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„Cílem MČ Praha 3 bylo upravit spo-
lečné prostory tak, aby se zde klien-
tům žilo příjemně a současně provést
v domě takové úpravy, které zajistí
jejich bezpečnost. Bylo to plně v sou-
ladu s požadavky zdejších obyvatel,“
řekla ke stavebnímu záměru místo-
starostka Milena Kozumplíková.
Rekonstrukcí celého prvního podlaží
došlo k podstatným dispozičním
změnám. Pro zajištění bezpečnosti
nájemníků byla ve vstupním prostoru
zřízena recepce s nepřetržitou služ-
bou. Nové kanceláře poskytnou po-
třebné zázemí pro pracovníky pečo-
vatelské služby a pamatováno bylo
také na novou ordinaci praktického
lékaře i na společné prostory pro se-
niory bydlící v domě.
Další velmi podstatnou novinkou je
zavedení elektronické signalizace do
bytů všech klientů. Jejím prostřed-
nictvím bude moci každý klient
v případě potřeby, např. při zdravotní
indispozici, přivolat okamžitou po-
moc. Centrální pult je již umístěn
v prostoru vstupní recepce a do bytů

jednotlivých klientů bude signalizace
zavedena do konce února.
Stavební úpravy v DPS Roháčova
staví toto sociální zařízení plně na
úroveň současného evropského stan-
dardu. Z rozpočtu MČ Praha 3 byla
na tuto investiční akci vynaložena
částka ve výši cca 8,5 mil. Kč.
Milena Kozumplíková k tomu dodá-
vá: „Mám upřímnou radost z toho, že
se v rámci rozpočtu Prahy 3 našly
potřebné finanční prostředky. Svědčí
to o tom, že péče o seniory a sociální
oblast vůbec je jednou z našich prio-
rit. Úpravy DPS Roháčova a otevření
nové kapacity Ošetřovatelského do-
mova byly ostatně dva základní pro-
gramové cíle Rady a jsem velmi spo-
kojena, že jsme je dokázali splnit.“
O otevření nového pracoviště Ošet-
řovatelského domova v Habrové uli-
ci za 24 milionů Kč jsme v RN v loň-
ském roce již psali. Jedná se
o zařízení s kapacitou 42 lůžek pro
vážně a dlouhodobě nemocné, kteří
jsou přechodně odkázáni na pomoc
druhých. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Současně nám k novinkám v DPS
Roháčova napsala i paní M. Hra-
chovcová: „Bydlím tady od otevře-
ní, tj. od r. 1986 - dříve jsme měli
byt 4. kat. na hlavní třídě. Radovali
jsme se, když jsme se sem dostali,
a raduji se stále. Se všemi ošetřují-
cími jsem vždy dobře vycházela
a když se mi něco stane, jdu za ve-
doucí sestrou, která poradí a pomů-
že. Pana doktora máme takového, že
se nemusím bát, jdu k němu jako
domů.
I s přestavbou jsem spokojená - dům
je v noci zabezpečen. Kdyby nám
bylo špatně, dostaneme přístroj, na
který se dovoláme. Já telefon ne-
mám, ale ten není nic platný, když
upadnete, stejně se k němu nedosta-
nete. Jen mě mrzí, že je mi 80 let
a už to tady dlouho neužiji...“

Ať ten čas „tady“ trvá co nejdéle
a co nejpříjemněji přejeme M. Hra-
chovcové a všem obyvatelům.

Foto Jan Dostál

Slavíte zlatou či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá ÚMČ Praha 3 

v dubnu 2002
oslavy zlatých a diamantových svateb

50 a 60 let trvání manželství.
Pokud i vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné jubileum slaví, buďte

prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní číslo: 22 116 349 
(Odbor kultury - Marta Valentová) nebo písemně na adresu: Úřad městské

části Praha 3 - odd. pro kulturu, Lipanská 11, 130 85 Praha 3.

DÛm s peãovatelskou sluÏbou v Roháãovû ulici v novém
DPS v Roháčově ulici je třetím největším zařízením svého druhu v Praze. Zajištěn je zde veškerý servis pro klienty, kteří bydlí celkem ve 133 bytech. Pečovatelská služba Praha 3
provozuje ještě jeden dům s pečovatelskou službou v Krásově ulici, a to s kapacitou pro 88 klientů. Své služby pečovatelská služba samozřejmě poskytuje také stovkám seniorů z celé
Prahy 3 v jejich domácím prostředí. V závěru loňského roku zde byly dokončeny rozsáhlé stavební úpravy, které po dobu několika měsíců probíhaly za plného provozu zařízení.

Vážení spoluobčané,
již podeváté si vás dovolujeme pozvat na Masopustní veselí, které proběhne 8.-12. února
na Žižkově a Královských Vinohradech. Snahou organizátorů je obnovit tuto prastarou
tradici masopustních oslav na našem území, jenž je od středověku významnou lokalitou.
Každým rokem stoupá prestiž této svébytné kulturní akce, která se stává slavností nejenom
obce Žižkov, ale i celé Prahy. Žižkovskému masopustu se v předcházejících letech dostalo
velkého zájmu sdělovacích prostředků - přímé televizní a rozhlasové vstupy i obsáhlé re-
portáže ve všech periodikách s celostátní působností.
Již 8 let se v Praze 3 vytváří tato nová tradice. Předcházejícího masopustu se zúčastnilo
velké množství návštěvníků a masek. Inspirací jsou nejen středověké masopusty, ale i ma-
sopustní slavnosti konané na počátku minulého století v Čechách a na Moravě. Žižkovské
masopustní veselí 2002 bude zahájeno o Tučném pátku 8. února a zakončeno maškarním
průvodem 12. února. Celý projekt se ponese v podobném duchu jako předchozí ročníky.
Na své si přijdou vyznavači divadelních představení, hudebních skupin, lidového folkló-
ru, vážné hudby, dobových scének, masopustního veselí, ale i dobrého jídla a pití.
Dovolte nám proto, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na jednotlivé akce. Maškarám,
které se zúčastní masopustního průvodu, bude podáváno osvěžení zdarma v podobě piva,
svařeného vína, grogu, jitrnic, jelit, ovaru a dalších dobrot, které jsme pro vás připravili.

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Pátek 8. února
Posezení s vážnou hudbou
18 h Vystoupení Pražského studentského
orchestru v koncertní síni Atria (vstup
50 Kč) Program: A. Corelli - La Folia,
J. S. Bach - koncert pro klavír a orchestr
f moll, P.I. Čajkovskij - Pezzo cappricoso pro
violoncello a orchestr, občerstvení formou
rautu - přestávka - E. Grieg - Dvě elegické
melodie, J.Suk - Fantazie d moll, Smuteční
pochod, Barcarola, B. Martinů - Serenáda III

Sobota 9. února
Sobotní dětské maškarní odpoledne
14 h Divadelní dětské pohádkové
odpoledne v Paláci Akropolis (vstup
zdarma) - Soutěže pro hravé - skotačení
s divadélkem „U Panáků“ - Rozdávání
koláčků a koblih
Sobotní maškarní rej
19 h Maškarní večer plný překvapení v Paláci
Akropolis (vstup s maskou zdarma, ostatní 80 Kč)

19.30 h Divadelní představení souboru
Gaudeamus - Masopustní hry o svatbě -
Vyhlášení bohaté masopustní tomboly
20.30 h 60. léta - vystoupení skupiny
Beatles Revival
22 h 70. léta - vystoupení skupiny Rolling
Stones Revival

Nedûle 10. února
Radniční vařenice aneb úřednické
pochoutky
12 h Příprava vyhlášených delikates
úřednickým šimlem v restauraci
„U Vystřelenýho oka“ - ceny více než
lidové
16 h K dobrému zažití a náladě zahraje
Žižkovanka

Pondûlí 11. února
Mastnota na plátně
19 h v kině Aero bohaté vepřové hody
(vstup 80 Kč) 
- Výstava fotografií a plakátů z minulých

ročníků masopustu - Vystoupení skupiny
Už jsme doma - promítání krátkých
tématických filmů

Úter˘ 12. února
Veselý masopustní průvod
13 h Vystoupení kejklířů a hudců na
náměstí Jiřího z Poděbrad
14.10 h Krátké zastavení v Mahlerových
sadech, kde opět vystoupí šašci, hudci
a žongléři
15 h Zastávka v hospůdce „Nad
Viktorkou“ - malé občerstvení, krátký
program, hudba
15.40 h Příchod na Žižkovo náměstí, kde
bude připraveno občerstvení ve stáncích
a kde se bude opakovat program
z předchozích náměstí
16.20 h Průvod se shromáždí před radnicí
a za zvuku fanfáry starosta předá vládu

nad Žižkovem do rukou Bakchuse
16.50 h se průvod odebere na Kostnické
náměstí, kde na konci Štítného ulice bude
průvod přepaden hordou lapků a hrdlořezů
17-19.30 h Program na Kostnickém
náměstí:
Vystoupení skupiny historického šermu -
Gotická hra v návaznosti na masopustní
veselí - K tanci a poslechu zahraje
Žižkovanka - Vystoupení chrličů ohně
a žonglérů - Vystoupení rockové skupiny
Krausberry
Závěrečný koncert
20 h v sále Paláce Akropolis vystoupí objev
roku 2001 skupina Kryštof, která obdržela
v loňském roce zlatou desku za hudební
tvorbu (vstup 120 Kč)
Maškarám, které se zúčastní masopustního
průvodu, bude podáváno u vybraných
osvěžoven a stánků občerstvení zdarma

v podobě piva, svařeného vína, grogu,
medoviny, jitrnic, jelit, ovaru a polévky, co
se do koho vejde!!!

Na zajištění letošního ročníku se podílí 16
společností, které přispěly k jeho dokona-
lému zabezpečení. Hlavním partnerem
projektu je ČS stavební spořitelna, medi-
álními partnery deník Metro a Večerník
Praha, ČRo Radiožurnál a ČRo Regina
Praha. Dalšími partnery jsou Michelské
pekárny, Auto Jarov, Areál Jarov, Velkopo-
povický kozel, uzenářství Sup a synové,
Pražské služby, sanitární systémy TOI TOI,
Pražská plynárenská, Gesto Computers,
Eclipse a Raiffeisen stavební spořitelna.

Všem společnostem patří právem poděko-
vání za podporu kulturně-společenských
projektů organizovaných MČ P-3.

Starosta Městské části Praha 3 si Vás dovoluje pozvat na

Výstavu ke 40. výročí úmrtí krále komiků
VLASTY BURIANA

V nových výstavních prostorách radnice – suterénu - budou vystaveny fotografie
a plakáty z filmů a div. her Vlasty Buriana.

Vernisáž výstavy se koná dne 31. ledna 2002 v 15.30 hod.
Výstava bude přístupna od 31. 1. do 11. 2. 2002

v pracovních dnech Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 
po a st 8 - 18 hod., út, čt 8 -16 hod. a pá 8 -15 hod. Vstup zdarma.

Pásku přestřihl starosta M. Český spolu se svou zástupkyní M. Kozumplíkovou a radním M. Zemanem

Foto Jan Zavřel
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INFORMACE

Dobrá zpráva!!
Od čísla 12/2001 si můžete přečíst
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. 2.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 11. 2.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 18. 2.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 25. 2.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 4. 2.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 11. 2.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 18. 2.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 25. 2.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 4. 2.
10. Ambrožova/Malešická 11. 2.
11. Jeseniova 143 18. 2.
12. V Zahrádkách/Květinková 25. 2.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 4. 2.
14. Koněvova/V Jezerách 11. 2.
15. Buková/Pod Lipami 54 18. 2.
16. Křivá 15 - vedle domu 25. 2.

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

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Rada mûstské ãásti Praha 3

K moÏnostem vyplácení dÛchodÛ

Ze dne 12. 12. 2002
Schválila
● navrženou změnu stanov SKM P-3 ●

smlouvu na přezkoumání hospodaření za
rok 2001 s auditorskou firmou HZ Praha,
spol.s.r.o. ● časový plán zasedání Rady
a Zastupitelstva MČ P-3 v roce 2002 ●

pravidla pro používání služebních mobil-
ních telefonů
Vzala na vědomí
● upravený plán oprav na rok 2002 ● žá-
dost romských občanů o prioritní přidělení
nebytového prostoru pro občanské sdruže-
ní Perum ● zprávu ředitele Sportovního
a rekreačního areálu Pražačka o odstranění
nedostatků vyplývajících z kontrolní zprá-
vy ze dne 1. 11. 2001
Souhlasila
● s uzavřením mandátní smlouvy na úklid
chodníků - oblast II. s firmou TEST, s.r.o.
● s poskytnutím darů z grantového a pod-
půrného fondu MČ P-3 pro: Klub fotogra-
fů amatérů, Nadační fond Rychlé šípy
J. Foglara, Mgr. Jiří Hošek, SK ZŠ Jeseni-
ova, Česká unie neslyšících ● s uzavřením
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
provozovatele zdravotnického zařízení me-
zi MČ P-3 a UNIQA pojišťovnou, a.s.

Ze dne  9. 1. 2002
Pověřila
● starostu Milana Českého, starostu MČ 
P-3 napsat primátoru hl. m. Prahy Janu Ka-
slovi dopis, jehož obsahem bude žádost
o vysvětlení skutečností, na základě kte-
rých primátor žádá o provedení forenzního
auditu v SKM P-3, a.s. a na čí náklady by

byl forenzní audit eventuelně proveden
Souhlasila
● se změnou pracovního úvazku pí. Evy
Žákové, ředitelky Junior klubu Na Chmel-
nici, ze 40 hodin týdně na 20 hod. ● sou-
hlasila s poskytnutím daru z fondu sociál-
ního a zdravotního na sociální účely pro
Domov svaté rodiny a Gabrielu Míkovou ●
se zněním nájemních smluv o nájmu neby-
tových prostor Koněvova 205 pro provozo-
vání lékařské pohotovostní služby a Koně-
vova 221 pro provozování archivu ●

s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadač-
ního příspěvku z prostředků nadačního in-
vestičního fondu Nadace Český hudební
fond
Vzala na vědomí
● doporučení správní rady podpůrného
a grantového fondu MČ P-3 na poskytnutí
prostředků na zakoupení cen pro vítěze
soutěže „Za kapkou rosy 2001“ ● doporu-
čení zdravotní a sociální komise RMČ
a souhlasila s organizačním řádem Ošetřo-
vatelského domova P-3 ● upravený plán
oprav na rok 2002 ● žádost ČSSD o přidě-
lení nebytových prostor pro činnost sekre-
tariátu ČSSD v P-3 a souhlasila s priorit-
ním přidělením prostoru ● zprávu
z hloubkové kontroly správnosti vedení
účetnictví v roce 2000 u Sportovního a re-
kreačního areálu Pražačka provedené 
5. - 19. 12. 2001
Odvolala
● ing. Miloše Janíka z funkce tajemníka fi-
nanční a investiční komise RMČ a jmenu-
je ing. Petra Fišera na toto místo.

Gymnázium Na Pražačce oznamuje, že
ve šk. roce 2002/2003 bude kromě

čtyřletého studia všeobecného
a s rozšířenou výukou výtvarné výchovy
otevřeno i studium šestileté všeobecné
a se zaměřením na rozšířenou výuku

německého jazyka.
●

Sběrné místo Diakonie Úpice/Broumov
na Žižkově je stále otevřeno od úterý do

čtvrtka vždy od 13 do 17.30 hodin.
Výdejní místo a dobročinný bazar, kde

mohou zájemci za malý obnos obdržet
potřebné oblečení, je otevřen každý

čtvrtek od 13 do 17.30 h.
M. Pešková, zizkov.kontakt@volny.cz

●

Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100,
oznamuje, že s platností od 1. 1. 2002
z organizačních důvodů ruší pořádání

BAZARU.
●

ČCE v Betlémské kapli na Žižkově,
Prokopova 4 zve na přednášky: Miloš

Rejchrt - Čeští Broučci a globalizovaní
Beetles, odkaz J. Karafiáta 21. 2. v 18 h,

PhDr. Jaro Křivohlavý - Křesťan
a zdraví 9. 2. v 16 h.

●

Pražští Tamburaši zvou na příjemné
posezení s hudbou, zpěvem a tancem

23. 2. od 14.30 h - Společenský sál,
Čumpelíkova 8, P-8, stan. Střelničná, tram
č. 14, 10, 24, 5, 25 a 17, bus č. 186, 177,
127. Program: známé koncertní a taneční
melodie, diriguje Č. Šteffek. Vstupenky

před začátkem, info 68 306 02.
●

Skautské a vodácké oddíly přijímají
nové členy - chlapce i děvčata již od

1. tříd. Schůzky v klubovně Krásova 24,
P-3: kluci vždy v úterý 15.30-17 h
(6-9 let), tel. 72 74 49 66, 17-19 h

(10-12 let), tel. 81 97 29 15; děvčata 
(6-9 let) čtvrtek 16.30-18.30 h,

tel. 22 71 32 53, 
středa 16.30-18.30 h (10-12 let), 

tel. 78 63 952. Info v klubovně nebo na
www.nipax.cz/vodak.

●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve na výstavu Pražská ZOO včera,

dnes a zítra (do 27. 2.), Podnebí
a povodně v Praze - historie a současnost

(do 3. 3.)

NOVINKY
PRO SENIORY

OS REMEDIUM Praha srdečně zve na
reprezentační seniorský bál

SRDCE V TANCI, který se koná za
mediální podpory čas. ReGeNeRaCe
ve společenském sále hotelu Teatrino
s laskavou podporou vedení hotelu.
Večerem provází J. Radechovská

a P. Veleta, o krásnou taneční hudbu se
zaslouží Classic Jazz Collegium,

překvapením večera budou pozvaní hosté.
Sobota 23. 2. od 18.30 h, 

ARCOTEL hotel Teatrino, Bořivojova 53.
Vstupenky v REMEDIUM Praha,

Vinohradská 176 (6. p.) P-3.

Svaz dÛchodcÛ Praha 3
svolává výroční členskou schůzi na

středu 6. 2. od 14 do 16 h ve velkém sále
Učňovského střediska ve Spojovací,

konečná tram. 1, 9, 16. Platné členské
průkazy s sebou pro kontrolu příspěvků!

Těšíme se na shledání.
●

„Na vánoční svátky jsme odjeli na hory
do penzionu Alfonska na Benecku, kde

jsme 10 dní společně užívali krásné
prostředí hor, čistého vzduchu i plno

sněhu. Průměrný věk našich seniorů byl
72 let. Všech 30 členů bylo spokojeno
s tím, jak se o nás staral kolektiv pod

vedením p. Šíra. Štědrý večer byl opravdu
štědrý - před večeří zazpívaly děti koledy

a každý dostal malý dárek. Někteří se
účastnili půlnoční mše.

Na nezapomenutelné chvíle vánoční
pohody v horách budeme všichni dlouho

vzpomínat.“
●

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v ÚNORU půlkulaté a kulaté
narozeniny, přejeme hodně zdraví

a osobní pohody do dalších let:
L. Béňovi, M. Sirotkové, 

J. Charvátové, M. Čamkové, 
M. Fransové, E. Písařovi, 

B. Janečkové, A. Koberové
a B. Pickové. 

1. Olšanská 7/2666 4. p. - ordinace lékaře, rehabilitace, tichá služba 18,16 m2, 
min. nájemné 1000 Kč/m2/rok

2. Koněvova 70/1113 suterén - sklad 26,81 m2, min. nájemné 150 Kč/m2/rok
3. Čajkovského 14/2423V suterén - sklad 36,15 m2, min. nájemné 100 Kč/m2/rok
Prohlídka uvedených prostor 5. 2. 2002 od 9 do 10 hodin.

VOLNÁ GARÁŽOVÁ STÁNÍ
4. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.10 - 23,21 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.99 - 11,00 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
6. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.13 - 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
7. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.17/13 - 11,00 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
8. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 26.39 - 12,00 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
9. Zelenky-Hajského 14/1516, garáž č.44 - 14,02 m2, min. nájemné 1100 Kč/m2/rok
Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
Praha 3 - Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených
značkou: „Výběrové řízení č. 133.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor,
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor
považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběro-
vého řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte
též záměr, co budete v nebytových prostorech provozovat. (K provozování výherních
a hracích automatů nebudou nebytové prostory pronajaty.) Podmínkou pro prona-
jmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Pokud budete zasílat na-
bídky na více garážových stání (garáží), je nutno zaslat každou nabídku samostat-
ně! Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ
Praha 3 finanční pohledávky.
Konečný termín pro příjem vašich nabídek bude 8. 2. 2002 v 15 h.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb Rady městské části 11. 2.
2002. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode
dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmít-
nout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

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

Školní hřiště na místě bývalého rybníčku na Olšanském náměstí dostalo koncem ro-
ku novou podobu. Vystřídala ho nafukovací hala, ve které byl 18. 12. 2001 zahájen
provoz tenisového centra.
Umístění nafukovací haly do husté zástavby poblíž barokní kaple sv. Rocha vzbudilo me-
zi vámi velké diskuse. Zašli jsme proto přímo za ředitelem Základní školy v Chelčického
ulici, která hřiště původně využívala, pro podrobnější informace.
„Naše školní hřiště bylo dost zdevastované, takže jsme žádali ÚMČ o jeho rekonstrukci.
Nebylo ani příliš využívané, děti i družiny tady cvičily pouze od dubna do října, v zimě
pak vůbec.“ V roce 1992 předali rodiče škole petici, ve které protestovali proti cvičení
svých dětí na hřišti poblíž frekventované komunikace i v blízkosti benzinové pumpy a si-
tuaci řešil hygienik hl. m. Prahy. Měření tehdy dobře dopadla, ovšem stav ovzduší se stá-
le sledoval a při vyšším stupni znečištění ovzduší se na hřiště nechodilo.
Městská část Praha 3 se rozhodovala, jak situaci řešit. Výsledkem je dohoda o rekon-
strukci hřiště na tenisovou halu a víceučelovou halu (s dobou pronájmu na 20 let). Ná-
jemce firma Klimaservis Sůva umožní ZŠ Chelčického a ZŠ Lupáčova bezplatné užívání
obou hal ve všední dny od 8 do 12 hodin. Ve velké hale je možné hrát tenis, v menší, ví-
ceúčelové, pak odbíjenou, malou kopanou, nohejbal a házenou, v sezóně se bude po od-
krytí hrát také basketbal. Dále škola disponuje dvěma plně obsazenými tělocvičnami o ve-
likosti 240 a 470 m2, které dále využívá v podvečerních hodinách veřejnost.
V současné době zažádala ZŠ Chelčického pražský magistrát o grant ve výši 2 milionů
Kč na rekonstrukci školního dvora (směrem k vrchu sv. Kříže) na dvě víceúčelová hřiště.
MČ Praha 3 se zavázala uhradit 25 % těchto nákladů, tedy 500 000 Kč. Podmínkou gran-
tu je, aby stavba proběhla ve stejném roce jako jeho udělení, takže v případě odsouhlase-
ní bude provoz hřišť zahájen spolu se začátkem nového školního roku. Vyroste hřiště pro
volejbal a tenis (12x26 m) a druhé hřiště cca stejných rozměrů na další míčové hry. Vyu-
žívána budou ve všední dny do 19 hodin pouze školními dětmi a mládeží Prahy 3, o so-
botách a nedělích pak v rozsahu 10 hodin mládeží do 18 let. Text a foto Stáňa Peričová

● Schválilo předložený návrh rozpočtu MČ P-3 na rok 2002 v objemu příjmů ve výši
480 739 tis. Kč, v objemu výdajů na rok 2002 ve výši 489 118 tis. Kč. ● Schválilo záměr
prodeje id. 10/32 bytového domu čp. 1602 s pozemkem parc. č. 4033 k.ú. Žižkov, Bu-
chovcova 8, P-3 spoluvlastnicím. ● Schválilo záměr prodeje id. 1/3 pozemku parc. č.
1780/31 a 1780/32 k.ú. Žižkov, Parukářka spoluvlastnici za odhadní cenu. ● Schválilo zá-
měr prodeje id. 48/216 bytového domu čp. 2158 s pozemkem parc. č. 3559 k. ú. Vino-
hrady, Chrudimská 5, P-3 spoluvlastníkům. ● Schválilo směnu pozemků parc. č. 3518,
3519 a 3520 ve vlastnictví MČ za pozemek parc. č. 3527 ve vlastnictví společnosti Unis-
ta Haluza vše v k. ú. Žižkov, za doplatek, který uhradí společnost Unista Haluza. ● Zru-
šilo fond sociální MČ P-3 ke dni 31. 12. 2001 a zřídilo fond sociální a zdravotní MČ P-3
od 1. 1. 2002. ● Schválilo prodej uvedených bytových domů s pozemky v k. ú. Vinohra-
dy čp. 683 s pozemkem parc. č. 2708 - Slezská 65, čp. 1301 s pozemkem parc. č. 2499 -
Velehradská 17, čp. 1370 s pozemkem parc. č. 2805 a parc. č. 2806/1 - Korunní 71 v k.
ú. Žižkov čp. 1628 s pozemkem parc. č. 2093 - Roháčova 90, čp. 1677 s pozemkem parc.
č. 2036 - Hájkova 13. čp. 1884 s pozemkem parc. č. 2308 - Koněvova 169, čp. 1885 s po-
zemkem parc. č. 2309 - Koněvova 171, čp. 1886 s pozemkem parc. č. 2310 Koněvova 173.
● Vzalo na vědomí usnesení výboru pro privatizaci bytového fondu č. 27/2001 a schváli-
lo vzdání se předkupního práva MČ P-3 k domu čp. 541 s pozemkem parc. č. 298 v k.ú.
Žižkov. ● Schválilo poskytnutí návratné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na úze-
mí MČ P-3 z fondu obnovy MČ P-3. ● Vzalo na vědomí změny a doporučení podvýboru
pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky k návrhu na znak a prapor MČ
P–3 a schválilo tyto změny znaku a praporu. ● Vzalo na vědomí dopis právního zástupce
obyvatel domu Přemyslovská 2018/27 a schválilo záměr prodeje tohoto domu s pozem-
kem parc. č. 2620 v k.ú. Vinohrady. ● Vzalo na vědomí nabídku občanského sdružení SK
Viktoria Žižkov na odkup akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. a stanovisko JUDr. Jiřího
Peškeho k odkoupení akcií a souhlasilo se záměrem koupě 4 kusů akcií společnosti Vik-
toria Žižkov a.s.

Výbor ZMČ pro správu grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3
vyhlašuje na rok 2002 tyto granty:

● na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na území
Prahy 3

● na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové projekty realizované na
území Prahy 3

● na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3
● na podporu projektů a organizací zaměřených na zkvalitnění životního prostřední na

území Prahy 3
● na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost vč. využití volnéno času dětí a mládeže na

území Prahy 3
● na podporu projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem

Prahy 3
● na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany Prahy 3
● na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3
● na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivo-

vané zájmové činnosti občanů na území Prahy 3
● na originální projekty, zaměřené na rozvoj a prezentaci MČ Praha 3.
Podmínky pro podání žádosti o grant a co je nutné k žádosti přiložit si můžete vyzvednout
na Odboru kultury, Lipanská 11, tel. 22 116 351, -350.

Uzávěrka na podání žádostí je do 28. února 2002.

TAJENKA vánoční křížovky z minulého
čísla RN zněla: 
Svatá Lucie obrázky na okna vyryje. 
Tři vylosovaní luštitelé obdrží od Vydava-
telství a nakladatelství MILPO publikaci
o počátcích motorismu v Českých zemích.
Knihu Když začal vonět benzin tentokrát
dostávají: M. Kabešová, M. Martínek
a J. Makovec. Blahopřejeme !

Mâ P-3 disponuje voln˘mi  nebytov˘mi prostory Ol‰anské námûstí zmûnilo svou tváfi

Zastupitelstvo Mâ P-3 ze dne 20. 12. 2001

Granty vyhlá‰ené Mâ P-3 na rok 2002

Paní Špeldová se nás ptala, proč nebylo na novou poštu v Roháčově ulici převedeno
také vydávání důchodů. Vysvětlení, které nám předal ing. Libor Kopřiva, ředitel
České pošty s.p, Obvod Praha - střed, bude jistě zajímat i další čtenáře:
„Pošta Praha 32 je podací pošta, na které je možno podat k dopravě zásilky nebo je mož-
no si zde vyzvednout uložené zásilky, které nemohly být z nějakého důvodu doručeny.
Výplata důchodu na této poště není možná, jelikož důchody se vyplácejí na dodacích poš-
tách, kde se vede veškerá agenda týkající se důchodové služby. Ve Vašem případě je to te-
dy pošta Praha 3, Olšanská 9.
V letošním roce se předpokládá ukončení výplat důchodů prostřednictvím kvitančních lis-
tů a bude zvolen jiný způsob jejich výplaty.
Pokud je pro vás pošta Praha 3 v Olšanské ulici špatně dostupná, dovolili bychom si Vám
doporučit využití služeb Poštovní spořitelny - založení Postžirového účtu a převedení Va-
šeho důchodu na tento účet. Peníze z tohoto účtu je možno vybírat prostřednictvím max-
karty na kterékoli poště, případně také z bankomatu. Maxkartu je možno využít také
k uhrazení nákupů v obchodní síti a dokonce, pokud ráda cestujete, je možné její využití
i v cizině.“

Spolu s dalšími hosty zahájili provoz tenisového centra starosta M. Český a jeho zástup-
ce Vl. Holzknecht
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Buchty a loutky aneb lout-
kové divadlo hraje i bigbít
Tento nepřehlédnutelný a ne-
zaměnitelný soubor oslavil
nedávno deset let činnosti.
Jeho počátky jsou v divadle
v Chebu, kde čerství absol-
venti loutkářské fakulty
v Praze dostali možnost dě-
lat to, co je bavilo. Časem se
přesunuli zpět do metropole
a na volnou nohu. Ač pojem
loutkové divadlo navozuje
v kraji Matěje Kopeckého
dojem „něčeho pro ty nej-
menší“, Buchty a loutky hra-
jí i pro dospělé. A to zmíně-
né hudební představení
Koncert Josef K., Gilgame-
še, Urbilda a Příběh???
Člověka!!!, což je dnes již
téměř legendární interpretace příběhu hrdinného kapitána sovětské
armády Meresjeva, se kterou sklidili úspěch dokonce i v Moskvě.
Tři malá prasátka, Žabák Valentýn a Opička Jenovéfa jsou ti-
tuly určené školkovým divákům, kteří jsou ochotni vnímat svébyt-
nou a svéráznou poetiku divadla a v komorním prostředí malých
divadel či mateřských školek si mohou zblízka prohlédnout dome-
ček hloupého prasátka, které za chvíli určitě odnese zlý vlk, nebo
fotbalový míč, se kterým hraje žabákovic jedenáctka fotbal, a taky
držet palce opičce, která zabloudila v pralese. Subtilní efekty by ve
školní tělocvičně nevyzněly a počítačovými hrami otrkané páťáky
by smrt a nanebevstoupení mého oblíbeného prasátka k slzám asi
nedojalo. I dětská představení jsou vymyšlena tak, že i maminky
a tatínci zůstávají a smějí se. Po představení si diváci mohou (a ta-
ké tak činí) prohlédnout a vyzkoušet všechny loutky. Což zřejmě
před lety inspirovalo zloděje, který si vypůjčil rovnou celé auto se
všemi dekoracemi ke Třem prasátkům. Zoufalí herci mu v tisku
nabízeli, ať si auto nechá, jen prasátka ať vrátí. Leč marně.
Většinu představení si B+L vymyslí, sepíší, někdy i loutky a scé-
nu navrhnou a (někdy i dvakrát) vyrobí.
Kristina Maděričová, členka Divadla na Zábradlí a také Buchet
a loutek, se stala, ač rodem z Moravy, možno říci nadšenou Žiž-
kovačkou (termín žižkovská žena je přece jen poněkud zprofano-
ván), takže s malým rozhovorem na téma Buchty a Žižkov ochot-
ně souhlasila.
● Jak se vám žije na Žižkově?
Žižkov mám ráda, je to takové město ve městě, je tu všechno co
potřebuju, malé krámky, second-handy, bazary, čínská bistra, trafi-
ka, kde každé pondělí paní řekne Jako obvykle a prodá mi Respekt.
Čtu Radniční noviny, vystříhnu si kulturní programy a připnu si je
magnetem na ledničku... A pak podle toho programu chodím do
Aera, do Akropole a těším se na Ponec, ten mám za rohem. Mám
ráda Vítkov, snad by se to tam časem mohlo trochu oživit, abych si

tam mohla v neděli dát ka-
fíčko nebo koupit buřta,
k tomu by mohla hrát, jako
za starých časů, kapela. Ob-
líbila jsem si i Parukářku,
třeba když tam zpíval před
hospodou Mišík... Nádhe-
ra... Můj kladný vztah
k Žižkovu je určitě hodně
dán i tím, že bydlím v úžas-
ném domě, o který se jeho
poctiví majitelé opravdu
vzorně starají, je tu čisto,
uklizeno a na nástěnce třeba
nápis: Přejeme Vám hezké
Vánoce...
● Co budete hrát 31. ledna
v Akropoli ?
Koncert Josef K., předsta-
vení, které se zrodilo v hla-
vě Vítka Bruknera, tím se

snad trochu splnil jeho sen o zhudebněném divadle, nebo zdiva-
delněné hudbě... Vítek vždycky přišel s nějakou melodií a téma-
tem, o čem by ta písnička nebo příběh měl být. A texty a vlastně
celá výsledná podoba je kolektivní dílo naší party. Vymýšleli jsme
si to pro radost, snad je to na tom vidět...
● A o čem Koncert je?
No přece o lásce!!! A o naší smutné existenci. A o smrti. A o tom,
kam pluje to, co po ránu odložíme do záchodku... A zase o lásce.
O tom všem okolo nás... Není to úplně divadelní představení, je to
zážitek.
● A co Vaše role v Divadle na Zábradlí?
Většinou mívám nejradši tu poslední, teď je to Inez ve hře americ-
ké autorky Jane Bowles „V Altánu“, ale užívám si třeba Sáru
v „Divadelníkovi“ Thomase Bernharda, kde hraje titulní roli Mar-
tin Huba. Ale už se těším na další! U Buchet a loutek je poslední
představení Gilgameš, ve kterém bohužel nehraju a trochu jim to
závidím.
● Kde všude Buchty a loutky hrají?
„Domácí scénu“ máme v KD Mlejn ve Stodůlkách, hrajeme v Jis-
kře v Kobylisích, KD Sluníčko, Pidivadle na Letné... Pro dospělé
hrajeme v Řeznické, což je pro nás ideální velikost, rádi nás mají
také v Dobřichovicích a vůbec, kam nás pozvou. Hráli jsme i na
Vítkově a máme své fanoušky v žižkovských školkách. Jinak tře-
ba s Koncertem jsme byli v Německu i Švýcarsku, kluci se před
nedávnem vrátili z poněkud exotičtějšího Hongkongu. Ale vypadá
to, že se na podzim odstěhujeme do nyní rekonstruovaného Švan-
dova divadla na Smíchově, kam všechny srdečně zvu na naše no-
vé kousky! Tramvaj č. 9 stojí přímo u divadla ...
Takže děkuji a těším se na KONCERT do Akropole.

Michaela Púčiková
(Termíny dalších představení pro malé i velké si můžete najít na
www.divadlo.cz/buchty)

Na náv‰tûvû u . . . hereãky Kristiny Madûriãové
Co mají společného Buchty a Loutky a Žižkov? Velký sál Paláce Akropolis, kde se 31. 1. ve 20.00 koná jejich před-
stavení Koncert Josef K. A také loutkoherečku Kristinu Maděričovou, žižkovskou lokální patriotku.

Výstava k nedožitým stým narozeninám
žižkovského rodáka a jednoho z nejoblíbe-
nějších divadelních a filmových herců - Ja-
roslava Marvana - proběhla koncem loň-
ského roku v suterénních prostorách naší

radnice. Vernisáž uvedl spolu se zástupcem
starosty Vl. Holzknechtem a J. Brabcem
z Odboru kultury znalec divadelního i fil-
mového zákulisí, spisovatel a spolupořada-
tel výstavy Petr Hořec. Nad fotografiemi,

plakáty a dalšími artefakty, které zapůjčil
Milan Wolf, si na Marvana přišli zavzpo-
mínat například Radovan Lukavský či Lju-
ba Skořepová.
Jaroslav Marvan začínal s herectvím v žiž-
kovských ochotnických spolcích, první an-
gažmá dostal v Divadle Vlasty Buriana,
kterému byl častým partnerem i v jeho fil-
mových komediích. Do r. 1972 byl členem
činoherního souboru Národního divadla.
Přesto si největší popularitu vysloužil díky
filmovému plátnu, na kterém téměř ve dvou
stovkách rolí mistrně ztvárnil postavy nej-
různějších profesí i charakterů. Není bez
zajímavosti, že s jeho jménem se dokonce
setkáme i v několika němých filmech. Ko-
medie jako Katakomby, Škola základ života
nebo pozdější filmy z policejního prostředí
jako např. Pěnička a Paraplíčko či televizní
seriál Hříšní lidé Města pražského se stále
těší velké divácké oblibě, a proto se z herců
starší generace objevuje Jaroslav Marvan
na televizní obrazovce nejčastěji.

Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Je důležité si uvědomit, že tato stavba sou-
visí s tzv. Novým spojením, které je sou-
částí koncepce Českých drah na moderni-
zaci železniční sítě v ČR, a tedy
i komplexní rekonstrukce a modernizace
železničního uzlu Praha, započaté již v 60.
letech minulého století. Výsledkem bude
zlepšení především v osobní dopravě - kon-
krétně zvýšení parametrů železniční stani-
ce Praha hl. nádraží a tratí od východu a se-
veru, vedoucích do tohoto nádraží. Nové
spojení je ve schváleném Územním plánu
hl. m. Prahy zapsáno jako stavba veřejně
prospěšná, která naprosto regulérně prošla
všemi u takovéto velké investice nezbytný-
mi stupni přípravy.
● Zaměřme se na dílčí součást Nového
spojení - Seifertovu ulici
Nyní již snesené ocelové konstrukce, je-
jichž datum vzniku sahá do konce předmi-
nulého století (r. 1872 až 1899), byly v ha-
varijním stavu. Průměrná životnost mostů
je přibližně 77 let, a tak musela být z bez-
pečnostních důvodů omezena rychlost
přijíždějících vlaků na neuvěřitelných

10 km/h! Ostatně v roce 1999 se zde i pře-
sto zřítil jeden vagón, což zřejmě zapříčini-
ly ostré oblouky výměn v konfiguraci stá-
vajícího kolejiště. Pro plánovanou
modernizaci železniční stanice Praha hl.
nádraží je nutná rekonstrukce stávajícího
severního zhlaví (velmi zjednodušeně řeče-
no je to souběh a křížení kolejí od jednotli-
vých nástupišť k trati) tak, aby se rychlost
vlaků zvýšila alespoň na přijatelných 50
km/h. Také proto bylo nutné sloučit koleje
dosud oddělené mosty do kolejiště na jed-
né mostovce. Tím bude umožněna i do bu-
doucnosti určitá variabilita. Naopak zacho-
vání původních ocelových mostů by
vyloučilo možnost modernizace a zvýšení
dnes již nevyhovujících parametrů.
● Jaká je výsledná podoba nového přemostění?
Most je navržen jako spřažená ocelobeto-
nová konstrukce tak, aby se dosáhlo co nej-
menší stavební výšky nad vozovkou v Sei-
fertově ulici. V předešlých stupních
dokumentace se zvažovaly i jiné možnosti,
ale tato konstrukce se ukázala po všech
stránkách - například z hlediska hlučnosti

a konstrukční i cenové náročnosti - oprav-
du jako nejoptimálnější. Podotýkám, že in-
vestor i projektant akceptovali veškeré ná-
vrhy a připomínky pražských památkářů
a architektonické vyznění mostu bylo pod-
le nich dodatečně upraveno (viz foto). Poté
bylo vydáno souhlasné stanovisko.
● Jak stavba probíhá ?
Nyní se realizuje polovina mostu. Výška
v této části je zatím dostatečná, takže za-
hloubení není nutné, ale ve druhé fázi vý-
stavby (tj. druhé poloviny mostu), po vydá-
ní stavebního povolení, bude dosavadní
podjezdná výška 3,30 m změněna na
4,20 m. Tato normová hodnota pro průjezd
požárního vozidla byla jednoznačně vyža-
dována odborem dopravy Magistrátu hl. m.
Prahy. Pro dosažení zmiňované výšky
a splnění všech požadavků na městskou
dopravu se vozovka pod mostem bude mu-
set zahloubit, a to od Italské ulice směrem
k ulici Příběnické.
● Jaká dopravní omezení nás čekají ?
V letošním roce bude zřejmě začátkem
března na 8 dní přerušen pouze tramvajový

provoz, následovat budou v letních měsí-
cích dvě víkendové tramvajové výluky. Zá-
sadnějším omezením však bude přibližně
od března do září (nebo dubna až října)
uzavření směru ze Žižkova do centra pro
individuální automobilovou dopravu. Roz-
sah autobusové a tramvajové dopravy zů-
stává beze změn. Ve směru z centra na Žiž-
kov bude jeden jízdní pruh pro
automobilovou dopravu zachován.
● Jaký je časový plán celé stavby ?
V letošním roce by měla být první etapa
přemostění Seifertovy ulice dokončena,
druhá etapa by měla následovat. Po dobu

její výstavby výhledově počítáme pouze se
dvěma krátkodobými tramvajovými výlu-
kami, protože bude zbudována provizorní
přeložka tramvajové trati. Autobus č. 135
bude se souhlasem dopravních podniků
ukončen u VŠE. Zhruba na rok však bude,
s ohledem na zahlubování, přerušena indi-
viduální automobilová doprava, ale cesta
pro chodce zůstane zachována.
Rád bych ještě na závěr zdůraznil, že tento
stavební záměr je opravdu velice potřebný
nejen pro celou pražskou oblast, ale jeho
konečný efekt bude přínosný i pro příměst-
skou dopravu. Eva Horníčková

Lékařská služba první pomoci (LSPP) na Praze 3 je, jako jediná pohotovost v Praze, pří-
mo provozována a financována MČ P-3. Cílem LSPP je zabezpečení základní lékařské
péče na dětském oddělení a na oddělení pro dospělé mimo ordinační hodiny praktických
lékařů. Je dobré vědět, že LSPP není totožná se Záchrannou službou, ta zasahuje v přípa-
dech neodkladné péče, přímého ohrožení života, např. při úrazech, náhlých srdečních ko-
lapsech, autonehodách atd. Na lékaře první pomoci se lidé nejčastěji obracejí s běžnými
nemocemi jako jsou virózy, chřipky, angíny, drobné úrazy, v závažnějších případech lé-
kaři odesílají pacienty k dalším vyšetřením na specializovaná pracoviště. Je důležité, aby
občané sami zvážili, zda jejich úraz či onemocnění vyžaduje pomoc záchranné služby ne-
bo lékařské pohotovosti. LSPP sídlí v budově bývalé polikliniky Jarov, Koněvova 205.
V noci slouží jeden lékař se zdravotní sestrou na každém oddělení a o víkendech je služ-
ba na dospělé části pohotovosti dvojnásobná, tedy dva lékaři a dvě sestry. Součástí poho-
tovosti je i vozový park. Návštěvy lékaře u pacientů zabezpečují dvě auta s řidičem.

Vzpomínka na oblíbeného herce

Stavba nového Ïelezniãního mostu pokraãuje

Výstavu si se zájmem prohlédla i dcera
legendárního umělce

Nedávná demontáž tří ocelových konstrukcí nad Seifertovou ulicí upoutala pozornost nejen obyvatel Prahy 3, ale i těch, kteří
křižovatkou U Bulhara jen projíždějí. O přiblížení potřebné stavby s celopražským významem, která v těchto místech vznikne,
jsme požádali ing. Ivana Pomykáčka, hlavního inženýra projektu ze SUDOP Praha a.s.

Lékafiská sluÏba první pomoci

Lékárna v Ol‰anské 7

Foto archiv SUDOP Praha a.s.

Lékárna umístěná v objektu, který na Praze 3 funguje jako centrum zdravotnických slu-
žeb, je bezesporu potřebná. Od pondělí 21. 1. je však uzavřena, což se jistě nikomu z pa-
cientů, kteří navštěvují ordinace v Olšanské 7, líbit nebude. MČ P-3 se rozhodla nepro-
dloužit nájemní smlouvu s dosavadním provozovatelem, uzavřenou na dobu určitou
s platností do 31. 1. 2002, a to z toho důvodu, že tento subjekt nesplnil svůj závazek tý-
kající se zavedení pohotovostní služby. Rada MČ P-3 na svém jednání 23. 1. rozhodla, že
MČ P-3 uzavře nájemní smlouvu s novým provozovatelem, který požadovanou pohoto-
vostní službu zajistí. Lékárna bude mít provozní dobu ve všední dny 8-23 h, novou služ-
bou bude sobotní provoz. Prioritním požadavkem Rady MČ P-3 bylo co nejrychlejší ob-
novení provozu lékárny. Výběr nového provozovatele byl proto podmíněn požadavkem,
aby nový nájemce otevřel nejpozději do 30 dnů od převzetí NP. Na místě je tedy jistá to-
lerance a pochopení ze strany všech pacientů, kteří jsou na služby lékárny v tomto místě
zvyklí, a to proto, že uzavření je dočasné a na minimální možnou dobu. Provoz bude
v krátké době obnoven a pro občany Prahy 3 bude zajištěna dosud chybějící služba - lé-
kárna s prodlouženou provozní dobou. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Vrchní sestra LSPP Patricie
Hnátková v nově zařízené
ordinaci

Vrchní sestra Patricie Hnátková k provozu pohotovosti uvedla: „Za poslední dva roky se
díky pochopení radnice a zvláště tajemnice Mgr. Andrey Barešové, zdravotní rady Bc. Si-
mony Prokopcové a odborné spolupráce vedoucího lékaře MUDr. Jana Šefla podařilo
kompletně vybavit jak ordinace, tak čekárny. Místnosti jsou nově vymalovány, byla polo-
žena podlahová krytina a zřízen dětský koutek. I z hlediska přístrojového vybavení je naše
pohotovost výborně připravena. Ještě bych ráda vzkázala pacientům, zvláště těm starším,
že někdy nebezpečně dlouho odkládají zavolání či návštěvu lékařské pohotovosti, ale po-
kud například cítí trvalou bolest na hrudi, není důvod otálet... Na druhé straně rodiče ma-
lých dětí často při prvních příznacích onemocnění dítě převážejí do nemocnice, mnohdy by
stačilo zatelefonovat a poradit se se sestrou či lékařem. Setkáváme se, bohužel, i s mnoha
případy zneužívání lékařské pomoci. Lidé chodí několik dní i s vysokými horečkami do
práce, pak se v noci zastaví na pohotovosti a rovnou od dveří na nás volají, jaká antibioti-
ka chtějí, ale do práce chodí dál. Občas si babičky zavolají lékaře, ale ve skutečnosti si
chtějí jen popovídat, protože se cítí osamocené. O sobotách a nedělích k nám někdy přijde
i 100 - 200 lidí, teď v zimě jsou to velmi často úrazy zapříčiněné sněhovou nadílkou.“
Všem občanům přejeme, aby v novém roce tuto službu potřebovali co nejméně, ale po-
kud budou pomoc či radu lékaře v noci či o víkendu potřebovat, jistě ji na lékařské služ-
bě první pomoci na Jarově naleznou.

Náklady na provoz LSPP za jeden měsíc
Provozní náklady: 80 680 Kč, mzdové náklady: 279 111 Kč, náklady celkem: 359 791 Kč
Příjmy jsou tvořeny platbou jednotlivých zdravotních pojišťoven za poskytované zdra-
votní služby a činí v průměru 73 666 Kč za měsíc. Městská část tak financuje každý mě-
síc provoz pohotovosti z vlastního rozpočtu přibližně částkou 286 000 Kč.
V roce 2001 bylo v ordinaci LSPP na Jarově ošetřeno 6 782 pacientů a uskutečněno 1 914
výjezdů u dospělých pacientů, ve stejném období bylo ambulantně ošetřeno 2 677 dětí a ve
143 případech lékaři za nemocnými dětskými pacienty vyjeli.

O R D I N A â N Í  H O D I N Y
Oddělení pro dospělé: každý všední den od 18 do 7 h následujícího dne, v pátek již od
15 h, o víkendech je služba nepřetržitá. Telefon: 68 48 685.
Oddělení pro děti: každý všední den od 18 do 21 h, o víkendech od 7 do 21 h. Telefon:
68 47 536. Dnes již není nutné vozit dětské pacienty tak jako dříve s úrazem do FN Mo-
tol. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na ortopedické klinice funguje 24 hodin
denně dětská úrazová ambulance. Text a foto Michaela Púčiková
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V tomto čísle opět reagujeme na vaše pod-
něty k této příloze. Děkujeme již naposledy
všem, kteří nám napsali spoustu hezkých
dopisů i zajímavých podnětů. Pokud jsme
na někoho zapomněli, ozvěte se nám - zku-
síme váš dotaz ještě zodpovědět.
● Přivítali byste podrobné informace o ze-
leni na Praze 3 - parcích, stromech, druho-
vém složení, kdo se o ně stará. To je bohužel
finančně velmi náročné, zejména proto, že
po zkušenostech z dalších městských částí
by cedulky s těmito informacemi nepřežily
v parku ani měsíc... Ideální je umístit je na
internet - tento podnět předáme ÚMČ.

● Komenského náměstí - Hodně jste si
stěžovali na nepořádek i neukázněné pej-
skaře, kteří z tohoto náměstí, stále čekající-
ho na rekonstrukci, dělají „hnojiště“.
A v tom je právě asi jádro problému - trochu
bezradné náměstí, kde se nic neděje, čas od
času se uklidí, ovšem této situace hbitě zne-
užijí ti, kterým se něco doma nehodí. A vět-
šina pejskařů si tady s uklízením po svých
miláčcích také žádnou hlavu nedělá.
Na bližší vysvětlení jsme se zeptali firmy
URBIA, která je zástupcem hl. města Pra-
hy pro správu jeho pozemků. „Komeňák“
je ve správě magistrátu, který objednává
pro rok 2002 údržbu 6 x do roka a úklid
odpadků 24 x ročně. Firma po našem dota-
zu park překontrolovala a prý ji docela pře-
kvapil nepořádek, který tam v pauze mezi
úklidy naši spolubydlící vyrobili, včetně

např. odložené matrace. Kritizovala také
neukázněné řidiče, kteří parkují, kde se dá,
nehledě na začínající trávník. URBIA pro-
to uvažuje o vytvoření zábran, které to zne-
možní. Všeobecně však soudí, stejně asi ja-
ko většina z nás, že by velmi pomohla větší
kontrola a pokutování ze strany strážníků
Městské policie.
A co s tím do budoucna? ÚMČ Praha 3 již
dvakrát žádal magistrát o „znovusvěření“
Komenského náměstí do své péče, bohužel
stále bezvýsledně. Snad to tedy již vyjde
letos na jaře, kdy ÚMČ svou žádost opět
zopakuje.

● Stěžovali jste si často také na podchod
z Tachovského náměstí (které je v péči
Technické správy komunikací) pod tratí na
Vítkov. Zde jsou tak složité majetkové vzta-
hy, že se nám stále nedaří zjistit, kdo je za
stav podchodu vlastně zodpovědný. Ovšem
jak nám firma URBIA sdělila, situace je
podobná ve všech pražských podchodech...
● Některé dotazy se týkaly stromů a péče
o ně ve vnitroblocích - pokud nebyly uve-
deny v příloze ve správě ÚMČ, jsou v ma-
jetku soukromé osoby či více osob. Pak je
složité zjistit, kdo vlastně za co odpovídá.
Na dotaz M. Palase k vnitrobloku Loudova
odpověděla RNDr. J. Bosáková z OTSMI:
Na konec zimy je naplánovaná probírka
některých dřevin a menší počet keřů vyža-
duje úpravu, která bude také provedena.
● Dr. Křížek chválí Riegrovy sady, které

Vážení spoluobčané, v Radničních novinách č. 6/2000 jsme vás informovali o výsadbě nového stromořadí jasanů úzkolistých (Fraxinus
angustifolia „Raywood“) a lip obecných (Tilia x vulgaris „Palida“) v ulici Jana Želivského. Krásou nového stromořadí jsme se ovšem
dlouho těšit nemohli. Bohužel mezi námi žijí i tací nenechavci, jímž je zeleň oživující a zkrášlující naši městskou část na obtíž. V prů-
běhu novoročních svátků totiž zničili kotvící úchyty u deseti nově dosazených dřevin. Kotvící úchyty spolu s kůly jsou velmi důležité
pro zdravý růst a vývoj stromů, neboť stabilizují mladý kmen proti bočnímu pohybu.
Mladé stromky bývají pěstovány ve školkách způsobem vedoucím k částečné redukci kořenového systému, čímž je minimalizováno ri-
ziko jejich poškození při převozu a následné výsadbě do uličních stromořadí. Kořenový aparát tedy začíná plnit stabilizační funkci stro-
mu až po adaptaci, kdy dosáhne odpovídající velikosti a rozlohy. Než se tak stane, je nezbytné nově vysazené stromky jistit pomocí kot-
vících kůlů a úvazků a zabránit tak jejich vychýlení od přirozené osy růstu.
Ve světle těchto okolností bychom rádi tyto „aktivní“ spoluobčany požádali, aby svou přebytečnou energii uplatnili při užitečnějších čin-
nostech, než je ničení městské zeleně a práce druhých. Ing. Kateřina Padrůňková, Odbor životního prostředí
Poznámka redakce: Kotvící úchyty v ul. J. Želivského zničili vandalové, jak však nazvat toho, kdo se nestyděl zlomit kmen mladého no-
vě vysazeného stromu v Kubelíkově ulici v blízkosti domu č. 27? Přestože je čeština bohatý jazyk, publikovatelný adekvátní výraz jsme
nenalezli!

Velký sál Paláce Akropolis se stal v úterý
18. 12. na dvě hodiny výstavní galerií. Své
práce tady ukázali studenti našich středních
výtvarných škol, kteří se zúčastnili soutěže
na téma Životní prostředí, vyhlášené radni-
cí. A že toto téma uchopili opravdu razant-
ně, ukázaly desítky hraček, objektů, plaká-
tů i obrazů, které řešily tématiku ze všech
možných úhlů. Expozice oboru nábytkář-
ství SUPŠ nabídla návrhy elegantních lavi-
ček, obor hračka zase sloní drtič plechovek
nebo žertovný smeták s lopatkou, další obo-
ry pak návrhy odpadkových košů nebo
schránek na psí exkrementy. Určitě bychom
je rádi viděli v některém z parků, byly
opravdu nápadité. Než se tak třeba opravdu
stane, zajděte se na část, tj. plakáty, podívat
alespoň do suterénu naší radnice, a to od
14. 2. Vernisáž proběhne od 17 hodin, jinak
výstava bude k nahlédnutí vždy v úředních
hodinách ÚMČ do 4. 3.

Třídy a studenti, kteří si převzali oceně-
ní z rukou místostarosty T. Mikesky
a radní D. Muškové
● Výtvarná škola V. Hollara - Fotografie:
K. Šípková, J. Biskup, L. Čihařová. Plaká-
ty - užitá grafika: E. Koťátková, J. Gemrot,
S. Weberová, E. Kaněrová, A. Mirakjan,
T. Melenová, P. Fousek, E. Nettlová, L. Ko-
houtová, O. Staňková, M. Roubová.

● SUPŠ Žižkovo náměstí - Soubor oba-
lů na psí exkrementy: 1. ročník. Plakáty:
M. Bláha, M. Marek, A. Frajová, T. Šima-
novská. Série plakátů Sběrné suroviny:
T. Králová a B. Skálová. Veselý drtič PET
lahví: F. Zouzal, sloní drtič plechovek:
K. Reichlová, lopatka a smetáček: K. Vi-
límková a M. Tejnorová. Obor malba:
P. Holoubek, Z. Hilská, T. Tichý, O. Pětivo-
ká, K. Dvořáková. Obor scénografie:

K. Trojanová a Z. Petráková. Obor vý-
stavnictví: Návrhy chodníkové dlažby
1. ročník, exteriérová fontána I. Frantíko-
vá, sezónní restaurace Vítkov O. Nohejl,
střešní zahrada Bezovka K. Sobotová, dále
herní objekt - Adamovský, zahradní
lavičky J. Herink, V. Pešek, D. Vojč, od-
padkové koše V. Vojtěch, schránka na psí
exkrementy A. Cigler.

Stáňa Peričová

V loňském roce pořádala Městská část Praha 3 již 6. ročník přírodovědecké a ekologické
soutěže pro děti z Prahy 3 Za kapkou rosy aneb znáš město, ve kterém žiješ? Mottem
bylo heslo Stockholmské konference o životním prostředí „Jen jedna je Země“. Z pravidel
soutěže vyplývá, že účastníkem může být žák nebo student do věku 18 let bydlící nebo stu-
dující v Praze 3. Soutěž má dvě části, kvíz předkládá 30 úloh a ze tří nabízených variant je
třeba vybrat jednu správnou. Druhá část již vyžaduje delší slovní odpovědi. Členka Zastu-
pitelstva MČ Praha 3 a autorka soutěže RNDr. Věra Toběrná,CSc. je přesvědčená, že pří-
rodu bychom měli dokonale znát, protože jen tak ji můžeme chránit. A to je také cílem té-
to zajímavé vědomostní soutěže.
Maximální možný počet 36 bodů nezískal nikdo z celkem 131 dětí ze sedmi škol naší
městské části, děti na pozicích 1, 2 a 3 měly shodně 35 bodů. První dva ocenění však na
rozdíl od ostatních věděli, že proti klíněnce jírovcové, ničící listy „kaštanů“, je možno bo-
jovat i jinými prostředky než postřiky či odvozem a spalováním shrabaného listí. Uvedli
navíc nástroje vlastní přírodní samoregulace, tedy podporování či opětovné vysazení při-
rozených predátorů škůdců. Druhý v pořadí - Matěj Vaněček napsal jako jediný zdánlivou
samozřejmost, že škůdce regulují ptáci. Vítězka Zuzana Plechatá dokonce uvedla kon-
krétního „motýlka“ chalcidoidea ohridella, který ničí larvy klíněnky.
Po vyhodnocení výsledků soutěže proběhlo jejich slavnostní vyhlášení ve čtvrtek 20. 12.
2001 ve velkém sále ÚMČ na Havlíčkově náměstí před zahájením jednání Zastupitelstva.
Celkem bylo diplomy, knihami a dalšími hodnotnými dárky oceněno 41 dětí:
� ZŠ Lobkovicovo nám., 9.A - Zuzana Plechatá
� Gymnázium Sladkovského, kvinta A - Matěj Vaněček
� ZŠ K Lučinám, 6.A - Mirka Portová, Ivana Kaňková, Jakub Čadil, 6.B - Markéta

Malá, 7.A - Denisa Mušková, 8.A - Kateřina Ječmínková, Kateřina Čadilová, 
9.A - Petra Srbová, Martin Halberštát

� ZŠ Jiřího z Poděbrad, 7.A - Petra Kmínková, Ondřej Klika, Jan Nosek
� ZŠ Chelčického, 4.C - Pavla Neumannová
� ZŠ Žerotínova, 9.B - Pavel Mareček
� ZŠ Lobkovicovo nám., 8.A - Jiří Kopecký
	 ZŠ Pražačka, 7.A - Gabriela Janujová, Alice Urbanová, Kristýna Jiroušková, Daniela

Šmídová, Igor Espinoza, Oldřiška Jonáková, Sabina Rakovská, Tereza Holečková,
Zuzana Pechová, Zuzana Vítová, Nikola Holečková, Lucie Vyhnánková, Kristýna
Janotová, Jana Kotková, Vojtěch Lirš, Jiří Sekera, David Novák, Čeněk Pekař, Michal
Blažek, 8.A - Lukáš Miffek, 9.B - Lucie Chourová, Milan Kos, Jana Žlábková.

Oceněným blahopřejeme a těšíme se na hojnou účast i v příštích letech.
Ing. arch. Zdeněk Fikar, Odbor územního rozvoje a redakce, foto Stáňa Peričová

JiÏ naposledy k pfiíloze ZeleÀ kolem nás

Vyhodnocení soutûÏe Za kapkou rosy

Hodnotné ceny vítězům předaly členka zastupitelstva Věra Toběrná a radní Dana Mušková

Vandalové  mezi  námi

Sloní drtiã plechovek se líbil

leží sice již na území Prahy 2, ale všichni
z přilehlých oblastí je rádi navštěvují. Pro-
sí o zveřejnění informací, kde mohou vol-
ně pobíhat psi (jako důchodce s nimi mívá
ne právě nejlepší zkušenosti). Paní Kucha-
řová z Odboru zeleně Prahy 2 nám sdělila:
„Přesné vymezení a mapky najdete v infor-
mační vývěsce ÚMČ Praha 2 v Jugosláv-
ské ulici. Před dokončením je nyní Ná-
vštěvní řád parku“. Bližší informace
získáte na jejím tel. čísle 22 511 919.
● J. Kříž si postěžoval jako řada dalších na
volné pobíhání psů. Ve výčtu parků prý ta-
ké nenalezl Mahlerovy sady - nemohl, ty
jsou ve správě majitele pozemku Českých
radiokomunikací.
● P. Tesařová vzpomíná: „Když nebyl čas
dotlačit kočárek až do Riegrových sadů,
šlo se Na Plindu čili Na Plincnerák“ (park
před FK Viktoria). I nyní, když rychle pro-
cházím, abych si zkrátila cestu, vždy s lás-
kou vzpomínám a vidím své malé chlapeč-
ky, dnes dospělé chlapy...“ Prosí předat
pochvalu těm, kdo udržují Kostnické ná-
městí - je prý velmi důležité, že toto místo
častého setkávání dětí a mládeže zůstává
čisté (park ve správě firmy Gartensta).
● A. Paulátová zaznamenává, že po zave-
dení odpadkových košů a pytlíků pro pej-
skaře se čistota ulic tam, kde denně chodí
(Šrobárova, Korunní, Kolínská), určitě
zlepšila. Chce také pochválit pracovníky,
kteří uklízejí Šrobárovu ulici. Tamější pla-
tany jsou náročné na údržbu a vždy prý byl
problém, kam s ohromným množstvím lis-
tí. Úklid chodníků však byl tentokrát den-
ně zajištěn. Stejného názoru je i čtenářka
M. Tichá: „Situace na Žižkově se o moc
zlepšila díky každodennímu čištění
chodníku (Čajkovského je dnes dokonce
průchodná a není to pouze překážková drá-
ha). Košů na psí exkrementy je v našem
okolí dost, pouze jsem neviděla je používat
anebo vidím prázdné pytlíky rozházené ko-
lem. Obdivuji vaši práci, která leckdy vy-
padá jako beznaděj. Všechno je to hlavně
v lidech. Snad by pomohlo dávat více po-
kut. Zkuste poslat městského strážníka ko-
lem 16. hodiny (čas pejskařů) do parku
a uvidíte, co v mžiku nasbírá na pokutách.
Snad by to lidi naučilo většímu pořádku -
kdo si chce pořídit do Prahy psa, musí si
také uvědomit své povinnosti...“
Dále děkuje za naši přílohu k zeleni a „ty-
py“ - o víkendu navštíví i další parky.
● Měli jste nápad postavit brouzdaliště,
např. na Křížku. Tato investice je bohužel
finančně i hygienicky velmi náročná. Navr-
hovali jste také celkovou kultivaci zpust-
lých křovisek ve stráni směrem k Jesenio-
vě ulici. Ta byla již dle sdělení OZOP
koncem roku provedena. ● U dřevěných

zvířat - prolézaček vám zcela logicky
chyběly lavičky. Hned jak bude vhodné po-
časí, budou zde, podle sdělení OTSMI, no-
vé lavičky osazeny. ● Díky podnětu čte-
nářky H. Zdeňkové přibudou do nově
oploceného pískoviště v dolní části Vrchu
sv. Kříže sedáky, aby maminky mohly být
blízko svých dětí.
● Osázení lavičkami na Olšanských hřbi-
tovech je již na obzoru - a to v příznivém
počasí v průběhu tohoto roku. Podle sděle-
ní ředitele ing. V. Grametbauera budou spo-
lu s dalším mobiliářem financovány z vlast-
ních prostředků. V loňském roce bylo podle
plánu dokončeno vysazení nových stromů.
● Paní A. Šenková se ptá, z jakého důvodu
se upustilo od výsadby topolů. Dle sděle-
ní OZOP se v našich podmínkách lámou
a uhnívají, takže se volí vhodnější typy.
● Manželé Hrádkovi chválí radnici za pé-
či o zeleň, za udržované a čisté chodníky,
výsadbu nových stromků i za nápad vy-
věsit na Vítkově státní vlajku (nápad re-
alizoval ÚMČ spolu s gen. štábem České
armády ve snaze dodat slavnostní ráz to-
muto významnému pietnímu místu). Dále si
však Hrádkovi posteskli, že chybí větší do-
hled nad tím, aby se u kontejnerů neod-
kládaly objemné nepotřebné věci. To je
jistě nutné, ovšem víte, co by bylo nejlep-
ší? Kdybychom tam ty objemné, nepotřeb-
né věci vůbec nedávali!
● J. Sedláčková se nás v závěru dopisu ze-
ptala, zda víme o lípě Jana Palacha, kte-
rou hned po jeho smrti jeden starý pán za-
sadil v oblouku směrem k Památníku.
Nevíme! Bohužel však cedulka, která ji
označovala, prý nevydržela na místě ani 3
dny... Jinak podrobný komentář k zeleni na
Vítkově plánujeme ve spolupráci s Odbo-
rem zeleně magistrátu v některém z jarních
čísel.

● V. Véle navrhuje přidat ještě další stromy
na Škroupovo náměstí, do centrální části.
To již nelze, náměstí bylo osazeno přesně
podle koncepce zahradního architekta.

Jednotný závěr všech dopisů byl: péče o ze-
leň se hodně zlepšila, ale pokud budou lidé
neukáznění, vyjdou snahy o zlepšení lec-
kdy naprázdno. S tím se nedá než opravdu
vřele souhlasit. Pro lepší představu uvádí-
me náklady na zeleň a životní prostředí
pro letošní rok, které ve výši 26,5 mil. Kč
schválilo v prosinci 2001 ZMČ P-3.

Z rozpočtu vyjímáme (v Kč): Likvidace
nepovolených skládek 550 000, nákup par-
kového mobiliáře 126 000: 16 laviček na
Škroupovo náměstí, 6 laviček na nám.
W. Churchilla, informační tabule.
Údržba zeleně celkem 12 milionů: např.
správci zeleně, doplňující práce: mj. vý-
sadba stromů, výsadba záhonů + zálivka,
údržba zavlaž. systémů, pítek a fontán, za-
ložení trávníků, jednorázová údržba ploch,
které nespravuje ÚMČ. 
Oprava a udržování stavebních prvků
a mobiliáře zeleně celkem 1 123 000: mj.
nátěry, opravy lavic, údržba a opravy dět-
ských hřišť, rekonstrukce oplocení hřiště
na Žižkově náměstí. Úklid chodníků a sběr
psích exkrementů 10,5 milionu.

Nejsou to malé sumy, i když samozřejmě
na vše potřebné stačit nemohou. Jak sděli-
la J. Kypová z OTSMI, jen na opravy
úmyslně zničených dětských hřišť, laviček
a poškozeného oplocení se v loňském roce
vynaložilo 283 000 korun. Určitě bychom
věděli, jak je investovat na zlepšení našeho
okolí lépe, že?

Stáňa Peričová

Komu vadil plot
a dřevěný domek
na Židovských pecích?

To se tam opravdu nevejde ...
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L E D E N
Diváky vítá kino Aero v novém kabátû
Rekonstrukce za cca 3 mil. Kč skončila,
radnice Prahy 3 uhradila výměnu sedadel
v promítacím sále s kapacitou 336 míst,
další stavební úpravy a rozšíření technic-
kého zázemí kina uhradil nájemce s při-
spěním Státního fondu ČR pro podporu
české kinematografie.
Praha 3 vybuduje centrální dispeãink kotelen
Na řídicí pracoviště s nepřetržitým provo-
zem bude napojeno všech 72 kotelen, kte-
ré P-3 provozuje a které vyrábějí teplo
a TUV pro cca 300 bytových domů v ma-
jetku obce. Nový dispečink umožňuje oka-
mžitou reakci obsluhy v případě výpadku
nebo poruchy v chodu kteréhokoli zaříze-
ní. Nájemníkům přinese kvalitativní zlep-
šení v zásobování teplem a TUV. Fakticky
tak bude dokončen program konverze vy-
tápění, kdy P-3 v posledních 5 letech inve-
stovala částku v řádu čtvrt miliardy Kč do
výstavby nových plynových kotelen.
31. 1. V˘stava k v˘roãí Vlasty Buriana
Vernisáž výstavy fotografií ve výstavní
místnosti v suterénu radnice na Havlíčko-
vě náměstí.

ÚNOR
8.-12. 2. ÎiÏkovsk˘ masopust
Propukne už IX. ročník tradičního žižkov-
ského masopustního veselí, jehož vyvr-
cholením bude v úterý 12. 2. velký karne-
valový průvod napříč Žižkovem.
28. 2. Termín pro podání grantÛ
MČ Praha 3 vypisuje pro rok 2002 granty
v 10 oblastech, poslední únorový den je ko-
nečným termínem pro podání přihlášek.
Např. Grant na podporu umělecké činnosti
divadelních, hudebních a tanečních subjek-
tů na území P-3, Grant na podporu projek-
tů a organizací zaměřených na zkvalitnění
životního prostředí P-3, Grant na projekty
a činnost organizací zaměřených na senio-
ry žijící na území P-3 či Grant na podporu
projektů, které se váží k významným výro-
čím a k významným osobnostem P-3.

BŘEZEN
9. 3. Vlajka pro Tibet
MČ Praha 3 se opět připojí k mezinárodní
kampani, která protestuje proti porušování
lidských práv na Čínou ovládaném území.
Praha 3 byla v r. 1996 jednou z prvních
4 českých municipalit, které přistoupily
k tomuto mezinárodnímu protestu.

PÛdní vestavba v budovû úfiadu
na Seifertovû ulici
Začínají stavební práce na vybudování
půdní vestavby. Úprava objektu si vyžádá
náklady ve výši cca 8 mil. Kč. Úřad potře-
buje tyto prostory v souvislosti s očekáva-
ným převzetím dopravně-správní agendy.
Zaãínají opravy bytového fondu
Pro rok 2002 je na opravy bytového fondu
většího charakteru vyčleněno 156 mil. Kč,
z čehož největší položku s cca 70 mil. Kč
tvoří stavební práce na vnějších pláštích
budov.
¤idiãe ãeká pÛlroãní dopravní omezení
na Seifertovû ulici
V souvislosti s výstavbou nového želez-
ničního přemostění nad křižovatkou
U Bulhara začíná pro automobily ve smě-
ru do centra půlroční uzavírka Seifertovy
ulice, a to od křižovatky s ulicí Italská.
Zaãátek I. etapy obnovy uliãních
stromofiadí
Praha 3 začíná s obnovou uličního stromo-
řadí, během 5 let hodlá radnice vysadit ví-
ce než tisíc nových stromů. Jen v r. 2002
přibude v ulicích P-3 asi 350 nových stro-
mů, dalších více než 250 stromů v ulicích,
kde bude nová výsadba probíhat, bude za-
chováno a dočká se celkového ošetření.

DUBEN
1. 4. referendum o setrvání Prahy 3
jakoÏto souãásti hlavního mûsta Prahy
Obyvatelé P-3 dostanou konečně možnost
vyjádřit se k otázce, zda chtějí nadále zů-
stat pod nesnesitelným útiskem hl. města
Prahy, nebo zda si přejí vznik samostatné-
ho města Žižkov.
Demolice v Husitské ulici
Očekává se demolice zchátralého domu,
který je mnoho let ostudou celého okolí
a představuje nebezpečí pro kolemjdoucí
i obyvatele sousedních domů. Po několika
letech, kdy byl dům předmětem majetko-
vých spekulací, přichází konečně nový
vlastník se seriózním investičním záměrem.
Rekonstrukce námûstí Jifiího z Podûbrad
Začne rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad,
která zahrnuje celkovou obnovu tohoto vý-
znamného prostoru Prahy 3, jehož domi-
nantou je kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
slovinského architekta Josipa Plečnika.
Počítá se s kompletní předlažbou, přičemž

zadlážděná plocha před kostelem se oproti
současnému stavu výrazně rozšíří, aby zde
bylo možné pořádat kulturní a společenské
akce. Tato plocha tak získá více charakter
klasického náměstí a bude po jižní straně
s parkovou částí prostoru oddělena systé-
mem vodních prvků. Na náměstí bude no-
vě řešen systém veřejného osvětlení, insta-
lován bude automatizovaný závlahový
systém a vysazeno bude bezmála 200 no-
vých stromů. Předpokládané náklady na
realizaci této rozsáhlé investiční akce činí
cca 40 mil. Kč.

KVĚTEN
Pietní shromáÏdûní u Národního
památníku na Vítkovû a na PraÏaãce
Položení věnců a vzpomínkové shromáž-
dění u hrobu Neznámého bojovníka na
Vítkově a na pietním místě na Pražačce
v souvislosti s výročím ukončení 2. světo-
vé války.
eAgora - virtuální náv‰tûva Paláce
Akropolis
Návštěva žižkovského Paláce Akropolis se
díky multimediálnímu projektu eAgora
stane velmi příjemnou záležitostí také pro-
střednictvím počítače.
Dokonãení dal‰ích nástaveb
V Jilmové ulici bude dokončena výstavba
10 nových bytů v rámci nástavby na pane-
lových domech, součástí investiční akce je
celková modernizace stávajících panelo-
vých domů, MČ P-3 zároveň připravuje
realizaci dalších nástaveb na panelových
domech v lokalitách Na Balkáně a K Luči-
nám.
Festival Tanec Praha poprvé v divadle
Ponec
Performance festivalu soudobé taneční
tvorby Tanec Praha se budou poprvé ode-
hrávat na scéně, která vznikla rekonstrukcí
bývalého kina Ponec.
14. 5.-10. 6. V˘stava „Romové v na‰em
mûstû“
Budova radnice v Seifertově ulici se stane
jediným místem v Praze, kde bude instalo-
vána putovní výstava o integraci Romů
v současné společnosti, kterou připravilo
brněnské Muzeum romské kultury. Dále
poputuje do českých a moravských měst.

Č E R V E N
1. 6. Dûtsk˘ den âeského rozhlasu 
a Mâ Praha 3
Odpolední program pro děti velké, malé
i nejmenší pořádá Český rozhlas a radnice
Prahy 3.
Pivobraní
Svátek všech milovníků zlatavého moku -
pivní slavnosti po roční přestávce znovu
v Riegrových sadech.

ČERVENEC
Investiãní akce ve ‰kolách
Dobu letních prázdnin radnice využije
k provedení potřebných oprav a investič-
ních akcí v budovách škol, největšími in-
vesticemi bude v roce 2002 kompletní re-
konstrukce stravovacího zařízení v ZŠ
Lupáčova za 10 mil. Kč a rekonstrukce
zdravotechniky a rozvodů ústředního tope-
ní v ZŠ Chelčického za cca 5 mil. Kč.

ZÁŘÍ
Zahajovací koncert hudebního festivalu
Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim
Začíná 6. ročník žižkovského hudebního
festivalu, na dvacítce žánrově pluralitních
koncertů na mnoha tradičních i méně zná-
mých místech Prahy 3 se tisícům milovní-
ků dobré hudby představí více než stovka
účinkujících.
SoutûÏ O pohár starosty Hartiga
Na 12 základních školách v P-3 začíná vě-
domostní soutěž o putovní pohár nesoucí
jméno prvního žižkovského starosty.
Nové dûtské hfii‰tû v lokalitû Habrová
Očekává se zahájení výstavby nového dět-
ského hřiště v lokalitě Habrová, radnice na
tuto investiční akci vynaloží 800 tis. Kč.
14.-15. 9. Vinohradské vinobraní 2002
Oslavy sběru vinné révy na Vinohradech,
na posledním vinobraní padl nový rekord -
za jediný den se vypilo 9000 litrů burčáku.
106. roãník mistrovství âR v silniãním
bûhu na 10 km
Tradiční závod v silničním běhu každoroč-
ně startuje v Běchovicích a jeho cíl je na
Pražačce.
Dokonãení Milenium Plazza
Na Vinohradské ulici v sousedství stanice
metra Želivského skončí stavební práce na
výstavbě sídla ČS Stavební spořitelny, a.s.

ÎiÏkovsk˘ v˘tvarn˘ salon
Výstava prací desítek umělců žijících či
působících na Praze 3.

Ř Í J E N
1/4 míle ÎiÏkovem
Závody historických automobilů na Vítkově.
Dokonãení rekonstrukce objektu
Ol‰anská 7
Bude dokončena poslední etapa celkové re-
konstrukce objektu Olšanská 7, která v le-
tošním roce počítá s výměnou oken a s ge-
nerální opravou obvodových plášťů
budovy. Olšanská 7 je centrem zdravotních
a sociálních služeb, umístěna je zde ČSSZ
pro P-3. Celkový objem vložených finanč-
ních prostředků se blíží částce 100 mil. Kč.
Hudební festival Kytara napfiíã Ïánry
Žižkov opět hostí hudební festival, který
představuje kytaru ve všech jejích podo-
bách.

LISTOPAD
Beaujolais Noveau pfiichází do Prahy
Tradiční přivítání mladého Beaujolais ni-
koli nad střechami Paříže, nýbrž nad stře-
chami Žižkova na Žižkovském televizním
vysílači.
Dokonãení Paláce Flora
Na Vinohradské ulici v těsné blízkosti sta-
nice metra Flora dokončí izraelský inves-
tor výstavbu objektu Flora Plazza, který je
v současnosti největší stavbou v metropo-
li, vznikne zde 25 000 tis. m2 obchodních
ploch. Součástí zábavního centra bude ki-
no s technologií IMAX - jediné zařízení
svého druhu v ČR, v podzemí bude bez-
mála tisíc parkovacích míst.

PROSINEC
Odhalení sochy Jaroslava Ha‰ka
na Prokopovû námûstí
OS Spolek pro postavení pomníku J. Haš-
ka deklaroval svůj záměr provést slavnost-
ní odhalení této sochy, jejíž autorem je
sochař Karel Nepraš. Její naprostá unikát-
nost spočívá v tom, že se jedná o první piv-
ní jezdeckou sochu na světě. Při význam-
nějších příležitostech bude z těla koně
čepováno pivo jako křen.

Pozn. Některé termíny, především u dokon-
čení nebo zahájení staveb, jsou zatím ori-
entační.

Petr Blažek - 14. 1. 2002

Babičkám a dědečkům v Ošetřovatelském domě Pod Lipami přišly v adventním čase roz-
zářit náladu děti ze sousední mateřské školy v Bukové ulici. Koledami a malými dárečky.
Život občas bývá ke stáří nemilosrdný, a tak proč by dětský úsměv, podaná dětská ručka
nedopřály trochu radosti a útěšnosti. Vždyť hezké Vánoce se dají prožít i v okamžiku, kdy
se samota a nemoc stanou trvalým druhem. Tyto krásné chvíle pohody dokázaly, jak má-
lo stačí, aby potěšení a radost byly blíž než smutek a nepřízeň osudu.

Vlastimila Vrabcová, ředitelka MŠ Buková

V posledních dvou týdnech loňského roku probě-
hla v Kině AERO rekonstrukce s cílem maximálně
zpříjemnit návštěvu tohoto kina, to znamená větší
pohodlí při sledování filmu, odstranění nepříjem-
ných tlačenic v prostorách baru-galerie, zefektivně-
ní projekcí z různých nosičů a také simultánní tlu-
močení filmů, což je důležité především při
pravidelných přehlídkách a retrospektivách, kdy
jsou jednorázově promítány filmy ze zahraničí bez
českých titulků. Hlavní úpravy se týkaly promítací-
ho sálu, kde byly do nových sedaček instalovány
rozvody pro simultánní tlumočení (originální aero-
držáčky nápojů budou dokončeny během ledna).
Při výběru sedadel byl zohledněn původní styl in-
teriéru. Celková kapacita sálu se snížila z 366 na
336 míst. Nově byla vybudována samostatná oddě-
lená kabina pro překladatele. Dále byl instalován
datový projektor umožňující velmi kvalitní projek-
ci filmů ve formátech DVD, VHS či BETA, čímž se
značně rozšíří dramaturgické možnosti, neboť ne
všechny tituly je možné promítat z 35 mm nebo 16 mm. Tento projektor navíc umožňuje projekci počítačových výstupů (internetové
stránky, prezentace, fotografie apod.).
Stavební úpravy se týkaly prostoru baru a galerie, pokladní okénko je nyní přístupné přímo ze dvora, takže případné fronty se již netvo-
ří ve foyer (což byl často kritizovaný problém). V celém kině byla položena nová podlahová krytina, zkvalitněno bylo odvětrání prostor
baru a provedlo se mnoho dalších drobných úprav. Tato rekonstrukce byla finančně kryta z prostředků Státního fondu pro podporu
a rozvoj české kinematografie a Městské části Praha 3, za což piloti Kina AERO vyjadřují své poděkování. -red-

Rozpočet MČ Praha 3 na rok 2002 byl přijat v nestandardním termínu na
zasedání Zastupitelstva městské části 20. 12. 2001. Minulé rozpočty za po-
sledních 6 let byly vždy schvalovány v průběhu února nebo března již pro-
bíhajícího rozpočtového roku. Možnost připravit v předstihu kvalitní roz-
počet byla dána především včasnou přípravou rozpočtu hl. města Prahy, na
který rozpočet městských částí navazuje (rozpočet hl. města Prahy byl
schválen 13. 12. 2001). Při přípravě rozpočtu byly rovněž zúročeny zku-
šenosti členů zastupitelstva i praxe pracovníků ÚMČ z rozpočtů v minu-
lých letech.
Příjmy rozpočtu jsou plánovány ve výši 480 739 tisíc Kč, výdaje ve výši
489 118 Kč. Na první pohled nevyrovnaná bilance výdajů a příjmů je dá-
na nemožností zapojit v předstihu do schvalovaného rozpočtu přebytek
rozpočtu z roku 2001, který je odhadnut ve výši 17 800 tisíc Kč a zapoje-
ní úroků z výnosů účtů MČ Praha 3 za rok 2001, kde je předpokládána vý-
še 1 milion Kč. Kladem přijatého rozpočtu je, že oproti minulosti obsahu-
je vyšší procento kapitálových výdajů (investic) ve výdajích. V roce 2000
to bylo 32,5 %, v r. 2001 26 % a v r. 2002 se předpokládá 36 % investič-
ních výdajů.
Jako největší investice je v roce 2002 plánovaná rekonstrukce parku na
náměstí Jiřího z Poděbrad ve výši 40 milionů Kč. Významná je i plánova-
ná rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v ZŠ Lupáčova, rekonstrukce
zdravotechniky v ZŠ Chelčického a Vlkova, dále by mělo být vybudováno
dětské hřiště v ulici Habrová a za částku cca 3 miliony Kč by měla být na
Praze 3 obnovena a nově vysázena uliční stromořadí. Na obnovu mozai-
kových chodníků jsou plánovány 4 mil. Kč, opraveny budou budovy Úřa-
du městské části v Seifertově ulici a na Havlíčkově náměstí. V bytovém
hospodářství, které zajišťuje Správa komunálního majetku (SKM), je na

investice plánována částka 77 700 tisíc Kč. Z této částky půjde 20 milionů
Kč na pokračování výstavby půdních nástaveb, 15 milionů na rekonstruk-
ce plynových kotelen. Na opravu garážových stání, bytových jader, vý-

stavbu centrálního dispečinku plynových kotelen a stavebních úprav v po-
liklinice Olšanská 7 je plánována částka 40 milionů Kč.
Provozní výdaje jsou v rozpočtu na rok 2002 plánovány obdobným způ-
sobem jako v roce 2001. Pro školství je určeno 46,9 milionů Kč, pro kul-
turu 15,4 milionů Kč, v kultuře má příspěvek zvýšen Junior Klub a Žiž-
kovské divadlo Járy Cimrmana. V oddíle zdravotnictví je 19,1 milionů Kč,
nejvyšší příspěvek dostává z rozpočtu Ošetřovatelský domov (9,4 milio-
nů), na sociální oblast je v rozpočtu plánováno 24,5 milionů, nejvyšší po-
ložkou je příspěvek na Dům s pečovatelskou službou ve výši 16,6 milionů
Kč. Správě městské části je učeno 102,3 milionů Kč. Na péči o životní pro-
středí vyčlenil rozpočet částku 26,5 milionů Kč (z toho 15 milionů na
údržbu parků a 10,5 milionů Kč na úklid chodníků a sběr psích exkre-
mentů).
Do oprav a udržování budov (cca 500 převážně bytových domů) ve sprá-
vě SKM Praha a.s. bude v roce 2002 vloženo podle plánu oprav 224 604
tisíc Kč. Tato částka byla schvalována současně s rozpočtem městské čás-
ti, ale není součástí rozpočtu, protože se jedná o vedlejší hospodářskou
činnost, na které se účtují výnosy (vybrané nájemné) oproti nákladům
(opravy, udržování, správa).
Z výše uvedeného hrubého přehledu informací je patrno, že MČ Praha 3
obhospodařuje značný objem finančních prostředků a jejich vyvážené roz-
dělení je vždy nejdůležitějším úkolem zastupitelstva pro daný rok. Úkolem
Rady městské části a správců všech oddílů je kontrolovat využití prostřed-
ků v souladu s přijatým rozpočtem.
Podrobný rozpis rozpočtu MČ Praha 3 byl řádně vyvěšen na úředních des-
kách 14 dnů před jeho schvalováním a k návrhu se mohli dle zákona vyjádřit
všichni obyvatelé Prahy 3 starší 18 let. Ing. Tomáš Mikeska, místostarosta

Co, kdy, kde na Praze 3 v roce 2002

Rozpoãet Mûstské ãásti Praha 3 na rok 2002

Jedno milé dopoledne Pfiejeme dobr˘ a je‰tû lep‰í let v aerosedaãkách
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Seznam neziskových organizací v MČ Praha 3, který poskytlo OS
Remedium Praha (údaje z prosince 2001):
■ Agentura Koniklec, Chelčického 12, 2271 9318, 2271 0253,

info@koniklec.cz, www.koniklec.cz - environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta, komunální poradenství v životním prostředí,
publikační a konzultační činnost

■ Armáda spásy - denní středisko, Biskupcova 36, 7177 3529 - sociální
program, stravování, zájmová činnost pro osamělé, v neděli
bohoslužba, klub pro děti

■ Club gentlemanů Žižkov, Biskupcova 31, 0723-160 387,
www.clubgenlemanu.cz - stolní společnost pěstující tradice Žižkova,
organizující kulturní akce (výstavy, koncerty, filmy), někdy
i s charitativním zaměřením

■ Česká společnost pro duševní zdraví, Zvonařova 6, 2271 7124
,jiri.ledvinka@post.cz, www.hyperlink.cz/csdz - sdružení pro
svépomoc uživatelů psychiatrie (lidé s dg. psychózy, hraniční poruchy
osobnosti a neurózy)

■ Český zahrádkářský svaz, Rokycanova 15, 2278 2710,
zahradkari@vol.cz, www.zahradkari.cz - poskytuje informace
a poradenství v oblasti zahrádkářství, vydává časopis Květ, organizuje
nebo se spolupodílí na výstavách

■ Databáze křesťanských písní, Biskupcova 85, 2409 5815, 
http://f-nadace.vse.cz/cf - vybudování a doplňování databáze s autori-
zovanými křesťanskými díly, poskytování shromážděných údajů zájemcům

■ Diakonie sboru církve bratrské - Stacionář pro děti
s kombinovaným postižením, Koněvova 24, 697 4355,
stacionar@volny.cz, www.cb.cz/diakonie - péče o děti s autismem,
autistickými rysy nebo podobným postižením, výchovný plán je
zaměřen na rozvoj motoriky, socializace, sebeobsluhy, vědomostí

■ Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100, 9002 2904, info@ddm-p3.cz,
www.ddm-p3.cz - volnočasové programy pro děti a mládež - technika,
pohyb, estetika, hudba, vzdělávání aj. akce

■ Ekologické sdružení Děti Země, Chlumova 17, 2278 0052,
deti.zeme@ecn.cz, www.detizeme.cz - ochrana přírody a krajiny,
ekologická výchova, poradenství v ekologii, zapojování veřejnosti do
ochrany životního prostředí

■ F-nadace, nám. W. Churchilla 4, 2409 5813, F-Nadace@vse.cz,
www.f-nadace.vse.cz - podpora neziskových projektů, jejichž cílem je
umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot

■ Hestia - program 5P, Prokopova 9, 2278 0909, 2278 1647, l. 226,
petp@osf.cz, http://co.je.to/5p - 5P (podpora, přátelství, pomoc, péče,
prevence) je sociálně-preventivním programem pro podporu dětí
ohrožených vyloučením z vrstevnické skupiny

■ Humanitas - profes, U vinohradské nemocnice 3, 7273 9627 -
výchovně-vzdělávací organizace zaměřená na oblast lidských práv,
negativní jevy ve společnosti, rozvoj občanské společnosti

■ Integrační centrum Zahrada, U zásobní zahrady 8/244, 697 6598,
697 4841 - péče o děti s kombinovaným postižením - komplexní péče
(sociálně-pedagogická, rehabilitační, ošetřovatelská)

■ Jantar, Na Balkáně 94, 6631 5279, www.feminismus.cz - psycho-
sociální pomoc pro ženy po ablaci prsu - rozhovory, konzultace, rady

■ Jazykové centrum, Biskupcova 85, 2409 5815,
jazykove.centrum@vse.cz, http://f-nadace.vse.cz/jc - cílem je
vytvořit špičkové zázemí pro samostudium jazyků a podporovat
obdobné aktivity jiných subjektů

■ Klub přátel Žižkova, Sabinova 8, 2271 4180 - osvětová činnost pro
občany Prahy 3, kulturní vycházky, besedy se zaměřením na Prahu 3,
vytváření Žižkovského archivu, vyd. Žižkovských listů

■ Kulturní a vzdělávací středisko Trojka, Prokopova 16, 2278 3181,
2278 1355, info@trojka.cz, www.trojka.cz - středisko pro volný čas
dětí, mládeže a dospělých (vzdělávací kurzy, kulturní a zábavné pořady,
prázdninové akce)

■ Mamma HELP, U vinohradské nem. 4, 7273 1000, 7273 2691,
mammahelp@volny.cz, www.volny.cz/mammahelp - zlepšení kvality
života onkologických pacientek, zlepšení informovanosti veřejnosti
o možnostech prevence a léčby nádorového onemocnění prsu

■ Městské centrum sociálních služeb a prevence, Chelčického 39,
697 1287, 697 6608, info@mcssp.cz, www.mcssp.cz - poradenská
a terapeutická pomoc v oblasti mezilidských vztahů, poskytování inf.
o sociálních službách v Praze, přechodné ubytování, terénní sociální
práce

■ Nadace Open Society Fund Praha, Seifertova 47, 2254 0979,
osf@ecn.cz, www.osf.cz - sleduje všeobecně prospěšné cíle zaměřené
na podporu rozvoje duchovních hodnot, humanity, rozvoj vzdělání
a kultury v ČR; spolupracuje s NNO v ČR

■ Nadační fond Rozum a cit, Seifertova 17, 2211 0103, 2211 0110,
rozumacit@icp.cz, www.rozumacit.cz - pomoc ohroženým dětem,
podpora pěstounských rodin, organizování veřejných sbírek ve
prospěch dětí v pěstounské péči

■ Naděje, Varšavská 37, Praha 2, 2252 1110, nadeje@nadeje.cz,
www.nadeje.cz - integrační program pro osoby bez přístřeší,
bezdomovcům, sociálně slabým. V Praze 3 je ubytovna a středisko
pomoci s ošacením (Krásova 8) a noclehárna pro muže (Husitská 20).

■ Oblastní spolek ČČK, Zelenky Hajského 14, 644 0486,
oscck.pha38@volny.cz - humanitní a sociální činnost, výuka první
pomoci (pro všechny věkové a profesní skupiny)

■ Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod lipami 44, 683 7257, 684 3424,
Habrová 2, 8481 0143, 8481 1148 - sociálně-zdravotní zařízení
poskytující služby občanům nemocným a občanům důchodového věku

■ Otevřená společnost, Prokopova 9, 2278 0909, l. 109, ic@osf.cz,
www.osf.cz/ops - podpora rozvoje otevřené občanské společnosti,
realizace vzdělávacích a výchovných programů, poskytování služeb
v internetovém centru

■ Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, 697 6259 - pečovatelská
služba pro občany Prahy 3, sociální služby

■ Pohoda ve stáří, Lucemburská 15, 2271 3176 - komplexní péče
o seniory, ubytování, stravování, ošetřovatelská pomoc

■ Pražský podzim (nadační fond), Příběnická 20, 627 8740,
festival@pragueautumn.cz - podpora Mezinárodního festivalu
Pražský podzim, podpora vzdělávání mladých talentovaných umělců

■ Profesní komora sociálních pracovníků, Čajkovského 31, 
0604-801 900, pksp@seznam.cz ,www.osf.cz/socialniprace -
zvyšování prestiže oboru sociální práce, inf. servis pro sociální
pracovníky, poskytování psychosociálních služeb

■ Radost ze života, Pod lipami 55, 0603-438 822 - prosazování zdravého
životního stylu, organizování akcí pro volný čas, podpora porozumění
mezi generacemi

■ Remedium Praha, Vinohradská 176, 7274 3666, 7274 3360,
remedium@remedium.cz, www.remedium.cz - výcvik a vzdělávání
pracovníků pomáhajících profesí, programy pro seniory, občanská
poradna, informační centrum

■ Sdružení nájemníků ČR, nám. W. Churchilla 2, 2446 3343,
son@cmkos.cz, www.son.cz - ochrana nájemného bytového práva,
poradenská činnost v oblasti bydlení, zaměření na veřejnost
v nájemních a družstevních bytech

■ Sdružení zdravotně postižených v ČR, Kouřimská 7, 7274 0805 -
rekondiční pobyty, rehabilitace, plavání, různé kulturní akce, turistické
zájezdy, sociální poradenství - pro své členy

■ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Olšanská 7,
683 5140 - poradenství v oblasti zrakového postižení, právní poraden-
ství, víkendové zájezdy, dětské dny, kulturní akce, rekondiční pobyty

■ Svaz diabetiků ČR, org. Praha 3, Stupkova 3, Praha 7
(pí Bartyzalová), 8387 0369, www.diazivot.cz - zdravotní služby,
edukační činnost, informační činnost pro diabetiky

■ Svaz důchodců Praha 3, Hořanská 2, 684 7325 - sdružování
a zájmová činnost seniorů v Praze 3, poskytování informací, sociální
pomoc, kluby důchodců

■ Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Písecká 15 (Klub důchodců) -
poskytování odborné pomoci a organizování zdravotních pobytů

■ Svaz tělesně postižených Praha 3, Hořanská 2, 7478 4261 -
poskytování zdravotně-sociální péče a informací zdravotně postiženým

■ The J. William Fulbright Commission, Táboritská 23, 697 6526
fulbright@fulbright.cz, www.fulbright.cz - zajišťuje vzdělávací
a kulturní programy a činnosti, které jsou podporovány vládami obou
zemí - USA a ČR

■ Ústav sociální péče - stř. Bořivojova, Bořivojova 64, 2272 1101 -
denní středisko pro mentálně postižené, péče o mentálně postižené
a integrace do běžného života

■ Život bez závislosti, Biskupcova 101, 644 1918, l. 118 - primární
a sekundární prevence návykových látek, realizace komplexního
programu prevence a péče o ohroženou populaci návykovými látkami

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.
� 0062-02 kříženec, dvouměsíční vlkošedý pes, v dospělosti bude menší velikosti. Má
kupírovaný ocásek. Nalezen 7. 1. na Vinohradech v odloženém batohu.
� 0086-02 sedmiměsíční fenka, kříženec německého ovčáka, černá s pálením, milá.
Nalezena na Vítkově 11. 1. Na krku měla kovový stahovací obojek a překousané vodítko.
� 0109-02 asi tříletá fenka, kříženec, černá se znaky a bílou náprsenkou, střední veli-
kosti. Nalezena 14. 1. na Želivského s textilním obojkem, vodítkem a koženým náhubkem.
� 2331-01 dobrman, pes, tříletý, černý s pálením. Nalezen na Vinohradech 18. 11.

Kdo mû chce?

�

V Žižkovském divadle J. Cimrmana se
stalo tradicí, že každá další premiéra stu-
dentů pražské divadelní konzervatoře, kteří
zde vedle souboru J. Cimrmana také nalez-
li svou domovskou scénu, znamená velkou
kulturní událost. Nejinak tomu bylo i v loň-

ském roce, kdy zde studenti nyní již 6. roč-
níku hudebně dramatického oddělení před-
vedli pod režisérským vedením semafor-
ského veterána Jiřího Datla Novotného
dvoudílnou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Su-
chého Dobře placená procházka. Pamět-

níci si jistě vzpomenou na toto semaforské
představení, podle kterého natočil v roce
1965 tehdy začínající režisér Miloš Forman
i známý televizní film. Kromě autorů zde
zpívali Eva Pilarová nebo Naďa Urbánko-
vá, Hana Hegerová a René Gabzdyl. Tato
jazzová buffo opera je příběhem mladého
manželství, které se rozpadá, ale kvůli dě-
dictví dosud nenarozeného dítěte je opět
stmelováno. Příběh o lidské chamtivosti
a o tom, čeho jsou lidé pro peníze schopni,
inscenovala mnohá evropská divadla, ale
v Praze ho od těch dob nikdo neuvedl. Pís-
ničky Krajina, Dusno a těžko, Aurea pri-
ma, Pošťácký blues, Ty jsi švarná a Anděl
dnes již i přesto zlidověly. Potud historie.
Nás zajímalo, jak si po šestatřiceti letech
s hrou poradili studenti, jejichž věkový
průměr jen stěží přesáhne dvacítku, kon-
krétně představitelky manželky Vanilky
a bohaté tety z Liverpoolu - Klára Raková
a Karla Frouzová.
Kdo inicioval vznik tohoto představení?
Ve 4. ročníku nás učil interpretaci zpěvu
Tomáš Trapl, který dříve spolupracoval se
Semaforem. Když jsme si museli vybrat
nějakou hru pro Žižkovské divadlo DJC,
kde by se zpívalo, protože jsme hudebně

dramatické oddělení, moc se nám do obvy-
klých písničkových pásem nechtělo. Uvíta-
li jsme proto promítnutí televizního filmu
Dobře placená procházka i původní diva-
delní záznam, ale zdálo se nám to moc těž-
ké, zpívat jako Hegerová, Pilarová nebo
Urbánková...
Nakonec Procházka vyhrála, ale nastal
problém s pěti postavami, zatímco vás je
devět.
Pan režisér Novotný měl od začátku před-
stavu, že na jevišti musíme být všichni, že
nebudou alternace. Až během zkoušek vy-
plynulo, že se některé role zdvojí i ztrojí
a rozhodlo se, kdo a co bude zpívat. Na to
pak navázala choreografie jednotlivých po-
stav.
Co vám doba šedesátých let vlastně říká?
Díky Procházce jsme se začaly zajímat
i o jiné písničky z té doby a hledaly jsme
v časopisech, abychom se dověděly také
něco o módě. Suchého a Šlitra jsme samo-
zřejmě znaly, ale ten vztah, jako máme teď,
jsme přece jenom neměly. Pouštěly jsme si
třeba Starce na chmelu, abychom věděly,
jak se máme nalíčit. Společně jsme pak
prosadili kostýmy, které podle nás té době
nejlépe odpovídají.

Na premiéře byl Jiří Suchý, jak se mu
vaše pojetí líbilo?
Především tam byla úžasná atmosféra. Na
premiéru přišli většinou ti, kteří si na to
představení pamatují, a moc se jim to líbi-
lo. Pan Suchý byl docela dojatý a nás to po-
těšilo, protože do té doby jsme netušili, že
to bude mít takový úspěch.

●

Po zhlédnutí představení mohu jen dodat,
že díky profesionální režii J. D. Novotné-
ho, nápadité choreografii v duchu šedesá-
tých let Petra Šimka a dokonalému ozvuče-
ní přes mikroporty Davida Otavy přináší
toto představení jedinečný zážitek a hudeb-
ní znalci budou jistě souhlasit, když si do-
volím tvrdit, že co se čistoty tónů a preciz-
nosti provedení týče, není mladým
interpretům naprosto co vytknout.
Procházku můžete vidět do konce této di-
vadelní sezony vždy v pondělí jedenkrát do
měsíce, nejbližší představení bude 25. úno-
ra. DIK má pro vás připraveny i další pon-
dělní hry, a to Mámení mysli a Zavraždění
sv. Celestýny, studenti 5. ročníku se naopak
představí ve Figařině svatbě. I tato předsta-
vení vám všem vřele doporučuji.

Eva Horníčková, foto Ivo Mičkal

Kdo se bojí, nesmí do masny
Myslím, že nikoho neurazím konstatováním, že snad každý z nás trpěl či trpí nějakým speci-
fickým strachem. Například já jsem jako malá nechtěla usínat ve tmě a ničila rodiče zarputi-
lým odmítáním přijímat potravu jinde než doma. Později jsem zjistila, že navíc nemám ráda
vysoké mosty, rozhledny, lanovky a nakupování mimo samoobsluhu. To už jsem si ale v od-
borné literatuře přečetla, že se jedná o fobie, které je prý dobré překonávat a nepodléhat jim.
A tak - plna mladistvého elánu - jsem začala s překonáváním hned v protější masně. Jako za-
čínající hospodyňce mně například zůstával utajen zásadní rozdíl mezi vepřovým a hovězím,
a proto měly v mé nákupní tašce vždy přednost hlavně párky, o které jsem si jakžtakž doká-
zala říci. Pokud ovšem byly tenkrát k mání. Například jednou jsem v rámci terapie neohrože-
ně požádala o „nějaké maso na omáčku“. Červenolící, břichatý prodavač mě vzápětí sejmul
nabídkou „Vemte si kus pupku“. V těch 19 letech, co mně tenkrát bylo, to znamenalo napros-
tou nehoráznost. Ještě celá načepýřená jsem si pak před obchodem přísahala, že tady končím.
A léta plynula. Dnes se namísto dopoledního kuchtění docela ráda nechám obsloužit v hospodě. A také sice se zatajeným dechem,
ale vyšplhám i na dřevěnou, červotočem provzdušněnou a větrem se kymácející rozhlednu a v masně bez červenání dokážu požá-
dat o cokoli. A přesto jsem před závěrem loňského roku z jedné takové prodejny odcházela jako zpráskaný pes. Rázná paní proda-
vačka na mě evidentně neměla náladu a ačkoli zel obchod prázdnotou, bránila se ostošest osvětové diskusi na téma předního a zad-
ního vepřového kolena a rozdílu mezi hovězím a vepřovým jazykem. Její závěrečná uštěpačná poznámka „Paní, vy snad nakupujete
poprvé“ mě vrhla o čtvrtstoletí zpátky a zněla mi v uších i přes Nový rok. Nyní již hlavní emoce opadly a nezbytná míra sebedů-
věry se opět stabilizovala jako obvykle lehce nad minimem. Nicméně zásadní životní dilema, zda pokračovat v kdysi přerušené te-
rapii a nevzdávat to, anebo se raději stát vegetariánem, není vyřešeno doposud. Prozatím svorně konzumujeme zásoby z mrazáku
a já si chvílemi říkám, jestli by nebylo jednodušší nakupovat prostě jinde.

Eva Horníčková

Neziskové organizace v Praze 3
Víte, kolik je neziskových organizací v Praze 3 a jakou činnost vykoná-
vají? Takovou otázku jsme si před časem položili a dnes si dovolujeme
předložit první výsledky našeho pátrání. Věříme, že to pro vás může být
zajímavé - ať už proto, že hledáte nějakou službu či pomoc, nebo byste se
rádi zapojili do činnosti některé organizace. Seznam se bude dále dopl-
ňovat, protože organizace se stěhují, zanikají, vznikají a mění se tel. čís-
la. Pokud náhodou nějaká informace nebude souhlasit, omluvte nás a dej-
te nám prosím vědět!
Níže uvedený seznam přinášíme i proto, že v únoru opět proběhne akce
„30 dnů pro neziskový sektor“ a vy se pravděpodobně setkáte se zvýše-
ným prezentačním úsilím těchto organizací. Druhým důvodem je fakt, že
v posledním roce se neziskovky na Praze 3 aktivizují, již 2x se sešly a vy-
daly informační „Katalog neziskových organizací v P-3“. 

Občanské sdružení Remedium Praha

Další pracovní schůzka občanských sdružení - neziskových organizací
působících v Praze 3 se uskuteční v klubovně Svazu důchodců

v Hořanské 2 (roh Biskupcovy) 20. února 2002 od 14 hodin. 
Na programu by se mělo společně řešit zlepšení práce pro obyvatele,

zejména pro seniory žijící v Praze 3.
Zástupci všech neziskových organizací jsou srdečně zváni!

Pondûlní procházka ‰edesát˘mi lety

Klára Raková jako Vanilka a Josef Pejchal jako ULI, v pozadí
opět Vanilka Michaely Zemánkové a teta Karly Frouzové

� �
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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

■ ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad P-3 přijme
od 1. února učitele do 4. třídy. 
Tel. (02) 62 72 965, 0606 605 190
■ BASKYTARU 4strunnou v dobrém
stavu levně koupím. Tel. 86 88 66 10,
22 116 216
■ 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
■ Prodám šicí stroj zn. Heros. 
Tel. 227 25 599
■ Hledám paní na občasné hlídání (2+7
let). Tel. 22 56 10 08 (záznamník)
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 6277503,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ Aventurenglish nabízí sérii 2-3den-
ních seminářů, které budou probíhat
v pravidelných intervalech během roku
a umožní studium obchodní angličtiny in-
tenzivní cestou. Témata: English for Ma-
nagerial Communication, The Art of Net-
working and English for Effective
Socializing, English for Commercial Cor-
respondence and Effective Writing Skills,
Language of Finance, Language of Mar-
keting. Info: 72743165 a info@aventu-
renglish.cz
■ 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 349249, 0603 597 792
■ Odvoz suti, písku multikárou. 
Tel. 684 88 26
■ 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
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova od.
5. 2. WIN, od 7. 2. Internet. 
Tel. 0606 419 874

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

Nová prodejna DL IMPEX s.r.o.
BARVY • LAKY • FASÁDY

Primalex Plus  40 kg • 569 Kč + DPH 5%
Primalex Standard  40 kg • 369 Kč + DPH 5%

Stříkané tapety 50-90 Kč/litr + DPH 5%
Devoskyt  30 kg od 309 Kč + DPH 22%

Stěrka, která se nemusí brousit.
Dále nabízíme stěrkované mramory a mnoho dalších.

Dárek pro Vás - na našem počítači si můžete vybarvit Vámi zvolený interiér
a poté si nechat barvu namíchat do požadovaného odstínu.

Českobrodská 3/17, Praha 9 (roh s ulicí Hrdlořezskou)
Tel: 8481 2245, 49-50, Fax: 8481 2246

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

V roce 2001 bylo strážníky OŘ MP Praha 3 na území MČ Praha 3 odhaleno celkem 21 911 přestupků, z toho:
19 645 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 2266 přestupků proti veřejnému pořádku

(znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, zábory veřejného prostranství apod.).
V blokovém řízení byly za výše uvedené přestupky uloženy blokové pokuty v celkové částce 1 402 300 Kč. Celkem

1434 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo řešeno za použití technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla, tzv. botičky. Ve sledovaném období bylo strážníky omezeno na osobní svobodě a předáno Policii ČR 23 osob
přistižených při spáchání trestného činu (zejména se jednalo o pachatele trestného činu krádeže, výtržnictví, poškozování cizí
věci). Rovněž bylo zadrženo 6 osob, po nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na Technickou správu komunikací bylo
zadokumentováno a oznámeno 71 vraků motorových vozidel. V rámci kontrolní činnosti zaměřené na dodržování povinností
majitelů psů v roce 2001 byl strážníky ve 164 případech zjištěn pes bez evidenční známky (zjištěné skutečnosti byly oznámeny
příslušnému správnímu orgánu), dále bylo uloženo 108 blokových pokut v celkové částce 22 300 Kč za přestupek znečišťování
veřejného prostranství psími exkrementy. Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3 

Z ãinnosti O¤ MP Praha 3 za rok 2001

■ Zednické práce + dlažby, obklady. 
Tel. 22 540 773, 0604 832 896
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 22 713 324, 0606 894 544, 
0603 595 209
■ Koupím byt OV cca 80m2 Praha 3. příp.
2,4,10. Cena do 2 mil. Tel. 227 192 45
■ Vyměním st. byt 3+1/L Chmelnice za
2+1/L tamtéž. Tel. 819 11 363
■ 1+1 I. k. 64 m2, hala, komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3 - stejný
i větší. Tel. 80 88 18
■ 3+kk I.kat 75,5 m2, Koněvova, solidní
maj. za garsonku. Tel. 69 77 185
■ Hledám pronájem menšího bytu
v Praze 3 a okolí. Tel. 22 780 603
■ Vyměním 1+1 1.patro, WAW před privat
za 3+1 širší centrum, ne majitel niž. patro
nebo výtah. Tel. 0603 373 400
■ Nabízím k pronájmu stodolu 160m2 el.
proud 380W a 220W. Stodola je 24 km
od Prahy po dál. na východ. 
Tel. 0202- 80 325
■ Pronajmu garáž v Kunešově ul.,
samostatné uzamykatelné stání. 1800
Kč/měsíc. Tel. 0603 796 567
■ Vym. st. byt 2+kk, 59m2, I.kat, 2.patro,
P-3 za Vápenkou za větší i OV, DV
L/B i před privatizací. 
Tel. 6973116 – večer
■ Klub zastupitelů KSČM Praha 3 zve
k návštěvě sociálně právní porady dne
14. 2., 14. 3., 11. 4. od 17 hod. v zasedač-
ce Baranova 11

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

RODET - Dr. Čiháková, tel.: 62 77 503, 0603 869 113
Obchodní zástupce
obchodní společnost hledá 

schopné spolupracovníky 

pro své obchodní zastoupení. 

Nejsme dealeři!

Tel. 0608 20 21 12

Plavecká škola ŠIPKA
otevírá 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

Zámečnictví Musílek
Biskupcova 39, Praha 3

tel. 22 72 92 97

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 OV Ě  OT E V Ř E N O

B I S K U P COVA
P I V N I C E

Biskupcova 64, P-3, 0603826493
Příjemné prostředí i pro

pořádání různých druhů oslav
s možností občerstvení

Gambrinus 10˚, 12˚
Herna, kulečníky, šipky,

automaty
Otevřeno denně od 15 hod

VÁŽENÍ DRUŽSTEVNÍCI 
- BYTOVÉ DRUŽSTVO PRAHA - 3,
Lucemburská ul. v souvislosti s plánova-
nou výstavbou řadových domků v lokali-
tě VACKOV, Praha 3 si Vás dovoluji upo-
zornit na možnost krachu našeho
družstva. Bylo již vynaloženo několik mi-
liónů korun jen na přípravu, která má již
nyní rok zpoždění. Jsem stavební inženýr
a dle mého názoru je tato akce velice rizi-
ková a špatně připravená. Na informač-
ních schůzkách jste byli informováni
pouze obecně. Předsednictvo družstva ne-
chce umožnit členskou schůzi, na které
by muselo odpovědět na konkrétní otázky
financování, rentability a další. Přede-
vším tzv. nebydlící členy žádám, aby se
mi ozvali.V případě Vašeho zájmu o dění
v družstvu a za účelem společného postu-
pu volejte 0606747055. Ing.Bubník

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

Dne 21. 11. 2001 ve 22 h fyzicky napadli prodavačku v prodejně potravin na Žižkově tři pachatelé. Jeden
z nich ji začal škrtit, mlátit obuškem do hlavy a z uší jí vytrhl zlaté náušnice v hodnotě cca 2000 Kč, zatímco

další z pachatelů jí držel ruce za zády. Třetí násilník mezitím bratra prodavačky napadl lahví. Z pokladny poté
sebrali peníze a stravenky, dále odcizili mobilní telefon a z prodejny utekli směrem na Prokopovo náměstí. Tam byl

jeden z pachatelů zadržen náhodným kolemjdoucím a předán policistům kriminální služby Praha 3. Zranění napadené
prodavačky si vyžádalo lékařské ošetření s diagnózou otřes mozku.
Policisté služby kriminální policie děkují touto cestou za spolupráci a občanskou statečnost občanům MČ Praha 3, kteří tak
v roce 2001 v mnoha konkrétních případech pomohli policistům při dopadení pachatelů závažné trestné činnosti, a věří, že
i v roce 2002 bude veřejnost spolupracovat s Policií tak, jako dosud, aby se náš obvod postupně stal bezpečným a klidným
domovem nás všech. plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Policie âR informuje
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 2.

Ú N O R

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 Blaník
3. ne 16 a 19 h Vyšetřování ztráty třídní

knihy
5. út Posel z Liptákova
7. út Dobytí severního pólu
8. st Němý Bobeš

10. ne 16 a 19 h Záskok
19. út Vražda v salónním coupé
21. čt Záskok
22. pá Záskok
24. ne 16 a 19 h Švestka
26. út Hospoda na mýtince
27. st Cimrman v říši hudby
28. čt Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

4. po M. Calábek: Zavraždění Svaté
Celestýny

11. po S. Shepard: Mámení mysli
18. po Beaumarchais: Figařina Svatba
25. po J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená

procházka
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

3. ne Cimrman, Smoljak: Vyšetřování
ztráty třídní knihy
Teatr Tradycyjny Krakov

12. út R. Thomas: Mandarinkový pokoj
13. út B. Hrabal: Taneční hodiny pro

starší a pokročilé, Malé divadlo
České Budějovice

14. čt 19.30 h Koncert: Jaroslav Hutka
a Radim Hladík

15. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, aby
bylo přímo veselo

17. ne K. Gassauer: Casanova na
duchcovském zámku, Městské
divadlo Most

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

PŘEDPRODEJ: Předprodejní kanceláře
TICKETPRO. Pokladna ATRIA -
předprodej zahájen 16. 1. 2002 (otevřeno
ve dnech konání koncertů hodinu před
začátkem) Telefonická rezervace vstupenek
na č. 22721838

2. so 15 Koncert s poezií J. Seiferta
ENSEMBLE MARTINŮ a G.
VRÁNOVÁ – přednes.

PRO SENIORY SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 10 KČ.
5. út 19.30 SMYČCOVÝ KVARTET

PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
a R. MÜLLER – klavír.

6. st 17 VERNISÁŽ VÝSTAVY –
K. MALEČEK

8. pá 18 PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ
ORCHESTR
Koncert je součástí programu
ŽIŽKOVSKÉHO MASOPUSTU.

11. po 19.30 JARNÍ CYKLUS
KONCERTŮ ČESKÉ
A SVĚTOVÉ HUDBY 20.
STOLETÍ
TUNING METRONOMES.

12. út 19.30 POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
- Francouzský šanson a poezie 30. -
70. let, E. KRIZ - LIFKOVÁ - zpěv,
M. DVOŘÁK - klavír, M. MATĚJŮ
– přednes.

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

14. čt 19.30 V. KOLOŠ - KLAVÍRNÍ
RECITÁL

16. so 15 J. OSTRÝ – flétna, L. ŠABAKA
– klavír

19. út 19.30 CANTUS TRIUM
MUSICORUM

20. st 19.30 SMYČCOVÉ DUO –
J. KVAPIL – housle, J. SLÁDEČEK
– violoncello

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
6.2. – 4.3. KAREL MALEČEK - exprese
– volná figurace

Štítného

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

1. pá 18 a 20.30 INTIMITA
23 BATMAN – noční projekce

2. so 18 a 20.30 KYTICE Z TISÍCE
A JEDNÉ NOCI
23 PÍSNĚ Z DRUHÉHO PATRA –
noční projekce

3. ne 18 a 20.30 ABSOLVENT
4. po 18 a 20.30 MONTY PYTHON:

SMYSL ŽIVOTA
5. út 18 a 20.45 NEBE NAD BERLÍNEM
6. st 18 ĽALIE POĽNÉ

20.30 INTIMITA
7. čt 18 a 20.45 SMRT V BENÁTKÁCH
8. pá 18 a 20.45 ARIZONA DREAM

23 KACHNÍ POLÉVKA – noční
projekce

DEN HUDEBNÍHO FILMU
9. so 18 PLASTIC PEOPLE OF THE

UNIVERSE
20.30 ANIMA MUNDI + MOULIN
ROUGE
23 ROK KONĚ – noční projekce

10. ne 18 BÍLÁ VDOVA
20.30 SHINING (OSVÍCENÍ)

11. po 19 ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST –
UŽ JSME DOMA – koncert
a veselice

12. út 18 MŮJ BRATR TOM
20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU

13. st 18 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ
KOCOUR
20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU

14. čt 18 PŘÍZRAČNÝ SVĚT
20.30 AMORES PERROS

DEN TANEČNÍHO FILMU
15. pá 18 a 21 ENTER ACHILLES /

DEAD DREAMS OF
MONOCHROME MEN /
STRANGE FISH – taneční filmy
kultovní britské skupiny DV8.
Jednorázové uvedení v ČR!

16. so 18 SYNŮV POKOJ
20.30 MECHANICKÝ
POMERANČ (A CLOCKWORK
ORANGE)
23 TAKOVÍ NORMÁLNÍ
ZABIJÁCI – noční projekce

17. ne 17.30 a 21 PÁN PRSTENŮ
18. po 17.30 a 21 PÁN PRSTENŮ
19. út 18 KANDAHÁR

20.30 CASABLANCA
20. st 18 DIVOKÉ VČELY

20.30 PRINCEZNA A BOJOVNÍK
PŘEHLÍDKA FILMŮ DAVIDA LYNCHE
21. čt 18 PRETTY AS PICTURE: THE

ART OF DAVID LYNCH - dokument
20.30 TWIN PEAKS: FIRE WALK
WITH ME (TWIN PEAKS)

22. pá 18 a 20.45 ZBĚSILOST V SRDCI
(WILD AT HEART)
23 LOST HIGHWAY – noční projekce

23. so 18 MAZACÍ HLAVA
(ERASERHEAD)
20.30 DUNA (DUNE)
23 PŘÍBĚH ALVINA
STRAIGHTA – noční projekce

24. ne 18 LOST HIGHWAY
20.45 MODRÝ SAMET (BLUE
VELVET)

25. po 18 a 20.30 SLONÍ MUŽ (THE
ELEPHANT MAN)

26. út 18 a 21 MULLHOLAND DRIVE
27. st 18 a 21 MULLHOLAND DRIVE
28. čt 18 DUNA (DUNE)

20.45 PRETTY AS PICTURE:
THE ART OF DAVID LYNCH -

dokument
FILMY PRO DĚTI

2. so 15.30 TOM & JERRY: NEJVĚTŠÍ
HONIČKY

3. ne 13.30 FERDA MRAVENEC
9. so 15.30 TOM & JERRY: FESTIVAL

LEGRACE
10. ne 13.30 MĚSÍČNÍ POHÁDKA
16. so 15.30 CO JE KAČERE? – BUGS

AND DAFFY
17. ne 13.30 JABLOŇOVÁ PANNA
23. so 15.30 PŘÍBĚHY KAČERA

DAFFYHO
24. ne 13.30 O STUDÁNCE S ŽIVOU

VODOU
DIVADLO DĚTI

3. ne 16 O rohaté princezně - Divadlo bez
názvu

10. ne 16 Čtyři pohádky – Divadlo ŠUS
17. ne 16 Kopretinka - Pohádkové divadlo

Praha
24. ne 16 Obří mýdlové bubliny - Klaun

Václav Štrasser a Káťa Jiránková
FK STŘEDNÍ ŠKOLY (pouze pro
studenty středních škol)

6. st 15.30 CASABLANCA
13. st 15.30 MECHANICKÝ POMERANČ
20. st 15.30 VŠECHNO CO CHCETE

VĚDĚT O SEXU...
27. st 15.30 MAZACÍ HLAVA
PŘEDFILMY: 
před hlavními filmy budou v únoru
uváděny filmy Jakuba Sommera:
EL FILM
ŽIVOT NA HŘBITOVĚ
HOMO SAPIENS
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: 6. 2.-28. 2.
DVOJÍ ŽIVOT – Lucie Steinzová a Petra
Holzbachová
/vernisáž 6.2. 17.00 hod/

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 9 – 22 Republikové finále Dětské
Porty 2002

2. so 8.30 – 16 Republikové finále Dětské
Porty 2002
19.30 THE FAMILY PACKT –
reggae soul jazz z Jamajky
Malá scéna

3. ne 19.30 M.U.T.ERIAL Divadlo
M.U.T.: Personality upgrade
training – Malá scéna

4. po 19.30 M.U.T.ERIAL Divadlo
M.U.T.: J. Perec:
L’Augmentation – Malá scéna

5. út 19.30 Future Line: Sputnik +
Boothhill *

6. st 19.30 M.U.T.ERIAL Divadlo
M.U.T.: No comment – workshop

sportovního komentátorství
Malá scéna

7. čt 19.30 Mikiho pupík – Malá scéna
8. pá 8.30, 10 Černošská pohádka *
9. so Žižkovský masopust

14 Dětské maškarní pohádkové
odpoledne
uvádí Divadélko U Panáků
19.45 Gaudeamus – divadelní
vystoupení
20.30 The Beatles Revival
22 Tombola
22.30 Rolling Stones Revival Prague

12. út Žižkovský masopust
20 Kryštof

13. st 19.30 Future Line: Double
Deckers*

14. čt 19.30 Divokej Bill
15. pá 19.30 Hip Hop Foundation # 5
17. ne 19.30 Daimuz: F.G.Lorca: Sonety

temné lásky *
18. po 19.30 Daimuz: F.G.Lorca: Sonety

temné lásky *
19. út 19.30 The Fall
20. st 19.30 Future Line: Vlna a vlnky +

DX *
22. pá 19.30 Rollins Band
23. so 20.15 Olympijské hry –

videoprojekce finálových zápasů
v hokeji

24. ne 21 Olympijské hry – videoprojekce
finálových zápasů v hokeji

26. út 19.30 Future Line: Walking Fish +
Gaia Mesiah *

27. st 19.30 Vltava
28. čt 19.30 Ready Kirken

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
tel. 24817886, 24813899, www.tanecpha.cz,
e-mail: office@tanecpha.cz 
pokladna otevřena v hrací dny 16-20 hod,
předprodej v pokladně Divadla v Celetné,
Celetná 17, Praha 1, tel. 2326843 nebo v síti
Ticketpro, začátky představení 20 (není-li
uvedeno jinak)
4. a 5. ADÁÁHÁNÍ - DESERT BLUES -
Černá & Vaněk Dance
11. a 12. BOXED IN – Ádám Fejes,
Vlaďka Malá (Maďarsko/ČR) světová premiéra!
14. LOUPEŽNÍCI - The Bandites
Pražské komorní divadlo
25. a 26. PROJEKT HAMU
MOMENT… – Mirka Eliášová
Nová choreografie pro sedm tanečníků
a dlouhou chvíli aneb kdo si počká ten se
dočká (nebo taky ne...).
SVĚTLÍK – Lizzy le Quesne
Kompozice pro dvě tanečnice a prostor. 
LIFE FORMS – Lizzy le Quesne

Připravujeme:
4. a 5. 3. Goran Bogdanovski & Fičo balet:

Sweat and Soot (Slovinsko)
11. - 12. 3. Bufet - premiéra skupiny loňských

absolventů Duncan Centra
NABÍDKA PRO II. pololetí šk. roku 2001/ 02
POČÍTAČE, ELEKTRONIKA 
● Hrátky s počítačem (út) základy, 498 Kč
● Postavte si PC pro děti od 13 let i dospělé,
od 398 Kč
● Programování - PASCAL (po) základy
pro děti 12-15 let, v Pascalu 998 Kč
● Programování – Internet (st) od 13 let 998 Kč
● Psaní na počítači (po) od 13 let a dosp. 498 Kč
● Základy práce s PC pro dosp. (st, čt) 648 Kč
● Elektroklub děti ve věku 11-15 let
● Internet klub (po, út, čt) 10 Kč/30 min
(minimálně 20 Kč)
● Kutílek, Šikulka (út) základ. dovednosti
s nářadím, pro děvčata šití, batika 450 a 610 Kč
● Programování – pokročilí (út) 998 Kč
UMĚNÍ A HUDBA
● Keramika (po, út) zač. i pokr. 
ZŠ i mládež 700 Kč-na ZŠ Chmelnice
● Výtvarná škola (po-čt) děti MŠ, ZŠ i ml.
od 860 Kč
● Kytara (po, út) folková kytara bez not děti
MŠ i ZŠ, zač. i pokročilé, od 500 Kč
● Flétna (út, čt) děti MŠ i ZŠ od 800 Kč
● Výroba loutek a loutkové divadlo (po) +
hraní divadla pro děti MŠ i ZŠ od 860 Kč
● Dramatický kroužek (út) děti ZŠ od 560 Kč
● Arteterapie (st) ml. i dosp. 250 Kč / téma-
tický blok
● Divadelní kroužek (čt) ml. i dosp. od 500 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
● Angličtina ( út) - pro děti ZŠ, SŠ od 660 Kč
● Dějiny umění (po) příprava pro přijímací
řízení na VŠ od 1500 Kč/ 11 lekcí
● Výtvarná přípravka na SŠ a VŠ (čt) od
860 Kč
● Úcetnictví (st) - pro studenty SŠ a dospělé,
900 Kč/6 lekcí
TANEC-POHYB-SPORT
● Stolní tenis (út) výběr, mladší i starší žáci,
od 370 Kč
● Škola tenisu (po-pá) děti ZŠ a mládež
● Florbal (út, čt, pá) od 370 Kč
● Sport klub (pá) od 390 Kč

● Malá kopaná (út, čt) děti a mládež od
250Kč/družstvo 
● Volejbal pro děti 350 Kč
● Žonglování míčky, diabolo, devil stick
● Zpívánky (st) děti od 3 let 270 Kč
● Cvrčci (po - dopoledne) cvičení rodičů
s dětmi 10Kč/lekci/dvojice
● Aerobic, Body Styling (út, st, čt) MŠ, ZŠ i
ml. 270 Kč
● Jóga (st) rehabilitační pro ml. i dosp., od 510 Kč
● Taiji (út) čínské cvičení děti od 300 Kč
● Sebeobrana (pá) děti ZŠ od 650 Kč
● Hip-hop, Rap, moderní tanec (út, st) děti
i ml. 300 Kč
● Scénický tanec (čt) děti I.stupně ZŠ, 460 Kč
● Klub ZOO (čt) děti ZŠ od 250 Kč
● Klub diváků (víkend) děti ZŠ
● Pohybová přípravka
k historickému a contry tanci (čt) 500 Kč

● Senior klub (út) dopol. Cvič. a relax. od
400 Kč
● Fit klub (st) dopol.. aerobik (i s hlídáním
dětí), 40 Kč/lekci
● Klub Beztíže (po-pá) 14-20 hodin a každá
druhá sobota 
AKCE
● „Den se zvířatky“ výtv. činnost se živými
zvířátky. Pá 1.2. 10 - 14 h. vstup 60 Kč/
včetně oběda. Info: Mgr. P. Červenková
● Turnaj ve florbalu ml.a st.žactvo, Pá 1.2.
od 9 h., start.20 Kč, Info: Ing. J.Bendová
● Mini Carusoshow v klubu Beztíže
So 9.2. od 16 h. vstup soutěžící 5 Kč, diváci
2 Kč, Info: Z. Pipková
● Karneval s programem
Ne 10.2. od 16 h. vstup. 50 Kč
Info: Z. Pipková
JARNÍ PRÁZDNINY 16.2.-23.2.2002
● LHOTA nad Rohanovem – tábor pro lyžaře
i nelyžaře Kašperské Hory - ŠUMAVA
Cena: lyže - 2650 K, Info: J.Šimánková
Cena: nelyžaři - 2002 KčInfo: P.Červenková
● AKCE A VÝLETY od 18.2. do 22.2.2002
době jarních prázdnin pro Prahu 1 - 5
Cena: 140 Kč/ osoba a den Info: K.Němcová

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 pátek 1.2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY V SEDLE KONÍ

– celodenní program pro děti od 6 let
v sobotu 9.2. od 15 hodin pro děti od 3 let - KARNEVALOVÝ BÁL

– soutěžení, písničky, vyhlášení nejlepší masky…

KLUB KULIČKA
Klub kulička s míšou - pro děti od 2,5 let, po-pá 9-12 hod. ● v pondělí je pro děti při-
praven pestrý program (zpívání, kreslení...)- cena 90 Kč, sourozenci 120 Kč ● v úterý
je zpívání a rytmika, ve středu keramika, ve čtvrtek cvičení a tancování, v pátek kres-
lení 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
KLUB BEZ KLÍČE

každé pondělí a úterý od 14 do 19 hodin, vstupné se neplatí
Pro všechny děti, kteří chtějí trávit volný čas společně se svými kamarády. 

(stolní a deskové hry, stavebnice, skládačky, výtvarné potřeby, loutkové divadlo, knihovna)

Nabídka ostatních kurzů pro volný čas zůstává nezměněna - bližší informace 
☎ 227 81 355, 227 83 181, nebo osobně - pondělí a středa od 14 do 18 hod., 

úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, jinak dle dohody
Zážitky z cest (poutavá vyprávění z různých zemí světa ve spolupráci s CK Adventura)
od 18 hodin. 30.1. Čína, 6.2. Island, 13.2. Aljaškou pěšky i na mořském kajaku,
20.2. Maroko pěšky i na kole, 27.2. Tibet, 6.3. Santorini, Naxos, Mykonos, Kréta
● 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 ma-

minky s dětmi, 30 Kč za dítě 
- úterý a čtvrtek od 10 do 11 hodin, 30 Kč

za dítě - pro rodiče je v této době připra-
ven samostatný program:
(kondiční cvičení, stolní tenis) 

Obvodní organizace Svazu
diabetiků ČR v Praze 3 vás zve:

st 13. 2. vycházka - Žižkovská

televizní věž, sraz ve 14 h

pod věží před vchodem

pá 15. 2. v 15 h Hřejivé melodie -

umělecký soubor Albatros 

út 26. 2. v 16.30 h Přednáška

v KVS Trojka, Prokopova 100/16,

Praha 3.

OS REMEDIUM Praha 
vás zve na pfiedná‰ky

30. 1. PAMĚŤ A JEJÍ FUNGOVÁNÍ
- jak si udržet dobře fungující
paměť do vysokého věku

6. 2. HOMEOPATIE - historie
homeopatie a základní principy
homeopatické léčby

13. 2. SLUNEČNÍ ZNAMENÍ I. -
vzdušný živel - Vodnář, Blíženci,
Váhy - jací jsou a s kým si
rozumějí

20. 2. DRUHÝ ŽIVOTNÍ PLÁN -
vůle, odhodlání a motivace
k životu, životní výhry a prohry

27. 2. SLUNEČNÍ ZNAMENÍ II. -
vodní živel - Ryby, Rak, Štír -
jací jsou a s kým si rozumějí

Přednášky se konají vždy ve středu od
15 h v sále Remedia, Vinohradská 176, 
P-3, vstup 25 Kč.


