské diva-
dlo Járy Cimrmana, zaměřenou na hospo-
daření organizace za rok 2000 ● dopis Ob-
čanského sdružení Sluneční zahrada
o přehodnocení výše platby za pobyt v In-
tegračním centru Zahrada P-3
Doporučuje
● ZMČ souhlasit s bezúplatným převodem
majetku Bytového podniku v P-3 v likvi-
daci na hl. m. Prahu

Ze dne 6. 2. 2002
Souhlasila
● s uzavřením dodatku č. 1 k mandátní
smlouvě na úklid chodníků oblast I č.
S/1258/01, oblast II. č. S/1389/01 ● s uza-
vřením smlouvy o částečném zajištění IX.
ročníku masopustního veselí se společnos-
tí Key Production
Doporučila
● ZMČ schválit záměr prodeje id. 1/2 by-
tového domu čp. 657 s pozemky parc. č.
1226 a 1227 v k.ú. Žižkov, Krásova 24, 
P-3 spoluvlastníkovi ● ZMČ schválit pro-

dej id. 1/3 pozemku parc.č. 1780/31 a id.
1/3 pozemku parc. č. 1780/32, k.ú. Žižkov,
Parukářka, P-3 spoluvlastníkovi ● ZMČ
schválit žádost o svěření pozemku parc. č.
4362/3 v k.ú. Žižkov, Chelčického ul. P3 ●
ZMČ souhlasit se vzdáním se předkupního
práva MČ P-3 k domu U Vodárny čp. 878
s pozemkem parc. č. 2788, P-3, k.ú. Vino-
hrady ● ZMČ odvolat Ing. Miloše Janíka
z funkce tajemníka výboru finančního
ZMČ a jmenovat Ing. Petra Fišera na toto
místo ● schválit záměr prodeje id. 1/12 by-
tového domu čp. 1793 s pozemkem parc. č.
1674 v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 47, P-3
Schválila
● záměr pronájmu vyklizené stavby čp.
2185 na pozemku parc. č. 3524 a pozemků
parc. č. 3524, 3525, 3522 v k.ú. Žižkov,
U Staré cihelny 5, P-3 pro zařízení stave-
niště akciové společnosti P.I.C. Group, a.s.
● dohodu o vzdání se předkupního práva
k domu č. 541 s pozemkem parc. č. 298
v k.ú. Žižkov, P-3
Vzala na vědomí
● kontrolní zprávu z provedené kontroly
na Odboru technické správy majetku a in-
vestic, oddělení správy zeleně ÚMČ zamě-
řenou na činnosti oddělení správy zeleně ●
plán kontrol na rok 2002 ● požadavek ná-
jemců garáží Jilmová 4, 6, 8, 10 obsažený
v dopise Ing. Pavla Stránského starostovi
MČ P-3 ze dne 19. 12. na doplnění nové
nájemní smlouvy
Pověřila
● Vladimíra Grubera, vedoucího DS 1,
SKM P-3, a.s. účastí na shromáždění Spo-
lečenství vlastníků Na Ohradě 2, 4, 6 dne
25. 2. 2002

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

kontrolní a odd. dotací oznamuje od 25. 2.
2002 novou adresu: Drahobejlova 48,

190 21 Praha 9, I. p. Spojení Metro
B Českomoravská, bus 136 nebo tram 19

na nám. OSN a 1 st. bus na
Českomoravskou. Nový telefon:

spojovatelka 67 003 111 s provolbou 
83 018 xxx, odd. majetkových daní 

83 018 313, odd. kontrolní 83 018 312,
odd. dotací 83 018 101.

●

V termínu od 5. 3. (4.00 h) do 14. 3.
(4.00 h) bude bez provozu tramvajová

trať v úseku Senovážné n. - Olšanské n. -
Nákladové nádraží Žižkov a Olšanské n.-

Flora. Fungovat bude náhradní
autobusová doprava. Omezení na

komunikacích v úseku Sladkovského n.-
křižovatka Táboritská, Ondříčkova,

Lupáčova od 7. do 8. 3., levé odbočení
Táboritská-Ondříčkova od 5. do 6. 3.

Bližší info DP hl.m. Prahy.
●

Oficiální stránky škol MČ Praha 3 pro
výstavu o pražském školství SCHOLA

PRAGENSIS 2002 najdete letos na
internetu na adrese www.praha 3.cz.

●

Modlitebna evangelické Církve
bratrské, Koněvova 24 zve na nedělní
koncerty: • 17. 3. v 15 h Na kytaru hrají
sourozenci Kočnarovi. Vážně i nevážně,
křesťanské i jiné písně s doprovodným
slovem. • 24. 3. v 16.16 h Velikonoční

koncert. Skladby klasické hudby hrají na
klavír, varhany, flétny, bubny aj. děti
a mládež z Církve bratrské a sborové

písně zazpívá amatérský smíšený pěvecký
sbor. Vstup volný vč. čaje nebo kávy.

●

Koncert německé a české hudby souboru
Harmonia Mozartiana Pragensis se

uskuteční v kostele sv. Martina ve zdi na
Starém Městě 11. 3. v 19.30 h. Opět bude

předcházet 10. 3. v 15 h veřejná
generální zkouška pro seniory za

symbolické vstupné 10 Kč v Galerii -
Hudební fakulta AMU, 
Malostranské nám. 13.

●

Klub přátel Žižkova zve na přednášku
Koňka na Žižkově, která se koná v út 19. 3.

v 16 h v Sabinově ul. 8 - suterén.
●

Základní škola Perunova 6/975 pořádá
20. 3. v 18 h v Kulturním domě Eden

školní akademii na téma „Život je jako
abeceda“. Všichni jsou srdečně zváni.

●

Mateřská škola Na Vrcholu pořádá pro
děti a rodiče Den otevřených dveří

28. 3. od 9 do 16 h.
●

Základní škola Kladská 1, P-2
oznamuje, že Přijímací řízení žáků

do 3. třídy příštího šk. roku proběhne
23. 4. od 8 h. Přihlášky k dispozici

v kanceláři školy, termín odevzdání do
konce března. Škola je jazykově

zaměřená. Od 3. r. se žáci učí německý
jazyk, od 6. r. anglický - konverzace učí
rodilí mluvčí. Zveme žáky 2. tříd a jejich

rodiče na Den otevřených dveří 6. 3.
mezi 14 až 18 h.

NOVINKY
PRO SENIORY

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

narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let:
J. Lukšanové, R. Adámkové,

M. Procházkové, V. Kithierové,
P. Hrabancové, J. Přádovi, F. Slotty,

M. Čápové, D. Císařové.
Svaz důchodců v P-3

●

Svaz důchodců v P-3 zve na: Zahraniční
autobusový zájezd do Kladska v Polsku,

250 Kč, odjezd ve středu 13. 3. Info
a přihlášky v klubu Biskupcova 60 v po

od 14 h, příp. na tel. 727 443 24.
Josefskou taneční zábavu, která se koná
ve st 20. 3. od 14 do 17 h ve velkém sále
Učňovského střediska (Učňovská 100/1,
P-3, tram 1, 9, 16). K tanci a poslechu

hraje Žižkovanka.
●

Svaz diabetiků ČR v P-3 zve • st 13. 3.
vycházka - Ze Stromovky do Troje, sraz

ve 14 h u Výstaviště • pá 15. 3.
v 15 h Fontána lyrických tónů -

umělecký soubor Albatros
v KVS Trojka, Prokopova 100/16

1. Ondříčkova 37/391 garáž. stání č. 25.235 11m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2. Táboritská 580/0 (16A) garáž. stání č. 58 11 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
3. Květinková 15/2575 garáž č. 13 17 m2 (min. nájemné 1.100 Kč/m2/rok)
4. Květinková 19/2577 garáž č. 13 17 m2 (min. nájemné 1.100 Kč/m2/rok)
5. Koněvova 142/1603 garáž č. 54 19,97 m2 (min. nájemné 1.100 Kč/m2/rok)
6. Koněvova 142/1603 garáž č. 55 19,97 m2 (min. nájemné 1.100 Kč/m2/rok)
7. Buková 18/2524 2 garáž. stání 34,50 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
Jedná se o dvě garážová stání za sebou (17 m2 a 17,5 m2), která budou pronajata pou-
ze jednomu nájemci.

Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
Praha 3 - ÚMČ na adresu Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou:
„Výběrové řízení č. 136.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně,
do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte
zájem a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za při-
měřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro ob-
sazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro pronajmu-
tí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Do výběrového řízení též
nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má Městská část Praha 3 finanční pohledáv-
ky. (Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání (garáží), je nutno zaslat
každou nabídku s a m o s t a t n ě ! ). Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude
dne 15. března 2002 v 15 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a slu-
žeb Rady městské části dne 18. března 2002. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude
písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části.
Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové ří-
zení zrušit. MUDr. Eva Rusová, předsedkyně komise obchodu a služeb RMČ

Kamila Mirovičová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Volné nebytové prostory

Radnice Prahy 3 si vás letos již pošesté v rámci celosvětové akce Svoboda pro Tibet do-
voluje pozvat na společné setkání, které proběhne v pátek 8. 3. v 15 hodin na radnici na
Havlíčkově náměstí. Jako výraz solidarity s tibetským lidem, jehož lidská práva jsou od
čínského vojenského napadení v roce 1950 soustavně porušována, a k uctění památky
bezpočtu obětí krvavě potlačeného protičínského povstání ve Lhase 10. 3. 1959, bude na
naší radnici slavnostně vyvěšena tibetská vlajka. Po úvodním slovu starosty Milana Čes-
kého se můžete zaposlouchat do meditativní hudby a ochutnat speciální tibetský čaj. Sou-
částí tohoto setkání bude i odborná přednáška o Tibetu, vernisáž fotografií s tibetskou te-
matikou a vytvoření mozaikové mandaly. -red-

Podzemní garáže na Vinohradské ulici, přesněji pod bytovým do-
mem Vinohradská 114, mají poněkud pohnutý osud. Blok bytových
domů byl postaven ve druhé polovině dvacátých let jedním stavite-
lem jako celek a vjezd do podzemních garáží přes sousední dům Vi-
nohradská 116 nepředstavoval tudíž žádnou potíž. Pak ale došlo
k vlastnickým změnám a problém se objevil až po roce 1989 v sou-
vislosti s restitucemi. Bytový dům Vinohradská 116 byl vydán resti-
tuentům. Sousední objekt Vinohradská 114, jehož součástí jsou vel-
kokapacitní podzemní garáže, zůstává v majetku MČ Praha 3.
Noví vlastníci ovšem začali neoprávněně užívat i podzemní garáže,

ke kterým byl a do dnešní doby stále zůstává přístup pouze přes průjezd jejich domu. MČ
Praha 3 usilovala delší dobu o změnu takového, dle jejího názoru, protiprávního stavu jed-
náním. Bohužel bezvýsledně. Protože byla obec přesvědčena o oprávněnosti svého náro-
ku, byla podána žaloba o určení vlastnictví a věc se začala řešit soudní cestou.
Zhruba před měsícem bylo v tomto soudním sporu u Městského soudu v Praze pravo-
mocně rozhodnuto. Reakce těch, kteří tyto garáže v současné době užívají a inkasují fi-
nanční prostředky z jejich pronájmu, byla poněkud překvapivá. Ústy jednoho, resp. jedné
z nich bylo právnímu zástupci MČ Praha 3 v podstatě oznámeno, že protistrana se pravo-
mocným rozsudkem řídit nehodlá a že rozhodnutí soudu, které ukládá předat garáže je-
jich skutečnému vlastníkovi - tedy MČ Praha 3, nebude respektovat. Jakkoli můžeme být
s vymáháním práva v jednotlivostech nespokojeni, žijeme přece jen v právním státě.
MČ Praha 3, společně se svými právními zástupci a ve spolupráci s kompetentními stát-
ními orgány připravuje další postup, který povede k tomu, že MČ Praha 3 v co možná nej-
kratší době uplatní své soudem uznané vlastnické právo. Lze očekávat, že to v mezích zá-
kona bude postup tvrdý a nekompromisní.
Často se hovoří o tom, že vlastnické právo je nedotknutelné. Většinou máme na mysli vlast-
nické právo soukromé - vlastnictví jednotlivce. Totéž ale platí pro vlastnické právo státu, ne-
bo v tomto případě obce. Notabene pokud si uvědomíme, že obec zajišťuje důležité veřejné
služby, které poskytuje všem svým občanům. Pro řádné fungování potřebuje obec odpoví-
dající rozpočtové příjmy. Budiž samozřejmé, že v žádném případě nehodláme trpět stav, kdy
se kdokoli obohacuje na její úkor. V souvislosti se žalobou o určení vlastnictví podala MČ
Praha 3 další žalobu, týkající se neoprávněného obohacení, které protistrana v minulosti
z pronájmu garáží inkasovala, požadující vydání těchto finančních prostředků. Rozsudek
o určení vlastnictví dává tušit, jak se bude dál druhá žaloba vyvíjet. Podotkl bych, že se jed-
ná o částku v řádu několika milionů korun. Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty

MČ Praha 3 je vlastníkem řádově 470 bytových domů, ve kterých se
nachází více než 1500 nebytových jednotek. Nebytové prostory,
sloužící nájemcům poskytujícím služby veřejného zájmu (např. škol-
ství, zdravotnictví, sociální oblast, volnočasové aktivity mládeže
apod.), jsou pronajímány Radou za tzv. tabulkové nájemné. To před-
stavuje nájemné administrativní, výrazně snížené oproti nájemnému
tržnímu.
Podstatnou většinu nebytových jednotek ale MČ Praha 3 pronajímá
výhradně za tržní nájemné, kdy výše nájmu vzniká ve výběrovém ří-
zení. Úspěšný uchazeč uzavírá s MČ Praha 3 nájemní smlouvu. Její

součástí je tzv. inflační doložka, která pronajímateli (obci) umožňuje každoročně upravit
výši nájemného o míru růstu spotřebitelských cen vyjádřenou mírou inflace.
Na začátku kalendářního roku Rada na základě cenového vývoje v uplynulém roce a na
základě dalších relevantních informací stanoví pro nájemné z nebytových prostor tzv. in-
flační koeficient. Taková situace nastala i nyní. Pro všechny podnikatele působící na Pra-
ze 3 to byla určitě dobrá zpráva, protože Rada už po několikátý rok v řadě stanovila in-
flační koeficient ve výši 1.00. To znamená, že nájemné zůstává u dříve uzavřených
nájemných smluv nominálně na své úrovni roku 2001, v reálném vyjádření klesá právě
o loňskou míru inflace.
Toto rozhodnutí odráží jednak celkem stabilní cenový vývoj a bylo učiněno při vědomí, že
objem vybraného nájemného z nebytových prostor představuje pro MČ Praha 3 relativně
dostatečný rozpočtový příjem. Aby tato argumentace byla zcela korektní, musím doplnit,
že u nebytových prostor, kde ceny nájemného po úplné liberalizaci vylétly v první polovi-
ně devadesátých let prudce vzhůru, byl již trh v podstatě uspokojen a ceny nájemného v po-
sledních letech nezaznamenávají žádný výraznější nárůst.
Každopádně je faktické snížení nájemného z nebytových prostor v majetku MČ Praha 3
zcela konkrétním příkladem podpory podnikání na Praze 3. Pro podnikatele představuje do
určité míry kompenzaci zvýšení jiných nákladů tak, aby konečnou cenu výrobků a služeb
pro své zákazníky - obyvatele Prahy 3 - mohli udržet co nejblíže cenám minulého roku.

Milan Český, starosta MČ Praha 3

Vždy v úterý, a to v termínech: 12. 3., 11. 6., 10. 9., 26. 11. můžete v určenou hodinu
a na určeném místě do přistaveného sběrového vozidla odkládat:
Barvy, baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemiká-
lie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, moto-
rové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.
DOBA STÁNÍ A ZASTÁVKY SBĚROVÉ TRASY:
15-15.20 h křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic-Slezská, 15.30-15.50 h křižovatka
ulic Slezská-Perunova, 16-16.20 h ul. Ondříčkova (u parku-Žižkovo náměstí),
16.30-16.50 h Kostnické náměstí, 17.10-17.30 h křižovatka ulic náměstí Barikád-
Roháčova, 17.40-18 h křižovatka ulic Loudova-Koněvova, 18.10-18.30 h křižovatka ulic
Květinková-V Zahrádkách, 18.40-19 h křižovatka ulic Na Vrcholu-V Domově.
V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami.
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!
Pokud vám nebudou tyto termíny vyhovovat, v Praze 3 je možné odevzdat nebezpečný
odpad ve sběrně J. Štýrský, Na Vackově 24, Praha 3, tel. 66 31 30 43, a to v po 9-13 h,
út-čt 9-15.30 h a v pá 9-13 h. V Praze 9, Poděbradská 36, tel. 66 31 09 62 pak sídlí pro-
vozovna spol. IMP-servis (po-pá 8.30-16 h). Zde získáte i kontakt na další sběrné dvory
hl. města Prahy.

Nájemné podnikatelÛm niÏ‰í

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA

Svoboda pro Tibet

GaráÏe Vinohradská

8. Evropsk˘ svátek hudby

Podle sdělení Odboru technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3 budou v průbě-
hu března instalovány na určené plochy již avizované informační cedule. Respektujte,
prosím, tato povolení a zákazy, týkající se pobíhání psů, vstupu na zeleň atd.
V závěru uvádíme jistě užitečnou informaci pro všechny, kteří třídí domácí odpad a ne-
vědí, kdy budou sběrná hnízda vyvážena: PLASTY: pondûlí + ãtvrtek + sobota,
PAPÍR: úter˘ + pátek, SKLO: druh˘ t˘den v mûsíci
A je‰tû pro pejskafie: Sáčky do košů na psí exkrementy jsou doplňovány vždy v pondě-
lí, středu a pátek. Koše jsou vysypávány v pondělí a v pátek. -sp-

Poznamenejte si

Zveme k oslavě slunovratu
H U D E B N Í K Y,  TA N E â N Í K Y,  Z P ù V Á K Y  

16. červen - koncerty ve věznicích ČR 
19. až 21. červen  - koncerty v nemocnicích, dětských stacionářích, 

domovech dětí, domovech seniorů, v uprchlických táborech atd.
21. červen - slunovrat a první letní den - koncerty pod širým nebem 

Uzávěrka přihlášek pro Prahu  30. dubna 2002
Informace, přihlášky, kontaktní adresa: Evropský Svátek hudby - ČR, Rámová 4, 

110 00  Praha 1, tel.: 2481 8397, Fax: 2232 2730, 
info@svatekhudby.cz, www.svatekhudby.cz, www.i.cz

Foto Lenka Hellerová
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Narodil jsem se roku 1902 na
Vyšehradě, byl jsem tedy „Pod-
skalák“. Zažil jsem dobu, kdy
tam ještě hodně chodili Vltavani
- voraři, kteří přiváželi vory. My
jsme bydleli v Neklanově, kou-
sek od nás tekl Botič. Tatínek
byl náruživý cyklista a už ten-
krát měl motocykl značky Lau-
rin a Klement, který jsme spolu
spravovali. Moc mě to bavilo,
uvědomil jsem si, že podobnou
práci bych taky rád dělal, a záro-
veň i něco tvořil. Na vyšší prů-
myslovou školu strojní mě ne-
přijali pro nedostatek místa.
I tehdy asi platila protekce a já
jsem žádnou neměl. Šel jsem se
učit zámečníkem, to se mi doce-
la líbilo. Přicházeli lidé, kteří
ztratili klíče, pomohl jsem jim
otevřít domy, okna, všechno
možné... To byla dobrá praxe.
Nakonec mě na průmyslovku
přijali a hned po jejím ukončení jsem šel pracovat do „Waltrovky“
v Jinonicích, kde jsem byl asi 11 let jako konstruktér. Když Walt-
rovka přešla ke Škodovým závodům, začala úplně jiná práce. Jez-
dil jsem po republice a dělal elektrifikaci, stavěl podzemní elekt-
rárny diesel motor s alternátorem. Projektoval jsem např.
i podzemní elektrárnu na vrchu Vítkově. Ten jsem tehdy dobře po-
znal - všude kolem byly bunkry s kulomety, předpokládali jsme, že
nás Němci letecky napadnou.
Kolem roku 1942 jsem už jako samostatný hlavní konstruktér ce-
stoval hodně do ciziny. Tehdy jsem se oženil - manželce bylo 24
a mě 40, takže máme mezi sebou dost velký věkový rozdíl.
To bylo před cestou do Alepa v Sýrii. Východní Němci tam blízko
pohoří plného kalcia postavili cementárnu a potřebovali pro ni
elektrárnu. Než jsem odjel, rychle jsme se s manželkou vzali, kdy-
by se něco stalo. Tam byly tehdy strašlivé nálety, ale nakonec pro-
šlo všechno hladce.
Projel jsem pak kus světa - byl jsem na Asuánské přehradě, u py-
ramid v Gize, poznal jsem celý Súdán i Egypt. Na zavolání jsem
musel hned do Alexandrie, hned zase do Chartúmu. Žil jsem i me-
zi divochy v Ugandě. Tam se ke mně černoši chovali úžasně, měl
jsem mezi nimi docela dobré kamarády a ochránce - když jsem
jednou cestoval hluboko do Súdánu a nocoval na poušti, stál nade
mnou celou noc jeden černoch a hlídal mě, aby mi neublížila ani
zvířata, ani místní divoši...
Do Egypta a do arabských států vůbec jsme dodávali hodně diesel
motorů, zakládali elektrárny, např. u Suezského průplavu. V arab-
ských státech jsem prožil velkou část svého mládí, pracoval jsem
pak i v Pákistánu, v Kuvajtu.
Po zahájení prodeje malých italských aut jsem částečně upravil je-
jich karoserii a současně připravil náš šestiválcový motor, opatře-

ný rychlopřevodovou skříní,
a tak zajistil jeho vítězství v zá-
vodě na 1000 mil.
● Představíte nám trošku také
Vaši rodinu? 
Moje dcera vystudovala Akade-
mii výtvarného umění u prof.
Karla Svolinského, dnes ilustru-
je knížky pro děti. Syn Jan žil
a pracoval 26 let v Norsku, nyní
bydlí s námi na Žižkově. Tady se
mi zalíbilo už v době, kdy jsem
na Vítkově projektoval. S man-
želkou jsme chodili na krásné
procházky do parku. Vždycky
jsme si lehli na sluníčko a dívali
se na Prahu. Předtím jsme bydle-
li na Vinohradech a asi tak v ro-
ce 1967 jsme přišli sem, do
družstevního. A na Žižkově se

mi moc líbí pořád,
teď se tu například
opravují chodníky
a cesty.
● Sto let je veliká
rarita - máte vy-
soký věk u Vás
v rodině?
Jen já to tak táh-
nu... A jestli jsem
kouřil? Jako malý,
tak kolem dvaceti,
jsem kouřil tak
1 až 2 cigarety
denně. Pak jsem
naráz přestal a ani

alkohol jsem moc nepil. Strašně rád mám ale čerstvou zeleninu,
zeleninové polévky, ovoce. A pokud se týká jídla, jedl jsem vždyc-
ky hodně málo.
Dělal jsem taky hodně sport, hrál volejbal. Víte, mě ta konstrukté-
řina úžasně bavila, ale vedle toho jsem maloval, hrál i ve smyčco-
vém kvartetu a umění vůbec jsem se dost věnoval.
Dřív jsem špatně viděl. V nemocnici na Vinohradech jsem si dal
odstranit šedý zákal - změřili mi čočky, rozřízli oči. Jeden den
jsem přišel na operační sál, rozřízli jedno oko (ještě žádným lase-
rem) a dali tam čočku z umělé hmoty. Za 4 dny jsem je požádal,
aby mi ji dali i do druhého oka, takže během 8 dnů jsem měl ho-
tovou celou operaci. Vyšel jsem ven a to byla nádhera, těch barev!
Kdo má šedý zákal, vidí šedě a všechno je zamlžené. A najednou
to bylo ostré, barevné. Radoval jsem se, jako by mi bylo 9 let. Za-
čal jsem pak hodně malovat. V létě, až bude hezky a teplo, půjdu
ven a budu malovat zase. Tím se asi člověk udržuje v duševní svě-
žesti a snad to má vliv i na to, že se dožije takových let...

Text a foto Stáňa Peričová

Na náv‰tûvû u... stoletého jubilanta Oldfiicha Dvofiáka

Velká intenzita osobní automobilové dopravy představuje jeden z palčivých problémů metropole.
Ten je bohužel ještě vyostřován neukázněností nemalé části řidičů. Zaparkování či ponechání vo-
zidla na nevhodném místě může být příčinou toho, že se komunikace pro ostatní motoristy, vozid-
la MHD, nebo dokonce pro vozy policie, rychlé záchranné služby a hasičů stává zcela neprůjezd-
nou. Přemíra automobilů v ulicích metropole souvisí s tím, že řidiči často parkují, kde se dá.
Parkování na chodníku, na přechodech nebo na vyhrazených místech jsou ovšem příkladem poru-
šení Zákona o provozu na pozemních komunikacích, které nelze tolerovat. A třeba takové nere-
spektování zákazu stání v době, kdy se provádí tzv. blokové čistění, vede k plýtvání s finančními
prostředky města, protože ulici prostě není možné dobře uklidit.
MČ Praha 3 podporuje kompetentní orgány v tom, aby odtahy motorových vozidel byly ze zákon-
ných důvodů prováděny v maximální možné míře. Prosadili jsme zřízení odtahového parkoviště na
Jarově a v Praze 3 se zkoušel také pilotní projekt komisařů dopravní policie, kteří jsou v příslušné
problematice vyškoleni a pracují pouze na odtazích motorových vozidel. V současné době je pro

území Prahy 3 vyčleněn jeden odtahový vůz, který může v ulicích nepřetržitě operovat a zasahovat v případě porušení zákona tam, kde
je právě potřeba. Pokud přičteme, že na odtahové parkoviště Jarov nemusí tento vůz překonávat žádnou dlouhou cestu, pak čistě kapa-
citně lze v Praze 3 každý den odtáhnout třeba i několik desítek aut. Lze očekávat, že k odtahům motorových vozidel bude v Praze 3 na-
příště docházet v daleko větší míře než dosud. A protože neznalost zákona neomlouvá, je na místě připomenout všem řidičům, jaké jsou
zákonné důvody a okolnosti, při kterých může tato situace nastat. Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty

Za jak˘ch okolností mÛÏe b˘t motorové vozidlo odtaÏeno z pozemní komunikace
● KDO? - Odstranění motorového vozidla je možné pouze: 1. Tvoří-li překážku provozu na pozemní komunikaci. Tehdy o jejím od-
stranění rozhoduje policista. 2. Silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o označení místní komunikace nebo průjezdního úseku sil-
nice nebo jejich částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání vozidel, příslušnou dopravní značkou. Roz-
hodnutí o označení musí být provedeno nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání. V případě neuposlechnutí je vlastník
komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady vlastníka, pokud vlastník neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily
vozidlo odstranit včas. V tomto případě hradí náklady spojené s odstraněním vozidla ten, na jehož žádost bylo silničním správním úřa-
dem vydáno rozhodnutí. TSK hl. m. Prahy v zastoupení vlastníka komunikací hl. m. Prahy provádí odtahy vozidel z veřejného zájmu
a likvidaci vraků silničních vozidel. Je také oprávněna pověřit k provedení třetí osobu - odtahy mohou na základě výběr. řízení provádět
soukromé firmy, ale právo rozhodnout o odtahu mají v prvním případě Policie ČR a ve druhém případě určení zaměstnanci TSK.
● ZA KOLIK? - Ceny za odtahy byly stanoveny nařízením HMP o max. cenách za nucené odtahy os. automobilů, nucené odtahy os.
automobilů po dopravní nehodě a za služby parkovišť určených ke střežení těchto  automobilů. Cena za odtah vozidla je 1300 Kč
a 150 Kč za první den parkovného, každý další den od půlnoci činí poplatek dalších 200 Kč.
● KDE A JAK HLEDAT ODTAŽENÁ VOZIDLA? - Všechna odtažená vozidla jsou ihned hlášena dispečery odtahových parkovišť
po jejich převzetí na parkovišti odtahové služby do centrálního počítače Policie ČR. Informaci je možno získat na bezplatné tel. lince
tísňového volání 158 nebo na kterékoli služebně Policie ČR. Mezi vlastním odtahem vozidla a nahlášením odtahu do počítače je časo-
vá prodleva, jejíž délka je závislá na vzdálenosti a hustotě provozu mezi místem naložení vozidla a vlastním parkovištěm odtahové služ-
by. V současné době slouží 5 odtahových parkovišť: ■ Jarov, ul. Českobrodská P-3, pod prodejnou AUTOJAROV ■ Lhotka, ul. Čechtic-
ká P-4 ■ Kotlářka, ul. Plzeňská P-5, u benzínové čerpací stanice PETRA směrem do centra ■ Pobřežní, Rohanský ostrov P-8 ■ Mitas, ul.
Švehlova P-10
● VYZVEDNUTÍ VOZIDLA - Vozidla je možno vyzvednout po 24 h denně po předložení dokladů k vozidlu, os. dokladů a uhrazení
nákladů na odtah a parkovné. Pokud je odmítne řidič při převzetí vozidla uhradit, zpravidla odtahová firma využije zadržovacího práva
dle obč. zákoníku - jde o občanskoprávní vztah mezi občanem a odtahovou firmou.
● POŠKOZENÍ VOZIDLA PŘI ODTAHU - Před odtahem vozidla pořizuje technik TSK videozáznam o stavu vozidla, který je v TSK
archivován. V případě, že došlo při vlastním odtahu k poškození vozidla pracovníkem odtahové firmy, oznámí tuto skutečnost vlastní-
kovi vozidla dispečer odtahové firmy a dohodne se, zda chce nechat poškození opravit ve značkovém servisu na náklady firmy, nebo zda
si opravu zajistí sám a úhradu škody uhradí pojišťovna z pojistky firmy. V každém případě je třeba, aby vlastník vozidla před podpisem
protokolu o převzetí vozidlo řádně zkontroloval. Za stav vozidla ručí odtahová firma, a to od započetí nakládání až po jeho předání vlast-
níkovi, TSK ručí pouze za právní stránku příkazu k odtahu.
● STÍŽNOSTI NA ODTAHY SILNIČNÍCH VOZIDEL - Vloni bylo v Praze odtaženo celkem 28 270 vozidel. Z příkazu techniků
TSK z důvodu veřejného zájmu bylo odtaženo 9728 automobilů, zbytek 18 542 bylo z příkazu Policie ČR. Oddělením kontroly TSK by-
lo zaevidováno 189 stížností občanů, z nichž pouze 1 byla hodnocena jako oprávněná, ostatní byly neoprávněné a jejich důvodem byla
vesměs neznalost či nerespektování příslušných ustanovení Zák. č. 13/1997 Sb. ze strany občanů.

Redakce podle podkladu PhDr. L. Sosnovce, tisk. mluvčí TSK hl. m. Praha

Praha 3 uzavřela případ dalšího neplatiče nájemného. Ve středu 20. 2. v dopoledních
hodinách byl za přítomnosti soudního vykonavatele vystěhován byt v domě
Viklefova 22. Soudní exekuce probíhá za asistence policie, přítomni jsou pracovníci
bytového odboru úřadu a Správy komunálního majetku Praha 3, a.s.
S někdejší nájemkyní byla k 1. 3. 1997 uzavřena nájemní smlouva na byt 1+1 II. katego-
rie. Obecní byt byl této ženě a jejím čtyřem nezletilým dětem poskytnut jako přístřeší na
dobu určitou do 28. 2. 1999. Nájemné bylo hrazeno pouze po dobu tří měsíců. Dotyčná
se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody. Její děti byly již v r. 1998
na základě soudního rozhodnutí z rodiny odebrány. Celková výše dluhu k 31. 1. 2002 či-
nila 89 110 Kč.
Dle zjištění správní firmy, která v minulosti prováděla na základě opakovaných stížností
nájemníků místní šetření, měl být tento byt v naprosto dezolátním stavu. To se po jeho
otevření také potvrdilo. Byt, obývaný do nedávné doby příbuznými dřívější nájemkyně,
byl již prázdný. Nábytek, který zde zůstal a má alespoň nějakou cenu, se odváží do skla-
du, odkud si ho může jeho majitel během půl roku vyzvednout. Po vyklizení bytu vymě-
ní zámečnická firma zámky na vstupních dveřích a klíče převezme pracovník úřadu.
O průběhu exekuce je sepsán protokol a celá akce končí. Na opravy bytu, než bude při-
dělen některému z mnoha sociálně potřebných žadatelů, musí ovšem obec vynaložit řá-
dově 200 až 300 tisíc korun.
MČ Praha 3 má v současné době 48 pravomocných rozsudků na vyklizení bytu a vede řá-
dově 270 dalších soudních sporů, ve kterých se přivolení k výpovědi nájmu domáhá.
V poslední době se podstatně zlepšila zejména vykonatelnost pravomocných rozsudků.
Především je ze strany obvodního soudu tato agenda personálně mnohem lépe zabezpe-
čena. Očekáváme, že se situace dále zlepší i poté, kdy MČ Praha 3 začne využívat služeb
soukromých exekutorů, které v loňském roce zavedl nový exekuční řád. Prvních 6 exe-
kucí prováděných těmito osobami již ÚMČ Praha 3 připravuje.
Každý nájemce bytu by si měl uvědomit, že neplacením nájemného porušuje základní po-
vinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Vzniká zákonný důvod k tomu, aby soud přivo-
lil k výpovědi nájmu. A nejsou to planá slova. Exekuce z minulého týdne (a řada dalších
bude v krátké době následovat) je toho jasným důkazem. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Manželé Josef a Julie Zvonečkovi oslavili v únoru platinovou svatbu po 65 letech
společného života, na naší radnici si toto významné jubileum společně s dalšími osla-
venci ještě připomenou v dubnu a my vám je představíme již dnes.
Naše městská část je jejich domovem již 57 let, pan Zvoneček pochází z Plzeňska a jeho
paní je od Jihlavy. Oba přišli do Prahy za prací a jejich seznámení bylo docela prozaické.
Osud je svedl ve stejnou dobu do stejného vinohradského kina, do jedné řady. Co se ten-
krát hrálo, to si ani jeden z nich již nepamatuje. Nicméně představení to bylo moc důle-
žité, vždyť zde nalezli jeden druhého. Svatba na sebe nedala dlouho čekat a v roce 1937
si ve vinohradské Ludmile slavnostně vyměnili prstýnky. Novomanželskou idylu nakrát-
ko zkalila manželova povinnost nastoupit vojenskou službu, ale každá zatěžkávací zkouš-
ka je důležitá. Na otázku, zda jim to v manželství vždy jen klapalo, se dovídám: „Nějaké
rozmíšky také byly, ale něco se řekne a za chvíli se o tom už neví. Tichou domácnost jsme
nikdy neměli a dceru i syna jsme v tomto duchu také vychovali. Dodnes se všichni stý-
káme a pokud potřebujeme nakoupit něco těžkého, vždy k nám ochotně někdo zajde. Ta-
ké se těšíme ze dvou vnoučat a naší chloubou jsou dva pravnuci - jednomu je 14 let, dru-
hému rok a to čiperné mrně nás pokaždé něčím novým překvapí.“
Zmínka o donášce nákupů je zcela na místě, protože v domě nedaleko Škroupova náměs-
tí chybí výtah a do 4. poschodí je to přesně 96 schodů. Paní Zvonečková je zdolává někdy
i dvakrát denně, to když je potřeba vynést smetí nebo ještě pro něco „skočit“ do obcho-
du, aby byl oběd včas na stole. Oporu má v manželovi, který jí s taškou ochotně pomáhá.
Díky tomuto pravidelnému výšlapu se oba manželé těší skvělé tělesné kondici, a tak se
nezaleknou ani cestování metrem a poté vlakem na oblíbenou chalupu se zahrádkou. Tam
je pochopitelně čeká také spousta práce...

Kdo dočetl až sem, musí chápat, že otázky typu Co dělat, aby člověk nestárl tak rychle,
je nyní už zbytečné pokládat. Snad jen doplním, že láska k filmovým představením man-
želům Zvonečkovým již zůstala, hlavu rodiny navíc zajímal fotbal a hokej a jako pravý fi-
latelista si vždy dokázal zachovat klid a rozvahu. Paní milovala cestování, pravidelně jez-
dili do lázní v Karlových Varech, také do Rumunska, Jugoslávie, Bulharska, posledního
zájezdu se zúčastnili v roce 1990. Jejím oblíbeným pořadem na ČT 1 je proto dnes Ce-
stománie. S životosprávou je to také velice jednoduché - drůbež, ryby, zelenina, někdy ho-
vězí, minimum tuku, bylinkové čaje a minerálky. Velice prosté, že ? Pro puntičkáře a pro
pořádek ještě prozradím několik jednoduchých, ale osvědčených životních zásad, které
z našeho příjemného povídání vyplynuly. Paní Zvonečková je zmíní jen jakoby mimoděk.
Velkým bohatstvím každého člověka jsou příjemné prožitky a to hezké, co měl možnost ve
svém životě vidět. Ze všeho se dá nějak „vybruslit“, jen se člověk nesmí najednou zasta-
vit, pozorovat se a litovat, i přesto, že ve vyšším věku už nikdo nemůže být jako ta pověst-
ná čilá rybka... Nezbývá než vřele souhlasit a platinovým manželům Zvonečkovým zá-
věrem popřát, aby je jejich životní optimismus provázel i do dalších šťastných let jejich
společného života. Text a foto Eva Horníčková

Úřad městské části Praha 3, jako jeden z prvních v Praze, zaměstnává od podzimu
loňského roku terénního sociálního pracovníka.
Nesedí na úřadě, ale pohybuje se po ulicích a sám aktivně vyhledává potřebné občany.
Posláním streetworkera je práce na ulici, v kontaktu s těmi, kteří se úřadu jinak vyhýbají
a přitom pomoc opravdu potřebují. Má za cíl monitorovat situaci v romské komunitě, pro-
vádět prevenci kriminality, krizovou intervenci, vyhledávat místa sloužící k aplikaci
omamných látek. A zde sbírá a likviduje použité injekční stříkačky a další nebezpečné od-
padky. Využívá podklady protidrogového koordinátora, sociálního kurátora i dalších slo-
žek Úřadu městské části. Hlavní náplní je práce s ohroženou mládeží a dětmi, v budouc-
nu plánuje programy pro využití jejich volného času. Úzce spolupracuje i s neziskovými
organizacemi, jako je DROP-IN a HOST, které jsou zaměřeny na problematiku menšin
a drogově závislých. Michaela Púčiková
(Pro ilustraci: pražské Kontaktní centrum SANANIM vyměnilo drogově závislým vloni
370 851 injekčních stříkaček, což je zhruba o třicet tisíc více než v roce 2000. V roce 2001
bylo vyměněno denně v průměru více než 1000 injekčních stříkaček. „Důvodem tak vyso-
kého počtu není však pouze to, že Praha je velké město, ale také to, že většina problémo-
vých uživatelů z celé České republiky zde hledá útočiště,“ vysvětlil Petr Nosek, vedoucí
Kontaktního centra SANANIM.)

Tento obraz namaloval pan Dvořák před
třemi měsíci...

Pozor na ‰patné parkování!

Tak trochu jin˘ „úfiedník“

Neplatit nájemné se nevyplácí

Îijeme spolu 65 let a uteklo to jako voda

Již dlouho jsme vám nepředstavili někoho, kdo se dožívá neuvěřitelné „stovky“. A zažít obě války, stát se odborníkem ve svém
oboru, procestovat kus světa a žít po boku stále se svou ženou a být v pohodě - to se zdá ještě nepravděpodobnější. Oldřichu
Dvořákovi se to však všechno podařilo. Během našeho povídání, navzdory své „stovce“, neustále vstával, aby mi mohl ukázat další
a další fotografie, dokumentující jeho vyprávění. Mnohý mladší by mu mohl jeho kondici závidět. Přijal také pozvání starosty
Milana Českého a pro gratulaci si zašel na radnici osobně i se svou paní, s kterou letos oslaví 60 let společné cesty životem.
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Vážení hádankáři, dnes přinášíme snímek krále komiků Vlasty Buriana obklopeného
sportovci. Jak víte, byl také nadšeným fotbalistou a naše dnešní fotografie, zachycující ho
v dresu mezinárodního fotbalového rozhodčího, to dokládá. Na vás však nyní je, abyste
blíže určili místo, kde byl tento snímek pořízen. Na vaše odpovědi budeme na adrese:
Radniční noviny, Lipanská 7, 130 85 Praha 3 netrpělivě čekat do 13. 3. 2002.

V Galerii Atrium na Žižkově pro-
bíhá až do 3. března retrospektivní
výstava obrazů pod názvem Roků
koloběh. Jejich autor Karel Male-
ček si tuto výstavu, zahrnující ob-
razy jak z let šedesátých, tak i ty
nejnovější, takříkajíc nadělil
k pěkným půlkulatým narozeni-
nám. Karel Maleček se narodil
v Brně, v Praze vystudoval práv-
nickou fakultu UK a kresbu studo-
val u profesora J. Skrbka. Jeho ob-
razy zachycují zjednodušenou,
stylizovaně upravenou a zvýrazně-
nou realitu. Na plátna přenáší v jednoduchých znacích a symbolech své pocity a prožitky,
které citlivý pozorovatel vyčte i z nenápadných až technicistních linek a následné kreseb-
né nebo malířské kompozice. Komplexní obraz o osobnosti tohoto umělce návštěvník zís-
ká až po zhlédnutí celého souboru jeho děl.

Budhistické klá‰tery Mongolska a Burjatska, 
tak se jmenuje další
výstava, ve které se od
7. do 31. 3. můžete
prostřednictvím foto-
grafií blíže seznámit
s částí historie Mon-
golska a Burjatska.
Spolu s demokratic-
kými změnami probí-
hajícími v Mongolsku
začátkem 90. let zís-
kávali Mongolové
opět právo svobodně
rozhodovat o svém
náboženském vyzná-
ní. Budhismus sem
pronikl ve 13. a 16.
století a největšího
rozkvětu dosáhl v 18.

až 19. století. Avšak ve 30. letech 20. století byly vazby na duchovní odkaz minulosti ná-
silně přetrženy a většina klášterů zničena. Nyní se díky nově založenému Svazu věřících
náboženská činnost opět obnovuje a právě této novodobé renesanci duchovního života je
věnována zmiňovaná výstava. Zachycuje jak skvosty starobylé architektury, tak i ukázky
nových klášterních budov. Do Burjatska budhismus pronikl až v 18. století a většina chrá-
mů byla také zničena. Výstavba nových budhistických klášterů zde byla zahájena v 90. le-
tech a tato výstava to také dokládá. Eva Horníčková 

Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo máte o zvířátka zájem, čekají
na vás v Domově pro opuštěná zvířata v Troji - tel.: 85 54 242, info ÚMČ Praha 3, tel.:
22 116 370. V případě zájmu uveďte identifikační číslo psa.
� 0292-02 osmiměsíční fenka dobrmana, standardního zbarvení. Je hodná a čistotná.
Je však třeba se jí ještě věnovat a vychovat ji k poslušnosti. 
Nalezena 28. 1. 02 na Vinohradech.
� 0278-02 dvouletá fenka, kříženec pudla, tmavá se světlými znaky. Je již klidnější,
čistotná, vhodná k dětem i starším lidem. Nalezena 3. 1. 02 na Žižkově.
� 0298-02 fenka ve stáří jednoho roku, střední velikosti. Tříbarevný kříženec. Je chytrá
a učenlivá, vhodná do bytu. Nalezena 4. 2. 02 na Žižkově.

Podle sdělení V. Steinbauera, vedoucího Útulku pro opuštěná zvířata v Praze 8 - Troji zde
v loňském roce přijali 143 psů, z nichž bylo 65 vráceno původním majitelům a 68 si osvo-
jili náhradní majitelé. Také díky naší pravidelné rubrice se podařilo umístit nemalý počet
zvířat novým majitelům, ale i navrátit zatoulané mazlíčky jejich nešťastným páníčkům.
V Praze 3 bylo odchyceno 19 kocourů a 23 koček, náhradní majitelé si převzali 16 zvířat.

-red-

Dnešní doba, charakteristická úprkem našich dětí za hodnotami, které jsou často násilné, hrubé a vedou na nesprávnou životní
cestu, jen stěží hledá východisko. Sport je už odedávna dobrou cestou jak trávit volný čas a zároveň udělat něco pro své zdraví,
vede i k úspěchům a současně učí, že úspěch je podložen prací.

Také děti z KVS Trojka si užily masopustní čas - v karnevalovém
reji kroužku Kulička s tanečky se vyřádily princezny, kolombíny,
víly i jedna neposedná čarodějnička. Alespoň jednou za rok tak ro-
diče opráší své skryté kreativní vlohy (pokud tedy raději nezasko-
čí rovnou do půjčovny). Na masky, převleky a svět pohádek jsou
pak ty nejhezčí vzpomínky... -sp-

Pohár v poloãase
Pololetní tečku za celoroční sportovní soutěží zákl. škol o Pohár
starosty Prahy 3 činí tradičně florbal. Pohyb s umělohmotnou ho-
kejkou a míčkem láká stále více chlapců i děvčat. Letos se poprvé
soutěž starších žáků a žákyň oblékla do nového kabátu. Uskutečnil
se zkušební ročník florbalové ligy. Přihlášená družstva v obou ka-
tegoriích byla rozlosována do skupin, kde hrály systémem každý
s každým. Vítězové se opět systémem každý s každým střetli o pr-
vé místo v celkovém pořadí, druzí ze skupin o čtvrté místo atd.
Takže o umístnění se utkávala družstva výkonnostně vyrovnaná,
utkání poskytovala hráčům více motivu i zábavy. Nepostrádala bo-
jovnost, dramatičnost a měla i výbornou úroveň. Zvláště v katego-
rii chlapců se bylo na co dívat. Mnozí míček krotí s bravurou, přes-
ně přihrávají do nekrytých míst v brance. Roli očekávaného
favorita se nepodařilo potvrdit reprezentačním družstvům ZŠ Lu-
páčova. Byť nezklamala, na nejvyšší mety nedosáhla. Ligu dívek
vyhrála Jeseniova před Lupáčovou a n. Jiřího z Lobkovic, ve vy-
rovnaném finále Ligy chlapců dominovalo družstvo n. Jiřího, dru-
hou příčku vybojovali chlapci z Lobkovicova n., třetí při stejném
bodovém zisku překvapivě, ale zaslouženě, reprezentanti ze ZŠ ve
Vlkově ulici. Pohár starosty vystavil svým účastníkům i pololetní
vysvědčení. Stanovují jej získané body za umístění v jednotlivých
soutěžích. V první polovině školního roku se soutěžilo v malé ko-
pané, v přespolním běhu, plavání, ve stolním tenisu a ve výše zmí-
něném florbalu. V poločase Poháru starosty v čele kraluje ZŠ Je-
seniova, v loňském ročníku čtvrtá. Druhou pozici úspěšně obsazuje
n. Jiřího, třetí zatím loňský vítěz, ZŠ Lupáčova.

Pohár starosty Prahy 3 - ‰kolní rok 2001 - 2002 - 1. pololetí
1. ZŠ Jeseniova 184,5 bodů, 2. ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 166, 3.
ZŠ Lupáčova 151,5, 4. ZŠ Lobkovicovo nám. 141, 5. ZŠ Pražačka
104, 6. ZŠ Vlkova 95, 7. ZŠ Chelčického 89, 8. ZŠ Havlíčkovo
nám. 67, 9. ZŠ Perunova 62, 10. ZVŠ Slezská 5, 11. ZŠ Chmelni-
ce 0, ZŠ Žerotínova 0.

Mgr. Vlastimil Kotrba, Středisko sportu DDM Praha 3

Kdo pozná hfii‰tû s Vlastou Burianem ?

Do Atria nejen za hudbou

Kdo mû chce?

��

Sportovní tfiídy se zamûfiením na atletiku v Z· Jeseniova

Dne 24. 1. 2002 se v zasedací síni na radni-
ci MČ Praha 3 uskutečnilo slavnostní oceně-
ní 16 strážníků obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 3, kteří u městské policie
pracují déle než 5 let. Stužky „Za věrnost“
a pamětní listy předali oceněným strážní-
kům a také jejich třem kolegyním starosta
MČ Praha 3 Milan Český a ředitel MP hl. m.
Prahy ing. Radim Chyba.

ZadrÏení sprejerÛ
Dne 18. 1. 2002 ve večerních hodinách, dí-
ky upozornění občanů, hlídka strážníků OŘ
MP Praha 3 pro podezření ze spáchání trest-
ného činu omezila na osobní svobodě a pře-
dala PČR 4 mladistvé sprejery, kteří sprejem
postříkali fasádu domu ve vnitrobloku ul.
Slezská 105.
Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Graffiti
V nočních hodinách dne 30. 1. 2002 byli policejní hlídkou MOP Žižkov zadrženi dva mladiství, kteří byli přistiženi, jak na zeď domu
stříkají barvou nápis „SWX“. Následně byli usvědčeni, že stejný symbol, případně část symbolu, nastříkali na zdi dalších čtyř objektů
v Praze 3. Způsobená škoda není prozatím vyčíslena. Pachatelům bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí
věci. Trestní stíhání je vedeno nevazebně a ve zkráceném trestním řízení.

LoupeÏ
Dne 4. 2. 2002 byli policisty MOP Jarov zadrženi C. CH. a V. G. a následně bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro trestný čin lou-
peže spáchané ve spolupachatelství. Jeden z obviněných napadl chodce, udeřil jej pěstí do hrudníku, odcizil mu nenačatou láhev vína
a před projíždějící hlídkou začal prchat. V téže době druhý z pachatelů přitlačil pěst na tvář poškozeného a požadoval na něm peníze.
Napadený muž mu vydal peněženku, útočník z ní vyňal hotovost a dal se před přijíždějící hlídkou též na útěk.

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha

Slavnostní ocenûní stráÏníkÛ Mûstské policie

Na co je Jantar?

Ve šk. roce 2002/2003 budou na ZŠ Jeseniova opět otevřeny spor-
tovní třídy, a to pro děti od 6. ročníků. Tyto výběrové třídy se za-
měřením na atletiku mají na ZŠ Jeseniova dlouholetou tradici a v r.
2001 dostaly od Čs. atletického svazu nejlepší hodnocení v Praze.
Škola vychovala řadu vynikajících sportovců, např. vícebojař re-
prezentant Jan Poděbradský, ale i další, úspěšné v jiných sportov-
ních odvětvích. Zároveň je škola zařazena MŠMT na doporučení
Čs. atletického svazu do projektu „Intenzifikace sportovních tříd na
ZŠ“. Pro atletickou specializaci je zde odpovídající vybavení: v are-
álu je atletická dráha s umělým povrchem, 2 tělocvičny, 2 posilov-
ny, hřiště na plážový volejbal a sauna. Sportovní příprava směřuje
především k všestrannému rozvoji fyzické a duševní stránky jedin-
ce. Děti si osvojují všechny atletické disciplíny (běhy, skoky, vrhy
a hody), seznamují se s gymnastikou, míčovými hrami (kopaná, há-
zená, softball, košíková, odbíjená, florball), aerobikem a pro výuku
plavání pronajímá škola bazén. Touto pestrou nabídkou sportovních
odvětví a disciplín se předchází předčasné specializaci. Ve sportov-
ních třídách je výuka tělesné výchovy rozšířena na 5 hodin týdně.
Pro další rozvoj pohybové kultury je s ohledem na věk dítěte urče-
na sportovní příprava, vedená trenéry SK ZŠ Jeseniova. V rámci re-
generace jako důležité součásti sportovního programu děti navště-
vují saunu. Pořádá se lyžařský kurz, jarní atletické soustředění
a škola v přírodě. Třídy jsou výběrové i po stránce prospěchové
(průměr do 2,0), vyučování je v plném rozsahu učebních doku-
mentů „1687/96-2 Základní škola“. Vyučuje se zde anglický a ně-
mecký jazyk (zájmově francouzský), ve vlastní specializované
učebně informatika. Absolventi se velice dobře uplatňují na střed-
ních školách a gymnáziích. Pro děti sportovních tříd je zajištěna
pravidelná lékařská kontrola na sportovním oddělení FN v Motole.
Se školou také úzce spolupracuje sportovní klub SK ZŠ Jeseniova,
jeden z předních pražských klubů, pracujících s mládeží do osm-
nácti let, jehož součástí je atletický a turistický oddíl. Mladí atleti
získali vloni 3 tituly mistrů republiky. L. Novotný, M. Blahut,

Mladší žákyně SK ZŠ Jeseniova - přebornice Prahy pro r. 2001

foto Eva Horníčková

Zhoubným nádorem prsu onemocní v ČR podle statistik každá de-
sátá žena. S podobným onemocněním není lehké se vyrovnat,
i když léčba probíhá úspěšně. Obč. sdružení Jantar nabízí všem že-
nám po ablaci prsu psychosociální pomoc v době po operaci
a v průběhu léčení, kdy chodí na ozařování a chemoterapii. Muse-
jí se vyrovnávat s mnoha problémy, najít svou změněnou identitu
a naučit se, jak žít dál. Cílem Jantaru je proto vytvořit prostor, kde
mohou ženy o svých starostech otevřeně hovořit, stejně tak i čle-
nové jejich rodin.
Jantar se schází každé 2. a 4. pondělí v Paláci YMCA, Na Poří-
čí 12, v klubu „Mluvme spolu“ v přízemí - tel. infocentra
248 72220. V návaznosti na Jantar vznikla ve spol. s Kontaktem -
Městským centrem soc. služeb také poradna pro ženy po ablaci pr-
su i pro jejich rodiny (např. dotazy k sociálním dávkám, soc. pod-
poře atd.) - tel. 22 646 151. -sp-

M. Král a B. Schillerová ve svých kategoriích reprezentovali ČR
na mezistátních utkáních, naši odchovanci se úspěšně prosazují
v extraligových oddílech. A ti, kteří tyto ambice nemají, mohou
soutěžit v našich družstvech mužů a žen. Kromě sportovních tříd
máme i atletický oddíl určený pro děti od 10 let. Turistický oddíl
pořádá každoročně letní stanový tábor zaměřený na historii. Děti
poznávají život středověkých rytířů, seznamují se s jednoduchými
výrobami a formou her se samy stávají součástí historického dění
za doby vlády Jana Lucemburského, učí se i základním tábornic-
kým znalostem a soužití s přírodou. Měsíčně se konají víkendové
akce s rozmanitým programem (ubytování na hradě, pod stany, vo-
dácký výlet, projížďka na koních apod.). Předpokladem pro přijetí
do sportovní třídy je úspěšné splnění talentových zkoušek, dobrý
prospěch a zdravotní prohlídka u sportovního lékaře. Talentové
zkoušky se konají 23. dubna 2002 v 15 h na hřišti v areálu školy.
Sportovní oblečení a obuv s sebou. 
Informace na www.jeseniova.cz, nebo na tel. 22 72 04 97 
a 0606 925 587. Milan Gála, ml.
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V suterénních prostorách naší radnice pro-
běhla od 31. 1. do 11. 2. další zajímavá vý-
stava - oblíbeného herce Jaroslava Marvana
totiž vystřídal jeho divadelní a filmový kole-
ga Vlasta Burian. Právě v den 40. výročí je-
ho úmrtí (31. 1. 1962) se konala vernisáž,
které se mj. zúčastnili členové Společnosti
V. Buriana a také Milan Wolf a ing. Šesťák,
z jejichž sbírky dobových materiálů organi-
zátoři výstavy (oddělení pro kulturu ÚMČ)
vycházeli. Od předsedy Společnosti Pavla
Holíka dále přítomní s potěšením uvítali
konkrétní informace o chystaném přenesení
ostatků krále komiků ze společného hrobu
rodiny jeho ženy na Vinohradském hřbitově
na místo z nejdůstojnějších - na Vyšehrad-
ský hřbitov (uskutečnilo se 8. 2.).
Vlasta Burian se narodil 9. 4. 1891 v Liber-
ci v rodině krejčího, která zde patřila k čes-
ké menšině. Po pozdějším přesídlení na žiž-
kovskou periférii využil Vlasta Burian
neobyčejnou schopnost parodovat jazyk,
sport i nejrůznější hudební nástroje. Na Žiž-
kově sice navštěvuje obchodní školu, ale po-
té, co jeho otec souhlasí, oddá se plně divadlu a také sportu - byl náruživým fotbalistou a skvělým brankářem, vášnivým tenistou a cyk-
listou i jezdcem na koni, také dobrým plavcem. Na Žižkově se věnuje nejprve fotbalu, přes žižkovské kluby Saturn a Union se dostane
až do Viktorie Žižkov. Před začátkem první světové války se na delší dobu stává brankářem AC Sparta, za což se mu v r. 2000 dostane
pocty - ve vstupní hale letenského stadionu mu Miroslav Horníček odhalí pamětní desku. Kromě časově náročného sportu je V. Burian
v letech 1925-45 šéfem divácky nejúspěšnějšího divadla - Divadla Vlasty Buriana (později Divadlo Komedie), natáčí filmy - na 30 do-
dnes divácky nejoblíbenějších komedií, účinkuje v rozhlase, píše pohádky a povídky. V roce 1919 se na radnici v Praze 3 stačí oženit se
svou jedinou životní láskou Ninou Červenkovou. Bohužel, po roce 1945 nastává v jeho životě zásadní zvrat. Musí čelit nespravedlivé-
mu nařčení z kolaborace s Němci, ačkoli během války na rozdíl od jiných kolegů nepřijal jedinou nabídku na roli v německém filmu.
Naopak s vděkem si na něho nedávno zavzpomínal herec Radovan Lukavský, který se díky angažmá v Burianově divadle mohl vrátit
z nuceného nasazení v roce 1944 domů. Přesto byl (až na třetí pokus) ve zmanipulovaném soudním procesu a po vynuceném křivém svě-
dectví v roce 1947 odsouzen. Ztratil tak čest, majetek i práci, do roku 1950 nesměl působit v žádném českém divadle a koncem 50. let
se účastnil již jen podnikových večírků ROH a nejpodřadnějších zájezdových estrád. Na jedné takové štaci na následky nachlazení pak
umírá. Smrt jednoho z našich největších komiků, který vynikal bohatým rejstříkem hlasových a mimických prostředků, smyslem pro
groteskní nadsázku a improvizaci, také životním optimismem, proběhla za naprostého nezájmu médií. Až v roce 1994 se díky nesmír-
nému pátracímu úsilí členů Společnosti V. Buriana dočkal plné rehabilitace, na dejvické vile, kde žil, mu byla v roce 1998 odhalena pa-
mětní deska a v témže roce byla v Divadle komedie odhalena jeho busta. V roce 1999 si pak od vděčných diváků suverénně vysloužil
v televizní divácké anketě další titul „komik století“. Eva Horníčková

Také violoncellista Jiří Hošek hbitě využil krásných
prostor v suterénu naší radnice k pokřtění dalšího
CD. Věnoval ho památce svého profesora Pravosla-
va Sádlo-Páva, který by právě 6. 2. oslavil 77. naro-
zeniny. Sešli se tu významní hosté, mj. paní Iva Sád-
lová a náš přední violoncellista prof. Josef Chuchro.
Cédéčko se skladbami pro violoncello a klavír po-
jmenoval J. Hošek „Klec pro dva slavíky“ a před-
stavuje se zde spolu s dcerou Dominikou (violon-
cello) a Luďkem Šabakou (klavír). Hudbu složil
Jaroslav Řídký a Luboš Sluka, druhá Hoškova dce-
ra Natálie zase navrhla obal. Jak se J. Hošek svěřil,
Pravoslav Sádlo - Páv ho jako jeho první profesor
velmi motivoval. Pod jeho vedením zaznamenal bě-
hem dvou let velký pokrok, díky kterému u violon-
cella také vytrval.
Křest CD zahájil vedoucí Odboru kultury J. Brabec

a zástupce starosty T. Mikeska, který také poděkoval organizátorovi oblíbeného žižkovského festivalu za obohacování koncertního ži-
vota. Myslím, že hold mu patří i za vytrvalé úsilí při hledání nekonvenčních prostor, jakými bezesporu je i sklepení naší radnice. Již se
těšíme, jaká nová neprobádaná místa vlídná k hudbě J. Hošek pro svůj festival zase objeví... Text a foto Stáňa Peričová

Ve vybraných lokalitách ČR (patří mezi ně i náš obvod) již sedm let probíhá sledování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu ke kva-
litě životního prostředí. Přesné rozpoznání rizikových a škodlivých faktorů a jejich účinků přispěje k účinné argumentaci pro získávání
prostředků na ochranu zdraví v ČR. Proto se v březnu až dubnu 2002 uskuteční ve vybraných lokalitách našeho města dotazníkové šet-
ření zaměřené na zkoumání nežádoucích zdravotních účinků životního prostředí.
Pokud budete pracovníky hygienické služby osloveni, věnujte, prosím, část svého volného času na vyplnění dotazníku, kterým budete
charakterizovat prostředí, v němž žijete, vaše zvyklosti a pocity související se zdravím. Velmi nám záleží na tom, abychom získali od-
povědi co největšího počtu obyvatel. Čím větší počet osob nám odpoví, tím budou údaje za naše město věrohodnější a váženější.
Šetření je anonymní a údaje budou použity pouze pro zpracování výše uvedeného úkolu. Výsledky budou součástí odborné zprávy o Mo-
nitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí za rok 2002, kterou obdrží jako každoročně v červenci-srpnu 2003 hygie-
nická stanice a představitelé města. Zpráva bude k dispozici i na internetu (www.szu.cz). Celorepublikové výsledky budou po vyhodno-
cení zaslány kompetentním úřadům a budou podkladem pro jednání s ekonomickými složkami státu o nápravě závad v ochraně zdraví.
Předem velmi děkujeme všem, kteří se šetření zúčastní, za vstřícnost a spolupráci.

Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí

Po pádu bachovského absolutismu ve staré monarchii začaly vznikat nejrůznější
vlastenecké spolky a v únoru 1862 také první česká tělocvičná organizace - Sokol.
Zakladateli Tělocvičné jednoty pražské se stali dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner,
kteří kladli důraz nejen na tělocvičný program, ale i na mravní hodnoty člověka
v duchu antické kalokagathie. Těmito zásadami se řídily a dodnes řídí všechny
sokolské jednoty. Jedna z nich - Sokol Královské Vinohrady - v únoru oslaví 115 od
svého vzniku.

Po zahájení činnosti Sokola 27. února 1887 se
začalo pravidelně cvičit a některé složky se br-
zy uplatňovaly na sokolských akcích u nás
i v zahraničí. Jednota se záhy stala největší,
vždyť třeba i po válce dosahovala počtu 12 500
členů. Některé složky se významně projevova-
ly v době první republiky. Byli to hlavně gym-
nastky a gymnasté, z nichž Alois Hudec (zem-
řel v lednu 1997) získal pro ČSR na
mistrovství světa v Paříži roku 1931 pět zla-
tých a v roce 1936 na olympiádě v Berlíně jed-
nu zlatou medaili (za cvičení na kruzích). Dnes
jsou v Sokole zastoupeny oddíly sokolské vše-
strannosti a sportovní oddíly, kde se cvičí pod-
le moderních směrů s vyškolenými cvičiteli.
Jsou v něm zastoupeny všechny věkové kate-

gorie od rodičů s dětmi až po nejstarší skupinu ve věrné gardě, kde právě v kolektivu na-
cvičují skladbu Pocta Werichovi pro sokolský slet v Liberci v červnu t.r. tři zdravé deva-
desátileté cvičenky a jeden pětadevadesátiletý muž. Cvičili na všech všesokolských
sletech v Praze, tj. od VII. v roce 1920 do XIII. v roce 2000. Úspěchů však dosahuje i mlá-
dež. Přejeme si, aby se necvičilo jen pro zdraví a radost z pohybu, ale aby se i nastupují-
cí generace držela etických zásad podle zakladatele Sokola Miroslava Tyrše a jeho po-
kračovatelů. Dr. M. Kalibová-Kaiserová a redakce

KdyÏ ‰éfredaktorka
odloÏí blok a tuÏku...
V minigalerii na poště v ulici Ze-
lenky-Hajského vystavila kon-
cem ledna sérii krajinných foto-
grafií nazvanou Mezi nebem
a zemí šéfredaktorka Radničních
novin Stáňa Peričová. Její poe-
tické záběry letní i zimní krajiny
se moc líbily, stejně tak slavil ob-
rovský úspěch i úvodní vydatný
sborový zpěv, o který se spolu
s autorkou postarali její kolegové
z pěveckého sboru. Poštovní
hymna Jede jede poštovský paná-
ček v jejich provedení všem pří-
tomným decentně připomněla, že
se stále nacházejí „jen“ na poště.

Foto Jan Dostál

Král komikÛ zemfiel pfied 40 lety

AÏ vám pfiijde dotazník

Družstvo vlastníků domu na Koněvově 109 využilo možnosti poděkovat touto cestou vedení MČ Praha 3 za ochotu,
porozumění a pomoc při zmodernizování domu. Družstvu se tak povedlo zlikvidovat kotelnu na pevná paliva a na-

hradit ji plynovým etážovým topením a také provést výměnu starých a shnilých oken za plastová. Poslední velkou akcí bylo zateplení fa-
sády našeho domu, čímž se docílila jak úspora na topení, menší znečišťování ovzduší, tak i zkrášlení tohoto 50 let starého domu. Všechno
se mohlo realizovat pouze s pochopením vedení a Zastupitelstva MČ Praha 3 a za pomoci několika jeho pracovnic, jmenovitě ing. Lenky
Kotkové, tajemnice výboru pro územní rozvoj, ing. Lenky Sajfrtové z ekonomického odboru a Jaroslavy Čajkové z Odboru výstavby.

Za družstvo ing. Milan Slameň, předseda družstva vlastníků domu Koněvova 109/1191
●

Paní Květa Dušková z Prahy 3 si velmi oblíbila Koncerty pro seniory za symbolické vstupné, které pravidelně pořádá Atrium v Čajkov-
ského ulici. Z jejího dopisu vyjímáme: Ráda bych poděkovala za pořádání těchto koncertů, na kterých jednou (někdy i dvakrát měsíč-
ně) prožíváme slavnostní sobotní odpoledne v příjemném koncertním sále s krásnou hudbou. Koncerty mají vysokou úroveň a citlivě vy-
bíraný program. Přála bych Vám vidět nadšené publikum na Koncertě Ivana Ženatého. Ale všechny jsou krásné, dosud nikdy jsem nebyla
zklamaná... Přeji hodně zdaru do další práce a plno dobrých nápadů, jako byl právě tento.

Pí‰ete  nám . . .

První kfitiny ve sklepení

Na Babočku, Rozrucha, Barona Prášila, Antona Špelce, Lelíčka, Hadimršku, kapitána
Korkorána či Ducháčka se přišel podívat také Burianův vnuk Vlastimil Kristl (vlevo)

A v˘stava na téma Îivotní prostfiedí do tfietice
Aby radniční galerie nezahálela, stihla ještě do uzávěrky našeho
čísla nabídnout ve svých prostorách výstavu nejzajímavějších
plakátů studentů středních výtvarných škol z Prahy 3. Po blesko-
vé výstavě v sále Paláce Akropolis, kterou jste asi mnozí neměli
možnost navštívit, se tu představují vítězné práce ze soutěže na
téma Životní prostředí, kterou vyhlásila radnice Prahy 3.
Výstavu otevřelo trio zobcových fléten studentů ze Základní
umělecké školy na Koněvově spolu se zástupci městské části
ing. T. Mikeskou, D. Muškovou a V. Toběrnou.
Na nápadité práce s tematikou recyklace, ochrany zeleně a ži-
votního prostředí vůbec je možné se podívat do 4. 3. v úředních
hodinách ÚMČ.

Text a foto Stáňa Peričová

Jiří Hošek s dcerou Dominikou po boku představuje jednoho z autorů hudby Luboše Sluku

140. v˘roãí zaloÏení SOKOLA

A. Hudec první v řadě na olympiádě 1936

Estetika hliníku,
tak pojmenovala soubor svých fotogra-
fií v pořadí další vystavující - Zora Ka-
livodová. Je absolventkou Střední prů-
myslové školy grafické, jako
profesionální fotografka v Hydropro-
jektu Praha využila své umělecké vlohy
ke spojení technické fotografie s výtvar-
ným výrazem propagační tvorby. Pravi-
delní návštěvníci Koncertní a výstavní
síně Atrium v Čajkovského ulici ji však
znají spíše ze zdejších kulturních akcí,
na jejichž pořádání se již několik let
s úspěchem podílí. V poštovní miniga-
lerii nabízí od 21. února detailní po-
hled na hliníkový odpadový materiál ze
skládky kovohutí Mníšek, pořízený
v sedmdesátých letech.

Eva Horníčková

Fotografie na po‰tû

Pfiedání ‰piãkové techniky

Autoportrét

Nádory konečníku a tlustého střeva představují jeden z nejzávažnějších zdravotních pro-
blémů posledních desetiletí. Česká republika se zařadila na první místo ve světových sta-
tistikách ve výskytu tohoto onemocnění. Jedním z nejdůležitějších programů sekundární
prevence je masové vyhledávání - depistáž - v rámci preventivních prohlídek praktickými
lékaři u občanů nad 50 let věku ve dvouletých intervalech testem na skryté - okultní -
krvácení ve stolici. U lidí s pozitivním výsledkem je doporučeno endoskopické vyšetření
tlustého střeva zevnitř pomocí přístroje tzv. kolonoskopu. Kolonoskopie umožňuje časnou
diagnostiku nádorů, polypů, nebo nenádorových onemocnění tlustého střeva, například
zánětů, divertiklů apod. V rámci podpory zdravotnictví v této oblasti věnovala Česká spo-
řitelna a.s. sponzorský dar Privátnímu zdravotnickému pracovišti EGK s.r.o. Zařízení do-
stalo kolonoskop a elektrokoagulační jednotku potřebnou při odstraňování polypů, ze kte-
rých nádory vznikají. Jen v loňském roce zde provedli přes 1000 endoskopických
vyšetření tlustého střeva a více než 800 endoskopických vyšetření jícnu, žaludku a dva-
náctníku. V říjnu 2001 se zdravotnické zařízení přestěhovalo do nového objektu Sanato-
ria sv. Anny na Jarově v ulici Luční 7a, Praha 3.

Ze slavnostního předávání kolonoskopu ředitelem OP České spořitelny Praha 2 ing. Mar-
tinem Němečkem (2. zprava) a ing. Otakarem Součkem, obchodním náměstkem (3. zprava)
do rukou MUDr. Anny Jungwirthové a MUDr. Jiřího Jungwirtha za účasti 1. místostarosty
MČ Praha 3 Vladimíra Holzknechta (3. zleva) a ing. Petra Haffnera - obchodního ředitele
firmy Olympus, která špičkovou endoskopickou technikou sanatorium vybavila (2. zleva).
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Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

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

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

■ Koupím pytel skleněných korálků. Čím
větší, tím lepší. Tel. 0606 502 382 
■ 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
■ ZŠ Nedvědovo nám.140, Praha 4 ot-
vírá pro příští šk. rok 4. a 5. plaveckou
třídu (doplníme i do 6. a 7. tříd). Zkouš-
ky se konají 26. 3. v 9 h na plaveckém
st. v Podolí. Informace - 41 43 29 10,
www.sport-service.cz/zsnedvedovo
■ 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
■ 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 080 533, 68 44 609
■ Astrologické poradenství, výklad ta-
rotových karet i po telefonu. Ing. Sei-
fertová. Tel. 6276507, 0607 679 674
■ Pedikúra u zákazníka. Tel. 69 73 160
■ 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 
■ Kvalitní • obkladačské • zednické
• instalatérské • malířské • lakýrnické
• střešní práce. 
Tel. 0603 349 249, 0603 597 792
■ Malířské lakýrnické a úklid. práce
včetně čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. Tel i zázn.
80 76 35, 0607 240 407, 0723 339 160. 
E-mail: corca@quick.cz
■ Dámská krejčová nabízí šití oděvů -
sukně, kostýmy, halenky - krátké termíny. 
Tel. 22 78 25 33, 0724 280 329
■ 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 prová-
dí úklid domů, chodníků a kanceláří.
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklido-
vých prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 22 713 324, 0606 894 544, 
0603 595 209
■ 1+1 I. k. 64 m2, hala, komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3 - stejný
i větší. Tel. 80 88 18

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

■ Vym. st. byt 2+kk, 59m2, I.kat, 2.patro,
P-3 u Židovských pecí za větší i OV, DV
L/B i před privatizací.
Tel. 6973116 – večer
■ I vy můžete mít krásné ruce
Aplikace gelových nehtů • Celé nehty
450 Kč • Doplnění 250 Kč • Potření vlast-
ních nehtů gelem 250 Kč. 
Kontakt: 0608 020 745
■ Účetní na Praze 3 nabízí kompletní
zpracování JÚ, PÚ, vč. mezd a daňových
přiznání i za r. 2001 zpětně. 
Tel. 0606 56 44 32
■ Opravy praček Whirpool Tamat a Tatra-
mat. Tel. 84 82 47 99, 0603 360 103
fa. Najman
■ Apiko účetní služby, též bytová druž-
stva, Žižkov. Tel. 0602/ 840 848
■ Doučuji angličtinu i němčinu - jak žáky
i dospělé. Tel. 227 207 52
■ Pokrývačství Grauer, 
opravy a rekonstrukce. 
Tel. 0603 167 980, tel/fax 81 97 10 23,
e-mail: grauer@mujbox.cz
■ Zahradnická firma Gartensta v.o.s.
hledá pracovníka(i důchodce) na lehkou
práci - sběr papírů a úklid ploch v pro-
storu vrchu Vítkova na území MČ Praha
3. V případě zájmu je možné vykonávat
i zahradnické práce. Výhodné platební
podmínky. Kontakt 0777/827 689,
e-mail: gartensta@gartensta.cz
■ Studio Zdraví, občan. human. sdružení
Jakubská 3, Pha 1 tel. 22 31 57 90, 
0604 580 509 Vám zajistí: zájezdy a pobyty,
rekondice, rekreační ubytování, dopravu.
• služby- rehabilitační cvičení a masáže • ob-
čansko-právní poradnu zdarma • jazykové
kroužky • posezení s možností občerstvení •
přednášky a besedy, vycházky Prahou.
■ Vyměním byty 1+1 (u majitele na P-3)
a gar. na P-8 státní za byt 2-3+1. 
Tel. 0607 658 241
■ Vyměním dr. byt 4+1, 102 m2 Jarov za
2 menší dr. nebo za 1 v obl. Jarova + dopla-
tek. Tel. večer. 68 43 674 nebo 0723 043 790
■ Pronajmu garáž, Malešická ul. 
Tel. 663 163 07 – večer
■ Prodám chatku 16 m2 v zahr. osadě
Jarov, udržovaná. Tel 0602 237 505
■ Vyměním byt 1+1 jako 2+kk 2. patro
před privatizací za větší na Praze 3. 
Tel. 0602 237 505
■ Pěkný 1+1 státní, 46 m2 zvýšené přízemí
okna do ulice Čajkovského, tel., WAW,
koupelna, špajz, sklep, patro v bytě, za ja-
kýkoli větší nebo stejný i pavlačový v P-3,
státní. Tel. 22 71 19 51
■ Garsoniéru vyměním za větší. P-3 za P2,
P3. Tel. 0603 977 998, 22 71 00 55
■ Pronajmu občerstvení, restauraci, bar
apod. Slušné jednání. Tel. 0602 391 494

ANGLIČTINA - víkendy (15-20 hodin) v Praze 3
od začátečníků po velmi pokročilé

RODET - Dr. Čiháková, tel.: 62 77 503, 0603 869 113

Plavecká škola ŠIPKA
otevřela dne 2. 2. 2002 sobotní kurzy

plavání na Žižkově 
Individuální přístup, 

100% péče - pouze 5 osob ve skupině
Informace a přihlášky 

na tel: 51 61 78 34, 0604 34 34 30

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, zdobení nehtů,
P-shine, prodlužování nehtů,

manikúru, masáže rukou.
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

PATROVÉ GARÁŽE
v ulici Nad Ohradou

vlastní pozemek
po kolaudaci

v 06/2001
cena 250 tis. Kč

kontakt: 02 66310068

Seifertova 22, Praha 3, 
Tel: 22 71 84 20 
0777/212 170

ZDARMA zkušební pár 
kontaktních čoček a čisticí roztok 
Při předložení tohoto inzerátu 

SLEVA 50% na oční vyšetření, 

nebo 5% na nové brýle. 

Dále nabízíme: 
brýle z titanu 
plavecké a potapěčské brýle 
(i dioptrické)

N O V Á  T E N I S O V Á  H A L A  N A  Ž I Ž K O V Ě
Praha 3 -  Žižkov,  Chelčického 43 naproti  ZŠ

Provozní doba: Po - Ne nepřetržitě od 6.00 do 6.00 hodin
Nabízíme:
- 3 tenisové kurty a 1 víceúčelové hřiště (nohejbal, házená,

volejbal aj.) s umělým povrchem Lano-Wimbledon
- tenisová škola  - kurzy tenisu pod vedením odborných

trenérů
- atletická dráha
- prodej a půjčovna raket a míčů
- bar a jiné potřebné

Kontakt: 0606/810 852  www.tenisolsanska.cz

Diskusní večer
s Václavem Klausem

Kdy: 12. 3. 2002
od 18 hodin

Kde: Národní dům
na Vinohradech
náměstí Míru
Majakovského sál
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DZIVAS JEKHETANE -  Z̆ I JEME SPOLU
Potkáváme se na ulici, v obchodech, vídáme se ve školních třídách, nedávno jsme vedle sebe tančili na „Kostničáku“ při
masopustu. Naše zkušenosti bývají příjemné, jindy zase ověřují míru naší tolerance. Zkrátka žijeme spolu. V Praze 3
romská menšina bydlí již delší dobu, a proto je tu její soužití s místními podle slov publicisty a sociologa Václava Troja-
na (rozhovor s ním najdete na str. 9) možná méně konfliktní než v jiných městských částech. Romům se na Žižkově líbí
a tvoří nemalé procento zdejších obyvatel. Jak se dál dozvíte, působí zde romská sdružení, sídlo tu má romský časopis,
romská kurátorka Úřadu městské části byla pozvána na společnou rozpravu na téma rasismus k Václavu Havlovi.
Soužití s Romy není jistě vždy jednoduché. Pro pochopení romského vnímání světa, kultury a myšlení však neuškodí alespoň letmé se-
známení s jejich historií, neboť řada věcí má své kořeny a souvislosti právě zde.
Romové pocházejí z Indie, odkud odešli před více než tisícem let. První zprávy o Romech u nás se datují z doby kolem 10. století, kdy
se pohybovali střední Evropou a nabízeli své zboží a služby. Na většině území byli známí jako kočovníci, kteří jsou dnes tady, zítra zas
jinde a kterým záleží zejména na těch, s nimiž putují. Ti od nich čekali především, že se postarají o svou rodinu a budou dodržovat nor-
my skupiny. Romská rodina byla vždy velká - nejen počtem dětí, ale především jako rodinné soužití více generací.
Po 2. světové válce přežila v Čechách a na Moravě jen hrstka z původní romské komunity, většina se stala obětí nacistické genocidy. Mís-
to těchto tradičních a mnohdy už velmi dobře adaptovaných rodin sem začali ve velkém množství (díky prostupnosti státních hranic) prou-
dit Romové z jihu a ze Slovenska. Získali pracovní místa a byty v pohraničí (ale i v řadě měst ve vnitrozemí, včetně Prahy), kam zvali
i další spřízněné rodiny. Ovšem vybydlené pohraničí s chaotickými poměry jejich integraci příliš neusnadnilo. Místo postupného splynu-
tí s českou a slovenskou většinou rostl kontrast sociokulturní úrovně. V roce 1958 pak vzala vláda olašským Romům možnost kočovat a ti-
síce osad na Slovensku mělo být postupně likvidováno a jejich obyvatelé rozptýleni tak, aby v žádné obci nezůstalo více než 5 % Romů.
Násilné přesídlování do určených míst roztrhalo tradiční rodinné vazby a zasadilo Romy bez jakékoliv koncepce, kam se to právě hodilo.
Rok 1989 sice přinesl Romům opět „svobodu“ a možnost rozvíjet svou kulturu, ovšem brzy se ukázalo, že to již příliš využít neumějí.
Zásadním problémem, který určuje postavení Romů v naší společnosti, je jejich nízké vzdělání. Prostředí, ve kterém žije většina rom-
ských dětí, brání tomu, aby se plynule zapojily do běžné školní výuky. Vzdělání se navíc příliš necení, vždyť se bez něj dobře obešly ce-
lé předchozí generace. Na svou obranu Romové tvrdí, že při současné míře diskriminace pro ně většinou stejně zbývají místa kopáčů
a uklízeček, pokud je někdo vůbec zaměstná. Vytváří se tak ovšem bludný kruh vzájemných výčitek, který lze jen obtížně rozetnout. 
Romské děti jsou od malička vychovávány volněji a vedeny k tomu, aby se projevovaly spontánně (na rozdíl od našich zvyklostí). Ty-
pická je také všeobecná orientace na přítomnost spojená s minimálním zájmem o vzdálenější budoucnost. Z toho bohužel vyplývá ne-
dostatek odpovědnosti a vytrvalosti. Silnou stránkou Romů je tradičně hudba a tanec - smysl pro rytmus mají v krvi již po generace.
Ovšem hudebnických rodin, které by se v dnešní době uživily, je pomálu.
Bohužel, čím větší je konkurence na trhu práce, tím horší budou vyhlídky na práci, navíc většinou nekvalifikovanou. Již nyní přináší vy-
soká nezaměstnanost Romů přímé ekonomické důsledky, nezaměstnaní jsou často chronickými neplatiči. Ovšem závažnější jsou dů-
sledky nepřímé, a to postupná demoralizace.
Jak uvádí socioložka Jiřina Šiklová, na základě četných jednání s romskými aktivisty, k přímému návratu k romské původní kultuře (tak
významnému pro posílení identity) se nikdo z nich příliš nehlásí. Běžnější je dnes přizpůsobování se majoritě, přijetí jejího životního
stylu i se všemi negativy. I romština se v běžné komunikaci vyskytuje stále méně, přitom pro identitu má právě jazyk nejvyšší hodnotu.
Důsledkem tohoto stavu je, že romské děti nehovoří nijak dobře ani romsky, ani česky.
Je však již několik signálů ze strany nově vznikajících romských komunit a společností a nových romských časopisů, že si Romové hroz-
bu zániku svých tradic, kultury i identity uvědomují. Několik možností, které by tomu mohly napomoci, představujeme na těchto strán-
kách. Těmi však nic nekončí. Tematice romské menšiny, protože „Žijeme spolu“, se budeme věnovat i v příštích číslech. Máte na to svůj
názor a mohl by být zajímavý i pro další čtenáře? Napište nám ho - těšíme se na něj.

Stáňa Peričová, podle knihy Pavla Říčana „S Romy žít budeme, jde o to jak“

Tak si říkají kluci a holky z ta-
nečního kroužku při Základní
škole na Havlíčkově náměstí.
Kroužek romských písní a tanců
pod vedení romských asistentů
Roberta Marcína a Jany Telváko-
vé vznikl v září loňského roku
a pravidelně jej navštěvuje 11 dě-
tí z šesté až deváté třídy. Zpívají,
hrají na kytary a tančí romské pís-
ně. Choreografie je kolektivním
dílem, neboť, jak říká Jana Telvá-
ková, romské děti umí dříve tan-
čit než chodit.
Zatím nacvičili flamenco, čardáš
a další maďarský tanec, který
předvedli zatím jen na akcích
školy. Na své velké veřejné vy-
stoupení se teprve připravují.

Michaela Púčiková, 
foto Eva Horníčková

Jiří Gorol pracoval tři roky jako asistent v Základní škole na Havlíčkově náměstí, v současnosti je zaměstnán na Úřadu městské části
Praha 10 jako referent. Už 8 let působí v souboru romských tanců Čiriklouro.
Původně jsme si měli povídat jen o souboru, do kterého chodí děti ze třetího i desátého obvodu, a to nejen romské, a také o táborech, na
které spolu s paní Melmerovou jezdí. Ale nakonec je to povídání o klubu, do kterého by mohla chodit romská mládež během týdne,
i v sobotu a neděli, kam by mohli zajít i rodiče, kde by mohly zkoušet romské kapely, soubory, divadla, kam by si mohli zajít jen tak po-
povídat, o klubu, který zatím bohužel neexistuje.
● Proč je pro Vás klub tak důležitý?
Romská rodina je trochu jiná než česká. Většina dětí má více volnosti, než na jakou jste zvyklí. Když je klukovi pět nebo šest, nechají
ho rodiče klidně běhat po ulici, musí se jen do večeře vrátit. Děvčata to mají těžší, ty nemají tolik volnosti, o jejich dobrou pověst rodi-
na dbá. Takže když moje patnáctiletá sestra přes zákaz odešla na rande, použil otec oblíbenou výchovnou metodu, ustřihl jí vlasy, a pro-
tože Romky krátké vlasy nenosí, zůstala pak čtyři měsíce doma, než jí dorostly. Navíc ze své práce romského asistenta vím, že ne všich-
ni rodiče dbají na to, aby se děti připravovaly do školy, v tom všem může klub pomoci.
● Co všechno pro romské děti děláte?
Za týden odjíždíme s dětmi, vlastně s mládeží, kterou znám z táborů, na hory. Mimochodem, když jedni majitelé chaty zjistili, co jsme
zač, naši rezervaci zrušili. Naštěstí jsme sehnali jinou chatu. Také máme soubor, teď bych rád nacvičil muzikál, tady na Žižkově je totiž
strašně moc šikovných muzikantů, už pro ně mám role. Každou sobotu hrajeme fotbal, loni jsme uspořádali i turnaj.
● A co drogy?
To je tady na Žižkově a v Karlíně opravdu problém, sám znám kluky, kteří fetují. Ale znám taky ze svého nejbližšího okolí kluky, kteří
brali drogy a dneska jsou čistí. Kdyby mi na zkoušku nebo třeba na fotbal přišel kluk zfetovaný, tak mu ještě dám šanci, musím ho mo-
tivovat, aby si vybral. Myslím, že v těch čtrnáct, patnácti se s nimi ještě dá něco dělat. Důležité je, aby nemuseli bloumat po ulici nebo
čekat před hernou na rodiče.
● Co všechno chcete Romům v plánovaném klubu nabídnout?
Určitě hodně kroužků, od tance, zpěvu po výtvarnou výchovu či vaření... Už mám lidi, kteří by ty kroužky vedli. Hodně rodičů, co ma-
jí děti v souboru, je dobrými muzikanty a zahráli by si s námi. Teď zkoušíme v Biskupcově v Armádě Spásy, fotbal hrajeme na desítce,
ale ne všichni můžou a chtějí dojíždět. Klub bych rád otevřel pro romské asistenty, aby se mohli setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Pro-
stě místo, kam by si lidé mohli přijít popovídat. Michaela Púčiková

Kamen te tavel laãho pi‰ot ?
Ta taven Devleha, aľe mek angľoda prethoven andre čechiko čhib:
Randen trin abo štar bareder gruľi u taven len. Paľis čhoren upral
čepo thudoro u pučinen. Andro baro čaro abo pre tabla čhiven kaj-
se duj bare burňika thulo aro, upre čhiven čepo lonoro, jandro abo
jandreskero šargo, čhoren ľetno paňori u ušanen chumer. O chu-
mer našt’i avel aňi kovlo, aňi zoralo. Rozvalkinen pro sanes u čhi-
nen avri kajse okruhla abo štarešingengere kotora. Pre kola kotora
thoven čepo pučimen gruľi vareko thovel upre the armin abo ciral,
prethoven len andre u keren cikne pišota. Lačhes kikiden, kaj te
na rozdžan andro paňi. Andre bari piri thoven te tad’ol londo paňi.
Sar imar o paňi kerado, čhiven o pišota andre. Sar pen len duvar
trival upre, kiden len andal o paňi avri. Andre aver piri thoven
brindza abo ciral, o pišota čhiven andre u lačhes mišinen. Upre šaj
čhoren mek žiros abo biľardo čhiloro - u paľis imar šaj bešen tele
u chan! Chan Devleha!

Chcete si uvafiit dobr˘ pi‰ot ?
Oškrábejte tři nebo čtyři brambory a uvařte je. Potom na ně nalij-
te trochu mléka a rozmačkejte je. Do velké mísy nebo na vál na-
sypte asi půl kila hrubé mouky, přidejte trochu soli, vejce nebo
žloutek, zalijte trochou vody a vypracujte těsto. Těsto nesmí být
ani řídké, ani husté. Vyválejte ho natenko a vykrajujte z něho ko-
lečka nebo čtverečky. Na tyto kousky dejte trochu rozmačkaných
brambor někdo dává i zelí nebo tvaroh a přeložte je napolovic.
Tvořte malé taštičky. Dobře je po stranách stiskněte, aby se ve
vodě nerozpustily. Do velkého hrnce dejte vařit slanou vodu.
Když je voda vařící, naházejte do ní taštičky. Jakmile vyplavou,
vyndejte je z vody. Do druhého hrnce dejte brynzu nebo tvaroh,
přidejte taštičky a dobře promíchejte. Navrch ještě můžete nalít
trochu tuku nebo rozpuštěného másla a pak už můžete jen used-
nout a jíst ! Dobrou chuť !

Z publikace H. Šebkové a E. Žlnayové - Romaňi čhib

Romano dÏaniben
Jedná se o časopis romistických studií, který vydává Společnost přátel časopisu Romano
Džaniben. Vychází čtvrtletně od roku 1994. Pojednává o životě a kultuře Romů u nás i ve
světě. Obsahuje odborné i populárně zaměřené články, ukázky romské slovesnosti, litera-
tury (v romštině a v překladu), výtvarného umění, hudby apod., aktuální informace a re-
cenze vybraných publikací o Romech. Sídlo redakce: Cimburkova 23

Teen Challenge
je mezinárodní křesťanská organizace, která pomáhá lidem s problémem závislosti na dro-
gách. Vznikla v 50. letech v New Yorku a v roce 1994 začala působit také v České re-
publice. V současnosti je rozšířena v šedesáti zemích světa.
Tato organizace bude na Praze 3 provozovat tzv. denní centrum pro děti, jehož cílem je
poskytovat preventivní péči dětem, které pocházejí z dysfunkčních rodin. Děti v tomto
centru mohou využít tento čas např. k psaní domácích úkolů, doučování nebo k výtvarné
či hudební činnosti, sportu, modelářství a dokonce se mohou zúčastňovat víkendových
pobytů mimo Prahu. Sídlo denního centra od 18. 2. 2002: Chlumova 15

Armáda Spásy
Od roku 1991 funguje dětský klub při denním centru AS v Biskupcově ulici 36 na Praze
3. Od září 1996 do klubu začaly docházet i romské děti. Klub byl přejmenován na Dětský
klub Boží bojovníci. Armáda Spásy poskytla bezplatně své nebytové prostory dětskému
romskému souboru Čiriklouro, jehož členové se zde scházejí jednou týdně.
Kontaktní osoba Mgr. Daniel Němec

Obãanské sdruÏení pro mimo‰kolní sportovní aktivity – Sport
Jedná se o sdružení, který provozuje tzv. boxing club. Trenér Stanislav Tišer

SdruÏení pfiátel romské kultury
Občanské sdružení, které funguje již od roku 1991, pořádá jednorázové letní výchovné tá-
bory vždy na konci školního roku. Předsedou tohoto občanského sdružení je Irena Mel-
merová. Sídlo OS je v Roháčově 23.

âeskobratrská církev evangelická
Provozuje mimoškolní aktivity pro děti ulice. Jednotlivých akcí se zúčastňují jak romské,
tak i české děti. Zodpovědná osoba je farář Christof Lange. Sídlo v ulici Prokopova 4.

Obãanské sdruÏení  PERUM
Soubor se zaměřuje na udržování romských tradic a romského folklóru, zkouší v Rom-
ském centru na Praze 5. Vystupuje na různých akcích, které jsou spojené s romskou té-
matikou jako je např. Romfest, Khamoro. Zodpovědná osoba je Agnesa Horváthová.
Sídlo OS je v ulici Viklefova 20.

Nadace Open Society Fund Praha
Nabízí grantové programy v oblasti vzdělávání  a občanské společnosti. 
Program Stipendia pro nadané romské studenty je zaměřený na podporu romských stu-
dentů vysokých škol, vyšších odborných škol a středních škol, kteří mají předpoklady
k ukončení příslušného vzdělávacího stupně a k postupu na vyšší stupeň, nebo těch, kte-
ří se připravují k přijetí na uvedené typy škol. Cílem programu je motivovat nadané rom-
ské studenty, aby neukončovali předčasně studium a dosahovali nejvyššího možného
vzdělání. Program Letní škola angličtiny pro nadané romské studenty je určen nadaným
romským studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří ovládají alespoň
základy angličtiny. Cílem programu je umožnit studentům pobyt na Třítýdenní meziná-
rodní letní škole na Západočeské univerzitě v Plzni. Program podpory romských studen-
tů a absolventů při stážích v neziskových organizacích je určen pro organizace, které by
stáž mohly poskytnout, tak i pro jednotlivce, kteří chtějí stáž absolvovat. Stáž je určena
především pro mladé Romy, kteří chtějí v budoucnu pracovat v neziskové organizaci,
a touto cestou by chtěli získat potřebnou praxi.
Cílem grantového a asistenčního programu  podpory romské menšiny je podpora rozvoje
a integrace romské menšiny. Podpora bude zaměřena zejména na zakládání a provoz lo-
kálních komunitních center a zapojování nevládních neziskových organizací podporují-
cích romskou menšinu do procesu komunitního rozvoje.

Le Devleskere âhave - BoÏí Dûti

O romském klubu

âasopisy a sdruÏení, pÛsobící na Praze 3

foto Karel Cudlín

Obrázky v této příloze namalovaly romské děti ze ZŠ Havlíčkovo náměstí
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âasopisy vydávané v romském jazyce
● ROMANO HANGOS

- vychází 1x za 14 dní, vydává Společenství Romů na Moravě, 
adresa redakce: Dominikánské náměstí 4/5, 613 00 Brno

● ROMANO KURKO
- vychází měsíčně, vydává Obč. sdružení pro romský národnostní tisk ČR Brno, 
adresa: Moravská typografie a.s., Moravské náměstí 13, 613 00 Brno

● AMARO GENDALOS - Naše zrcadlo
- společensko-kulturní měsíčník, vydává Sdružení Dženo, 
adresa: Dženo, V Tůních 11, 120 00 Praha 2

● KEREKA
- vychází měsíčně, vydává Demokratická aliance Romů v ČR, 
adresa: DAR v ČR, Pospíšilova 70, 757 01 Valašské Meziříčí.

Rozhlasové vysílání
● „O ROMA VAKEREN“ - Romové hovoří
3x týdně vysílá Český rozhlas, je téměř výlučně v českém jazyce každé úterý a čtvrtek 
19 - 19.15 h nebo 19.45 - 20 h na frekvencích regionálních studií a každý pátek od 20.05 
do 20.30 h na vlnách ČRo1 - Radiožurnál 94,6 FM. Pořad se vysílá také v pondělí 
a ve středu v 19.45 h na vlnách ČRo 6 - Radia Svobodná Evropa.
● Romský klub dorozumění
Vysílá ČRo Regina Praha každý lichý týden v pondělí v češtině a romštině na frekvencích
100,7 FM a 92,6 FM od 19.10 hodin.

Knihy RomÛ a o Romech
● Elena Lacková: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
E. Lacková, která byla mj. první romskou studentkou Univerzity Karlovy, brilantně a s hu-
morem vzpomíná na dětství v romské osadě na vých. Slovensku. Vydalo nakl. Triáda.
● Tera Fabiánová: Tulák
Romská pohádka z pera romské spisovatelky. Vydala Univerzita Palackého v Olomouci.
● Markus Pape: A nikdo Vám nebude věřit
Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku. Kniha byla napsána na základě dosud ne-
použitých archivních materiálů a osobních výpovědí. Vydalo nakl. G+G 1997.
● Milena Hübschmannová: Amari abeceda - Naše abeceda
Slabikář pro nejmenší v české a romské verzi. Není určen pro děti, které nedovedou číst,
ale pro ty, které si svou znalost čtení chtějí ověřit. Vydalo nakl. Fortuna 1998.
● Co už umím - česko-romské povídání pro přípravné třídy
Soubor 22 celostránkových barevných situačních vyobrazení, která rozvádějí tematické
okruhy - jevy a situace, které děti obklopují a které mohou bezprostředně pozorovat. Vy-
dalo nakl. Fortuna 1998. (viz obrázek)

Uvádíme pouze v˘bûr - podrobnûj‰í informace: www.romove.cz

Cílem tohoto nadačního fondu je poskytovat podporu a příspěvky občanským sdružením,
zabývajícím se romskou tradicí a vzdělávací činností pro romské děti a mládež.
Nadační fond Safe - House byl zaregistrován Krajským soudem v roce 2000. V čele správ-
ní rady stojí její předseda a zakladatel fondu, britský občan Nicholas Miles Kirke, další-
mi členy rady jsou Libuše Rypáčková a Irena Melmerová.
Občanská sdružení, která mají zájem o finanční podporu, si mohou podat písemnou žá-
dost o grant spolu s projektem a finanční rozvahou na adresu:
Nadační fond Safe-House, Moskevská 25, Praha 10.

Nadační fond Safe - House je také sponzorem této přílohy.

Že i kostel může mít pro romské děti své kouzlo, ukazuje farní sbor Českobratrské církve evangelické na Žižkově. Mezi účast-
níky nedělních bohoslužeb v Betlémské kapli je pravidelně i řada romských dětí. Mají svůj vlastní program, hrají divadlo nebo
jezdí na výlety. Zdejší farář Christof Lange (40) je původem z Německa a působí na Žižkově tři roky. Nechce sloužit jen tradič-
ním evangelíkům, ale také „těm, se kterými tu žijeme“.
Zdejší farní sbor existuje víc než 100 let a prošel podobným vývojem jako naše městská část. V kdysi hustě obydlené
dělnické čtvrti vzniklo početné církevní společenství. Dnes tu z původních obyvatel i členů církve zůstala většinou jen starší generace.
„Když jsem v roce 1999 převzal sbor, musel jsem si klást otázku, komu budu vlastně sloužit, kdo dnes potřebuje církev... Snažili jsme
se nabídnout něco přitažlivého i těm, kteří zatím neměli kontakt s církvemi. Pozvali jsme žižkovské děti jednu sobotu do kostela, kde
jsme s biblickým tématem, hrami a písničkami strávili odpoledne a skončili bohoslužbou. A velký ohlas měl výlet na hrad Kokořín, kte-
rého se zúčastnilo okolo 20 dětí. Nevadilo, že jsme hrad ani nestihli, ale v pískovcových jeskyních jsme měli nádherné hry a děti byly
nesmírně vděčné. To nám potvrdilo, že děláme něco užitečného. Od té doby jsme, většinou ve spolupráci s katolickou farností sv. Pro-
kopa, podnikli řadu akcí a výletů. Loni jsme s dětmi vyrazili do ulic s lampiony na svátek Martina.
● Jak si romské děti našly cestu do kostela - Na těchto akcích jsme říkali, že v našich kostelích se toho v neděli děje ještě víc, ať dě-
ti přijdou a podívají se. Moc jsme s tím ale
nepočítali. A jednoho dne se tři sourozenci
opravdu přišli podívat. Od té doby máme
v neděli dvojí program: v půl desáté se
všichni sejdeme a po společném začátku od-
cházejí děti na svou bohoslužbu. To se veli-
ce osvědčilo a pravidelná účast 5-15 dětí na-
še nedělní shromáždění nesmírně oživila
a obohatila. Rodiče celkem přijímají, že se
snažíme děti něco naučit a že smysluplným
způsobem tráví volný čas. Sami k nám sice
nechodí, ale svěří nám potomky třeba na vý-
let, a tak jsme si vědomi jisté důvěry i z to-
ho vyplývající odpovědnosti.
● Náboženství ve škole - Viděl jsem, že by
bylo dobré s romskými dětmi dělat něco
soustavnějšího. Problémem byl věkový roz-
díl - když např. 10leté děti přivedou své 3le-
té sourozence, je těžké nabídnout něco pro
všechny. Proto jsme ředitelce ZŠ na Havlíč-
kově náměstí spolu s farářem M. Szabo
z římskokatolické farnosti nabídli výuku ná-
boženství. Probíhá od září 2001 jako nepo-
vinný předmět, na prvním stupni máme tři
skupiny po jedné hodině v týdnu. Protože se koná většinou na závěr výuky, přihlásila děti jen menšina rodičů. Ovšem ti, kdo chodí, ma-
jí velký zájem, a tak s nimi můžeme dělat „výuku na míru“. Myslím, že znalosti o náboženství a etická orientace jsou součástí obecné-
ho vzdělání a je dobré, když náboženství je nepovinný, ale řádný předmět i ve státních školách. Náš pokus může s podporou školy jistě
pokračovat a získat pevné místo ve školním rozvrhu.
● Divadlo nejen o vánocích - Před Vánocemi se u nás tradičně konala „besídka“, na které se podílely děti a mládež z evangelických ro-
din s hudbou a divadlem. Zeptali jsme se i romských dětí, jestli mají chuť s námi připravit vánoční divadlo. Hra pak přivedla do kostela
řadu nových dětí i rodiče, kteří se chtěli podívat. Loni hrálo asi 25 dětí, polovina byla z romských, polovina z „bílých“ rodin. Naše var-
hanice Daniela Kadlecová s nimi ještě nacvičila koledy. Teď každou sobotu pracujeme na scénáři nové hry „Mojžíš - princ Egypta“.
● Co bude příště - Na sobotu 13. dubna odpoledne zase zveme děti odpoledne do kostela - víc zatím neprozradím. V květnu, až bude
tepleji, bude další výlet, tentokrát do Staré Boleslavi, kde slouží bývalý farář od sv. Prokopa Vl. Kellnar. Pozval děti, abychom ho ná-
vštivili v jeho novém působišti. Text a foto Stáňa Peričová

Již poosmé spolupořádá Městská část Pra-
ha 3 s OS Sdružení přátel romské kultury
letní 14 denní táborové pobyty pro děti ze
sociálně slabých a dysfunkčních rodin. Ab-
solvují je převážně děti z romských rodin
z Prahy 3 a Prahy 10 ve věku od 8 do 13 let.
Finanční prostředky jsou složeny z několika
grantů, např. z prostředků MŠMT, magistrá-
tu a obou městských částí.
Tyto tábory mají pro děti především ozdrav-
ný význam - pro některé z nich jsou jediným
pobytem v přírodě za celý rok.
Nenásilnou formou se zde seznamují také se
sexuální výchovou, výchovou k partnerství
a velká část programu je věnována proble-
matice drogové závislosti.
Například v loňském létě navštívily děti tá-
bor v Brtnici u Jihlavy. Zúčastnilo se ho cel-
kem 37 dětí z Prahy 3 a 10 ve věku 8-14 let.
Jako vedoucí zde působili pracovníci ÚMČ
Praha 3 a 10 a romská asistentka z ZŠ Hav-
líčkovo náměstí. Zkušeným vedoucím po-

máhali tři šestnáctiletí praktikanti, bývalí absolventi táborů, kteří jsou připravováni na funkce vedoucích oddílů. Do programu byla za-
řazena osvětová činnost a besedy na téma slušné a společenské chování, drogy, rasizmus a historie Romů. Nedílnou součástí byly
samozřejmě sporty - děti soupeřily ve vybíjené, kopané, kromě táborové olympiády se konal i turnaj ve stolním tenisu. Večer zase pro-
běhly soutěže ve zpěvu, tanci, společenské hry, volba MISS a MISSáka tábora, nechyběla ani noční bojová hra. Děti jely na celodenní
výlet do Jihlavy, kde navštívily katakomby a ZOO, prohlédly si také Telč a telčský zámek.
Málokdo ví, že OS Sdružení přátel romské kultury jako jediní v republice zajišťují výchovu svých budoucích vedoucích a organizátorů
podobných táborů z řad Romů. Irena Melmerová

Irena Melmerová
Vedoucí oddělení sociální prevence a protidrogový koordinátor

● oddělení působí k překonání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc, poskytuje systematickou výchovnou
a poradenskou péči

● podle svých možností poskytuje občanům společensky nepřizpůsobivým a majícím trvalý pobyt v MČ Praha 3 trvalé bydliště, pomoc
při překonání jejich obtížných životních poměrů

● poskytuje pomoc osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě poskytuje pomoc osobám propuštěným z výkonu trestu. Po-
máhá při vytváření příznivých podmínek pro jejich resocializaci.

● zajišťuje funkci protidrogového koordinátora, který
koordinuje protidrogovou politiku MČ Praha 3. Dále
poskytuje poradenství osobám závislým na alkoholu
a jiných toxikomániích.

● zajišťuje funkci poradce pro národnostní menšiny
● vykonává a zodpovídá za funkci opatrovníka u osob,

kterým byla soudem ustanovena opatrovníkem Měst-
ská část Praha 3, v rozsahu dle rozhodnutí soudu.

Margita Lakato‰ová
Sociální poradce pro národnostní menšiny 

provádí  např.:
● sociální poradenství, převážně romské komunitě
● působí osobním jednáním na majoritní společnost, na

minority s cílem eliminovat fašistické, rasistické, dis-
kriminační, xenofobní a intolerantní jednání mezi tě-
mito skupinami

● spolupracuje s romskými společenskými, kulturními
a politickými organizacemi

● napomáhá při vyřizování občanství
● pomáhá při získání stipendia romským studentům

apod.

Nadaãní fond Safe - House

I kostel  mÛÏe  mít  pro  romské dûti své kouzlo

Praha 3 nabízí dûtem letní tábory

Pfiedstavujeme vám:

M. Lakatošová I. Melmerová
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● Dlouhodobě se věnujete postavení Romů v České republice. Jaká je
situace v kontextu posledních deseti let ?
V roce 1989 si jen velmi málo lidí uvědomovalo a připouštělo existenci ra-
sizmu a xenofobie v české společnosti. Když jsme na to začali poukazo-
vat, tak nejen politici, ale i normální lidé byli velmi pobouřeni.
● A bylo Romům za dob socialismu lépe ?
Politika komunistického režimu byla také protiromská, jako příklad bych
uvedl leckdy násilné přesuny Romů ze Slovenska na různé velkostavby so-
cialismu či případy sterilizace romských žen. Komunisté neprojevili žád-
né pochopení pro kulturu a odlišnost romského etnika. Kočování bylo za-
kázáno zákonem z roku 1958 a lidé, kteří neměli jiný domov než
maringotky, byli násilně ubytováváni a bylo s nimi mnohdy zacházeno ja-
ko se zločinci. Ostatně už za první republiky byl vydán zákon o potulce
a cikánském způsobu života. Předsudky zde existovaly i v historii. Je tře-
ba si však také uvědomit, že pro mnohé Romy, zejména pro ty nejchudší,
byl dříve život snazší, protože nebyli vystaveni tak silným diskriminačním
tlakům, nezaměstnanosti a sociálnímu stresu.
● A po roce 1989 ?
Od roku 1989 existovaly viditelné projevy agresivní nenávisti vůči nečes-
kým obyvatelům. Můj kolega z práce, doktor matematiky, je vietnamské-
ho původu. Když ho v metru napadla skupina skinheadů, ostatní cestující
jen mlčky přihlíželi. Tenkrát řekl: „Nebolely mne rány od těch primitivů,
ale lhostejnost spolucestujících.“
Když jsem v polovině devadesátých let hovořil s českými politiky, tak se
nikdo neodvážil otevřeně proklamovat proromskou politiku. Naopak Re-
publikánská strana dr. Sládka svou výrazně rasistickou rétorikou zaujala
svého času nezanedbatelné množství voličů.
Pro začátek devadesátých let jsou typické otevřeně protiromské
administrativní akty, jako Jirkovská vyhláška, která byla otevřeně diskri-
minačním dokumentem. V Ústí nad Labem bylo protiprávně za účasti
městské policie vystěhováno několik romských rodin. A takových případů
je celá řada. K těmto administrativním aktům je třeba zařadit i text zákona
o nabývání českého občanství pro občany bývalého Československa.
Pro tuto dobu jsou příznačné i neskrývané sympatie ke skinheadskému
hnutí ze strany některých příslušníků policie, v řadách místních zastupi-
telstev, administrativy i obyvatel. Dnes lze říci, že po tolika agresivních
událostech, rasisticky motivovaných zločinech a i vraždách, tato podpora
přestává existovat. Xenofobní nálady v české společnosti postupně sláb-
nou a dnes existují jen v latentní podobě.
● Jaká je tedy situace v české společnosti dnes ?
Určité zlepšení rozhodně nastalo, například nedávno soud klasifikoval ja-
ko rasisticky motivovanou vraždu Roma spáchanou příslušníkem hnutí
skinheads - to je velký pokrok. Na začátku 90. let by to možná vůbec ne-
bylo považováno za vraždu... To jsou ale kapky do moře.
● Co tedy lze udělat pro zlepšení spolužití ?
Domnívám se, že je mnoho kroků, které se dají realizovat bez velkých ná-
kladů. Je tu široké spektrum problémů týkajících se vzdělanosti, rekvalifi-
kace a faktu, že většina Romů pro své nízké vzdělání nemůže konkurovat
ostatním uchazečům na trhu práce.
Pokud nechceme, aby tento problém eskaloval do pro všechny nebezpeč-

ných konců, musíme uvažovat o nějaké nápravě. A přizvat k tomu i Romy,
a to nejen formálně deklarované vůdce, ale i obyčejné Romy z ulice. Mno-
ho dobře míněných projektů ztroskotalo na tom, že nebyly konzultovány
se zástupci romské komunity. Nicméně se domnívám, že situace tady, na
Žižkově, je vcelku dobrá. Rozhodně bych uvítal, kdyby byla na „trojce“
uspořádána veřejná debata na toto téma, které bych se určitě zúčastnil
a velmi rád bych slyšel názory všech občanů.

● Jaké další problémy sužují romskou komunitu ?
Druhým problémem je sociální bariéra. Příslušníci romského etnika jsou
vytlačováni do ghet na okraji měst. Pod záminkou nepřizpůsobivosti a aso-
ciálnosti jsou vystěhováváni do různých holobytů, což je jazykově i kon-
cepčně hrůzná záležitost. Představa, že problém neplatičů nájemného vy-
řešíme tím, že je naženeme do gheta, je zcestná. Vytváříme tak jen další
ohniska sociálních problémů, kriminogenní oblasti a další izolaci romské
menšiny.

● A co s tím ?
To je jedna z největších bolestí, kterou tato společnost trpí.
Domnívám se, že tady je třeba rázných kroků ze strany vlády a parlamen-
tu, jak legislativních, tak administrativních. Někdy slýchám argumentaci
typu, že tím, že jsou tam lidé pohromadě, je tudíž snazší na ně soustředit
sociální péči. To je bohužel právě naopak. Sám jsem navštívil řadu těchto
ghet, ze kterých se stala místa, ve kterých už žádná spolupráce nebyla
možná, kde žádný sociální pracovník nemůže vykonávat svou práci a čas-
to tam nemůže ani vkročit.
● Pomohla by americká affirmative action, pozitivní diskriminace ?
Myslím, že to není v českých podmínkách nutné. Stačí, když odstraníme
diskriminační rysy a projevíme dobrou vůli. Důležité je prolomit bariéry
a zahájit proces spolupráce.
● Jsme my Češi rasisté ?
Neřekl bych, že se u Čechů jedná o rasizmus, spíše o nízkou toleranci
k odlišnosti. Češi říkají, ať jsou stejní jako my, a my je pak budeme brát.
Ale oni stejní nebudou, mají jinou historii, jiný jazyk.
● Ale mnohé se změnilo k lepšímu...
Ano, díky tomu, že se o problému začalo mluvit, začala mu věnovat po-
zornost media, například Česká televize a ledasco se odehrálo i v romské
komunitě. Zlepšuje se i díky změnám v samotné romské menšině, mají své
vůdce a cítí potřebu vytvoření politické reprezentace, i když to je zatím
v zárodcích. K tomu, aby se situace zlepšila, je třeba udělat dva nebo tři
základní kroky.
Je třeba poznat pozitivní rysy romské menšiny a mentality, jako je třeba
pohostinnost a přátelství, pokud přijdete k Romům v dobrém, tak vás vždy
pohostí a chovají se velmi vstřícně... Stejně tak se chovají ke svým bližním
a ke svým příbuzným a neposílají své blízké do domovů důchodců.
Romská duše je jako vítr, dokáže rychle odpustit a stejně rychle se
rozzlobit.
Romská hudba, divadlo, tanec i řemesla dosáhly vysoké úrovně, která, bo-
hužel, nebyla dostatečně podpořena a pochopena. A tady je náš velký dluh,
musíme pomoci Romům vybudovat si opěrné body pro svou vlastní kultu-
ru tak, aby nám ji mohli zprostředkovat. A v podpoře umění a řemesel vi-
dím i úkol pro místní samosprávy, radnice.
Je třeba věnovat se mládeži, aby jí bylo umožněno se důstojně identifiko-
vat se svým etnikem, a zprostředkovat to i českým dětem. Vytvořit pro-
středí, kde by se mohli scházet i mimo školu a izolovat je od uličních part
a drog. Je třeba věnovat pozornost sociálním a zdravotním podmínkám.
Možná by stálo za zvážení, zda čtvrť, ve které je více heren než pekařství,
přispívá k sociální integraci.
Dalším námětem by mohlo být poskytnutí určitého prostoru společenské
a politické aktivitě Romů v dané oblasti, například poskytnout prostor
k organizaci mítingů, seminářů a společenských akcí, jako třeba romské-
ho plesu.
Nechceme-li, aby problém pokračoval a nakonec nás překvapil tím, že se
stane neřešitelným a velmi nákladným, měli bychom se všichni začít
upřímně a s dobrou vůlí učit žít společně, protože jinak to nejde. Musíme
tu žít dohromady, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A já myslím, že by se nám
to líbit mohlo. Michaela Púčiková

Jméno trenéra, 44letého Roma Stanislava Tišera, Žižkováka, není v oblas-
ti boxu neznámé. Od svých 15 let závodně boxoval, získal spoustu meda-
ilí, zažil slavnou éru TJ Uhelné sklady, procestoval celou Evropu. V Ma-
ďarsku na mezinárodním turnaji vyhrál zlatou medaili, v Halle - v silné
konkurenci mezi Kubánci a Američany - vyboxoval stříbrnou, u nás v Ús-
tí nad Labem převzal zase Grand Prix.
První klub založil v „Cimburačce“ v roce 1994 jako Sdružení pro mimo-
školní sportovní aktivity Sport. „Tehdy jsem začínal s cílem, že tam budou
dělat sport naši lidi.“ Když radnice nabídla volné prostory na Havlíčkově ná-

městí, vznikl v nich po prázdninách v roce 1999 dnešní Box Club Žižkov.
„O box je teď velký zájem. Trénuje tady reportér, fotograf, právník, lidé
všech profesí. Ti starší hlavně kvůli fyzičce, jiní zase, aby se něco naučili
nebo aby se uměli ubránit na ulici. Zatím se nám ale nestalo, že by toho,
co se u nás naučili, někdo nějak zneužíval,“ vysvětluje S. Tišer. Někteří zá-
jemci jsou ze Žižkova a další sem dojíždějí z celé Prahy, a třeba i z Kutné
Hory a z Kolína. „Chodí k nám asi 14 holek, ty ale nejsou od nás. Když
tady ještě býval tanec a jiné kurzy, naše holky chodily, ale jak se udělal
ring, už na to není prostor,“ upřesňuje S. Tišer.
Od 10 hodin ráno projde tělocvičnou denně kolem 40 lidí. Pro romské dě-
ti jsou určené úterky a čtvrtky. V sobotu, kdy je v klubu volněji, protože
dospělí jezdí většinou ven, trénují od dvou do pěti. Chodí jich sem, přede-
vším z blízké školy na „Havličáku“, okolo dvaceti - skončí školu a hned
jsou tady. Trénují tu také romští kluci od 17 až do 28 let, např. nadějný Petr
Malík, Jan Šíp a Honza Macháček, borci s medailemi jsou např. Dušan
Hangurbadžo, Lukáš David (2x stříbro) nebo Roman Fabián. „Máme tady
tak kolem 30 % Romů a myslím, že je to dobře. Naši kluci si berou zvyky
od neromů a ti se zase seznamují s našimi, mají pak jiný pohled... Někte-
ří nechodí úplně pravidelně, nemají takovou vůli nebo ctižádost. Přijdou,
měsíce trénují, pak vynechají a zase se vrátí. Jsou však mezi nimi talenty:
Např. Ládínek Sivák je vynikající, po prázdninách mu udělám první zápas.
Budeme kluky pomalinku posílat do ringu, aby se trochu otrkali. Další
„naděje“, Lukáš Pešta z „Havličáku“, půjde zase do přípravky.“
A jak je na tom klub po třech letech od svého založení?
Nechybí tréninkové pytle ani posilovací stroj, na jaře by se měly dělat 2-3
nové sprchy, jedna současná nestačí. Záleží samozřejmě na financích, kte-
ré chybí.

„Jsem teď v klubu každý den, jinak mám asistenty, kteří mě zastoupí.
A hlavní ocenění? Získali jsme 2x stříbrnou a jednu bronzovou medaili na
mistrovství republiky, v tabulce jsme skončili na 2. místě. Teď jsme zase
z 26 klubů druzí v I. lize. Před námi je ještě 5 zápasů, takže máme šance
být i první... Já jsem spokojený, máme dobré výsledky a klub jde opravdu
nahoru. Má už jméno nejen na Žižkově, ale když jsme hráli např. na Klad-
ně - zdejší klub je v oblasti boxu pojem - říkali, že nás sledují už delší do-
bu a fandí nám.“ Stáňa Peričová

I my přejeme klubu stále dobré sportovní výsledky a nové nadějné zájemce

Najít práci znamená zaãít dÛstojnû Ïít

Jsou momenty, které sk˘tají urãitou nadûji
Rozhovor s Václavem Trojanem, aktivistou nevládní organizace Helsinského občanského shromáždění

Je libo si zaboxovat?
Na jednom domě na Havlíčkově náměstí se v roce 1999 objevila hrdá cedule, že právě zde sídlí Box Club Žižkov. Klub,
který měl rozjet toto poněkud tvrdší sportovní odvětví právě u nás a mezi jiným třeba také inspirovat romské kluky a prý
dokonce i holky, jak se dá různě trávit volný čas. Od založení prošlo klubem už kolem 400 zájemců.

Chronická nezaměstnanost této skupiny obyvatel
má samozřejmě dalekosáhlé důsledky. Zahrnují
pocit deziluze a přesvědčení, že není možné jak-
koli se ve společnosti uplatnit, zvyšuje se sklon
k páchání trestné činnosti, ve zvýšené míře se ob-
jevuje konzumace drog a další kriminopatogenní
jevy. Romové bez zaměstnání přestávají platit ná-
jemné, následuje žaloba a po čase přicházejí
o byt. A naopak Romové, kteří jako sociální ža-
datelé o získání bytu usilují, nemají bez trvalého
pracovního poměru prakticky žádnou šanci. Rad-
nice Prahy 3, při vědomí všech těchto skutečnos-
tí, začala uplatňovat experiment se zprostředko-

váním práce lidem, kteří si sami zaměstnání hle-
dají jen obtížně. Tento systém samozřejmě není
určen výhradně pouze pro Romy, ale z logiky vě-
ci vyplývá, že adepti pro tento způsob pomoci se
rekrutují převážně z romského etnika. Máme do-
hodu se soukromými firmami, které pro MČ Pra-
ha 3 pracují např. v oblasti úklidu nebo údržby
veřejné zeleně, že zaměstnají určitý počet Romů.
Konkrétní uchazeče o zaměstnání pak firmám na-
bídne zdejší Úřad práce a s vybranými z nich pak
zaměstnavatel uzavírá pracovní smlouvu. Je cel-
kem přirozené, že ne všichni z těch, kteří jsou
tímto způsobem zaměstnáni, vydrží u firmy dlou-

hodobě pracovat. Zprostředkování práce neprobí-
há v žádném masovém měřítku, kdy bychom by-
li schopni dohodnout pracovní místa pro stovky
Romů. Nicméně, pokud se podaří zaměstnat byť
jen několik Romů, má každé podobné úsilí smy-
sl. Radnice Prahy 3 bude v této praxi každopádně
pokračovat. Zaměstnávání Romů probíhá v rámci
projektu tvorby společensky účelných pracovních
míst, kdy každý zaměstnavatel dostává od Úřadu
práce za každé takové pracovní místo účelovou
dotaci. Snad by se tedy postupem času do projek-
tu mohly ve větší míře zapojit i další firmy.

Petr Blažek

Titulní strana velmi zajímavé publikace, kterou vydalo Obč. sdružení R-Mosty
s použitím obrazu R. Dzurka „Pieta - století pohrom, století zázraků“

P O D ù K O V Á N Í
Základní  ‰ko la  na Hav l íãkovû námûst í  dûkuje  Dr.  â ihákové a  f i rmû Rodet  za  sponzorsk˘  dar,  

kter˘  by l  vyuÏ i t  na  zakoupení  v˘tvarn˘ch potfieb pro  dût i .

Romské etnikum vykazuje dlouhodobě vysoký stupeň nezaměstnanosti. Důvodem číslo jedna je pochopitelně nízká či zcela chybějící
kvalifikace. U některých Romů, pokud jsou zaměstnáni, nastává problém s porušováním pracovní kázně, tedy s tím, že z nějakého dů-
vodu, nejčastěji vlivem odlišné mentality, špatně akceptují pracovní režim, který požaduje jejich zaměstnavatel. Další aspekt tohoto
problému spočívá pro mnoho Romů v tom, že nemohou sehnat práci už jenom proto, že jsou Romové. Jejich paušální odmítání na tr-
hu práce samozřejmě nese ať již skryté nebo zcela zjevné znaky rasové diskriminace.

JabloÀ
Starý Rom co s Bohem
vyrůstal, vzpomínka ho vede
a snad i naříkal.
Kdysi dávno už je teď co cikáni
s povozy jezdili k té naší jabloni.

Tam byla píseň, tance,
křik malých dětí, hádky starých žen.

Z dnů se léta rodila, na jabloni
je teď pavučina šedivá.

Kde jsou ty housle co dovedly hřát?
Kde jsou ti lidé co dovedli pít
a o něco se rvát?

Všechno utíká neví se kam,
z paneláků on se dívá, veliká hořkost
ke všemu nabývá.

Jabloň čeká - jablko přes pavučinu
vyroste.
Pojďte cikáni k ní.
Kde jste?

Phabaºin
Jepaš manuš jepaš Del,
o phuro Rom vakerel.

Varekana kaj o Roma
paš e phabaľin bešenas,
jileha ke peste savore
avenas.

Ďivesa uľile beršenca, pre
phabaľin ačhiľa ča korkori
pajunčina šivo.

Kaj e lavuta so pre fala
figinelas? Kaj o asaben so
sakones vičinelas?

Kaj e pat’iv so varekaj denašel?
Arakbaba ker late drom?

E phabaľin užarel pre amende
mek, kaj te del ľoľi phabori
le Romenge po jekh.

Napsal romský básník Emil Cina
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 3.

B ¤ E Z E N

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

1.pá Akt
3. ne 16 a 19 h Švestka
5. út Cimrman v říši hudby
6. st Blaník
7. čt Blaník

17. ne 16 a 19 h Švestka
19. út Švestka
22. pá Posel z Liptákova
24. ne 16 a 19 h Záskok
26. út Záskok
27. st Dobytí severního pólu
28. čt Dobytí severního pólu
DIVADLO KONZERVATOŘE

4. po M. Calábek: Zavraždění Svaté
Celestýny

11. po S. Shepard: Mámení mysli
18. po J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená

procházka
25. po Beaumarchais: Figařina Svatba
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
DIVADELNÍ BRNĚNÍ
10. ne L. Balák a kol.: Komediograf
12. út Dodo Gombár: Sex, drugs, Rock & Roll

Divadlo Bolka Polívky & Divadelní
spolek Frída - Brno

13. st Z. Korčián: Neslyšitelný řev umění
Studio Ga-Ga při divadle Bolka
Polívky - Brno

14. čt B. Hrabal: Taneční hodiny pro starší
a pokročilé
Malé divadlo České Budějovice

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

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

2. so 15 KONCERT MLADÝCH
INTERPRETŮ P. Střížek – housle,.
R. Poliaková – klavír, E. Velíšková –
housle, M. Hájek – klavír
Pro seniory symbolické vstupné 10,- Kč.

4. po 19.30 L. NOVOVESKÁ – housle,
P. NOVÁK – klavír

5. út 19.30 DUO TELLEMARKK –
P. Hrubý – saxofon, basklarinet, T. Reindl
– tabla, didjeridu, rámové bubny.

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

8. pá 19.30 ČARDÁŠE OD MORAVY
PO UKRAJINU - Cimbálová
muzika J. Janouška, Křest CD.

11. po 19.30 PĚVECKÝ KONCERT
K NEDOŽITÝM 100.
NAROZENINÁM ZDEŇKA
OTAVY 

12. út 19.30 YUMEKI (Japonsko) -
KLAVÍRNÍ RECITÁL 

13. st 19.30 DIALOG S MINULOSTÍ
Varhanní koncert M. Novenka,
spoluúčinkuje J. Havlová – zpěv.

Večer s prezentací dvou nových CD. 
14. čt 19.30 ADAMUSOVO TRIO 
16. so 15 KONCERT VARHANNÍHO

ODDĚLENÍ PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE.
Pro seniory symbolické vstupné 10,- Kč

19. út 19.30 DUO BENE -
J. Neubauerová – klavír,
E. Benešová – flétna.

20. st 19.30 JIHOČESKÉ VELIKO-
NOCE – MALÁ ČESKÁ
MUZIKA J. POSPÍŠILA

21. čt 19.30 JARNÍ CYKLUS
KONCERTŮ ČESKÉ
A SVĚTOVÉ HUDBY 20.
STOLETÍ
TUNING METRONOMES. 

26. út 19.30 SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS

Ostatní akce: 
13., 25. a 26 3. O svátcích jara (v 9 a 10.30)
18., 25. 3. ZUŠ Šimáčkova – koncert žáků
(v 19)
29. 3. Henrieta Rejnartová – absolventský

klavírní recitál (19)

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
8. 3. - 31. 3. Buddhistické kláštery
Mongolska a Burjatska ve fotografii

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. 
PROJEKT 100 – 2002 - III

1. pá 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR
20.30 ARIZONA DREAM
23 BUENA VISTA SOCIAL CLUB
– noční projekce

2. so 18 a 20.45 NEBE NAD
BERLÍNEM
23.15 THE MILLION DOLLAR
HOTEL – noční projekce

3. ne 18 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA
20.30 SMRT V BENÁTKÁCH

4. po 18 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM

5. út 18 INTIMITA
20.30 ĽALIE POĽNÉ

6. st 15.30 KACHNÍ POLÉVKA – FK
pro střední školy
18 KYTICE Z TISÍCE A JEDNÉ
NOCI 
20.45 AMÉLIE Z MONTMARTRU

7. čt 18 PÍSNĚ Z DRUHÉHO PATRA
20.30 APOKALYPSA

8. pá 18 THE SHINING
20.30 2001: VESMÍRNÁ ODYSSEA
23.15 BLADE RUNNER

MINIPROFIL PETRA ZELENKY
9. so 18 ROK ĎÁBLA

21 ČECHOMOR – UNPLUGGED
- koncert
23 VISACÍ ZÁMEK 1982 - 2007

10. ne 18 MŇÁGA - HAPPY END
20.30 ROK ĎÁBLA
23 VŠECHNO CO CHCETE
VĚDĚT O SEXU A BOJÍTE SE
TO PROŽÍT + POWERS

MINIPROFIL JURAJE JAKUBISKA
11. po 18 VTÁČKOVIA, SIROTY

A BLÁZNI
20.30 SEDÍM NA KONÁRI A JE
MI DOBRE

12. út 18 DOKUMENTY JURAJE
JAKUBISKA – DÉŠŤ,
KORYTÁRI,
VYSŤAHOVALECKÉ PIESNE,
ČAKAJÍ NA GODOTA
20.30 TISÍCROČNÁ VČELA

13. st 15.30 MRTVÝ LES A JINÝ
BULŠIT – FK pro střední školy
18 STALKER /FK/
21 SOLARIS /FK/

PŘEHLÍDKA FILMŮ JIMA JARMUSCHE
14. čt 18 PERMANENT VACATION

20.30 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ 
15. pá 18 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ 

20.30 PERMANENT VACATION
23 ROK KONĚ

16. so 18 MRTVÝ MUŽ
20.30 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE
23 ROK KONĚ

17. ne 18 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE
20.30 MRTVÝ MUŽ

18. po 18 NOC NA ZEMI
20.45 MIMO ZÁKON

19. út 18 MIMO ZÁKON

20.30 NOC NA ZEMI
20. st 15.30 NOC NA ZEMI – FK pro

střední školy
18 a 20.30 TAJEMNÝ VLAK

21. čt 18 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/
20.45 MECHANICKÝ
POMERANČ 

22. pá 18 DIVOKÉ VČELY
20.30 MECHANICKÝ
POMERANČ

23. so 20 14. FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ, aneb mrtvá ryba
taky plave

24. ne 18 POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI /FK/
20.30 ROK ĎÁBLA

25. po 18 a 21 MULHOLLAND DRIVE
26. út 19 V.R.M. – němý film s živým hu-

debním doprovodem V. Václavka
a spol. + Sestry Steinovy + V.R.M.

27. st 15.30 ZRCADLO – FK pro SŠ
18 a 21 MULHOLLAND DRIVE

28. čt 18 TANEC V TEMNOTÁCH
20.45 KANDAHÁR

29. pá 17.30 a 21 PÁN PRSTENŮ –
SPOLEČENSTVO PRSTENU

30. so 17.30 a 21 PÁN PRSTENŮ –
SPOLEČENSTVO PRSTENU

31. ne 17.30 TRAFFIC – NADVLÁDA
GANGŮ
20.45 AMORES PERROS

FILMY PRO DĚTI
2. so 15.30 KRÁL SOKOLŮ
3. ne 13.30 SLEPIČKA PEPIČKA

10. ne 13.30 ZLATOVLÁSKA
16. so 15.30 SHREK

17. ne 13.30 CHLAPEC A ČARODĚJNICE
24. ne 13.30 PAN TAU A SAMÁ VODA
30. so 14 PÁN PRSTENŮ –

SPOLEČENSTVO PRSTENU 
31. ne 13.30 NEZBEDNÍCI

DIVADLO PRO DĚTI
3. ne 16 O SMOLÍČKOVI

M. Los - Divadlo na cestě
10. ne 16 KAŠPÁRKOVO

KRÁLOVSTVÍ – J. Bílek 
Bílkovo kratochvílné divadlo

17. ne 16 O BUDULÍNKOVI – M. Brunner
24. ne 16 ČERT A KÁČA – L. Peřina

PŘEDFILMY: před hlavními filmy budou
v únoru uváděny filmy Jakuba Sommera:
EL FILM • ŽIVOT NA HŘBITOVĚ
• HOMO SAPIENS

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

1. pá 19:30 Cocotte Minute + V8 – Malá
scéna

2. so 13 LEVNÉ KNIHY in music
III. benefiční festival pro ZOO

3. ne 20 Danse Concertante: Nazí
mravenci / Nude Ants

4. po 19:30 Divadlo M.U.T.: Pokusy
o její život PREMIÉRA *

5. út 19.30 Future Line: 05&Radeček +
SM Lomoz *

6. st 19 BOO křest CD LISTEN
7. čt 19 Fanfare Ciocarlia
8. pá 19.30 The Strokes

10.ne 19.30 Divadlo M.U.T.: Pokusy o její
život 2. PREMIÉRA *

11. po 19.30 Divadlo M.U.T.: Pokusy o její
život 3. PREMIÉRA *

12. út 19.30 Future Line: Zima + Psycho
Club & THR Trippers *

13. st 19.30 Psí vojáci *
14. čt 19.30 ZIRIAB – arabské melodie
15. pá 19.30 EuroConnections: La Phase

(Francie) + Unity (ČR) 
16. so 19.30 Floexí noc: Floex + Veneer

(SK)
17. ne 19.30 NOTA BENE - POMOZTE

DĚTEM: Tropical Transform
18. po 19.30 Bente Kahan
19. út 19.30 Future Line: MASHY

MUXX + BB-Q SMOKE STYLE * 
20. st 19.30 Echt! *
21. čt 19.30 Točkolotoč *
22. pá 20 Hip Hop Foundation #6
23. so Compagnie Jérome Thomas:

Juggling Hands
24. ne 19.30 Heather Nova
25. po 20 Compagnie Jérome Thomas:

IxBE  
26. út 19.30 Future Line: Dolores +

Potřeba činnosti *
27. st 19.30 69 + Laputa *
28. čt 20 United Colors of Akropolis:

Kalyi Jag (Magyar) *
29. pá 19.30 The David Murphy Band
30. so 19.30 Lucky Punch – Malá scéna
31. ne 19.30 NOTA BENE – Pomozte

dětem: Gothart

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

4. a 5. ŠVIC IN ŠVARC /ZPOCENÝ
A UMOUNĚNÝ - Fičo Balet
(Slovinsko)

11. a 12. DÝCHATI ZMĚLKA -
Z. Vitoušová a K. Celbová 
MA MADAME BLANCHE – 
J. Hudečková, M. Trpišovská
dvě světové premiéry ! 

18. a 19. LIDSKÉ ÚCHYLKY/
HUMAN’S DEVIATIONS -
Domino Dance Company 
světová premiéra!

21. Loupežníci /The Bandits 
25. a 26. DECH, PULS, SVĚTLO  světová

premiéra !
DECH, PULS,
BĚH…T. Indráková 
& O. Adámek
DECH, ČAS, OKAMŽIK…
M. Eliášová & M. Rataj
DECH, STÍN, NIC… 
I. M. Popovici & O. Adámek

27. PÍSNĚ KRÁLOVNY ABIZAG
světová premiéra !

AKCE
● ARTETERAPIE 
Čt 6., 13., 20. 3. od 18 h 250 Kč
Přihlášky pouze předem!
info: P. Červenková
● ROBODISKO
diskotéka v duchu robotů 
vystupují Change dance, White shadow
a další. Ne 10. 3. od 16 h, 30 Kč
info: Z. Pipková
● VELIKONOČ. VAJÍČKO
malování vajíček-vosková tech.
Čt 28. 3. od 10 a 13 h, 20 Kč
info: K. Němcová
● KERAMIKA 
PRO RODIČE A DĚTI 

So 2. a 9. 3. od 14 h, dítě 160 Kč, ostatní 200 Kč
Přihlášky pouze předem!
info: K. Němcová
● KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DO-
SPĚLÉ
So 16. a 23. 3. od 14 h 400 Kč
Přihlášky pouze předem!
info: K. Němcová
KLUBY
● KLUB BEZTÍŽE
pro náctileté
Po, Út, Čt od 14 h St, Pá od 17 h
● KLUB BEZTÍŽE 
pro děti do 11-ti let
St, Pá od 14 h do 17 h

● KLUBOVÁ BURZA
So 9. 3. od 16 h
info: Z. Pipková 
VSTUP VOLNÝ!!!

NOVĚ OTEVŘENÉ KROUŽKY
● Malý zálesák 8 - 15 let
● Sborová příprava 6 - 15 let
● Hrátky s hudbou 4 - 10 let
● Na klavír s písní – výuka hry a akordových
značek 
● Zpěv – neomezeno věkem
výuka italskou metodou
● Aerobic MŠ 5 - 6 let
● Sportklub 5 - 6 let
● Scénický tanec 6 - 10 let
● Aerobic ZŠ
● Dopolední aerobic
s hlídáním 40 Kč/lekce

● Historické a country tance
● Výroba loutek
● Výtvarná školička

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ
HVĚZDA AEROBICU
Kategorie:
A: do 10 let, B: 11-13 let, 
C: 14-17 let
PŘIHLÁŠKY UŽ TEĎ !!!
info: K. Jedličková

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 16.3. od 15 hodin MÁŠENKA A MEDVĚD - loutkové divadlo pro děti od 3 let 

ve čtvrtek 28.3. ZELENÝ ČTVRTEK V SEDLE KONÍ – celodenní program pro děti od 6 let

VELIKONOČNÍ KERAMICKÝ ATELIÉR – ve čtvrtek 7., 14., 21. 3. od 17.30 do 19.00
hodin

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: KOUZLA A MAGIE – kurz pro děti od 10 let
Nabídka ostatních kurzů pro volný čas zůstává nezměněna 

- bližší informace ☎ 227 81 355, 227 83 181

KLUB BEZ KLÍČE
každé pondělí, úterý a středu od 14 do 19 hodin, vstupné se neplatí

Pro všechny děti, které chtějí trávit volný čas společně se svými kamarády 
(stolní a deskové hry, stavebnice, skládačky, výtvarné potřeby, loutkové divadlo, knihovna).

Zážitky z cest (poutavá vyprávění z různých zemí světa ve spolupráci s CK Adventura)
od 18 hodin. 6.3. Santorini, Naxos, Mykonos, Kréta, 13.3. Bolívie, 20.3. Indonésie,
27.3. Korsika ● vstupné 30 Kč ● Informace a rezervace: 227 83 181, 227 81 455

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 dítě
a 35 Kč za dospělého na hodinu
Cvičení pro batolata - OPIČKA 
pro děti a jejich rodiče (prarodiče...), ve středu
od 10 do 11 hodin , 45 Kč za dítě a doprovod

Dětská herna - MÍŠA
- každou středu od 9 do 12 hodin pro maminky
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 samo-
statný program:
(kondiční cvičení, stolní tenis) 

Stavební spořitelna České spořitelny je solidní bankovní dům, ale když
přijde masopust, tak si buřinku a masku nasazuje i její místopředseda
představenstva a náměstek generálního ředitele Ing. Vojtěch Lukáš.
Pro buřinku byla letošní žižkovská veselice premiérou. Jako budoucí
„obyvatelka"  Prahy 3 se těší na její další ročníky.


