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Vážení spoluobčané,
opět se blíží závěr roku a s ním přichází bilancování toho,
čeho jsme v posledních dvanácti měsících dosáhli, či co se
naopak nepodařilo. Ve stejné době přemýšlíme o svých před-
sevzetích a plánech pro rok nadcházející. Takové bilancová-
ní se týká nejen našeho osobního života. Mohl bych využít
následujících řádek k tomu, abych z pozice starosty provedl
podrobnou rekapitulaci letošního roku v Praze 3. Výsledkem
by byl bezpochyby velmi obšírný článek, který by obsahově
asi příliš nezapadal do atmosféry vánočních svátků a Nové-
ho roku. Stejně předpokládám, že pro pravidelné čtenáře by
taková rekapitulace byla pouze shrnutím toho, co už se ze

stránek Radničních novin v průběhu roku dozvěděli.
Dovolte mi tedy využít této příležitosti k tomu, abych vám upřímně popřál příjemné
prožití vánočních svátků. Přeji vám, abyste kouzlo Vánoc mohli přijímat v kruhu svých
blízkých a aby pro vás tyto dny byly zdrojem pohody a rodinného štěstí. A zdaleka ne-
jde jen o bohatě prostřený stůl nebo množství dárků pod vánočním stromkem. Skoro
bych řekl, že tento atribut našich Vánoc bychom mohli jaksi malinko upozadit. Když
mluvím o kouzlu Vánoc, mám na mysli hlavně pocit sounáležitosti se svými nejbližšími
a pocit lidské vzájemnosti vůbec.
Jsem rád, že vám mohu popřát na tomto místě úspěšný vstup do roku 2002 a pro celý
příští rok potom hlavně velkou porci zdraví, lásky a životního optimismu, spokojenost
v osobním i profesním životě. Přeji si, abychom všichni měli po co nejvíce času dobrou
náladu a aby se nám na Praze 3 dál společně dobře bydlelo a pracovalo.

Váš Milan Český, starosta MČ Praha 3

Vánoce jsou svátky sblížení. Křesťané si připomínají pro ně úžasnou skutečnost: Bůh -
tajemný, neviditelný nejvyšší duchovní bytost vstupuje do času a prostoru, do lidského
těla, aby pomohl člověku, neustále bloudícímu a hledajícímu, najít cestu k Bohu.
Lze to chápat jako dar lidstvu - příchodem Ježíše na svět byl obdarován každý člověk,
který chce tímto životem kráčet smysluplně.
I proto ten křesťanský zvyk, který převzala celá naše společnost: dávání dárků.
Obdarovávání svých nejbližších.
Podstatnou složkou Vánoc je ale i ten původní Boží úmysl: sblížení. Být spolu. Rodina
a blízcí u jednoho štědrovečerního stolu. A potom. Sousedé, přátelé, kolegové, známí.
O vánočních svátcích se i křesťanské bohoslužby mohou stát místem, kde se pokoušíme
nejenom pochopit ono tajemství zrození Boha v lidské podobě, které se uskutečnilo
v Betlémě před dvěma tisíci lety, ale alespoň pár dnů v roce si podat na posvátném místě
ruce. U narození betlémského dítěte zněl andělský zpěv: „Sláva Bohu na výsostech a na
zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Takže vás, lidi dobré vůle, srdečně zveme mezi nás.

P. ICLic. Miloš Szabo, katolický kněz

Vánoãní zpívání se souborem ECCE MUSICA
pod vedením Jana Holého

nedûle 23. prosince 2001 v 15 hodin
pfied kostelem Nejsvûtûj‰ího Srdce Pánû na námûstí Jifiího z Podûbrad

Program: vánoãní písnû a koledy

Bill Gates, zakladatel firmy Microsoft a jeden z nejbohatších mužů světa navštívil 5. prosince Základní školu Lupáčova. Důvodů k tomu
bylo několik - především však beseda s vítězi soutěže v anglickém jazyce na téma Co mi internet dal a co mi vzal. O vlastním výběru
nejlepších prací jsme vás informovali v minulém čísle RN - dětský parlament se tehdy sešel v zasedací síni žižkovské radnice za přímé
podpory místostarostky Mileny Kozumplíkové.
Bill Gates překvapil žáky a žákyně především tím, že perfektně znal obsahy esejí jednotlivých účastníků. Přečetl si je na internetu, a tak
kladl mnoho otázek, které žáci ZŠ Lupáčova nečekali. Sám se přiznal, že se nebojí zubaře a že umí trochu francouzsky. Zároveň si
prohlédl prezentaci školy na www.lupacovka.cz. Obrovským úspěchem školy je, že o této významné akci referovaly všechny deníky.
V televizním rozhovoru s panem Gatesem bylo možno v pozadí spatřit právě webové stránky této školy.
Pan Gates ale na půdě Základní školy Lupáčova oznámil zároveň na tiskové konferenci další významnou okolnost projektu Internet do
škol. Všechny počítače dodané do škol v rámci tohoto projektu, budou vybaveny operačním systémem Windows zdarma. Uvedený dar
umožní větší počet počítačových stanic, neboť takto budou ušetřeny prostředky na nákup licencí softwaru.
V rozhovoru se Bill Gates také přiznal, že ho překvapila znalost angličtiny mezi žáky a žákyněmi i jejich schopnost práce s internetem.
Na www.lupacovka.cz najdete také autentická vyjádření žáků a žákyň, jak na ně Bill Gates působil.
Základní škola Lupáčova k tomuto datu zároveň otevřela rekonstruovanou počítačovou učebnu se všemi třídami připojenými k interne-
tu rychlou pevnou linkou. V průběhu následujícího roku bude většina tříd vybavena jedním počítačovým terminálem. Žáci tak budou mít
možnost pracovat s internetem, encyklopediemi a výukovým softwarem i v ostatních předmětech. Plně funkční síť byla slavnostně otev-
řena na společenském večeru 7. prosince.
Projekt Internet do škol je výsledkem Státní informační politiky ve vzdělání a jeho provozovatelem je ACOL - Autocont on line. Základní
škola Lupáčova byla pro pilotní projekt vybrána proto, že má poměrně dobrou informační strukturu, ale počítačové technologie již by-
lo nutno zásadně rekonstruovat. Ing. Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova

Krásné prožití Vánoc a šťastný Nový rok 
přeje Úřad městské části Praha 3❄ ❄

❄
❄

PoÏehnané a radostné vánoãní svátky!

❄
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❄ ❄

❄
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INFORMACE

Úřad městské části Praha 3 oznamuje
změnu návštěvních dnů během

vánočních svátků: v pondělí 31. 12.
bude úřad pro veřejnost uzavřen

a návštěvní den se přesouvá 
na čtvrtek 27. 12. 2001.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 7. 1.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 14. 1.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 21. 1.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 28. 1.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 7. 1.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 14. 1.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 21. 1.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 28. 1.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 7. 1.
10. Ambrožova/Malešická 14. 1.
11. Jeseniova 143 21. 1.
12. V Zahrádkách/Květinková 28. 1.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 7. 1.
14. Koněvova/V Jezerách 14. 1.
15. Buková/Pod Lipami 54 21. 1.
16. Křivá 15 - vedle domu 28. 1.

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 apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní
dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí
místa, uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k disposici vždy od pondělí od 14 h
do čtvrtka 16 h, to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů pro dané stanoviště nebude
naplněn a odvezen dříve. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č.
ÚMČ Praha 3 - Odbor technické správy majetku a investic - 22 116 383,-300,-387.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Rada mûstské ãásti Praha 3
Ze dne 14. 11.

Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na úklid chodníků, oblast II.
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabíd-
ky firmy Test. spol. s r.o ● návrh tajemnice
ÚMČ na odvolání ing. Miloše Janíka
z funkce vedoucího Odboru ekonomického
a odvolala jej z této funkce ● návrh tajem-
nice ÚMČ na jmenování ing. Petra Fišera
do funkce vedoucího Odboru ekonomické-
ho ÚMČ ● kontrolní zprávu z provedené
kontroly v příspěvkové organizaci Spor-
tovní a rekreační areál Pražačka a vyjádře-
ní ředitele areálu ke zjištěným nedostat-
kům ● zprávu komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na výběr firmy na do-
dávku a montáž sedaček do kina AERO
a souhlasila s výběrem firmy HOKO
Souhlasila
● s poskytnutím daru ze sociálního fondu
na sociální účely a to takto: vánoční balíč-
ky pro klienty Pečovatelské služby, Ošetřo-
vatelského domova a Odboru sociálních
věcí ÚMČ P-3, Městská Policie - obvodní
ředitelství, Svaz tělesně postižených v ČR,
obvodní výbor P-3, Občanská poradna Re-
medium P-3, Atrium na Žižkově

Ze dne  3. 12.
Souhlasila
● s předloženým návrhem rozpočtu MČ P–3
na rok 2002 ● s vyhrazením parkovacího
místa pro Pojišťovnu České spořitelny, a.s.,
Roháčova 64, P-3 ● s textem otevřeného do-
pisu starostů MČ hl. m. Prahy k situaci První
pražské zvonkohry ● s poskytnutím slevy na
nájemném nájemcům domů Jilmová 4, 6, 8,
10 v celkové výši 15 % z čistého nájemného
za období, po které probíhá realizace násta-
veb, tj. od 13. 9. 2001 do 28. 2. 2002. Sleva
se netýká nájemců, kteří dluží k dnešnímu
dni na nájemném a služby více než 2000 Kč
● s uzavřením Smlouvy o dílo o dodávce
a montáži kinokřesel s firmou HOKO 
Vzala na vědomí
● změny a doporučení podvýboru pro he-
raldiku a vexillologii PČR k návrhu na
znak a prapor MČ Praha 3
Schválila
● smlouvu o kontrolní činnosti - provede-
ní hloubkové kontroly hospodaření přís-
pěvkové organizace Sportovní a rekreační
areál Pražačka za rok 2000 ● návrh man-
dátní smlouvy o provádění úklidových pra-
cí mezi MČ P-3 a firmou Karel Mitáš - Mi-
va Praha, úklidové práce

Všechny děti a jejich rodiče zveme
v neděli 23. 12. v 15 h na tradiční

adventní slavnost do Betlémské kaple
v Prokopově 4 s vánoční divadelní hrou,

kterou předvádějí děti. V lednu jsou
připravena opět ekumenická setkání.

V rámci Modlitebního týdne evangelické
aliance (6.-13. 1.) a Týdne modliteb za

jednotu křesťanů (18.-25.1.) můžete
navštívit: 7. 1. v 18.30 h Modlitebna
Církve bratrské, Koněvova 24, 16. 1.
v 18 h Betlémská kaple ČCE, 23. 1.

v 18 h Kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ul.
●

Gymnázium, Praha 3, Sladkovského
náměstí 8 pořádá pro zájemce o studium
ve šk. roce 2002/2003 dny otevřených

dveří: 15. 1. pro zájemce o osmileté
studium, 16. 1. pro zájemce o čtyřleté

studium. Úvodní informace a odpovědi na
dotazy se uskuteční v aule školy od 18 h.

Bude umožněna prohlídka budovy.
●

Obchodní akademie (státní), P-10,
Vršovice, Heroldovy sady 1, pořádá 24. 1.
v 17 h Den otevřených dveří pro zájemce

o studium v příštím školním roce.
Na obchodní akademii je možné studovat

zaměření na zahraniční obchod, na
výpočetní techniku nebo ekonomické

lyceum (gymnáziální typ studia).
●

Řemeslná škola oděvní - Odborné
učiliště a Učiliště, o.p.s. Karlínské

náměstí 8, P-8 přijímá na tříleté studium
žáky do 23 let s TP, se ZPS, žáky

nestudijního typu nebo ty, kteří neuspěli
na jiném středním odborném učilišti. Po
složení závěrečné zkoušky žáci získávají
výuční list. Návštěvní dny jsou denně do
14 h po domluvě na: tel./fax 24 81 88 20.

Těšíme se na vás !
●

Kontaktní středisko OS Diakonie Úpice 
Věci, které do našeho sběrného střediska

dárci přinášejí, slouží jako pomoc
potřebným, práce s tímto materiálem

vytváří i pracovní příležitosti a zázemí pro
ty, kdo pro své zdravotní a sociální
postižení práci těžko dostanou. Tato

činnost by nebyla bez podpory široké
veřejnosti možná. Jsme proto všem

dárcům, dobrovolným spolupracovníkům
i těm, kdo naši práci jakýmkoli způsobem
podpořili, vděčni za jejich ochotu i pomoc

a těšíme se na spolupráci i v roce 2002.
Marta Pešková

NOVINKY
PRO SENIORY

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

a osobní pohody do dalších let: 
V. Fialovi, L. Sudovi, J. Uhlířovi,

B. Vlčovskému, O. Bukačovi,
L. Neckářové, M. Pokutové, 
V. Vaisové a M. Vyhnálkové. 

●

Svaz důchodců pořádá pro své členy po
celý rok turistické akce, celkem se těchto
vycházek zúčastnilo 558 členů. V kulturní

oblasti jde o návštěvy divadel, koncertů
i přednášek, jako např. s městskou policií.
Oblíbené jsou jedno i vícedenní zájezdy,
třeba na Vánoce nebo do lázní Mšené atd.
Dále pro naše členy pořádáme oblíbené

zábavy, na kterých byli přítomni
místostarosta Vl. Holzknecht a zastupitel

T. Roubal. S našimi členy, kteří mají
kulaté narozeniny, pořádáme malou

oslavu. I v příštím roce budeme pomáhat
našim členům s překonáváním různých

stavů ve stáří a samotě. Na veřejné schůzi
6. února seznámíme podrobně s plánem

našich aktivit pro rok 2002.
Klidné a šťastné svátky vánoční

a úspěšné vykročení ve zdraví do roku
2002 přeje všem seniorům Svaz

důchodců v Praze 3.

Zápis budoucích prvňáčků proběhne ve všech základních školách zřizovaných MČ
Praha 3 ve dnech 16. a 17. ledna 2002 od 14 do 18 hodin.
K zápisu přijdou děti narozené do 31. 8. 1996.

Seznam základních ‰kol

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Při celkové rekonstrukci náměstí v první polovině devadesátých let byly pro nové obrub-
níky použity lícové cihly z pálené hlíny. Ty sice měly velmi pěkný vzhled, ale použitý ma-
teriál se ukázal jako technologicky nevhodný, protože již po několika měsících od do-
končení stavby se cihly s vysokou nasákavostí začaly drolit a rozpadat. MČ Praha 3 jako
investor následně vedla jak s projektantem, tak se stavební firmou reklamační řízení.
Vzniklý spor byl poté řešen také soudní cestou.

V letošním roce radnice Prahy 3 přistoupila ke kompletní výměně obrubníků, pro které
byl jako materiál vybrán přírodní mramor z Dobřichovic. Tento materiál i jeho barevný
odstín byl schválen orgány památkové péče. Po výběru zhotovitele proběhly koncem li-
stopadu vlastní stavební práce a staré obrubníky nahradily nové, které nyní na Sladkov-
ského náměstí lemují parkové cestičky před kostelem sv. Prokopa. Současná úprava ná-
městí vyšla radnici Prahy 3 zhruba na 830 tisíc korun. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Říjen a listopad rozhodně nejsou těmi pravými měsíci lásky, přesto se na naši
radnici na Havlíčkově náměstí dostavilo právě v tento čas 24 manželských párů.
Nelekejte se, na Praze 3 nevypukla svatební epidemie, to jen manželé, kteří si řekli
své ano před 50 a dokonce i 60 lety, využili možnosti oslavit toto významné výročí
v obřadní síni žižkovské radnice.

I tentokrát je ve vstupní hale uvítal orchestr ZUŠ pod vedením prof. Lubomíra Nováka,
doprovod zajistili žáci ze Základní školy na Havlíčkově náměstí a pásmo známých melo-
dií přednesli oblíbení sólisté karlínského hudebního divadla. Tentokrát se na radnici do-
stavily tři diamantové manželské páry, a to 13. listopadu Jaroslav a Věra Traspeovi
a v deštivý den 27. listopadu ing. Bruno a Gusta Síbovi a Josef a Jarmila Zítkovi. Man-
želé Síbovi se za druhé světové války vzali v tehdejším Sovětském svazu, kde se prý ve
stepích krásně jezdilo na koních a také se tam naučili různé, pro zdejší život důležité čin-
nosti. Paní Síbová pochází z Rumunska, hovoří několika jazyky, ale protentokrát si hlav-
ní slovo ponechal manžel. Za těch 52 let, co na Praze 3 žijí, se z nich - jak sami říkají -
stali opravdoví Žižkováci. Manželé Zítkovi žijí „na trojce“ od svatby a celých 60 let do-
konce ve stejném bytě. Rozhodně by prý jako staří Žižkováci neměnili a naopak vítají
změny k lepšímu, především úklid ulic a renovaci starých domů. Manželé MUDr. Jiří
a Hana Linhartovi, kteří oslavili zlatou svatbu, se do Prahy 3 přestěhovali sice nedávno,
ale dokonale se tu již zabydleli. Zatím je nedokázalo rozházet ani opakované vykradení
auta. Naopak si pochvalují příjemný výhled do parku a klidnou ulici. Jen té „přírody“ je
pro ně někdy přespříliš - to když si právě jejich balkon vyberou několikrát do roka k hníz-
dění neúnavní holubi...
Slavnostní chvíle na radnici v tento den navíc umocnila přítomnost starosty Milana Čes-
kého při podpisu a předávání Pamětního listu, jeho zástupců Mileny Kozumplíkové a Vla-
dimíra Holzknechta pak při společném přípitku.

Všeobecnou spokojenost však poněkud narušila přítomnost policie, která v roli zlé nepo-
zvané sudičky trvala nekompromisně na odtažení limuziny z Auto Jarov parkující před
radničním vchodem. Dopravní strážníci se nespokojili s logickým argumentem, že právě
na radnici přivezla jeden z manželských párů. Odtažení se nakonec přece jen nekonalo,
ale pokuta překvapeného řidiče již neminula. Inu, pro dobrotu na žebrotu...

Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Vážený pane starosto,
děkuji Vám mnohokrát za Váš dopis, který jste nám zaslal jmé-

nem Zastupitelstva městské části Praha 3 v souvislosti s teroristickými útoky 11. zá-
ří v New Yorku, Washingtonu a Pensylvánii. Byl jsem hluboce dojat projevy sou-
strasti a podpory ze strany občanů České republiky. Často se říká, že pravé přátele
poznáme až v nouzi. Proto jsem vděčen za to, že Česká republika stojí pevně na na-
ší straně v dlouhém a obtížném boji proti terorismu. Dovolte, abych Vám jménem
amerického lidu vyjádřil upřímné poděkování.

Craig R. Stapleton, velvyslanec

Občanské sdružení REMEDIUM Praha pořádá programy pro seniory v rámci komunitní-
ho projektu v Městské části Praha 3. Programy jsou rozděleny na dvě části - podzimní -
od září do prosince a jarní - od ledna do dubna. Podrobné informace o jarních programech
a zápis do kurzů - od 7. do 17. ledna 2002, denně kromě pátku od 10 do 13 hod. v kan-
celáři na Vinohradské 176 (6. patro), tel. 72 74 36 66.
Programy leden - duben 2002 ● kurz angličtiny ● kurz práce na počítači ● cvičení pa-
měti ● taneční kurzy pro seniory ● pohybové cvičení s hudbou ● přednášky na různá té-
mata ● společenská odpoledne „Začít není nikdy pozdě“. 

HLAVNÍ PŘEDPRODEJ - OD 3. 12. 2001
Prodejní místa: ● Centrální dispečink DP v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (7 přepážek)
● Nové prodejní centrum ve stanici Roztyly (5 přepážek, možnost až 9 přepážek) ● 31
přepážek na 26 prodejních místech ve stanicích metra ● 5 Středisek dopravních informa-
cí DP - Muzeum, Můstek, Nádraží Holešovice, Anděl a Černý Most ● 104 poboček Čes-
ké pošty ● 243 trafik ● 9 železničních stanic na území Prahy ● Zkušební prodej ročních
kuponů přes internet - využití internetShopu serveru iDnes
Prodloužená otevírací doba: Po-Pá 6.30-19 h, So-Ne 8-18 h ● (29. a 30.12. 8-14 h,
31.12. 6.30 - 14 h, 24.-26.12.2001 a 1.1.2002 zavřeno) ● Bezplatná informační linka
0800 313 727 ● Speciální internetová stránka na serveru iDnes - Soutěž o 30 cen + 1 hlav-
ní cenu (3 roky cestování MHD zdarma) - pro všechny, kdo zakoupí časovou jízdenku
MHD na rok 2002 do 23.12.2001! „Staré“ průkazky platí i nadále (pokud nekončí vy-
značená doba jejich platnosti). Vyhlášení ukončení jejich platnosti bude cestujícím
včas oznámeno s minimálně půlročním předstihem.

Zápis do prvních tfiíd

ZŠ Havlíčkovo náměstí 10, 
tel. 22782585

ZŠ Chelčického 43, tel. 6442504
ZŠ Jeseniova 96, tel. 22720497
ZŠ K Lučinám 18, tel. 6840536
ZŠ Lupáčova 1, tel. 22715691
ZŠ PRAŽAČKA - Nad Ohradou 25,

tel. 6442044

ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22,
tel. 67310706

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 8, tel. 6272965
ZŠ Perunova 6, tel. 67310296
ZŠ Jaroslava Seiferta - Vlkova 31,

tel. 22716600
ZŠ Žerotínova 36, tel. 71774432
ZŠ V Zahrádkách 48, tel. 6441884

Kompletní v˘mûna obrubníkÛ

Láska kvete v kaÏdém vûku i za kaÏdého poãasí

Diamantový manželský pár - manželé Síbovi přijímají gratulaci od starosty M. Českého

Diamantový manželský pár 
- manželé Zítkovi

Nové kurzy pro seniory

Foto Stáňa Peričová 

Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom vás seznámili s obsahem
dopisu, který od velvyslance Spojených států amerických obdr-
žel starosta MČ Praha 3 Milan Český.

Pfiedprodej ãasov˘ch jízdenek MHD

Do redakce přišla popřát i předsedkyně
Svazu důchodců v Praze 3 Jana Šimková



12/2001 Nejnovější informace naleznete také na webových stránkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz Strana 3

Já na Žižkov nedám dopustit a žiju
tady jako ryba ve vodě. Mám ho
skutečně prorejděný a považuji ho
za jednu z mála městských částí,
která si zachovala svou tvář, atmo-
sféru - neříkám že nejlepší nebo nej-
horší, ale svou. A navzdory pověsti
čtvrti „zločinců“ se tady cítím velmi
bezpečně. Zastávám totiž názor, že
nikdo neublíží Žižkovákovi, něko-
mu ze stejné čtvrti.
● Jak jste se sem vlastně dostala?
Ono k tomu všechno směřovalo.
Nejdříve, po studiích, jsem získala
byt ve Vysočanech, pak jsem syste-
maticky postupovala až sem, a na-
víc i Jan tady měl ateliér.
● Zúčastnila jste se I. žižkovského
výtvarného salónu v Atriu. A Jan
se nechal slyšet, že některé Vaše
fotografie jsou lepší než ty jeho...
Jan je frajer a myslím, že z toho má
radost. A někdy jen tak po očku
kouká po negativech, že by některé
třeba podepsal...
● Logicky Vás musel ovlivnit.
Líbí se Vám jeho styl nebo zkouší-
te dělat něco úplně opačného?
Jasné je, že kdybych Jana nepotka-
la, asi bych nefotografovala. Kdybych potkala sochaře, začala
bych třeba sochat... Ale potkala jsem fotografa, tak by v tom byl
čert, aby to ve mně nezanechalo stopy. Než jsem ho poznala, za-
milovala jsem se do něj v podstatě přes jeho fotografie, takže ne-
pochybně mě velmi ovlivnily. Nechci v tom ale pokračovat, i když
Jan by si velmi přál, abych převzala po něm jeho práci. V tom se
neshodneme, já nechci být jeho „plagiátorem“. Dovedla bych to,
ale považuji to za laciné. Stejně tak např. fotografka Ida Saudková
(bývalá snacha) přiznala, že bylo velmi těžké se od něj odpoutat.
Pokud je velký vzor stále po boku, není jednoduché jít svou ces-
tou. Kopírovat je to nejschůdnější a nejhorší. A já nemám ráda jed-
noduché úkoly, nemohla bych si sama sebe vážit.
● Často prý věnujete fotky na dobročinné účely...
Dělám to z různých důvodů - ze špatného svědomí, abych si ho vy-
čistila, když můžu prospět někomu, kdo je na tom špatně. Foto-
grafie se vždycky prodaly a to pro mě znamená, že jsou dobré a že
mám pokračovat. Takže je to oboustranně prospěšné.
● Moc se mi líbí obálky, které Jan posílá, ještě je dostáváte?
Stále. Po článku v MF Dnes o Janově korespondenci se však do-
pisy občas ztrácejí. Může to být i tím, že jsou tak nápadné a krás-
né, svádí k tomu si je vzít. Jan neumí udělat obyčejnou obálku. Má
zvláštní, starobylý způsob psaní. Do dneška zůstal u klasické ko-
respondence, vyrobí denně tři až pět dopisů, a určitě to vede ke
kultivaci - jak myšlenek, tak textů. Lidé si odvykli, kromě inkasa
a obálek s modrými varovnými pruhy dostávají jen maily, SMS
a faxy.
Brzy tu budou Vánoce a Nový rok. Nemám je ráda a s chutí je ig-
noruji - když vidím uštvané lidi, jak slouží tomu konzumnímu mo-
delu „všeobjímající lásky“. A to jen proto, že jim tak velí určitý
den v kalendáři. Podstatnější by bylo, kdyby měli rituály celý ži-
vot, každý den. Kdyby si spolu sedli třeba jen 10 minut a dokáza-
li si popovídat, bylo by to tisíckrát lepší. Víte, kolik je osamělých

lidí, kteří se nehodí do toho televiz-
ního obrazu, kdy jsou všichni šťast-
ní? Když posloucháte, jak jdou lidé
třeba po ulici, v kavárně, kdekoli -
často mlčí, neumějí spolu promlu-
vit. Hodiny, které stráví u televize,
jim totiž chybí.
● Ještě si pořád s Janem vykáte?
Pořád. A já si vykám s kdekým. Je
to velmi příjemný zvyk. O to víc, že
s Janem i spolupracuji, a pro práci
je to lepší. Pamatuju si, že mí rodi-
če svým rodičům také vykali a mně
se to moc líbilo.
● Ráda prý zahradničíte. Kde
máte tu „svou“ zahradu?
Na venkově a přesně podle mého
gusta - je taková divoká. Když tam
jsem, snažím se co nejméně
zasahovat. Je v ní všechno - úkryt
pro zvířata, v uměle vybudovaném
rybníku se dokonce usadila divoká
kačena. Jsou tam i ryby, žáby,
užovky, čolci...
● Co říkáte naší příloze o zeleni?
Četla jsem ji a moc mě zaujala. Za-
mrazilo mě, kolik povolení je třeba,
aby se zasadil strom, a jak málo,
aby se vykácel. A jestli se mi na

Žižkovu něco nelíbí, tak právě to, že je tu málo stromů. Většinou
jsou lidé spíše ochotní je podřezat, aby mohli lépe zaparkovat, všu-
de je taky hodně asfaltu. Asi bude jediná možnost dát ke stromům
něco, co sice výsadbu prodraží - rošty nebo oplocení, ale nikdo to
nezničí. Například v Blodkově ulici se vysazovaly stromy, daly se
k nim kůly, takové železné sokly. A co myslíte? Během měsíce po-
lovina z nich zmizela... Stromy mi moc chybí, byla bych ochotná
na ně i přidat peníze, kdybych věděla, že je ten strom opravdu do-
stane. A výborný článek V. Brabence (na 2. straně) mi promluvil
z duše, vadí mi totéž co jemu. Například na Olšanské u hlavní poš-
ty každým rokem marnivě vysazují záhony letniček, místo aby tam
zasadili třeba křoví a stromy.
Nedávno jsem se byla podívat na židovském hřbitově na Vinohra-
dech. Tam to bylo vždycky takové romantické, krásně zarostlé
břečťanem. A tehdy tam zrovna všechno strhávali. Ptala jsem se
jich, proč dělají tak zbytečné věci, místo aby zalévali a starali se
o jiné... Ztrácí to pak úplně svou atmosféru. Možná tam často při-
jíždějí turisté za Kafkou, ale ti by právě ocenili, že to vypadá při-
rozeně, to ke Kafkovi víc sedí...
Ale celkově je situace se zelení určitě lepší než před 10 lety! Je nád-
herné, že se dláždí, málokdo si uvědomí, že to stojí spoustu peněz.
● Moderovala jste kdysi Peříčko. Chystáte zase něco podobného?
To už je dávno. Připadalo mi, že i ten jeden den v měsíci mě při-
pravoval o čas, který bych věnovala něčemu, čemu víc věřím. By-
la to taková roztomilá zkušenost, startovací kopanec a pomohlo to
k tomu, že lidé znají mou tvář, mé jméno, a to má určitě své vý-
hody. Už ale nemám chuť se do něčeho podobného vrátit - navíc je
to dnes hodně jinde. Chci se věnovat své fotografii.
Od 13. 12. vystavuje Sára Saudková s Janem v Bratislavě, kde ne-
ní na jeho výstavu vyhlášeno žádné embargo jako v Čechách. Je-
jich fotografie poputují v březnu do Olomouce a pak možná uvidí-
me Sářiny fotky také v Praze. Text a foto Stáňa Peričová

Na náv‰tûvû u . . . fotografky Sáry Saudkové
Matka, dcera, sestra, dědeček, babička, služka... tím vším je prý pro fotografa Jana Saudka jeho nynější pří-
telkyně. Pracují a bydlí spolu již 11. rokem, v současné době na Praze 3. Jako místního patriota mne proto
velmi potěšilo, že se Sára cítí být Žižkovákem, i když původně není vlastně ani z Prahy.

Roháčova 107 je v každém ohledu problémový dům. Část bytů je obsazena neoprávněně, samozřejmostí jsou vysoké dluhy na nájem-
ném. Byty obývají převážně romské rodiny a chování některých z nich je maximálně asociální. Pokud byl například ve snaze zamezit
hromadění odpadků zavařen mříží přístup do vnitrobloku, začali někteří obyvatelé domu vyhazovat odpadky a nepotřebné věci na dvůr
přímo z okna. Dům je soustavně devastován, je hrozbou pro široké okolí. Úřad má také poznatky, že zde opakovaně dochází k trestné
činnosti. Vše je o to složitější, že dům je prakticky v centru rezidenční lokality a dnešní stav je předmětem četných stížností nájemníků
z okolních domů. Dosud byly jakékoli pokusy o nápravu bezúspěšné a žižkovská radnice nehodlá tento stav dále tolerovat. Radní Prahy
3 se situací v domě znovu zabývali na svém jednání (4. 12. t.r.) a předběžně schválili další postup - přidělit několik volných bytů, které
radnice získá po exekuci, policistům. Před předáním bytů je radnice na své náklady opraví, aby se staly obyvatelnými. Představa je ta-
ková, že se do domu nastěhují mladí policisté bez rodiny, kteří dnes bydlí na ubytovně a takto vyřeší svoji bytovou situaci. Vedení poli-
cie je s tímto záměrem radnice obeznámeno a má o nabízené byty zájem. Radnice Prahy 3 očekává, že policisté v problémovém domě
ostatní nájemníky usměrní a udrží se zde pořádek. Slušní nájemníci budou de facto požívat ochrany policistů. A ti obyvatelé domu, kte-
ří se chovají naprosto nepřizpůsobivě či se dopouštějí trestné činnosti, své nové sousedy asi neocení. Pokud budou v domě bydlet poli-
cisté, jednoduše nebude možné, aby zde byly distribuovány drogy nebo aby byl dům využíván převaděči nelegálních migrantů. Vedení
radnice považuje toto v podstatě velmi jednoduché řešení za velmi slibné. Příští měsíce ukážou, zda je tento předpoklad správný.

Petr Blažek, tiskový mluvčí  

Když se řekne Mikuláš..., představí si většina z vás rozsvícený obývací pokoj, do kterého
z potemnělé chodby vchází důstojná postava laskavého světce, zlatovlasý anděl a rozver-
ný čert. Na klíně babičky se krčí děti a na vyzvání Mikuláše zadrhnutými hlásky odříka-
jí básničku. Tak tomu bývá obvykle.
Měla jsem tu možnost účastnit se ale jiné mikulášské nadílky. Staří pánové a paní se se-
šli v klubovně Domu s pečovatelskou službou, také dostali dárky - to jinak ani nejde -
a prožili spolu příjemné odpoledne ve vzpomínkách nejen na toho svého Mikuláše z dět-
ství, ale i na vnoučata a pravnoučata, která básničku pro Mikuláše odříkávala včera večer.
A dárek Městské části Praha 3 pro seniory z Domu s pečovatelskou službou? Ten bude
připraven až pod vánoční stromek a bude věnován opravdu od srdce.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty
Po uzávěrce Radničních novin byly 18. 12. slavnostně otevřeny zrekonstruované prosto-
ry přízemí DPS, ordinace lékaře, centrální recepce s 24hodinovou službou a signalizač-
ním zařízením z bytů klientů.

A kde jinde, než v Aeru. Terry Jones přijel zahájit přehlídku Monthypythonovských filmů
a druhý Terry - Gilliam ji uzavřel. Terry Jones nebyl v naší stověžaté matičce zdaleka po-
prvé, a tak na otázku, co se mu vybaví, když se řekne Praha, nezaváhal ani na vteřinu: „Pi-
vo. Sedím u Černého vola a piju Velkopopovického kozla.“
„Je to velmi pěkný seznam“, komentoval filmy uváděné v rámci přehlídky, „jen by tam
nemuselo být tolik filmů od Terryho Gilliama“. V rámci přehlídky mohli četní tuzemští
fanoušci zhlédnout filmy jako Ryba zvaná Wanda, 12 opic, Dobrodružství Barona Práši-
la, Brazil, Smysl života. Pohovořil o nově uváděném filmu Žabákova dobrodružství, kte-
rý napsal, režíroval a hrál v něm hlavní roli. Celý film je natočen podle dětské knížky, kte-
rá je, jak Terry říká, velmi bukolická, ale nic se v ní neděje. Proto si vlastně jen vypůjčili
postavičky. Vzpomenul také na George Harrisona, který dal peníze na kultovní film Život
Briana. Původně jej měli točit u EMI, bohužel, asi po dvou měsících příprav, si ředitel
EMI přečetl scénář filmu a rozhodl, že točit se může „jen přes jeho mrtvolu“. EMI se na-
konec s Pythony dohodla na mimosoudním vyrovnání, avšak potřebné peníze stále chy-
běly. V té době seznámil jeden z Pythonů - Eric Idle se scénářem Briana svého přítele Ge-
orge Harrisona. „To je film, který bych rád viděl“, pronesl Harrison a založil společnost,
která financovala výrobu tohoto filmu. „Vzhledem k ceně filmu, asi 2 miliony dolarů, to
byl nejdražší lístek do kina na světě.“
„George byl skvělý zahradník a architekt, člověk, který vůbec nestál o to být hvězdou,
a celý život se vyhýbal tomu, aby byl za hvězdu považován. I když hvězdou byl.“ Řekl
Jones o svém nedávno zesnulém příteli.

ÎiÏkovská radnice zvaÏuje jak dál se sv˘m domem hrÛzy
v Roháãovû ulici - volné byty pfiidûlí policistÛm

Kam také chodí Mikulá‰

Monthy Python opût v Praze

Naše redakce připravila pro všechny, kteří želí tradičního štědrovečerního Života Bria-
na, malý dáreček. Budete-li Brianovi upřeně hledět do očí, za deset minut řekne jen pro
Vás: „Lidová fronta Judeje.“ Pokud ovšem řekne: „Judejská lidová fronta“, dívali jste se
špatně a nebo jste se zapomněli postít. Kouzlo je pryč.

Indiáni na KfiíÏku
Že nevěříte ? Je to tak.
Ve čtvrtek 15. listopa-
du se děti z MŠ Sudo-
měřská 54 proměnily
v indiánský kmen
a vydaly se na Křížek
zakončit své měsíční
úsilí, kdy vyráběly če-
lenky a indiánské
amulety. Završily tak
část „Cesty kolem
světa“, kterou paní
učitelky letos připravi-
ly jako motivaci vý-
chovně vzdělávacího
programu.

V. Vaněčková, 
zástupkyně ředitelky

Už tři měsíce vítá zákazníky České pošty v ulici Zelenky-Hajského kromě ochotných úřednic za přepážkami i malý koutek umě-
ní. V této originální a v naší republice nejspíše ojedinělé Poštovní minifotogalerii se od září uskutečnily už tři výstavy žánrově
značně odlišné. Tajemnou krásu snímků noční Prahy vystřídaly pozoruhodné fotografie všední, pro nás však přece jen exotické
tváře daleké Indie a po nich zase snivé obrázky českého lesa, jak jej dokáže objektivem fotoaparátu zachytit jen oko umělce.
Úřad je úřad, ale pošta vždycky byla úřadem zvláštním, dalo by se říci - lidem blízkým. Začtete-li se do pamětí nejrůznějších slavných

osobností, jen málokdo nezavzpomíná na
modré poštovní vozy tažené koníkem, na pa-
na pošťáka neboli listonoše s brašnou přes
rameno a v pelerině. O modré schránce na
rohu ulice zpíval básník a jiný velký český
spisovatel uvedl poštu i do říše pohádek.
Dnes jedna malá žižkovská pošta vyhradila
koutek kráse. Protože věří, že to tak má být,
protože myslí na ty, kdo na poštu přicházejí
a chce jim udělat radost. Dík jí, díky všem,
kteří nejsou jen „akurátní“ úředníci, ale pra-
ví pošťáci, ochotní upřímně sloužit - a služ-
ba není hanba, to je čest - svým občanům. Ve
středu 19. 12. večer se symbolicky otevřou
dveře další výstavy na poštovním úřadu
v ulici Zelenky-Hajského a zase zazní po-
šťácká „hymna“ Jede, jede poštovský paná-
ček... Protože vánoční čas žádá své, bude té-
ma tentokráte vánoční. A starý pan listonoš
Kolbaba se někde na obláčku bude spokoje-
ně usmívat. Eva Horníčková

Chvála jedné po‰ty

Foto z připravované výstavy Evy Veselé - Neratov v Orlických horách

Dalším dílem Monthy Python, se kterým se budou moci seznámit diváci v rámci Projektu
100, je Smysl života. Film znevažuje a zesměšňuje vše posvátné a nedotknutelné
v lidském životě, od zrození po dospívání a sexuální výchovu až po smrt a následný pobyt
v ráji spolu s topless tanečnicemi. Není divu, že byl v Irsku zakázán. „Jsem hrdý na to, že
v Irsku jsou zakázány jen čtyři filmy a z toho tři jsem natočil já“, pochlubil se Terry
Jones.
Takže jestli chcete vědět, co Irové určitě nevědí, stačí zajít do kina. Michaela Púčiková

Svatý Mikuláš pozval k tanci také místostarostku M. Kozumplíkovou

Foto Stáňa Peričová
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Probrat se spoustou vašich dopisů nebylo jednoduché, o to však zajímavější. Na schůzce
na radnici s osobami kompetentními za zeleň vyplynula překvapivá vysvětlení některých
připomínek. Často byly kritizované chyby u případů, kdy zmiňovaný majetek nebyl ve
správě Úřadu městské části. Ty dále ověříme a uvedeme v lednovém čísle. Často si ovšem
naše životní prostředí ničíme bohužel my sami, jak uvidíte v následujících řádcích. Kriti-
zovat a kontrolovat určitě ano, důležité je však nejprve „zamést před vlastním prahem“
nebo-li mít čisté svědomí, že každý děláme to, co je potřeba a neničíme nic druhému.

Trochu jsme inovovali a tentokrát nabízíme nový typ křížovky. Tajenku zasílejte na naši adresu: Lipanská 7, 130 00 Praha 3 nejpozději
do Tří králů. Pro tři z vás, kteří správně vyluští a budou vylosováni, přichystal vydavatel Radničních novin - firma MILPO krásnou
publikaci z řady svých knih o historii průmyslu „Když začal vonět benzin“. Takže - příjemné luštění přeje redakce!
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V bazénu kralovala Jeseniova
V listopadu tradičně ve sportovní soutěži
základních škol o Pohár starosty startuje
seriál soutěží pod střechou. Ouverturu
zimního seriálu soutěží obstaraly závody
v plavání. Soutěžila šestičlenná družstva
v kategorii mladších i starších žáků a žá-
kyň. Každý závodník musí plavat jednu
z disciplin - prsa, znak, volný způsob,
všichni společně štafetu 6x l bazén volným
způsobem. Dosažené časy stanovií pořadí,
a to zisk bodů. Jejich součet určí celkové
pořadí. Jako ryba ve vodě se pohybovali
plavci ze ZŠ Jeseniova. Třikrát stála její
družstva na nejvyšším stupni. V kat. ml.
žákyň ji doprovodila ZŠ Lupáčova a Chel-
čického, ve st. žácích Jiřího a Chelčického.
Ve st. žákyních došlo k nevídaným výkon-
nostním shodám, a tak se o pocty nejvyšší
Jeseniova musela dělit z Lupáčovou. Pro
bronz si doplavaly dívky ze ZŠ na náměstí
Jiřího. Pouze v kat. ml. žáků Jeseniova ne-
zvítězila. Rychleji plavali mladí reprezen-
tanti ze ZŠ n. Jiřího. S nimi na medailové
stupně vystoupili chlapci ze ZŠ Jeseniova
a Pražačka. Plavání se mezi dětmi těší vel-
kému zájmu, do závodů se zapojilo 9 zá-
kladních škol. Každá však mohla do pří-
slušné kategorie nominovat pouze jedno
družstvo, tedy 4 celkově. Své plavecké
umění v bazénu na Pražačce předvedlo
226 chlapců a dívek. V listopadu uzavřela
své celoroční působení populární Žižkov-
ská liga v malé kopané. Hraje ji 12 muž-
stev každý čtvrtek na Pražačce od března
do listopadu. Letošní ročník překvapivě,
ale zaslouženě vyhrálo DS Metro. Největ-
ší favorit - Český Telecom, skončil druhý.
Vítězná série ve finiši vynesla 1. FC PVK
třetí místo. Obhájce titulu, KMF Atletico,
se musel spokojit se čtvrtým místem. Krá-
lem kanonýrů se stal s obdivuhodnými 72
trefami do černého Petr Bláža z Telecomu.

-vk-
Vánoce s bíl˘m míãkem

Letos podevatenácté dostanou o Vánocích
příležitost milovníci bílého míčku otesto-
vat si své umění v jeho krocení. Středisko
sportu DDM Praha 3 pro ně připravilo dva
turnaje ve stolním tenisu. Dvouhry mlad-
ších, starších žáků a žákyň jsou na progra-
mu v herně DDM Na Balkáně 100 v sobo-
tu 22. l2. od 9.30 h. Ve čtvrtek 27. l2.
2001 se od 9.30 h uskuteční netradiční tur-
naj čtyřher. Dvojice hráčů se nelimitují ani
věkem, ani pohlavím, ale pouze jeden
z nich může být registrovaným hráčem
stolního tenisu. Startovné 20 Kč a vánoční
překvapení pro každého. 
Informace Mgr. Kotrba - tel.: 67 31 31 17.

Děkujeme srdečně touto cestou všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k našemu
poslání - poskytovat vzdělání, rehabilitaci a legraci dětem s kombinovaným postižením.
V první řadě děkujeme Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 3, které si každoročně odkrojí nemalý díl ze
svého rozpočtového koláče. V roce 2001 nás dále podpořili svými prostředky, časem, radou
a povzbuzením: Výrobce autobusů Karosa a.s. (ing. J. Pilař) - již po mnohé nás podpořil finančně ve
výstavbě chráněné dílny „Velké prádlo“, s.p. Transgas významně a nečekaně finančně podpořila
stavbu chráněné dílny, Strojimport a.s., (ing. I. Čapek) - patří mezi ty, kteří podporují naši instituci
finančně již od prapočátků, z jejich prostředků jsme zakoupili nové rehabilitační pomůcky, I.T.S a.s.
(ing. L. Srch) stojí nám ku pomoci v oblasti výpočetní techniky, stavební firmy IPS Skanska a.s. (ing.
Myšička a pan Šimon) a Metrostav a.s. velkoryse podpořily výstavbu chráněné dílny, pan Petr Diab
z Prahy 6, pan Zdeněk Helich z Prahy 9, pan knihkupec Jirásek, pan Petr Krčma, ing. Fišer
a paní Vítková finančně podpořili naše rozličné dobrodružné výpravy s dětmi, pan ing. Komrska
nám zdarma vyrobil výukový počítačový program, Nadace Charty 77 - konto Bariéry 77 uhradila
částečně plat asistentů na letním táboře, Žižkovský klub Gentlemanů (president Mr. Pavelka) nás
povzbuzuje svým vlídným slovem a každoroční sbírkou mezi svými členy, ing. Peter Severin
z Prahy 3 nás podporuje svými zkušenostmi a kontakty z podnikatelské sféry, katolický Farní úřad
Prahy 3 (otec Szabo) nám zapůjčuje rotundu sv. Rocha ku vánočním slavnostem, MČ Dolní
Počernice (starosta Z. Richter, pan Stránský) se významnou měrou podílí na budování chráněné
dílny, II. Interní klinika 1. LF UK (prof. M. Aschermann a MUDr. V. Mrázek) nás povzbuzuje svým
respektem k našemu dílu a finanční sbírkou mezi doktory a sestřičkami, Radniční noviny v Praze 3
rádi přijdou, vyfotí a napíší o tom, co se u nás šustne, Skřivánek servis s.r.o. nám bez nároků na
honorář přeloží, co potřeba, Keramické studio pana Skoblíka nám umožňuje tvořit z hlíny, co se
nám zamane, múzický mistr Jiří Hošek zařadil naši Zahradu do svého obdivuhodného projektu
Nekonvenční žižkovský podzim, Consorta Praha s.r.o. (ing. Zdeněk Bubník) nás dlouholetě
povzbuzuje svým zájmem a svými penězi, Proxy - Finance, a.s (ing. Petr Vajda) nám věnovala
značný finanční obnos, za který jsme výtvarně upravili naše třídy, Firma Sybase (V. Vavroch) nám
koupila krásný vlněný koberec, AWH Servis (M. Spevák) z Prahy 3 nás navštívil a podpořil, ÚMČ
Praha 1 (místostarostka dr. Kafková) nám zprostředkoval krásné prodejní místo, kde mohou davy
chtivých turistů nakupovat naše hrnky, úřady MČ Praha 10, Brandýs nad Labem a Velké Popovice
podpořily finančně pobyt svých občanů v naší instituci, rodiče dětí z Internationale English School
nás k sobě pozvali, pohostili a nakoupili naše prima zboží, Ornela a.s. nám dala krásné korále pro
radost a obchod, Cukrárna SMIS z P-3 a Michelské pekárny a.s. nás zásobovaly dobrotami, pan
ing. Kryštof nám velkoryse pronajal prodejní plochy pro naše skvělá díla na tržnici v Praze 1, Mgr.
Milena Plášilová ze ZŠ v Zahrádkách P-3, Mgr. Milena Doleželová ze ZŠ J. Wericha Praze-Řepích
a Waldorfská mateřská školka v P-3 nás povzbuzují v integračních programech ve svých třídách.
Chceme dále poděkovat našim externím kolegům, psycholožce PhDr. Krejčířové, rehabilitační
lékařce MUDr. Masaříkové, dětské lékařce MUDr. Martinovské, neuroložce MUDr. Davidové,
zubaři MUDr. Rajchrtovi, kteří se starají o to, co sami neumíme. Firma INSPO z Teplic vytváří
kreativně rehabilitační pomůcky ušité našim klientům na tělo, děkujeme hudebníkovi Blahoslavu
Ratajovi a jeho kapele, paní Liz Coling z Velké Británie, která podporuje naše mezinárodní aktivity,
specialistce na alternativní komunikaci Mgr. Laudové, paní Marcele Zámostné a psí slečně Triki,
které u nás provádějí canisterapii, spolku „koňáků“ z Toulcova dvoru, kde jezdíme koňmo,
keramickému studiu pana Skoblíka, sdružení Máme otevřeno, galerii Cesta ke světlu a panu malíři
Zdeňku Hajnému a areálu bazénu Pražačka. Děkujeme také výtvarníkům, zahradníkům
a stavařům, kteří spolupracují na projektu Zahrada Jiřího Trnky, který má za cíl přeměnit naši zahradu
ve veřejný park (Adriana Skálová, Ivana Gruntová, Jarmila Skružná). Děkujeme paní Daně
Konášové a mnoha dalším dobrovolníkům, kteří nám věnovali svůj volný čas, a také Markovi
Zdražilovi z 5.B v Jeseninově ulici a ostatním dětem, které si občas - jdouce okolo - s našimi dětmi
hrají a konají tak nevědomky moc dobrou službu. A nedávno zesnulému Dr. Chábovi, řediteli
mimořádného ústavu sociální péče V Horní Poustevně za velkou inspiraci, in memoriam.
Těm všem i vám ostatním přejeme mnoho nečekaných radostí a nenadálého štěstí o Vánocích
i v Novém roce. IC Zahrada vzniklo z aktivity MČ Praha 3 v roce 1991 jako alternativa k tehdejším
ústavům sociální péče. Dnes patří mezi nejmodernější instituce svého druhu a snese srovnání
s obdobnými západoevropskými instituty. Stará se o 36 klientů s kombinovaným postižením (tedy
tělesným i mentálním). Objevila-li se ve vás chuť se podívat, jak tato instituce vypadá a funguje
uvnitř, neváhejte nás kontaktovat - rádi vás zde provedeme.

Integrační centrum Zahrada, U zásobní zahrady 8, P-3, tel: 697 48 41, 697 65 98 
(ředitel PhDr. J. Drahota)

Podûkování Integraãního centra Zahrada

Shrnutí ankety ZELE≈ KOLEM NÁS
Další čtenář navrhuje využít rozlehlé hřiště uprostřed ke konání společenských akcí, aby
se tak ulevilo např. náměstí Jiřího z Podběrad, umístěnému v husté zástavbě. Toto řešení
by asi nepřineslo mnoho dobrého - zeleň v nejoblíbenějším parku by dostala velmi na frak.
Také je sporné, kolik lidí, přijíždějících na naše kulturní akce z celé Prahy, by na tak od-
lehlé místo chtělo vyrazit. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se naopak v budoucím řešení par-
kové úpravy počítá s prostorem, který bude pro konání různých akcí přímo určen.
Většinou jste údržbu tohoto parku velmi oceňovali. Posteskli jste si pouze nad vandaly,
kteří ničí jeho vybavení - rozbité koše, vylámané lavičky, vytrhané kameny z obruby dět-
ského pískoviště atd.
● Zde je vhodné uvést situaci na Žižkově náměstí, na které jste se také ptali. Přesně ji
popsala J. Kypová z OTSMI: V roce 1993 byl zabudován plot kolem dětského hřiště
v hodnotě 181 000 Kč. Již mezi kolaudací a slavnostním uvedením do provozu byla hlá-
šena škoda ve výši 21 tisíc korun. V roce 1995 se provedla další oprava poničeného plo-
tu za 90 tisíc korun, aby pak byl v roce 1998 označen jako naprosto zničený! Radnici to
nedalo a v roce 2000 zainvestovala další dílčí opravu v hodnotě 22 tisíc korun. Takže su-
ma sumárum - pouze plot dětského hřiště a jeho následné opravy vyšly celkem na
314 000 Kč (opravy 133 000 Kč). Hned vidíme, že kdyby ubylo vandalismu, kolik peněz
by se uvolnilo na potřebnější věci než nekončící opravy. Radnice momentálně zvažuje,
zda dále investovat do tohoto náměstí, když není nejmenší záruka, jak dlouho opravené
věci vydrží.
● Ptali jste se na údržbu dřevěných hracích prvků jak zde, tak i na Křížku. Studenti vý-
tvarných škol je vytvářejí z padlých stromů, takže životnost těchto objektů je omezená.
Nelze je ani opravovat, pouze požádat studenty o nové (formou grantů apod).
● Velkým oříškem všeobecně jsou pískoviště. Jistě byste nevěřili, že náklady na vyčiště-
ní písku jsou stejně vysoké jako na pořízení nového. Pokud do pískovišť nechávají ne-
zodpovědní pejskaři močit psy, na neustálou výměnu pak již peníze nezbývají. Tím zod-
povídáme další dotaz, konkrétně na znečištěné pískoviště v parku před FK Viktoria.
V příštím roce se tu uvažuje ev. o zmenšení pískoviště, aby čistění písku nebylo tak fi-
nančně náročné. Ovšem - ideální by bylo, aby si pejskaři ohlídali své miláčky a ti ho ne-
znečišťovali vůbec. A znovu připomínáme: Každý pejskař musí uklízet po svém pso-
vi, a to nejen na chodníku, silnici, ale i v trávě!
● Abychom protentokrát nekončili úplně negativně, dobré zprávy nakonec - žádali jste
o přidání košů na psí exkrementy na roh Jeseniovy a Domažlické a na Koněvovu 123.
OTSMI zařídí v nejbližší možné
době jejich instalaci.
● Na náměstí W. Churchilla,
kde jsou lavičky neustále oble-
ženy povětšinou studenty VŠE,
bude v nejbližší vhodné době po
konzultaci s architektem insta-
lováno 6 nových laviček.
Ovšem stejně si neodpustím
malou připomínku - kdyby se
nevykládaly vysoké prostředky
na neustálé opravy, bylo by prý
laviček a spousta dalších po-
třebných věcí mnohem víc. Vše
je tedy také na nás...
Vrchu Vítkovu, „Komeňáku“
a dalším vašim podnětům se vě-
nujeme opět v lednovém čísle.
Moc děkujeme za hojné po-
chválení naší přílohy - udělali
jste nám tím velkou radost!
Za zájem všem milovníkům bar-
vy krásně a čistě zelené děkuje
Stáňa Peričová

(Informace předali vedoucí od-
borů zeleně - ing. O. Karásek,
techn. správy majetku a investic
(OTSMI) ing. J. Louša a jejich
pracovníci.)

Z předávání poukázek vítězům ankety

A nyní k vašim konkrétním připomínkám:
● Hromadně jste volali po kontrole stráž-
níky Městské policie nebo přímo o zavede-
ní funkce parkového hlídače. Městská poli-
cie bohužel nedisponuje takovým počtem
pracovníků, aby zde mohla vyčlenit stálou
službu. Schůdnější by proto mohlo být za-
vedení funkce parkového hlídače. Ale...
Jistě vás překvapí, že to už tady také bylo
a ne tak dávno! V roce 1993 zkoušel teh-
dejší OÚ Prahy 3 vyčlenit deset stálých
pracovníků pro tuto činnost. S jejich prací
však nebyly nejlepší zkušenosti. Je také
diskutabilní, jaké pravomoci by vlastně ta-
kový hlídač mohl mít, aby vzbuzoval urči-
tou autoritu. Možnost přijmout externího
pracovníka se bude dále ověřovat, příp.
alespoň na zkušební dobu, kdy by mohlo
být zaevidováno nějaké konkrétní zlepšení.
● Označení v parcích - na leden 2002 by-
la určena pracovní schůzka, kdy se kon-
krétně vymezí, kde je co povoleno. Podle
těchto informací pak bude zadána výroba
označení do parků. Ovšem podle zkuše-
ností z jiných městských částí cedule ne-
přežijí někdy ani noc, nelze na ně úplně
spoléhat. Informace naleznete na internetu,
v RN a objeví se i na vývěskách ÚMČ. Od-

povídáme tak i na dotaz, zda bude na Ži-
dovských pecích vymezeno místo pro sáň-
kování - v budoucnu bude označeno právě
zmíněnými cedulemi.
● Židovské pece - Stěžovali jste si na
skládku smíšeného odpadu při jižní straně.
V současné době pronajal magistrát tento
svůj pozemek jako „dočasnou mezideponii
inertního (neaktivního) materiálu“ dvěma
firmám. Nájemci K. Rysovi platí smlouva
do konce roku 2001, pokud nebude prodlou-
žena, musí tato firma uvést pozemek do pů-
vodního stavu. Druhý nájemce J. Pilík zde
má navíc povolenou ještě dočasnou mezide-
ponii odpadu z modernizací a rekonstrukcí,
laicky řečeno sutě. S touto firmou, která zde
ukládá i další materiál v rozporu se smlou-
vou, bude vedeno řízení, jehož cílem má být
zlepšení současného stavu.
Další podnět se týkal cyklostezek, které
jsou údajně nejasně značeny a vedou střída-
vě po levé a pravé straně. Tento princip je
kvůli lavičkám, střídavě osazeným po obou
stranách. Z rozhodnutí MHMP jsou od r.
1999 veškeré cyklostezky v péči TSK. Jed-
notný správce všech cyklostezek má zřejmě
zajistit plynulou návaznost v jednotlivých
městských částech.

Z bývalé aleje na Seifertově zbyly pouze dva stromy -
připomněli jste je právě vy

SPORT
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Vážená redakce, protože jsem rodilá „Žižkovanda“ a je mi 60 let, vzpomínky na tento dům mám. To, že to dříve býval poměrně slušný ho-
tel s restaurací, není třeba zdůrazňovat. Pořádaly se zde i plesy a na jednom z posledních, který zde v roce 1958 pořádala Čs. strana lido-
vá, jsem se svými spolužáky předvedla předtančení, které jsme nacvičili na náš maturitní ples. Od té doby „Nároďák“ již jen chátral. Uby-
továvali se zde převážně turisté z bývalé NDR a z hotelu se pomalu stával hodinový hotel. A to jsem s rodinou zažila na vlastní kůži.
V roce 1981 nebo 1982 před Vánocemi nám do komína začal prosakovat jedovatý kysličník uhelnatý a my jsme museli využít možnos-
ti náhradního ubytování právě v Národním domě. To, co jsme tam celé noci zažívali, však napsat nemohu. Ale o jednu vlastní komickou
příhodu se s Vámi dnes podělím. Jednou, během cesty do našeho dočasného azylu, přestal jít v celé oblasti elektrický proud a manžel se
musel vrátit domů pro hodinky, které si tam zapomněl. Já jsem s dětmi spěchala napřed a samozřejmě, že ani zde se nesvítilo. Protože
děti (8 a 12 let) potřebovaly na WC, který byl na chodbě, šla jsem - již v županu - s nimi a čekala před pokojem. Vtom se ve dveřích
u schodiště objevila silueta mého muže. Vrhla jsem se k němu s výkřikem: „To jsem ráda, že už jsi tady!“ Vzápětí mě obešla hrůza. Ne-
byl to manžel! Ten cizí chlap měl jen stejnou postavu a kabát. Omluvila jsem se a bleskově i s dětmi zmizela v pokoji. Jenže to mělo
ještě dohru. Chvilku po manželově návratu se na dveře ozvalo ťuky, ťuky, ťuk a onen muž se dožadoval vstupu k nám. Když mu otevřel
manžel, byl konsternován úplně stejně jako já předtím.
Po této a dalších nočních zvukových zkušenostech jsme se zničení a nevyspalí po deseti dnech vrátili načerno domů. Spali jsme v zimě
při otevřených oknech a raději riskovali otravu kysličníkem uhelnatým. To ovšem může pochopit jen ten, kdo někdy omylem přespal ve
vykřičeném domě! Marta Vitoušová, Praha 3

SoutûÏ na v˘drÏ ve valãíku
Přišel jsem na Žižkov asi jako dvacetiletý. Venkovský kluk - všechno mu bylo nové a hodno obdivu. Jednou v sobotu večer jdu okolo
výstavného domu - s nápisem Národní dům. Zevnitř se ozývala břeskná muzika. I vešel jsem dovnitř - dal vstupného 3 koruny. Byl jsem
ohromen velikostí sálu - po straně lože, kolem dokola stoly - a „tanzplac“ plný tanečníků. Byla vyhlášena soutěž Kdo vydrží nejdéle
v kole ! I popadla mne žena, kterou jsem neznal. Byla o půl hlavy větší a mohla vážit o deset patnáct kilogramů více. Já netancoval s ní,
ona tancovala se mnou. Pot ze mne lil, byl jsem jako u vidění, ale ona ne a ne přestat ! V tom hudba přestala, na sále jsem zbýval jen já
a ona. A tu trubka udělala „fanfáry“ a my byli tím vítězným párem ! Já nevěděl, co mám dělat - propocen, že by mě mohli ždímat, ale
již nás vedli ku stolu, kde bylo prostřeno pro dva - řízek s bramborovým salátem. Dvě piva, ale že prý ho můžeme vypít podle chuti. Já
piják nebyl, jedno mně stačilo, ale partnerka do sebe „hodila“ tři ! Té paní, nebo to byla slečna, jsem se vůbec nepředstavil. Neměl jsem
jako venkovský kluk od hory Řípu výchovu nějakého „tancmajstra“.
Ale scházejí se lidé s lidmi... Asi v roce 1947, to jsem byl trhovec Žižkovské tržnice, přišla k mému stánku žena tučných rozměrů a oslo-
vila mě jménem - bylať tam má firma: „To jsme to tenkrát rozfofrovali, co?
Takže tu večeři mám již 65 let za sebou ! Co bych za to dal, kdybych se mohl ještě víc potit - ale to by mi muselo být z křestního listu
odepsáno těch 65 let a dodány nové nohy ! Pamětník

6. 12. v Akropoli, jediným pražským koncertem, zakonči-
la koncertní turné a pokřtila CD Od začátku do konce.
Už je to dvacet let, co se Jasná páka pod tlakem bolševic-
ké cenzury změnila na Hudbu Praha, naštěstí se v rámci
nové vlny se starým obsahem změnil jen název. Hudba
Praha/Jasná páka téměř přestala koncertovat po velkém
koncertu a křtu CD Na shledanou ve Sportovní hale v pro-
sinci 1997. Pak už je k veřejné produkci přesvědčily jen
tak smutné události, jako byl v roce 1999 koncert pro ob-
ležené Kosovo a koncert na památku basáka Ivana Wün-
sche v říjnu téhož roku.
Na Mikuláše v Akropoli měli všichni dobří pamětníci
a jejich děti zase po dlouhé době příležitost společně zapět
zlidovělé songy o krásné holce Majolence (dokonce
i s Davidem Kollerem), o doktorce Mrázové, o růžovejch
brejličkách, co někam zapadly, a hlavně tu vypalovačku
o tátovi, co je hodně vostrej rokenrol...
Je to pořád to trochu smutné a hořké poznání o prázdných
sklenicích, vykouřených cigaretách a holkách, co odešly,
nebo vůbec nepřišly a slovech, co nepadly.
Jo, tak ti Mikuláši, za tu chirurgicky neopravenou,
v radiích téměř nehranou a v mediích nepropíranou Hudbu moc děkuji. Básničku nazpaměť žádnou neumím, ale zazpívám ti za tu
nadílku jednu moc pěknou píseň o špinavé krásné holce. Michaela Púčiková

Vážení čtenáři,
po předvánočním shonu jistě nastane chvíle, kdy si rádi a v klidu vychutnáte pěknou knížku
či zajímavý příběh. S následující ukázkou se lehce přenesete do roku 1821, kdy si v koste-
le sv. Kříže na Wolšanech Vysoceurozený pán pan Josef Jan rytíř z Neuberka (třiačtyřicetile-
tý vdovec) vzal z lásky za ženu třiadvacetiletou Josefu Sedlatschek z Rakovníka: Josefka,
půvabná mladá choť Josefa Jana měla zbytečnou starost o to, co řeknou lidé ve dvoře a v oko-
lí. Pro podobné sňatky bylo ohavně znějící označení „morganické“. Ti, kteří však smýšleli
dobře s pánem, přáli mu dobré, jeho hodné a lidumilné choti totéž. Josefka se už dokonce
svěřila těm nejmilejším, že bude potřeba opatřit jemné, prachové peří pro prvorozené děťátko.
Nemluvila o synu a neslibovala to, co nemohla předvídat. Jen Josef Jan po způsobu všech star-
ších mužů a předešlých mužů rodu v duchu toužil po chlapci. Bratr Jan František syna už má
a o dědice rodového zámku je postaráno... Nastávající wolšanská maminka se připravovala
na své mateřství s největší zodpovědností. Nelitovala, že ty čtvery krásné šaty, které jí dal
v nejlepším pražském závodě ušít Josef Jan, již zanedlouho neoblékne. Myslela na maličké, na
které dlouho čekal její urozený choť. Bála se o ně. Všude byly rozšířeny cholery, které ani Bůh,
ani člověk neuměl uzdravit. Přinášely je války a následná bída, šly jedna ve stopě druhé a s ni-
mi rodinné tragédie. Ve chvílích, kdy nešila jemné košilky a kabátky, nevy-
šívala karkulky, nebo nedohlížela na hospodářství, čekala Josefka svého
muže. Prohlížela veliké kazety listin a alba vázaná v sametu, seznamovala

se s rodem manželovým, který ji zajímal tím více, čím víc poznávala staročeské listiny. Naplňovala ji pokorná a skry-
tá obava, jestli tohle manželství bude chránit sám bůh. Zajímala ji historie Prahy a naplňovala ji pýcha, že se z jed-
noho maličkého zámku na kopci sv. Kříže může dívat s radostí na tak velký hrad českých králů, rýsující se za sluneč-
ných dnů jasně na obzoru. Také Wolšany, kde se narodí její dítě, měly zajímavé dějiny. Původně tu býval založený
klášter sv. Ambrože a to roku 1355, v dobách slavného Karla IV. Ten klášter sloužil Benediktinům milánského obřadu
a Benediktinům ve svých testamentech Neuberkové přáli. Ti měli právo nosit berlu a mitru. Klášter ale byl za Václa-
va IV. dán později husitům, kteří se tu usadili i ve dvoře na Wolšanech. V roce 1697 zde žil ale již hospodář Jakub Štika
se svou rodinou. Pocházel až z Pasek nad Jizerou. Staroměstský magistrát pak koupil od Štiky zahradu u Wolšanského
dvora za 809 zlatých rýnských, protože v letech 1678 až do následujícího roku panoval v Čechách právě veliký mor
a bylo potřeba místo pro sto tisíc mrtvých z města a okolí, kteří mu podlehli... Rychle byl upraven hřbitov a koncem
ledna sem přišel pan farář od sv. Martina, Jan Václav Olomoucký, aby místo posvětil. Přesto mor zuřil nelítostně dál.
V srpnu 1680 se rozhodl staroměstský magistrát na četné přípisy a žádosti Pražanů, že ke cti patronů proti moru po-
staví zde kapli. Učinil dokonce veřejný slib a slib musel splnit. Přesto byli sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Rozálie ne-
úplatnými patrony. Mor řádil dál. 
V roce 1680 byl zde majitelem Bezovky zbožný měšťan, později primátor Jiří Jan Reissman z Riesenberku. Ten dal na
cestě ke hřbitovu postavit navíc boží muka, rovněž k uctění jmenovaných patronů. Pražský arcibiskup hrabě Valdštýn
sice ujel do Duchcova ze strachu o svůj život před morem, ale povolení ke stavbě ochotně vydal...
Mladá paní se postupně seznamovala s historií svého bydliště, zaujalo ji i líčení o životě zdejšího poustevníka, který:
Chodíval ráno, v poledne a večer do kostela, zvonil poledne i klekání. V pase měl silnou šňůru, na hlavě nosil v deš-
tivých nebo větrných dnech kapuci. Měl na starosti kostel se vším všudy. Rozhoupat zvon, rozsvítit svíce na oltáři i sví-
ce hromničky, i svíce ke křtu i svíce adventní... Také vyčistit klekátka a napomenout uličníky, kteří za ním pobíhali
a rozvazovali mu šňůru u pasu. Jakmile si k ní ale zavěsil růženec, kluci přestali. Co kdyby přece... Ale především se
připravovala na budoucí roli matky: Josefka nosí pod srdcem děťátko a přikládá Josefovu ruku občas na to kulaté mís-
to, kde cítí pohyby. Dává prst na ústa, aby bylo ticho, tichoučko, ani klásek nesmí k zemi padnout. To maličké je prá-
vě tak tiché a jen někdy se opře o břišní stěnu drobnou patičkou. To je právě ta chvíle blaženosti obou budoucích ro-
dičů. Josef Jan je jako u vytržení. Pohladí ženu po růžové tváři a pak se s úsměvem vzdaluje, aby dohlédl na věci kolem
dvora. Spolu se správcem vede gruntovní knihy o vinici, knihy lidí poddaných, zaměstnaných u dvora, probírá kupní
smlouvy a předpisy o přerůzných konáních sepisuje... Abychom vás příliš nenapínali, prozradíme jen, že se psal rok
1821, když Josefka porodila svému choti první dítě. Byl to syn. Dali mu jméno Ludvík Josef...
Pokud vás naše ukázka zaujala, můžete si celou ságu rytířského rodu Neuberků, od doby pobělohorské exekuce,
přečíst v právě vydané knize publicistky, novinářky i spisovatelky Dagmar Štětinové RYTÍŘI ZEMĚ ČESKÉ.
Autorka je z matčiny strany přímým potomkem tohoto rodu, který například sehrál významnou roli v období českého
národního obrození. Připravila Eva Horníčková

O tečkách a novoroční výzvě
Nedávno jsem výjimečně nespě-
chala a s hlavou sklopenou jako
obvykle k zemi - jsem nejen váš-
nivou houbařkou, ale také pouče-
nou obyvatelkou našeho hlavního
města - jsem na asfaltovém chod-
níku zaregistrovala jakési světlé,
nepravidelné tečky. Soustředila
jsem se na ně a zjistila, že jsou
rozesety prakticky všude a na mokrých asfaltových cestách navíc pěkně zřetelné. Co to
jen může být? Blíží se Vánoce, nejsou to ještě loňské šupiny? Nebo snad maloval svatý
Petr nebeskou klenbu a pocákal nám naše chodníky? Zaujatá touto myšlenkou jsem však
musela konstatovat, že na silnici se tečky vyskytují jen sporadicky. Asi tedy budou po-
zemského původu. Několik dní jsem pak prováděla další šetření, až jsem jednou neodo-
lala a seškrábla jednu tečku nožem. No ovšem, že mě to nenapadlo dříve! Byly to užvý-
kané, na zem odhozené, pěkně přišlapané žvýkačky. A tu jsem si vzpomněla na své
dětství, kdy americké žvýkačky nosívaly na ukázku do školy jen děti těch nejvyvoleněj-
ších. My ostatní jsme tajně vzali zavděk plastovými obaly z učebnic anebo se spokojili
s nabídkou tuzemského trhu. Tou byly žvýkačky sice za pár haléřů, ale téměř k nežvý-
kání. Do chuti i tvárnosti zahraniční žvýkací hmoty měly daleko a po chvíli usilovného
zpracovávání se zcela nečekaně rozpadly, zhořkly a další ponechání v ústech bylo jen pro
ty nejoddanější žvýkaly. My ostatní jsme se jich hleděli neprodleně zbavit, ve škole taj-
ně do penálu, na ulici pochopitelně na zem. Jenže vzhledem k jejich mizerné soudržnos-
ti po nich zakrátko nezbyla ani stopa. Ty dnešní žvýkačky dosáhly pravděpodobně nej-
vyššího vývojového stupně a spíše se vám rozpadnou vaše vlastní žvýkací svaly. Jejich
trvanlivost a dokonalá přilnavost se potvrdila právě na zmíněných cestách. Kde jednou
ulpěly, tam již zůstaly. Já sama je s oblibou využívám všude tam, kde bych nepochodila
s vteřinovým lepidlem či těsnicí hmotou, ponejvíce však v kuchyni a koupelně. A ne-
mohu si stěžovat ani v nejmenším. Použití je ovšem daleko širší - na odlepené podrážky,
na odpárané podsazení, na zlámané brýle, na uvolněnou zubní plombu, na ... Dají se vy-
užít i na depilaci, což mohou potvrdit ti, kteří si je někdy uschovali na horší časy za
uchem a zapomněli je včas vyjmout... Zcela negativně se však jejich dokonalé vlastnos-
ti projeví na zánovním oděvu, který jste právě vytáhli z pračky. A dostat žvýkanec z chlu-
patého koberce kouskem ledu, jak radí ženské časopisy, je v podstatě nesmysl. Dalo by
se tedy shrnout, že dosavadní využití moderních žvýkacích hmot je naprosto nedostateč-
né. Proto přicházím před blížícím se Novým rokem s návrhem na hromadné předsevze-
tí: Zdravě žvýkejme, jak to doporučuje devět z deseti zubních lékařů, ale domluvme se
současně, kam zpracovanou hmotu odložíme, aby sloužila takříkajíc nám všem. Mož-
ností je nepřeberně. Vždyť komu z nás by nevadily vyviklané dlažební kostky, nepěkně
zazáplatované povrchy nedávno rozkopaných chodníků i vozovek nebo odpadávající
tmel na okenních tabulkách. Pokryjme tedy to, co si to zaslouží, slepme povrchy, které si
o to říkají, a mějme dobrý pocit z předsevzetí, jehož počátek bude pro nás osobně pří-
jemný a výsledek všeobecně prospěšný! Eva Horníčková

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Radničních novin jsme slíbili, že vám představíme kulturní a společenské
akce chystané Odborem kultury na rok 2002, včetně orientačních termínů. Rádi bychom
poznamenali, že níže uvedené akce jsou pouze střípkem celé další řady projektů, na
kterých Městská část participuje. Celý tento výčet je v průběhu roku ještě doplňován
o řadu výstav, soutěží a vernisáží, které nejsou naplánovány a vyplynou na základě
momentální potřeby. Velice si vážíme vaší podpory, vašich připomínek a vašich názorů,
které nám posíláte k jednotlivým projektům, a plně si uvědomujeme, že by měly odrážet
tradici a poslání regionu, který se stal naším domovem a na který jsme právem hrdí.

1. Výstava k výročí Vlasty Buriana leden 
2. Masopustní veselí 8. - 12. 2.
3. Svoboda pro Tibet 9. 3.
4. Ples pořádaný radnicí a Čs. radiokomu-

nikacemi březen
5. Pražské vajíčko - soutěž pro děti březen
6. Seifertova Praha - soutěž březen
7. Salón žižk. výtvarných škol duben
8. Pražská snítka - soutěž pro děti duben

9. Takový je můj svět - soutěž květen
10. Fotografická soutěž květen
11. Dětská soutěž na internetu červen
12. Pivobraní červen
13. Žižkovský výtvarný salón září
14. Vinohradské vinobraní 14. - 15. 9.
15. Beaujolais říjen
16. Předvánoční tradiční koncert prosinec
17. Předvánoční koncert prosinec

Pfiipravované kulturní akce na rok 2002

Vzpomínky na Národní dÛm na ÎiÏkovû

Hudba Praha pro star‰í a pokroãilé

Z historie ãeské ‰lechty

Mimo jiné Městská část Praha 3 bude v nadcházejícím roce hlavním partnerem projektu
„Evropský svátek hudby“, a zároveň i tradičně partnerem „Nekonvenčního žižkovského
podzimu“. S blížícím se koncem roku nastal i čas bilancování a úvah, jak oživit stávající
projekty, co přinést nového, jakým způsobem vás do společenského a kulturního dění za-
pojit a jak navázat na zdravý patriotismus, který v řadě z nás převládá.
Není to jednoduché, ale věřte nám, že to děláme rádi a že každá úspěšná akce je pro nás
pochvalou. Na závěr bychom vás chtěli poprosit o trpělivost, protože řada akcí a termínů
je teprve ve stádiu příprav a jak jsme v začátku již naznačili, jedná se o termíny orientač-
ní. Samozřejmě vás budeme o všech našich akcích podrobně informovat a nezapomene-
me vás, nejenom prostřednictvím Radničních novin, na tyto akce pozvat.
Na závěr si vám dovolujeme popřát příjemné prožití svátků vánočních a novoročních a po-
děkovat vám za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2001.

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Jednotlivé akce Mâ Praha 3

Už je tomu 80 let, kdy se v Betlémské kapli na Žižkově začal scházet pěvecký kroužek
Jeronym. Nepřetržitě pak mapoval krásnou a stále ještě ne zcela probádanou oblast
české duchovní hudby 14.-16. století.
Kulaté výročí však zastínila smutná událost - letos dne 5. 8. zemřel po složité operaci ve věku 71 let jeho di-
rigent, hudební skladatel Jiří Kolafa. Po absolvování AMU v oborech klavír, komponování, varhany a řízení
sboru skládal oratoria, písňové cykly, přes 300 produkcí pro divadlo, film a televizi, např. hudbu k mnoha ve-
černíčkům. Od 60. let učil také na DAMU a FAMU. Před více než 45 lety se ujal nelehké práce vést Jeronym.
Zde mohl uplatnit svou neobyčejnou vzdělanost a profesionalitu - např. při úpravě archivních skladeb
z Roudnického kancionálu se snažil co nejvíce přiblížit jejich původní podobě. Česká duchovní hudba má ve
srovnání s evropským vývojem svá specifika, daná především vlivem husitského hnutí. Touha po reformě
církve nabrala podobu širokého lidového hnutí. Spojujícím symbolem různorodých proudů se stal zápas o ka-
lich. Skutečnost, že se podával při Večeři Páně obecnému lidu nejen chléb, ale i kalich, byla však více než
pouhá reforma bohoslužebných obřadů. Ty se konají již v češtině a mešní zpěvy provádí shromážděná obec
a literátská bratrstva. Je proto zřej-
mé, že husité zamítli poměrně vy-
spělou polyfonní hudbu a navázali
na o 200 let starší notredamskou
školu. Uchopili ji ovšem svérázně:
jednohlasy a dvouhlasými organál-
ními zpěvy. Některá jednoduchá
moteta byla zpívána celým shro-
mážděním - ženské a mužské hlasy
v paralelních oktávách. Jeronym
přibližoval tuto hudbu jak v rámci
ekumenickém, tak i běžným poslu-
chačům na koncertech a dvou CD,
která natočil. Doufejme, že brzy
potěší své příznivce novými zají-
mavými skladbami.

Stáňa Peričová 
a Christof Lange, farář ČCE 

âeská duchovní hudba s trochou historie

Foto Martin Potměšil
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Firma FAJT

PO–PÁ 800–1700 tel. 697 14 56, 0602 214 128

Koněvova 51/53, PRAHA 3

✔ Elektrikářské práce
včetně revizí

✔ Instalatérské práce,
voda, odpady, plyn
včetně revizí

✔ Zednické a obkladačské
práce

✔ Zámečnické práce
– zámky, mříže atd.

✔ Klempířské, pokrývačské
a izolatérské opravy
střech

✔ Stavbu nových
komínových těles
k blokovým kotelnám

✔ Odkouření spotřebičů
na plynná a pevná paliva

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

Střední odborná škola, 
Střední odborné učiliště, 

Odborné učiliště 
a Učiliště stavební a zahradnické,
Učnovská 100/1, Praha 9 pořádá
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
srdečně zveme všechny rodiče

a žáky, kteří se budou rozhodovat
o povolání, k prohlídce areálu

našeho učiliště, praktických dílen,
školy teorie a velkého sportovního

areálu:
12. 1. 2002 sobota od 8 do 14 hodin
Prohlídka skleníků a zahrad, prodej
řezaných a pokojových květin po

telefonické dohodě. Tel: 66 31 19 61.
Info o studijích a učebních oborech

denně na tel. 684 81 31, 66 10 63 14,
66 10 62 94

■ 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
■ Kdo opraví elektronické varhany Ver-
mona? Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129
■ Studentka koupí použitou literaturu
z oblasti filozofie, psychologie a sociolo-
gie. Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129
■ Absolventka Stř. ped. školy nabízí hlí-
dání dětí od 2 let v odpol. a večerních
hodinách. Možnost rozvíjení dítěte po
hudební, výtvarné i jazykové stránce.
Tel. 86 88 66 10
■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ Truhlář – připasování a oprava oken
a dveří. Tel. 0604 277 214
■ Pravidelné úklidy domů, svědomitě,
za slušné ceny. Tel. 0603 797 851,
e-mail: jirisabacky@volny.cz
■ Hledám paní na občasné hlídání (2+7
let). Tel. 22 56 10 08 (záznamník)
■ Hledám pronájem menšího bytu
v Praze 3 a okolí. Tel. 22 780 603
■ Mladší důchodkyně hledá nepr. zaměst-
nání od 1. 1. 2002: účetní, podatelna, adm.
práce. V době dlouh. nemoci nebo mateř.
dovolené. Děkuji. Tel. 0603 913 920
■ Pedikúra u zákazníka. Tel. 69 73 160
■ Pro finanční projekt přijmeme obl.
vedoucí a poradce za velmi zajímavých
podmínek. Tel. 0605 450 177
■ Koupím starý kočárek pro dítě i panen-
ku do roku výroby 1960 ( proutěný kožen-
kový) . Tel. 0603 440 454

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

Auto - FAJT

PO - PÁ 800 - 1700 tel.: 697 14 56, 0602 181 888

Koněvova 51/53, PRAHA 3

PNEUSERVIS
GEOMETRIE

OLEJE - výměna

Mechanické OPRAVY
Příprava, zajištění STK

OPRAVY POŠKOZENÝCH ČELNÍCH SKEL
MONTÁŽ, OPRAVY, ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ NA LPG

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ

◆ 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

Stavební spořitelna České spořitelny
hledá
nové kolegyně/kolegy
pro oblast Praha

Komunikujete rádi s lidmi?
Vyhovuje Vám volná pracovní doba?
Vzděláváte se rádi?
Zajímají Vás finanční produkty?
Vyhovuje Vám odpovídající odměna za dobře 
vykonanou práci?

Pokud jste alespoň 3x odpověděli ANO, kontaktujte
oblastní zastoupení Praha 
Vlasta Hudečková
tel.: 02/2251 4463, 0603/810 876

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.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
a zprac. podn. záměrů

mluvíme anglicky a rusky,
zajišťujeme i kancelářské služby.

Tel.: 6971050, e-mail: ekon@cmail.cz

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
KAPRŮ

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
HUSINECKÁ 14

100% NENAMRZLÁ VÁHA

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
KAPRŮ

RRYYBBÁÁŘŘSSKKÉÉ PPOOTTŘŘEEBBYY
HUSINECKÁ 14

110000%% NNEENNAAMMRRZZLLÁÁ VVÁÁHHAA

Pfiedvánoãní úklid
Ve dnech 22. až 24. listopadu proběhlo na území

Prahy 3 bezpečnostní opatření pod názvem „Předvá-
noční úklid“, vyhlášené vedením pražské policejní správy, jehož
účelem bylo odhalení a zajištění co největšího počtu závadových osob
a zamezení páchání násilné a majetkové trestné činnosti.
V rámci Obvodního ředitelství Policie Praha 3 bylo nasazeno větší
množství policistů, kterým se podařilo zadržet 18 osob vyhlášených
v celostátním pátrání, bylo vyhledáno 58 trestných činů a objasněno
5 trestných činů.
Celá akce byla Správou hl. m. Prahy vyhodnocena jako úspěšná a by-
lo rozhodnuto, že tato bezpečnostní opatření se budou opakovat.

Upozornûní pro obãany 
bydlící v ulicích: Koněvova č. 49-81 a č. 54-82, Roháčova č. 62-72
a č. 63-91, Žerotínova č. 29-39 a č. 30-40, Jeseniova č. 43-65. Dále
pak pro celé ulice U Parukářky, Pod Parukářkou, Koldínova,
Tovačovského, Černínova, Domažlická, Kališnická, nám. Barikád
a Ostromečská č. 2-18.
Od 1. ledna 2002 se mění územní působnost Místního oddělení Žiž-
kov a tato působnost přechází na Místní odd. Jarov (tel.: 614 53 254
- nepřetržitě). Žádáme občany výše uvedených ulic, aby se v přípa-
dě jakékoli potřeby kontaktovat Policii ČR (krádeže, loupeže, ztráta
věci či dokladů, vyloupení vozidla, napadení apod.) nově obraceli na
MOP Jarov, které sídlí na adrese: Koněvova 103 u zastávky MHD
Ohrada. Věříme, že toto opatření bude přijato s porozuměním a že
přispěje ke zkvalitnění služeb Policie ČR občanům Prahy 3.

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Dne 1. ledna 2000 nabyla účinnosti vyhláška
hl. m. Prahy č. 42/1999 Sb., o omezujících

opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku při užívání pyrotechnických předmětů.
Vyhláška zakazuje na území hl. m. Prahy užívání
pyrotechnických předmětů třídy I. a II. (bouchací kuličky,
fontány, gejzíry, petardy, světlice apod.) s výjimkou míst
uvedených v příloze této vyhlášky (určené lokality na území
MČ Praha 4 a Praha 7, Benice, Kunratice, Nedvězí a Zličín).
Zákaz užívání pyrotechnických předmětů se nevztahuje na
dny 1. ledna a 31. prosince.
V případě porušení výše uvedené vyhlášky může strážník MP
pachateli přestupku uložit blokovou pokutu až do výše 1000 Kč.

Ochrana osobních automobilÛ
Vzhledem k neustálému nárůstu počtu případů krádeží
motorových vozidel a věcí z nich doporučujeme občanům,
v zájmu ochrany svých vozidel, dodržovat následující
preventivní opatření: ● vozidlo řádně uzamykejte ● parkujte
na dobře osvětleném a přehledném místě pokud možno
v blízkosti bydliště ● neponechávejte cenné věci a důležité
dokumenty uvnitř vozu ● používejte přenosná nebo kódovaná
autorádia ● využijte mechanických zábranných prostředků
(uzamykání volantu, řadicí páky apod.) a elektronických
zařízení (imobilizéry, alarmy apod.)

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Policie âR informuje Zákaz pouÏívání
pyrotechnick˘ch pfiedmûtÛ

Nejlep‰í sportovní tfiídy
v Praze

Základní škola Jeseniova a Sportovní klub
ZŠ Jeseniova opět přijímají děti do šesté
sportovní třídy pro školní rok 2002/2003.
Třída je zaměřena na atletiku. Sportovní
třídy ZŠ Jeseniova byly vyhlášeny
Českým atletickým svazem jako nejlepší
v Praze. Přihlášku si můžete vytisknout na
http://www.mujweb.cz/www/jesenius
nebo si o ni zavolat na telefonní číslo:
227 204 97.
Milan Gála, ml., SK ZŠ Jeseniova
96/2400, Praha 3

12. prosince  proběhla v Malém sále Pa-
láce Žofín benefiční aukce děl známých
českých výtvarníků. Do aukce věnovali
svá díla naši přední umělci: J. Anderle,
A. Born,  J. Kolář, A. Lamr, O. Placht,
V. Preclík, M. Rittstein, J. Sopko,
O. Zoubek a mnozí další. Za nejvyšší ce-
nu (775 tis. Kč) se podařilo vydražit
skleněnou plastiku „Hlava“ autorů
S. Libenského a J. Brychtové. 
Výtěžek benefiční aukce je věnován na
dokončení rekonstrukce chráněné do-
mácnosti pro lidi s mentálním postiže-
ním ve Slapech. V domě, který byl již čás-
tečně zrekonstruován díky výtěžku “Akce
cihla”, žije od července první skupina oby-
vatel – mužů. Z výtěžku aukce bude finan-
cována rekonstrukce obytných prostor
v podkroví, kam by se v první polovině
příštího roku měly nastěhovat nové obyva-
telky – ženy.

Benefiãní aukce pro 
“Akci cihla” skonãila

s v˘tûÏkem 1 411 500 Kã
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AKCE
● ARTETERAPIE – výtvarná metafora
použití různých výtvarných technik
St 9., 16., 23. a 30. 1. cena 250 Kč/4 lekce
Informace P. Červenková 
● VÝTVARNÁ DÍLNA
So 12. 1. 14 –17 h cena 15 Kč
Informace Z. Pipková
● NABÍZÍME VÝUKOVÉ PROGRAMY 
Historická řemesla pro školní třídy
tkaní, předení, plstění (ukázka a praktická
výuka), pouze na telefonické objednání, cena
20 Kč/osoba
Informace P. Červenková
● KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI
So 19. a 26. 1. cena od 140 Kč
Informace K. Němcová
● VÝTVARNÝ KLUB
So 18. 1. cena 20 Kč
Informace K. Němcová
NOVINKY
● GRAFIKA na počítači
Út od 16.45 h cena od 500 Kč
Informace J. Chmel
● POSTAVTE SI PC
Po, Út od 20 h cena od 400 Kč
Informace J. Chmel
● KURZ ZÁKLADY PRÁCE S PC 
– pro začátečníky
večerní nebo dopolední s hlídáním dětí
St/ únor 2002 cena 648 Kč
Informace J. Chmel
Možnost využití počítačové učebny v do-
poledním čase.

KLUBY
● INTERNET KLUB
Po a Út od 20 h, 20 Kč/první půlhodina
a dále dle času
Informace J. Chmel
● KLUB BEZTÍŽE vstup volný
Po–Pá od 14-20 h fotbálek, internet, herna
Informace Z. Pipková
● KLUB ŽONGLÉRŮ
Pá od 14.20 20 Kč/zapůjčení pomůcek
Informace Z. Pipková

JARNÍ PRÁZDNINY 16.2.-23.2.2002
● MEDVĚDÍ BOUDY – lyžařský tábor
Cena: 2 650 Kč Informace J. Šimánková
● LHOTA nad Rohanovem - nelyžařský
tábor
Cena: 2 002 Kč Informace P. Červenková
Služby zahrnuté v ceně:
doprava, plná penze, ubytování v horské cha-
tě, pojištění, (nezahrnuje vlekovné) 
náklady spojené s programem, odborný,
zdravotní a pedagogický dozor

AKCE A VÝLETY od 18. 2. do 22. 2. 
v době jarních prázdnin
Cena: 140 Kč/ osoba a den Informace
K. Němcová

TENISOVÁ ZIMA 2002
Tenisová škola DDM v Praze 3 zahájí 14. 1.
cyklus Zima 2002. Pravidelně každé po a st
od l5 h v tělocvičně ZŠ Chelčického.
Ke zpestření výuky slouží i tenisový trenažéř
s oscilátorem a síťové odrazové stěny. 
Info 673 131 17 či 726 50 091.

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

L E D E N

Štítného 5, 130 00 Praha 3
tel./fax 22 780 396, 22 781 860
Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
13. ne 16 a 19 h Švestka
15. út Švestka
16. st Švestka
17. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy
20. ne 16 a 19 h Záskok
22. út Lijavec
23. st Blaník
24. čt Cimrman v říši hudby
27. ne 16 a 19 h Akt
29. út Dobytí severního pólu
30. st Dobytí severního pólu
DIVADLO KONZERVATOŘE
14. po Beaumarchais: Figařina Svatba
21. po J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená

procházka
28. po S. Shepard: Mámení mysli
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
25. pá S. Koeniggratz: Ještě žiju s věšá-

kem, čepicí a plácačkou
Divadlo Nejhodnější medvídci a Di-
vadlo Na Tahu

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 17. 12. (otevřeno ve
dnech konání koncertů hodinu před
začátkem) Telefonická rezervace vstupenek
na č. 22721838

5. so 15 NOVOROČNÍ KONCERT –
HARMONIA MOZARTIANA
PRAGENSIS PRO SENIORY
SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 10 KČ. 

8. út 17 VERNISÁŽ VÝSTAVY  -
KANTOŘI 

14. po 19.30 FUNTRIO -  KONCERT
SALÓNNÍHO FOLKU
V. Hořovská - housle, M. Škardová -
violoncello, J. Škarda - kytara, zpěv.

15. út 19.30 R. PACOUREK – klarinet,
K. PROKOP – klavír

16. st 19.30 HUDBA Z JIHU EVROPY
A JEŠTĚ DÁLE – PIAZZOLLA
SOLOISTS

19. so 15 I. ŽENATÝ – housle,
K. BOĎOVÁ – klavír
PRO SENIORY SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ 10 KČ.

23. st 19.30 KOMORNÍ HUDBA
VRCHOLNÉHO BAROKA NA
DOBOVÉ NÁSTROJE
TEMPERAMENT 430 -  J. Černá –
traverso, O. Michal –
violoncello,F. Dvořák – cembalo. 

28. po 19.30 M. HRADECKÁ – varhany,
S. ČMUGROVÁ –  mezzosoprán,
J. ROUČEK – trubka.

29. út 19.30 ENSEMBLE MESSIAEN
J. Besperát – housle, P. Bušek –
klarinet, J. Škrdlík – violoncello, Š.
Besperátová – klavír

30. st 19.30 M. TUPÝ – housle,
M. KROCOVÁ – TUPÁ – klavír

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
9.1. – 3. 2. 2002 „KANTOŘI“ – ZUŠ

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. 

2. st 18 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/
20.30 PIANISTKA

3. čt 18 PROKLETÍ ŽLUTO-
ZELENÉHO ŠKORPIÓNA
20.30 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI /FK/

4. pá 18 AEROSTROJ V NOVÉM
POLSTRU

5. so 18.00 a 20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU
23 SPALOVAČ MRTVOL – noční
projekce

6. ne 18 DIVOKÉ VČELY
20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU

7. po 18 AMORES PERROS
21 MECHANICKÝ POMERANČ

8. út 18 UNDERGROUND
21 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR

PŘEHLÍDKA FILMŮ WIMA WENDERSE II
9. st 15.30 ŠTĚSTÍ – FK pro střední školy

18 LÉTO VE MĚSTĚ 
20.30 PAŘÍŽ, TEXAS 

10. čt 18 LEVORUKÁ ŽENA
20.30 PAŘÍŽ, TEXAS 

11. pá 18a 20.30 BLESKY NAD VODOU 
23 TAJEMSTVÍ HRADU
V KARPATECH – noční projekce

12. so 18 FALEŠNÝ POHYB
20.30 ŠARLATOVÉ PÍSMENO
23 PETROLEJOVÉ LAMPY –
noční projekce

13. ne 18 BUENA VISTA SOCIAL CLUB
20.30 THE MILLION DOLLAR
HOTEL

14. po 18 STAV VĚCÍ 
20.30 TOKYO - GA

15. út 18 POZNÁMKY O ŠATECH A
MĚSTECH 
20.30 ARISHA, MEDVĚD A
KAMENNÝ PRSTEN 
POKOJ 666
ŠARLATOVÉ PÍSMENO  

16. st 15.30 INTIMNÍ OSVĚTLENÍ
– FK pro střední školy
18 TAK DALEKO, TAK BLÍZKO
20.45 NEBE NAD BERLÍNEM 

PROJEKT 100 – 2002 - I
17. čt 18 NEBE NAD BERLÍNEM

20.45 KYTICE Z TISÍCE
A JEDNÉ NOCI

18. pá 16 NEBE NAD BERLÍNEM
18.30 KYTICE Z TISÍCE
A JEDNÉ NOCI
21 SMRT V BENÁTKÁCH

19. so 16 KYTICE Z TISÍCE A JEDNÉ
NOCI
18.30 SMRT V BENÁTKÁCH
21 ARIZONA DREAM

20. ne 16 SMRT V BENÁTKÁCH
18.30 ARIZONA DREAM
21 ABSOLVENT

21. po 16 ABSOLVENT
18 ARIZONA DREAM
20.45 KACHNÍ POLÉVKA

22. út 17 KACHNÍ POLÉVKA
18.30 ARIZONA DREAM
21 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA

23. st 15.30 DRŽ SI ŠÁTEK, TATJANO 
– FK pro střední školy
17 a 19 MONTY PYTHON:

SMYSL ŽIVOTA
21 PÍSNĚ Z DRUHÉHO PATRA

24. čt 16.30 PÍSNĚ Z DRUHÉHO
PATRA
18.30 INTIMITA
21 ĽALIE POĽNÉ

25. pá 16 INTIMITA
18.15 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA
20.30 INTIMITA
23 MORGIANA – noční projekce

26. so 20 FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ aneb Ježíšek by se
divil – 13. pokračování večeru
plného pantomimy improvizace
a pohybového divadla

27. ne 18 TANEC V TEMNOTÁCH 
20.45 APOKALYPSA

28. po 18 PORNOGRAFICKÝ VZTAH
20.30 BLADE RUNNER

29. út 18 ŽIVOT BRIANA /FK/
20.30 MONTY PYTHON
A SVATÝ GRÁL /FK/

30. st 15.30 FARGO – FK pro střední školy

MINIPROFIL STANLEY KUBRICK
18 OLOVĚNÁ VESTA
20.30 MECHANICKÝ POME-
RANČ

31. čt 18 OSVÍCENÍ
20.30 2001: VESMÍRNÁ
ODDYSEA

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
5. so 15.30 SHREK
6. ne 13.30 BABIČKA VYPRÁVÍ

POHÁDKU 
12. so 15.30 SLEPIČÍ ÚLET 
13. ne 13.30 KRÁL A SKŘÍTEK 
20. ne 13.30 KAMARÁD KRTEČEK
27. ne 13.30 O KOUZELNÉ RŮŽI

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
6. ne 16 KOCOUR V BOTÁCH –

Divadlo Elf
13. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY – Václav

Strasser a Katia Jiránková
27. ne 16 O ZLATÉM KAPRADÍ –

Divadlo IKEM

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

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

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
v sobotu 19. 1. od 15 hodin - divadlo pro děti od 3 let

ČERTOVA KOMNATA ANEB O BACULATÉ PRINCEZNĚ
v pátek 1. 2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY V SEDLE KONÍ

– celodenní program pro děti od 6 let
KLUB KULIČKA

Klub kulička s míšou - pro děti od 2,5 let, po-pá 9-12 h.
v pondělí je pro děti připraven pestrý program (zpívání, kreslení...) - cena 90 Kč, sourozenci
120 Kč ● v úterý je zpívání a rytmika ● ve středu keramika ● ve čtvrtek cvičení a tancová-
ní ● v pátek kreslení a malování ● cena za jedno dopoledne 110 Kč, sourozenci 150 Kč
Cílené odpolední programy - Kulička s malováním a keramikou, angličtinou a kerami-
kou, flétničkou a keramikou, s tanečky

V rámci dopoledního klubu pro každý věk nabízíme:

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

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

STOLNÍ TENIS - otevřená herna od pondělí do pátku, 45 Kč za 60 minut za stůl

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 čtvr-
tek 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. 9.1. Thajsko, Kambodža, 16.1. Národní parky USA, 23.1. Huascarán
a horské treky v Peru, 30.1. Čína ● 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

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

VELKÝ SÁL:
8. út 19.30 Future Line: Deset očí +

Tazafarou *
10. čt 19.30 -123 minut
11. pá 19.30 Vrtule 1 (Malá scéna)

Rhythm & funky.
12. so 19.30 Kalábůf něžný beat (Malá

scéna)
14. po 19.30 Komediograf

Pražská premiéra nového vydání
kabaretu Komediograf Druhý – Bílý
a sněhobílý.

15. út 19.30 Petřín  (Malá scéna)
16. st 19.30 Future Line: Bayo + Jade

Wahˇoo *
19. so 19.30 Street Cirkus
20. ne 19.30 Álom (Malá scéna)
21. po 10 – 18 Z dílen - otevřený den

výtvarných a divadelních dílen 
22. út 19.30 Center Shot - T. Brussig:

Hrdinové jako my (Malá scéna)
20.30 Mixni si s likérikom
Workshop míchání nápojů (Malá scéna)

23. st 19.30 Future Line: Cosmetic Punk
+ 100` *

24. čt 19.30 Kadé Chim (Malá scéna)
Kvazifolk-punkový Orient
staropražských loserů.

25. pá 20 Hip Hop Foundation #4
26. so 19.30 Ultraphonics (Malá scéna)
27. ne 14 Kickin’ me softly

Fotbalový turnaj s líným míčem.
Přihlášky na info@muthome.com.
19.30 Divadlo M.U.T.: Vaříme
s Kubou (Malá scéna)

28. po 19 Who the f *** is Elvis *
Staň se imitátorem Elvise Presleyho!
Prožij noc se svými elvisclones™.
Dílna imitování rock superstar.
Halfplayback koncert. Elvis disco.

29. út Future Line: Nowember Second +
Milo

30. st 20 Psí vojáci *
31. čt Koncert Josef K. hrají Buchty

a loutky

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)
20. a 21. 1. Loupežníci /The Bandits

–pražské komorní divadlo uvádí
v divadle Ponec novou úpravu
Schillerovy prvotiny 

28. a 29. 1. ADÁÁHÁNÍ - DESERT
BLUES - Černá & Vaněk Dance
– ČESKÁ PREMIÉRA
Nový autorský duet Evy Černé
a Karla Vaňka

Obvodní organizace Svazu
diabetiků ČR v Praze 3 vás zve:

st 9. 1. vycházka - Kostelík sv. Matěje,
sraz ve 14 h na st. tram č. 1 Hradčanská 
pá 18. 1. 15 h Tradičně s K. Hašlerem -

umělecký soubor Albatros 
v KVS Trojka, Prokopova 100/16,

Praha 3.

Oficiální webové stránky Městské části Pra-
ha 3 zanedlouho oslaví rok od svého vzniku.
K této příležitosti vyhlašuje Odbor kultury
Úřadu městské části v pořadí již druhou sou-
těž na www.praha3.cz. Soutěž vyvrcholí
v období IX. ročníku Žižkovského maso-
pustu, kdy také dojde k vyhlášení vítězů
a obdarování milými cenami. Soutěž je urče-
na všem, kteří se rádi zasmějí - tedy nejen do-
spělým, ale i dětem.
Téma pro dospělé: Napište vtip či krátkou
historku, událost či veselou příhodu, která
Vás kdekoli a kdykoli potkala na kterémkoli
úřadě.
Téma pro děti: Napište, jak by, podle Vás,
měl úředník vypadat a jak si představujete
jeho práci. ● Chtěl bych být úředníkem
a proč. ● Nechtěl bych být úředníkem a proč.
Příspěvky posílejte buď na e-mailovou adre-
su evab@p3.mepnet.cz nebo můžete vtipy
zasílat i klasickou poštou: Úřad městské čás-
ti Praha 3, Odbor kultury, Lipanská 14, Pra-
ha 3. Obálku označte heslem: „Soutěž na
www.praha3.cz“. Nejvtipnější a nejoriginál-
nější díla se samozřejmě objeví na našich
webových stránkách. 
Konečný termín: 31. 1. 2002. E. Bělíková

SoutûÏ pro hravé 
a veselé du‰e!
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 29. 1.

Opět přinášíme fotografie štěňátek a kočiček, které na vás čekají v Domově pro opuštěná zvířata v Troji - tel. 85 54 242. Tentokrát ne-
jsou přímo z Prahy 3, ale mohou potěšit třeba zrovna vás! (V případě zájmu uveďte identifikační číslo.)
� 2478-2484 ŠTĚŇATA - 7 psů, kříženci německého ovčáka. Stáří cca 2,5 měsíce. Nalezeni v kontejneru.
� 2451-2457 ŠTĚŇATA - 4 feny a 3 psi, pitbulteriéři. Stáří 2 měsíce. Čekají na majitele, který bude mít na štěňátko čas a trpělivost.
� 2430 PES, kříženec novofundlandského psa. Stáří 2,5 měsíce. Pobíhal po silnici v Praze 6 - Bubenči.

Kdo mû chce?

�

�

Jejich odpovědi nás v mnohém překvapi-
ly, rozesmály i poučily. Původně jsem si
myslela, že se děti rozepíší o svých přá-
ních, o koloběžkách, počítačích, hrách
a snowboardech. Překvapily mě. Mno-
hem častěji se v jejich úvahách objevova-
la slova jako klid, pohoda, rodina a do-
konce i cukroví se zdá být důležitější.
❅ Vánoce pro mne znamenají dárky a také
setkání s celou rodinou, třeba při zdobení
stromku nebo při rodinném obědě. Na Vá-
noce jsme vždycky u babičky. Všude je ne-
pořádek, i když se uklízí. Máma peče cuk-
roví a babička uklízí. Když se uklidí, zdobí
se stromek a je to prima, protože stromek
padá. ❅ Já osobně si Vánoce moc neužiji,
protože většinou hraju turnaj. Hlavně se tě-
ším na dárky. Ale teď už musím kupovat
dárky, protože už na Ježíška nevěřím, ale
mám také mladšího bráchu. O Vánocích
nejíme kapra, ale radši filé. Vánoce je dob-
rá věc. Vojta ❅ Vánoce pro mě znamenají
hlavně dárky. Je to státní svátek a slaví se,
protože se narodil Ježíš Kristus. Klára
❅ Znamenají pro mne hodně, protože mů-
žeme být pospolu s rodinou, což se mi ne-

stává až tak často, mám totiž hodně krouž-
ků a vracím se až pozdě večer. Alice
❅ Mám ráda Vánoce, protože jsme všichni
spolu, děláme si radost dárečkama a peče-
me cukroví. Nelíbí se mi, když se někdo
mezi sebou zabíjí a pak na Vánoce jsou
k sobě milí. Vánoce nemusí být v hromadě
dárků, stačí jich jen pár... Hlavně, že je ro-
dina pohromadě. Nejhorší je, že děti v růz-
ných ústavech a dětském domově nemají
ani na Vánoce rodiče. Klára ❅ Hlavně pro
mě znamená spoustu zmatků, obchody pl-
né a lidi nervózní, já si jen přeji, aby lidi
byli na sebe hodný a byli zdraví. Klára
❅ Pod slovem Vánoce si představím hlavně
dárky, ale také (kupodivu) nepřipálený ří-
zek s (kupodivu) dobrým bramborovým sa-
látem. Avšak i ta atmosféra Vánoc je nepře-
konatelná. Ale často je to také (to už ne
kupodivu) připálené cukroví, vánoční shon
po dárcích, shánění stromečků, to vše patří
do Vánoc. Večer se často koukám pod stro-
meček (často umělý) a určitě nejsem sám.
Andy ❅ Dobré jídlo, u nás doma máme
vždycky řízky, protože nám kapr nechutná.
Přípravy na Štědrý den, my se vždycky po-

koušíme vytvořit nějaké cukroví, ale spálí-
me ho, protože na cukroví je dobrá babič-
ka. Tak pro něj jezdíme. A hlavně, že jsme
všichni spolu. Štěpán ❅ Vánoce pro mne
znamenají hlavně dárky. A že jsme všichni
spolu, protože táta s námi nebydlí, tak jsme
jednou všichni. Vánoce znamenají dobré
jídlo, ale když loni mamka uvařila rybí po-
lévku, tak to bylo nechutný. Tereza ❅ Děti,
jak se na Ježíška těší a vždy nemohou do-
spat. Musím přiznat, že jsem to i já. Tento
rok se na Vánoce těším o to více, protože
mám malinkatou sestřičku a protože se
všichni zase sejdeme a bude nám všem
moc krásně. K Vánocům bych si nejvíc přá-
la, abychom byli všichni dlouho zdraví,
aby byl ve světě mír a aby se měli všichni
lidé rádi a neubližovali si. Maminka mi ří-
ká, že to není možné, ale já doufám. Také
se těším na vánoční besídku ve škole
a v gymnastice. Minulý rok nám ve škole
hořel stromeček. Veronika ❅ Docela dost
se vždycky těším na Vánoce, protože máme
nejmíň 10 kg bramborového salátu. Kateři-
na ❅ Když uslyším slovo Vánoce, tak jako
první mě napadnou dárky. O Vánocích se

má také pomáhat jiným lidem. Martin
❅ Také se všichni těší na vánoční večeři,
která je vždy velice chutná. Já mám také
radost, že se na pár dní odpoutám od školy.
Antonín ❅ V době Vánoc se setkáváme čas-
to s příbuznými a to je dobře. Vánoce jsou
pro mě klid a přátelství a dárky a cukroví.
Kateřina

Moc děkujeme všem spisovatelům z Lu-
páčovky, a také bychom chtěli všem ro-
dičům, dospělým i dětem popřát, ať jim
Ježíšek přinese všechno, co si přáli,
a vše, v co doufali, ať mají i v příštím ro-
ce hodně času na rodinu a na všechny,
které mají rádi.

Michaela Púčiková a redakce RN

● Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Jiřího z Poděbrad
24. 12. v 16 a 24 h, 25. 12. v 9, 11 a 18 h, 26. 12. v 7, 9, 11 a 18 h.
● Kostel sv. Prokopa, Sladkovského náměstí
24. 12. v 6 a 24 h, 25. 12. v 9.30 h, 26. 12. v 9.30 h, 31. 12.
v 18 h, 1. 1. v 9.30 h - P. Szabo
● Kostel sv. Anny, Tovačovského ulice
24. 12. ve 22 h, 25. 12. v 8 h, 26. 12. v 8 h, 31. 12. v 16 h, 1. 1.
v 8 h - P. Szabo
● Kostel sv. Rocha, Olšanské náměstí
24. 12. ve 24 h - P. Dachovský, 25. 12. v 9 h - P. Dachovský,
v 17 h, 26. 12. v 9 h - P. Dachovský, 17 h, 31. 12. v 17 h, 
1. 1. v 9 h - P. Dachovský, v 17 h - jinak vždy P. Szabo
● Kostel sv. Vojtěcha, Na Balkáně
24. 12. v 16 h, 25. 12. v 9 h, 26. 12. v 9 h, 31. 12. v 16 h, 1. 1.
v 9 h - P. Cúth

● Církev československá husitská, náměstí Barikád 1
23. 12. v 9 h, 24. 12. ve 23 h - půlnoční bohoslužba s koledami,
25. 12. v 9 h, 30. 12. v 9 h, 31. 12. v 16 h - Silvestr, 1. 1. v 9 h -
Nový rok.
● I. sbor Českobratrské církve evangelické, Prokopova 4
23. 12. v 15 h - Adventní slavnost, 24. 12. v 16 h - bohoslužba
v Čajkovského, ve 23 h - ekum. bohoslužba s koledami na nám.
Barikád, 25. 12. v 9.30 h, 26. 12. v 9.30 h, 30. 12. v 9.30 h,
31. 12. v 16 h - bohoslužba na závěr roku v Čajkovského, 1. 1.
v 9.30 h, 6. 1. Slavnost Zjevení Páně
● II. sbor Českobratrské církve evangelické, Čajkovského 10
24. 12. v 16 h - štědrovečerní bohoslužby, 
25. 12. v 9.30 h - vánoční bohoslužba s vysluhováním VP, 
31. 12. v 16 h, 1. 1. v 9.30 h - novoroční bohoslužba s vysluho-
váním VP.

Ochočená želva Bystronožka, první boty, které malý Jára
našel pod vánočním stromkem, lýkové střevíce zvané
„Láptě“, které Cimrman dostal od samotného Lva Nikola-
jeviče Tolstého, když v roce 1903 pobýval o Vánocích
v Rusku, citera z Tyrol. Také betlém, který Cimrman dostal
od kmene JARA-JARA, a jeho hračky. To vše je k vidění
až do 14. ledna v HOSPODĚ NA MÝTINCE ve Štítného
ulici. Vernisáž této rozsahem sice nevelké, ale pro badate-
le o to pozoruhodnější výstavy proběhla za účasti členů
Divadla J. Cimrmana. Zdeněk Svěrák například přítom-
ným nedočkavým cimrmanologům prozradil dlouho netr-
pělivě očekávené - na jaro příštího roku se plánuje premi-
éra nové Cimrmanovy hry! Po této radostné zprávě bylo
pochopitelně všem jen a jen do zpěvu, a tak pod Svěráko-
vým vedením zazněla Cimrmanova oblíbená koleda
Nesem vám noviny. Z piety k mistrovi však jen první sloka,
protože se kdysi přiznal, že si další sloky již nepamatuje...

Text a foto Eva Horníčková

Vážení občané, nepotřebné vánoční stromky můžete shromažďovat
u popelnic s komunálním odpadem nebo do 11. února 2002
na níže uvedených místech:

Kostnické náměstí mezi schody a trafostanicí
Komenského náměstí křižovatka Roháčova/Blahoslavova
Náměstí Barikád roh parku proti vchodu Roháčova 73
Žižkovo náměstí roh Ondříčkovy/Radhošťské mimo zeleň 
Křišťanova/Radhošťská roh parku a chodníku
Škroupovo náměstí roh Ševčíkova/Škroupovo
Slezská 101 vnitroblok
Kouřimská 17 parčík naproti VÚFB
Biskupcova/Na Vápence křižovatka ulic proti vozovně
Nad Ohradou proti č. 7

K Lučinám/Na Lučinách křižovatka ulic - trávník uprostřed
Luční/U Kněžské louky proti garážím u křižovatky

Pod Lipami/Buková křižovatka u vchodu č. 70

Odkladné plochy jsou vždy na chodníku mimo zeleň.
Stromky budou sváženy ve dnech 14. 1., 28. 1. a 11. 2.
2002. Odkládáním stromků na uvedená místa usnadní-

te jejich svoz a pomůžete zachovat čistotu na území
Městské části Praha 3. Prosíme o vaši ohleduplnost
k zeleným plochám a oceňujeme váš zájem o udržení
pořádku ve svém okolí.

Za pochopení a ochotu ke spolupráci vám děkuje 
Odbor technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3

Popudem pro vytvoření sbírky byla ztráta historického rodinného betlému, který synovec
bohužel při úklidu půdy „jako nepotřebný“ vyhodil. Ve snaze nahradit tuto ztrátu začala
paní Kinkorová betlémy sbírat i vytvářet. Na fotografii je replika starého betléma zabu-
dovaného do skleněné skříně. V předvánočním i vánočním čase těší kolekce betlémů pa-
ní Kinkorové nejen dětské návštěvníky na nejrůznějších výstavách. Doma pak s ní zůsta-
ne jen pár znovunalezených figurek po tatínkovi, lupénková pilka na vyřezávání dalších
a záviděníhodná dávka životního elánu. Michaela Púčiková, foto archiv Z. Kinkorové

Již od října připravujeme programy humanitární pomoci přímo na místě - zřídili jsme kan-
celář v sousedním Tádžikistánu a v průběhu několika týdnů náš tým monitoroval situaci.
V regionu jsou čtyři naši pracovníci. Jejich hlavním úkolem je co nejrychleji dopravit do
nejvíce postižených oblastí Afghánistánu první zásilky pomoci. Momentálně je prioritou
dopravit potraviny do oblastí obsazených po porážce Talibanu opozicí. Sem se začínají
vracet stovky tisíc bývalých uprchlíků. Bohužel, mnohdy nacházejí svá obydlí zničená.
Většina navrátilců je bez prostředků, závislá na dodávkách humanitární pomoci. Pokud se
sem nepodaří dopravit co nejrychleji pomoc, je pravděpodobné, že mnoho lidí zemře hla-
dy, vysílením či nedostatkem zdravotní péče. Proto v nejbližších dnech vypravíme první
potravinový konvoj, který poveze rýži, olej a cukr. Na distribuci budou dohlížet naši pra-
covníci, aby se pomoc opravdu dostala těm nejpotřebnějším. Kromě potravin se v průbě-
hu kritických zimních měsíců soustředíme na dodávky léků a dalšího zdravotnického ma-
teriálu, stanů a teplých přikrývek. Na jaře se pokusíme zahájit i některé rozvojové
programy - chceme např. nakoupit a distribuovat osiva a pomáhat s obnovením zavodňo-
vacích kanálů, abychom umožnili místním lidem začít pěstovat obilí, a tak je zbavili zá-
vislosti na cizí pomoci. Dále se pokusíme zlepšit podmínky ve zdravotnictví a školství.
Kromě distribuce léků chceme dodávat i základní vybavení do nemocnic, které jsou v ka-
tastrofálním stavu. Budeme pomáhat i s distribucí školních pomůcek a patrně pomůžeme
zrekonstruovat zničené školní budovy. Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni, foto Iva Zimová

âlovûk v tísni v Afghánistánu

Máte také doma betlém ?
Téměř každý něco sbíral nebo stále sbírá
- známky, ubrousky, telefonní karty. Paní
Zdena Kinkorová ze Smíchova má sbírku
betlémů. Za deset let jich nashromáždila
na 120.

Kam se stromky

Vánoce Járy Cimrmana

BohosluÏby v dobû svátkÛ

Vánoce v 5.C aneb hlavnû, Ïe jsme v‰ichni spolu
Co se vám vybaví při slově Vánoce ? Na tuto otázku odpovídaly ve svých slohových pracích děti z páté třídy.

576786763/0300 ČSOB Praha 1 - příjemce: Člověk v tísni
www.clovekvtisni.cz
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