
2

L I S T M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3

2001
ROČNÍK 10

ZDARMA

ČÍSLO

www.praha3.cz

V poslední době se množí dotazy na účel právě probíhající rozsáhlé výstavby
u stanice metra Flora. Na co se zde můžeme těšit, jsme se zeptali 1. zástupce
starosty Vladimíra Holzknechta.
Tento polyfunkční objekt s názvem Palác Flora je situován na nároží ulic Vinohradské
a Jičínské v sousedství Olšanských hřbitovů. Nároží je zdůrazněno jednoduchou zvýše-
nou ustupující dominantou, která má působit hlavně v průhledech Vinohradské třídy smě-
rem od centra. Záměrem návrhu bylo dotvořit prostor křižovatky novým typem městské-
ho paláce navazujícím na tradice pražského paláce 1. republiky. Architektonické řešení je
založeno na principu pražské pasáže s napojením na vestibul metra. Koncepčně je objekt
rozdělen do dvou bloků navazujících na okolní vinohradskou zástavbu a propojených
skleněným cylindrickým architektonickým prvkem. Na severní straně bude parkový pro-
stor městského charakteru se vzrostlými stromy v šíři 16-20 m. Nově navrhovaná zeleň se
vizuálně propojí se stávajícími stromy Olšanských hřbitovů. Parter bude doplněn o veřej-
ně přístupné odpočinkové plochy s lavičkami a drobnou architekturou - fontány, výtvarná
díla apod. V chodníku při Jičínské ulici bude obnoveno dnes již neexistující stromořadí.
● Co konkrétně bude v této polyfunkční budově umístěno ?

Palác Flora bude zahrnovat komerční plochy, služby, supermarket, kina, restaurace,
zábavní zařízení a kanceláře. Chybět nebudou ani podzemní garáže.

● Kdo je autorem projektu a kdo jeho investorem ?
Projekt vypracovala firma PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o. pro klienta
Flora Sen s.r.o.

● Jak dlouho stavba potrvá ?
Dokončení výstavby je naplánováno na září 2002. -hor-

Jako druhý se v lednu do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsal ředitel
Výtvarné školy Václava Hollara Mgr. Jaroslav Kučera. Po absolvování pražské Peda-
gogické fakulty na UK (také studium grafických technik mj. u prof. Boudy) působil jako
pedagog na střední i vysoké škole, od roku 1985 však svůj osud nerozlučně spojil s jed-
nou ze dvou významných výtvarných škol naší městské části, nejprve jako zástupce ředi-
tele, od roku 1997 pak jako její ředitel. Návštěvníkům výstavy prací pedagogů VŠVH,
která proběhla v Pálffyho paláci na sklonku loňského roku, se představil také jako autor
několika obrazů, protože jak říká, i pedagog (ředitele nevyjímaje) musí jít se svou kůží na
trh. Dodnes se rád nechává inspirovat milovanou jihočeskou krajinou a zaznamenává její
osobité kouzlo pomocí malířské palety a plátna. Na škole se navíc udržuje tradice, že
zdejší výtvarníci, sdružení v neformální skupině, pravidelně vystavují. A právě díky
takovýmto konfrontacím se studenti i pedagogové vzájemně inspirují. Akad. mal. Jaroslav
Kučera se do Knihy cti zapsal u příležitosti významného životního jubilea, ale výtvarná
škola, kterou řídí, má v letošním roce také co oslavovat. Osmdesáté výročí od založení je
důležitým mezníkem v její historii, a tak škola vstupuje do nového tisíciletí se zajímavý-
mi plány. Není tedy divu, že její ředitel při krátkém setkání na radnici zcela opomíjí sebe
sama a soustřeďuje se především na vysvětlení koncepce úpravy školy a jejího bezpro-
středního okolí v blízké i vzdálenější budoucnosti. Konkrétně jde o zpřístupnění done-
dávna nevyužívané školní zahrady a dvora vybudováním sochařské dílny, zahradní gale-
rie a druhého letního ateliéru. Vstup do nového tisíciletí by navíc měly fakticky
demonstrovat světelné hodiny umístěné v tympanonu budovy školy. Není třeba dodávat,
že tyto práce probíhají za finanční podpory také naší městské části. Pro úplnost ještě zbý-
vá tlumočit čtenářům Radničních novin pozvání na zahájení výstavy studentských
prací k 80. výročí školy, které proběhne ve výstavní síni ATRIUM, Čajkovského 12
ve čtvrtek 1. března v 17 hodin. Na vernisáž bude od 18 hodin volně navazovat setká-
ní absolventů a pedagogů VŠVH. Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Starosta Žižkova a Královských Vinohrad Vás zve na

VIII. ÎiÏkovsk˘ masopust 2001,
který se koná ve dnech od 23. do 27. 2. 2001

katastr obce Žižkov a Vinohrad

pátek 23. 2. DIVADLO ·UPLÍK, Prokopova 100/16
18:00 Tváře - premiéra filmového představení

TO NEŘEŠ - vystoupení hudební skupiny
vstup 99 Kč

sobota 24. 2. PALÁC AKROPOLIS
14:00 - 17:15 Dětské maškarní pohádkové odpoledne
■ Glans - Loutkové divadlo pro malé i velké
■ DJ Tomáš Ivanovič - nejlepší evropský DJ pro děti 

za rok 1999
■ Rudy Harden - žonglér a akrobat
■ Soutěž o nejlepší masku
Divadélko U Panáků - průvodce programem 

vstup s maskou zdarma
19:30 Žižkovský maškarní rej

Staropražská kapela - vystoupení hudební skupiny
21:00 Bohatýrská tombola - tombola o hodnotné ceny 

(vyhlášení slosovatelných vstupenek)
vstup 80 Kč

nedûle 25. 2. HOSPODA U VYST¤ELEN¯HO OKA
12:00 Maškarní veselý oběd s přáteli aneb Radní Vařenice 

- dobroty z vepříka
16:00 Hudba - Žižkovanka

pondûlí 26. 2. DIVADLO ·UPLÍK
19:00 Mastnota na plátně i v nás 

- pásmo krátkých autorských filmů 
vstup 70 Kč

úter˘ 27. 2. NÁMùSTÍ JI¤ÍHO Z PODùBRAD 
Maškarní průvod
14:00 shromaždiště - nám. Jiřího z Poděbrad
14:10 zastavení pod TV věží - Mahlerovy sady
14:50 osvěžení v hospůdce - Hospoda nad Viktorkou
15:35 zdravice starosty a osvěžení - Havlíčkovo náměstí

O významu prevence a včasného záchytu nádorového onemocnění prsu, kterým v ČR
onemocní každoročně až 4,5 tisíce žen stále nižší věkové hranice, a také o možnostech
zlepšení následné péče a kvality života onkologicky nemocných hovořily koncem ledna
ženy ze sdružení Mamma Help s manželkou prezidenta republiky. Paní Dagmar Havlová
navštívila Mamma Help Centrum, které sdružení provozuje pro veřejnost od pondělí do
pátku, a zajímala se o jeho provoz. Služby, které tu bývalé pacientky nabízejí bezplatně
ženám, jež toto onemocnění postihlo, či jejich blízkým, zahrnují nejen poskytování po-
třebných praktických informací, kontaktů na odborníky, pomoc s řešením osobních pro-
blémů ve složité životní situaci, nabídku rekondičních pobytů, arteterapie a dalších akti-
vit, ale především prostor pro intimní rozhovor a vstřícnou odezvu a povzbuzení ze strany
těch, které se s osobní zkušeností s rakovinou již psychicky vyrovnaly.
Kromě morální podpory ženám v Centru vyjádřila paní Dagmar Havlová i zájem o mož-
nost osobní pomoci, pokud jde o snahy lékařských kruhů zlepšit systém preventivních
prohlídek.
Mamma Help Centrum, U vinohradské nemocnice 4, P-3, tel: 7273 1000, -2691,
www.volny.cz/mammahelp, mammahelp@volny.cz. 
Otevřeno pro veřejnost: po-pá od 8.30 do 13.30 hodin

Staví se nová dominanta Vinohrad

Do Knihy cti pfiibyl na poãátku
milénia dal‰í podpis

Dagmar Havlová v Mamma Help CentruNov˘ znak a
prapor Prahy 3

16:30 kultura, jídlo a pití - Kostnické náměstí
- vystoupení skupiny historického šermu
- hudební produkce kapely Žižkovanka
- vystoupení žonglérů a kejklířů

PALÁC AKROPOLIS
19:30 Noční rej boha vína aneb Bakchus se bude divit

České srdce - vystoupení hudební skupiny 
vstup 80 Kč

Maškarám, které se zúčastní masopustního
průvodu, bude podáváno u vybraných osvěžoven
zdarma občerstvení v podobě piva, svařeného vína,
grogu, jitrnic, jelit a ovaru, co se do koho vejde.

zelená

bílá

červená

bílá

červená

Rada městské části na zasedání 17. 1.
schválila návrh znaku a praporu pro
Městskou část Praha 3, vybrán byl návrh

heraldika PhDr. Milana Bubna. ZNAK je
kompozicí stávajících znaků měst Vino-
hrad a Žižkova. Na místo postav sv. Václa-
va, Karla IV. a J. Žižky byly dány na věže
jejich atributy. Tři věže symbolizují sply-
nutí Vinohrad a Žižkova v jednu městskou
část a současně pořadové číslo městské
části - tj. tři. Základem PRAPORU je stá-
vající prapor města Vinohrad, přičemž ja-
ko horní pruh byl za město Žižkov vkom-
ponován zelený pruh. Schválení návrhů
provede ještě ZMČ P-3 a na základě žá-
dosti MČ P-3 předloží hl. m. Praha návrh
na udělení. Poté proběhne oficiální předá-
ní dekretů o udělení znaků předsedou Pos-
lanecké sněmovny PČR V. Klausem.

Foto Luboš Borovka

Foto S. Peričová

Mgr. J. Kučera a 1. zástupce
starosty Vl. Holzknecht
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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.

Sãítání lidu, domÛ a bytÛ
Upozorňujeme občany, že seznamy

sčítacích komisařů a sčítacích revizorů
jsou vyvěšeny na úředních deskách ÚMČ

Praha 3 na těchto adresách: 
● nepřetržitě 24 hodin Informační

kancelář ÚMČ P-3, Koněvova 214 - Jarov,
ÚMČ P-3, Lipanská 11 ● v úředních
hodinách ÚMČ P-3 Havlíčkovo n. 9

a Seifertova 51. Seznamy budou
k dispozici také v redakci Radničních

novin, Lipanská 7 a na internetové adrese
MČ Praha 3: www.praha3.cz.

●

Výtvarná škola V. Hollara zve
absolventy na slavnostní setkání

u příležitosti 80. výročí založení školy 
do ATRIA, Čajkovského 12 

ve čtvrtek 1. 3. od 17 h.
●

DDM, Na Balkáně 100 vás zve na
VŠEOBECNÝ BAZAR v sobotu 3. 3. 

8-12 h, info 900 22 910.
●

MŠ Na Balkáně 74 zve na 
• Den otevřených dveří 7. 3. od 8 do 17 h

a od 15 h na představení Splašený kůň 
• zápis dětí do MŠ 18. a 19. 4. 13-17 h.

●

OS REMEDIUM Praha zahajuje v březnu
další kurz „Cvičení paměti“ a „Taneční
kurzy pro starší a pokročilé“. Zájemci
se mohou hlásit na tel. 7274 3360 nebo

7274 3666, Vinohradská 176, P-3.
●

Koncert souboru Harmonia Mozartiana
Pragensis Hudba ze Schwarzenberského
archivu se koná 12. 3. v 19.30 h v kostele

sv. Martina ve zdi a veřejná generální
zkouška pro seniory 11. 3. 

v 15 h v Zrcadlové kapli Klementina.

NOVINKY
PRO SENIORY

Svaz důchodců P-3 zve seniory a seniorky
na tradiční Josefskou zábavu s tancem

a tombolou ve středu 7. 3. od 14 
do 17 h ve velkém sále Učňovského
střediska (konečná tram. 1, 9, 16).

●

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

v BŘEZNU půlkulaté a kulaté
narozeniny, hodně zdraví a osobní

pohody: M. Vyskočilové, V. Zdražilové,
Z. Angerové, E. Čapské, J. Dvořákové,

M. Medalové, J. Vytáskové, J. Jelínkovi,
Z. Kopecké a M. Tomáškové

Senior-fond REMEDIA v r. 2000
Senior-fond založilo OS Remedium 
v r. 1999 u příležitosti Mezinár. roku

seniorů. Postupně získal zájem seniorů
z P-3, kteří mohli žádat o příspěvky na

služby, vybavení domácnosti
a volnočasové aktivity. Přednost dostali

zdravotně a sociálně handicapovaní.
Šestičlenná komise obdržela 32 žádostí,

z toho 27 individuálních a 5 kolektivních.
Přiznala příspěvky ve výši 17 100 Kč: 13
400 Kč podělila mezi 17 individ. žadatelů

a 3 700 Kč mezi 3 neformální spolky.
Tímto jsou všechny finanční prostředky

vložené do Senior-fondu v r. 1999
vyčerpané. Za podporu děkujeme MČ

Praha 3, pojišťovně Zürich a České
spořitelně, a.s.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 26. 3.
1. Soběslavská/Hollarovo n. 5. 3.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 12. 3.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 19. 3.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 26. 3.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 5. 3.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 12. 3.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 19. 3.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 26. 3.
10. Ambrožova/Malešická 5. 3.
11. Jeseniova 143 12. 3.
12. V Zahrádkách/Květinková 19. 3.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 26. 3.
14. Koněvova/V Jezerách 5. 3.
15. Buková/Pod Lipami 54 12. 3.
16. Křivá 15 - vedle domu 19. 3.

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 17. 1. 2001

vzala na vědomí
• žádost pí Hykové o odvolání z funkce ře-
ditelky přísp. org. Atrium - koncertní a vý-
stavní síně z důvodu odchodu do důchodu
a znění inzerátu na obsazení místa ředitele
přísp. org. Atrium • upřesněný návrh
P. Ambrože, předsedy klubu komunistů čle-
nů ZMČ P-3 na zařazení zastupitelů z Klu-
bu komunistů členů ZMČ P-3 do nově
vzniklých komisí rady a výborů zastupitel-
stva • nabídku firmy KOMPAKT, spol. s r.o.
na poskytnutí automobilu Ford tranzit pro
sociální účely s tím, že na vozidle budou
umístěny nosiče reklamy a souhlasila s při-
jetím této nabídky tak, že automobil bude
užívat přísp. org. Pečovatelská služba P-3
souhlasila
• s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
M.C.A. Ing. arch. Melková, architekt. atelier
zrušila
• usnesení OR MČ P-3 č. 80 ze dne 15. 3.
2000 k návrhu postupu při rekonstrukci bý-
valého kina Ponec
schválila
• návrh znaku a praporu MČ P-3 • smlouvu
o odvádění odpadních vod veřejnou kana-
lizací s firmou Pražské vodovody a kanali-
zace, a.s.
odvolala
• Z. Pavelku a Mgr. Mertu z redakční rady

Radničních novin z důvodů ukončení je-
jich pracovního poměru s MČ P-3 a jme-
novala J. Brabce, vedoucího Odboru pro
kulturu a styk s veřejností a P. Blažka, tis-
kového mluvčího MČ P-3 členy redakční
rady RN

ze dne 31. 1. 2001
schvaluje
• změnu v zvláštní části Organiz. řádu
ÚMČ schváleného usnesením RMČ takto:
ruší Odbor dopravy a energetiky ÚMČ dne
31. 1. 2001 a zřizuje Odbor dopravy ÚMČ
dnem 1. 2. 2001 • dohodu o ukončení ná-
jmu areálu Na Balkáně čp. 100, P-3
se správcem konkursní podstaty firmy Bie-
ber a Kubeš, spol. s r.o.
vzala na vědomí
• kontrolní zprávu z provedené kontroly
v přísp. org. Junior klub Na Chmelnici,
která byla zaměřena na hospodaření orga-
nizace za období leden-říjen 2000 • zprávu
o odstranění nedostatků z provedené kon-
troly, předloženou přísp. org. ATRIUM -
koncertní a výstavní síň • upřesněný návrh
M. Kuciána, předsedy klubu členů ZMČ 
P-3 za ČSSD na zařazení členů zastupitel-
stva z Klubu ČSSD do nově vzniklých vý-
borů zastupitelstva
souhlasila
• s uzavřením smlouvy o poskytování práv-
ní služby s JUDr. Slezákem

Městské centrum sociálních služeb a prevence (MCSSP) ve spolupráci s Magistrátem hl.
m. Prahy vydává Adresář pražských poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde přehledně
uspořádány informace např. o azylových domech, domovech a klubech důchodců, zaříze-
ních pro postižené a chronicky nemocné, poradnách, rehabilitačních a terapeutických za-
řízeních, ústavech sociální péče, programech pro drogově závislé, zařízeních pro ohrože-
né děti a mládež, chráněných dílnách, linkách důvěry, krizových centrech atd. Adresář
bude k dispozici sociálním pracovníkům v informačních střediscích jednotl. městských
částí, v Info středisku Magistrátu, v obč. a sociálně právních poradnách a na dalších mís-
tech pražské sociální sítě. Občané hledající informace o sociálních službách zde budou
moci s pomocí poradců a sociálních pracovníků do Adresáře nahlédnout.
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby si mohou zdarma vyzvednout
Adresář v Informačním centru sociální pomoci KONTAKT (poradna MCCSP) ve vesti-
bulu metra B, Palackého náměstí, P-2, v úředních hodinách: po-út-st 10-18, čt 10-16, pá
12-16 h. Další informace na: www.mcssp.cz.

● Praha 3 Vás asi hodně zaujala, když jste se rozhodl
u nás působit v oblasti kultury ?
Hned úvodem bych rád poznamenal, že jsem si vědom
své ztížené role, protože můj předchůdce zdvihl laťku
na poli kultury skutečně velmi vysoko. Tato úloha je
o to těžší, že mé předchozí působení nemělo s kulturou
až tolik společného. Pracoval jsem v oblasti Public Re-
lations - vztahů s veřejností jako specialista reklamy
a propagace. A právě tyto zkušenosti mohu nyní velice
dobře zúročit, protože odbor kultury se právě vztahy
s veřejností zabývá. Zároveň má své prostředky - inter-
net, Radniční noviny a Informační kancelář, kterými se
pokouší přiblížit veřejnosti a analyzovat její potřeby.
Skálopevně věřím, že nám obyvatelé Prahy 3 v našem

úsilí pomohou a vyjdou vstříc svými připomínkami a názory.
Můj vztah ke kultuře je velice kladný a udělám vše pro to, aby zůstal kladný
i pro většinu z vás.
Asi bych se pouze opakoval, kdybych se snažil v několika větách vyjádřit před-
nosti kulturního dění na Praze 3. A asi neřeknu nic nového, když si dovolím tvr-
dit, že zdejší kulturní akce jsou něco tak specifického a jedinečného, co nemá
v jiných městských částech obdoby, a to nemluvím pouze o hl. městě Praze.
Na závěr si dovolím nám na odboru kultury popřát, aby se nám vše v této oblasti
povedlo a aby se všem konaným akcím dostalo pouze kladného ohlasu.
Budete-li mít jakékoliv připomínky nebo náměty, volejte naši Informační kance-
lář, popřípadě pište na mailovou adresu jaroslavbr@p3.mepnet.cz.

●

Od 2. 1. byl také nově jmenován do funkce tiskového mluvčího MČ Praha 3
Petr Blažek - tel. 22 116 273, petrb@p3.mepnet.cz. Internetové stránky naší
městské části pro Vás zase od nového roku připravuje a na Vaše podněty se těší
Eva Bělíková - tel. 22 116 378, evab@p3.mepnet.cz.

Podle zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povin-
nosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
vyhlašuje náčelník Územní vojenské správy P-3 provede-
ní pravidelného odvodu branců. Odvodu podléhají
a jsou povinni se k němu dostavit - branci ročníku nar.
1982, kterým byl doručen povolávací rozkaz, - branci
starších ročníků narození, kteří dosud nesplnili odvodní
povinnost.
● Přezkumné řízení se koná 26., 27. a 29. 3. 
● Odvodní řízení 2. 4.-10. 5. (mimo pátků) vždy 
8-14 h na Územní vojenské správě P-3, Ambrožova 2a. 
Informace tel. 20 201 903, 71 773 164-5, kl. 232-3.

Klub vojensk˘ch dÛchodcÛ
při Územní vojenské správě chce oslovit všechny důchodce rezortu MO a informovat je
o akcích v roce 2001. Jedná se o aktivy voj. důchodců (březen a říjen), návštěvy divadel-
ních představení (březen, duben, září a listopad), zájezd do Adršpašských skal s příp. vý-
letem do Polska (květen) a o zájezd do Pardubic na Letecký den (září).
Informace tel. 20 201 903, 71 773 165 l. 205 a 236. 

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

Otázka pro...  Jaroslava Brabce

V Manifestu tibetských vůdců se k to-
mu uvádí: Pro nás Tibeťany je fráze
„osvobození Tibetu“ ve svých morál-
ních a duchovních důsledcích totální
fraškou. Země svobodného lidu byla
napadena a okupována pod záminkou
osvobození. Osvobození od koho a od
čeho? Naše země si do čínské invaze
žila šťastně, měla úspěšnou vládu
a spokojený lid.
Dne 10. března 1959 vypuklo ve Lha-
se protičínské povstání, které bylo kr-
vavě potlačeno. Toto datum se tak ce-
losvětově připomíná jako den
solidarity s okupovaným Tibetem. Na
podporu svobody v této nejvýše polo-
žené zemi světa vyvěsí již tradičně
i radnice Prahy 3 v pátek 9. 3. v 15 ho-
din tibetskou vlajku. Na koncert - hu-
dební meditaci pro Tibet s Ladislavem
Bromem a Fabrice Michelem na rad-
ničních schodech a šálek lahodného
čaje vás poté srdečně zve vaše radnice.
Akci doprovází výstava fotografií ze
sousedního Nepálu od P. Kouteckého,
která ve veřejně přístupných prosto-
rách radnice potrvá do 23. 3.

-pú-, foto P. Koutecký

Význam sociálního poradenství stoupá ruku v ruce s rostoucím počtem
osob zdravotně postižených - podle statistiky představují 12 % popula-
ce. Proto je hlavním cílem Centra služeb pro zdravotně postižené bez-
platná pomoc v situacích, které je obtížné řešit.
U nás na Praze 3 je evidováno 1 384 zdravotně postižených osob, z toho 41 dětí. Z Ol-
šanské bylo centrum přesunuto v prosinci 2000 do Balbínovy ulice poblíž náměstí Míru
(nejlépe sem dojedete tramvají č. 10 a 16 a pak Anglickou dolů).
Hned při vchodu do poradní místnosti, kde za širokým stolem čeká na klienty vstřícná ře-
ditelka Ivana Svobodová, se tak trochu leknete (v dobrém) hovícího si kocoura. Hoví si
na židli hned vedle dveří, jmenuje se Mourek, přichází sem z místního dvorku a pravi-
delně loudí o povolení vstupu do teplíčka. Má velký terapeutický vliv jak na malé děti,
které se lépe zabaví, tak na seniory, kterým připomíná domov, a vlastně na všechny, kte-
rým se do „nějakého úřadu“ moc nechce, ale musí. V roce 1999 navštívilo CSZP 1 840
klientů, zároveň mu byla udělena Českou Alzheimerovskou společností prestižní nálepka
Společnost přátelská k seniorům. V roce 2000 přišlo 1 220 klientů nebo jejich blízkých
z Prahy 2, z toho 33 dětí. Nyní přibudou ještě klienti od nás z „trojky“.
● Co všechno CSZP zajišťuje - poskytuje rady ohledně invalidních průkazek, invalid-
ních či starobních důchodů, bezmocnosti, dávek st. sociální podpory atd. - vyřizuje IS te-
lefonní stanice pro těžce zdravotně postižené - zprostředkovává vyhrazená parkoviště -
pomáhá s obstaráním pomůcek a informuje o všech nových - spolupracuje s Úřadem prá-
ce a podnikateli v otázce zaměstnanosti - pomůže sepsat různé žádosti, odvolání - v ne-
zbytných případech zajistí odbornou právní pomoc. Již šestým rokem vydává zpravodaj
„Nejsi sám“, který je často jediným spojením zdravotně postižených se světem.
● Prostředky na svou činnost získává centrum podle Zásad přidělování státních dotací,
tzn. částečně financuje stát, zbývající položky se hradí formou tzv. spoluúčasti centra - tj.
finanční a věcné dary, slevy na výrobky a služby od sponzorů.
● Centrum řídí Ivana Svobodová, která zde využívá dlouholeté praxe v nemocnici, a po-
máhají další dobrovolní neplacení pracovníci. V době dovolené či nemoci službu poskyt-
ne jakékoliv Centrum pro zdravotně postižené - nejblíže je asi Praha 10.
● Od 1. 1. 2001 platí nový zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000,
částka 98, § 67, upravující užívání parkovacích znaků (trojúhelník, vozík, ucho). Platnost
těchto znaků je do 30. 6. 2001 - od 1. 1. 2001 vydává označení „vozík, ucho“ pouze ÚMČ
Praha 3, Odbor sociálních věcí, pí J. Mauleová (dříve vydávalo právě CSZP). Parkovací
znak vozík nebude znamenat „vozíčkář“, ale zahrne označení osoby těžce zdravotně posti-
žené, v souladu s EU.
Balbínova 6, P-2, poradna: po 8-12, 13-17 h, st 8-12, 13-17 h. Tel./ fax. 2425 3877, 
e-mail: szdppraha2@razdva.cz Text a foto S. Peričová

Územní vojenská správa Praha 3

Svoboda pro Tibet

Adresáfi praÏsk˘ch poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb

Kam pro radu v tûÏk˘ch chvílích

nového vedoucího Odboru pro kulturu a styk s veřejností
Úřadu městské části Praha 3

Dne 7. října 1950 zahájila Čínská lidově osvobozenecká armáda tažení do
Tibetu, aby osvobodila tři miliony Tibeťanů od imperialistického jha...

Ivana Svobodová, ředitelka Centra služeb ZP

Každý onkologicky nemocný dobře ví, co
jsou to noci beze spánku, během nichž si
klade tisíc a jednu otázku. Odpovědi hledá
u svého lékaře, který však má jen omeze-
né časové možnosti. Pak nezbývá než zou-
fale pátrat ve svém okolí, shánět informa-
ce, kde se dá. Vítané řešení nabízí LIGA
PROTI RAKOVINĚ - připravuje pro zá-
jemce ambulantní rekondiční kurzy. 
V 5 odpoledních tříhodinových seminářích
pomáhají odborníci - lékaři, psycholožka
a zdravotní sestry nemocným seznámit se
s podstatou jejich nemoci a jak s ní žít
a bojovat. Liga proti rakovině pořádá i po-
bytové rehabilitační kurzy, distribuuje bro-
žury objasňující způsob a průběh léčby
u různých nádorových chorob. 
Je zde i poradenská služba lékařů na
Nádorové telefonní lince 900 50 101. 
Liga proti rakovině Praha, Na slupi 6, 
P-2, tel. 249 19732, lpr@lpr.cz

Nauãit se Ïít se
svou nemocí
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● Nepál je dnes pro turisty hodně
atraktivní zemí...
V některých oblastech je to oprav-
du jak na „Václaváku“ - jezdí tam
nejen ti, kteří to berou srdcem, ale
i spousta snobů. Přiletí vrtulníkem
až na místo, které je pro ně schůd-
né, tam špacírují dva dny a letí
zpátky. Místní z toho mají strašnou
srandu - přijíždějí sem bohatí Něm-
ci s neskutečným vybavením, jako
kdyby lezli na Mars. K vidění je tu-
rista jak ve skafandru a vedle něj
mu bosý Nepálec nese dva bágly.
Podobní týpci jsou Japonci celí
v bílém a v polobotkách. Ale zase
je spousta oblastí, kde týden nepot-
káte nikoho. Někdy je to dost ne-
bezpečné, jsou to opravdu odlehlá
místa. Tam se bojí nechat člověka
samotného, takže si musí najít tzv.
styčného důstojníka, který dělá
průvodce.
● Fotky na letošní výstavě na
radnici budou zase z Nepálu ?
Ano, ale je to v podstatě tibetská té-
matika. Odsunem a přesídlením la-
masérií a mnichů do Nepálu a Indie
se ty vlivy hodně promísily. Většina
fotografií je jako z Tibetu, dnes po-
řídíte mnohdy víc tibetského jinde
než přímo tam.
● Fotíte raději lidi nebo krajinu ?
To se tak nedá říct. Když jsem ob-
sazoval jednu soutěž, byla tam ka-
tegorie, která to dobře vystihuje -
jmenuje se „Život kolem nás“. To
jdete a najednou vidíte přímo ten
záběr - lidi, kteří jsou v určité kompozici třeba s horami. A spous-
ta záběrů je spojena s emotivními náladami, někdy až dramatický-
mi, a ještě dnes z nich jde ta energie. A cestování samo o sobě...
Fotit je fajn, ale co tam navíc pocítíte nebo vám dojde, to se nedá
vysvětlit, to každý pochopí, až když tam je.
● Kde už byly Vaše fotky k vidění, prý jste začínal po hospo-
dách, co dnes ?
Mnohdy je těžší vystavovat v hospodě nebo čajovně, kde je mno-
hem větší rotace lidí a přijdou ti, kterým to má daleko víc co říct
než v galerii, kam jich dorazí jen pár. Krásná výstava byla u Davi-
da Hrbka v Olomouci v Galerii Pepita v roce 1998. Pak výstava
v Rock Café, Akropoli, v Opavě v čajovně Bludný kámen - tam
hraje spousta dobrých muzikantů. A když divadelnice a terapeutka
Elena Strupková otvírala v Benešově poradnu, domluvili jsme se,
že to zahájí spolu s výstavou mých fotek.
● Dá se trochu srovnat pražské publikum s moravským ?
Galerie Pepita v Olomouci je přímo ve Slovanském gymnáziu
a výstava měla dost dobrý ohlas mezi studentstvem. Zůstala tam
ještě dýl než měla. A zase v jedné rakovnické čajovně - přišlo asi
15 lidí, víc se jich tam ani nevešlo, ale celé tři hodiny jsem byl
v palbě dost kuriózních otázek.
● A jak je to u nás na Žižkově ?
Žižkov je tak specifický, to je stát ve státě, stát žižkovský. A kdo
k němu jednou přičichne... Já jsem chvilinku bydlel v Akropoli
a těžko se mi pak odsud odcházelo. Žižkov je takovej soběstačnej,
skoro všechno tady je, odsud nemusíte nikam jezdit. Ale já nejsem
žádnej patriot. A proč skoro? Není tady moře...

● Vernisáž v Aeru uvedli Va-
ši přátelé - sitárista Láďa
Brom a Markéta Lesse s ka-
pelou FAKT MOTHERS.
Láďu znám už ze základky na
Spořilově a Markéta, ta zase
píše texty a úžasné básně. Rád
bych je vydal a nafotil k nim
nějaké „náladičky“, atmosfér-
ky. Před vernisáží v Aeru jsem
jí řekl: Napiš mi nějakou bás-
ničku nebo motto výstavy na
upoutávkový panel. A ona do
týdne složila nádhernou věc.
Jinak výstava v Aeru potrvá až
do konce února a jsou tam fot-
ky, které mám nejraději.
● Patříte prý mezi „sklepáky“
- lidi kolem divadla Sklep.
Já jsem „sklepák“ už 20 let!
Hrál jsem kdysi v Muzikálu,
pak v Chemikálu nějaké křoví,
to bylo v 80. roce, a pak už
vlastně ve všem - Carmen,
Mazaný Filip, Mlýny, Besídky
a Tajuplný ostrov. Teď máme
zase své původní divadlo na
Dobešce. Je škoda, že se při
jejím znovuotevření neudělalo
nic nového. Bohužel lidi ze
Sklepa mají spoustu dalších
aktivit. Třeba časem... Nebo se
taky objeví nějaký nový kul-
tovní soubor, který nás převál-
cuje a odsune někam jinam...
Jinak Vašek Marhoul, který
napsal Mazaného Filipa, sní

celou dobu o tom, že
ho natočí jako celo-
večerní film. Tři ro-
ky už shání peníze,
zatím má asi polo-
vičku, tak snad se
mu podaří sehnat ce-
lý obnos.
● Takže - už úplně
na závěr, kdy se
chystáte zase na
cesty ?
Kdykoliv, já jsem
sbalenej za dvě ho-
diny. A když se na-
skytne nějaká šance,
vyrazím kamkoliv.
Jsem otevřen úplně všemu. Můžete sice plánovat, ale okolnosti
jsou tak nevyzpytatelné, že člověk má „čapnout“ zrovna to, co se
mu naskýtá, byť by to bylo třebas z úplně jiného ranku. Teď jsem
posílal pracovní fotografie do New Yorku, kde náš kulturní atašé
Marcel Sauer zjistil, že by mohla být výstava v tzv. Tibet House.
Poslal jsem asi 50 fotografií a zatím čekám... A další plány - v Pa-
říži je už 9 let kamarád-loutkář. Těším se, že za ním zajedu, budu
si v poklidu fotit a po 20leté pauze od mé minulé návštěvy si v du-
chu srovnám tehdejší Paříž 70. let, jak já říkám „belmondovskou“,
kterou mám stále v živé paměti, s tou dnešní. Stáňa Peričová

Na náv‰tûvû u... fotografa Petra Kouteckého
Cestovatel, fotograf a „sklepák“ Petr Koutecký (1954) zahájil první únorový den výstavu barevných fotografií
Tibeťanů žijících např. v sousedním Nepálu v předsálí kina AERO. Na tradičním Dnu pro Tibet v pátek 9. března
zase osvěží svými záběry chodby radnice a doprovodí tak podvečerní program na radničních schodech.

Již od r. 1990 je v Koněvově ulici v provozu Stacionář pro děti od 2 do 12 let s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o ma-
lé zařízení jen pro čtyři až pět dětí, což umožňuje pobyt i dětem s autismem, pro které je větší kolektiv náročný.
Stacionář je k dispozici v denních hodinách od pondělí do pátku po celý školní rok. Dle potřeb a přání rodičů může dítě ve stacionáři
být jen několik hodin týdně či denně. Pro každé dítě je vypracován individuální plán (podle programu Portage) se zaměřením na nácvik
takového chování a dovedností, které vedou k větší samostatnosti a integraci dítěte (např. zvládání osobní hygieny, stolování), dále se za-
měřuje na rozvoj socializace, motoriky a vědomostí. Dalším cílem je najít vhodný způsob komunikace s okolím a předcházení nebo o-
vlivňování následků nevhodného chování. Je-li to možné, snaží se pracovníci stacionáře najít pro dítě speciální školu, kde by pokračo-
valo jeho vzdělávání - zpočátku může jít jen o několik hodin týdně. Doprovod do školy a zpět do stacionáře zajištují asistenti. V současné
době odešly některé děti do speciální školy, a tak se uvolnila dvě místa.
Rodiče mohou získat další informace na adrese Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Diakonie Církve bratrské v Praze 3,
Koněvova 24, 130 00 P-3, tel. 697 43 55, stacionar@volny.cz, www.cb.cz/diakonie.

Domácí kutilky to nemají jednoduché
Jistě znáte, milé čtenářky, ten ostych, vejdete-li do železářství, kde za pultem číhá ostří-
lený prodavač. Například požaduji-li vruty se zapuštěnou hlavou s přesnou délkou, šířkou
i druhem kovu, mohu si být jistá, že údaj přesto nebude dostačující. Většinou bývám ješ-
tě tázána na další a další podrobnosti nebo alespoň musím prokázat, že je mi znám rozdíl
mezi šroubem a vrutem. Sadističtější prodavači pak naschvál používají mně neznámá slo-
va a pasou se na mých rozpacích. Je mi to jasné. Chtějí mě nachytat na švestkách a vy-
trestat za opovážlivost. V duchu si totiž říkají: To máš za to, že se nám (tj. mužům) do to-
ho pleteš. Nevíš, kde je tvé místo ? Dříve jsem se v takových situacích dokázala i červenat
a omluvně cosi blekotat. Dnes jsem již otrlejší, nicméně stále nejistá v kramflecích. Vý-
razy jako půlcoulka či čtvrtcoulka mě na lopatky položí vždy. Přesto se nevzdávám a hro-
zí-li sousedům směrem od nás vytopení nebo zemětřesení z důvodu pádu naší špatně u-
kotvené kuchyňské skříňky, neohroženě nakupuji kde se dá. Nedávno jsem se však ocitla
v jakémsi paralelním, úplně jiném světě. Uondaná po neúspěšné výpravě za dárkem pro
dceru jsem letmo nakoukla do nenápadného obchůdku s instalatérskými potřebami v Hy-
bernské ulici a ihned mi vytanul na mysli kapající uzávěr studené vody k pračce. Přesto-
že jsem nebyla předem vybavena teoretickými znalostmi, odhodlala jsem se vstoupit. 
Za pultem mě uvítala vstřícně se usmívající prodavačka a bylo jasné, že odtud s prázdnou
neodejdu. Bez dlouhých řečí přede mě položila karton s ukázkami vodovodních kohoutů,

které u nás byly za posledních snad 100 let k dostání. Dala mi čas na rozmyšlenou a když jsem určila ten pravý, nenápadně zjistila
míru mých znalostí potřebných k jeho opravě či dokonce výměně. Ujistila mě také, že obojí zcela jistě zvládnu. Na závěr jsme ne-
nuceně pohovořily o výhodách a nevýhodách sice progresivní, ale pro začátečníka záludné teflonové těsnicí hmoty, a nakonec daly
přednost konzervativnější, zato stoprocentně spolehlivé instalatérské koudeli. Té mně sice hodně zbyde, ale hodí se, až budu s dětmi
vyrábět loutky - jdou z ní udělat nádherné dlouhé vlásky. Na to jsem zakoktala něco o vnoučatech kdesi v budoucnu a polichocena
vyrazila na ulici. V duchu jsem se však tetelila blahem, protože tak úžasně příjemně jsem si již dlouho nezanakupovala!
Dnes již naši skromnou panelákovou koupelnu zdobí zbrusu nový, odborně utěsněný stříbřitý kohoutek, já jsem na pomyslné stup-
nici míry sebevědomí poskočila o pár příček výš a nezbývá než vyrobit ty loutky s dlouhými vlásky. Bohužel, zatím o ně nikdo ne-
projevil sebemenší zájem. Eva Horníčková

Dnes přinášíme úryvek z dopisu pana O. H.
z Ondříčkovy ulice, který uvítal iniciativu
Magistrátu popsanou v minulém čísle RN
v článku „Praha v srdci sprejerů?“.
...Každý ty čmáraniny odsuzuje, je to hrů-

za! Nenechají na pokoji nic. Nejhorší je to
u dopravních značek, které - znehodnoce-
ny čmáranicí - mohou vyústit v neštěstí.
Ale nejsou to jen čeští sprejeři, ochoz kos-
tela na náměstí Jiřího z Poděbrad napří-
klad zdobí německý nápis...  Je to jako mor

nebo duševní úchylka...
Souhlasím proto s ná-
sledující 
rýmovačkou:

Nemyslící
idiot
ničí barvou dům
i plot.
Neušetří památku,
posaďme ho do chládku!

Na svém zasedání 4. 10. 1999 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha 3 koncepci by-
tové politiky pro období 1999-2002. Kromě jiného z ní vyplývá, že městská
část hodlá pokračovat v privatizaci domovního fondu II. etapou, tzn. prode-
jem celých domů družstvům nájemníků, event. jednotlivým nájemníkům. 
Postup komu a za kolik prodávat, s jakými slevami a jaký umožnit splátkový kalendář, to
vše je kompletně popsáno v Zásadách postupu při prodeji byt. domů ve vlastnictví hl. m.
Prahy svěřených MČ Praha 3, které jsou přílohou usnesení ZMČ Praha 3 ze dne 17. 6. 1999.
Domy, s jejichž prodejem ZMČ souhlasilo, jsou v lepším technickém stavu, než domy
prodávané v I. etapě, nicméně se jedná o domy, do kterých MČ Praha 3 neinvestovala
v posledních letech více než 500 000 Kč na opravách. Tyto domy nesmějí být ani kultur-
ními památkami, nenachází se v nich školské, zdravotnické nebo sociální zařízení nebo
kryt CO. Prodávané domy také nesmějí být zařazeny do seznamu domů, které tvoří kme-
nový majetek městské části a neměly by tedy být nikdy prodávány.
Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej domů jejich obyvatelům, projevují různé městské
části různou míru vstřícnosti vůči budoucím nabyvatelům. Pokud se pro koupi domu roz-
hodne družstvo, jehož členové obývají více jak 50 % podlahové plochy domu, poskytuje
MČ Praha 3 slevy v rozsahu max. 25 % tam, kde se v domě nenachází žádný nebo malý
nebytový prostor. Pokud je v domě nebytový prostor nad 100 m2, sleva se neposkytuje
(slevy se nevztahují ani na cenu pozemku).
Další vstřícný krok ze strany městské části lze spatřovat ve stanovení splátkového kalen-
dáře, který je maximálně na 5 let.
Pro umožnění nejen nemovitost koupit, ale také ji poměrně rychle opravit, je ustaven
Fond obnovy, ze kterého mohou nabyvatelé čerpat standardní bezúročnou půjčku na zá-
sadní opravy, ale i půjčku nenávratnou na opravu např. štukové výzdoby, event. historic-
ké fasády.
Ti z obyvatel MČ Praha 3, kteří se pravidelně zúčastňují zasedání zastupitelstva městské
části, jsou velmi dobře informováni. Pro ty, kteří dění na radnici příliš nesledují, byl prav-
děpodobně dopis s nabídkou městské části překvapením. Termín pro rozhodnutí, zda dům
koupit za zvýhodněných podmínek pro ty nájemce, kteří obývají domy zařazené do 
II. etapy/1. části, pomalu končí. Rozhodnutí je asi nesnadné, ale jsem přesvědčena, že prá-
vě v současné době je investice do bydlení investicí velmi dobrou a spolehlivou. Každý
má potom možnost si zkusit, že starost o vlastní bydlení není sice snadná, ale pocit, že
„bydlíte ve svém“, stojí určitě za to.
(P.S. v současné době se připravuje prodej domů ve II. etapě/2. části a do zastupitelstva
městské části je připraven záměr II. etapy/3. části).

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Nedílnou součástí programové skladby Žižkovského divadla J. Cimrmana jsou i pravi-
delná absolventská představení hudebně dramatického oddělení pražské konzervatoře -
DIK. Naskýtá se tak jedinečná příležitost ocenit talent i hereckou neotřelost začínajících
divadelních hvězdiček, jejichž jména se později budou zmiňovat s okázalou úctou. Pro le-
tošní divadelní sezónu nastudovali žáci 5. ročníku hry francouzských autorů - Georges
Courteline (1859-1929) a Eugéne Labiche (1815-1888) - žijících a tvořících převážně
v 19. století. Oba spojuje schopnost citlivě mapovat život tehdejší společnosti a satiricky
zaznamenat výsledný pohled na její morálku. Tichá domácnost a Vražda na uhelném
trhu se odehrává v jiné časové i místopisné rovině, ale díky profesionálnímu režijnímu
vedení a spontánní očividné radosti ze hry mladých herců oslovují autoři i současného di-
váka. Na genezi tohoto představení jsme se zeptali autora úpravy divadelní předlohy, tex-
tů písní a scénického řešení - režiséra Gustava Skály: „Nastudování této hry, která je
z pedagogického hlediska vybrána velmi dobře, navrhl vedoucí pedagog 5. ročníku kon-
zervatoře František Laurin, kterého znám z pardubického divadla. Fraška v kombinaci
s konverzačkou je sice smrtonosná, ale studenti se na ní nejvíce naučí. Na rozdíl od tra-
gédie se komedii lidé buď smějí, nebo ne a výsledek je patrný okamžitě. Komedie je pod-
le mého nejtěžší. Za vtipnými a jakoby lehce nahozenými situacemi však stojí hodiny těž-
ké dřiny.“
● Čím vás dnes již málo známí autoři zaujali?
„Courteline je autor zcela výjimečný a jeho texty trochu koketují s absurdním divadlem.
Začal psát, aby dokázal, jak má dramatický text doopravdy vypadat. Jeho Tichou domác-
nost jsem našel v divadelním ústavu a upravil ji nejprve pro pardubické divadlo, potom se
hrála ještě několikrát. Labichova Vražda na uhelném trhu byla například absolventským
představením Miloše Kopeckého v divadle U Topičů. Já jsem tuto chytře napsanou hru
ještě i během zkoušek situačně měnil, aby se v roli každý našel, a do počtu jsem připsal
i několik dalších postav. Je to tedy spíše variace na dané téma. Obě hry jsem nakonec se-
řadil tak, aby Labiche - jako klenotová záležitost - byl jako druhý.“
● Přimět diváky k smíchu je asi velice obtížné...
„U komedie je nebezpečná především poslední fáze, kdy všichni už ty své vtipy řekli to-
likrát, že jim to ani vtipné nepřipadá. Tehdy to musí režisér obhájit, jinak spadne pod stůl
spousta dobrého. Ale pouze divák rozhodne, jestli jsme se strefili.“
● Jak se vám se začínajícími hvězdičkami pracovalo ?
„Byli báječní. Za ty dva měsíce zkoušek nebyl jediný konflikt, naopak mě překvapili dis-
ciplínou a ochotou pracovat. Snad k tomu přispělo i to, že si moc dobře pamatuji, co mě
jako studenta nejvíce štvalo, a tak jsem se tomu snažil vyhnout.“
● Součástí představení je hudba, bylo tomu tak vždy?
„Je to v podtitulu označené
jako vaudeville a z poznám-
ky v textu je patrné, že tam
nějaká muzika byla, ale pís-
ničky se nezachovaly. A tak
Daniel Barták složil hud-
bu a já texty. Chtěl jsem,
aby představení na diváka
působilo příjemně a le-
hounce.“
Nyní je na divákovi, aby po-
soudil, jak se tyto záměry po-
dařilo uskutečnit. Pravdou
však zůstane, že mladí herci,
jakkoli je scéna i celé před-
stavení úsporné, budou na je-
višti vždy zářit. Je to deviza,
kterou bohužel zákonitě ča-
sem ztratí. Proto využijte pří-
ležitosti a navštivte předsta-
vení DIK, která se budou
konat až do konce této a za-
čátku příští divadelní sezóny. 

Eva Horníčková, 
foto Ivo Mičkal

Stacionáfi pro dûti s kombinovan˘m postiÏením

II. etapa privatizace domovního fondu

Courteline a Labiche i nadále aktuální

Ze hry Vražda na uhelném trhu

Pí‰ete nám...

POZVÁNKA 

DO D
IVADLA
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Mnozí z vás si již povšimli na našich ulicích
žlutých košů a držáků sáčků na psí exkre-
menty. Někteří spoluobčané se na nás obra-
celi s upozorněním, že někde jsou pouze dr-
žáky - zda koše někdo neodcizil. Nebojte se,
neodcizil. Tento systém byl zvolen záměrně
s ohledem na efektivnější využití vynalože-
ných finančních prostředků. Tam, kde jsou
na ulici již nainstalovány odpadkové koše,
které jsou vysypávány a udržovány z financí
Technické správy komunikací a.s., MČ Pra-
ha 3 nechala v blízkosti nainstalovat pouze
držáky sáčků, tzv. „čepice“ - těch je na Pra-
ze 3 65. Naopak v místech, kde není mož-
nost použitý sáček odhodit, jsme nechali na-
instalovat kompletní sadu - celkem 100 košů

s držáky. Koše na psí exkrementy se vyprazdňují 2x týdně. Jsou doplněny plastovým pyt-
lem, který zabraňuje znečištění vnitřku koše. Ke službám, které jsou též v obsluze zahr-
nuty, patří zajištění jejich čistoty a údržby. Sáčky jsou doplňovány 3x týdně (75 kusů pro
každý držák). Firma TEST s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na zajišťování těchto pra-
cí, není u nás neznámá, protože její metaři se starají o čistotu v některých částech Prahy
3. V prvním zkušebním roce budeme spolu s touto firmou vyhodnocovat využívání košů
a „čepic“. Tam, kde při doplňování do jednotlivých držáků zjistíme nižší spotřebu sáčků,
přesuneme tyto „nadbytečné“ sáčky do více zatížených oblastí. Samozřejmě je možné
přemístit i vlastní koše či držáky s ohledem na jejich efektivnější využitelnost. Tato služ-
ba bude dle uzavřené smlouvy zajišťována od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004 a MČ Praha 3 na
ni vynaloží 888 767 Kč ročně.
Jsem ráda, že jsme tímto krokem vyslyšeli mnohé z vás, kdo po řešení této problematiky
volali. A ještě bych poprosila majitele pejsků, kteří si této změny nestačili všimnout - ta-
to služba je tu pro Vás a z Vašich peněz, snažte se jí tedy využívat. Budete-li mít jakéko-
liv podněty nebo upozornění, obracejte se s nimi na Informační kancelář MČ Prahy 3, tel.
697 32 38, 697 32 41, Koněvova 214 - Jarov, stejně jako se na ni můžete obracet s pro-
blematikou úklidu ulic. Dana Mušková, radní

Pětičlenná kapela Fleret bývá označována všelijak - „bigbítová odnož českého folku z Vi-
zovic“ či „keltský rock se silně zapuštěnými valašskými kořeny“. Jisté však je, že kdo jed-
nou slyšel, nezapomene. Velká síla i kouzlo skupiny se skrývá ve skvělých textech ve va-
lašském nářečí a něžné i nádherně zemité písničky nenechají v klidu žádnou, třeba i otrlou
duši. Úplně na začátku byli dva kamarádi - Zdeněk Hrachový a Petr Chrastina. Přicháze-
ly a odcházely různé osobnosti, kapela zkusila názvy Šperhák a Šperk. Objevili se skvělí
textaři Libor Mysliveček a Jan Mrlík, zásadní vliv na směřování kapely měla i spoluprá-
ce s Vlastou Redlem. V současné době si s nimi často a ráda (nebo oni s ní?) zazpívá další
legenda lidové písničky - Jarmila Šuláková, se kterou již nahráli několik desek. Příznač-
ně atmosféru koncertů popisuje „veselá historka z natáčení“ z jejich webových stránek:
Na telčském festivalu přišla průtrž mračen, zrovna když měli vystupovat s J. Šulákovou.
Ta - již oblečená v kroji - začala zpívat, Fleret se hned s plnou vervou připojil a nakonec
lidé spolu s nimi zpívali a tancovali v přívalech vody přímo pod pódiem. Fleret vystoupil
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 7. února. 
Chcete-li se o něm dozvědět víc, zde je adresa: http:// fleret.musichall.cz. -sp-

hodnotila v lednu sečtením bodové úspěšnosti v 1. pololetí. Do čela se vyšplhala ZŠ n. Jiřího těsně sledovaná loňským vítězem ZŠ Lupá-
čova, skok ke dnu bodové tabulky učinila ZŠ K Lučinám. Loňskou pozici zatím obhajuje pouze ZŠ n. Jiřího, prvně se v Poháru objevuje
gymnázium Sladkovského. Pořadí: n. Jiřího 171 bodů, Lupáčova 169, Jeseniova 164, Lobkovicovo n. 129, Pražačka 104, Vlkova 93,
Perunova 83, Chelčického 74, Sladkovského 61, Žerotínova 57, Havlíčkovo n. 36, K Lučinám 29, ZVŠ Slezská 18. ● V lednu pokračoval
tříměsíční seriál turnajů ve florbalu. Do obv. turnajů starostova Poháru se přihlásily vyjma ZŠ K Lučinám všechny školy do všech
kategorií. Ve vylosovaných skupinách se hraje systémem každý s každým. Jejich vítězové postupují do finále, kde hrají stejným systémem
o konečné pořadí. V kat. st. žákyň dominovaly dívky z Lobkovicova n., neztratily ani bod a 22krát mířily do černého. Druhou příčku
vybojovala Jeseniova a třetí Pražačka. Velmi dobrou úroveň měl turnaj st. žáků. V pětičlenném finále o medailové pozice při rovnosti bodů
rozhodl brankový rozdíl. Ten při poměru branek 12:4 měla nejlepší Perunova před n. Jiřího a Lupáčovou. Čtvrtá skončila Žerotínova, páté
Lobkovicovo n. Celková kvalita hry, zvlášť u chlapců, výrazně stoupla, děvčata zase překypovala zápalem pro hru a bojovností. Repre-
zentantům Prahy 3 se dařilo i na pražském finále. Ve stolním tenisu st. žákyně ze ZŠ Lupáčova skončily celkově druhé, mladší třetí, bron-
zovou příčku vybojovali ml. žáci z n. Jiřího. Třetí skončila děvčata ze ZŠ Lupáčova i v závodech v plavání. -vk-

Z bohatého curriculum vitae výtvarnice Viktorie Ševčíkové se mj. dovíme, že 19 let stu-
dovala hru na klavír, úspěšně se věnovala baletu, choreografii, po válce studovala výtvar-
ný obor na Pedagogické fakultě a poté dějiny umění na FF UK. Přestože se zabývá pře-
vážně výtvarným uměním (pracovala i v užité tvorbě a také 13 let vedla oddělení výtvarné
výchovy v LŠU), sehrála hudba jako dominantní inspirační zdroj neopomenutelnou úlo-
hu. Mezi jejími díly proto najdeme mnoho obrazů ovlivněných poslechem například skla-
deb C. Debussyho, F. Liszta či M. Ravela. Bohaté hudební zážitky dokáže převádět do vi-
zuální podoby tak, že výsledkem jsou milé, poeticky laděné obrazy někdy s trochou
nostalgie, které pomohou na chvíli zapomenout na všední trable a bolesti snad každého
z nás. Klasické oleje Viktorie Ševčíkové z let 1970-2000 (staršího data jsou díla z cyklu
město, novější pak z cyklu krajina) je v ATRIU možné zhlédnout či zakoupit do 25. 2. 

Text a foto Eva Horníčková

Žižkov je spojen s husitskou minulostí, nacházíme ji zde zachycenu na průčelích domů, v názvech
ulic, náměstí, plácků. Sochy, nápisy i obrazy na fasádách domů ukazují na dobu, ve které se hu-
sitství stalo neoddělitelnou součástí našeho národního vědomí. I to je jeden ze zajímavých proje-
vů této části Prahy, že zachovala otisk tohoto vědomí i nám, jejím dnešním obyvatelům. Nejsou
to však jen jména ulic, jež upozorňují na epochu viděnou otcem českého dějepisectví Fr. Palac-
kým jako ústřední v našich dějinách. Na Žižkově žili i ti, pro něž se stal výzkum husitství život-
ním osudem. Mezi ně patří především historik František Michálek Bartoš. Narodil se 5. dub-
na 1889 v Rychnově nad Kněžnou, v letech 1908-1911 studoval historii na Univerzitě Karlově.
Poté působil jako středoškolský profesor na řadě pražských středních škol, posléze se stal profe-
sorem českých dějin na Husově (od roku 1950 Komenského) evangelické bohoslovecké fakultě
v Praze. Žil a tvořil dlouhá léta v naší městské části, jež si ho přitáhla svou neopakovatelnou at-
mosférou i vědomým navázáním na husitskou tradici. Řada jeho listů z času před 1. sv. válkou
proto obsahuje údaj o jeho bydlišti: Grégrova (dnes Slavíkova) 18/1190, Žižkov. Zde vzniká část
Bartošových děl z českých dějin. Zde nesl své ideové střety o českou reformaci, Husa, Žižku, Ja-
na z Nepomuku s jiným velkým historikem té doby - generačně starším Josefem Pekařem. V červ-
nu roku 1934 se historik odstěhoval na Spořilov, ale své vědecké úsilí věnoval i dále Husovi,
husitství a šířeji naší i evropské reformaci. Roku 1965 byl za tuto činnost poctěn na návrh Histo-
rického ústavu ČSAV při příležitosti výročí smrti M. Jana Husa jubilejní medailí za celoživotní
studium Husova díla a husitství. Umírá 12. května 1972 v Praze ve věku 83 let. Jeho žák, histo-
rik Amedeo Molnár ve svém nekrologu právem charakterizoval Bartoše jako badatele, který za-

členil husitskou kulturu do souvislostí evropských myšlenkových zápasů. Dr. Jaroslav Hrdlička

Žižkovský rodák Antonín Münzberg (1871-1954) se zapsal zlatým
písmem do dějin českého loutkového divadla. V rodinném
divadélku účinkoval už od roku 1900. Před první sv.
válkou založil firmu, která jako první vyráběla tzv.
Alšovy loutky. Adresu jeho prodejny Praha-Žižkov,
Chodská 14, znal snad každý loutkář první poloviny
20. století. Münzberg byl také známým loutkářským
nakladatelem: u něho vyšly v letech 1917-18 první
dva ročníky obnoveného časopisu „Loutkář“, od
r. 1923 až do začátku 2. sv. války vydával časopis
„Naše Loutky“. Jejich přílohou byla „Knihovna Na-
šich loutek“, v níž vyšlo více než 120 her od známých
autorů jako byli mj. E. F. Míšek, Ing. F. Čech, Dr. J. Bartoš,
O. Šeller i bavorský klasik František hrabě Pocci. Vycházely tam
také skeče pro loutkové kabarety určené dospělým divákům.
U Münzberga vyšlo i album dobových krojů pro oblékání loutek

i příslušné střihy, předlohy ke zhotovování nábytku pro loutková
divadla, texty písniček a další loutkářská literatura. Nesmí-

me zapomenout ani na edici několika řad dekorací (např.
od K. Štapfera a S. Bartoše) pro loutková divadla ro-
dinná, školní i spolková. Návštěva jeho prodejny, v níž
byla k dostání hotová divadélka, loutky všech používa-
ných velikostí a nejrůznější rekvizity pro ně, byla pro
dítě zážitkem podobným návštěvě kouzelné jeskyně.
Bohužel vše skončilo na počátku padesátých let, kdy
komunistický režim Münzbergův podnik zrušil. Žižkov
má i další loutkářské tradice, jako byla divadélka spol-

ková (např. sokolské) a školní (např. v reálce na Slad-
kovského náměstí), ale o tom snad někdy jindy. 

Dr. Zdeněk Šesták
Vzpomínáte, kde se u nás ještě hrávalo loutkové divadlo?
Napište nám!

Málokterému ze čtenářů je známo, že v Praze 3 již několik let sídlí Jednota českých
právníků. Tato jediná dobrovolná, nestátní a všeprávnická organizace má sekretariát
v budově Obv. soudu v Jagellonské 5. Podle stanov je Jednota historickým nástupcem
Jednoty právnické, založené v r. 1864. Mezi jejími inicátory zvláště vynikl prof. JUDr.
Antonín Randa, který byl nejvýznamnějším českým právníkem koncem minulého století
a jehož odborný věhlas byl znám po celé střední Evropě. Velkou měrou se přičinil i o roz-
dělení německé Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou v r. 1882. Jednota
se zasloužila o rozvoj české právní vědy i o vytvoření českého právnického názvosloví,
ale podobně jako jiné spolky zanikla v padesátých letech. Po tzv. sametové revoluci byla
v duchu demokratických principů její činnost obnovena a jejím hlavním úkolem je půso-
bit při vytváření právního státu, demokratického politického systému a právního vědomí
občanů a hájit zájmy všech právníků a jejich společenské postavení. V rámci Jednoty pů-
sobí její Gremium, jehož členy jsou např. předsedové ústavního i nejvyššího soudu, pre-
zident Čs. notářské komory, předseda Čs. advokátní komory, děkani a profesoři právnic-
kých fakult. Tento orgán se schází 1-2 krát ročně a prvním výsledkem jeho práce byly
zásady etického chování právníků, uveřejněné v právnických periodikách. Jednota též
1x ročně udílí na půdě UK tzv. Randovu medaili, jež svou povahou odpovídá lékařskému
ocenění formou medaile J. E. Purkyně. Vyvíjí také odbornou činnost prostřednictvím
sdružení; nejvýraznějším je pražské s pravidelnými přednáškami pro své členy na PF UK.
Pro širší veřejnost pořádá oblíbené semináře s aktuální právní problematikou, přednášejí-
cími jsou např. soudci Nejvyššího soudu. Zanedbatelná není ani společenská aktivita
Pražského sdružení JČP, zejména kulturní večery ve vinárně Viola na Národní třídě. 

JUDr. Vladislav Brož

Na Husitské ulici č. 33 najdete největší prodejnu kuchyní Koryna
v Praze. Určitě vás potěší otvírací doba, která je od 10 hodin dopoledne
pondělí až čtvrtek do 20 hodin večer (v pátek do 18 hodin).
A co všechno vám tu nabídnou? Nabídka Koryny je skutečně komplexní,
od návrhu až po kompletní realizaci.
Odborní pracovníci přijedou až do vašeho bytu a změří vaši budoucí ku-
chyň. Dále vás čeká nelehký výběr z 60 druhů provedení u 300 typů skří-
něk. Výběr dvířek je velmi široký, moderní je třeba olše, imitace dubu ne-
bo čistě bílá, či naopak černá. Svoji oblibu si získávají také modré a zelené
povrchy skříní a poliček. Pomohou vám zde také s výběrem kuchyňských
spotřebičů, sporáků, trouby, myčky, ale třeba i s osvětlením, bateriemi,
dřezy, pracovní deskou, které vám dodají společně s novou kuchyní. Pak
vytvoří grafický návrh na počítači. To vše samozřejmě zdarma.
Obvyklá dodací lhůta je 5-6 týdnů, montáž trvá většinou jeden den. Při
placení můžete využít výhodné půjčky u Komerční banky nebo u Home
Credit.
Pokud nechcete obměňovat celé vybavení, můžete jen přikoupit jednotlivé
díly či změnit tvář vaší kuchyně pomocí výměny čelních dvířek. Nechte si
také ukázat tzv. drátěný program a zjednodušte si ukládání nádobí i jídla.
Jen vařit už si musíte sami... PR článek

INTERNETOVÁ ADRESA SK ZŠ JESENIOVA: www.mujweb.cz/www/jesenius
V roce 2000 se nám mimořádně dařilo. Štafeta juniorů na 4x100m vyhrála Mistrovství
ČR, P. Hnízdil se umístil jako druhý v trojskoku a třetí v délce, juniorka J. Korešová
byla druhá v sedmiboji. Žákyně Máchová a Trnečková získaly medaile na Mistrovství
republiky žactva. Družstvo mužů vyhrálo druhou národní ligu, junioři byli pátí a žáky-
ně šesté na Mistrovství ČR družstev. Na základě úspěchů přestoupili P. Hnízdil do
Dukly Praha, kde již trénuje pod vedením p. Černého, a P. Kolda do Olympu Praha -
trénuje pod vedením p. Nejdla. Náš klub se věnuje především dětem a mládeži - vy-
chováváme atlety od 10 do 19 let. Ti, jež mají možnost se prosadit mezi naše špičkové
atlety, přestupují podobně jako P. Hnízdil a Kolda. Ostatní dál pracují v našem klubu
a závodí za družstva mužů a žen. Chcete-li k nám přihlásit své dítě, máte dvě možnos-
ti - sportovní třídu nebo tréninky v oddíle atletiky. Nabídka oddílu je výhodná přede-
vším pro žáky jazykových škol a gymnázií, ale nejen pro ně. Podmínkou je pouze chuť
pravidelně trénovat. Podrobnosti o nás se dovíte na naší internetové stránce nebo na u-
vedených tel. číslech. Pro sportovně založené děti se ve šk. roce 2001/2002 od 6. roč-
níku opět otevírá na ZŠ Jeseniova SPORTOVNÍ TŘÍDA S ATLETICKÝM
ZAMĚŘENÍM. Třída je zařazena MŠMT na doporučení Čs. atletického svazu do pro-
jektu Intenzifikace sportovních tříd na základních školách. Škola má pro tuto speciali-
zaci odpovídající vybavení - atletickou dráhu s umělým povrchem, 2 tělocvičny, 2 po-
silovny, hřiště na plážový volejbal, saunu a k výuce plavání pronajímá bazén. Výuka je
vedena k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Děti si osvojují gym-
nastiku, míčové hry (kopanou, házenou, odbíjenou, košíkovou), softball, aerobic, pla-

vání a všechny atletické disciplíny. Rozmanitou nabídkou sportovních aktivit se tak předchází předčasné specializaci. Ve sportovních tří-
dách je výuka tělesné výchovy rozšířena na 5 hodin týdně. K rozvoji pohybové kultury přispívají další hodiny sportovní přípravy vedené
s ohledem na věk dítěte trenéry sport. klubu. Děti mohou navštěvovat saunu, v zimě se pořádá lyžařský výcvik, na jaře atletické sou-
středění a škola v přírodě. Třída je výběrová i po stránce prospěchové (průměr do 2,0). Výuka odpovídá programu Základní škola, vyu-
čuje se angličtina a němčina, ve vlastní počítačové učebně informatika. Děti jsou pod pravidelnou lékařskou kontrolou sportovního odd.
Fakultní nemocnice v Motole. Při škole pracuje sportovní klub, jehož součástí je oddíl atletiky a turistiky, který pravidelně pořádá letní
tábor a víkendové turistické akce. (Podrobnosti na naší internetové adrese). Absolventi školy se dobře uplatňují na středních školách
a gymnáziích. TERMÍN KONÁNÍ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK: 4. dubna v 15 h na hřišti ZŠ Jeseniova. Sportovní oblečení a o-
buv s sebou. Inf. na http://www.mujweb.cz/www/jesenius (zde si můžete vytisknout přihlášku nebo ji poslat e-mailem) a na tel. 22 72
04 97 pí Weberová, 0606925587 p. Gála ml. Milan Gála ml.

Îluté ko‰e s „ãepicemi“

Vala‰ská legenda folkrocku

ATRIUM nabízí vizuální relaxaci

Sportovní soutûÏ Z· o Pohár starosty

Historik Franti‰ek M. Barto‰

A. Münzberg a loutkáfiská tradice ÎiÏkova

Nejvût‰í prodejna kuchyní Koryna

Z· Jeseniova otevírá sportovní tfiídu s atletick˘m zamûfiením

Foto zleva: M. Šána, P. Hnízdil, Z. Hnízdil
a P. Kolda - mistři ČR ve štafetě juniorů na
4x100m

Jednota ãesk˘ch právníkÛ 
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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

■ Na víkendový pobyt s dětmi (1-2x
měsíčně) hledám chatku, domek, ev. vy-
bavenou místnost poblíž Prahy v dosa-
hu vlaku či autobusu. Tel. 22 78 28 16,
22 780 705

■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481

■ PRODÁM levně dívčí, dámské (vel.
48-50) a pánské oblečení (různá vel.) -
obleky, saka, zimní kabáty atd. Nový čer-
ný smoking vel. 50, kožené lyžařské
boty s přezkami č. 46. Tel. 62 72 985
■ PRODÁM černé kopačky č. 38
(100 Kč). Tel. 22 78 28 16 - přes den
■ Mladá rodina vypomůže osamělému
člověku ve stáří s domkem a zahradou
úklidem za podnájem. Tel. 697 62 38

■ 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

■ Ruštinu kvalitně individuálně 
i ve dvojicích, rozumné ceny, úspěšná
příp. na VŠ. Tel. 02/84813146 18-21 h

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

■ Daňová a účetní kancelář nabízí zpraco-
vání daňového přiznání - odklad placení
daní do 30. 6. Zpracování účetnictví
a mezd v ceně od 1000 Kč/měsíc. Kontro-
la daňovým poradcem a odklad v ceně.
Tel. 71772416, 0603 340 937

■ 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

■ Úklidová firma hledá uklízeče na pra-
videlné i jednorázové úklidy domů. 
Tel. 6276424, 0603 943 243

■ 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

■ 1+1 I.kat. 64m2 hala, terasy P7 udrž.
s domácí za podobný i větší na P3. 
Tel. 80 88 18
■ Hledám parkování pro motocykl
(garáž-část) na Ohradě a okolí, (ul.
Biskupcova). Tel. 0604 701 328
■ Vyměním st. 1+1, 2. kat., 46m2, P-3 Slez-
ská za větší I.-III. kat. Tel. 0603 551 327

■ Vyměním 3+1, II. kat., 75 m2, 3x
WAW s majitelem, P-3 za menší nebo
stejný v domě se zahradou na Praze 3.
Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129
■ Garáž pronajmu i prodám družstevní
střežená za hotelem Olšanka.
Kontakt: 71734166, 0737 168 513
■ Vyměním státní garsoniéru 25 m2 na
Vinohradech u Jiřího z Poděbrad,
3.patro s výtahem, byt I.kat., ÚT, kabe-
lová tel., telefon, sam. sklep, spol. bal-
kon, samostatná kuchyňka, vestavěné
patro. Vyměním za větší 1+1, 2+kk, 2+1
i nižší kat. nejlépe Praha 2,3,7,10. 
Tel. 02/22514871 nebo 0603 969 788

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 A REVIZE PLYNOVÉHO

ZAŘÍZENÍ NA LPG K POHONU MOTOROVÝCH VOZIDEL
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

Jistota pro Vaše finance
RODINNÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Minimalizace rizik, využití státních
příspěvků a daňových úlev.

Respektujeme Vaše potřeby a cíle.
Bližší informace si vyžádejte

u Vašeho poradce:
Šárka Mazánková, 0603/835117

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 rusky a anglicky,
zajišťujeme i kancelářské služby.

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

Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo
máte o zvířátka zájem, volejte Domov pro opuštěná zví-
řata - 85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, tel. 22 116 370.
Do domova si můžete zajet i pro kočičí dámy a pány. 
� FENA, anglický kokršpaněl, stáří asi 1 rok, tem-
peramentní, vhodná i do bytu, čistotná. Nalezena na
Žižkově. Původní majitelka o ni ztratila zájem.
� 3měsíční štěně, PES, kříženec německého ovčá-
ka. Nalezen na Vinohradech. Potřebuje někoho, kdo
mu věnuje čas a vychová z něj hodného a poslušného
psa.
� PES, německý ovčák, stáří asi 6 let, s malou bílou
náprsenkou. Nalezen v ul. J. Želivského, byl bez obojku.

Kdo mû chce?

�

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

● Rok 2001 byl vyhlášen rokem juniorů, a proto práce policistů bude v tomto roce výrazně zaměřena na preven-
ci trestné činnosti páchané mládeží a na prevenci a ochranu mládeže před trestnou činností na ní páchané. Další
oblastí, na níž se pozornost policistů zaměří, jsou drogy. S užíváním, distribucí a výrobou drog je úzce spojena pře-

devším násilná a majetková trestná činnost. Policisté se proto zaměří na osvětu mládeže, budou docházet do škol 
a učilišť a názornými příklady dokládat hrůzné následky vlivu drog na zdraví člověka. Policisté z Prahy 3 žádají spo-

luobčany o spolupráci - každé oznámení bude pečlivě prověřeno, neboť ochrana společnosti právě v této oblasti je nesmírně důležitá.
● Dne 7. 2. v odpoledních hodinách vešel do prodejny tabáku mladý muž a žádal od prodavačky vydání peněz pod pohrůžkou probod-
nutí a poté ji uhodil pěstí do hrudníku. Prodavačka se bránila, podařilo se jí utéci a prodejnu i s násilníkem zajistit. Přivolaná hlídka PMJ
pachatele na místě zadržela. Ten stačil ještě z pokladny odcizit 2500 Kč a prokopnout skleněnou výplň dveří. Vyšetřovatel pachateli sdě-
lil obvinění a poté jej předvedl do cely předběžného zadržení s návrhem na vzetí do vazby. Policie Prahy 3 ocenila statečnost a pohoto-
vost této prodavačky. pplk. Jiří Neuwirth, ředitel

POLICIE âR

V poslední době často potkávám v ulicích Prahy muže, kteří vybírají peníze na „nový útulek pro opuštěné pejsky“. V ruce drží desky
a váš dar si spolu s vaším jménem pečlivě zapíší, ale nemají, bohužel, zrovna u sebe žádný průkaz... V současné době fungují v Praze
dva útulky a o nějakém dalším, novém nemá naše redakce žádné informace. Rádi bychom proto vám, kteří chcete přispět na opuštěné
psy a kočky, doporučili, abyste tak učinili osobně nebo prostřednictvím bankovních účtů těchto dvou útulků.
● Ústav na ochranu zvířat JUDr. D. Matinové, Dolnoměcholupská 58, Praha 10, tel. 72 701 819, číslo účtu 1915 1573 0277/0100
● Útulek pro opuštěná zvířata, V Zámcích 56, Praha 8 - Troja, tel. 83850334, 8554790, Číslo účtu: 200136 0007/6000 v.s.300 k.s.379

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA začíná 31. rok své existence. 
Pro velký zájem zavádí Den otevřených dveří - každé úterý od 14 do 17 h, 

Sabinova 8 (suterén), bus 136, zast. Rokycanova. Zpřístupňujeme archiv, knihovnu,
k dispozici jsou časopisy, noviny. Přijďte si při kávě nebo čaji zavzpomínat. 

Těšíme se na vás!  KPŽ

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

�

NOVĚ OTEVŘENÁ !!!

RESTAURACE SONORA
SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU

PŘI ODEVZDÁNÍ NAŠEHO INZERÁTU

20 % SLEVA
NA PIZZU A MEXICKÉ SPECIALITY

NABÍDKA PLATÍ DO 30.4. 2001

Radhošťská 5
Praha 3 - Vinohrady
Tel: 02/ 227 11 029

Po - Pá 9 - 24
So, Ne 15 - 24

1. a 3. neděli v měsíci zavřeno

☞ ☞
SUPŠ  Praha 3 pořádá 

30. března 2001 od 19 hod.
v Lucerně ples k 80. výročí

založení školy.

Přijmu kvalitní

kadeřnice, kadeřníky 
do nově otevřeného salonu. Nástup

možný od března (možno i na ŽL).

Tel.: 0723 316 108-p. Eva

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

V únoru omezený, od března plný denní provoz.

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

ZAČÍNÁME 12. ÚNORA

FITNESS CLUB
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 3.

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

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

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
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 - každý všední den od 8 do 21.30 h

V sobotu 3. 3. 2001 od 15 h
Karnevalový bál pro děti
odpoledne plné soutěží, písniček, tancování. Nejlepší masky budou odměněny.

V sobotu 17. 3. 2001 od 15 h
Loutkové divadlo pro děti od tří let - Malované písničky
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

Obvodní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 3 vás zve:

27. 2. út 16.30 h přednáška na téma
Beno Blachut (změna pův. programu)
16. 3. pá 15 h Proslavená sóla a du-

eta - umělecký soubor Albatros
27. 3. út 16.30 h Od jezera Loch
Ness k londýnskému Big Benu
Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16, Praha 3.

KURZY
● ARTETERAPIE
Čt 1.3. a 29.3. od 18.15 h, cena: 60 Kč
pro mládež i dospělé
praktický seminář - poznávání sebe sama
prostřednictvím barev a tvarů
Info: P. Červenková
● TANEČNÍ TERAPIE
termín dle dohody, cena: 300 Kč/13 lekcí
pro děti MŠ
Info.: J. Smejkalová
● ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
termín dle dohody, 900 Kč/ 6 lekcí
pro studenty i podnikatele
Info: J. Smejkalová
AKCE
● KARNEVAL 25. 2. od 16 h
program: žongléři, kouzelník, akrobacie,
drezůra pejsků, hry, soutěže, tombola, disko.
vstup 50 Kč, předprodej vstupenek po-čt 13-18
VÝTVARNÝ KLUB - drhání
Pá 2.3. nebo 9.3. od 14 h, vstupné 60 Kč
Info: K. Němcová
KERAMIKA pro rodiče a děti
So 3.3. a 10.3., od 14 h, vstupné 160 Kč /dí-
tě, 200 Kč/dospělí
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,
telefonicky, cena 30 Kč/za první půlhodinu,
dále 20 Kč/ za půlhodinu, možnost využití
i pro školy v individuálních termínech
Info a rezervace: J. Chmel
● KLUB DIVÁKŮ
Pá 23.2., 19 h
Černé divadlo - Theatre Image „Cabinet“
Výhodné zlevněné vstupné 260 Kč
Dále pak víkendové návštěvy divadelních
představení pro děti I.stupně ZŠ i kolektivy ZŠ
Info: Z. Pipková
● AUTOMOTO KLUB
Pá od 14 h, členský poplatek: 200 Kč
Pro zájemce o svět automobilů
Info: D. Srb
NOVÉ KROUŽKY :
HIP-HOP Út 17.30 cena 420 Kč, ŠIKULKA
pro děvčata I. st . ZŠ - Út 16.20 cena 610 Kč,
KUTÍLEK pro chlapce I. st. ZŠ - Út 14.30
cena 450 Kč
SOUTĚŽ MISS AEROBIC
pro zájemce ve věku ZŠ. Registrace do 23. 3.
Info: J. Bendová

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

B ¤ E Z E N

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

není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1. čt Švestka
2. pá Blaník
4. ne 16 a 19 h Švestka
6. út Cimrman v říši hudby
7. st Dobytí Severního pólu
8. čt Lijavec

18. ne 16 a 19 h Vražda v salónním coupé
20. út Akt
22. čt Blaník
25. ne 16 a 19 h Záskok
27. út Posel z Liptákova
28. st Hospoda na mýtince
29. čt Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

5. po R. Patrick: Kennedyho děti
12. po Labiche, Courtelain: Vražda na

uhelném trhu a tichá domácnost
19. po J.Suchý, J. Šlitr: Dobře placená

procházka - premiéra
26. po C. Goldoni: Poprask na laguně
HOSTÉ DIVADLA
10. so J. Váchal, L. Horáček: Opera

„Krvavý román“ (div. spolek Filigrán)
13. út 19.30 Koncert: Robert Křesťan

a Druhá tráva
14. st 19.30 Koncert: Filip Topol
15. čt Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno
16. pá S. Koeniggratz: Ještě žiju

s věšákem, čepicí a plácačkou
(Divadlo Nejhodnější medvídci
a divadlo Na tahu)

24. so J. Cinkejs: Přístav (Divadlo Kocábka)
- premiéra

Pokladna otevřena pouze ve dnech konání kon-
certů hodinu před začátkem představení. Před-
prodej v síti TICKETPRO a v pokladně ATRIA.
Rezervace vstupenek na tel.: 627 04 53. Přístup
do ATRIA bezbariérový, v koncertní síni je in-
stalována indukční smyčka pro nedoslýchavé.

1. čt 17 VERNISÁŽ VÝSTAVY -
VÝTVARNÁ ŠKOLA V.
HOLLARA

6. út 19.30 POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
Francouzský šanson a poezie
30. - 70. let
E. Kriz-Lifková - zpěv, M. Dvořák -
klavír, M. Matějů - přednes

7. st 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA A JEHO
HOSTY
Řídí Jaroslav Krček. Druhý koncert
jarního abonentního cyklu.

9. pá 19.30 L. BROM - sitár, F.
MICHEL - tabla
Program: Indické klasické rágy
a vlastní skladby. Koncert je pořádán
v rámci Dne pro Tibet.

12. po 19.30 IRENA BUDWEISEROVÁ
A PŘÁTELÉ

V. Fiala - kontrabas, J. Šindler,
M. Linka - kytara
Program: Blues, soul, spirituál.

14. st 19.30 Pavel KUDELÁSEK - hous-
le, Jaroslav KOLÁŘ - klavír
Program: G. Tartini, E. Grieg,
A. Dvořák.

20. út 19.30 JIŘÍ PAZOUR
Večer klavírní improvizace
Program: Improvizace na vlastní
témata i na témata z publika.

21. st 19.30 Vokálně instrumentální sku-
pina CHESED
J. M. Rak - kytara, balalajka,
akordeon, zpěv, K. Kurzová - housle,
zobcová flétna, M. Břenková - zpěv,
Z. Němcová - zpěv. kytara, perkuse
Program: Písně židovské, arabské,
romské, arménské, ukrajinské,
ruské,české a moravské.

27. út 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO
Program: G.F. Händel, J. S. Bach,
M. Ravel, D. Milhaud, L. Janáček,
F. Sor, J. Rodrigo.

29. čt 17 VERNISÁŽ VÝSTAVY
PORTUGALSKÝCH
FOTOGRAFŮ

31. so 15 René NACHTIGALOVÁ - so-
prán, Zdeněk MUSIL - baryton,
Jaroslav KOLÁŘ - klavír
Program: Árie a duety z děl 
A. Dvořáka a W.A. Mozarta
PRO SENIORY SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ 10 KČ !!!

Ostatní akce:
28. st ZUŠ Tuklatská - koncert žáků

(18.30)

VÝSTAVNÍ SÍŇ - otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
2. 3. - 25. 3. 80 LET Výtvarné školy
V. Hollara
30. 3. - 22. 4. VÝSTAVA
PORTUGALSKÝCH FOTOGRAFŮ

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.

ČESKÝ FILM
Miniprofil: František Vláčil

1. čt 18 ÚDOLÍ VČEL /FK/
20.30 MARKÉTA LAZAROVÁ

2. pá 19 BOHEMIA DOCTA
3. so 18 PROROCI A BÁSNÍCI

20.30 BITVA O ŽIVOT
Český lev 2000

4. ne 18 ENE BENE
20.30 CESTA Z MĚSTA

5. po 18 ANDĚL EXIT
20.30 MUSÍME SI POMÁHAT

6. út 18 ŠEST STATEČNÝCH /FK/
20.30 MRTVÝ LES A JINÝ
BULŠIT /FK/

7. st 18 SAMOTÁŘI
20.30 KYTICE

8. čt 18 a 20.30 OTESÁNEK
9. pá 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/
10. so 18 a 20.30 RODINNÁ OSLAVA
11. ne 18 a 20.30 KRAJINKA

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12
tel.: 627 04 53
fax: 627 04 21

NABÍDKA kroužků pro školní rok 2000/2001

ZÁŽITKY Z CEST (cyklus besed a promítání) každou středu od 18 hodin
st 28. 2. Tunisko na kole i na velbloudu, st 1. 3. Barma, st 7. 3. Botswana a Zimbabwe,

st 14. 3. Horská a sil. kola ve Švýcarsku a Rakousku, čt 15. 3. Kostarika,
st 21. 3. Bulharské hory, st 28. 3. Kuba a Jamajka, čt 29. 3. Nepál - trekking k Everestu

17. so 19.30 ST. PATRICK’S DAY
Majerovy brzdové tabulky, Dún An
Doras a Dalua

18. ne 15 Žonglování
Setkání žonglérů za doprovodu DJ
a workshop pro všechny.
www.zonglovani.cz

19.po 10 DVOUDÍLNA
Divadelní dílna pro děti pod vedením
Divadla M.U.T.

20. út 10 DVOUDÍLNA
20 Psí vojáci *

21. st 20 Vltava *
22. čt 19.30 Korektura korektury

Divadelní sdružení J.A.V. Žilina
23. pá 20 Irén Lovász & Teagrass

(Maďarsko, Česká republika) *
25. ne 19.30 Viliam Klimáček: Rozkvetly

sekery
Divadlo M.U.T.

26. po 20 Umělá hmota + Crosstime
Assistance *

27. út 19.30 Elfriede Jelinek: Nemoc
aneb moderní ženy
Divadlo M.U.T.

28. st 20 Lenka Dusilová
& Secret Service

29. čt 19.30 KING DIAMOND
30. pá 20 DECLINE *
31. so 19.30 Visací zámek
Malá scéna:

1. čt 19.30 MIDDLE AGE CRISIS
2. pá 19.30 SWORDFISHTROMBONES

22 DJs Bunda, Mowgli, Blue,
Stanzim, Ghonzales

3. so 19.30 Hank Jesus Manchini
& Neon Sceleton

4. ne 19.30 Peter Handke:
Sebeobviňování

18. ne 19.30 HOUPACÍ KONĚ + BEZ
PEŘÍ

19. po 19.30 Vaříme s Kubou

Divadlo Šuplík
Prokopova 100/16

Začátky představení, pokud není uvedeno
jinak, od 19.30 h.
Každý večer ve 21 h Vinyl Sound. 
Bar otevřen 17 - 03 h

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

7. st Nekrozotar, aneb o strašlivém konci
světa - Divadlo Na cestě PM

13. út Doktor Pouštník - Divadlo Na cestě
PM

14. st S. Hudský - Obchodník s Vesmírem,
drama o hvězdách.., ve spol. s Plane-
táriem Hl.m.P.

16. pá PREMIÉRA - J. Popovičová - Smrt
mouchy, aneb Kájova siestička

20. út V rámci Světového dne divadla pro
děti a mládež - 17 Kapitán Háček -
Ochotnice z Kampy (loutky) 
+ Sketa fotr

27. út Obnovená Premiéra - D. Štědroňský -
Setkání ll.druhu, ufologie ve verších

28. st S. Hudský - Petrachtace, absurdní
komedie

Předplatné - slevy až 20 %, 
na tel. 227 828 64, objednávky akcí tamtéž, 
e-mail:ladin@otherside.cz, Prokopova 16/100,
Praha 3, www.divadlo-suplik.cz

Miniprofil: Peter Greenaway
12. po 18 UMĚLCOVA SMLOUVA /FK/

20.30 8 A 1/2 ŽENY
13. út 18 PROSPEROVY KNIHY /FK/

20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO
ŽENA A JEJÍ MILENEC /FK/

14. st 18 a 20.30 POHÁR
15. čt 19 „ RYBA V SÍTI“ - Akcička pro

aeroryby
(Film: Ryba zvaná Wanda /Monty
Python, režie Ch. Crichton/ +
hudba: Karel Gott Revival Band)

16. pá 20 10 JUBILEJNÍ FESTIVÁLEK
JSEM SPOKOJENEJ, ANEB
NĚCO SE DĚJE POD STOLEM -
festival pantomimy a pohybového
divadla.

17. so 18 a 20.30 LÉTO ZTRACENÝCH
POLIBKŮ

18. ne 18 a 20.45 TANEC
V TEMNOTÁCH

Přehlídka filmů Emira Kustrurici
19. po 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ

KOCOUR
20. út 17.30 a 20.30 UNDERGROUND
21. st 18 VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY

BELL /FK/
20.30 DŮM K POVĚŠENÍ /FK/

22. čt 18 DŮM K POVĚŠENÍ /FK/
20.45 VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY
BELL /FK/

23. pá 18 a 20.30 BIFÉ TITANIK +
NEVĚSTY PŘICHÁZEJÍ

24. so 18 a 20.30 BIFÉ TITANIK +
NEVĚSTY PŘICHÁZEJÍ

25. ne 18 a 20.30 TATÍNEK NA
SLUŽEBNÍ CESTĚ

26. po 18 a 20.30 TATÍNEK NA
SLUŽEBNÍ CESTĚ

27. út 18 a 20.30 ARIZONA DREAM
28. st 18 a 20.30 ARIZONA DREAM

BEST OF PROJEKT 100-2001
29. čt 18 a 20.30 MODRÝ SAMET
30. pá 18 a 20.45 POSLEDNÍ TANGO

V PAŘÍŽI
31. so 18 VLAK ŽIVOTA

20.30 OBČAN KANE

Filmová představení pro děti
3. so 15.30 Dinosaurus
4. ne 13.30 Jak se Franta naučil bát

10. so 15.30 Princ Egyptský
11. ne 13.30 Křesadlo
17. so 15.30 Princezna ze mlejna 2
18. ne 13.30 Myší kočičiny
24. so 15.30 Z pekla štěstí
25. ne 13.30 O hloupém peciválovi
31. so 15.30 102 dalmatinů

Divadelní představení pro děti
4. ne 16 Devět měsíčků - Divadlo ŠUS

11. ne 16 Duhové bubliny
18. ne 16 Pohádkové vajíčko - Divadlo Erra
25. ne 16 Zlatý kolovrat

- Divadlo Abrakadabra

PALÁC AKROPOLIS
Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
divadlo@palacakropolis.cz
*JUNIOR KLUB-junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 1051) 
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 hod., tel. 9633 0913

6. út 18 „Když je dnes člověku 50.“ *
V den padesátin Mejly Hlavsy mu
zahrají Garage, Velvet Underground
Revival Band, DG 307, The Plastic
People Of The Universe

8. čt 20 Phil Shöenfelt & Southern
Cross *

9. pá 20 F. J. Song & Sluneční orchestr:
koncert „ Před prvním čajem“
(Čína,Česká republika) *

11. ne 19 DA REAL HIP-HOP STUFF
featuring

12. po 19 LOW (USA) + special guests
13. út 20 GARAGE *
14. st 19 THE MELVINS (USA)

+ GNU (ČR)
15. čt 18 Dying Passion, Silent Stream Of

Godless Elegy, Forgotten Silence,
Demimonde

16. pá 19.30 Autour De Lucie + special
guest

Vinárna Fešák Hubert
Štítného 27
Praha 3
Počet míst: 
45 + 50 letní zahrádka
Otevřeno: 
každý den 14 - 02
Rezervace: 
02/ 22 78 20 47

Fešák Hubert vám nabízí
točená sudová vína z Ky-
jovské oblasti a domácí
hruškovici, meruňkovici,
třešňovici a slivovici.
Ze stylové vinotéky si

můžete vybrat jak tuzemská, tak zahraniční vína. Milovníky chmelového moku určitě
potěší točená plzeňská piva a široká nabídka alkoholických i nealkoholických nápojů.
K jídlu si můžete objednat naložená masa a uzeniny připravené na grilu a zeleninové
saláty. K pivu či vínu se také hodí rozličné chuťovky. Kuchyně je v provozu až do
02 hodin. Kolektiv vinárny Fešák Hubert vás zve k příjemnému posezení při svíčkách
ve stylovém prostředí.
Pro teplé jarní a letní dny chystají útulnou zahrádku ve vnitrobloku a pozor: Psům
vstup povolen !

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

Základní škola, Kladská 1, Praha 2
pořádá 7. března 2001 od 14 do 18 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Pro výuku s rozšířeným vyučováním

cizím jazykům přijímá  přihlášky žáků 
ze 2. tříd ZŠ do 31. března 2001.

Přijímací řízení žáků do 3. ročníku 
se koná 24. dubna 2001.

Agentura 10:15 Promotion 
zve na koncerty: 

The Young Gods 
6. 3 od 20 h v divadle Archa

King Diamond 
29. 3. od 19.30 h v Paláci Akropolis 

Vstupenky Ticketpro, info http://1015.cz


