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Nástavba a celková
modernizace panelov˘ch

domÛ v Jilmové
Rada MČ Praha 3 odsouhlasila dne 21. 2.
další velkou investiční akci v rámci pro-
gramu nástaveb a regenerace panelových
domů. Bude se jednat o vybudování
nástavby na panelových domech Jilmová 
4 - 10, kde vznikne 10 nových bytů
(2x3+1, 2x4+1, 2x3+kk, 2x1+kk, 2x2+kk,
užitná plocha nových bytů 36 - 100m2).
Předpokládaná modernizace panelových
domů zahrnuje především energeticky
úsporná opatření jako celkové zateplení
objektu, opravu a utěsnění oken, regulaci
otopné soustavy či osazení termostatic-
kých ventilů. Podle srovnatelných projek-
tů, které Praha 3 realizovala v minulých le-
tech (nástavba a energeticky vědomá
modernizace panelových domů Kunešova
2-18 a Na Ohradě 2-6), lze u stávajících
bytů dosáhnout až 50% úspory nákladů na
teplo a ohřev TUV. Na provedení těchto
úprav Praha 3 požádala o dotaci Českou
energetickou agenturu.
Komfort objektu bude zvýšen vybudová-
ním čtyř výtahů. Další úpravy, které mají
charakter oprav, zahrnují výměnu ležatých
rozvodů, rekonstrukci kotelny nebo výmě-
nu zdravotní instalace a opravy elektroin-
stalace ve stávajících bytech. Tyto práce bu-
dou hrazeny z plánu oprav na letošní rok.
Celkové náklady investiční akce jsou v té-
to chvíli odhadnuty na více než 36 milionů
Kč. Po dokončení budou stávající byty na-
bídnuty k odkoupení jejich dnešním ná-
jemníkům a nové byty v nástavbě budou
prodány formou výběrového řízení. Výnos
z prodeje bude použit na další opravy pa-
nelových domů v Praze 3.

Milan Český, starosta MČ Praha 3

Cena Fair-Play
pro Boxing Club

Vždy jednou za rok uděluje Český olym-
pijský výbor cenu Klubu Fair-Play. Bývá o-
ceněněním za dosažené sportovní výsledky
v nejrůznějších oblastech - letos se stali
jejími držiteli např. diskař Imrich Bugár
a skokan na lyžích Jaroslav Sakala. Předse-
da ČOV M. Jirásek předal 21. února tuto
cenu také Stanislavu Tišerovi, dlouholeté-
mu trenéru a „duchovnímu“ vůdci Boxing
Clubu Žižkov jak za výsledky, kterých spo-
lu s ním klub dosáhl, tak i za jeho práci
s dětmi a mládeží.
Oddíl si stále dobře vede - v posledním zá-
pase s Plzní získal 12 bodů a je teď na
3. místě v tabulce I. ligy mužů. Do Kladna
si klub zajede 31. 3. na další utkání
a v dubnu se zase chystá na Mistrovství re-
publiky juniorů do Ústí nad Labem. Po
loňském stříbře si 8 startujících borců le-
tos brousí zuby na minimálně jednu zlatou
medaili. Držíme jim palce! S. Peričová

Praha 3 obnovila masopustní tradici jako
jedna z prvních před osmi lety. 
● Letos o pátku 23. 2. byly ze stodesetikilo-
vého pašíka vyrobeny mistry řeznickými
první zabijačkové pochutiny na dvorku žiž-
kovské radnice. ● Večer pak milovníky kla-
sického bigbítu potěšila kapela To neřeš se
zpěvačkou Monikou Jirovcovou v divadle
Šuplík, spolu s krátkometrážním
filmem Tváře autora V. Frančeho.
Na přítomné básnířce, která sou-
časně recitovala své verše, se u-
skutečnil Body Painting (pro ne-
znalé malování přímo na těle),
dále hráli Garden Zitty. Ti nejvěr-
nější vydrželi až do 6.32 h, kdy
se vítal nový den. Šuplík působí
na „trojce“ teprve krátce, ale stá-
lé publikum si již získal. Naplňu-
je tak svůj hlavní záměr - uvádět
autorská představení, hry, které
těžko najdou uplatnění v klasic-
kých divadlech. Nabízí také pří-
jemné klubové posezení a slušné
ceny na baru. ● Již tradičně se
děti těšily na maškarní pohád-
kové odpoledne v sobotu v Palá-
ci Akropolis. Plný sál maskova-
ných broučků bavil Pavel Kočí,
který zároveň moderoval a rozdá-
val dětem výborné koblihy.
Uvedl loutkové divadlo Glanc,
spoustu soutěží, které se střídaly
s dídžejem Tomášem
Ivanovičem. Jak sdělili spokojení
a vytancovaní čerti, princezny
atd., ocenění nejlepšího evrop-
ského DJ pro děti za rok 1999 si
opravdu zasloužil. ● Dospělí na
tom byli s výrobou masopustních
kostýmů podstatně hůř - na večerním Žižkovském maškarním reji se masek objevilo pra-
málo, a tak si odnesly aslespoň cenu z bohatýrské tomboly. ● O masopustní neděli se pak
vařilo v Hospodě u Vystřelenýho oka - o dvanácté zde již stála fronta milovníků jitrniček
a jelítek. Pravda, čekací doby na jídlo byly poněkud delší, ale např. vepřové koleno neví-
daných rozměrů jste si mohli objednat za jednotnou cenu 50 Kč. ● V pondělí 26. 2. diva-
dlo Šuplík připravilo krátké filmy, spojené opět s vydařenými zabijačkovými hody, kde pi-
vo teklo proudem... ● Závěrečnému masopustnímu maškarnímu průvodu v úterý 27. 2.
bylo počasí vlídné - sluníčko vytáhlo rtuť teploměru nad nulu a po Vinohradech se nesl
břeskný zvuk dechovky. Pod vedením principála od Panáků P. Kočího provedla Žižkovan-
ka průvod celou trasou. Za ní kráčel početný dav seniorů, které k vycházce jistě zlákala kro-
mě počasí též hudební účast oblíbené dechovky (její dirigent J. Jelínek oslavil v těchto
dnech 75. narozeniny) a v neposlední řadě i možnost dát si jednoho „Kozla“ zdarma. Ma-
sek bylo oproti loňsku méně, ale byly vtipné a vydařené. Dostavilo se i množství maškar
v raném školním a předškolním věku, takže můžeme s uspokojením říci, že na „trojce“ vy-
růstají nadějné masopustní talenty. Lehce opožděný průvod krátce po čtvrté přivítal před
radnicí starosta Milan Český a symbolicky předal vládu králi masopustu (v civilu Danielu
Adenubimu). Poté masky zamířily na radniční dvorek, kde na ně čekalo občerstvení. Tra-

diční český chléb se solí se snažila hladovcům vnutit veselá kyprá
selka (jinak též zástupce starosty Vl. Holzknecht), která si stěžo-
vala, že jí nějak moc táhne pod sukně. ● Na konečné stanici prů-
vodu, na Kostnickém náměstí, na příchozí opět čekaly mobilní pí-
py, dětem se zase nabízely balonky i cukrová vata, s JOJEM si
pohrávali žongléři. Smutným mementem za maškarním odpoled-
nem pak byla z odpadkového koše vyčnívající maska - bůhvíkde vy-
rvaná haluz snad psího vína. ● Poslední tečkou za tím naším masopus-
tem byl koncert skupiny České srdce v Akropoli.
(Pro přátele Járy Cimrmana: opakuji, byla to taková pěkná tečka
za tím naším masopustem...) Text a foto redakce

Když je čas masopustu, znamená to jediné. Brzy přijde jaro spolu s velikonočními svátky. A již od středověku lidé vědě-
li, že je dobré se na ně pořádně připravit. Oslavy masopustu mají svůj pevný řád - začínají „Tučňákem“, dnem, kdy se
dělaly zabijačky a mělo se hodovat a popíjet co nejvíce, až do úterý, kdy půlnocí začal čtyřicetidenní půst. Ten ukončují
velikonoční svátky, které připadají vždy na první neděli po prvním jarním úplňku - letos to bude 15. duben.

● Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad: 12. 4. 18 h Zelený čtvr-
tek, 13. 4. 15 h Velký pátek - Křížová cesta, 18 h Obřady, 14. 4. 19.30 h Bílá sobota,
15. 4. 9, 11 a 18 h Hod Boží velikonoční - mše svatá, 16. 4. 9, 11 a 18 h Pondělí veliko-
noční - mše svatá
● Kostel sv. Prokopa, Sladkovského náměstí: 8. 4. 9.30 h Květná neděle, 9. 4.
18 h Pondělí Sv. týdne, 10. 4. 18 h Úterý Sv. týdne, 11. 4. 18 h Středa Sv. týdne, 12. 4.
19 h Zelený čtvrtek - Mše svatá na památku Večeře Páně, 13. 4. 16.30 h Velký pátek
- Křížová cesta, 17 h Obřady, 14. 4. 20 h Bílá sobota - Velikonoční vigilie, 15. 4.
9.15 h Hod Boží velikonoční - Slavnost zmrtvýchvstání Páně, 16. 4. 9.30 h Pondělí
v oktávu velikonočním, 17. 4. 18 h Úterý v oktávu velikonočním, 18. 4. 18 h Středa
v oktávu velikonočním, 19. 4. 18 h Čtvrtek v oktávu velikonočním
● Kostel sv. Anny, Jeseniova ulice: 8. 4. 8 h Květná neděle, 9. 4. 17 h Pondělí Sv. týd-
ne, 10. 4. 17 h Úterý Sv. týdne, 11. 4. 17 h Středa Sv. týdne, 12. 4. 17 h Zelený čtvrtek
- Mše svatá na památku Večeře Páně, 13. 4. 14.30 h Velký pátek - Křížová cesta,
15 h Obřady, 14. 4. 20 h Bílá sobota - Velikonoční vigilie, 15. 4. 8 h Hod Boží veliko-
noční - Slavnost zmrtvýchvstání Páně, 16. 4. 8 h Pondělí v oktávu velikonočním, 17. 4.
17 h Úterý v oktávu velikonočním, 18. 4. 17 h Středa v oktávu velikonočním
● Kostel sv. Rocha, Olšanské náměstí: 8. 4. 9 a 17 h Květná neděle, 10. 4. 17 h Úterý
Sv. týdne, 12. 4. 17 h Zelený čtvrtek - Mše svatá na památku Večeře Páně,

13. 4. 16.15 h Velký pátek - Křížová cesta, 17 h Obřady, 14. 4. 19 h Bílá sobota - Ve-
likonoční vigilie, 15. 4. 9 a 17 h Hod Boží velikonoční - Slavnost zmrtvýchvstání Pá-
ně, 16. 4. 17 h Pondělí v oktávu velikonočním, 17. 4. 17 h Úterý v oktávu velikonoč-
ním, 19. 4. 17 h Čtvrtek v oktávu velikonočním
● Kostel sv. Vojtěcha, ulice Na Balkáně: 8. 4. 9 h Květná neděle, 12. 4. 18 h Zelený
čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně, 13. 4. 18 h Velký pátek - Křížová cesta,
18.45 h Obřady, 14. 4. 19.30 h Bílá sobota - Velikonoční vigilie, 15. 4. 9 h Hod Boží ve-
likonoční - Slavnost zmrtvýchvstání Páně, 16. 4. 9 h Pondělí v oktávu velikonočním
● I. sbor Českobratrské církve evangelické, Prokopova 4: 13. 4. 9 h Velký pátek, 15. 4.
9 h Velikonoční neděle, 16. 4. 9 h Velikonoční pondělí
● II. sbor Českobratrské církve evangelické, Čajkovského 10: 12. 4. 19.30 h Zelený
čtvrtek - bohoslužby, 13. 4. 19.30 h Velký pátek - bohoslužby s vysluhováním Večeře Pá-
ně, 15. 4. 9.30 h Neděle Vzkříšení Páně - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
● III. sbor Českobratrské církve evangelické, U Kněžské louky 9: 12. 4. 19 h Zelený
čtvrtek - Pašijová hra, 13. 4. 18 h Velký pátek - bohoslužby, 15. 4. 9.30 h Hod Boží ve-
likonoční - bohoslužby
● Církev československá husitská, nám. Barikád 1: 8. 4. 9 h Květná neděle - boho-
služby, 12. 4. 17 h Zelený čtvrtek - pobožnost, 13. 4. 17 h Velký pátek - pobožnost s čet-
bou pašijí, 15. 4. 9 h Hod Boží velikonoční - bohoslužby

BohosluÏby v dobû velikonoãních svátkÛ

Zástupce starosty Vl. Holzknecht coby právě lapený
žižkovský Pepík
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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.

Starosta MČ Praha 3 a starosta ve Viseu
si Vás dovolují pozvat na výstavu fotogra-
fií současného a budoucího Portugalska
Portugalsko 50 let - obraz venkova,
Město - Portugalsko budoucnosti.

Výstava se koná v ATRIU,
Čajkovského 12, od 29. 3. do 22. 4. 2001.
Slavnostní zahájení proběhne 29. 3. od 14 h.

●

Koncert Harmonia Mozartiana Pragensis
9. 4. v 19 h v kostele sv. Martina ve zdi,
veř. gen. zkouška 8. 4. v 15 h na Praze

10 v Divadle Solidarita, pro seniory
vstupné 5 Kč. Info na 

www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm.
●

ZŠ nám. J. z Lobkovic otevírá opět
matematickou 6. třídu a nově sportovní

basketbalovou 6. třídu. Info
www.lobkovicovo.cz, tel. 72 73 48 69.

●

Základní škola s rozšířenou výukou
jazyků Lupáčova 1 otevírá ve šk.r.

2001/02 tři třetí třídy. 
Přihlášky ve vrátnici školy, podání 

do 11. 4. 2001, info tel. 227 19 321.
●

OS DIAKONIE Úpice, kontaktní stř.
Praha, Prokopova 4/216, P-3, zprostřed-

kovává pomoc potřebným občanům 
a lidem v krizové situaci. Jeho prostřed-

nictvím je možné darovat oblečení, lůžko-
viny, přikrývky, hračky, obuv, předměty

denní potřeby apod. Pomoci lze i poskyt-
nutím veškerého poškozeného textilu,

který by skončil v popelnicích. Vše se dá-
le zpracovává a z výtěžku

se financuje humanitární činnost. 
Otevřeno út - čt od 13 do 17.30 h, info:

tel/fax 22 781 800, zizkov.kontakt@volny.cz
●

III. sbor Českobr. církve evangelické,
U Kněžské louky 9 zve na Zelený čtvr-

tek 12. 4. od 19 h na Pašijovou hru mlá-
deže - na 9 místech v budově i zahradě,
diváci si budou celý příběh osobně pro-

cházet. Všichni srdečně zváni!
●

Zveme na VŠEOBECNÝ BAZAR
do Domu dětí a mládeže, 

Na Balkáně 100, v sobotu 21. 4. od 8 h
Info J. Bendová, tel. 900 22 904 (-910,-913)

●

Klub přátel Žižkova zve 10. 4. v 15 h na
prohlídku kostela sv. Prokopa s výkladem

p. Vl. Kellnara a na vycházku po okolí
s informacemi o historii. Sraz v 15 h na
Sladkovského n. ● Každé út. od 14 do

17 h, Sabinova 8, bus 136, st. Rokycano-
va zpřístupňujeme archiv, knihovnu,

k dispozici jsou časopisy, noviny.
●

Obvodní organizace Svazu diabetiků
ČR v Praze 3 vás zve: 

17. 4. út 16.30 h Ze San Francisca Bry-
ce Kaňonem do Hollywoodu a Los An-

geles - promítání ● 20. 4. pá 15 h Na
rozmarné notě - umělecký soubor

Albatros. Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16.

NOVINKY
PRO SENIORY

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

nový způsob života ve stáří, podporu tě-
lesného a duševního zdraví i aktivní od-

počinek, tj. ● zdravotně rehabilitační cvi-
čení a cvičení pro různá těl. oslabení

● cvičení pro udržení přiměřené kloubní
pohyblivosti a silové schopnosti ● vybra-

ná cvičení jógy, relaxační a dechová 
● aerobní zatěžování, chůze, plavání, au-
tomasáže, rac. stravování a získání subj.
pocitu spokojenosti. Vždy v úterý 9.30 -

10.30 h, info Mgr. M. Pečová, 
tel. 68 49 281, DDM P-3, tel. 900 22 910.

●

Na Výroční členské schůzi Svazu
důchodců 7. 2., které se účastnilo cca
180 členů, byla zhodnocena činnost za

minulý a představeny plány na tento rok.
Hodláme pokračovat ve vycházkách, vý-
letech, zájezdech i kulturních akcích, re-
kreačních pobytech, plavání, uskuteční se
opět taneční odpoledne s hudbou a pose-

zením. Vše opět s mottem: 
„Aby člověk nebyl sám.“

Výbor Svazu důchodců Praha 3
●

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

v DUBNU půlkulaté a kulaté narozeniny,
hodně zdraví a osobní pohody do dal-
ších let: J. Šandovi, F. Dostálové, Z.

Kubínové, A. Machačové, J. Schnéblo-
vé, 

M. Zychové, F. Švarcové, J. Rolandové,
K. Soukupové a V. Auzké.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 23. 4.
1. Soběslavská/Hollarovo n. 2. 4. a 30. 4.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 9. 4.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 17. 4.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 23. 4.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 2. 4. a 30. 4.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 9. 4.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 17. 4.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 23. 4.
10. Ambrožova/Malešická 2. 4. a 30. 4.
11. Jeseniova 143 9. 4.
12. V Zahrádkách/Květinková 17. 4.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 23. 4.
14. Koněvova/V Jezerách 2. 4. a 30. 4.
15. Buková/Pod Lipami 54 9. 4.
16. Křivá 15 - vedle domu 17. 4.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad.
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujete ne-
bezpečné odpady - laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje a pod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci
v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa, uvedené-
ho v seznamu. Kontejnery budou obvykle k disposici vždy od pondělí od 14 h do čtvrtka 16
h. Úklid a výměnu kontejnerů zajišťuje u stanovišť l, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 fa IPODEC - čisté měs-
to spol. s r.o., tel. 858 34 55, u stanovišť 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 fa RPS Ekologie
spol. s r.o. tel. 7265 19 43. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte i na tel.
č. ÚMČ Praha 3 - OZOP - 22 116 363,-366,-300, příp. na dispečinku Pražských služeb a.s. -
66 31 71 98.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 21. 2.

schválila
• rozšíření počtu tiskových stran Radnič-
ních novin ze šesti na osm
vzala na vědomí 
• předložené ekonomické a technické po-
souzení vybudování a provozování centrál-
ního dispečinku kotelen • analýzu situace
obyvatel MČ P-3 z hlediska potřebnosti
sociálních služeb • informaci o projektu
„Zapojení obyvatel Domu s pečovatelskou
službou do zlepšení interiéru jejich domu“
doporučila Zastupitelstvu městské části
• schválit záměr prodeje id. 1/6 bytového
domu čp. 1305 s pozemkem parc. č. 2542
v k.ú. Vinohrady, Jagellonská 14, P-3 spolu-
vlastníkovi • schválit záměr prodeje pozem-
ku p.č. 2777/1 k.ú. Žižkov - U Kněžské lou-
ky 22, P-3 právnické osobě, kterou na
základě výzvy utvoří nájemci bytů v domě
čp. 2142 - U Kněžské louky 22 • schválit
prodej níže uvedených bytových domů s po-
zemky zařazených do II. etapy (2. části) pri-
vatizace bytového fondu dle Zásad postupu
při prodeji bytových domů s pozemky ve
vlastnictví hl. m.: Na Vápence 11, 13, 15, 17
,21, 19; Vlkova 34; Bořivojova 31, 47;
Roháčova 113, 76; Zelenky-Hajského 10;
Čajkovského 30; Viklefova 16, 18, 20; Ma-
lešická 17, 19; Radhošťská 12; Lucembur-
ská 36 • schválit obnovu parku na náměstí
Jiřího z Poděbrad dle návrhu ing. arch.
P. Melkové a zahrnout investiční náklady na
obnovu parku do rozpočtu na rok 2001-
2002 • schválit přejmenování Podpůrného
fondu MČ P-3 na Grantový a podpůrný
fond MČ P-3 • schválit předložený návrh
rozpočtu MČ P-3 na rok 2001 v objemu pří-
jmů ve výši 412 629 tis. Kč, v objemu vý-
dajů ve výši 428 493 tis. Kč a objemem
splátek a úvěru ve výši 10 463 tis. Kč
jmenovala 
• Mgr. P. Jaroše vedoucím Odboru živno-
stenského ÚMČ • I. Povýšilovou vedoucí
Odboru evidence majetku ÚMČ

ze dne 7. 3.
souhlasila
• s provedením rekonstrukce části suterénu
radnice Havlíčkovo nám. 9, P-3 a se zařaze-
ním akce do rozpočtu MČ Praha 3 pro rok
2001 částkou 700 tis. Kč • s výzvou více zá-
jemcům na rekonstrukci stravovacího zaří-
zení v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic • s výzvou
více zájemcům na rekonstrukci výměníkové
stanice v ZŠ v Zahrádkách • s uzavřením
dohody ke smlouvě o dílo na rekonstrukci
objektu Lipanská 14 • s uzavřením smluv
„První pražská mobilní zvonohra“
jmenovala
• PhDr. Evu Vedralovou ředitelkou přís-
pěvkové organizace Atrium - koncertní
a výstavní síň na dobu určitou
schválila
• doplnění komise pro výchovu a vzdělávání
RMČ P-3 o M. Vrabcovou, ředitelku MŠ
Sauerova, jako odborníka s hlasem poradním
vzala na vědomí
• informaci o poskytování pečovatelské
služby občanům MČ P-3 • zprávu o využi-
tí základních škol v MČ P-3 po zápise pro
školní rok 2001/2002 a návrh řešení situa-
ce • návrh na odvolání Ing. J. Koštálkové
z funkce tajemnice výboru pro privatizaci
bytového fondu ZMČ P-3 a návrh na jme-
nování I. Povýšilové do této funkce • návrh
na odvolání Ing. J. Linkové z funkce ta-
jemnice výboru pro územní rozvoj ZMČ
a návrh na jmenování Ing. L. Kotkové do
této funkce • plán kontrol na rok 2001
• zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na rekonstrukci sportovní
plochy v ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic a sou-
hlasila s a výběrem nejvhodnější nabídky
firmy Sport technik bohemia, s.r.o.• dopo-
ručení komise sociální a zdravotní uzavřít
nájemní smlouvu k pronájmu nebytového
prostoru v Lupáčově ulici s MUDr.
H. Noskovou bez výběrového řízení
odvolala
• J. Daňka a Ing. I. Zemana na vlastní žádost
z funkce členů komise obchodu a služeb

Vážení spoluobčané,
praxe „senátorských pondělků“ se již zdárně rozvinula.
Pravidelně se s vámi setkávám, naslouchám vašim pros-
bám, návrhům a bohužel mnohdy i stížnostem. Samo-
zřejmě, že ne vždy je možné pomoci, tedy vyřešit pro-
blém v rámci času, který spolu strávíme. Mnohé
z případů, se kterými se na mě obracíte, jsou složité a je-
jich řešení je dlouhodobé. Nicméně každé setkání je in-
spirativní a já se snažím vaše názory a náměty předat
anebo alespoň konzultovat se zástupci radnice. Naše set-
kání zatím probíhají na půdě Senátu, vzhledem k tomu,
že do již zrekonstruovaných prostor v Mánesově ulici
není dosud nainstalována šikmá schodišťová plošina.
Protože se na mě obrací mnoho z vás, je nutné se pře-
dem domluvit na termínu s mou asistentkou Ludmilou

Píšovou na tel. 0603 925 733. Je možné mě rovněž kontaktovat přes e-mailové adresy:
filipovad@senat.cz, pisoval@senat.cz.
Věřím, že naše vzájemná setkání budou probíhat i nadále. Daniela Filipiová

K É N KO  S E N ÁTO R K Y

Můžete požádat o platby z prostředků německé nadace „Připomínka,
odpovědnost a budoucnost“.
Žádost musí být podána k Česko-německému fondu budoucnosti do 11. 8. 2001.
Ve vlastním zájmu podejte žádost co nejdříve, doklady můžete dodat i později. Podání
žádosti je bezplatné!
Kontaktujte níže uvedenou kancelář, pokud jste např.:
• byli vězněni v koncentračních, internačních či pracovně-výchovných táborech, v ghet-
tu, věznicích nebo káznicích a přinuceni k práci • byli nasazeni na nucené práce v prů-
myslu či veřejné sféře, případně v zemědělství • byli pronásledováni z rasových, politic-
kých či náboženských důvodů nebo jste byli nuceni ukrývat se za nedůstojných podmínek
apod. • byli oběťmi pseudolékařských pokusů nebo jste utrpěli jiné osobní újmy • opráv-
něnými právními nástupci po osobě, která utrpěla výše zmíněné újmy a zemřela 16. úno-
ra 1999 nebo později.
Bližší informace a formuláře žádostí: 
Česko-německý fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacismu, P.O. Box 47, Legerova
22, 120 21 Praha 2, telefon 02/24 26 20 40, fax 02/24 26 30 61, e-mail: cron@cron.cz

Osoby nasazené na nucené ãi otrocké
práce bûhem 2. svûtové války !

V rámci akce Vlajka pro Tibet vyvěsil v pátek 9. března přesně v 15 hodin starosta Milan
Český a jeho zástupce Vladimír Holzknecht z balkonu radnice tibetskou vlajku. Tímto ak-
tem tak již pošesté vyjádřili zástupci naší městské části solidaritu s tibetským lidem. V ú-
vodním projevu se starosta Milan Český mj. zmínil o důsledcích této okupace: ...Chtěl
bych připomenout některá základní fakta dokreslující hrůznost čínského počínání. Vojen-
ské obsazení Tibetu a zásah proti povstání v roce 1959 si vyžádal více než 80 tisíc lidských
životů. Více než jeden milion Tibeťanů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech či v dů-
sledku hladomoru. Z více než 6200 klášterů, chrámů a svatyní na území Tibetu zůstaly do
dnešního dne méně než dvě desítky. Cenná umělecká díla byla ukradena a poté zničena
nebo rozprodána... Poté následovala tradiční meditativní hudební produkce nazvaná Svo-
boda pro Tibet. Na sitár zahrál indické klasické rágy Ladislav Brom a na tabla ho dopro-
vodil Fabrice Michel. K rozjímání přispělo podávání výborného tibetského čaje, vizuální
dojem pak umocnily fotografie z Nepálu, Indie a Tibetu Petra Kouteckého, vystavené
v prostorách radnice. Pro ty, kteří z časových důvodů toto setkání nestihli, byl v ATRIU
připraven ještě večerní koncert.
K mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, kterou si ochránci lidských práv každoročně
10. března připomínají výročí protičínského povstání Tibeťanů v r. 1959, se i letos připo-
jila řada měst, v Praze pak sedm městských částí. Eva Horníčková, foto Jan Dostál 

Tibetská vlajka opût zavlála 
na na‰í radnici

Jak již proběhlo několikrát denním tiskem i Radničními novinami, na tomto náměstí se
chystají velké změny. Krásný prostor, korunovaný pozoruhodným dílem Josipa Plečnika
- chrámem Nejsvětějšího Srdce Páně, se zaslouženě dočká své obnovy. Podrobněji o tom
napíšeme v příštím čísle.
Studie na jeho rekonstrukci zdokumentovaly všechny stávající prvky náměstí a ověřily mož-
nost využití současné zeleně. Díky nim se také zjistilo, že stromy v aleji před základní ško-
lou jsou ve velmi špatném stavu, některé až v havarijním. Vzhledem k blízkosti školy s mno-
ha dětmi muselo být 5. března osm nemocných stromů z celkového počtu 23 poraženo.
Ing. J. Vališová z Odboru zeleně a ochrany prostředí ÚMČ Praha 3 k tomu uvedla: Před

základní školou na náměstí Jiřího z Podě-
brad bylo pokáceno 8 starých dožívajících
lip stříbrných (Tilia tomentosa). Tyto trouch-
nivějící lípy byly napadeny dřevokazným
hmyzem, hnilobami a na některých jedincích
bylo možné vidět plodnice dřevokazných
hub. Protože byla vzhledem ke stavu těchto
dřevin ohrožena také bezpečnost chodců
i majetek, povolil Odbor zeleně a ochrany
prostředí ÚMČ Praha 3 tyto stromy pokácet.
V rámci připravované rekonstrukce parku
na náměstí Jiřího z Poděbrad bude alej opět
obnovena.
Vítězné návrhy na úpravu náměstí budou
od 21. do 27. 5. vystaveny v galerii
ATRIUM, Čajkovského 12.

Stáňa Peričová

Napadené stromy na námûstí Jifiího
z Podûbrad musely b˘t pokáceny

Odbor životního prostředí Magistrátu se na základě zpracovaného „Programu obnovy
uličních stromořadí“ systematicky snaží vysazovat nové stromy do pražských ulic.
Za posledních 5 let se podařilo vysadit více než tisíc nových stromů. Například v oblasti
Vinohrad byly vysázeny stromy v ul. Krkonošská, Šmilovského, Americká a U Kanálky.
Letos se počítá s výsadbou 61 stromů v ul. Slavíkova, která tvoří hranici mezi Prahou 2
a 3. Podrobné dendrologické zhodnocení a stav inženýrských sítí stanovil stromy vhodné
k výměně, i ty, které je možné zachovat. Celkem bude káceno 42 přestárlých a zdravotně
poškozených stromů, 6 stromů bude přesazeno na vhodnější stanoviště. Ke zdárnému rů-
stu nově vysazených dřevin pomůže kompletní výměna zeminy, instalace závlahových
sond a litinových mříží. Následovat bude i pravidelná péče zahrnující závlahu v letních
měsících a správně prováděné pěstební zásahy. Dovolujeme si proto požádat zejména o-
byvatele ulice Slavíkova o trpělivost při provádění stavebních a zahradnických prací.

Ing. Vladimír Študent, vedoucí oddělení městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy

Obnova stromofiadí v ulici Slavíkova

Na snímku je zřejmé poškození kmene
nemocného stromu

Dne 14. 2. 2001 byla založena samostatná organizace - Asociace rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí s působností v Praze 2, 3, 9 a 10. Tato asociace bude dle stanov há-
jit a prosazovat zájmy dětí a mládeže se zdravotním postižením a pomáhat jejich rodičům.
Regionální asociace plánuje realizaci těchto aktivit: • přípravu střediska ucelené rané
péče pro děti se zdrav. postižením v zařízení Prahy 3 • modelový psychorehabilitační kurz
rodičů a jejich dětí raného a raně školního věku • integrační tábor zdravotně postižených
a zdravých dětí v době letních prázdnin • možnost rehabilitačního plavání s odborným do-
zorem • možnost hipoterapie • sociálně právní poradenství na ústředí Asociace • interneto-
vý informační systém pro rodiče zdravotně postižených dětí a pro odborníky • možnost ak-
tivní činnosti dětí v integračních zájmových kroužcích Domu dětí a mládeže, Na Balkáně.
Bližší informace získáte u J. Machka, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dě-
tí v ČR, P-8, Karlínské nám. 12, 186 03, tel. 24816997 l. 230.

Jste rodiãe dûtí se zdravotním
postiÏením ?

Krátce před vyvěšením vlajky - v Obřadní síni
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„Hollarka“ vystavovala v ATRIU
Vernisáž výstavy studentských prací
Výtvarné školy Václava Hollara v žižkov-
ském ATRIU v první březnový den byla
opravdu slavnostní. Byla totiž součástí
oslav 80. výročí založení školy. Úvodní
hudební vystoupení absolventa Miloše Va-
cíka a jeho Tam Tam orchestru (s Terezou
Petrášovou a Martinem Kreuzbergem) na-
víc doložilo, že škola produkuje nejen vý-
borné výtvarníky, ale i skvělé muzikanty.
Přítomní zástupci radnice, mj. Milena
Kozumplíková a Vladimír Holzknecht,
nejprve ocenili temperamentní hudební
produkci, vystavené práce - plakáty a vý-
tvarné objekty jim poté přiblížil ředitel
školy Mgr. Jaroslav Kučera. Tato výstava
však rozhodně není poslední, například
v rámci výměny výtvarných pedagogů by
se ještě letos měli s pracemi studentů i pe-
dagogů VŠVH seznámit milovníci výtvar-
ného umění dokonce až ve Spojených
státech.

Text a foto Eva Horníčková

V letošním roce 80. výročí založení školy
si studenti Střední uměleckoprůmyslové
a Vyšší odborné uměleckoprůmyslové
školy na Žižkově náměstí dali obzvláště
záležet na přípravě i realizaci výstavy
klausurních prací 1.-4. ročníků, která pro-
běhla 26. a 27. 2. v obou školních budo-
vách. Zastoupeny byly již tradičně všech-
ny obory, které na střední škole jsou, tj.
sedm uměleckých a jeden technický. Vy-
soká úroveň vystavených prací opět potvr-
dila výbornou pověst školy, která má mezi
absolventy přední české výtvarníky, so-
chaře, restaurátory, producenty, scénogra-
fy a mnohé další.

Text a foto Eva Horníčková

Klausury 2001
na SUP·

Podle zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen vykonat tu-
to službu, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonávat voj. základní (náhrad-
ní) službu nebo vojenská cvičení. Povinnost civilní službou místo služby vojenské tedy vznikne podáním
prohlášení o odepření výkonu voj. zákl. (náhr.) služby nebo voj. cvičení. Prohlášení podává občan
Územní vojenské správě příslušné podle místa svého trvalého pobytu, a to: a) odvedenec - nejpozději do
30 dnů od ukončení odvodního řízení b) odvedenec, jemuž byl povolen odklad základní služby - nejpo-
zději do 5 dnů po skončení důvodu, pro který mu byl odklad povolen c) voják s přerušenou službou - nej-
později do 5 dnů po skončení důvodu, pro který byl na trvalou dovolenou propuštěn d) voják v záloze -
v době do 31. ledna kalendářního roku. V prohlášení musí být uvedeny důvody a skutečnosti, jimiž chce
občan doložit své tvrzení, že odmítá výkon voj. služby z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání.
Délka civilní služby je o polovinu delší než zákl. (náhr.) služba: ● místo 12 měsíců základní služby -
18 měsíců civilní služby ● místo 3 měsíců náhradní služby - 4,5 měsíce civilní služby. Občan vykonává

civilní službu formou pomocných činností u nevýdělečných nestátních organizací, zejména ve zdravotnictví, v sociálních službách, pro
ochranu životního prostředí, při likvidaci následků živelných pohrom a v jiných obecně prospěšných činnostech. K nástupu výkonu
civilní služby vydává povolávací příkaz úřad městské části, proti povolávacímu příkazu není přípustné odvolání. Po nastoupení k výko-
nu civilní služby vydá občanovi Územní vojenská správa Osvědčení o zániku branné povinnosti.
Podrobnější informace získáte na Územní vojenské správě Praha 3, Ambrožova 2a, tel. 71 77 31 64-5, na ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo n. 9,
referát obrany, tel.: 22 116 201 nebo na http://www.army.cz/vojna/civil.htm.

P o d û k o v á n í
Dne 23. 2. pořádalo 20. Velitelství územní obrany hl. m. Prahy společenský večer ve velkém sále Ministerstva obrany v Praze 6. Tímto
chceme poděkovat paní Evě Ochmannové, majitelce papírnictví v Koněvově ul. 133, za poskytnutí dárku do tomboly.

pplk. ing. Zdeněk Hájek, náčelník Územní vojenské správy P-3

O civilní sluÏbû

připravuje MČ Praha 3 ve spolupráci s Malaché,
o.p.s. Přihlásit se mohou občané ČR ve věku od
15 let. Soutěž je vyhlašována v oboru původní poe-
zie a prózy na témata: „Láska“ a „Praha“, A - po-
ezie, B - próza, I. kat. - do 25 let, II. kat. - od 25 let.
Autor může do soutěže přihlásit dosud nepubli-
kované ● jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu
max. 150 veršů, jeden z nich musí mít formu ronda
● prózu max. v rozsahu 10 stran (velikosti A4) stro-
jem nebo na počítači psaného textu.
Soutěž je anonymní - přihlašované práce nesmějí
být označeny jménem nebo jinými osobními údaji.
Texty psané strojem ve 4 vyhotoveních označené
písmenem a kategorií zašlete na adresu: ÚMČ Pra-
ha 3, odd. kultury, Havlíčkovo náměstí 9, P-3.
Součástí zásilky bude označená obálka stejným způsobem jako texty, v které bude ulože-
na adresa autora - jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště.
Uzávěrka soutěže je 30. června. Účastníci soutěže budou vyrozuměni do 31. 8. o svém
umístění v soutěži. Vítězové soutěže obdrží věcnou nebo finanční odměnu, pamětní list od
MČ Praha 3 a zvláštní cenu Malaché - věcný dar, které budou slavnostně předány v září.
Hodnocení provede odborná tříčlenná porota, kterou jmenuje MČ Praha 3 společně s Ma-
laché.  Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit, příp. rozdělit. 

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí odd. kultury
■

Sté výročí narození J. Seiferta dne 23. 9. také oslaví kulturní klub Malaché spolu s MČ
Praha 3 odhalením pamětní desky na básníkově rodném domě v Bořivojově ulici.
Jejím autorem bude profesor Stanislav Hanzík.

■

Club gentlemanů Žižkov zase žádá ct. pány výtvarníky o pomoc při hledání námětu
k památníku J. Seiferta, který by připomenul skutečnost, že jediný nositel Nobelovy ce-
ny za literaturu se narodil a prožil mládí právě u nás. Památník by se měl úzce vztahovat
k básníkově osobě či jeho dílu, musí být trvalý a na stálém místě. Návrhy budou prezen-
továny u příležitosti 100. výroční narození J. Seiferta v září 2001 a poté se stanou pod-
kladem pro jednání s MK ČR, Magistrátem a dalšími institucemi s cílem realizace toho-
to památníku. Termín ukončení: 31. 8. 2001. Bližší informace redakce Radničních novin
a P. Augusta, tel. 22 717 880. Kontaktní adresa pro odevzdání návrhů: pošt. schránka
Clubu gentlemanů v kině Aero, Biskupcova 31, 130 00 Praha 3.

Známé pořekadlo „Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni“ se 15. února pokusili vyvrátit tvůr-
ci komponovaného pořadu Republika Žižkov v Muzeu hl. m. Prahy. Žižkovský Club
gentlemanů v čele s presidentem a moderátorem večera Zdeňkem Pavelkou touto akcí na-
víc připomněl blížící se 120. výročí povýšení obce Žižkov na město. Příjemnou atmosfé-
ru v zaplněném přednáškovém sále muzea na Florenci nejprve navodil držitel Clubem
gentlemanů každoročně udělovaného čestného titulu Žižkovská osobnost roku - violon-
cellista, multiinstrumentalista a Žižkovák Jiří Hošek spolu se zpěvačkou Martou Balejo-
vou. Zajímavé žižkovské osobnosti, které tak docela nezapadají do univerzálního klišé
o ryze českém Žižkově, pak v přednášce Žižkov nejen český představil historik a esejista
Josef Kroutvor. Například jméno publicistky Mileny Jesenské, místní rodačky známé
vztahem s Franzem Kafkou, bylo později spojováno především s pražskými německými
literárními kruhy. Přednáška byla doplněna četbou ukázek z díla Franze Kafky, německé-
ho básníka, prozaika a esejisty Johannesa Urzidila, který se na Žižkov přistěhoval, a spi-
sovatelské dvojice Jaroslav Žák - Vlastimil Rada. Další člen Clubu gentlemanů Pavel
Augusta pak na dobových fotografiích představil Žižkov jako dynamicky se rozvíjející sa-
mostatné město se zajímavými technickými i kulturněhistorickými stavbami. K prvně
jmenovaným patřila především žižkovská obecní plynárna, která byla v provozu až do ro-
ku 1926 a stávala mezi Penzijním ústavem (dnes budova odborů) a dnešním stadionem
Viktorie Žižkov, nebo jedna z prvních městských elektráren nejen v Praze, ale i ve střed-
ní Evropě - elektrárna na Tachovském náměstí. Až do současných dnů se na počátku ně-
kdejší Husovy třídy u viaduktu (dnes Husitská ulice) dochoval obecní dům z roku 1903
s tehdy nejmodernějšími a největšími pražskými lázněmi.
Oblast duchovní sféry zastoupily fotografie kaple sv. Rocha na Olšanském náměstí, kon-
certní a výstavní síně ATRIUM, jejíž koncertní sál vznikl přestavbou bývalého raně ba-
rokního kostelíka, připomenuta byla i zajímavá historie Žižkovského divadla J. Cimrma-
na ve Štítného ulici. Závěr patřil opět Jiřímu Hoškovi, jeho akordeonu i klavíru
a písničkám Marty Balejové. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká... pak zpíval takřka
celý sál. Příjemné bylo zjištění, že společně s Žižkováky si přišli zavzpomínat i přespol-
ní a že mezi pamětníky bylo vidět i ty, jejichž vzpomínky zatím moc hluboko do historie
nesahají. Eva Horníčková

Kromě kvalitně připravené stálé expozice o historii naší armády ve 20. století bývají v žiž-
kovském Armádním muzeu na vrchu Vítkově zajímavé výstavy. Ta poslední nám připo-
mněla jedno z válečných období, které poznamenalo celé 20. století. Ve dvou výstavních
sálech jste mohli do 16. 3. najít nejen žertovné obrázky z vojenského života nakreslené
našimi legionáři, zejména z vojska na Rusi, ale i karikatury Františka Josefa I., Viléma II.,
tureckého sultána a dalších postav 1. sv. války od jiných výtvarných umělců. Ze slavných
to byli např. Emil Filla, František Kupka a Hugo Boettinger. Vystaveny byly i dnes opět
známé Preissigovy plakáty. Kromě toho výstava ukázala množství karikatur z humoris-
tických časopisů vydávaných v zemích obou válčících stran, z těch známých např. z ča-
sopisů Humoristické listy a Simplicissimus. Je zajímavé sledovat, jak ostré kritiky váleč-
ného zásobování, nekvalitních náhražkových potravin a materiálů tehdejší rakouská
cenzura připustila. Obrázky byly doplněny i některými předměty z majetku legionářů, po-
travinovými lístky a vyhláškami. Dr. Zdeněk Šesták
● Další, pro milovníky zbraní jistě velmi zajímavou výstavou, budou „Pistole a samo-
paly československé výroby“, která zde proběhne od 5. 5. až do 30. 9. 2001.
KONTAKT: Armádní muzeum - Historický ústav Armády ČR, U Památníku 2, P-3, 
tel. 20 204 924, otevřeno: do dubna po-pá 9.30-17 h, květen-říjen út-čt,so,ne 10-18 h.

První svûtová válka v dobov˘ch karikaturách

Seifertova Praha
4. roãník soutûÏe pro zaãínající básníky a literáty

Mûstu ÎiÏkov bude letos 120 let

Pro pamětníky otiskujeme fotohádanku: Podaří se vám určit ulici, ve které se velko-
závod nábytkem nacházel? Odpovědi zasílejte do 10. dubna na adresu: Radniční novi-
ny, Lipanská 7, 130 00 Praha 3. Tři úspěšní hádankáři se mohou těšit na hezké knihy.

Foto z archivu Boženy Práchenské-Naseové

Klesající poãet ÏákÛ si Ïádá nepopulární zásah

Tato každoroční zpráva bohužel konstatu-
je, že z hlediska celkové kapacity základ-
ních škol na Praze 3 letos chybí více než
600 žáků. Ve vinohradské oblasti (zahrnuty
byly i spádové oblasti škol Prahy 2 a Prahy
10) se jedná dokonce o 1173 žáků. Tento
stav se bude s ohledem na obecný demo-
grafický vývoj dále zhoršovat v nepro-
spěch naplněnosti škol. Představitelé radni-
ce proto považují současný stav za
neuspokojivý a hodlají ho řešit, což je ob-
sahem Návrhu řešení situace v síti základ-
ních škol v MČ Praha 3. V posledních
dnech se v této souvislosti objevuje velké
množství negativních reakcí. Kusé, účelo-
vé či dokonce nepravdivé informace při-
tom byly zveřejněny ještě před projedná-
ním v zastupitelstvu, které jediné může
jako zřizovatel školských subjektů o zruše-
ní té které školy rozhodnout. Představitelé
radnice proto považují za nutné poskytnout
veřejnosti objektivní informace.
MČ Praha 3 hradí v plné výši běžné
provozní náklady, financuje údržbu a mo-
dernizaci budov či vybavenost škol. Ty
hospodaří s více méně fixními náklady, a to
při každoročním dramatickém snižování
počtu zapsaných žáků. Jak současnou situ-
aci řešit?
Jedna možnost je zachování stávající výše
finančních prostředků na žáka. To při fix-
ních nákladech znamená, že snižováním
výdajů do školství dojde k výraznému sni-
žování standardu škol. Druhá varianta před-

stavuje zachování objemu rozpočtových
výdajů do školství (bez ohledu na počet žá-
ků), což by nepochybně bylo na úkor jiných
skupin obyvatelstva (bezdětná manželství,
senioři atd.). Obě tyto varianty jsou špatné.
Současný stav nenaplněnosti škol překročil
přijatelnou hranici (běžné třídy mají i oko-
lo 15 žáků). Představitelé radnice jsou si
vědomi, že finační prostředky jsou vynaklá-
dány neefektivně a jsou připraveni tuto si-
tuaci řešit, jakkoli může být návrh na zruše-
ní základní školy nepopulární.
Variantou, která byla v této souvislosti dis-
kutována, je postupné zrušení Základní
školy Perunova. Zvažována byla celá řada
kritérií, asi nejpodstatnější je skutečnost,
že tato škola se nachází uprostřed oblasti,
ve které Městská část Praha 3 provozuje ví-
ce škol. Pro zdejší žáky bude proto dochá-
zení do jiné základní školy nejméně pro-
blematické - jedná se o prodloužení cesty
do školy o 5-10 minut. Návrh je zároveň ve
všech ohledech maximálně citlivý a byl
připraven opravdu odpovědně. Konkrétně
by se jednalo o převedení žáků II. stupně
do okolních škol, a to od příštího školního
roku. Třídy by na sousední základní školy
přecházely jako celek (dle možností i včet-
ně svých vyučujících). To je skutečnost,
která je z výchovného hlediska velmi důle-
žitá. Na škole by zároveň již neproběhl zá-
pis do 1. tříd a žáci by postupně odcházeli
na II. stupeň do okolních škol (tedy v prů-
běhu 4 let). Nutno konstatovat, že vzniklá

úspora by zůstala ve školství, tedy neslou-
žila by v žádném případě ke krytí jiných
rozpočtových výdajů, a byla by určena na-
př. na zlepšení technické vybavenosti škol
(přístup žáků na internet apod.). Objekt
školy zůstává v majetku MČ Praha 3 s tím,
že volné prostory by byly pronajaty ve vý-
běrovém řízení, jehož jednoznačným krité-
riem bude pronájem pro potřeby školství.
Ze strany některých rodičů žáků ze ZŠ Pe-
runova zaznívají také výhrady týkající se
distribuce drog nebo existence šikany v ji-
ných základních školách na obvodu. Tato
účelová tvrzení musím důrazně označit ja-
ko nepravdivá. Chápu věcné argumenty
pro zachování školy, ale napadání a snižo-
vání úrovně jiných škol považuji za nanej-
výš nekorektní. Jak asi budou na takové
výpady reagovat rodiče žáků, jejichž děti
navštěvují školy, které byly zastánci ZŠ
Perunova tímto způsobem „ocejchovány“.
Pohled vyučujících a rodičů zdejších žáků
je pochopitelný, nicméně se jedná o pohled
jednostranný, ovlivněný do velké míry e-
mocemi. Zastupitelstvo MČ Praha 3, které
se touto problematikou bude v nejbližší do-
bě zabývat, bude jistě celou věc posuzovat
v celkovém kontextu, s ohledem na další
fungování školství na Praze 3, jeho dosaže-
nou úroveň a v neposlední řadě s ohledem
na hospodárné vynakládání finančních pro-
středků z rozpočtu MČ Praha 3. 
Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Situací v základním školství se zabývala Rada MČ na svém zasedání 7. března, kdy byla projednána
Zpráva o využití základních škol MČ Praha 3 po zápise pro školní rok 2001/2002.
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Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo máte o zvířátka zájem, volejte Domov
pro opuštěná zvířata - 85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, tel. 22 116 370. Do domova si můžete za-

jet i pro kočičí dámy a pány. 
� PES, kříženec
dobrmana, stáří 1,5 roku. 
Byl nalezen v Řehořově
ulici 23. 1.
� FENA, kříženec
německého ovčáka,
stáří 10 měsíců. 
Nalezena v ulici
U Nákladového nádraží.
� PES, německý ovčák,
stáří 10 let. 
Nalezen 1. 2. na Žižkově.
� FENA, čtyřměsíční
kříženec labradora.
Nalezena 28. 2.
na Vinohradech.

Kdo mû chce?

�

Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity vyhlašuje pro rok 2001
KONKURZ na projekty zaměřené na integraci romské komunity. Projekty
musí být místního charakteru a být v souladu s jednou z níže vymezených
oblastí (tj. kultury, školství a sociální).
Projekty mohou být zaměřeny na aktivity v těchto oblastech:
� V oblasti kultury je konkurz určen pro nestátní neziskové

organizace, podpora bude směřovat především na: 
• umělecké aktivity (divadelní představení, koncerty, přehlídky, výstavy, festivaly apod.)
• kulturně vzdělávací a kulturně výchovné aktivity (semináře, přednášky, besedy, školení,
workshopy apod.) • multikulturní programy • výzkum romské kultury • dokumentace
romské kultury • publikační činnost (projekt je nutno doložit odborným posudkem dvou
recenzentů) • vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit
� V oblasti školství je konkurz určen pro občanská sdružení, 

podpora bude směřovat především na:
• aktivity cílené na smysluplné využití volného času organizovaných i neorganizovaných
dětí a mládeže • realizaci letních a zimních táborů a ostatních prázdninových aktivit v tu-
zemsku • práce s informacemi pro děti a mládež • aktivity směřující do oblasti sociálně
patogenních jevů • multikulturní programy • výchova k toleranci, proti rasismu a xenofo-
bii • doučovací kroužky v úzké návaznosti na zájmovou oblast ve volném čase • příprava
na vyučování • rozvíjení zájmů o danou problematiku v návaznosti na vyučované před-
měty • sportovní aktivity
V oblasti školství se dotace poskytují pouze na aktivity mimo školní vyučování. V žádos-
ti o dotaci je nutné specifikovat věkovou kategorii a počet dětí, pro něž je projekt určen
� V oblasti sociální je konkurz určen pro nestátní neziskové

organizace, podpora bude směřovat především na:
• domy na půl cesty • osobní asistence • pečovatelská služba • poradenství • terapeutické
komunity
■ Do konkurzu budou přijaty projekty, které splní stanovené podmínky:
• projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některé z výše uvedených
oblastí, s reálným rozpočtem (u projektů je třeba uvést kolik osob se bude aktivně podílet
na realizaci, pro kolik osob bude projekt přínosem a jakým, kde se bude realizovat a v ja-
kém čase) • projekt musí být realizován v roce 2001 • projekt musí být zpracován a po-
dán na formuláři - Žádosti o státní dotaci v roce 2001 - příslušného ministerstva, v je-
hož oblasti se projekt podává (oblast kultury - formulář ministerstva kultury, oblast
školství - formulář ministerstva školství, oblast sociální - formulář ministerstva práce
a sociálních věcí) • projekt musí být zpracován v pěti vyhotoveních (včetně příloh ve dvou
vyhotoveních) • jeden žadatel může předložit nejvýše 2 projekty.
■ Zájemci si mohou všechny tři druhy formulářů vyzvednout osobně u romského porad-
ce Úřadu městské části M. Lakatošové, odd. sociální prevence, Seifertova 51, tel.
22 116 448 nebo v podatelně ÚMČ. Neúplné projekty nebudou do konkurzu zařazeny.
Předepsané přílohy je nutno předložit jako součást projektu spolu se žádostí, dodatečně
nebudou přijímány. Přihlášky do konkurzu odevzdejte v kanceláři romského poradce na
Úřadu městské části nejpozději do 10. 4. 2001, při podání poštou s razítkem pošty s da-
tem 10. 4. 2001. - Poskytovatelem účelové dotace na vybrané projekty bude příslušný re-
sort dané oblasti (ministerstvo kultury, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí). Na dotaci není právní nárok a vyhlašovatel není
povinen zdůvodnit rozhodnutí o nepřidělení státní dotace.
■ Naší městské části byla na základě zhodnocení čerpání z minulého roku přiřčena k roz-
dělení částka ve výši 80 000 Kč. Margita Lakatošová a redakce

Podpora projektÛ integrace
romské komunity

Osmý ročník Žižkovského maso-
pustu je za námi. Provázelo jej
mnoho kulturních akcí, mezi nimiž
se letos poprvé objevila i výtvarná
soutěž na našich webových strán-
kách. Určena byla především
dětem, ale zúčastnit se mohli i do-
spělí. Soutěže „MASKA
LETOŠNÍHO MASOPUSTU“ se
zúčastnili především předškoláci,
jejichž učitelé z mateřských škol
Libická, Jeseniova 98, Jeseniova 4-
6, Vozová a Za Žižkovskou vozo-
vnou poslali komisi Odboru pro
kulturu a styk s veřejností ÚMČ
Praha 3 dílka k posouzení. Ani zá-

kladní školy nezůstaly pozadu, zúčastnily se Vlkova, K Lučinám a ZvŠ ze Slezské.
Členové komise v čele s vedoucím odboru Jaroslavem Brabcem měli nelehký úkol, vy-
brat z 75 masek tu nejhezčí, nejnápaditější a nejpracnější.
● V I. kategorii - Nejkrásnější maska letošního masopustu se na 1. místě umístil
„Šašek“ od L. Štědronské (6 let) z MŠ Jeseniova 98, 2. místo „Škraboška - opice“ od
V. Bakošové (6 let) z MŠ Libická, 3. místo „Slunce“ - kolektiv dětí (6 let) z MŠ Vozová.
● Ve II. kategorii - Nejnápaditější maska letošního masopustu se na 1. místě umístil
„Růžový čuník“ od V. Dvořáka (3. tř.) ze ZŠ Vlkova, 2. místo „Pán z vodního světa“ od
J. Trnky (6 let) a „Černokněžník“ od J. Tumpacha (6 let) z MŠ Vozová, 3. místo „Skřítek
s buřinkou“ od M. Chotovinské (6 let) z MŠ Jeseniova 4-6.
● Ve III. kategorii - Nejpracnější maska letošního masopustu se na 1. místě umístila „Ke-
ramická maska“ od kolektivu 9. třídy ZvŠ Slezská, 2. místo „Škraboška - sova“ od B. Glo-
sové (6 let) z MŠ Libická, 3. místo „Vodník“ od V. Blažka (6 let) z MŠ Jeseniova 98.
● Čestné uznání bylo uděleno 1. „Žižkovské masopustní veselí“ od D. Váchy (6 let) z MŠ
Za Žižkovskou vozovnou, 2. „Starý král“ od K. Míkové (6 let) z MŠ Jeseniova 98, 
3. „Zajíček“ od F. Panochové (3. tř.) ze ZŠ Vlkova.
Vítězové obdrží diplomy a ceny, které pro ně zajistil Odbor pro kulturu a styk s veřejností.
Před devátým ročníkem Žižkovského masopustu bude uspořádána výstava prací, o které
Vás budeme včas informovat. Ale už nyní si můžete masky prohlédnout v archivu na na-
šich webových stránkách. Blahopřejeme, děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník
soutěže. Ceny budou předány vítězům 30. 3. 2001 ve 14 hodin v předsálí Obřadní síně
žižkovské radnice. Eva Bělíková

Zatímco v Akropoli končil Žižkovský masopust, o kousek dál, v Čajkovského ulici, rezonovala koncertní síň ATRIA klasickým
jazzem. Za doprovodu Big bandu (klavír, kontrabas, saxofon) zde zpívala jazzová legenda Vlasta Průchová.

Zpěvačka, která čerpá životní energii z hudby, si před vy-
stoupením v šatně posteskne, že jazz byl vždy jen na okra-
ji a nic se nezměnilo. Na první desku čekala 40 let. Potom
jakoby mimochodem vysloví obavu, jestli dnes vůbec ně-
kdo přijde. Její reklama je totiž jen v jejích písních. Přesto
ji nedávno potěšila hojná účast na malém jazzovém festiva-
lu v Turnově, kde se nadšené publikum dokázalo pěkně od-
vázat. Souhlasí s Josefem Švoreckým, že jazz je známkou
věrnosti, a dodává: „Jazzem si nic nevyděláte a ani nezís-
káte velkou slávu, máte jen tu lásku k němu. Já se jím do-
bíjím a je mi tak dobře.“ Poté se omluvně usměje, protože
koncert právě začíná. Plným sálem pak zní její lehce za-
střený alt v nesmrtelném It Might as Well Be Spring, Gone
With the Wind, ... But Beautiful, Cry Me a River, jednou
z posledních je Docela všední obyčejný den (spoluautorem
je J. Hammer starší). Posluchači však na úterý 27. února
budou díky Vlastě Průchové vzpomínat jako na den zcela
neobyčejný. Na úplný závěr ještě zazní přídavek, bez které-
ho by věrní svou královnu nepropustili.

Vlasta Průchová se narodila 12. 7. 1926 ve slovenském Ružomberoku, ale v r. 1939 se s rodiči (po nichž zdědila hudební nadání) vráti-
la zpátky do Čech. Zpěv studovala u J. Konstantina, zpívala s různými orchestry a skupinami, také s manželem J. Hammerem - sklada-
telem, hudebníkem a vlastní profesí kardiologem. S ním se seznámila jako patnáctiletá a v r. 1947 se za něho provdala. Syn Jan Ham-
mer jr. je v emigraci od roku 1968, předtím ještě stačil složit hudbu k filmu Šíleně smutná princezna. Ve světě si získal značné renomé
nejprve jako sólista ve hře na syntezátor, v 80. letech jako autor filmové a televizní hudby (Miami Vice). Vlasta Průchová žije s dcerou
a vnoučaty v Praze, pravidelně několikrát do měsíce vystupuje v clubu AghaRTA v Krakovské, Redutě na Národní třídě, Jazz clubu U Sta-
ré paní, Ungeltu a v Ypsilonce, občas mívá i zájezd. Na CD Tonight z r. 1992 nebo Docela všední obyčejný den z r. 1997 najdete jak
anglické jazzové evergreeny, tak průřez tvorbou natočenou například s Karlem Krautgartnerem, Karlem Vlachem a dalšími.

Text a foto Eva Horníčková

Dívkám kraluje Lobkovicovo
V únoru ve sport. soutěži o Pohár starosty
dominoval florbal ml. žákyň a žáků. Deset
dívčích kolektivů bylo rozlosováno do 3
skupin a hrálo se syst. každý s každým,
4 nejlepší družstva se kvalifikovala do zá-
věrečného finále. Většina děvčat si s flor-
balovou hokejkou příliš netykala, samo-
zřejmostí se jim nestal klukovský smysl
pro kombinaci, přesnou přihrávku, poho-
tovou střelbu. Na rozdávání však měla elá-
nu i bojovnosti, nouze nebyla o šrámy i sl-
zičky. Z prvenství se, stejně jako v kat. st.
žákyň, radovala děvčata ze ZŠ nám.
J. z Lobkovic, na dalších místech skončily
reprezentantky škol Lupáčova, n. Jiřího
a gymnázia Sladkovského. • Výrazně vyš-
ší úroveň má turnaj ml. žáků. Jedenáct při-
hlášených družstev bojuje ve skupinách
o účast v závěrečném finále, ve kterém se
střetne pětice nejlepších.

Dal‰í nabídka DDM
● Tradiční jarní turnaj ve stolním tenisu se
letos uskuteční první den velikonočních
prázdnin - 12. 4. Hrát se bude v Herně
DDM Na Balkáně 100, P-3. Organizace
bude netradiční, prezentace začne v 9.30 h,
info 67 31 31 17.
● Tenisová škola Střediska sportu DDM 
P-3 otevře 23. 4. ve 14.30 h ve Sportovním
areálu Pražačka jarní bránu. 
Info p. Bambule 726 50 091. (vk)
Opût sportovní tfiídy v Jeseniovû
Ve šk. r. 2001/2002 budou opět otevřeny
atletické sportovní třídy v ZŠ Jeseniova.
Škola s dlouhodobou sportovní tradicí vy-
chovala řadu kvalitních mladých lidí, kteří si
právě sportem obohatili život. Třídy jsou o-
tevírány od 6. ročníku. K dispozici je umě-
lá atletická dráha, 2 tělocvičny, 2 posilovny,
sauna. Tělesná výchova je rozšířena na 5
h týdně, trénink probíhá s ohledem na věk
dítěte. Žáci si osvojí za pomoci kvalifik. u-
čitelů a trenérů atletické disciplíny, základy
gymnastiky, absolvují lyžařský výcvik, atle-
tické soustředění a školu v přírodě. Děti jsou

pod dohledem lékaře sport. oddělení FN
v Motole. Při škole pracuje sportovní klub,
jehož součástí je oddíl atletiky a turistiky,
pořádají se víkendové akce a o prázdninách
tábor. Sportovní třída je výběrová, a to i po
stránce prospěchové (průměr do 2,0). Vy-
učuje se dle výběru angličtina a němčina, in-
formatika je v plně vybavené počítačové u-
čebně. Hl. předpokladem pro zařazení do
sport. třídy je splnění kritérií
TALENTOVÝCH ZKOUŠEK, a to 4. 4.
na hřišti ZŠ Jeseniova.
Info pí Weberová tel. 22 720 497, 
p. Gála ml. tel. 0606 925 587,
http://mujweb.cz/www/jesenius.

Nadace SLON založená herečkou Helenou Růžičkovou (členy jsou další známí filmoví
herci i například režisér Zdeněk Troška) nedávno požádala ZŠ Chelčického o vyhlášení
sbírky ve prospěch Dětského domova v Plané u Mariánských Lázní. Této dobročinné ak-
ce se zúčastnily děti z 1. i 2. stupně a pro své kamarády z dětského domova nachystaly
obdivuhodné množství nejrůznějšího letního a zimního ošacení, knížek, hraček, her
i sportovních potřeb. Ještě v den slavnostního předání (22. února) nadaci, která všechny
věci převezla přímo do dětského domova, se sbírka stále rozrůstala. Je potěšitelné a chvá-
lyhodné, že dnešní děti dokáží myslet také na ty své vrstevníky, jimž bylo odepřeno to zá-
kladní, milující rodiče. Text a foto Eva Horníčková

Dne 1. 2. 2001 otevřela svou pobočku v Praze 3 družstevní záložna Fidelity. Družstevní
záložna má své sídlo v Pardubicích a již dva roky úspěšně působí v bankovním sektoru.
Svým členům nabízí ucelený systém vzájemně provázaných a variabilních produktů a slu-
žeb. Mezi základní produkty lze zařadit běžné osobní a podnikatelské účty, nabídku ter-
mínovaných vkladů, spořících účtů s různou výpovědní lhůtou a poskytování krátkodo-
bých, střednědobých a překlenovacích úvěrů. Cenové podmínky nabízených produktů lze
charakterizovat jako konzervativní, nominální hodnoty úrokových sazeb se pohybují na
termínovaném vkladu od 5,75 % do 8,5 %, na spořícím účtu 5,7 - 7,4 %, přičemž úrok
je připisován měsíčně. Založení a vedení osobního účtu je zdarma při úročení zůstatku
v intervalu 2,5 - 3,5 % p.a., podnikatelský běžný účet je úročen 1,8 - 2,5 % p.a.
Úspěšnost finančního ústavu, ať už je jím družstevní záložna, banka či pojišťovna, závisí
více než na čemkoli jiném zejména na odbornosti a pružnosti vedení a na vhodné volbě
strategie při nakládání s finančními prostředky. Přijďte sami vyzkoušet a posoudit, na ja-
ké úrovni poskytuje Fidelity své služby.

Fidelity, družstevní záložna
Táboritská 23 (hotel Olšanka), 130 87 Praha 3, tel./fax: 02/ 670 92 268, 
e-mail: fidelity@businessnet.cz PR článek

Ohlédnutí za leto‰ním masopustem
- na www.praha3.cz

Nekorunovaná královna v Praze 3

Fidelity otevfiela poboãku v Praze 3

V˘zva Nadace SLON mûla velkou odezvu

SPORT

Žákyně ze 7. C pod vedením učitelky Zdeňky Weilové hračky i ostatní věci pečlivě roztří-
dily a připravily na cestu...

Mateřská škola Jeseniova 4 - 6 připravila
jako každým rokem pro děti karneval - na
stupních vítězů vidíte nejhezčí masky

Volná místa 
ve speciální ‰kolce

Mateřská škola v Praze 10 nabízí mož-
nost umístění dětí s vadami řeči nebo dě-
tí opožděných. Ve třídách s max. 10 žáky
pracuje speciální pedagog a logoped, lo-
gopedie se provádí denně - individuálně
i skupinově. V rodinné atmosféře probíhá
také muzikoterapie, je zde možnost plavá-
ní, výletů. Školka je v příjemném prostře-
dí Zahradního Města, k dispozici je velká
zahrada a bazén. Školné se neplatí, přijí-
mají se i děti, jejichž maminky nepracují.
Dosažitelnost: bus 195, 224, 138 a 177 ze
st. metra Skalka - st. Nákup. centrum Cíl,
tram 26 a 22 - st. Sídliště Zahradní Měs-
to. Info na: MŠ Sasanková 12, Praha 10 -
Zahr. Město, tel. 726 526 12. 

Eva Lichtenberková, vedení MŠ
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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

■ Dne 4. dubna 2001 v 10 hod. proběh-
ne dražba movitých věcí v budově
Obvodního soudu pro Prahu 3, Jagellon-
ská 5, Praha 3. Prohlídka věcí je v den
dražby 8.30 až 9.45 hodin

■ Na víkendový pobyt s dětmi (1x mě-
síčně) hledám chatku, ev. vybavenou
místnost poblíž Prahy v dosahu vlaku
či autobusu. Tel. 22 78 28 16, 22 780 705

■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481
■ PRODÁM černé kopačky č. 38
(80 Kč). 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

■ TENISOVÝ ODDÍL SPOJE PRAHA
na Balkáně 812, Praha 3 nabízí pronájem
tenisových dvorců. Přijmeme též omeze-
ný počet nových členů. Tel. 684 94 64
■ Tai-ji a jóga v Jeseníkách 4.(večer) -
8. 5. 2001, cena 850,- Kč
Tai-ji a joga u moře v Itálii, Kalábrie
23. 8. - 3. 9. 2001 12 dnů. Cena za ubyt.
dopravu a polopenzi: 7 000 Kč děti jako
3. osoba zdarma. 
Info Čapková 627 64 24, 0603 943 243
■ Hledám spolehlivou paní na úklid po-pá
5-8 hod. v P-3. Podmínkou bezúhonnost,
pracovitost.Tel. 7862 580

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

■ 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

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

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

■ Rekonstrukce bytů + kanceláří.
Tel. 0602 212 089

■ 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, 0602 954 439, 
0605 924 970

■ f. Moncha - úklidový servis + mytí
oken. Tel. 0602 764 234, 71 77 23 15
■ Kvalitní • obkladačské • zednické •
instalatérské • malířské • lakýrnické •
střešní práce. 
Tel. 0603 349249, 0603 349 249

■ Znáte kosm. AVON? Hledáte svoji
Avon lady? Zavolejte 0604 871 473
■ PLOVOUCÍ PODLAHY od 380/m2

vč. práce. ŽALUZIE od 199/m2. 
Tel. 0606 103 028
■ Státní I. kat. 65m2 u Flory vyměním za
menší v družst. nebo os. vl. 
Tel. 71 73 70 48

■ Prodám družstevní byt 3+1 v Praze 6
cihlová zástavba z r. 1995, 80 m2, parkety,
telefon, sklep, garážové stání, 3.p. bez vý-
tahu. Anuita 120 000, cena 2 800 000.
Tel. 0602 115 233 

■ Mladí manželé vymění velmi hezký, ale
pro nás již malý 2+1, 40m2 v P-3 na Ch-
melnici za větší. Náš byt je v domě s ma-
jitelem, má nově vybavenou velmi hez-
kou kuchyň a koupelnu, parkety, cihlový
dům, 2. patro I. kat., nájem 1 750,- vč.
služeb ,hezké okolí. Tel. 0602 362 772

■ Koupím byt družstevní nebo OV do
60 m2, P2, P3, P10, 1. patro nebo výtah,
nejlépe s balkonem u Jiřího z Poděbrad.
Tel. 0602 870 510, 2425 6164

■ 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.
■ Koupím nebo vyměním byt nad 75m2

nabízím 1+1 45m2, 2.p. výtah,WAW,
komora, balkon v Ambrož. ul. 
Tel. 66 09 7362, 9-16 h. 

INZERCE

OMNIA Praha, spol. s r.o.

KUCHYŇSKÉ LINKY
!!! s tímto kuponem sleva 3% !!!

- prodej kuchyňských linek
- vestavěné spotřebiče 

- dřezy, pracovní desky
K DODÁNÍ DO TÝDNE !!!

Blahníkova 8/658, Praha-3, Žižkov
po-čt 9.30-18.00/ pá 9.30-14.30
tel/fax: 227 82 512,227 81 027

v ceně: návrh, doprava, montáž
- Valentova 1726, Praha-4, Chodov 6791 2333 
- 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

LBD 3:
Koupím členství v LBD 3

(nebydlící člen). Mohu
nabídnout 10 000,- Kč +

zaplatit převodní poplatky na
družstvu. 

Ti, kdo mají již byt převeden 
do vlastnictví, pro ně je
členství asi nadbytečné.

Tel.: 72650195, 0602/201666

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Dne 12. 2. byla úmyslně zavražděna I. P., pachatel jí nožem

zasadil mnohočetné rány, kterým namístě podlehla. Poté prohledal
celý byt, aby zavražděné odcizil peníze. Díky telefonátu obyvatel z blízkého okolí se
okamžitě dostavila hlídka Policie P-3 a po přivolání posil byl pachatel na místě trestného
činu zadržen. Vyšetřovatel mu sdělil obvinění z úmyslného zabití a vzal jej do vazby. 
• Dne 25. 2. si tři mladíci krátili jízdu tramvají č. 9 tím, že černým fixem čmárali po stě-
nách a zařízení tramvaje. Cestující upozornili na jejich počínání řidiče a společnými sila-
mi dva pachatele zadrželi a předali hlídce Městské policie, která je převezla na MOP Žiž-
kov. Třetímu výtržníkovi se podařilo uprchnout.
V obou případech se tak díky pozornosti spoluobčanů podařilo zajistit pachatele jak zá-
važného trestného činu, tak i trestného činu poškozování cizí věci. Policie ČR děkuje všem
pozorným spoluobčanům, kteří přispívají svým aktivním postojem k objasňování krimi-
nálních činů. Upozornění řidičům
Starosta MČ P-3 a ředitel OŘP P-3 upozorňují všechny řidiče, aby dodržovali zákaz stá-
ní na místech, kde to dopravní značky neumožňují. Od ledna t.r. probíhá na obvodě prů-
běžné odtahování špatně parkujících vozidel, kterých již bylo za minulý měsíc odtaženo
více než 300. pplk. Jiří Neurwith, ředitel

MĚSTSKÁ POLICIE
Obvodní ředitelství MP oznamuje, že s účinností od 1. 4. 2001 dochází ke změně úřed-
ních hodin pro veřejnost na okrskové služebně MP hl. m. Prahy, Domažlická 9, P-3.
Úřední hodiny jsou: Po-Ne 15.30-16.30 h. V případě nepřítomnosti strážníka na okrsku se
občané mohou se svými podněty, připomínkami apod. obracet na adresu Obvodní ředi-
telství MP Praha 3, Cimburkova 18, P-3, tel.: 22 78 25 08. Bc. Dušan Machoň, ředitel

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

FITNESS
REKONDICE - REGENERACE
- rekondiční, sportovní a klasické masáže

- posilovna - občerstvení

Od března plný denní provoz.

Informace o otevírací době, cenách apod. na tel. čísle.

FITNESS CLUB

Biskupcova 71, Praha 3, informace na 

tel.: 7177 0532 (den), 644 05 36 (večer)

ŽENY A DÍVKY:

• AEROBIK

• STEP AEROBIK

• POSILOVÁNÍ

• FORMOVÁNÍ POSTAVY

INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY A SERVIS
broušení nožů a nůžek
Praha 1, Hybernská 30

Tel.: 24 23 49 88
Po-Čt 8-12, 13-17 h.

Pá 8-12, 13-16 h.

✄ ✄

POLICIE informujeSe zármutkem oznamujeme, 
že 15. února náhle zemřel 
ve věku 92 let náš drahý 

MUDr. JIŘÍ VOTAVA - FIXÍN.
Podle svého přání byl zpopelněn 

bez obřadu. 
Popel bude rozptýlen za účasti pouze

úzkého kruhu rodiny. Přátelé táborových

ohňů, trampové, skauti a vodáci se s ním

rozloučí na některém ze svých setkání.

■ Vyměním hezký obecní byt 53m2 v pří-
jemném prostředí za větší. Čestné jednání.
Tel. 66 311 706, 0606 233 958
■ Vyměním hezký 2+1 1. kat. 1. p, vý-
tah, cihla, orient. jih-západ, 5 min. od
metra, P-3 s maj. za 3 - 4+1, Praha 2 - 3,
výtah nutný. 
Tel. 627 73 41(večer), 0603 526 424

■ Nebytové prostory v přízemí nájemní-
ho domu v centru města na Praze 3 jsou
k pronajmutí. Plocha 52m2, 2 místnosti
a sociální zařízení. Cena dohodou. 
Kontakt: 
tel. 62 75 102, 679 11 583, 227 22 190

■ 1+1 I. k. 64 m2, hala , komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3, dopl. možný.
Tel. 80 88 18

ZŠ s rozšířenou plaveckou výukou 
P-2, Sázavská 5, bude 11. 4. 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
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3
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 23. 4.

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
KLUB KULIČKA
Kulička s Míšou - jednotlivé pestré dopolední programy - denně 9-12 h • malování,
cvičení, zpívání, pohádky, překvapení z medvědí krabičky - určena dětem od 2,5 let
Kulička s malováním a s keramikou, Kulička s tanečky, Kulička s angličtinou s keramikou
KVS Trojka nabízí kurzy
Kurzy - výtvarné, pohybové, počítačové, jazykové, hudební • dopolední kondiční cvi-
čení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi • Keramické kurzy, točení
na hrnčířském kruhu
• Voltiž - gymnastika na koni pro děti od 6 let
• Ranní cvičení aerobicového typu pro ženy - čtvrtek 7.45 - 8.45 h
• Stolní tenis pro všechny - otevřená herna pro děti i dospělé každý všední den od 9 do 21 h

„KOCOUR V BOTÁCH“ Divadlo pro děti od čtyř let. 
V sobotu 21. 4. od 15 hodin.Vstupné 35 Kč

Velikonoce v sedle koní a barvení velikonočních vajíček
12. 4. - celodenní program pro děti od 6 let, od 8 do 17 h. Dopoledne výlet na koňskou

farmu - projížďka na koních, odpoledne zdobení velikonočních vajíček.
Zápisy do kurzů každé pondělí a středu od 14 do 18 h.
Podrobné informace a rezervace v zápisové kanceláři Trojky nebo na tel. 227 81 355,
227 83 181. Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

KURZY
ARTETERAPIE Čt 29. 3. od 18.15 h, cena
60 Kč. Info P. Červenková
AKCE
APRÍLOVÉ DISKOTRYSKO 1. 4. od 16 h
aneb PYŽAMOVÁ SHOW - diskotéka se sou-
těžemi; vstupné 30 Kč, předprodej vstupenek
Po-Čt 13-18 h. Info Pipková, Červenková
MISS AEROBIC 6. 4. od 18 h
pro zájemce ve věku ZŠ, SŠ, startovné 40 Kč,
diváci 10 Kč, uzávěrka přihlášek: 4. 4. 
Info Bendová, Smejkalová
FIT VÍKEND aneb celý den v pohybu
aerobic, body styling, bazén. So 7. 4. od 9.30 h
Info J. Bendová
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
zdobení kraslic netradičními technikami
Pá 6. 4. od 14 h. Info K. Němcová
VELIKONOČNÍ TRADICE
kraslice, vizovické pečivo, obyčeje, zvyky našich
babiček; Čt 12. 4. od 10 h. Info P. Červenková
DEN ZEMĚ
výtvarná činnost v zajímavém prostředí
Ne 22. 4. od 15 h. Info K. Němcová
KLUBY
INTERNET KLUB
Po od 19 h, Út, Čt od 13.30 h, od 19 h, resp.
20 h, rezervace den předem/osobně, telefonic-
ky, cena 30 Kč/za první půlhodinu, dále
20 Kč/za  půlhodinu, možnost využití i pro

školy v individuálních termínech.
Info J. Chmel
KLUB DIVÁKŮ
Perníková chaloupka - současné, vtipné
zpracování pro děti ZŠ. Divadlo J. Gross-
manna. Út 10. 4. od 16 h. Info Z. Pipková
LETNÍ TÁBORY
Horní Malá Úpa - Krkonoše, cena od 3100 Kč
termín: 1. 7.-12. 7. 2001 Info P. Červenková
program: rekreačně zábavný, zájmová činnost
- výtvarně-dramatická
Olivětín u Broumova, cena od 3700 Kč
termín: 30. 6. - 14. 7. nebo 14. 7. - 29. 7.
Info J. Bendová
program: rekreačně zábavný, doplňková čin-
nost - kouzelník, motokáry, koně.
Černovice u Tábora, cena od 2150 Kč
termín: 8. 8.-15. 8. Info V. Kotrba
program: odborné soustředění stolního tenisu,
jiné sporty
AKCE V PRAZE v době letních prázdnin
termíny: červenec - srpen, cena od 130 Kč/ den
program: výtvarná činnost, keramika, fotodíl-
na, sport, koupání, muzea, divadla .
Nové kroužky :
ŠIKULKA pro děvčata I. st. ZŠ Út 16.20
cena 610 Kč
Moderní tanec HIP HOP pro ZŠ, Út
cena 490 Kč

KONTAKTUJTE NÁS JIŽ TEĎ

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

D U B E N

Štítného 5, 130 00 Praha 3,
tel./fax 22 780 396, 22 781 860
Začátek představení v 19 h,

není-li uvedeno jinak
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

1. ne 16 a 19 Švestka
8. ne 16 a 19 Vyšetřování ztráty třídní

knihy
10. út Akt
11. st Dlouhý, Široký a Krátkozraký
12. čt Cimrman v říši hudby
17. út Švestka
18. st Blaník
19. čt Blaník
20. pá Dobytí Severního pólu
24. út Švestka
25. st Švestka
27. pá Záskok
29. ne 16 a 19 Záskok
DIVADLO KONZERVATOŘE

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

9. po R. Patrick: Kennedyho děti
23. po C. Goldoni: Poprask na laguně
30. po Labiche, Courteline: Vražda na

uhelném trhu a tichá domácnost
HOSTÉ DIVADLA

4. st 19.30 KAMELOT
6. pá S. Koeniggratz: Ještě žiju s věšákem,

čepicí a plácačkou (Divadlo Nejhod-
nější medvídci a divadlo Natahu)

7. so Benyovszký, Petr, Rumlena: Jan
Hus - Vzkříšení, studio Hlamestyl

22. ne 20 SPIRITUÁL KVINTET

Pokladna ATRIA - předprodej zahájen
20.3. 2001 (otevřeno ve dnech konání kon-
certů hodinu před začátkem). Telefonická
rezervace vstupenek na č. 22721838

5. čt 19.30 VEČER OPERNÍCH ÁRIÍ
A PÍSNÍ M. BĚLOHLÁVKOVÁ -
soprán, J. KRETSCHMEROVÁ -
přednes, J. BĚLOHLÁVEK - klavír.

10. út 19.30 POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ -
MALÁ ČESKÁ MUZIKA Jiřího
Pospíšila. Jarní písničky, velikonoční
koledy a zvyky z Čech.

17. út 19.30 FRIED SITAR
E. POWELL - sitár, S. WHITE - kon-
trabas, E. HEYROVSKÝ - tabla, bicí.

18. st 19.30 Kytarové duo MILAN
ZELENKA - ZDENĚK
BAŠTINEC

19. čt 19.30 Koncert souboru LINHA
SINGERS - zadáno

23. po 19.30 M. HRADECKÁ - varhany,
J. ZELBA - hoboj (člen ČF)

24. út 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA A JEHO

HOSTY
25. st 19.30 Komorní sbor EN ARCHÉ -

sbormistr V. Jouza, Smíšený sbor
CON FORZA, Kreuzberg

26. čt 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY -
P. JEDLIČKA

28. so 15.00 ČESKÉ DUO - J. ŠIMÁČEK
- viola d’amore, housle, viola,
K. ŠEDIVÝ - kontrabas
PRO SENIORY SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ 10 KČ !!!

Ostatní akce:
3., 4., 5. a 6. 4. O svátcích jara - koncert

pro školy (vždy v 9 a 10.30 h)
3. út ZUŠ Trhanovské nám. - koncert žá-

ků a učitelů (18.30 h)
4. st Veselá škola - koncert žáků (18.30 h)
9. po ZUŠ Bajkalská - koncert žáků (18.30 h)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno denně mimo pondělí od 14 do 17.30 h
Do 22. 4. VÝSTAVA PORTUGALSKÝCH
FOTOGRAFŮ
27. 4. - 20. 5. P. JEDLIČKA - malba, plastika

Kino Aero
Praha 3, Biskupcova 31, tel. 71 77 13 49. 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-
23h (i během promítání). Sál je vybaven
zvukovým systémem DOLBY DIGITAL.
Další info na www.kinoaero.cz.
Profil herce - MORITZ BLEIBTREU

1. ne 18 ŽIVOT STAVBA POVOLENA
20.30 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT

2. po 18 KLEPÁNÍ NA NEBESKOU
BRÁNU
20.30 LUNA PAPA

3. út 18 V ČERVENCI
20.30 V ČERVENCI

WENDERSOVI ANDĚLÉ
4. st 18 a 20.30 NEBE NAD BERLÍNEM
5. čt 18 a 20.30 NEBE NAD BERLÍNEM
6. pá 18 a 20.45 TAK DALEKO TAK

BLÍZKO
23.30 BIG LEBOWSKI

7. so 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ
VZTAH
23 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ KOCOUR

8. ne 18 a 20.30 S MILENKOU MÉ
MATKY

9. po 17.30 a 21 MAGNOLIA
10. út 18 a 20.30 BINGO
11. st 18 a 20.30 BINGO
VEČER FILMŮ PETRA VÁCLAVA
12. čt 18 MARIAN

20 PANÍ LE MURIE
21 PARALELNÍ SVĚTY

13. pá 18 ŽIVOT BRIANA
20.30 SVATÝ GRÁL
23 SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU

14. so 18 a 20.45 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI
23 SVÉRÁZ NÁRODNÍHO RYBOLOVU

15. ne 18 a 20.30 MODRÝ SAMET
Filmová přehlídka -ONE WORLD-JEDEN SVĚT
16. po 19 Vernisáž výstavy-Pod cizích střechou

19.30 U NÁS SE MALUJE

20.30 SAIA (STÍNY),
21 UŽ JSME DOMA /koncert/

17. út 18 MAKAHOVÉ - LOVCI
VELRYB
20.30 JÍZDA NA TYGROVI
TRANS-SIBIŘSKÝ EXPRES

18. st 18 DNY U ŘEKY
20.30 CYKLON B
SPECIALISTA

19. čt 18 NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD:
NĚKDE V AFRICE
20.30 PTÁCI Z NAUKANU
VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI
A JÁ

20. pá 18 a 20.30 TYGR A DRAK
23 BUENA VISTA SOCIAL CLUB

21. so 12 FUCK-Festival umění celkem
kvalitního
23 MŮJ NEJMILEJŠÍ BAR

22. ne 18 a 20.30 DAREBÁČCI
PŘEHLÍDKA FILMU - ANDREJE
TARKOVSKEHO
23. po 18 IVANOVO DĚTSTVÍ /FK /

20.30 ANDREJ RUBLEV /FK/
24. út 18 ZRCADLO /FK/

20.30 STALKER /FK/
25. st 18 NOSTALGIE /FK/

20.30 SOLARIS /FK/
26. čt 18.a 20.45 OBĚŤ
28. so 18 a 20.45 OBĚŤ
Dokumenty o Andreji Tarkovském
29. ne 18 UNE JOURNEE d’ANDREI

ARSENEVITCH
20.30 EXILE AND DEATH OF
ANDREI TARKOVSKY

30. po 18 REGI ANDREJ TARKOVSKY
20.30 TEMPO DI VIAGGIO

Filmová představení pro děti
1. ne 13.30 Dětské pásmo
7. so 15.30 Tom a Jerry
8. ne 13.30 O zlaté myšce

14. so 15.30 102 Dalmatinů
15. ne 13.30 Hrnečku vař
21. so 15.30 Dinosaurus
22. ne 13.30 Krtek filmová hvězda
28. so 15.30 Z Pekla štěstí 2
29. ne 13.30 Královna koloběžka
Divadelní představení pro děti

1. ne 16 Malované písničky
T. Kostková, P. Mikeska

8. ne 16 Červená Karkulka
Divadlo ŠUS

22. ne 16 Chytrý Bobeš
Divadlo z půdy

29. ne 16 Plaváček - Divadlo Elf

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. ne 19.30 Vůně orientální noci - orien-
tální show
Meditace o kráse, hudbě a tanci.

2. po 19.30 Hradišťan*
3. út 19.30 ÁLOM + METAMORPHOSIS
5. čt 20 TOČKOLOTOČ *
6. pá 20 CHORCHESTR *

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

ZÁŽITKY Z CEST (cyklus besed a promítání) každou středu od 18 hodin
29. 3. Nepál - trekking k Everestu 4. 4. Peru 11. 4. Rafting a vodní turistika,

12. 4. Austrálie 18. 4. Řecko - Kyklady 25. 4. Ledovce a jištěné horské cesty, 
26. 4. Nepál - expediční rafting na Karnali

8. ne 17 MARDUK (Švédsko) + MYSTIC
CYRCLE (Německo) +
BEHEMOTH (Polsko) + THE
OCEANS (Finsko)+ DORNREICH
(Německo)

9. po 18.30 Koncert tan. oboru ZUŠ P-3
LIAHEŇ 2001 9.4. - 12.4. 2001
Minifestival VŠMU Bratislava

9. po 10 Podestýlka Uzavřený workshop
studentů VŠMU a DAMU na téma
„Otcova role“.

10 út 10 Výběh Dramatický workshop stu-
dentů VŠMU pro žáky základních škol
18.30 Luigi Pirandelo: Henrich IV.
20 William Shakespeare: Troilos
a Kressida

11. st 10 Podestýlka Uzavřený workshop
studentů VŠMU a DAMU
18.30 Tadeusz Rozewic: Stará žena
vysedáva
20 Witkacy: Blázon a mníška

12. čt 11 Podestláno Veřejná prezentace
uzavřeného workshopu studentů VŠMU
a DAMUna téma „Otcova role“.

10. út 19.30 METAMORPHOSIS
(Česká republika, Rakousko, Turecko)

12. čt 19.30 PRIESSNITZ a hosté
14. so 19 SIGUR ROS (Island) + special

guest
17. út 19.30 Tři sestry
18. st 20 ECHT!*
19. čt 20 Ida Kelarová a Romano Rat
20. pá 20 GOTHART křest nového CD
21. so 19 Relax Universe featuring

TERRANOVA (Německo)
+ special guest + DJs

22. ne 19.30 Roman Sikora: Nehybnost
PREMIÉRA! Divadlo M.U.T.

23. po 19 RACHAEL SAGE (USA)
+ special guest

24. út 20 Psí vojáci *
25. st 20 JABLKOŇ *
26. čt 19.30 Iva Bittová
27. pá 19 EuroConnections: High Tone

(Francie) + YONDERBOI (Maďarsko)
28. so 19.30 Laco Deczi & New York Cellula*

29. ne 19.30 Viliam Klimáček: Rozkvitli
sekery - Divadlo M.U.T.

Malá scéna:
4. st 20 Microwave

12. čt 22 DJ Macuwa
30. po 19.30 Vaříme s Kubou

Divadlo M.U.T.
Výstava ve foyeru:
2. 4. - 1.5. Mikrovlnná trouba
Jan Jirovec, vernisáž 4. 4. v 19.30 hod.
Pokračování vernisáže od 20 hod.
na Malé scéně - hraje Microwave

Divadlo Šuplík
Prokopova 100/16

Tel. 227 828 64, www.divadlo-suplik.cz
e-mail:ladin@otherside.cz
Začátky představení, pokud není uvedeno
jinak, od 19.30 h. Každý večer ve 21 h -
Vinyl Sound. Bar otevřen 17 - 03 h. 

2. po 17 Vernisáž - Obrazy v Šuplíku -
V. Brabenec
Státní film uvádí: Kalamita - režie
V. Chytilová + předfilm Strom

3. út „Čerpadlo“, aneb načerpejte u nás,
co si sami. (Aladin + hosté + ?)

4. st S. Hudský - Obchodník s Vesmírem,
ve spol. s Planetáriem hl.m. Prahy

5. čt Night under Anthena - Kabinet 03 -
komponovaný a experimentální večer

10. út P. Ladin - Mobil a SMS, aneb Sex
Mezi Stehna

13. pá T-R-A-B-A-N-D - live music
17. út J. Popovičová - Moucha
20. pá Prodejní módní přehlídka halucino-

genního oblečení z ll. ruky + kapela
Mikiho Pupík

23. po Státní film uvádí: Zánik samoty Ber-
hof + předfilm Čas je lhář

24. út P. Ladin - Rozhovory s opovrhova-
ným člověkem, zvítězí dobro či zlo?

27. pá Obnovená PREMIÉRA: S. Hudský -
Bestiář

29. ne l. repríza: S. Hudský - Bestiář, hrají:
L. Svoboda, A. Bormann + DS

V předem stanovených termínech bude zároveň zajištěno:
úklid komunikací a vysprávky lokálních závad povrchů,
pročištění kanalizačních vpustí.
Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek:
• uvolnění ulic od parkujících vozidel • vyčištění chodníků před za-
hájením KÚK • úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob.
Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl.m.
Prahy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28
(zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti.
V případě neuposlechnutí tohoto značení budou vozidla
odtahována!
TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:
• Blok č. 1: 5. 4. (čtvrtek), 18. 6. (pondělí), 12. 10. (pátek)
Hollarovo n., Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská,
n. Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská - n. J. z Lobkovic),
Soběslavská (Votická - Hollarovo n.), Šrobárova, U vinohr.
nemocnice, U vinohr. hřbitova, V Horní Stromce, Zásmucká
• Blok č. 2: 6. 4. (pátek), 19. 6. (úterý), 19. 10. (pátek)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská - Korunní),
Perunova, Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská (U vodárny -
Jičínská), U vodárny (Vinohradská-Korunní)
• Blok č. 3: 12. 4. (čtvrtek), 20. 6. (středa), 22. 10. (pondělí)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčkova), Jagellonská
(Bořivojova - Radhošťská), Křišťanova, Lucemburská (Orlická-
Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Jičínská), Radhošťská,
spojka Baranova-Sudoměřská, Sudoměřská, Žižkovo n.
• Blok č. 4: 13. 4. (pátek), 21. 6. (čtvrtek), 24. 10. (středa)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kubelíkova), Čajkovského
(Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Milešovská -
Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská (Milešovská -
Bořivojova), Milešovská, n. Jiřího z Poděbrad, Ondříčkova
(Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslovská (n. J. z Podě-
brad-Orlická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo n., Velehradská,
Zvonařova
• Blok č. 5: 18. 4. (středa), 22. 6. (pátek), 26. 10. (pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského
(Kubelíkova - Sladkovského nám.), Havelkova, Chvalova,

Ježkova, Krásova (Seifertova-Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská
(Bořivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského n., U Rajské
zahrady, V. Nejedlého, Vlkova
• Blok č. 6: 19. 4. (čtvrtek), 25. 6. (pondělí), 29. 10. (pondělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Havlíčkovo n., Husinecká,
Chelčického (Lipanská - Prokopova), Chlumova (Seifertova -
Prokopova), Jeronýmova, Kostnické n., Krásova (Seifertova -
Husinecká), Lipanská (Chelčického - Havlíčkovo n.), Lupáčova,
Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Rokycanova
(Chelčického - Prokopova), Řehořova, Štítného, U Božích bojovníků
• Blok č. 7: 20. 4. (pátek), 26. 6. (úterý), 30. 10. (úterý)
Basilejské n. (západní str.), Biskupcova (Zelenky-Hajského -
Želivského), Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Domažlická,
Hájkova, Chlumova (Roháčova - Koněvova), Jeseniova
(Rokycanova - Želivského), Kališnická, Koldínova, Lukášova,
Malešická (Basilejské n.-Na Parukářce), Na Parukářce, n. Barikád,
Ostromečská, Prokopovo n., Roháčova, Rokycanova (Prokopova-
Koněvova), Sabinova, Tachovské n., Tovačovského, U Stadionu,
U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, Žerotínova
• Blok č. 8: 23. 4. (pondělí), 27. 6. (středa), 31. 10. (středa)
Ambrožova, Basilejské n. (východní str.), Biskupcova (Želivského -
Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Želivského - Koněvova),
Jilmová, Kunešova, Loudova, Malešická (Basilejské n. - Ambrožova),
Na Balkáně (Za Žižk. vozovnou - Hraniční), Na Hlídce, Na Vápence,
Nad Ohradou, Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Domově (Za Žižk.
vozovnou - Hraniční), Viklefova, Za Žižk. vozovnou
• Blok č. 9: 24. 4. (úterý), 28. 6. (čtvrtek), 1. 11. (čtvrtek)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá, Luční, Na Balkáně
(Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu,
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské louky, V Domově
(Hraniční-K Lučinám), V Okruží
• Blok č. 10: 25. 4. (středa), 29. 6. (pátek), 2. 11. (pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky, Na Chmelnici,
Na Jarově, Na Mokřině, Na Rovnosti, Na Vackově, Osiková,
Pod Jarovem, Pod Lipami, Schofflerova, V Jezerách, V Zeleni,
V Zahrádkách, Za Vackovem

MČ Praha 3, Technická správa komunikací hl. m. Prahy

V leto‰ním roce bude na území Mâ Praha 3 opût provádûna ve tfiech etapách
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