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V prosinci loňského roku vybrala Komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek nejvhodnější ideový návrh na obnovu náměstí, v led-
nu t. r. pak byla s vítěznou firmou M.C.A. architektonický ateli-
er, ing. arch. Pavla Melková, ing. arch. Miroslav Cikán
uzavřena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci. Projekt
M.C.A. vychází ze zadání vytvořit pro občany z Prahy 2 a 3 upro-
střed zeleně příjemné místo pro odpočinek i pro pořádání spole-
čenských akcí, které by současně uznávalo duchovní význam a do-
minantnost památkově chráněné stavby kostela realizované
slovinským architektem Josipem Plečnikem v letech 1928 až
1932. Jednou ze stěžejních otázek pro vyzvané architekty proto
bylo, zda je Jiřího náměstí opravdu náměstím, anebo parkem,

a čím by se mělo v budoucnu stát. Sám Plečnik původně uvažoval
o zasazení kostela do zástavby náměstí, později však změnil názor
a situoval jej naopak do nového parku vzniklého na konci 19. sto-
letí vynecháním bloků při výstavbě Vinohrad. Po pečlivém uváže-
ní všech možností nakonec architektonický ateliér M.C.A. zvolil
vyhovující variantu - městský park, rozčleněný na klidovou vý-
chodní a poloklidovou západní část. Ve východní oblasti bude zre-
konstruována stávající parková část s dominantní stromovou alejí
vytvořenou postupnou dosadbou lípy, na dožití budou ponechány
vytypované dřeviny. Podél Vinohradské ulice se navrhuje výsadba
nové uliční aleje, která oddělí pěší zónu od automobilového pro-
vozu. Výrazným prvkem severovýchodní části této oblasti by mě-

la být čtveřice nově vysazených pyramidálních platanů. Dalším
nově vysazeným stromem bude v této části ještě javor mléč. V zá-
padní polovině náměstí s větším podílem zpevněných ploch bude
nosným prvkem nově vytvořený předchrámový prostor s vodní
plochou, lemovaný stromořadím platanů. Základním stromem no-
vě vysazených skupin v této části je javor mléč, zatímco na sever-
ní straně náměstí a v řadách podél ulic bude dosazena lípa evrop-
ská s užší korunou. Jednou z priorit návrhu bylo zachovat co
nejvíce stávajících dřevin i přesto, že důkladný dendrologický prů-
zkum prokázal, že v nedostatečné hodnotě je celých 32 % stromů,
hodnoty dostačující vykazuje 22 %, kvalitních je pouze 7 % a že
většina dřevin je poškozená, některé dokonce v havarijním stavu. 

Dnem 15. května 1881 je datováno privilegium císaře Fran-
tiška Josefa I., kterým povyšuje „Naši věrnou osadu Žižkov
v Našem království Českém“ na město. Tomuto památné-
mu dni však mnohé předcházelo.
Nepříliš utěšené končiny za pražskými hradbami získaly
novou tvář po rozhodnutí císaře Karla IV. z 16. února 1358
o osázení strání v okruhu tří mil okolo Prahy vinicemi. To-
to jistě moudré rozhodnutí Otce vlasti bylo podpořeno čet-
nými privilegiemi, zejména osvobozením od různých daní
a zavedením zvláštního práva „hor viničných“, nad kterým dozíral
místní perkmistr. Po staletí se tu pak činili vinaři ke spokojenosti
vlastní i obecné, neboť dobré víno nikoho nezarmoutilo. Nechrá-
něné vinice však často trpěly válečnými událostmi, jež zemi posti-
hovaly víc než bylo zdrávo, a tak už koncem 17. století se ocitly ve
zpustošeném stavu. Není divu, že majitelé pozemky raději přemě-
ňovali ve výnosnější pole a zahrady. Někdejší sláva vinic pak de-
finitivně pohasla, když císař Josef II. zrušil perkmistrovský úřad.
Zdálo se dokonce, že dosud jednotné Viničné hory budou rozděle-
ny mezi okolní obce.
K tomu však nakonec nedošlo a 13. června 1849 byly usedlosti za
Slepou, Žitnou, Koňskou, Horskou a Poříčskou bránou administ-
rativně spojeny do samostatné obce jménem Vinohrady, od roku
1867 (u příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I. v Praze) na-
zývané polepšeným jménem Královské Vinohrady. V roce 1875
rozdělil - proti vůli obyvatel - Zemský výbor Královské Vinohra-
dy na dva díly. Z prvého se konstituoval Žižkov, druhý si ponechal
název původní.
Nová obec, vzniklá z I. dílu Královských Vinohrad, se vlastně mě-
la jmenovat podle rakouského korunního prince a následníka trů-
nu Rudolfov, to se však zdejším obyvatelům nezamlouvalo. A pro-

tože staré „prohnilé“ Rakousko nebylo zřejmě tak absolu-
tistické a zkostnatělé, jak se dodnes učíme ve škole, mí-
nění obyvatelstva akceptovalo, přestože k českému vá-
lečníkovi Janu Žižkovi určitě mnoho sympatií
nepociťovalo. Název Žižkov byl pak úředně potvrzen
o dva roky později, 7. srpna 1877.
Všechny vzpomínané události se odehrávaly na v podsta-
tě řídce osídleném území s nepatrnou, vesměs venkov-

skou zástavbou. K bouřlivému rozvoji Žižkova dochází až
koncem 70. let 19. století v důsledku zbourání pražských hradeb.
Teprve tehdy, po roce 1874, se mohla dosud krunýřem sevřená
Praha rozmáchnout a pozemky na jejím okraji začaly získávat na
ceně. Otcové žižkovští toho dokázali jaksepatří využít. Dne
22. března 1876 byl prvním starostou Žižkova zvolen stavitel
Karel Hartig a nemalou měrou přispěl k budování obce. Jako pře-
svědčený národovec se zasloužil nejen o hmotný rozmach Žižko-
va, ale také o pojmenování domů, ulic a veřejných prostranství
jmény slavných Čechů s důrazem na husitskou tradici.
Během nesmírně krátké doby se Žižkov rozrostl na jedno z největ-
ších měst v Čechách. S takřka 20 tisíci obyvateli v 350 domech jej
kromě Prahy předstihoval jen Smíchov (!), Plzeň, Liberec a snad
i Budějovice. To byl také stěžejní argument pro již zmíněné pový-
šení na město. Samostatnosti se však Žižkov nakonec těšil jen po-
měrně krátkou dobu - pouhých 41 let. V roce 1922 byl podle zá-
kona č. 114/1920 Sb. připojen ku Praze a spolu s Hrdlořezy
a Malešicemi se stal Prahou XI. To už byla Praha hlavním městem
nového státu - Československa - a být jeho součástí přinášelo ne-
sporné výhody. Po novém dělení města v roce 1949 se Žižkov
změnil v Prahu 11 a od roku 1960 je spolu s částí Královských Vi-
nohrad součástí Prahy 3. Pavel Augusta

V pátek 30. 3. si přišly na
radnici děti z našich škol
a školek pro ceny z výtvar-
né soutěže Maska letošní-
ho masopustu, vyhlášené
na webových stránkách
Prahy 3. Eva Bělíková,
která tyto stránky připra-
vuje, a vedoucí Odboru
pro kulturu a styk s veřej-
ností Jaroslav Brabec, pře-
dali dětem hračky, trička
a různé dobrůtky spolu
s pohoštěním v předsálí
Obřadní síně ÚMČ. Vítě-
zové byli již uvedeni v RN
č. 3, jejich jména a nejvy-
dařenější masky jsou stále
k nahlédnutí na webových
stránkách naší městské
části.
Text a foto Stáňa Peričová

ÎiÏkov pfied 120 lety Dûti si pfii‰ly na radnici pro ceny

Městská část Praha 3 se rozhodla do dvou let obnovit rozsáhlou a podle mnoha odborníků ne zcela ideálně využitou plochu na náměstí
Jiřího z Poděbrad. Dominantní Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně by tak měl znovu získat důstojný okolní prostor, který byl
negativně poznamenán výstavbou metra na konci sedmdesátých let.

pokračování na str. 2

Žižkov roku 1872

Speciální pfiílohu 
Tfiídûní + recyklace = ‰ance pro budoucnost 

najdete uvnitfi ãísla.

P r o g r a m  o s l a v  1 2 0 .  v ý r o č í  p o v ý š e n í  Ž i ž k o v a  n a  m ě s t o
ÚTER¯ 15. 5. ● 14-18 h Bezplatná jízda historickou tramvají.

Trasa: st. metra Vltavská, Sokolovská, Masarykovo nádr., Vrch-
lického sady, Seifertova, Olšanské nám., Ohrada a Jarov.
Zpáteční jízda bude z Ohrady vedena na Želivského, Flóru,
Olšanské nám. a na Seifertovu.

● Na křižovatce „Na Ohradě“ bude od 11 h do pátku 18. 5. 
do 17 h instalována horkovzdušná vzducholoď

● V odpoledních hodinách položí představitelé radnice za účasti
posádkové kapely a čestné vojenské stráže věnec ke hrobu
prvního starosty Žižkova Karla Hartiga

● Od 21.30 h slavnostní ohňostroj na vrchu Vítkově
● Od 16 h v Klubu Sabinova 8 pořádá Klub přátel Žižkova před-

nášku M. Čvančary s promítáním Vzpomínání na starý Žižkov
ST¤EDA 16. 5. ● V podvečer rocková skupina Abraxas 

- nám. W. Churchilla
âTVRTEK 17. 5. ● V podvečer soubor Linha Singers 

- nám. W. Churchilla

PÁTEK 18. 5. ● V 15 h zahájí trubači v historických kostýmech
z balkónu radnice oslavy - Den otevřených dveří, prohlídka
radnice, zpřístupněn bude salonek starosty, velká zasedací
místnost, svatební síň s předsálím a ostatní reprezentační
prostory. V malé zasedací místnosti proběhne výstava fotografií
starého Žižkova a exponátů vážících se k přelomu století

● Od 13 h bude kolona historických vozů projíždět napříč Žižko-
vem a ve 14 hodin se zastaví v Lipanské, kde bude umožněna
jejich prohlídka

● Na dvorku radnice bude připraveno občerstvení, k příjemnému
posezení i tanci zahraje kapela. Po 15 hodině přítomné přivítá
starosta Milan Český. Pro nejmladší návštěvníky bude připraven
nafukovací hrad na Havlíčkově nám., na dvorku v Lipanské 14
se pak budou moci svézt na ponících.

U příležitosti 120. výročí povýšení Žižkova na město vyjdou 7. 5.
speciální Žižkovské noviny.

Jaroslav Brabec, vedoucí OKSV
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INFORMACE

Nemáte Radniční noviny ve schránce?
Zavolejte nám do redakce, abychom 

to mohli nahlásit distribuční firmě nebo 
se obraťte přímo na jejího zástupce paní
Felixovou - tel. 627 95 17, která zajistí

dodatečný roznos.

Referát zdravotnictví kanceláře ÚMČ
Praha 3 se sídlem Seifertova 51, P-3

oznamuje změnu tel. čísla: vedoucí refe-
rátu bc. S. Prokopcová - 22 116 514,

L. Hilmarová - 22 116 463.
●

Zápis dětí do denních jeslí. 
Referát zdravotnictví ÚMČ Praha 3

upozorňuje na zápis dětí do denních jeslí
v Roháčově ulici 40, Praha 3. Zápis bude
probíhat ve dnech 9. a 10. května 2001
od 13 do 17 hodin. Přihlášky si zájemci
mohou vyzvednout u vrchní sestry jeslí.

●

Všem, kdo mají těžkosti s přístupem
do polyfunkční kachlíkové budovy 

v Olšanské 7, připomínáme, že mohou
použít bezbariérový vchod přes lékárnu

v suterénu (pod hlavním schodištěm).
●

Důležité kontakty na Pražské vodovody
a kanalizace, a.s.: Info kanceláře pro zá-
kazníky a veřejnost ● Národní 13, P-1,

tel. 21 09 54 74-5, 24 22 03 22, 
fax 21 09 54 76 ● Ke Kablu 971, P-10,

tel. 72 17 22 80, fax 22 17 23 90, 
e-mail: obchod.voda@pvk.cz., ústředna

21 09 51 11, e-mail info@pvk.cz, aktuali-
zované informace na www.pvk.cz.,

hlášení havárií na veř. vodovodu 
tel. 67 31 05 43, kanalizační 

ucpávky 84 01 32 21.
●

Vycházka dolním Žižkovem: 
Vítkov, vyhlídkový altán, Hrabovka,

Krenovka, Šibeniční vrch (území by mělo
být přeměněno výstavbou železniční
tratě). Sraz v sobotu 26. 5. ve 14 h

- autobusová zastávka „U Památníku“.
Pořádá OS na ochranu přírody a krajiny

při výstavbě „Nového spojení“.
●

Klub přátel Žižkova zve své příznivce -
každé úterý od 14 do 17 h, Sabinova 8,
bus 136, st. Rokycanova zpřístupňujeme
archiv, knihovnu, k dispozici jsou časopi-
sy, noviny. Přijďte si s námi zavzpomínat.

●

V Národním muzeu, Václavské nám. 68,
P-1 proběhne od 16. 5. retrospektivní

výstava Jana Kristoforiho.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
pořádá v rámci akce MHMP Dny Rigy

v Praze od 20. 4. do 27. 5. výstavu Lotyš-
ský symbolismus a secese, která představí
60 obrazů nejvýznamnějších lotyšských
umělců. (Každý první čtvrtek v měsíci

otevřeno do 20 h a vstup zdarma.)
●

Liga proti rakovině uspořádá ve středu
16. 5. na celém území ČR Květinový

den, kdy budou nabízeny kvítky s mod-
rou stužkou a letáky o riziku kouření.

●

Bambiriáda 2001 - od 24. do 27. 5. 
(čt - so 9-18 h, ne 9-17 h) proběhne

v Praze 1 na Střeleckém a Dětském ostro-
vě a v dalších devíti městech ukázka čin-
nosti a programu dětských a mládežnic-
kých organizací. Akce je určena dětem

i rodičům, nabídka prezentovaných aktivit
pro volný čas sahá od dětí předškolního

věku až po mládež do 26 let. Info na
www.bambiriada.cz

NOVINKY
PRO SENIORY

Vědět, jak stárnout - Klub pro seniory
při DDM P-3 Na Balkáně 100 nabízí

● zdravotně rehabilitační cvičení a cviče-
ní pro různá těl. oslabení ● cvičení pro
udržení přiměřené kloubní pohyblivosti
a silové schopnosti ● vybraná cvičení

jógy, relaxační a dechová ● aerobní zatě-
žování, chůze, plavání, automasáže, rac.
stravování a získání subj. pocitu spokoje-

nosti. Vždy v úterý 9.30 - 10.30 h, 
info Mgr. M. Pečová, tel. 68 49 281, 

nebo DDM P-3, tel. 900 22 910.
●

Pražští TAMBURAŠI vás zvou na Jarní
koncert v sobotu 28. 4. od 14.30 h do
Kulturního domu Ženské domovy na

Smíchově u st. metra B - Anděl. Orchestr
diriguje ing. Č. Šteffek, na programu

budou známé skladby a písně.
●

Svaz důchodců v Praze 3 přeje členům
a ostatním seniorům, kteří oslaví

v KVĚTNU půlkulaté a kulaté narozeni-
ny, hodně zdraví a osobní pohody do
dalších let: S. Kodešové, L. Peškové,
V. Pšolkové, B. Slánské, J. Fejfarové,

S. Malečkové, V. Tetaurové, J. Zimové,
J. Formanové, A. Koulové a V. Sukové.

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 21. 3. 2001

Souhlasila
● s uzavřením smlouvy o dílo na posouze-
ní dopravy pro obnovu nám. Jiřího z Podě-
brad s Ústavem dopravního inženýrství hl.
m. Prahy ● s výzvou více zájemcům na re-
konstrukci kina Ponec na taneční divadlo
Vzala na vědomí
● žádost Michala Kuciána, předsedy klubu
ČSSD na doplnění výborů ZMČ o členy
ČSSD takto: výbor finanční - ing. Franti-
šek Šenk, výbor pro územní rozvoj - Jan
Plíva, výbor pro realizaci majetku - Michal
Kucián, výbor pro správu podpůrného fon-
du MČ P-3 - Jan Plíva, Michal Kucián
● doporučení Výboru pro správu podpůr-
ného fondu MČ P-3 na poskytnutí darů ob-
čanům, spolkům, sdružením a souhlasila
s poskytnutím darů takto: Klub přátel Žiž-
kova 38 000 Kč, Klub fotografů amatérů
8 000 Kč, soutěž „Za kapkou rosy“
25 000 Kč, Klub Vodní sporty Pražačka
30 000 Kč, Občanské sdružení romských
tradic 6 000 Kč, Petr Koutecký- fotograf
10 000 Kč, festival nejmladších klavíristů
1 000 Kč, Svaz skautů „Bílý vlk“
30 000 Kč, Občanské sdružení PRO AERO
30 000 Kč, Sportovní klub ZŠ Jeseniova
3 000 Kč + 10 000 Kč + 10 000 Kč, Ev-
ropský svátek hudby 20 000 Kč, Dům dětí
a mládeže 10 000 Kč, Divadlo Šuplík
40 000 Kč ● doporučení zdravotní a soci-
ální komise RMČ k poskytnutí finančních
prostředků na sociální účely na základě
předložených požadavků a souhlasila s po-
skytnutím daru takto: Centrum služeb pro
zdravotně postižené 15 000 Kč, Svaz dů-
chodců ČR v P-3 25 000 Kč, Svaz tělesně
postižených TP1 v P-3 25 000 Kč, Svaz tě-
lesně postižených v P-3 TP3, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých
25 000 Kč, Svaz Diabetiků 25 000 Kč,
Domov Svaté Rodiny 6 000 Kč, Azylový
dům pro matky s dětmi 18 000 Kč

Odvolala
● Radku Dokoupilovou z funkce člena
zdravotní a sociální komise RMČ P-3
a jmenovala ing. Lenku Sajfrtovou členem
této komise
Schválila
● dohodu o převzetí práv a povinností me-
zi MČ P-3, Kabel Net Holding, a.s. a UPC
Česká republika, a.s.

ze dne 4. 4. 2001
Souhlasila
● se stanoviskem k návrhu nařízení hl. m.
Prahy o maximálních cenách za nucené
odtahy osobních automobilů, vraků, nuce-
né odtahy osobních automobilů po doprav-
ní nehodě a za střežení těchto automobilů
na určených parkovištích ● s výzvou více
zájemcům na rekonstrukci hřiště ZŠ K Lu-
činám ● s uzavřením nájemní smlouvy me-
zi MČ P-3 a Klimaservisem Sůva na re-
konstrukci hřiště ZŠ Chelčického
● s uzavřením smlouvy o vybudování a za-
bezpečení městského informačního systé-
mu MČ P-3 ● s předloženým programem
oslav 120. výročí povýšení Žižkova na
město a souhlasila s uvolněním částky
200 000 Kč z grantového a podpůrného
fondu MČ P-3 ● se zněním smlouvy o dílo
na opravu krytů CO
Schválila
● přesun finančních prostředků ve výdajo-
vé části rozpočtu MČ P-3 ve výši
1 500 000 Kč v odd. 33 - na položku 5339
Junior klub Na Chmelnici a navýšení přís-
pěvku Junior klubu Na Chmelnici na část-
ku 3 900 000 Kč
Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na rekonstrukci výměníkové sta-
nice v ZŠ V Zahrádkách a souhlasila s vý-
běrem nabídky firmy Te-Pro-Com, s.r.o.

Stávající stromořadí budou proto ošetřena a provedou se
zdravotní a pěstební probírky, nevyhovující dřeviny budou
postupně nahrazeny novými, kvalitními. (Nezbytnou sou-
částí se stane i automatické zavlažování.) Značných změn
dozná náměstí i pokud jde o vodní díla. Stávající nevhod-
ně umístěná fontána bude odstraněna a nahrazena jednotli-
vými drobnými vodními díly, komponovanými v rámci
celkových úprav. Nově se objeví pítko, nízká hladina vody
bude cirkulovat ve vodním kanálu, podobně jako v letních
měsících na vodních schodech v úrovni terénu. Pro lepší

orientaci návštěvníků, navození příjemné atmosféry a zdů-
raznění některých zajímavých prvků zde bude rozmístěno
několik druhů osvětlení, a to od zapuštěných světel 
v úrovni terénu až po nové slavnostní nasvícení kostela.
V neposlední řadě bude stavebně upraven jak vzducho-
technický objekt - odvětrání metra, tak stávající zastřešení
východu z metra v pohledově exponovaném místě.
Jak potvrdil ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty, obnova
náměstí Jiřího z Poděbrad si vyžádá investici ve výši
20 mil. Kč v tomto roce a přibližně stejná suma je plánová-
na na rok příští. To, že bude vložená částka kvalitně

zúročena, doložilo již nyní několik velice kladných hodno-
cení tohoto pro Prahu 3 prioritního projektu. Citlivý přístup
autorů, zejména v otázce důstojného začlenění kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně do budoucí podoby náměstí,
ocenil například na tiskové konferenci ÚMČ Praha 3
zástupce Magistrátu Vladimír Študent i zdejší farář MUDr.
Jiří Slabý. Eva Horníčková, foto arch. ateliér M.C.A.

Všechny soutěžní návrhy, včetně vítězného, budou vy-
staveny v galerii ATRIUM, Čajkovského 12, Praha 3
od 21. do 27. května t. r.

Městská část Praha 3 požádala společnost UPC, která provozuje na
území městské části kabelovou televizi, o stanovisko k častým
dotazům uživatelů bytů v majetku MČ Praha 3 vztahujícím se
k možnosti předplatit si Redukovanou nabídku UPC.
Standardními službami kabelové televize UPC v Praze 3 jsou nabídky KLASIK 
(32 televizních programů) za 378 Kč měsíčně nebo MINI (10 televizních programů)
za 148 Kč měsíčně. K nabídce MINI lze navíc přikoupit prémiový filmový kanál HBO,
k nabídce KLASIK kromě HBO rovněž prémiový sportovní kanál Sport 1 a hard core ka-
nál Private Gold.
Nestandardní - tzv. „Redukovaná nabídka“ je balík 4 televizních programů (ČT1, ČT2,
Nova, Prima). Měsíční poplatek za užívání této nabídky činí 53 Kč. Jako o nestandardní
o ní hovoříme proto, že je možno jí využívat pouze v omezeném počtu domů - v případě
Prahy 3 pouze v domech v majetku městské části.
Náklady na dodávku této Redukované nabídky jsou mnohem vyšší, než by odpovídalo po-
platku 53 Kč, dokonce jsou vyšší, než u nabídky MINI. Důvod, proč Redukovanou na-
bídku společnost UPC dosud nezrušila, spočívá ve smlouvě s MČ Praha 3, kde se před-
chůdce společnosti UPC Česká republika - Kabel Plus - zavázal tuto nabídku poskytovat.
Koncem roku 2000 Úřad na ochranu hospodářské soutěže rozhodl o pokutě ve výši
7,8 milionu korun jinému členu skupiny UPC - společnosti Dattelkabel, která podobnou
Redukovanou nabídku v minulých letech za srovnatelnou cenu prodávala. Důvodem po-
kuty byla právě skutečnost, že cena neodpovídala nákladům, a tím docházelo k porušo-
vání pravidel hospodářské soutěže. Toto rozhodnutí kompetentního orgánu jasně nazna-
čuje, že poskytovat služby kabelové televize za těchto nestandardních podmínek je
neúnosné a je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.
UPC však v zájmu dalšího rozvíjení dosud velmi úspěšné spolupráce s MČ Praha 3 znač-
ně nevýhodnou smlouvu dosud dodržuje a Redukovanou nabídku zákazníkům ve vyme-
zených domech umožňuje. Její další osud však jistě bude předmětem dalšího jednání.
Zájemci o Redukovanou nabídku - tj. výhradně nájemníci bytů v majetku MČ Praha 3 -
se mohou obrátit na Zákaznické centrum UPC - tel. 410 051 00 (pokud měli uzavřenou
smlouvu s Kabel Plus), v případě problémů na 1. zástupce starosty Městské části Praha 3
Vladimíra Holzknechta - tel. 22 116 272. Obchodní zástupci UPC tuto nestandardní na-
bídku neprodávají.
Pan Vladimír Holzknecht má za úkol ve spolupráci s advokátní kanceláří připravit gene-
rální návrh smlouvy s UPC, která bude plně respektovat požadavky obce a především po-
třeby občanů MČ Praha 3. Tato smlouva musí být připravena do konce června 2001.
Návrh smlouvy bude předložen Radě městské části, která ji poté předloží ke schválení Za-
stupitelstvu městské části. -red-

Vzalo na vědomí Zprávu o využití základních škol MČ P-3 po zápise pro školní rok 2001-
2002 a návrh řešení situace. ● Schválilo předložený návrh rozpočtu MČ P-3 na rok 2001
v objemu příjmů ve výši 412 629 tis. Kč, v objemu výdajů na rok 2001 ve výši 428 493
tis. Kč a s objemem splátek půjček a úvěrů ve výši 10 436 tis. Kč, dále schválilo předlo-
žený návrh limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy MČ P-3 včetně zřízených přís-
pěvkových organizací, předložený návrh objemu zapojení prostředků účelových fondů do
rozpočtu MČ P-3 ve výši 26 300 tis. Kč a předložený plán vedlejší hospodářské činnosti
na rok 2001. ● Schválilo zařazení akce „Rekonstrukce části suterénu radnice Havlíčkovo
nám. 9, P-3“ do rozpočtu MČ P-3 v částce 700 tis. Kč. ● Schválilo doplňková pravidla
a praktický postup při doprodeji bytových jednotek, kterými se doplňují pravidla pro pro-
dej bytových jednotek ve stávajících i nově vybudovaných domech. ● Schválilo poskyt-
nutí zpětného čerpání bytovým družstvům z Fondu pro podporu údržby privatizovaných
obytných domů. ● Schválilo poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce do-
mů na území MČ P-3 a poskytnutí nenávratné půjčky - daru. ● Souhlasilo s poskytnutím
finančních prostředků ze sociálního fondu na základě předloženého požadavku občan-
skému sdružení Naděje. ● Odvolalo Petra Dáňu z funkce člena výboru finančního ZMČ
na vlastní žádost a jmenovalo do tohoto výboru ing. Františka Šenka. ● Odvolalo Mgr.
Evu Novákovou z funkce člena výboru pro územní rozvoj ZMČ na vlastní žádost a jme-
novalo členem tohoto výboru Jana Plívu. ● Odvolalo ing. arch. Janu Linkovou z funkce
tajemnice výboru pro územní rozvoj ZMČ a jmenovalo členem tohoto výboru ing. Lenku
Kotkovou. ● Vzalo na vědomí, že počet obyvatel MČ P-3 byl k 1. 1. 2001 74 646 osob. ●
Souhlasilo s ideovým návrhem revitalizace „Vrchu Vítkov“, který vypracovali ing. arch.
Mikoláš Vavřín a akad. arch. Tomáš Turek. ● Vzalo na vědomí studii ploch vhodných ke
kapacitnímu rešení dopravy v klidu na území MČ P-3 a dále i ekonomickou studii vý-
stavby hromadných odstavných garáží. ● Souhlasilo s koncepcí obnovy a rozvoje stro-
mořadí na území MČ P-3, kterou zpracoval Odbor zeleně a ochrany prostředí ÚMČ P-3.

dokončení ze str. 1

Zastupitelstvo mûstské ãásti ze dne 29. 3. SluÏby kabelové televize UPC

NÁ· TIP na televizní pofiad
V loňském květnovém čísle jsme vás informovali o přípravě dokumentárního pořadu pro
Českou televizi. Autor projektu Martin Skyba natáčel ve spolupráci s Českým svazem
bojovníků za svobodu, redakcí Radničních novin a s MČ Praha 3 především v okolí Pra-
žačky s cílem poopravit historii tradující se kolem Pražského povstání ve dnech Květno-
vé revoluce 1945. Pořad pod názvem Za každým pomníčkem příběh nyní uvede Česká
televize, a to v sobotu 5. května v 10 h na ČT2, v neděli 6. května v 7.10 h na ČT2 
a v úterý 8. května (státní svátek) v 15.35 h na ČT2. Text a foto Eva Horníčková

Z natáčení v ulici Na Balkáně 68,
kde v květnových dnech probíhaly
boje o vysílačku
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Na náv‰tûvû u... ãí‰níka a sklepníka Jaroslava Kobyláka

Za I. republiky bývala
v dnešní VŠE odborná
škola pro číšníky, ku-
chaře a další odvětví,
kterou prý založil pri-
mátor Baxa. Když
jsem v roce 1937 na-
stoupil do učení, měli
jsme své patro s res-
taurací a kuchyní. Zá-
věrečným zkouškám
v roce 1940 přihlíželi
nejlepší pražští hoteli-
éři, restauratéři a ka-
várníci.
Jako učedník, který
přišel z venkova, jsem
byl tzv. k celému zao-
patření, dostával jsem
celodenní stravu i vý-
platu. To bylo u legen-
dárního J. Vašaty na Václavském náměstí. V 1. a 2. patře měl dvě
restaurace, v přízemí zase automat se studenou kuchyní a „cukra-
řinu“, výčep piva a teplý pult. Vzadu byla ještě další restaurace
Formanka. Celkem 280 zaměstnanců fungovalo až do února 1948,
kdy pana Vašatu už do firmy nevpustili. Pan šéf byl znamenitý,
chtěl podobný typ pohostinství dělat po celé republice, bylo to vel-
mi levné. Nás učně si vychovával, abychom mohli kdykoli přejít
do jeho filiálek. Bydlel v Sudoměřské ulici, kam jsem za ním cho-
díval, když bylo třeba. Po vyučení jsem šel do totálního nasazení,
na Smíchově jsem dělal truhláře. Na vojně, již po válce, jsem byl
odvelen na Národní třídu do velitelství Svobodovy armády do dů-
stojnické jídelny. Později, v generálním štábu ministerstva národ-
ní obrany, poznal všechny poválečné generály, plukovníky. Chtěli
vždycky mě, protože já nikdy nemluvil o tom, co jsem slyšel. Po
vojně jsem nastoupil zase k Vašatovi a ten mi zařídil práci v LTC
Praha v Letenských sadech. To byl klub slavných tenistů a hokeji-
stů - Jarda Drobný, Černík, bratři Zábrodští, Roziňák, Bukna, kte-
rý přijel z Kanady jako kouč národního týmu. To byla nádherná
parta, na to se nedá zapomenout. Členy klubu LTC bylo tehdy 700
pražských milionářů. Pak začalo chodit vnitro, chtělo informace.
Já nebyl v žádné politické straně, zrovna jsem se oženil, a tak jsem
raději odešel. V restauraci odborů tehdy potřebovali schopné lidi
na tzv. lánskou akci, kterou vymyslel Gottwald - všichni horníci se
museli dobře najíst. Poslali mě do Bíliny se spoustou peněz, abych
dal dohromady hotel London. Akce měla obrovský úspěch, horní-
ci a dělníci se v krásném hotelu výborně najedli.
Pak jsem přešel do AERO klubu ve Smečkách. Ztrácely se tam vě-
ci a já přišel na to, že krade hospodyně, tchyně kádrováka. Začaly
mi problémy, přihlásil jsem se proto do výroby v akci 70 000 jako
autogenní palič. Když přišlo nařízení vlády, že se odborníci musí
vrátit ke svému oboru, už jsem jim nevěřil. Byl jsem svým pánem
a vydělal dost peněz. V Dukle Karlín jsem autogenem řezal silné
železné desky s minimálními ztrátami, vyučení kotláři to tak ne-
dokázali.
Ale přece jen mi to nedalo. Přešel jsem přes hotel Evropa a Hy-
bernia k Sojkům, pak do Zoologické zahrady, vždycky tam, kde se
něco zaseklo. V ZOO měly děti průjmy a učitelé tam nechtěli cho-
dit. Proč? Ohřívali tam svíčkovou tři dny, tak přirozeně nastaly po-
tíže. Dal jsem to tam za pomoci vedoucího pana Báry a manželky
dohromady a brzy jsme si vydělali na družstevní byt. A tímpádem
jsem se dostal na Žižkov do ulice Pod Lipami.
Kdy jsem poznal první Žižkováky? Již v dětství, a to profesora

Soukupa, který bydlel
v Kubelíkově ulici. Je-
ho rodina jezdila do
mého rodiště na letní
byt a pan profesor mě
učil chování a vystu-
pování. Při učení jsem
poznal taky pana Ha-
bětína, zlatníka a hodi-
náře, který měl krám
na Husovce. Se svým
dělníkem panem Más-
lem chodil k Vašatovi
každý den. Další Žiž-
kovák, Josef Veselka,
opékal a ohříval párky
na Václavském náměs-
tí, ta vůně mě vždycky
přitáhla. Můj otec, zří-
zenec Radiožurnálu,
hrál zase na Žižkově

kousek nad tržnicí amatérské divadlo. A pan Veselka mě vzal občas
do divadla Akropolis. V jedné řecké hře držely dámy nějakou stav-
bu z papíru a byly jen mírně oděné. Udělal se závan a jedné ženě se
všechno odhalilo. V první řadě vystoupil před obecenstvo takový
tvrďák a řekl: Kluci, tady je sranda, sem budeme chodit! A to je je-
diné, co si z představení pamatuji.
V Klubu novinářů, kde jsem později pracoval, jsem se seznámil
např. s fotografem Karlem Hájkem, s kterým jsem zažil spoustu
krásných věcí. Tehdy v roce 1957 vyhrál cenu za Černou madonu.
Jinak recepce všech státních návštěv a závěrečný koktejl televizní
soutěže Zlatá Praha se dělaly právě v Klubu. Já vždy propagoval
českou kuchyni, pěkně šunku vařenou na kosti s křenem, nechal
jsem upéct rohlíky přesně na míru. Jednou mě požádali o raut
v polích na kompresorové stanici u Kouřimi. Armáda postavila
kotle, maringotky a já podával jen českou kuchyni a české pití. By-
la tam spousta kameramanů. Ráno kolem třetí mě vzbudily telefo-
ny - volali mi jeden po druhém známí z celého světa, že se zrovna
dívají, jak v televizi porcuji šunku! Ti kameramani zírali, co se
všechno dá v polích udělat a vysílali to po celém světě. 
Později mě známý, ředitel RaJ, lákal, ať jdu dělat do žižkovských
hospod - nabídl mi hotel Tichý, Strojimport, Apetit bar a hotel Vít-
kov. Do Apetit baru na Ohradě, kde se otevíralo v 6 ráno, nemohl
nikoho sehnat a já jsem tam pak za měsíc prodával 6 q uheráku
a za necelé 4 roky odevzdal roční zisk přes milion - třetinu celého
plánovaného zisku RaJ Praha 3!
V důchodu jsem si rok odpočinul a šel do restaurace U studentské
koleje. Tam za mnou jednou přišla pomocná síla Zdenka a říká:
Ráno otevřu troubu a v ní - had! Kuchař měl rád hady, ten jeho mu
v bytě hledal teplo a utekl světlíkem. Sundali ho hasiči a aby ještě
ztuhlý had nezůstal doma sám, nenapadlo kuchaře nic lepšího, než
ho vzít s sebou. Dal ho na minimum tepla do trouby a ta holka to
nevěděla. Ta se vám vyděsila! Tehdy se dělalo kolem 15 obědů
denně a když jsem tam nastoupil, vylítlo to třeba jen na 180 sma-
žáků pro študáky. Tehdy se tam začalo říkat U Fotra. 
Ke konci mé profesní dráhy jsem pomáhal technickému oddělení
RaJ - zařizoval jsem plynovou kotelnu v hotelu Vítkov, topení ve
Valkovně, výtah v hotelu Ostaš.
Kdysi se jako legendy tradovala na Ohradě tři jména - pan Srba,
který míval hospodu - automat Zlatá Praha na Koněvce, to byla
taková stará garda, skvělí lidé. Další byl poštmistr a železář 
z Ohrady. U Srby jste se najedli, poštmistr vám poradil a u toho
železáře jste zase všechno nakoupili... Stáňa Peričová

Rozpoãet Mûstské ãásti Praha 3 na rok 2001
Zastupitelstvo MČ Praha 3
přijalo na svém zasedání dne
29. 3. 2001 rozpočet na rok
2001. Rozpočet byl navržen
a přijat jako vyrovnaný, s re-
álnou konstrukcí příjmů
a výdajů. Příjmy rozpočtu
jsou stanoveny ve výši
412 629 000 Kč, výdaje by-
ly odsouhlaseny ve výši
428 493 000 Kč. Dle rozpo-
čtových pravidel nejsou
v rozpočtu na běžný rok za-
hrnuty příjmy minulých let -
účelové fondy, v roce 2001
se jedná o 26,3 mil. Kč a vý-
daje minulých let - úvěry
a půjčky, v roce 2001 činí ty-
to splátky 10 436 000 Kč. Po
zahrnutí příjmů a výdajů
z minulých let je tedy rozpo-
čet vyrovnaný.
Schválený rozpočet plně po-
krývá všechny zákonem stanovené výdaje, zabezpečuje běžný
chod obce a poskytuje prostředky na další rozvoj. Z rozpočtu je fi-
nancován provoz všech příspěvkových organizací, jejichž je MČ
Praha 3 zřizovatelem. Jde o oblast školství (15 mateřských škol,
12 základních škol), kultury (Žižkovské divadlo JC, Junior klub,
Kulturní a vzdělávací středisko Trojka, Atrium), sportu (Sportov-
ní areál Pražačka), či oblast sociální a zdravotní (Pečovatelská
služba, Ošetřovatelský domov, Integrační centrum Zahrada, jesle).
Finanční prostředky byly vyčleněny např. také na úklid chodníků
a vozovky přiléhající k chodníku, který v oblasti dolního Žižkova
a Vinohrad probíhá každý den, včetně sobot, nedělí a svátečních
dnů. V rozpočtu je dále zahrnut příspěvek pro Technickou správu
komunikací na předlažbu chodníků ve výši 4 mil. Kč, stejnou část-
ku poskytne na předlažbu Technická správa komunikací, jako
správce chodníků, které jsou v majetku hl.m. Prahy.
Do oprav a udržování budov, což se týká cca 500 převážně byto-
vých domů, které jsou ve správě SKM Praha 3, a.s. bude v roce
2001 podle plánu oprav vloženo 197 399 000 Kč. Tyto finanční
prostředky nejsou součástí rozpočtu, neboť se jedná o vedlejší hos-
podářskou činnost obce, kdy jsou účtovány výnosy z vybraného
nájemného proti nákladům na opravy, udržování a správu.
Kapitálové výdaje, tedy investice, tvoří cca 26 % rozpočtu a jsou plá-

novány ve výši 111 248 000
Kč. Část investičních akcí
v objemu 43 248 000 Kč re-
alizuje MČ Praha 3 prostřed-
nictvím svého odboru inves-
tic, druhou část zajišťuje na
základě mandátní smlouvy
SKM Praha 3, a.s. Mezi nej-
významnější investice pro
rok 2001 bude patřit výstav-
ba bytů v nástavbách na pa-
nelových domech v lokalitě
Jilmová (36 mil. Kč), první
etapa rekonstrukce náměstí
Jiřího z Poděbrad (20 mil.
Kč), rekonstrukce školní ku-
chyně a jídelny ZŠ nám. Jiří-
ho z Lobkovic (13 mil. Kč),
či rekonstrukce Domu s pe-
čovatelskou službou v Rohá-
čově ulici (6 mil. Kč).
Zastupitelstvo schválilo ta-
ké založení Grantového

a podpůrného fondu, který bude každoročně naplňován částkou do
výše 1,5 % schváleného objemu rozpočtu. Pro rok 2001 bylo při-
jato usnesení o příjmech fondu ve výši 4,5 mil. Kč. Návrh způso-
bu čerpání z nově založeného fondu bude připraven do příštího
jednání zastupitelstva. Grantový a podpůrný fond by měl nicméně
na základě vyhlášených grantů poskytovat finanční prostředky
právnickým, případně fyzickým osobám působícím na území
MČ Praha 3 ve sféře kultury, sportu, či práce s mládeží.
Z výše uvedených informací o rozpočtu na rok 2001 je zřejmé, že
MČ Praha 3 obhospodařuje velký objem finančních prostředků.
Jejich efektivní rozdělení z hlediska potřeb obce je vždy nejdůle-
žitějším úkolem zastupitelstva v daném roce. Úkolem Rady MČ
Praha 3 a všech pracovníků Úřadu městské části je dbát na účelné
a hospodárné využití finančních prostředků dle schváleného roz-
počtu, především ve vztahu k občanům městské části.
Podrobný rozpis rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách Měst-
ské části Praha 3 čtrnáct dnů před schvalováním rozpočtu v zastu-
pitelstvu. Zastupitelstvo při projednávání neprovedlo v navrženém
rozpočtu žádné podstatné změny. Rozpočet MČ Praha 3 je všem
zájemcům k dispozici také na naší internetové stránce.

Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty MČ Praha 3

Ponec pro tanec
Na samém začátku Husitské ulice, jakoby schován za železničním viaduktem vedoucím
k Hlavnímu nádraží, se nachází bývalé kino Ponec. Objekt, který do roku 1910 sloužil ja-
ko továrna a teprve poté byl přestavěn na promítací sál, přestal být milovníkům stříbrné-
ho plátna přístupný koncem šedesátých let. Od té doby zde bylo skladiště Filmového pod-
niku hl.m. Prahy a budova nezadržitelně chátrala. Majetek převzalo v devadesátých letech
hl.m.Praha a MČ Praha 3 požádala Zastupitelstvo hl.m. Prahy o jeho svěření. Svou žádost
odůvodnila záměrem využít tento objekt pro kulturní účely. Praha 3 budovu bývalého ki-
na Ponec převzala spolu s dalším majetkem filmového podniku (kino Aero, pozemek po
kině Tábor).
Radnice od samého počátku usilovala o to, využít tento objekt pro rozšíření pestrosti kul-
turní nabídky na Praze 3. Z výběrového řízení na pronájem objektu, které bylo vyhlášeno
v roce 1997, vyšel vítězně záměr občanského sdružení Tanec Praha. To je mimochodem
organizátorem stejnojmenného festivalu, který se již několik let neodmyslitelně řadí me-
zi významné kulturní aktivity metropole. Projekt „Ponec - Národní centrum pro tanec“
počítá s vytvořením historicky první stálé taneční scény a studiového prostoru pro profe-
sionální rozvoj moderního tance. Smlouva o dlouhodobém pronájmu objektu byla pode-
psána v roce 1998 a nájemce (OS Tanec Praha) se v ní zavázal zajistit rekonstrukci ob-
jektu a zahájit zde provoz taneční scény do tří let od uzavření nájemní smlouvy. Praha 3
pronajala objekt na 25 let za symbolické nájemné. Stavební povolení bylo vydáno v břez-
nu minulého roku. Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na více než 15 mil. Kč.
Tanec Praha získal ze sponzorských darů zhruba třetinu těchto peněz a účelovou investič-
ní dotaci na rekonstrukci objektu ve výši 10 mil. Kč schválila v rámci státního rozpočtu
na letošní rok Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V těchto dnech probíhá výběrové ří-
zení na dodavatele II. etapy rekonstrukce objektu, která vrátí secesní budově z konce
19. století její dřívější lesk.
Nic tedy nestojí na cestě k tomu,  aby taneční divadlo v objektu bývalého kina Ponec za-
hájilo svou první uměleckou sezónu v září 2001. Je třeba zdůraznit, že v Praze 3 vznikne
zcela ojedinělé kulturně-společenské centrum se zaměřením na moderní tanec, první své-
ho druhu v České republice. Petr Blažek, tiskový mluvčí MČ Praha 3

My „svou“ ‰kolu nedáme!

V Základní škole Chmelnice se 10. 4. uskutečnila velikonoční výstava prací dětí z hodin
výtvarné výchovy, školní družiny a 5 školních keramických kroužků. Rodiče si měli mož-
nost prohlédnout nejen výstavu a školu, ale též strávit jednu vyučovací hodinu ve třídě se
svými dětmi. Mgr. Václav Havelka, ředitel, foto archiv školy

Bylo možné očekávat, že atmosféra poslední schůze zastupitelstva MČ Praha 3 bude vel-
mi vypjatá, neboť na programu jednání byl návrh Rady MČ Praha 3 na postupné zrušení
ZŠ Perunova. Rozpravě zastupitelstva byla přítomna více než stovka odpůrců zrušení zá-
kladní školy převážně z řad rodičů a jejich reakce byly opravdu velmi bouřlivé. Jednání,
které ovládají emoce a davové projevy, není vhodnou příležitostí pro věcnou diskusi, není
místem, kde mohou zaznít racionální argumenty. Připomínám, že na Praze 3 pro příští
školní rok chybí z hlediska naplnění celkové kapacity 616 žáků. V oblasti Vinohrad, kam
zahrnujeme i spádové oblasti sousedních škol na území Prahy 2 a Prahy 10, se jedná do-
konce o 1143 žáků. Návrh Rady MČ Praha 3, který počítal s postupným zrušením ZŠ Pe-
runova, což by alespoň zčásti přiblížilo počet žáků kapacitě škol, byl odmítnut. Výsledkem
jednání je vznik komise, která dopracuje návrh realizace usnesení a zastupitelstvu předlo-
ží své závěry do 30. 9. 2001. Jsem přesvědčena, že pokud se komise budou celou proble-
matikou zabývat nezaujatě a zodpovědně, musí dojít ke stejným závěrům, které předpo-
kládal návrh předložený zastupitelstvu dne 29. 3. Osobně je mi velmi líto, že předložený
materiál nebyl schválen a neochotu některých kolegů hlasovat pro tento návrh vidím jako
nedostatek osobní odvahy přijmout nepopulární opatření. Mrzí mě, že někteří opoziční čle-
nové zastupitelstva svými vystoupeními umně zahájili volební kampaň nebo navrhují kro-
ky, které jsou přinejmenším sporné. Podobným návrhem je jistě požadavek na zpracování
studie demografického vývoje obvodu. Praha 3 prostě není místem, které by bylo jakkoli
odtrženo od celospolečenských demografických trendů. Má snad být výsledkem studie de-
mografického vývoje Prahy 3 zjištění, že na rozdíl od zbytku České republiky bude Žižkov
a Vinohrady v příštích letech zaznamenávat nebývalou populační explozi? Nikoli. Budeme
tedy jenom vynakládat další značné finanční prostředky na to, abychom se dobrali k čís-
lům, která dávno známe. Stávající kapacita sítě základních škol prostě odpovídá počtům
žáků z období populační politiky sedmdesátých let. Základní trendy našeho života se od té
doby zásadně změnily a my chceme udržovat tuto síť školských zařízení stůj co stůj. Vý-
sledkem mohou být jen poloprázdné školy a nedostatek peněz na jejich údržbu, investice
a zlepšování technické vybavenosti. Chtějí rodiče žáků, aby bylo školství tímto způsobem
financováno? Troufám si tvrdit, že ani náhodou. Zcela jiná je reakce v okamžiku, kdy pad-
ne návrh, byť racionální a opodstatněný, na zrušení zrovna té „jejich“ školy. Ale to už je ji-
ná otázka. Nutno poznamenat, že nenaplněnost základních škol není problémem specific-
kým pro Prahu 3. Své odhodlání řešit tuto situaci redukcí  počtu škol vyjádřili v minulých
dnech také nejvyšší představitelé hl.m. Prahy. Polemika o další podobě sítě základních škol
v Praze 3 zmiňovaným rozhodnutím zastupitelstva v žádném případě nekončí.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty MČ Praha 3 

Velikonoce ve ‰kole

V ulici Pod Lipami dnes žije Jaroslav Kobylák, osobnost známá místním milovníkům dobrého jídla i pití. Přišel k nám
z nevelké obce Holšic v posázavském Kácovsku, vyučil se u legendárního Vašaty na Václavském náměstí 16, vylepšil mno-
há restaurační zařízení a dnes, již jako senior, působí na Praze 3 ve Svazu invalidů.

V bývalém Klubu novinářů s hercem
Černým a novinářem Janouškem
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Městská část Praha 3 je z demografic-
kého hlediska třetím nejstarším praž-
ským obvodem. Mnoho seniorů pro-
žívá dny zaslouženého odpočinku ve
zdraví a v plné aktivitě. Někteří naši
spoluobčané však potřebují pomoc o-
kolí. Nemusí se to týkat jen seniorů,
ale i osob se zdravotním postižením.
Nejbližším a nejpřirozenějším řeše-
ním je jistě pomoc rodiny, přátel
a dalších blízkých osob. Je však dost

osamělých lidí nebo těch, kterým rodina v dnešní uspěchané době
dostatečnou pomoc poskytnout nemůže. V minulosti převažoval
názor, že člověk, který není plně soběstačný a o něhož se nemá kdo
postarat, patří do ústavního zařízení. V současné době se stále ví-
ce prosazuje trend, spatřující v ústavní péči až řešení nejposled-
nější. Cílem sociální péče je poskytnout a zabezpečit takové služ-
by, aby člověk mohl setrvat ve své domácnosti,
ve svém důvěrně známém prostředí, co nejdéle.
Jedním z prostředků, které to umožňují, je pe-
čovatelská služba. Poskytuje potřebným obča-
nům pomoc v široké škále úkonů buď v původ-
ní domácnosti nebo v domácnosti náhradní -
Domě s pečovatelskou službou. K nejdůležitěj-
ším úkonům patří pomoc při hygieně a obléká-
ní, koupání ve střediscích osobní hygieny, pří-
prava a podání pokrmů, dovážka teplých obědů,
nákupy a pochůzky, doprovod k lékaři. Neméně
významné jsou služby v péči o domácnost, ú-
klid, praní prádla, ale i například donáška uhlí
v případě potřeby. K zavedení pečovatelské
služby je třeba návrhu ošetřujícího lékaře, který
vyplní tiskopis „Návrh na zavedení pečovatel-
ské služby“. V něm, po dohodě s žadatelem, vy-
značí rozsah služby, tj. úkony, které konkrétní
člověk potřebuje. Na základě návrhu lékaře vy-
dá Odbor sociálních věcí Úřadu městské části
Praha 3 rozhodnutí o poskytování pečovatelské
služby, ve kterém je vymezen rozsah služby a ú-
hrada za ni. Při stanovení výše úhrady je přihlí-
ženo k výši důchodu, některé nezbytné úkony

jsou poskytovány zcela zdarma. Městská část Praha 3 disponuje
v rámci pečovatelské služby dvěma Domy s pečovatelskou služ-
bou s celkem 200 bytovými jednotkami, a to v Krásově a Roháčo-
vě ulici. Byt v některém z těchto domů může získat uživatel pečo-
vatelské služby, kterému nelze, ani za pomoci pečovatelské služby,
zajistit ve vlastní domácnosti odpovídající životní podmínky. Zá-
roveň však musí být jeho zdravotní stav slučitelný s pobytem ve
vlastní domácnosti, neboť spektrum poskytovaných služeb je v zá-
sadě stejné a nelze je ztotožňovat s péčí ústavní - například domo-
vem důchodců. Pokud bychom stávající stav v pečovatelské služ-
bě měli vyjádřit čísly, úkony v pečovatelské službě přijímá
v Městské části Praha 3 cca 800 klientů. Služby jsou poskytovány
48 pečovatelkami z povolání a 3 pečovatelkami dobrovolnými.
Provozní náklady pro rok 2000, hrazené Městskou částí Praha 3,
byly 15 878 000 Kč. Pro rok 2001 je do rozpočtu Městské části na-
vrhována částka 16 840 000 Kč.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Pomoc ve stáfií - dÛm s peãovatelskou sluÏbouV˘zva nestátním zdravotnick˘m zafiízením
Upozorňujeme všechny provozovatele nestátních zdravotnických zařízení na nabytí účin-
nosti vyhlášky č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení 
a ústavů sociální péče (částka 121) a která navazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví. Tato povinnost dle cit. zákona, §100 a §103, jakož i změna zákona
č. 160/1992 Sb., §10 odst. 3 ukládá zdravotnickým zařízením nejpozději do 30. 6. 2001
zpracovat příslušné provozní řády a před touto dobou je mít schváleny příslušným orgá-
nem hygienické služby. Vzorové provozní řády a bližší informace Vám rádi poskytneme
na referátu zdravotnictví Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, tel. 22 11 64 63, 
e-mail:simonap@p3.mepnet.cz, nebo se obracejte na pobočku Městské hygienické stani-
ce pro Prahu 1 a 3 v Hybernské ulici 30, Praha 1, tel. 24 21 09 43.

Nadûje pfiiná‰í nadûji

Většině lidí se při vyslovení slova Naděje vybaví jen pomoc bezdomovcům. To ale
zdaleka není vše, pomoc lidem bez domova tvoří asi jen 20 procent náplně činnosti.
Dalšími klienty Naděje jsou senioři a mnoho péče se věnuje mentálně postiženým ob-
čanům. Protože Naděje má u nás na Žižkově dvě ubytovny a také nezanedbatelná
část klientů pochází z našeho obvodu, přišel k nám do redakce Miroslav Švára, ve-
doucí pražského střediska, aby nám vysvětlil základní principy fungování Naděje.
● Kteří lidé nejčastěji vyhledávají vaši pomoc?
Často k nám chodí důchodci s velmi nízkým důchodem, lidé propuštění z výkonu trestu,
kteří se obávají návratu do místa svého bydliště, muži po rozvodu, kteří najednou ztrácí
nejen manželku, ale i děti, byt, nezřídka práci a končí na ulici. Pro mladé, kteří v osm-
nácti letech opustili bez jakéhokoliv zázemí dětské domovy, máme Dům na půli cesty, kde
se učí samostatně žít a hospodařit.
● Co všechno jste schopni pro klienty zabezpečit?
Naší zásadou je pomáhat jenom těm, kteří chtějí ve svém životě něco změnit. Máme te-
rénní pracovníky, kteří kontaktují naše potencionální klienty přímo na ulicích, nádražích,
squatech. Naprostá většina z nich nemá doklady, takže první kroky směřují k jejich zno-
vunabytí, a pak se je snažíme vrátit do normálního života, především najít jim práci.
Celkem máme v Praze tři ubytovny - u vás na „trojce“ v Krásově ulici a noclehárnu na
Husitské. Ubytovna pro ženy je Na Slupi v Praze 2. V současnosti budujeme velký staci-
onář pro seniory v Záběhlicích. Pobočky a ubytovny máme celkem v jedenácti oblastech
České republiky.
● Kdo vás financuje?
Žijeme z grantů, z darů městských částí, máme příspěvek od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR, také od Magistrátu a samozřejmě dostáváme dary od soukromých osob. Pro
bezdomovce nechci žádný luxus, stačí jen chleba a čistá postel.
● Jak vás občané celkově hodnotí?
Jen málo lidí si uvědomuje, že tím, že tyto lidi nakrmíme, umyjeme a zabezpečíme jim
základní zdravotní pomoc, dost výrazně posílíme bezpečnost v okolí. Když mají co jíst
a jsou v teple, tak nemusí krást a loupit. Podmínkou pro přijetí k nám je očista a lékařská
prohlídka, kterou je nutno ve čtrnáctidenních termínech opakovat. Podařilo se nám takto
například zachytit a vyléčit mnoho infekčních kožních nemocí. Náš lékař dokonce dia-
gnostikoval i tři případy tuberkulózy. Nebýt nás, tak ti lidé roznášeli nákazu dál.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho optimismu a vytrvalosti ve vaší nelehké práci

Michaela Púčiková

PraÏské vajíãko 2001

PraÏská snítka 2001

Do obvodního kola recitační soutěže Pražské vajíčko, které se konalo 20. a 27. 3. v KVS
Trojka, se přihlásilo 90 soutěžících ze všech základních škol Městské části Praha 3. 
Odborná porota ve složení Rudolf Kvíz - předseda a členové Jiří Gabriel a Luďa Marešo-
vá ocenila soutěžící v jednotlivých kategoriích takto: 0. kategorie: Diplom - A. Babická
ZŠ Chelčického, bez postupu - P. Jirát ZŠ J. z Lobkovic ● I. kategorie: Čestné uznání -
D. Pražák ZŠ Lupáčova, H. Keindlová ZŠ Perunova, L. Rudová ZŠ V Zahrádkách,
Diplom - K. Rathouská ZŠ J. z Lobkovic, bez postupu - Diplom - D. Hausknecht ZŠ Lu-
páčova, s postupem - Jan Fiedler ZŠ Lupáčova ● II. kategorie: Čestné uznání - J. Ťuík
ZŠ Lupáčova, A. Pospíšil, J. Říha ZŠ Chelčického, M. Portychová ZŠ Lupáčova, Diplom
- B. Svojková ZŠ J. z Poděbrad, bez postupu - Diplom - D. Pauzová ZŠ J. z Lobkovic,
s postupem - T. Pánková ZUŠ Štítného ● III. kategorie: Čestné uznání - A. Šnáblová,
J. Kučírek ZŠ J. z Lobkovic, M. Hošnová ZŠ Lupáčova, Diplom - A. Němcová ZŠ Lupá-
čova, bez postupu - Diplom - I. Glaserová ZŠ Lupáčova, s postupem - J. Šnábl ZŠ Peru-
nova ● IV. kategorie: Čestné uznání - M. Jelínková ZUŠ Štítného, J. Synek ZŠ K Luči-
nám, V. Štěpánek ZŠ Perunova, Diplom - B. Valentová ZUŠ Štítného, bez postupu -
Diplom - T. Svobodová ZŠ J. z Lobkovic, s postupem - A. Watierová ZUŠ Štítného.
Vítězům obvodního kola blahopřejeme a děkujeme všem učitelům za kvalitní přípravu
soutěžících.
Městského kola Pražského vajíčka 2001, které proběhlo 7. a 8. 4., se zúčastnilo 92 dě-
tí z celé Prahy. Za Prahu 3 získala Čestné uznání Ivana Glaserová ze ZŠ Lupáčova.
Blahopřejeme! Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení kultury

Zahájení ãinnosti kontaktního stfiediska OS Diakonie Úpice
Občanské sdružení OS Diakonie Úpice organizuje a zprostředkovává pomoc
potřebným občanům a lidem v životní krizové situaci na území ČR a zajišťu-
je pomoc trpícím a lidem v nouzi v naší republice i kdekoli na světě. 
Do střediska v Broumově či Úpici se může zasílat poštou ai po železnici do ČD Brou-
mov nebo dovážet do sběrných míst: 
veškeré letní a zimní oblečení, nejvíce jsou potřeba zejména mikiny, trička, tepláky,
spodní prádlo, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, obuv, hygienické a toaletní po-
třeby, prací a čistící prostředky, veškeré domácí potřeby, stany, spacáky, elektrotechni-
ka, televize, rádia, pračky, chladničky a použitelný nábytek.
Tyto darované předměty pomohou občanům se zdravotním postižením a občanům, na-
cházejícím se v sociální nouzi, i lidem, kteří jsou v jiné krizové životní situaci (neza-
městnaní, osamělé matky, pěstounské rodiny, bezdomovci, propuštění vězňové a jinak
potřební občané).
Humanitární a charitativní organizace zajišťuje soustřeďování materiálních a finančních
darů na celém území ČR. Tato činnost je značnou finanční zátěží, především doprava
je velice nákladná, a proto je OS Diakonie Úpice vděčno za každý finanční dar.
Lidé ale mohou pomoci i poskytnutím veškerého poškozeného textilu, který by jinak
skončil v popelnicích. Vše se dále zpracovává a z výtěžku se financuje tato velice po-
třebná činnost. Své humanitární dary mohou občané též předávat i v příslušných sběr-
ných místech v Praze.
Nově otevřené kontaktní středisko na Žižkově: Prokopova 4/216 (v budově Betlém-
ské kaple ČCE), 130 00 Praha 3, vedoucí střediska Marta Pešková, tel.: 22 78 18 00.
Provozní doba: úterý-čtvrtek 13-17.30 h. 
Toto středisko zajišťuje: ● mezinárodní prezentaci činností OS Diakonie Úpice ● vy-
dávání informačního listu/bulletinu Diakonie v němčině a angličtině ● zřízení a údržbu
internetové stránky Diakonie v němčině a angličtině ● informace o činnosti a akcích
Diakonie pro cizojazyčná periodika vydávaná v Praze ● překlad výročních zpráv do
němčiny a angličtiny ● hledání zahraničních partnerů pro projekty Diakonie ● infor-
mační službu ● sběrné a výdejní místo ● dobročinný bazar.
OS Diakonie děkuje za každou pomoc a dar.  

Flora opût kvûtinou na Vinohradské tfiídû
Už druhým rokem probíhající rekonstrukce budovy bývalého hotelu Flora na Vinohradské ulici se chýlí ke konci. Skončí se tak příběh,
tolik podobný desítkám pražských domů, které postihl průběh restitučních tahanic a snahy různých zájemců exkluzivní budovu výhod-
ně získat. Je dobře, že i díky ÚMČ Praha 3 se po právním vyřízení restitučních nároků mohl objekt nabídnout zájemci, který by se zto-
tožnil s požadavky města i památkářů a zajistil řádnou opravu celé budovy a přispěl po dlouhých letech k zvelebení této části Vinohrad.
V neposlední řadě je dobře, že Flora bude opět sloužit široké veřejnosti.
Ve výběrovém řízení objekt získala Všeobecná zdravotní pojišťovna a od poloviny roku 1999 byly zahájeny stavební a rekonstrukční prá-
ce. Dům postavený v letech 1926 - 1936 architektem Aloisem Kroftou jako součást výstavby domů ve Vinohradské, Orlické a Přemy-
slovské ulici je Pražským ústavem památkové péče zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek. Pro VZP a pro stavební firmu
SATER to znamenalo, že se od zahájení oprav musela držet požadavků památkářů na zachování původního architektonického vzhledu
objektu, citlivě obnovit především vstupní halu a bývalý kinosál vystavěné ve stylu art deco. Ředitel stavební firmy Ladislav Komárek
potvrdil, že i nenávratně zničené části byly nahrazeny replikami tak, aby Kroftův rukopis zůstal věrně zachován.
Vedení VZP detailně sleduje časový harmonogram prací i finanční rozpočet. Podle vyjádření ústřední ředitelky VZP Jiřiny Musílkové je
financování rekonstrukce hrazeno
z vlastních investičních prostředků
schválených Správní radou VZP a Parla-
mentem ČR. VZP dosud neměla svou
vlastní administrativní budovu, a tak ú-
středí sídlilo na pěti pronajatých místech
po Praze, za něž ročně vynakládalo přes
40 milionů Kč. Vzhledem k výši těchto
nájmů lze oprávněně hovořit o poměrně
rychlé návratnosti investic do nové
budovy.
VZP by si měla budovu převzít v polo-
vině letošního roku. Nejsložitější opera-
cí při stěhování bude přemístění výpo-
četního centra jednak pro jeho složitost,
ale především proto, že nesmí být ani na
den přerušen jeho chod. Nejhezčí části
bývalého hotelu Flora budou veřejnosti
denně přístupné, neboť v bývalém kino-
sále bude zřízeno přepážkové pracoviš-
tě, kde budou vyřizovány všechny poža-
davky a nároky občanů pojištěných
u VZP.

Dr. Zdeněk Kučera, foto Martin Mašín

Ubytovna v Krásově ulici slouží těm, kteří již našli zaměstnání, na přechodnou dobu

Obvodní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka 2001 se konalo 3. a 5. dubna v KVS
TROJKA. Soutěžilo 90 soutěžících a jejich výkony hodnotila odborná komise ve složení
Josef Chmel - předseda, Josef Vlasák a Jiří Růžička. Ocenění soutěžících v jednotlivých
kategoriích: ● 0. KATEGORIE - Diplom bez postupu: D. Bergmanová - ZŠ Pražačka,
Z. Brdičková a M. Chotovinská - MŠ Jeseniova, Jonáš Hájek - ZŠ Jeseniova, Čestné
uznání: sbor - MŠ Libická ● I. KATEGORIE - Diplom s postupem: V. Šaumanová - ZŠ
Žerotínova, K. Hrdá - ZŠ Lobkovicovo, Diplom bez postupu: K. Pokorná a M. Wolfová
- ZŠ Jeseniova, Čestné uznání: T. Daribazar - ZŠ Vlkova ● II. KATEGORIE - Diplom
s postupem: B. Radoza - ZŠ Pražačka, M. Borecká - ZŠ Jeseniova, Diplom bez postu-
pu: R. Hronovská - ZŠ Lupáčova, E. Bedřichová a S. Ziková - ZŠ Žerotínova, Čestné
uznání: L. Košner - ZŠ K Lučinám ● III. KATEGORIE - Diplom s postupem: I. Gla-
serová a J. Žáková - ZŠ Lupáčova, Diplom bez postupu: M. Tomaníková - ZŠ Jeseniova,
L. Zindelová - ZŠ K Lučinám, Čestné uznání: K. Reiblová, M. Štěpánková - ZŠ Lupá-
čova ● IV. KATEGORIE - Diplom s postupem: E. Pavlů a B. Valentová - ZŠ Lobkovic,
L. Mendlová, B. Tafatová a J. Krucká - ZŠ Lupáčova, Diplom bez postupu: V. Palacká -
ZŠ Pražačka, Čestné uznání: neuděleno ● KATEGORIE Muzikál - Diplom s postu-
pem: B. Radoza - ZŠ Pražačka, B. Tafatová - ZŠ Lupáčova
Postupujícím přejeme hodně úspěchů v Městském kole Pražské snítky 2001.

Christof Lange, farář I. farního sboru ČCE,
která nabídla Diakonii své prostory, zahájil
29. 3. spolu s dalšími hosty činnost střediska
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„ÎiÏkov 21. století“
Městská část Praha 3 ve spolupráci s Klubem přátel Žižkova
a Klubem fotografů amatérů v Žižkově vyhlašuje fotografickou
soutěž ke 120. výročí povýšení Žižkova na město.
Podmínky soutěže:
1. Do soutěže se můžou přihlásit všichni občané bez omezení věku.
2. Fotografie budou na téma - např.: „Lidé z mého okolí“, „Události, které stojí za zaznamenání“, „Proměny Žižkova“ apod.
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografie - 18x24 cm, odvozeniny při zachování delší strany.
4. Fotografie označené na rubové straně jménem, adresou, věkem a příp. telefonem zašlete na adresu: Úřad městské části, odd. kultury,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3.
Uzávěrka soutěže je 14. září 2001. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníky soutěže vyrozumíme do konce září. Hodnotné ce-
ny vítězům budou slavnostně předány v říjnu. Vítězné fotografie budou uveřejněny v Radničních novinách a na internetových stránkách
MČ Praha 3 - www.praha3.cz
Vstupní poplatek za účast v soutěži je 20 Kč.
U vítězných a vystavených snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propagaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěž-
ní fotografie nebudou zasílány zpět autorovi. Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí odd. kultury

Minulost a budoucnost
Portugalska ve fotografiích

Ve výstavní síni ATRIA proběhla od 29. 3. do 22. 4. výstava portugalských
fotografií jako odpověď a poděkování za výstavu, která se pod názvem
Žižkov fotogenický uskutečnila v městské části Lisabonu Ajuda - v Portu-
galsku v roce 1999. Vernisáž proběhla v den našeho státního svátku 28. 10.
a své práce tu tehdy představilo pět pražských fotografů. Pořadatelé výstavy
vycházeli z přesvědčení, že Žižkov jako nezaměnitelný fenomén je natolik
fotogenický, že jeho fotografiím porozumí i lidé odlišného jazyka a kultury.
Na březnovou vernisáž v žižkovském ATRIU přijali pozvání jak bývalý vel-
vyslanec v Portugalsku Dr. Václav Hubinger, tak tajemnice portugalské am-
basády Tereza Kol de Alvarenga, za pořadatele výstavy pak Maria Ângela
Cunha z Hnutí mládeže v Abraveses. Fotografie Augusto Almeidy, doku-
mentující tvrdý život na portugalské vesnici v padesátých letech, kontrasto-
valy s druhou částí výstavy, kde bylo představeno Portugalsko budoucnosti
prostřednictvím fotografií pořízených u příležitosti Expa 98. Nad výstavou
převzal záštitu starosta MČ Praha 3 a starosta ve Viseu, Institut mládeže
v Abraveses, Parque Expo 98 SA, Portugalské ministerstvo kultury a Portu-
galské centrum fotografie.

Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Tajemnice portugalské ambasády Tereza Kol de Alvarenga

V ÎiÏkovském divadle tekla
za zpûvu písní krev

Odchovanci specifického cimrmanovského humoru v březnu po právu ocenili i dílo
jiného velikána - tentokrát spolehlivě historicky doložitelného - Josefa Váchala. Nej-
méně poosmé totiž v ŽD uvedl Ochotnický divadelní spolek Filigrán z Litomyšle Pů-
vodní operu - Krvavý román (premiéra v r. 1997). Verše podle Váchalovy knihy se-
psal a vše zrežíroval mistrův obdivovatel Ladislav Horáček, klavírního doprovodu
(z děl od Smetany přes Šlitra až po Kaťušu) se skvěle zhostila Magda Žáková...
Pro lepší orientaci začneme v r. 1924, kdy v Praze-Vršovicích vyšla dřevorytci, malíři,
grafikovi a svéráznému literátu Josefu Váchalovi v 17 výtiscích Kulturně a literárně his-
torická studie - Krvavý román. Inspirací mu byl tzv. lidový krvák, který nejen sbíral, ale
jako autor se ho snažil po všech stránkách pozvednout na vyšší - univerzální úroveň. To-
to původní vydání pak fotografickou cestou představilo v r. 1990 jako svou první vyda-
nou publikaci nakladatelství Paseka. Majitelem je Ladislav Horáček, název si vypůjčilo
od jedné z autobiografických postav právě z tohoto románu. A další souvislosti: Litomyšl
se pyšní kuriozitou v podobě nenápadného stavení, které uvnitř skrývá neobyčejné bo-
hatství - Portmoneum. Toto Muzeum, dříve domek místního učitele, knihovníka a nadše-
ného sběratele Váchalova díla Josefa Portmona, je totiž dokonalou obrazárnou s vymalo-
vaným nábytkem, který litomyšlský občan Portmon běžně užíval. Nenajdete tu jediné
místo či věc, které by se nedotkla mistrova ruka. Váchala si litomyšlští cení natolik, že tu
má i „svou“ sgrafity vyzdobenou ulici J. Váchala, kde se kruh uzavírá: Manželé Švehel-
kovi ze zdejšího Knihkupectví a antikvariátu Paseka jsou členy a spoluzakladateli Ochot-
nického divadelního spolku Filigrán. (Herečka Hana Švehelková absolvovala v r. 1985 li-
dovou - nynější Ježkovu konzervatoř mj. u profesora I. Vyskočila, který tenkrát nemohl
učit na státní škole.) Jiní se rekrutovali z litomyšlské restaurátorské školy, kterou spolu-
založil opět Ladislav Horáček. Ale vraťme se konečně do Žižkovského divadla, kde se prá-
vě začíná. Navzdory úvodnímu varování režiséra a vypravěče v jedné osobě, že ...umě-
leckých přístupů a jiných obtěžujících hovadin je naše zpěvohra zcela prosta, a výzvě ...
zbavte se představy, že jste obecenstvo inteligentní, a nechte se unášet svými nejnižšími
pudy, se nikdo z diváků budících povětšinou dojem, že právě rozum a inteligence je do di-
vadla přivedly, naštěstí nenechal odradit. Odměnou pak byl bohatý kulturní zážitek,
umocněný hereckými výkony (znalci, usadivší se prozíravě na balkoně, měli navíc mož-
nost díky neposednému rubášku ocenit urostlou postavu Agátky in natura), hudbou, širo-
kou škálou dějových rovin, ale i stylovou dekorací vycházející tematicky z atmosféry
Portmonea. Filigránu se zkrátka podařilo uskutečnit původní záměr ...ucpati povážlivou
trhlinu v českém divadelnictví a vyplniti citelnou mezeru na naší operní scéně. A co více,
tímto vynikajícím představením jeho členové povýšili dnes poněkud pejorativní význam
slova ochotnický na úroveň, která mu odedávna právem náležela.

Text a foto Eva Horníčková

Rozhlasová stanice Regina je urãena PraÏanÛm

Podûkování
V koncertní a výstavní síni ATRIUM v Čajkovského ulici ukončila po 12 letech své pů-
sobení ředitelka paní Ela Hyková. Během této doby zde spolu s dvěma kolegyněmi uvedla
do povědomí nejen místních návštěvníků pravidelné koncerty komorní hudby, cykly Set-
kání se souborem Musica Bohemica a jeho hosty, písničky Malé české muziky J. Pospí-
šila, varhanní koncerty nebo koncerty pro seniory za symbolické vstupné. 
Do ATRIA můžete také zajít každý měsíc na novou výstavu.
Jako nastupující ředitelka byla 1. dubna ve výběrovém řízení potvrzena její kolegyně,
PhDr. Eva Vedralová, která zde v ATRIU již od ledna 1992 vytvářela dramaturgii kon-
certní síně a připravovala také koncerty pro školy z naší městské části.
Paní Ele Hykové děkujeme jak za redakci Radničních novin, tak i za Úřad městské části
Praha 3, který je zřizovatelem Atria, a jistě i za mnohé další spokojené milovníky hudby
za její dlouholetou činnost a přejeme jí do dalších dnů vše nejlepší. -sp-

FOTOHÁDANK A

Vážení „pamětníci“, v minulém čísle RN jsme vás při hádání ulice, ve které se nacházel
obchod Fr. Svátka, poněkud zmátli. Jde totiž o dům rohový čp. 515, se vchodem z Chlu-
movy ulice. Podle našeho věrného čtenáře a „pamětníka“ J. Bady byl postaven krátce před
rokem 1875 pravděpodobně stavebníkem Janem Waňkem, byl zde hostinec a také poli-
cejní služebna. Několik z vás dokonce upozornilo na původní nárožní domovní znamení
- bohužel při pozdější rekonstrukci odstraněné - podle kterého se dříve tomuto domu ří-
kalo U Žižkova dubu. Správná odpověď však zní, že velkoobchod nábytkem se nachá-
zel v ulici Štítného. Těší nás, že jste si našli čas a odpověděli nám. Tentokrát nás navíc
potěšil i milý dopis od 22leté čtenářky, žižkovské rodačky, která Žižkov - jak se v dopise
přiznala - teprve poznává, a to i prostřednictvím našich novin. Třem vylosovaným -
M. Ryklovi, J. Vendolské a V. Mickovi - posíláme slíbenou knihu.
Naše dnešní hádanka je určena opravdovým znalcům. Uhádnete, k čemu tato stavba pů-
vodně sloužila a kde se nalézala? Odpovědi zasílejte do redakce Radničních novin,
Lipanská 7, 130 00 Praha 3 do 11. 5. 2001.

Eva Horníčková a redakce, foto z archivu Miroslava Čvančary

Zvláštní škola nakročila do nového milénia
Podobně jako ostatní instituce, kterým se podařilo přežít rok 2000, i Zvláštní škola ve Slezské se prosmýkla přes magickou hranici me-
zi druhým a třetím tisíciletím. Její budova má neobyčejnou minulost, protože není jen klasickou školou. Žertem říkáme, že je to škola
navýšku. Dům, který dnes stojí v blízkosti vodárenské věže, se naši předkové rozhodli zbudovat v r. 1905. Původním záměrem byla kon-
cepce činžovního domu s centrálním schodištěm a bočními bytovými jednotkami. Paradoxně se sem však žádní nájemníci nenastěhova-
li a budovu začalo využívat dívčí lyceum - tehdejší středoškolské zařízení. To v roce 1953 vystřídala zvláštní škola z Belgické ulice. Za
zmínku stojí ještě fůze se zvláštní školou v Jeseniově ulici v roce 1976.
Škola, která vychovává a vzdělává děti se specifickými vzdělávacími potřebami (mentálně postižené) sídlí v soukromém domě a částeč-
ně ve vedlejším obecním domě. S paní domácí nemáme problémy, nájemné je regulované, smlouva o pronájmu byla prodloužena do ro-
ku 2012, naše plány a záměry některých stavebních úprav vesměs podporuje (a také financuje). V posledních dvou letech se nám poda-
řilo kultivovat dvůr (sportovní hřiště), suterénní prostory (keramika, posilovna), od tohoto školního roku hodujeme ve zrekonstruované
jídelně a co je nejdůležitější, již několik měsíců žijeme v suchu a jistotě pod zbrusu novou pálenou střešní krytinou. Plánů na zvelebení
a zušlechtění prostředí pro kultivaci hlaviček a dušiček našich svěřenců je ještě mnoho.
Vlivem slabých populačních ročníků je obecným problémem úbytek žáků, násobený jistě perspektivně správnou, avšak ne vždy úplně
precizní integrační snahou základních škol. Je nám jasné, že při samozřejmé kvalitě výuky, profesionálních a lidských pedagogických
přístupech, vytváření důsledné, veskrze však pozitivní atmosféry školy a maximálně úspěšné přípravě na vstup do učebních oborů mu-
síme nabízet další programy především v zájmové a mimovýukové oblasti. Budoucnost, atraktivita a kvalita zařízení našeho typu spočívá
zřejmě v otevřenosti zájmových kapacit po celý den a také v pestrosti nabídky. A tak naši žáci pracují na 12 počítačích, modelují v ke-
ramické dílně, tuží tělo na hřišti (v mrazu též na kluzišti) a v posilovně, hospodaří v moderní kuchyňce, zkulturňují ducha hudbou i vý-
tvarnem. Pedagogický sbor je konsolidovaný, věkově vyvážený a nepostrádá mužský element. Snad pouze nejmladší, porevoluční ab-

solventi jsou tím pověstným šafránem,
který schází a určitě by kolektiv patřič-
ně přikořenil. Při škole funguje i Speci-
álně pedagogické centrum poskytující
diagnostické, terapeutické a poradenské
služby. Odborné pracovnice pomáhají
dětem a rodičům - v rámci hlavního
města i mimopražským - řešit rozličné
výchovné a vzdělávací problémy.
I když současná situace není zvláštním
školám nejpříznivěji nakloněna (viz ná-
vrh nového školského zákona), myslíme
si, že i ve třetím tisíciletí má tato forma
péče o mentálně postižené děti své ne-
sporné opodstatnění (rozhodně neběží
o žádnou separaci) a že celá společnost
prostřednictvím svých zastupitelů ošetří
výchovu a vzdělávání handicapovaných
ku prospěchu jich samotných. Na prvém
místě jde přece o plnohodnotné začleně-
ní do společnosti.

Jan Linhart, zástupce ředitele, 
Zvláštní škola Slezská 68, Praha 3

Výkon divadelního spolku byl oceněn dlouhotrvajícím 
bouřlivým potleskem, s nímž byl nadmíru spokojen 
i režisér L. Horáček (druhý zleva)

Z  H I S T O R I E  N A Š I C H  Š K O L

Hlavním úkolem a smyslem vysílání Českého rozhlasu Regina je zpravodajství a publicistika z Prahy a okolí.
Ve všední dny vysílá Regina zprávy s výjimkou půlnoci každou celou hodinu a od 6 hodin ráno do 18
hodin také každou půlhodinu. 
V 7, 13 a v 18 h vysílá Regina hlavní zpravodajskou relaci Události dne. 
Ve vysílání ČRo Regina převažuje proudové živé vysílání. Každý den vysílá pět základních proudů: zpra-
vodajsko-publicistický Dobré ráno s Reginou, dopolední magazínový Dopoledne s Reginou, odpolední zábavně-informační
Odpoledne s Reginou a navazující S vámi v Praze a večer klidný Večer s Reginou (v pátek Regina koktejl). 
Ve všední dny v 18.15 h přináší ČRo Regina Pražanům aktuální diskusní pořady „Mezi námi“ o problematice hlavního
města a jeho městských částí, kde hovoří i jejich starostové a svými názory se mohou zapojit i posluchači. 
V noci a v sobotu i v neděli jsou v programu vysílání různé pořady určené širokému spektru posluchačů. 
Součástí celodenního vysílání jsou samozřejmě pravidelné Kulturní tipy.

VŠEDNÍ DNY 
● Zprávy: 5-12.30 a 14-17.30 každou
půlhodinu; 19-22 a 01-02 každou hodinu 
● Události dne: 7, 13 a 18

SOBOTA 
● Zprávy: 06-10 každou půlhodinu a od
11 každou hodinu 
● Události dne: 13 a 18

NEDĚLE 
● Zprávy: 00-14 každou hodinu; 15-18
každou půlhodinu a od 18 každou
hodinu ● Události dne: 18

VYSÍLACÍ  SCHÉMA :
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V tomto čísle uveřejňujeme psy, kteří jsou již delší dobu v útulku. Máte-li zájem o psího
kamaráda a vyhovoval by Vám některý z nabídky, volejte Domov pro opuštěná zvířata
- 85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, tel. 22 116 370.
� PES, kříženec vlkodava a knírače. Nalezen 30. 4. 2000. Je kastrovaný, k lidem pří-
tulný a mazlivý. Potřebuje hodně pohybu a velký prostor.
� PES, dvouletý kříženec rotwailera, silně dominantní. Je vhodný pro zkušeného ma-
jitele. Krásný pes, hodný na lidi, kteří to s ním umí. Není vhodný pro rodinu s dětmi.

� PES, německý ovčák, desetiletý.
Nalezen 7. 10. 2000. Příjemný, klidný,
poslušný, vhodný do bytu i na hlídání.
� PES, osmiletý německý ovčák.
Nalezen 20. 10. 2000. Je temperament-
ní, přítulný, poslušný, dobrý hlídač
i kamarád.
� PES, čtyřletý kříženec knírače.
Nalezen 6. 5. 2000. Dobrý hlídač, vhodný
na zahradu, hodný k lidem.
� PES, šestiletý střední knírač.
Výborný společník, krásný pes, trpěli-
vý, sportovní. Nehodí se k domácímu
zvířectvu.
� PES, šestiletý kříženec knírače.
Pro nezvladatelný temperament byl
vrácen náhradním majitelem. Nyní je
kastrovaný. Je vhodný spíše na zahra-
du. Mazlivý a věrný.
� PES, pětiletý kříženec od dlouho-
době hospitalizované paničky. Rozmaz-
lený, nyní kastrovaný. Je velice tempe-
ramentní, dobrý hlídač, vhodný spíše
na zahradu.
	 PES, desetiletý kříženec teriera.
Nevidí na jedno oko. Byl přivezen 13. 2.
2001. Majitelka je dlouhodobě v nemoc-
nici a nemůže se o psa starat.

Kdo mû chce?

Následující dopis nám poslal náš pravidelný čtenář, který sice již na Praze 3 nežije, ale jako rodilého Žižkováka ho moc
potěšil článek Dr. Zdeňka Šestáka o loutkářské tradici na Žižkově uveřejněný v č. 2 našich novin. Rádi jeho vzpomínky
otiskujeme i pro vás.
Narodil jsem se v r. 1924 v Chlumově ulici a po dokončení 1. tř. obecné školy na Prokopově náměstí v r. 1931 jsem dal-
ší léta svého mládí a dospívání prožil v tehdy nové části Žižkova - mezi Ohradou a Pražačkou. Po celou dobu německé
okupace jsem chodil cvičit do tehdejší DTJ - Pražačka v domě č. 132 v Koněvově ulici. (Dnes je tu posilovna, tzv. fitcentrum). Tam jsem
kromě tělocviku prožil nezapomenutelná léta v krásném prostředí loutkářského kolektivu, vedeného aktivním a nadšeným loutkářem
Aloisem Plichtou. Přes těžkou dobu okupace jsme hráli za vydatné podpory starosty Jednoty Aloise Pakosty české národní pohádky. Těloc-
vična byla každou neděli naplněna dětmi i dospělými a tato činnost v těžké době národního útisku zůstala hluboko v mé paměti a velmi
zapůsobila na mé celoživotní vlastenecké myšlení. Po násilném uzavření žižkovského Sokola přišli mezi nás další přátelé, Sokolové, a tak
jsme v úzké spolupráci upevňovali naše národní sebevědomí. I můj otec se jako vynikající řezbář zasloužil vyrobením řady krásných lou-
tek o úspěch našeho divadélka. To hrálo ještě několik let po válce, ale úmrtím Aloise Plichty a odchodem nás mladých do života svoji čin-
nost ukončilo. RNDr. Miroslav Císař, Praha 6

●

Vážená redakce, rádi bychom Vaším prostřednictvím poděkovali rodině, která nám nedávno moc pomohla. Před časem jsme se totiž u-
jali štěňátka, které chtěl jeho majitel utratit. Čiperného pejska nám bylo moc líto, a tak se neplánovaně stal významným členem naší ro-
diny. Psí známku s příslušným číslem a označením ÚMČ Praha 3, kterou hrdě od té doby nosil, se mu však jednoho zimního dne poda-
řilo úspěšně ztratit. Naše hledání pod čerstvě napadaným sněhem bylo bezvýsledné. Už jsme se připravovali, že si zažádáme o známku
novou, když u nás jednoho dne zazvonili mladí manželé i s dítětem a ztracenou známku nám osobně předali. Moc nás to potěšilo. Náš
pejsek je nyní už zase legitimní a my nesmírně oceňujeme úsilí, které bylo třeba vynaložit ke zjištění jeho totožnosti. Děkujeme proto
touto cestou poctivým a dobrým lidem i ochotné paní z oddělení poplatků na radnici, která nás - a především našeho nezbedného pejska
- jako v detektivním příběhu vypátrala. Manželé Kahounovi, Praha 3

Pí‰ete nám...

Va‰e bezpeãí nám není lhostejné
Tento titulek je určen především seniorům, kteří jsou z hlediska kriminality jednou z nej-

ohroženějších skupin obyvatel. Oddělení pre-
vence Městské policie hl. m. Prahy se proto sna-
ží tuto skutečnost napravit a konstatování
z titulku uvést do praxe. Již podruhé se pracov-
níci tohoto oddělení vydali za občany přímo do
ulic a největší odezvu nalezli na náměstí Jiřího
z Poděbrad, kde za pěkného počasí vyhledává
místo k odpočinku mnoho seniorů. Pracovníci
oddělení prevence využili této příležitosti a se-
známili je se smyslem této akce. Starším lidem
byly nabídnuty v rámci jejich bezpečného pohy-
bu v silničním provozu fosforové samolepky,
které se snadno umístí například na hole. Všem
zájemcům včetně maminek s malými dětmi by-
ly kromě důležitých informací nabídnuty i sa-
molepky „Bezpečný domov“ spolu s bezpeč-
nostními řetízky na dveře. Protože se tato
netradiční forma práce setkala s velkým zájmem
náhodně oslovených občanů, bude Městská poli-
cie v těchto preventivních aktivitách pokračovat
i nadále.
H. Krumlovská, odd. prevence MP hl. m. Prahy

Útulek JUDr. Dagmar Matinové
JUDr. D. Matinová pocházela z významné prvorepublikové rodiny, která po znárodnění
přišla o veškerý majetek. Nápravy křivd po pádu komunismu se dožila z celé rodiny už
jen ona, a tak jí byl jako jediné dědičce navrácen rodinný majetek. Protože její životní kré-
do bylo pomoci těm, kteří se nemohou proti zvůli člověka sami bránit - založila v roce
1992 nadaci. Prvním úkolem byla výstavba útulku pro opuštěná a týraná zvířata. Zaháje-
ní provozu v roce 1995 se však již paní doktorka nedočkala, zemřela v roce 1994.
Nadace JUDr. Dagmar Matinové je charitativní nezisková organizace, která spravuje
Ústav na ochranu zvířat. Ústav se stará o opuštěná zvířata, která se ocitla v nouzi, a vy-
hledává pro ně nové pečovatele. Ústav je rozčleněn do čtyř účelových zařízení: Dočasný
domov opuštěných psů, jehož cílem je poskytovat dočasnou komplexní péči a výživu
psům, kteří ztratili domov, kteří se zaběhli nebo kterým zemřel majitel. Poskytují zde i do-
časný azyl psům, o které nemohou z vážných důvodů jejich majitelé pečovat. Součástí ú-
tulku je také Dočasný domov opuštěných koček, veterinární klinika s hospitalizační
nemocniční částí a vzdělávací centrum, jehož úkolem je podílet se na výchově dětí a do-
spělých a i v třetím tisíciletí přinášet inspiraci pro odpovědný a láskyplný vztah člověka
ke všem stvořením. -pú-
Ústav na ochranu zvířat, Dolnoměcholupská 58, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy,
tel. 72 70 1819, fax 72 70 28

Oslava slunovratu hudbou
Svátek muzikantů známý pod názvem Evropský Svátek hudby se každoročně koná na počest letního slunovra-
tu 21. června ve více než 100 zemích světa a 140 městech naší republiky. Na této nekomerční slavnosti, jež le-
tos proběhne již posedmé, vystupují hudebníci bez nároku na honorář a místa konání jsou veřejnosti volně pří-
stupná. PŘIHLÁŠKY zasílejte do 15. 5. 2001 - budou podkladem pro koordinaci koncertů a jejich propagaci.

Podrobné informace najdete na adrese Evropský Svátek hudby - ČR, Rámová 4, 110 00 Praha 1, tel. 24 81 83 97, fax 232 27 30,
info@svatekhudby.cz, www.svatekhudby.cz -sp-

Praha v srdci sprejerÛ ?
Hlavní město Praha v lednu zahájilo kampaň proti graffiti Praha
v srdci sprejerů? Jejím záměrem je omezit aktivity sprejerů na úze-
mí hl. m. Prahy. O této problematice jsme uveřejnili podrobné infor-
mace v lednovém čísle našich novin, tentokrát vás chceme upozornit
na to, co se připravuje: ● Od března se s kampaní Praha v srdci spre-
jerů? Pražané setkávají v tramvajových vozech, od počátku dubna ta-
ké v prostorách metra ● Počátkem května bude v galerii Town v pod-
zemí budovy Nové radnice, nám. Franze Kafky 1 zahájena výstava
Graffiti ve městě - Graffiti in Town, na níž budou prezentována „ži-
vá“ graffiti na dřevěných deskách a fotodokumentace nejrůznějších
podob graffiti z Čech i zahraničí. Město je složitý organismus a vy-
tvořit příjemné prostředí je těžký a nikdy nekončící úkol. V souvis-
losti s graffiti jde o oslovení všech, kterým vzhled města není lhostej-
ný nebo kdo ho mohou svým chováním přímo ovlivnit.
Záleží i na vás. Všechny podstatné informace naleznete na:
www.Praha-graffiti.cz. Z materiálu tiskového oddělení MHMP

Foto Michala Púčiková

UNITED COLOURS OF AKROPOLIS - Jaro 2001
Jarní a letní porci hudební smrště z celého světa zahájila 23. 3. maďarská zpě-
vačka a etnografka IRÉN LOVÁSZ doprovázená česko-slovenskou kapelou
TEAGRASS. Zpěvačka je svým repertoárem spřízněná s Mártou Sebestyen - čer-
pá z hudby maďarských menšin v Transylvánii, kterou mnohokrát procestovala.
Své poslední album natočila s brněnským Teagrassem. Jedna z nejzajímavější ka-
pel české World Music scény GOTHART křtila 20. dubna nové CD. 
2. května se vrací do Prahy HABIB KOITÉ (na snímku) & BAMADA. Od po-
slední návštěvy Prahy si charismatický malijský griot podmanil i Spojené státy
a nyní u nás odstartuje rozsáhlé evropské turné u příležitosti vydání nového CD
Baro. Koité pochází z rodiny griotů - to jsou afričtí dědiční přenašeči tradiční slo-
vesné kultury, udržující v paměti historii kmenových společenství podobně jako
třeba trubadúři.
16. května máte jedinečnou šanci prožít nezapomenutelný večer s kapelníkem
Klezmatics FRANKEM LONDONEM a jeho druhou skupinou KLEZMER
BRASS ALL STAR, jejíž hudba stojí na půl cesty mezi bujarými romskými de-
chovkami z Balkánu a syrovým jazzem z newyorského downtownu. 
28. května přijďte na balkánský bigbít v podání neotřelé akvizice pražské hu-
dební scény AHMED MÁ HLAD.
6. června nastane dlouho očekávaný návrat NEOČEKÁVANÉHO DÝCHÁNKU.
Autorka a zpěvačka Zuzana Groschupová se navrací z mateřské dovolené na první koncert kultovní kapely. 2. srpna z Velké Británie
a Indie dorazí THE BOLLYWOOD BRASS BAND - asijský underground z Anglie s virtuózní ženskou dechovou sekcí. -pú-

Z· nám. Jifiího z Lobkovic otevírá 
matematickou a novû basketbalovou tfiídu

Fakultní škola PF UK s právní subjektivitou, školní jídelnou, dru-
žinou a s velkým sportovním areálem otevírá pro r. 2001/2002 tři
6. třídy, kam přijímá žáky z celé Prahy. Je možné se hlásit do třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal.
V loňském roce se žáci přípravky (4.-5. tř.) stali Mistry ČR v mi-
nibasketbalu díky úzké spolupráci s trenéry USK Praha. Dále do
třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných před-
mětů. Přijímací testy proběhnou na škole ve čtvrtek 3. 5. v 9 h.
Přihlášky získáte z Internetu nebo ve škole. Další šestá třída bude
pracovat podle klasického učebního programu ZŠ, i v ní jsou do-
sud volná místa.
Škola má dlouholetou tradici, poskytuje kvalitní podmínky v od-
borných učebnách pro rozvoj schopností žáků. Disponuje moder-
ně vybavenou pracovnou výpočetní techniky s přístupem na Inter-

net i nově vybudovaným informačním centrem (denně 14-18 h)
pro mimoškolní činnost. Je vybaveno PC s připojením na Internet
pevnou linkou a množstvím výukových i jazykových programů,
TV okruhem s videopřehrávačem a výukovými videokazetami,
knihovnou s beletrií, encyklopediemi a časopisy.
V oblasti využití volného času nabízíme širokou škálu zájmových
kroužků, např. sportovní klub Lobkowicz, který využívá všechny
prostory moderního sportovního areálu, provozuje 24 kroužků
(přes 300 dětí). Menší děti mohou trávit svůj volný čas v družině,
kde pod vedením kolektivu vychovatelek pořádají mnoho akcí
i pravidelných zájmových aktivit.
Podrobnější informace na www.lobkovicovo.cz nebo na tel.
727 348 69. Ivana Černohorská

V turnaji košíkové st. žáků se bylo na co
dívat. Každé družstvo mělo ve svém středu
několik vytáhlých mladíků, kteří se košíko-
vé věnují pravidelně. Výkonnost jednotliv-
ců umocňovala bouřlivá divácká kulisa,
touha po vítězství evokovala mnohdy až
přehnanou bojovnost. Do finále se kvalifi-
kovali vítězové skupin - ZŠ Lupáčova, Je-
seniova a překvapivě Vlkova. Bylo bojov-
né, nervózní, ale mělo výbornou úroveň.
O jeho vyrovnanosti svědčí i nastřílené bo-
dy. Vítězná ZŠ Lupáčova 48, druhá Jeseni-
ova 40, třetí Vlkova 41.

Mini Miss Aerobic na Žižkově
Prvním držitelkám titulu Mini Miss Aero-
bic jsme poblahopřáli v pátek 6. 4. 2001
v DDM Na Balkáně. Pro některé soutěžící
poněkud náročná úvodní část aerobiku
a step-aerobiku již dávala tušit budoucí
favoritky, vlastní skladby potom potvrdily
ty nejlepší. V kat. ml. žákyň - jednotlivci si
titul odnesla Tereza Jelínková, st. žákyně -
jednotlivci Tereza Šimonová (ZŠ Chelčic-
kého), v kat. družstev Pavla Polomská,
Majda Portová, Ivana Kaňková (ZŠ K Lu-
činám). Gratulujeme všem účastnicím
k pěkným výkonům a těšíme se nashleda-
nou při příštím ročníku soutěže.

●

Velmi dobrou úroveň měly v uplynulém

měsíci sportovní soutěže v Poháru starosty.
Odstartoval je turnaj florbalu mladších.
Chlapci tuto hru opravdu ovládají, nechy-
běly technické finessy, přesné kombinace,
pohotová umístěná střelba. V 25 zápasech
padlo 112 branek, 11 přihlášených druž-
stev hrálo nejdříve ve skupinách. Do závě-
rečného finále se probojovalo Havlíčkovo
nám., nám. J. z Poděbrad, Lupáčova, Peru-
nova, Žerotínova. Ve vzájemných duelech
nikdo nedominoval, každé družstvo se ra-
dovalo z vítězství i okusilo hořkost poráž-
ky. Prvenství si vybojovali chlapci ze ZŠ
nám. Jiřího, o pořadí na dalších místech -
Lupáčova, Žerotínova, Havlíčkovo nám.
a Perunova - rozhodl při bodové rovnosti
brankový rozdíl. vk

SPORT

�

�

Smutně dopadl pokus naší radnice o kultivaci nevábné pasáže Be-
zovka. V tomto případě jde pouze o bezohledný vandalismus, pro-
tože s uměním tyto výtvory nemají vůbec nic společného.
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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: 900 01 946, 

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481
■ DARUJI černé kopačky č. 38. 
Tel. 22 78 28 16 - přes den

■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu ne-
bo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 227 201 86 nebo 0602 659 885

■ Prodám osmidírkové Martensky, téměř
nové, černovínové, č. 7. Tel. 0604 54 12 56
■ Prodám velkou pokojovou rostlinu Pan-
danus vhodnou do haly. Velikost 2x2 m.
Tel. 71 77 11 83
■ Prodám nový rotoped za 3 000 Kč /pů-
vodní cena 7 560 Kč/. Tel. 79 13 880 ne-
bo 0607 865 175
■ TENISOVÝ ODDÍL SPOJE PRAHA
na Balkáně 812, Praha 3 nabízí pronájem
tenisových dvorců. Přijmeme též omeze-
ný počet nových členů. Tel. 684 94 64

■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 627 75 03,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR prová-
dí úklid domů, chodníků a kanceláří.
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklido-
vých prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 22 713 324, 0606 894 544, 0603 595 209

■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
0602 212 089

■ Vyklízení, malování, kácení stromů,
koupelny renovace, zednictví i v zimě.
Po–pá 8 - 16 h na tel.: 71 73 31 57. 
Provize za velké zakázky

■ KREJČOVSTVÍ - M. Vlnasová,
Ostromečská 5, P-3, tel.: 644 10 88

■ Opravy praček Whirpool, Tamat
a Tatramat. Tel. 684 06 61, 0603/360 136

■ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, možno i úklid
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK 
za sucha i za mokra přístr. Rainbow.
Tel. i zázn. 80 76 35, 0607 240 407, 
0602 954 439

■ Kvalitní • obkladačské • zednické •
instalatérské • malířské • lakýrnické •
střešní práce. 
Tel. 0603 349249, 0603 349 249

■ Astrologické poradenství, výklad  ta-
rotových karet i po telefonu. Ing. Vo-
ráčková tel . 627 65 07, 0607 679 674

■ Máte zájem zredukovat svou váhu? Pos-
kytujeme nezávislé informace. Pí Marie
Tel. 24 81 31 25 (9 - 15 h)

■ Rekonstrukce bytů + kanceláří.
Tel. 0602 212 089

■ Obchodní firma nabízí  uplatnění 5 lidem
ve velkoobchod. maloobchod. a odbytu.
Kontakt: 24 81 31 25, 9 - 15 h, pí Šimková
■ CK Vonek nabízí důchodcům rekr.
pobyt v Mar. Lázních a Strážnici od
1 620,- Kč/týden + polop. 145,- Kč/den.
Inf. 71 77 32 27 tel.+ zázn.

■ Vyměním 3+1, 75 m2, II.kat., WAW,
s majitelem, P-3 za menší nebo stejný
v domě se zahradou. Tel. 22 78 28 16,
0604 166 129.

■ 1+1 I. k. 64 m2, hala , komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3, dopl.
možný. Tel. 80 88 18
■ Přenechám zahrádku na Balkáně. 
Tel.: 22 116 323, 22 71 75 99
■ Vyměním 1+1, 2.kat. 43 m2, P-3 Slez-
ská za větší I.-III.kat.Tel. 0603 551 327
■ Sklad 90m2 vč. kancel., sam. bud.
ve dvoře  blíže TV věže, regály, tel., WC.
Tel  227 189 37

INZERCE

SLUÎBY

NEMOVITOSTI

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 
- Radlická 76, Praha-5, Smíchov 5155 2305
- 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

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

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

ZDARMA ZMĚŘENÍ ZRAKU PŘI NÁKUPU NOVÝCH BRÝLÍ.
Poskytujeme veškeré služby v oboru oční optiky, 

aplikujeme kontaktní čočky.

Vinohradská 118, Praha 3, objednávky na tel./fax: 71 73 40 22
Minská 7, Praha 10, objednávky na tel.: 71 72 45 93

Výběr brýlových obrub již od 150,– Kč.
Otevřeno: po – pá 8 – 18 hod.

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
a zprac. podn. záměrů

mluvíme anglicky a rusky,
zajišťujeme i kancelářské služby.

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

Prodáme rychle vaše

• B Y T Y •
• D O M Y •

z a  Va š e  c e n y
P r á v n í  j i s t o t a

Navštivte nás na adrese
RÁJ NEMOVITOSTÍ

Jičínská 4, Praha 3
Přímo na metru „A“ FLORA
Tel. 6731 5793, 7273 0420

6731 5794, 7273 0387
reality@raj-nemovitosti.cz
www.raj-nemovitosti.cz

OPĚT V PROVOZU !!!
Koněvova 11, Praha 3 - TEL. 0723 44 38 36

e-mail: fitness.jip@seznam.cz www.hicom.cz/fitness

REKONDICE - REGENERACE

- rekondiční, sportovní a klasické masáže

- posilovna - občerstvení

barevná typologie - vizážistka
Informace o otevírací době, cenách apod. na tel. čísle.

FITNESS CLUB

POLICIE âESKÉ REPUBLIKY

ZŠ s rozšířenou 
plaveckou výukou 

P-2, Sázavská 5, 
bude 6. 6. přijímat 
do 5. a 6. ročníku 

žáky se zájmem o plavání. 
Přihlášky k dispozici ve vrátnici nebo poštou. 

Informace na tel. 
225 101 82, 225 224 06

Besedu
s ministrem pro místní rozvoj a místopředsedou ČSSD

PETREM LACHNITEM
pořádá obvodní výkonný výbor ČSSD v Praze 3.

Beseda bude zaměřena k rozvoji Prahy, 
především k jejímu 3. obvodu 

a k otázkám bytové a komunální politiky.
Beseda se uskuteční 15. května v budově Žižkovské radnice

(ve velké zasedací síni)
Zahájena bude v 18 hodin.

Občanské sdružení

hledá 

praktického lékaře 
na celý úvazek.

Dále přijme sociální pracovníky
a muže na civilní službu. 

Kontakt: 

ing. Lhotová 

Varšavská 37, Praha 2 

Tel. 22 52 11 10

● Kriminalisté Prahy 3 ve spolupráci s policisty z oddělení
boje proti organizovanému zločinu zadrželi na Praze 3

45letou I. D., která se dopustila nedovolené výroby a držení
omamných a psychotropních látek. V průběhu cca jednoho roku

vyráběla a podávala drogu „Braun“ svému druhovi, který se stal na této látce zá-
vislý. Dále nejméně 10x prodala drogu „Pervitin“ - dávku za 300 Kč - další oso-
bě. Jmenované bylo vyšetřovatelem OÚV Prahy 3 sděleno obvinění z výše uve-
dených trestných činů a byl dán návrh na vzetí do vazby.
● Policistům Prahy 3 se podařilo během března zadržet 5 osob, které mají na svě-
domí vloupání do osobních vozidel na Praze 3. Soustřeďovali se na krádeže auto-
rádií, autozahrádek i věcí, které řidiči v autech zanechali. Všichni pachatelé byli
zadrženi při činu nebo bezprostředně po jeho spáchání. Vzhledem k tomu, že vy-
krádání zaparkovaných vozidel je jednou z věcí, která nejvíce trápí jak občany,
tak policisty, žádáme obyvatele Prahy 3, aby věnovali zvýšenou pozornost oso-
bám pohybujícím se kolem zaparkovaných aut. Pokud vyvstane podezření na pá-
chání trestné činnosti, prosíme volejte na linku 158 nebo na tel. 614 532 35. 
Za spolupráci všem předem děkujeme. pplk. Jiří Neurwith, ředitel

JAK SI VYBRAT AUTOŠKOLU? ôTĚTE 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

VINOTÉKA NA FLOŘE
VINARIUS  s.r.o.
Přemyslovská 44/186, Praha 3

(blok mezi ulicemi Jičínská a Sudoměřská)

tel.: 22 72 25 16

Kvalitní vína za rozumnou cenu.

Literatura o víně, CD s moravskou hudbou.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

OTEVÍRÁME V KVĚTNU!
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4
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 29. 5.

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
Zápisy do kurzů na školní rok 2001/2002

od 4. 6. každé pondělí a středu od 14 do 18 h,  Zápisový týden: 25.-28. 6.
KLUB KULIČKA
Kulička s Míšou - jednotlivé pestré dopolední programy - denně 9-12 ● malování,
cvičení, zpívání, pohádky, překvapení z medvědí krabičky ● určena dětem od 2,5 let
odpolední cílené programy klubu Kulička
Kulička s malováním a s keramikou, Kulička s tanečky, Kulička s angličtinou a keramikou

Kurzy - výtvarné, pohybové, počítačové, jazykové, hudební
dopolední kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi
Keramické kurzy, točení na hrnčířském kruhu
Voltiž - gymnastika na koních pro děti od 6 let
Jezdecký výcvik a péče o koně
Stolní tenis pro všechny - otevřená herna pro děti i dospělé každý všední den od rána do večera

PŘIPRAVUJEME:

Prázdniny 2001 - Duhové léto s Trojkou
program pro děti od 5 do 15 let, které tráví část prázdnin v Praze, turnusy týdenní,
možnost účasti i v jednotlivých dnech (projížďky na koních, vyhlídkové lety nad Pra-
hou, koupání, výlety, keramika, stolní tenis).
pro děti od 6 let - jezdecký výcvik 23. 7.-27. 7., 30. 7.-3. 8. a 6. 8.-10. 8.
ZÁŽITKY Z CEST (poutavá vyprávění z různých zemí světa ve spolupráci s CK Adven-
tura) od 18 hodin ● st 2. 5. Irsko, st 9. 5. Korsika, st 16. 5. Sulawesi, st 23. 5. Jihoafric-
ká republika, Namibie, st 30. 5. Thajsko

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

Obvodní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
v Praze 3 vás zve:

15. 5. út 16.30 h Z Chicaga 

ke krásám národních parků 

a do Las Vegas - promítání

18. 5. pá 15 h Májové odpoledne 

- umělecký soubor Albatros
Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16, Praha 3.

KURZY
● ARTETERAPIE
Čt 19. 4. od 18 h cena: 60 Kč
pro mládež i dospělé
praktický seminář - poznávání sebe sama
prostřednictvím barev a tvarů
Info: P Červenková
AKCE
● PÁLENÍ ČARODEJNIC 2. 5. od 18 h
hry, soutěže i táborák s opékáním vuřtů
pro všechny ježibaby a ježidědky
/masky vítány/
Info: P. Červenková
● TURNAJ VE FLORBALU 12. 5. od 9 h
pro neregistrovaná družstva, startovné 50 Kč
Info: Z. Pipková
● TURNAJ V PIŠKVORKÁCH 1. 5. od 14 h
Info: J. Chmel
KLUBY
● INTERNET KLUB
Po od 19 h Út, Čt od 13.30 h, od 19 h, resp.
20 h rezervace den předem/ osobně, telefo-
nicky, cena 30 Kč/za první půlhodinu, dále
20 Kč/ za půlhodinu, možnost využití i pro
školy v individuálních termínech
Info: J. Chmel
● POZNÁVÁME HRADY - klubový výlet
na zámek BŘEZNICE
So 19. 5. sraz v 7 h. Info: Z. Pipková
● VÝTVARNÝ KLUB - malování na trička
Pá 4. a 11. 5. od 14 h. Info: K. Němcová
● VÝTVARNÝ KLUB - keramika pro mlá-
dež a dospělé
So 5. a 12. 5. od 14 h kurzovné: 400 Kč
Info: K. Němcová

● VÝTVARNÝ KLUB - keramika pro rodi-
če a děti
So 19. a 26. 5. od 14 h
Kurzovné: děti 160 Kč, dospělí 200 Kč
Info: K. Němcová
LETNÍ TÁBORY
Horní Malá Úpa - Krkonoše cena: 2 700 Kč
termín: 1. 7. -12. 7. Info: P. Červenková
Olivětín u Broumova cena: 3 400 Kč
termín: 30. 6. -14. 7. nebo 15. 7. -29. 7. 
Info: J. Bendová
Černovice u Tábora cena: 2 150 Kč
termín: 8. 8. -15. 8. Info: V. Kotrba

V ceně táborů jsou zahrnuty doprava,
ubytování v pevných objektech,
strava, pedagogický, zdravotní dozor,
pojištění a veškeré náklady spojené
s programem 

AKCE V PRAZE
BAREVNÝ TÝDEN
termín: 2. 7. - 4. 7. cena: od 130 Kč/ den
program: rekreačně-sportovní - výlety ke ko-
ním a do okolí Prahy, koupání v bazénu
s toboganem aj. 
KERAMICKÝ TÝDEN
termín: 9. 7. - 13. 7. cena: od 160 Kč/ den
STŘEDOVĚKÝ TÝDEN
termín: 16. 7. - 20. 7. cena: od 130 Kč/ den
FOTODÍLNA
termín: 20. 8. - 24. 8. cena: od 190 Kč/ den
TÝDEN S TENISEM
termín: 27. 8. - 31. 8. cena: 1200 Kč
KONTAKTUJTE NÁS JIŽ TEĎ

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

K V ù T E N

Štítného 5, 130 00 Praha 3,
tel. /fax 22 780 396, 22 781 860

Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1. út Dobytí Severního pólu
9. st Vražda v salonním coupé

10. čt Blaník
11. pá Posel z Liptákova
13. ne 16 a 19 h Záskok
22. út Švestka
23. st Záskok
24. čt Hospoda na mýtince
25. pá Švestka
27. ne 16 a 19 h Lijavec
30. st Švestka
31. čt Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE
14. po J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená

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

procházka
28. po M. Calábek: Zavraždění svaté

Celestýny  PREMIÉRA
HOSTÉ DIVADLA
2. 5. st B. Hrabal: Taneční hodiny pro star-

ší a pokročilé
Malé divadlo České Budějovice

17. čt 19.30 Koncert: Krausberry
20. ne 19.30 Koncert: Schovanky a Jiří

Veisser

Pokladna ATRIA - předprodej zahájen
23. 4. (otevřeno ve dnech konání koncertů
hodinu před začátkem). Telefonická rezer-
vace vstupenek na č. 22721838. 
PŘEDPRODEJ TICKETPRO. 

9. st 19.30 „JAKO MOTÝL NA TVÉ
DLANI“ - Koncert akustické expe-
rimentální a meditativní hudby. 
IRENA a VOJTĚCH HAVLOVI

16. st 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA A JEHO
HOSTY Řídí Jaroslav Krček. Čtvrtý
koncert abonentního cyklu

17. čt 18 ROZPUSTILE I VÁŽNĚ
O JARU, LÁSCE A ZPÍVÁNÍ
Pražský dětský sbor a jeho přípravné
oddělení PRAMÍNEK

21. po 14 VERNISÁŽ VÝSTAVY
„OBNOVA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO
Z PODĚBRAD“

22. út 19.30 PĚVECKÝ SBOR ČVUT
23. st 19.30 ADAM A EVA - Moravské

balady o životě od kolébky k do-
spělosti. JANA LEWITOVÁ
a VLADIMÍR MERTA

24. čt 19.30 PETR GRAU - flétna,
BARBARA KŮRSTENOVÁ - cem-
balo, JAROSLAV NOVÁK - kytara
Program: J. S. Bach, A. Piazzolla, E.
Bozza, C. Bolling aj. 

26. so 15 ROŽMBERSKÁ KAPELA -
Soubor historických nástrojů řídí
František POK 
PRO SENIORY SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ 10 KČ !!!

31. čt 17 VERNISÁŽ VÝSTAVY
KAREL FRANTA

Ostatní akce:
10. čt 18.30 ZUŠ I. Hurníka - koncert žáků
21. po 19 ZUŠ Šimáčkova - koncert absol-

ventů
25. pá 10.30 Hrajeme si s písničkou - kon-

cert pro školy
30. st 18.30 ZUŠ Tuklatská - koncert žáků

VÝSTAVNÍ SÍŇ - otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
Do 20. 5. PETR JEDLIČKA - malba,
plastika
21. 5. - 27. 5. „OBNOVA NÁMĚSTÍ
JIŘÍHO Z PODĚBRAD“
Architektonické návrhy úpravy zeleně
pořádá Městská část P-3
1. 6. - 30. 6. KAREL FRANTA - ilustrace
pro děti

Kino Aero
Praha 3, Biskupcova 31, tel. 71 77 13 49, fax:
697 53 45, e-mail: info@kinoaero.cz. Po-
kladna otevřena vždy hodinu před představe-
ním. Předprodej vstupenek na celý měsíc
denně od 17 do 21 h. Vstup na představení o-
značená FK (Filmový klub) s členským prů-
kazem AČFK. Bar otevřen denně 16-23
h (i během promítání). Sál je vybaven zvuko-
vým systémem DOLBY DIGITAL. Další in-
fo na www. kinoaero.cz. 

1. út 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ
VZTAH

2. st 19 Setkání s žižkovskými umělci
3. čt 20 VELKÝ KÝCHAČ - premiéra

krátkometrážního filmu Nora Držiaka
4. pá 18 a 20.30 GHOST DOG - CESTA

SAMURAJE
23 MAZACÍ HLAVA

5. so 18 a 20.30 CABRIOLET
23 PULP FICTION

6. ne 18 a 20.30 MODRÝ SAMET /FK/
FRANCOUZSKÝ FILM

7. po 18 JULES A JIM
20.30 U KONCE S DECHEM

8. út 18 KŘESTNÍ JMÉNO CARMEN
20.30 ORFEUS V PODSVĚTÍ

9. st 18 AMERICKÁ NOC
20.30 ALPHAVILLE

10. čt 18 CLEO OD PĚTI DO SEDMI
20.30 BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK

11. pá 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ
KOCOUR
23 LOST HIGHWAY

DOGMA
12. so 18 MIFUNE

20.30 MILENCI
23 THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW

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

NABÍDKA kroužků pro školní rok 2000/2001

13. ne 18 a 21 RODINNÁ OSLAVA
14. po 18 a 20.30 S MILENKOU MÉ

MATKY
15. út 19 Večer Clubu GentlemanůŽižkov

ke 120. výročí povýšení Žižkova
na město
ŽIŽKOVSKÁ ROMANCE /1958/
r. Z. Brynych
TVÁŘ ŽIŽKOVA /1988/ r. P. Václav

16. st 18 a 20.45 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI /FK/

17. čt 18 a 20.30 BUENA VISTA
SOCIAL CLUB

18. pá 19.30 BLUES NIGHT - Bluesová
filmová projekce a koncert Jan
Kořínek & GROOVE featuring
LORENZO THOMPSON -  hvěz-
da současné bluesové chicagské
scény

19. so 18 a 20.30 KAŽDÝ TO RÁD
JINAK
23 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS

20. ne 18 a 20.30 DIVOKÉ MUŠLE
AGNIEZSKA HOLLAND
21. po 18 NEDĚLNÍ DĚTI

20.30 HOREČKA
22. út 18 SAMOTNÁ ŽENA

20.30 EVROPA, EVROPA
23. st 18 OLIVIER, OLIVIER

20.30 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ
24. čt 18.30 WASHINGTONOVO

NÁMĚSTÍ + setkání s režisérkou
A. Holland

25. pá 18 KAMEROVÉ ZKOUŠKY
20.30 TŘETÍ ZÁZRAK

26. so 18 a 20.45 TANEC V TEMNOTÁCH
23 SAMOTÁŘI

27. ne 18 a 20.30 TŘI BARVY -
ČERVENÁ /FK/

28. po 18 a 20.30 OBČAN KANE /FK/
29. út 18 a 20.30 VŠECHNO CO

CHCETE VĚDĚT O SEXU /FK/
FESTIVAL FAMU - Nanečisto

30. st 17 FESTIVAL FAMU NANEČISTO
- nesoutěžní přehlídka nejzajíma-
vějších filmů studentů pražské fil-
mové akademie

31. čt 17 FESTIVAL FAMU NANEČISTO
Dětská představení:

5. so 15.30 Z pekla štěstí
6. ne 13.30 Pane pojďte si hrát

12. so 15.30 Princezna ze mlejna 2
13. ne 13.30 Mikeš - I
19. so 15.30 Princ egyptský
20. ne 13.30 Rytíři Bolek a Lolek
26. so 15.30 102 Dalmatinů
27. ne 13.30 Nápady opičky Žofky

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

1. út 18 Da real hip-hop stuff volume II.
featuring Shabazz The Disciple
(USA) + Freestyle (USA) + DJ
JAZZ (USA) + film Ghost Dog +
videoprojekce

2. st 20 HABIB KOITÉ & BAMADA
(Mali) *United Colours of Akropolis

4. pá 18.30 Rage (Německo)
+ Vicious Rumors (USA)
+ GB ARTS (Německo)

6. ne 19.30 R. Sikora: Nehybnost hraje
Divadlo M. U. T. 

8. út 19 The Legendary Pink Dots
(Velká Británie/Holandsko)
+ special guest

10 . čt 19.30 BOO + TARA FUKI

11. pá 19.30 trans it!VEŘEJNÁ
GENERÁLKA!!!

12. so 19.30 trans it! PREMIÉRA!!!
13. ne 19.30 trans it!2. PREMIÉRA!!!
15. út 20 Psí vojáci *
16. st 19.30 FRANK

LONDON’S KLEZMER BRASS
ALL STARS
- DI SHIKERE KAPELYE
* United Colours of Akropolis

17. čt 20 Vltava *
křest CD „The best of Vltava“

18. pá 18.30 Dimmu Borgir (Norsko) +
DESTRUCTION (Německo) +
SUSPERIA (Norsko)

21. po 19.30 V. Klimáček: Rozkvitli sekery
23. st 19.30 Marek Winkler:

MONOPREMIÉRA!!!  divadlo M.
U. T. 

24. čt 20 Ty Syčáci
křest nového CD „Lék a jed“

25. pá 19 EuroConnections: Ezekiel (F)
+ special guest

26. so 20 SexMob (USA) *
28. po 19.30 Ahmed Má Hlad

+ Rudovous (ČR)
*United Colours of Akropolis

29. út 20 Teatr Novogo Fronta: Olověná
mlha

30. st 20 Teatr Novogo Fronta: Prvotní
příznaky ztráty jména

31. čt 20 Teatr Novogo Fronta: Fabrika
Ljudi

Malá scéna:
3. čt 19.30 VOLNÝ STYL + BAR FYSS
5. so 19.30 Hooker’s - křest CD
7. po 19.30 RADIOS
9. st 19.30 Nšo - či

14. po 19.30 Peter Handke: Sebeobviňo-
vání - Divadlo M. U. T. 

19. so 19.30 ÁLOM
20. ne 19.30 ZVYKNEME SI
22. út 19 Kurtizány z 25. Avenue
27. ne 19.30 Vaříme s Kubou - Divadlo

M. U. T. 

7. roãník Festivalu integrace 
SLUNCE 2001 (22. 5. - 25. 5.)

22. út 11 Valérie a t˘den divÛ - divadelní
skupina NUN

23. st 9.30 Tanec a klavír - DC Paprsek
10 Modr˘ koberec - gruzínsk˘ pfiíbûh
Gymnázium Sladkovského, Praha 3
10.30 Písniãky Lenky Kosinové
11 Bajaja - Arkadie Teplice

24. ãt 9.30 Flétnov˘ soubor - Z· K luãinám,
Praha 3
10 âiri Kloro
romsk˘ hudebnû-pohybov˘ krouÏek
Z· Havlíãkovo nám. , Praha 3
10.30 O dvou sestrách - pohádka
·koly J. JeÏka, Praha 1
11 Cirkus a nejen indiánské pohádky -
Zv· Ofiechov u Brna

25. pá 10 Divadelní workshop Divadla
M. U. T. pro úãastníky Festivalu
integrace SLUNCE 2001

Divadlo Šuplík
Prokopova 100/16

Tel. 227 828 64, www. divadlo-suplik.cz
e-mail: suplik@post.cz
Začátky představení, pokud není uvedeno
jinak, od 19.30 h. Každý večer od 22 h -
Vinyl Sound. Bar otevřen 17 - 03 h. 

1. út Divadlo Na cestě PM tentokrát úplně
nově

2. st 2. repríza: S. Hudský - Bestiář
3. čt Night under Anthena - Kabinet 04 -

komponovaný experimentální večer
4. pá Jungle party - Garden city, Bass

Beast - Dj Suki

VELKÝ ŠLEH VI.
m u l t i k u l t u r n í  f e s t i v a l

Sobota 19. 5. od 12 h až do rána

Music bar BLACK PES 
Praha Klánovice (spojení MHD nebo

vlakem z Masarykova nádraží) 

PLEXIS, Salash, 

Tři čutory, Fast

Food, Chameleon,

2v1, Funky Feast
• Divadla 

Zmalovaný buchty, 

Ztráta drátu

Filmy studentů FAMU 

• Výstavy mladých umělců 

• DJ T.O.M. (rockotéka)

Info o festivalu na
www.volny.cz/velkysleh , Lukáš Beránek,

0604/445 972

e-mail: beranek.lukas@post.cz

5. so Comedy and Beat + předkapela
Heavy Banany

6. ne 19 Knihovna - Chavier Baumaxa
a Em Rodenko - poezie za doprovo-
du kytarové improvizace

7. po 17 Vernisáž - O. Klodner: „Trudobi-
tí“ - Celý naše žití je jen trudobití,
i když se někdy směješ, fakticky. 

7. po Státní film v Šuplíku uvádí: 
Dita Saxová - režie Ant. Moskalyk +
předfilm Monolog , Doteky Stínů -
V. Franče

8. út Divadlo v divadle
9. st This is not story - this is a picture of

a story - Lesbian - multimedia per-
formance

10. čt Night under Anthena - Garden 01 -
audiovizuální představení

11. pá Slide Escape - trip hop
12. so BBP - Androš
13. ne 19 Knihovna - Večery poezie
14. po Státní film v Šuplíku uvádí: Večer

absolventů FAMU (Evžen mezi námi
- Petr Nýdrle)

15. út DERNIÉRA - P. Ladin - Rozhovory
s opovrhovaným člověkem, zvítězí
dobro či zlo?

16. st S. Hudský - Bestiář
17. čt This is not story - this is a picture of

a story - Lesbian - multimedia per-
formance

18. pá PREMIÉRA - P. Ladin - Žák Skála -
muzikál ve verších + music live

19. so l. repríza - P. Ladin - Žák Skála
20. ne 19 Knihovna - Vlado Brabenec: 

„Našel jsem klacek“ + kytarový recitál
21. po Státní film v Šuplíku uvádí: Spalovač

mrtvol - režie J. Herz + předfilm Ma-
lá báseň o štěstí - M. Kučera

22. út 2. repríza - P. Ladin - Žák Skála
23. st P. Ladin - Mobil a SMS, aneb Sex

Mezi Stehna
24. čt Night under Anthena - xx Anthena

xx - na hranici s budoucnem
25. pá Dubonet + dub live
26. so HUKRS
27. ne Knihovna - Extra Super Čtení
28. po Státní film v Šuplíku uvádí: . . . a pá-

tý jezdec je Strach - režie Z. Brynych
+ Počítání pražců - D. Nejedlý

29. út S. Hudský - Obchodník s Vesmírem,
drama o hvězdách..., ve spol. s Pla-
netáriem Hl. m. Prahy

30. st S. Hudský - Bestiář
31. čt Night under Anthena - Kabinet 05 -

komponovaný experimentální večer

Agentura 10:15 uvádí

THE OFFSPRING
19. 6. Peagas Arena, Praha

vstupenky v síti Ticketpro za 495,- Kč


