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Dne 4. ledna byl slavnostně otevřen Ošetřovatelský domov v Habrové ulici 2. Naše městská část tak získala
další lůžkové sociálně-zdravotnické zařízení pro přechodný pobyt. Významnou měrou se tak bude se
stávajícím Ošetřovatelským domovem Pod Lipami (22 lůžek) podílet na zajištění péče o potřebné občany.
Na podrobnější informace jsme se zeptali Mileny Kozumplíkové, zástupkyně starosty, která se na radnici
stará právě o sociální oblast.
● Kde nový domov najdeme?
Ošetřovatelský domov je umístěn v krás-
ném prostředí plném zeleně poblíž koneč-
né tramvají na Jarově. Původní budova
mateřské školy zde byla přestavěna, rozší-
řena a komplexně zařízena pro pobyt
zdravotně handicapovaných občanů. Ti

pak mohou využívat i přilehlou zahradu, která je dostupná i osobám s omezenou pohyblivostí.
● Jak a kteří zájemci tady mohou získat lůžko?
Klienti jsou zde přijímáni na doporučení ošetřujícího lékaře a na vlastní žádost. Bude se jednat především o ty občany, kteří
se náhlým zhoršením zdravotního stavu, jenž však není indikací k hospitalizaci v nemocničním zařízení, ocitli v situaci, kdy
je domácí péče příliš náročná. Nesmírně důležité je to především pro ty, kteří zůstali zcela sami. Poskytována je zde proto
celodenní komplexní péče, vč. rehabilitace, zajišťovaná zdravotními sestrami a ošetřovatelkami.
● Kolik si zájemci zaplatí za pobyt?
Náklady na pobyt a poskytované služby vč. stravování z více jak dvou třetin hradí Městská část Praha 3 - cca 500 korun
a z části klient - cca 220 Kč na osobu denně.
● Domov je velmi moderně, prakticky a komplexně vybaven, takže je např. co se týče stravování úplně soběstačný...
Dvoupatrová budova s 42 lůžky je vybavena třemi výtahy, z toho jedním lůžkovým. Pokoje jsou jedno- a dvoulůžkové, kaž-
dé lůžko je spojeno dorozumívacím zařízením s místností sester. Sociální zázemí umožňuje v plném rozsahu dokonalou pé-
či o hygienu klientů. Nově vybavená kuchyň zajišťuje stravu 5x denně vč. dietních jídel a umožní svou kapacitou zásobovat
i další zdravotně-sociální zařízení, která zřizuje naše městská část. Do budoucna bude možné poskytovat stravování i dalším
klientům - seniorům, kteří projeví zájem o dobrou, finančně dostupnou kuchyni.
● Na chodbách jsem si všimla velmi hezkých dětských obrázků.
Vloni jsme vypsali výtvarnou soutěž pro základní školy na výzdobu domova. Téma soutěže bylo veselé - příroda, děti, zví-
řata. Každá škola předala asi 20 obrázků, ze kterých jsme s ak. mal. V. Vošahlíkem, ředitelem ZUŠ Štítného vybrali 32 kre-
seb, které ozdobily chodby a přilehlé prostory domova. Chtěli jsme především, aby obrázky připomněly starším lidem chví-
le s jejich dětmi i vnoučaty.
● A již na závěr, jak se říká, „kdo to všechno zaplatil“?
Investorem byla pouze Městská část Praha 3 a náklady dosáhly výše 24 milionů korun. Projekt proběhl bez účasti finančních
prostředků ze státního rozpočtu i hl. m. Prahy. Vložené prostředky i náklady na provoz domova, které činí cca 10 milionů
korun ročně, budou mít samozřejmě těžko návratnost, ale ta se projeví - a my v to pevně doufáme - ve zlepšeném zdravot-
ním stavu obyvatel domova a v jejich celkové pohodě. Stáňa Peričová, foto J. Dostál a M. Púčiková
Takže - úspěšný start ! Podle posledních zpráv je domov již plně obsazen spokojenými pacienty.

Vážení a milí spoluobčané,
již tradičně si vás dovolujeme pozvat na MASOPUSTNÍ VESELÍ,
které bude probíhat ve dnech 23. - 27. února 2001 v katastru
obce ŽIŽKOVA a KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD. Snahou po-
řadatelů je navázat na středověkou, ale i pozdější tradici v pořádá-
ní karnevalových a masopustních veselí. Ideou středověkých kar-
nevalových slavností bylo vytvoření určitého stavu - stavu duše,
který obsahoval obnovení a obrození, jehož podstatou byl životo-
dárný lidový optimismus.
U nás se tato nová tradice vytváří již 7 let. Předcházejícího maso-
pustu se zúčastnilo velké množství návštěvníků a masek a tento
ročník měl i patřičnou publicitu v médiích. Setkal se tak s velkým
zájmem, a to nejen u obyvatel Žižkova, ale i ostatních městských
částí. VIII. ročník masopustu se tak stává již trvalou kulturní akcí
celé Prahy a čerpá inspiraci nejen ze středověkých masopustů, ale
i z masopustních slavností konaných na počátku tohoto století
v Čechách a na Moravě.
Žižkovské masopustní veselí 2001 bude zahájeno o Tučném
pátku, 23. února 2001 - Radniční zabijačkou na dvorku žiž-
kovské radnice spojenou s tiskovou konferencí a s prezentací

výše uvedené akce, kterou zakončí masopustní maškarní průvod
27. února 2001.
Celý projekt se samozřejmě ponese v duchu předchozích ročníků.
Na své si přijdou vyznavači divadelních představení, hudebních
skupin, masopustního veselí, ale i dobrého jídla a pití.
V současné době se harmonogram akcí ještě dotváří, ale přesné in-
formace vám dodáme včas prostřednictvím plakátů, inzerce, inter-
netu (www.praha3.cz) a vývěsek. V příštím čísle RN bude již pro-
gram uveden v celém rozsahu. Chceme vás tímto sdělením co
nejsrdečněji pozvat na jednotlivé akce a zároveň upozornit na sou-
těž o nejlepší masku, která bude při této příležitosti vyhlášena.
Maškarám, které se zúčastní masopustního průvodu, bude zdarma
podáváno osvěžení v podobě piva, svařeného vína, grogu, jitrnic,
jelit, ovaru a dalších dobrot, které jsme pro vás připravili.
Zároveň se touto cestou obracíme na potenciální partnery o finanč-
ní, popřípadě materiální pomoc při realizaci tohoto ročníku, aby
své možnosti adresovali na Odbor pro kulturu a styk s veřejností
ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo n. 9, tel. 22 116 351, 0602 286 056,
jaroslavbr@p3.mepnet.cz.

Jaroslav Brabec, vedoucí OKSV

Novomanželé Denisa a Martin Šťastní se na Nový rok přičinili o to, že se naše městská část může pochlubit rekordem, a to
dokonce možná i celorepublikovým. Byli totiž prvním svatebním párem, který byl 1. 1. 2001 oddán na území Prahy.
Přesně o půl desáté ranní započal v kostele sv. Prokopa na Sladkovského náměstí svatební obřad, v jehož závěru si své ano společné ces-
tě životem řekli Denisa Lässigová (27 let) z Prahy 10 a „Žižkovák od narození“, jak o sobě pyšně prohlásil ženich Martin Šťastný (34
let). Na Žižkově jim prý farář V. Kellnar vyšel velmi vstříc jak s nezvykle časnou hodinou, tak i dnem svatebního obřadu. „Svatbu jsme
plánovali na tento rok a zároveň jsme si uvědomovali i výjimečnost novoročního data. Nechtěli jsme se zúčastnit letošního silvestrov-
ského „běsnění“, zůstali jsme doma v klidu, každý sám. Nový rok jsme pak oslavili právě touto cestou“, sdělil čerstvý ženich, který pra-
cuje jako chemik v podolské vodárně, jeho paní zase studuje obor divadelní a filmová věda na filosofické fakultě v Olomouci.
Takže přejme držitelům rekordu - prvnímu letošnímu novomanželskému páru, ať na magické datum I. I. MMI vzpomínají po
celý společný život co nejlépe ! Stáňa Peričová, foto archiv ženicha a nevěsty

Rekordní první svatba v novém roce - u nás!

Masopust opût pfiichází

Slavíte zlatou či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá Úřad městské části Praha 3 v dubnu 2001

oslavy zlatých a diamantových svateb
50 a 60 let trvání manželství

Pokud i Vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné
jubileum slaví, buďte prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní

číslo: 22 116 349 (Odbor pro kulturu a styk s veřejností -
Marta Valentová) nebo písemně na adresu: 

Úřad městské části Praha 3 - odd. pro kulturu, 
Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3.

Výsledky výtvarné soutěže na výzdobu domova
M. č. Praha 3 vloni vyhlásila výtvarnou soutěž pro základní školy na výzdobu tohoto Ošetřovatelského domova. Každá škola předala asi 20 obrázků,
ze kterých komise (akad. mal. Vladimír Vošahlík - ředitel ZUŠ Štítného a zástupce starosty Milena Kozumplíková) vybrala v prvním kole 99 dětských
prací. Z nich bylo v dalším kole vybráno 32 kreseb, které tvoří současnou výzdobu. Ostatní výkresy jsou uloženy u pí. Novotné z Ošetřovatelského do-
mova Habrová s tím, že z nich bude v budoucnu ještě několik vystaveno. Vítězům soutěže bude jako poděkování během ledna předána knížka.
Seznam oceněných: ZŠ Pražačka - K. Šárová, J. Boháčová, K. Poláková • ZŠ Jiřího z Poděbrad - B. Zobačová, M. Makovičková, L. Kučírková • ZŠ
Lupáčova - A. Jiroutová, A. Stančák, J. Jakeš a R. Křemencová • ZŠ Jeseniova - B. Malíková, K. Pospíšilová, Z. Kejvalová, P. Obrovský • ZŠ Žerotí-

nova - K. Bursíková, T. Džadoň, P. Fenclová, M. Slabá •
ZŠ V Zahrádkách - V. Vondřičková • ZŠ Jiřího z Poděbrad
- T. Hejl, A. Voborská, S. Kalocsa, D. Matula, D. Muško-
vá • ZŠ Perunova - V. Votýpková • ZŠ Chmelnice - V. To-
man, B. Hofmanová, K. Hladká, K. Hemerková, L. Vodě-
rová, M. Smíšek, A. Mika, M. Sauer.

Mgr. Helena Vavrušková, 
Odbor pro kulturu a styk s veřejností

Slavnostní přestřižení pásky společně provedli senátorka D. Filipiová, starosta M. Český a jeho zá-
stupkyně M. Kozumplíková. Podívat se přišli také starosta Prahy 9 ing. V. Řihák, Prahy 10 J. Veselý,
biskup J. Paďour a ing. Merhautová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dědečkům a babičkám se v domově moc líbí, sestřičky jsou hodné a dobře tu vaří

Foto Jan Zavřel
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INFORMACE

Nové adresy odborÛ
- Odbor živnostenský, Lipanská 14, 
tel. 22 116 414-419, fax 22 116 394

- Oddělení osobních dokladů, evidence
obyvatel a přihlášení k trvalému 

pobytu, Seifertova 51, 
tel. 22 116 543,-531,-532,-534,-535.

●

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY, Na Poříčí 52, P-8, otevřeno
denně kromě po 9-18 h. Vstupné: zákl.
30, sníž. 15, rodinné 45 Kč, do 10 let

zdarma. Každý první čtvrtek v měsíci
otevřeno do 20 h a vstup zdarma!
15. 2. od 17.30 h Republika Žižkov
aneb Platí ještě „Žižkovu a Libni

zdaleka se vyhni“? 
Ve spolupráci s Clubem gentlemanů Žiž-
kov připravili J. Kroutvor a P. Augusta.

Uvádí prezident klubu Zd. Pavelka, hudba
Jiří Hošek a Marta Balejová.

●

Českobratrská církev evangelická zve do
Betlémské kaple na Žižkově, Prokopova
4, v sobotu 3. 2. od 16 h na přednášku

Válka o televizi - přednáší Miloš Rejchrt,
evangel. farář a bývalý člen Rady ČT.

Dne 24. 2. od 14 h do 18 h zve všechny
žižkovské děti od 4 do 12 let - příběh

z bible, písně, hry a jiná zábava. 
Srdečně zvou i na závěrečnou bohoslužbu
od 17.30 h. Dejte prosím vědět předem,
kdo chce přijít, na tel. 2278 1800, -2002. 

Těší se P. Vl. Kellnar z římskokat. 
farnosti sv. Prokopa a Ch. Lange z česko-

br. církve evangelické.
●

Pražská fotogr. škola J. z Lobkovic 22,
P-3 pořádá opět rekvalifikační studium

a kurzy fotografie. Tel. 727 38 290.
●

Klub bývalých pracovníků ve školství
se schází každou první středu v měsíci 

od 14 h v ZŠ Perunova. Je pro ně připraven
zajímavý program, autobusové zájezdy se

konají 5x ročně, od r. 1978 se jich uskuteč-
nilo již 124. V této souvislosti se sluší po-

děkovat OS Remedium P-3 za fin. podporu
z prostředků Senior fondu. Pokud tedy má-
te rádi společnost a chtěli byste si popoví-
dat či společně vyjít do přírody s bývalými

kolegy, zajděte do ZŠ Perunova.

NOVINKY
PRO SENIORY

Svaz důchodců Praha 3 v souladu s hes-
lem Aby člověk nebyl sám vyvíjel i vloni

bohatou činnost. Jako turisté členové
nachodili 3880 kilometrů, tj. přibližně

6x z Prahy do Košic. V bazénu Olšanka u-
plavali 88 kilometrů, tj. 3x kanál La Man-

che. Další zajímavé údaje se dovíte na
Výroční členské schůzi ve středu 7. 2. 

od 14 do 16 h ve velkém sále SOU,
Učňovská 100/1, tram. 1, 9 a 16. Vstup na
platný členský průkaz. Všichni jste vítáni.

Krásné vánoční svátky jsme prožili
v Krkonoších na Pomezních boudách. 

Na Štědrý den nám zazpívaly děti z dětského
domova Česká Lípa a z Olomouce. Měli
jsme velkou radost ze setkání a do dobré

nálady nám přispěla také zasněžená krajina,
příjemné prostředí a vzorní hostitelé. Jsme
vděčni za to, že se najdou podnikatelé, kteří
poskytnou za slušnou cenu tak krásné prožití

vánočních svátků. 
Výbor Svazu důchodců ČR v Praze 3.

●

Svaz důchodců v Praze 3 přeje svým
členům a ostatním seniorům, kteří oslaví
v ÚNORU půlkulaté a kulaté narozeniny,

hodně zdraví a osobní pohody 
do dalších let: 

L. Pavlů, M. Dvořákové, 
B. Jansové, A. Maškové, L. Musilové, 

E. Tomanové, E. Ungermanovi, 
B. Čumpelíkové, V. Kinské, J. Pekárkovi

a R. Urbanovi.Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 26. 2.
1. Soběslavská/Hollarovo n. 5. 2.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 12. 2.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 19. 2.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 26. 2.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 5. 2.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 12. 2.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 19. 2.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 26. 2.
10. Ambrožova/Malešická 5. 2.
11. Jeseniova 143 12. 2.
12. V Zahrádkách/Květinková 19. 2.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 26. 2.
14. Koněvova/V Jezerách 5. 2.
15. Buková/Pod Lipami 54 12. 2.
16. Křivá 15 - vedle domu 19. 2.

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

Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás se na mě obracíte s prosbou o pomoc, nebo
s přáním pohovořit si a poznat se osobně. Má kancelář
však není stále k dispozici, stavební práce stále nejsou
dokončeny. Ztěžuje to mou práci, ale zejména možnost
se s Vámi sejít. Snažím se Vám ale vyjít vstříc a v nalé-
havých případech, které nesnesou odkladu, se s Vámi
setkávám v provizorních prostorách, v doslova sparťan-
ských podmínkách.
Jsem opravdu velmi potěšena tím, že máte ve mne dů-
věru a své starosti mi svěřujete a prosíte mě o pomoc.
Věřím, že se mi podaří alespoň některým z Vás pomoci
tím, že Váš problém vyřeším tak, že Vás zaštítím z pozi-
ce mého titulu senátora, v lepším případě, že se mi po-
daří najít řešení Vašeho problému.

Vám, kteří máte možnost mě kontaktovat přes e-mail (a je Vás opravdu dost), sděluji, že
máte možnost zasílat mi své dotazy, nebo jen názory na aktuální dění, které velmi ráda
čtu a snažím se na ně reagovat, i do Senátu na adresu filipiovad@senat.cz.
Doufám, že v příštím čísle Radničních novin již budu moci uvést, že má senátorská kan-
celář je v provozu. Daniela Filipiová

K É N KO  S E N ÁTO R K Y

Zřídilo volební výbor a zvolilo členy • Zvolilo přísedící pro Městský soud v Praze a čle-
na Rady městské části MUDr. Zemana za ODS • Schválilo jednací řád Zastupitelstva
městské části, rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2001 • Schválilo přijetí konto-
korentního úvěru na rok 2001 ve výši 15 mil. Kč u České spořitelny, a.s. • Schválilo pro-
dej id. 2/3 bytového domu čp. 1987 s pozemkem parc. č. 2994 v kat. území Vinohrady,
Libická 7, P-3 • Vzalo na vědomí § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, který nabyl
účinnosti dnem 12. 11. 2000 • Schválilo poskytnutí návratných půjček pro opravy a re-
konstrukce domů na území MČ P-3 z Fondu obnovy MČ P-3 • Schválilo poskytnutí zpět-
ného čerpání bytovým družstvům v celkové výši 1 062 828 Kč z fondu pro podporu ú-
držby privatizovaných obytných domů • Zřídilo výbory ZMČ: výbor kontrolní, výbor fi-
nanční, výbor pro územní rozvoj, výbor pro privatizaci bytového fondu, pro realizaci ma-
jetku, výbor pro správu podpůrného fondu MČ a zvolilo předsedy a tajemníky výborů • S-
chválilo přeměnu rozpočtové organizace Pečovatelská služba Praha 3 na příspěvkovou or-
ganizaci Pečovatelská služba Praha 3 a určilo, že na příspěvkovou organizaci Pečovatel-
ská služba Praha 3 jako na právního nástupce přechází všechna práva a povinnosti z do-
savadní rozpočtové organizace Pečovatelská služba Praha 3 • Vzalo na vědomí ukončení
činnosti obvodní školské rady • Zřídilo tyto účelové peněžní fondy - fond obnovy, fond
pro podporu údržby privatizovaných obytných domů, fond podpůrný, fond starosty, fond
sociální • Protestovalo proti postupu při privatizaci Pražských vodáren z důvodu plánova-
ného prodeje 2/3 státního podílu v klíčové české vodárenské společnosti, kterou Pražské
vodárny a kanalizace jsou, do soukromých rukou.

Zastupitelstvo mûstské ãásti 2. 1. 2001

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 13. 12. 2000

schválila
• kupní smlouvu na prodej nemovitosti -
souboru pozemků v k.ú. Hodkovice nad
Mohelkou • návrh přísedících pro Městský
soud v Praze • jednací řád komisí Rady
městské části • směrnici k zadávání veřej-
ných zakázek
vzala na vědomí
• umístění novostavby OAC - Milénium,
Vinohradská ul. • doporučení zdravotní
a sociální komise Rady MČ k ustanovení
pracovní skupiny ke zmapování současné
situace v Integračním centru Zahrada v P–3
• že ing. P. Císař se vzdal funkce vedoucí-
ho Odboru živnostenského ÚMČ • kontrol-
ní zprávu z provedené kontroly v příspěv-
kové organizaci ATRIUM • zprávu komise
pro posouzení a hodnocení nabídek - výběr
firmy na vybavení místností v přízemí ob-
jektu Seifertova 51 kancelářským nábyt-
kem a souhlasila s výběrem nejvhodnější
nabídky firmy ARWEN
souhlasila
• s poskytnutím daru občanům, kteří půso-
bili jako poradci komisí
odvolala
• J. Kocuru, likvidátora Restaurace v P-3,
s.p. v likvidaci k 31. 12. 2000 a jmenovala
ing. Bernátha do funkce likvidátora Restu-
race v P-3, s.p. v lividaci k 1. 1. 2001

ze dne 2. 1. 2001
souhlasila
• s poskytnutím slevy na nájemném nájem-
cům domů Na Ohradě 2, 4, 6 za období, po
které probíhala realizace nástaveb a oprava
vnitřních instalací, v celkové výši 15%

z čistého nájemného, za období provádění
prací, sleva se netýká nájemců, kteří ke dni
20. 12. 2000 dluží na nájemném a za služ-
by více než 2 000 Kč • s poskytnutím sle-
vy na nájemném nájemcům domů Kráso-
va 2 za období, pro které probíhaly opravy
vnitřních instalací, ve výši 15% z čistého
nájemného po dobu 5 měsíců, sleva se ne-
týká nájemců, kteří ke dni 20. 12. 2000
dluží na nájemném a za služby více než
2 000 Kč
vzala na vědomí
• zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek - výběr firmy na projektovou
dokumentaci pro obnovu nám. Jiřího z Po-
děbrad a souhlasila s výběrem nejvhodněj-
ší nabídky firmy M.C.A. Ing.arch. Melko-
vá, architekt • dopis ředitelky Škol. úřadu
Praha 3 a zánik obvodní školské rady Pra-
ha 3 ve smyslu platných právních předpisů
od 1. 1. 2001 • žádost S.D.I. s.r.o. se sídlem
Kubelíkova 16 o povolení podnájmu pro
společnost MEDIMAX, a.s. za účelem vy-
budování lékárny v objektu Jeseinova 60
schválila
• doplnění zdravotní a sociální komise
RMČ o Bc. Prokopcovou, zdrav. radu jako
odborníka s hlasem poradním
jmenovala
• do kulturní komise: předsedu J. Daňka,
místopředsedu M. Českého, členy: Bc. Pe-
chu, Ing. Kociana, T. Roubala, RNDr. Au-
gustu, Mgr. Novákovou, RNDr. Šilhu, J. S-
traku, odborníka s hlasem poradním:
J. Brabce a tajemníka komise: Mgr. Vav-
ruškovou

Městská část Praha 3 i v novém roce 2001 pokračuje ve velmi hezké tradici, která
nemá v rámci ostatních pražských částí obdoby. Zástupci radnice se pravidelně set-
kávají se zajímavými osobnostmi, které se narodily u nás na Praze 3, či zde prožily
velkou část svého života anebo tady např. stále tvoří.
Prvním hostem, který letos přišel na návštěvu a zapsal se současně do Knihy cti Mětské
části Praha 3, byl historik a publicista PhDr. Václav Vrabec, CSc. Vyrůstal poblíž kři-
žovatky Ohrada, jako čtrnáctiletý tam pomáhal stavět barikádu a byl zraněn.
Jeho jméno vytane na mysli všem, kteří rádi otočí knoflíkem rádia, protože se s ním zde
mnohokrát setkali. Jako milovník hudby stál u zrodu vysokoškolského souboru Gaudea-
mus. Od r. 1951 se podílel na pořadech o hudební činnosti mládeže, později v politickém
vysílání spolupracoval s J. Kolářem, L. Aškenazym, Z. Mahlerem aj. Měl na starosti „Ži-
vá slova“, která tehdy psali J. Drda, A. Branald nebo V. Neff. V létě 1969 se však kvůli
změněné politické situaci problémy nahromadily natolik, že uvítal odchod do invalidního
důchodu. S kolegy pak redigoval sborník Historické studie, napsal samizdaty o odsunu
Němců, o J. Smrkovském, o nekomunistickém odboji, byl u založení Lidových novin, vy-
dával časopis Dialog. Po podpisu Charty byl častokrát zadržen a vyslýchán StB a musel
čelit nátlaku na vystěhování. V roce 1989 pomáhal zakládat Občanské fórum, v jehož po-
litické komisi pracoval. Stál také u vzniku Syndikátu novinářů a poté byl zvolen do jeho
správní rady. V Československém rozhlase působil od 1. 1. 1990 jako náměstek ústřední-
ho ředitele a ředitel federální stanice Československo - dnes Radiožurnál. Na Silvestra ro-
ku 1992 pronesl se svým slovenským kolegou poslední společný přípitek a ukončil tak éru
československého rozhlasu. Později pracoval v Ústavu pro soudobé dějiny, kde se podílel
na výzkumu českého disentu, dále v Mezinárodní společnosti pro lidská práva. Od roku
1997 působil jako tiskový mluvčí Svazu bojovníků za svobodu, o rok později byl zvolen
místopředsedou Rady ČTK. Stáňa Peričová - podklady týdeník Rozhlas, foto Jan Dostál

Radnice pokraãuje v tradicích

Tato nezbytná statistická akce, která přináší mnoho údajů jiným způsobem nezjistitel-
ných, není ničím novým ani ojedinělým. Na území ČR probíhá sčítání již od doby Marie
Terezie a od vzniku samostatného Československa se uskutečnilo celkem sedmkrát. Ko-
lem roku 2000 se konají obdobné akce po celém světě a toto naše Sčítání je jejich sou-
částí. V úvahu byly vzaty metodické pokyny společné pro všechna sčítání, realizovaná
v evropských zemích. Sčítání proběhne na základě zák. č. 158/1999 Sb, o sčítání lidu, do-
mů a bytů. Bude provedeno na celém území ČR k 1. březnu 2001.
Co z tohoto zákona vyplývá pro občany ?
Vyplnění sčítacích tiskopisů je povinné. Žádná individuální data nebudou součástí nově
založených databází. Na ochranu zjištěných údajů klade zákon mimořádně velký důraz.
Sčítání se provádí metodou sebesčítání, obyvatelé tedy vyplňují sčítací tiskopisy sami.
Žádáme vás proto o spolupráci s vaším příslušným sčítacím komisařem, se kterým se set-
káte minimálně dvakrát. Každý sčítací komisař se bude prokazovat průkazem, vystave-
ným Českým statistickým úřadem. Každý občan se může sám rozhodnout, zda pozve sčí-
tacího komisaře do bytu, nebo zda převezme materiály na chodbě domu. Sčítací komisa-
ři předají občanům prázdné formuláře, vysvětlivky a informační složku s informativně vy-
plněnými sčítacími materiály. Do každé domácnosti bude předána speciální tužka, která
musí být použita k vyplnění formuláře. V případě, že občan bude požadovat vysvětlení
nebo radu, jsou komisaři povinni spolupracovat, příp. na vyzvání v domácnosti vyplní for-
muláře občanům, kteří si nebudou vědět rady. Zpracování údajů proběhne strojově. Čím
přesněji vyplníte údaje ve formulářích, tím méně s nimi přijde do styku lidský faktor. Zdů-
razňujeme, že každá osoba, která s těmito údaji přijde do styku, složila slib mlčenlivosti
a při jeho porušení by ji čekaly velmi přísné postihy. V první řadě jsou to tzv. Sčítací or-
gány, tedy sčítací komisaři a sčítací revizoři. Výběru těchto lidí věnoval Úřad městské čás-
ti Praha 3 mimořádnou pozornost. Při výběru uchazečů o tyto funkce zkoumali odpověd-
ní pracovníci ÚMČ Praha 3 jejich způsobilost v mnoha ohledech, mj. i jejich bezúhonnost
a morální způsobilost. Sčítání zde bude provádět 360 sčítacích komisařů a 77 sčítacích re-
vizorů. Od 5. 2. 2001 se tito adepti zúčastní podrobných instruktáží a individ. pohovorů
a až po jejich absolvování obdrží příslušné doklady, opravňující k provádění prací spoje-
ných se sčítáním. Seznam sčítacích komisařů a revizorů v P-3 bude vyvěšen na Úřední
desce ÚMČ Praha 3 a bude k dispozici na našich webových stránkách. Sčítáním se zjiš-
ťují pouze údaje, které jsou obdobné se zjišťováním údajů na celém světě. Musí navazo-
vat na údaje, které se zjišťovaly při minulých sčítáních, což umožní hodnocení dlouhodo-
bých vývojových tendencí. Významným přínosem bude zjištění propojenosti demografic-
ké struktury s ukazateli vypovídajícími o kvalitě bydlení.
Nejdiskutovanější údaj na sčítacích materiálech je uvedení rodného čísla. Mnoho občanů
se proti jeho uvedení brání a je to jediný, výlučně individuální údaj. Ve sčítacích materiá-
lech je uváděno pouze pro kontrolu, aby jeden občan nebyl sečten vícekrát. Proto apelu-
jeme na všechny občany, aby hladce a v klidu, bez zbytečných emocí, spolupracovali se
sčítacími komisaři, neztěžovali jim práci a v dohodnutém termínu převzali sčítací materi-
ály a v dohodnutém termínu je sčítacím komisařům také vyplněné odevzdali. Zdůrazňu-
jeme, že nikdo v žádném směru nepoužije vámi uvedené údaje k ničemu jinému, než ke
statistickým výpočtům. Ing. Eva Anděrová, Český statistický úřad

Byty budou pronajaty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51, v obál-
kách se značkou „Výběrové řízení-byty“. Obálky takto neoznačené, označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty ne-
budou. V nabídce uveďte konkrétní byt, o který máte zájem, a stanovte výši základního měsíčního nájemného za m2 a dobu, za kterou
jste ochotni zaplatit předem (bez služeb), a celkovou částku v Kč. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.
Upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uzavření Smlouvy o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního ná-
jemného a délka předplatného. Pro urychlení vyřízení uveďte i své tel. spojení. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou
(určenou dobou předplatby) po zaplacení předplatného. Potom je uživatel povinen vyklizený byt vrátit pronajímateli. Uchazečem může
být pouze občan ČR. Konečný termín pro příjem nabídek je 16. 2. a 23. 2. 2001 v 15 h - podatelna ÚMČ Praha 3, Seifertova 51. Výbě-
rové řízení bude vyhodnoceno RMČ P-3. Vybraný uchazeč bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání rady.

Po 10 letech probûhne opût 
„Sãítání lidu, domÛ a bytÛ“

Mûstská ãást Praha 3 disponuje voln˘mi byty

Internetová adresa Mâ Praha 3:
www.praha3.cz

1. Buková 18/2524, 60 Kč/m2/měsíc, 48,2 m2, I.kat., 1+2, 3. p.
2. Hořanská 5/1511, 60 Kč/m2/měsíc, 46,5 m2, I.kat., 1+0, přízemí
3. J. Želivského 11/2385, 60 Kč/m2/měsíc, 38,6 m2, I.kat., 1+0, 5. p.
4. Koněvova 159/2417, 60 Kč/m2/měsíc, 60,6 m2, I.kat., 1+2, 5. p.
● Prohlídka 13. února 2001 od 9 do 10 h. 
Konečný termín pro příjem nabídek 16. února 2001.

1. Lupáčova 10/805, 60 Kč/m2/měsíc, 68,8 m2, I.kat., 3+k.k., 4. p.
2. Lupáčova 12/812, 60 Kč/m2/měsíc, 48,8 m2, I.kat., 1+1, přízemí
3. Táboritská 26/17, 60 Kč/m2/měsíc, 51,1 m2, I.kat., 2+k.k., 6. p.
4. Vinohradská 170/2190, 60 Kč/m2/měsíc, 61 m2, I.kat., 1+1, 6. p.
● Prohlídka 20. února 2001 od 9 do 10 h. 
Konečný termín pro příjem nabídek 23. února 2001.
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Odstraňování graffiti na majetku hl.m.Prahy bylo vloni u byt. i ne-
byt. objektů zaměřeno především na centrum a dále na
školy. Jen opravy poškozených fasád v centru Prahy stá-
ly přes 3,5 mil. Kč, na školách 5,5 mil. Kč. Samotný
Dopravní podnik zaplatil za speciální ochranné
nátěry a mytí vagónů téměř 10 mil. Kč. Co
všechno se za tyto peníze mohlo pořídit, ne-
ní třeba zdůrazňovat... Tyto částky by moh-
ly být nižší, pokud obyvatele Prahy osloví
projekt „Praha v srdci sprejerů?“. Tato
kampaň nabízí dialog města s tvůrci graf-
fiti, představuje podobné projekty ze za-
hraničí a upozorňuje na zásadní nedo-
statky spočívající v mírném zákonném
postihu tvůrců graffiti.
Jedním ze zásadních nedostatků součas-
né situace je již zmíněná legislativa - pro
autory graffiti představují mírné postihy je-
den z předpokladů k další aktivitě. Např. pod-
le § 47 odst. 1 přestupk. zákona lze
uložit pokutu do 1000 Kč
tomu, kdo se dopustí pře-
stupku tím, že znečistí ve-
řejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení. Podle §
50 přestupk. zákona - přestupky proti majetku - lze uložit po-
kutu do 3000 Kč tomu, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majet-
ku, zničí či poškodí věci takového majetku, nebo se o takové jedná-
ní pokusí. Ze zkušeností policie vyplývá, že přistihnout sprejera
v akci je velmi obtížné. K mírným postihům se přidává i proble-
matická vymahatelnost uložených pokut.
Ze srovnání s ostatními evropskými velkoměsty vyplývá, že Praha
patří mezi nejvíce graffiti napadená města v Evropě. Výtvory
sprejerů se objevují na historických budovách, v centru města a na
místech, která prezentují Prahu v očích zahraničních turistů. Ná-
klady na odstraňování jsou vždy vysoké - např. ochrana Paříže při-
jde ročně na 480 mil. franků (přes 2 mld. Kč). Částka zahrnuje za-
jištění provozu stočlenného týmu specialistů, kteří se denně věnu-
jí odstraňování graffiti. Současně probíhá spolupráce s autory na

přípravách legálních ploch. Např. v Berlíně, Bernu, Mnichově ne-
bo v Římě již pochopili, že jediným řešením je rychlé přetírání
graffiti a tolerance kvalitních výtvorů na předem určených mís-

tech. Vzhledem k finančním možnostem je tak Praha
v situaci, kdy již neexistuje jiné řešení, než

vzájemná spolupráce se všemi zainteresova-
nými subjekty a zlepšení nedostatečné le-
gislativy. Pokusy o řešení, které spočívají
především ve snaze o rychlé odstraňování
sprejerských výtvorů a v zefektivnění
spolupráce mezi správci realit a zástupci
městských částí, budou přínosné pouze
tehdy, bude-li samotné město iniciovat
komunikaci s autory graffiti a propracu-

je-li systém osvěty na školách a v oblasti
spolupráce s médii. Město připravilo od
ledna internetové stránky s kompletně
zpracovanými materiály o problematice sp-

rejování ve světě, poskytuje zde i zásadní in-
formace o situaci graffiti v Praze, nabízí

možné alternativy ochrany
majetku, k dispozici jsou
materiály o právních
aspektech celého problé-

mu. Je zde i prostor pro diskusní fóra, internetové on-line be-
sedy, v nichž budou zástupci města připraveni odpovědět Praža-
nům. Nedostatečné postihy přistižených vandalů-sprejerů podně-
cují další rozvoj „sprejerské turistiky“ a celou situaci ještě více
komplikují. Proto se město pokusí navázat kontakt i se zahraniční-
mi sprejery prostřednictvím cizojazyčných tiskových materiálů
a internetu, pomocí kterého obdrží zahraniční tvůrci graffiti infor-
mace o aktivitách směřujících k dialogu, o legálních plochách a-
pod.

Tiskové oddělení OPR Magistrátu hl.m. Prahy
Městská část Praha 3 se k projektu samozřejmě ráda připoju-
je. Další informace, jak je to s „Prahou v srdci sprejerů?“, vám
budeme i nadále přinášet v Radničních novinách.

Projekt „Praha v srdci sprejerÛ?“
Jistě víte, že náš pan president je původem dramatik a že jeho tvorba je stále aktuální
a předmětem živého zájmu odborníků. K zhodnocení dramatického díla Václava Havla
uspořádala agentura Aura-Pont mezinárodní divadelní festival, na kterém bylo od 8. do
10. 12. 2000 v Paláci Akropolis uvedeno šest inscenací, z nichž jedna měla svou světovou
loutkovou premiéru. Festival byl součástí širšího projektu „Václav Havel - spisovatel
a dramatik“, pořádaného ve spolupráci se Společností Praha - evropské město kultury
2000, který veřejnosti představil také výstavy Havlových typogramů (Antikódy), rukopisů
(Dopisy Olze) či fotografií (od Bohdana Holomíčka). Divadelní festival tak završil celý
projekt a měl přispět k reflexi Havlova díla. Za tímto účelem proběhla v Akropoli 9. 12.
2000 také odborná diskuse vedená dr. Ondřejem Černým, která díky účasti divadelních
tvůrců a kritiků nabídla pohledy na možné alternativy, dramatizace a prezentace Havlových
textů. Palác Akropolis poskytl festivalu skvělé zázemí, které dokonale uspokojilo potřeby
často experimentujících souborů. Převážně mladé publikum - všechna představení byla vy-
prodána - pak mělo mnoho důvodů k uznalému potlesku. Festival představil především kla-
sické „Havlovky“ (Audience - Divadlo Et Trifonoff ze Sofie, Zahradní slavnost - brněnská
Husa na provázku, Vernisáž - Divadlo Cypriana Norwida z polské Jelenie Gory, Žebrácká
opera - pražské Divadlo konzervatoře), ale i méně známé texty (Zpěvy šílence - králove-
hradecké Klicperovo divadlo či loutková adaptace Zítra to spustíme - Divadlo Lampion
z Kladna). Přehlídka Havlových her se setkala s velkým ohlasem, což jednoznačně doka-
zuje aktuálnost jeho textů. Václav Havel jako umělec je nesporně významnou osobností
české kultury 2. poloviny 20. století, porozumění jeho dramatickým, esejistickým a filoso-
fickým textům je ovšem podmíněno otevřeností. Mladá generace tuto schopnost prokáza-
la a tím podpořila krédo Havlových divadelních her, které mají být jak zábavou, tak im-
pulzem k zamyšlení. Toto krédo bychom mohli přenést i na programové schéma celého Pa-
láce Akropolis. Od svého otevření v roce 1995 se toto polyfunkční umělecké a komunitní
centrum záhy stalo vyhledávaným místem mladé generace.

V listopadu minulého roku představil Palác Akropolis poprvé české veřejnosti jeden z nej-
lepších současných divadelních souborů ve Velké Británii - Forced Entertainment. Toto
mladé divadlo si získalo světový věhlas experimentálními tendencemi jak v práci s diva-
delním prostorem, tak se samotnými herci. Představení „Quizoola!“ bylo několikahodi-
novým maratónem asociačního divadla, během něhož se herci vypořádali se dvěma tisíci
někdy zdánlivě banálních, jindy otevřeně filosofických otázek. Role tazatele a toho, kdo
odpovídá, se měnila, stejně jako i počet diváků, neboť ti mohli v průběhu představení vol-
ně přicházet a odcházet.
Existují zjevné paralely mezi absurdními dramaty Václava Havla a britským asociačním
divadlem. Umělecké poselství obou je založeno na tom, „co se říká“, nikoli na tom, „jak
se co říká“. V případě ostrovního souboru je výše zmiňovaná otevřenost podmínkou snad
ještě vyššího stupně, neboť člověk je v průběhu inscenace bezprostředně pobízen kon-
frontovat myšlení a reakce herců se svým vlastním životem. Na závěr tedy řekněme, že
ke konci roku připravil Palác Akropolis dvě výjimečné a významné divadelní akce. Ač-
koli jsou obě co do uměleckého zážitku srovnatelné, přesto si za Havlovými hrami našlo
cestu - ve srovnání s experimentálním divadlem z Velké Británie - podstatně více diváků.
Tato okolnost napovídá, že náš kulturní rozhled ještě zdaleka není takový, jaký by si čes-
ká metropole zasluhovala. Pavel Sedlák

Havlovy hry v Akropoli

V letošním roce si také Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová připomíná 80 let od svého zalo-
žení. V r. 1921 byla jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva provizorně umístěna v Jeseniově ulici, v r. 1927 pak byla dokonče-
na nová školní budova na Žižkově náměstí (dříve Kollárovo) podle projektu architekta Františka Vahala, který se zde stal také jedním
z prvních profesorů. Dnešní podobu škola získala až v r. 1939, protože dostavba trvala celých 14 let. V šedesátých letech se ustálila
i skladba oborů - dnes je zde 7 uměleckých a 1 technický. V r. 1996 byla navíc otevřena Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová se
3 studijními obory. Původní zaměření, tj. sepětí řemesla s uměním, zůstalo v zásadě stejné, protože učební program stále vychází z ná-
zoru, že není kvalitního umění bez kvalitního řemesla. To ostatně mohou posoudit i návštěvníci nejrůznějších výstav, které se v prosto-
rách školy konají. Na sklonku loňského roku představil ve školní galerii své grafiky a kresby absolvent SUPŠ a poté UMPRUM Jan Ka-
van, studenti zase připravili vánoční prodejní výstavu svých výrobků. V letošním i příštím školním roce proběhnou v rámci oslav 80. vý-
ročí založení školy v místní galerii absolventské výstavy, od 26. do 27. 2. pak v celé budově výstava klauzurních prací. Celoškolní vý-
stavou pro veřejnost ve dnech 26. až 29. 6. oslavy vyvrcholí. Kolekci akrylových obrazů i pastelů z cyklu Les představil ve školní gale-
rii v tomto roce jako první absolvent SUPŠ - obor malba u prof. Peckové - Ondřej Halata, který se po absolvování VŠUP věnuje volné
malbě, restaurování a pracuje jako výtvarník v Barrandovských ateliérech. Dalšími absolventy SUPŠ, kteří zde bydou vystavovat, jsou:
Ivan Brtna 25. 1. - 13. 2., Jan Tománek 15. 2. - 6. 3., Ladislav Kuklík 8. 3. - 27. 3., Petr Hampl jun. 29. 3. - 17. 4., Velc, Zornička 
19. 4. - 7. 5., Věra Geislerová 10. 5. - 29. 5., Renata a Martin Lhotákovi 31. 5. - 19. 6. a Pavel Kovářík 21. 6. - 29. 6. 
Galerie je otevřena po-pá od 9 do 15 hodin. Text a foto Eva Horníčková

Letos jsem váhala nad variantou oslavit přechod
milénií samotou a čtením dalajlamovy knihy
„Cesta ke štěstí“ či slavit, ať to stojí co to stojí.
Nakonec jsem volila kompromis - rozhodla jsem
se strávit konec roku s lidem. Začlenit se do vše-
obecného veselí a splynout v pozitivní euforii, co
pěkného nám ten rok hada po náročném roku
draka asi přinese.
Začali jsme s přáteli výbornou večeří, aby tělo
dostalo dobrý základ, a vyrazili na Václavák.
Očekávali jsme davy a nepořádek, překvapil nás
líný poklid, jedinou atrakcí byly celkem komorně

vybuchující rachejtle. Vydali jsme se na Staromák, kterým se již ale nedalo projít. Jediná
možnost byla nechat se unášet tu a tam a sledovat „zábavný“ silvestrovský program. Ov-
šem disko úprava písně „Na tom pražskym mostě“ v podání tří hochů oblečených jako
brouci pytlíci mě definitivně utvrdila, že chvilka s dalajlamou byla lepší nápad. Nic na
tom nezměnila ani Darinka neboli Dara Rolins, která posunula laťku o něco výš, ale dav
rozjuchaný poplidovkami Maxim Turbulence její výkon neocenil a stejně už byla půlnoc.
Přežila jsem zlití sektem, kterým mě radostně oblévali sousedé, a trochu mě usmířilo vše-
obecné líbání, které nastalo. Olíbali mě snad všichni národové, kteří přišli vítat Nový rok
právě k nám. Užasle jsme také zírali Pařížskou ulicí na nádherný ohňostroj z Letné.
(Děkuji pane primátore, to se Vám opravdu povedlo.) Po následné návštěvě klubů chtěla
kamarádka popřát své sestře. Špatně však cvakla kód a zablokovala si mobil. To již dosti
společensky unavenou kamarádku sejmulo úplně. „Musíš se mnou jet do Počernic“, hles-
la nekompromisně, což jsem ve tři ráno tvrdě odmítla. Ovšem po analýze jejího stavu jsem
usoudila, že pokud neudělám novoroční garde, bude jezdit metrem s celonočním provo-
zem dodnes... Ale ani já jsem na tom nebyla nejlépe. Jak jsme s MHD dojely do Počernic,
moc nevím. Jen si pamatuji, že metro bylo docela nabité, povětšinou cizinci. Němci vedle
nás měli posměšné poznámky na klátící se přítelkyni, která střídala výraz umírající srny
s usínáním. Pak už si jen pamatuji, jak někde čekám, nic nejede, a pak sedím v taxíku. Ko-
lem desáté mě z postele, ve které jsem se doma kupodivu ocitla, vzbudil telefon. „Já jsem
Muzika z Počernic, nechybí vám náhodou telefon?“ Nemusím vysvětlovat, jak je ztráta
mobilu nemilá věc. A představa, že někdo k ránu najde ve sněhu mobil a shání jeho ma-
jitele, mě na Nový rok úplně zdrtila. Je to vůbec možné? Není!! Vrátila bych ho já, kdy-
bych nějaký našla? Snad ano... Kdybych nedržela v ruce lísteček s adresou, nevěřila bych.
A řekla jsem si: Tak takhle to má být. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Uděláš dobrý sku-
tek a dostaneš odměnu. DÁŠ - DOSTANEŠ. Opět se mi potvrdilo toto úsloví, které je hlu-
boce pravdivé. Jen mi trochu nezapadá, co se stalo potom. Ve spokojené náladě jsem se
s dětmi vypravila pojezdit na poníkovi, který den co den (!) chodil dokola na Můstku. Pos-
lala jsem syna pro lístek, peněženku vrátila do kabelky a vysadila dceru na poníka. Syn
už byl zpátky s drobnými. Chtěla jsem je uklidit - a tu máš, čerte kropáč! - už peněženky
nebylo. Šikovný chmaták využil třísekundové nepozornosti. Po telefonátu na policii jsem
se uklidnila, prý o tom vědí a něco s tím udělají. Ale zakolísala jsem ve své víře Dáš - do-
staneš. I když - možná jsem menším obnosem, několika průkazy a stravenkami pomohla
vylepšit lapkovský rozpočet, a tak zase něco dostanu.
Ale z jiného konce: Nechcete si to taky vyzkoušet - dát letos někomu něco ne z prospěchu,
ale jen tak, pro radost? Nebude vám to chybět, věci jsou jen věcmi a není dobré na nich
příliš lpět. A to vám říkám, když to uděláte, něco na oplátku - třeba když to nebudete ani
čekat, zase dostanete... Jo? Stáňa Peričová

V současné době probíhá oprava „altánu“ v blízkosti Památníku. Tato zajímavá stavba je
kulturní památkou, stojí zde od roku 1803. Gloriet (otevřenou zahradní besídku) dal po-
stavit Ferdinand Hirsch ze Sternfeldu, který byl v té době majitelem vinic na západní stra-
ně Vítkova a viničné usedlosti na úpatí vrchu. Tuto stavbu zobrazil V. Morstadt roku 1820.
V té době stála na vysoké podezdívce, na stříšce byla umístěna korouhvička s šesticípou
hvězdou a v plechovém praporku bylo vyříznuto písmeno „S“. Gloriet byl cílem vychá-
zek Pražanů, vedla sem cesta stromořadím od úpatí vrchu. Současná oprava se provádí
podle stavu z roku 1919. Historické údaje od Miloslava Mikoty -ch-

Vyhlídkov˘ altán na Vítkovû

UmûleckoprÛmyslové ‰kole je 80 let

Hlavní město i soukromí vlastníci domů vynakládají ročně na čištění ploch zničených sprejery milióny korun.

Akad. mal. Ondřej Halata vyšel z figurální tradi-
ce malby svého otce Dobroslava Halaty, ale vel-
mi brzy se dal vlastním výtvarným směrem ab-
straktní malby

Komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis zahájil v září loňského roku sérii deseti koncertů pod názvem Bohemia-Austria. Ten-
to cyklus (pod záštitou UNESCO) je věnován převážně klasicistní a rokokové hudbě, která byla pěstována na šlechtických residencích
a která sloužila k reprezentaci a pobavení dokonce i na samotném dvoře císaře Josefa II. Pro dechový oktet, tzv. harmonii, tvořilo ved-
le J. Haydna, W. A. Mozarta a L. v. Beethovena také množství českých skladatelů. Ti patřili ve své době k významným osobnostem kul-
turního a společenského života ve Vídni a právě jim je v dramaturgii uváděných koncertů věnována pozornost. Premiérovým vystoupe-
ním v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě vždy předchází veřejná generální zkouška pro seniory za symbolické vstupné a v růz-
ných částech Prahy. V sobotu 6. 1. mohli tedy senioři z Prahy 3 ve zcela zaplněné koncertní síni žižkovského ATRIA vychutnat
dobovou úpravu Mozartovy opery Cosi fan tutte od českého hudebníka a skladatele - přítele W. A. Mozarta - Jana Venta a Kra-
mářovu Partitu c moll. V druhé části večera zazněly slavné maličkosti českých skladatelů v instrumentaci našeho žižkovského
spoluobčana Štěpána Charváta (1921). Tento známý pražský hudebník působil profesionálně v řadě různých orchestrů do-
ma i v zahraničí, vypracoval se na dirigenta a současně skládal scénickou hudbu. Byl zaměstnán také jako hudební re-
daktor tehdejšího Československého rozhlasu. Dodnes pravidelně a pilně pracuje na instrumentacích pro nejrůznější
nástrojová obsazení. 
Příští koncert souboru Harmonia Mozartiana Pragensis se koná 12. 2. 2001 v kostele sv. Martina ve zdi od
19 h (vstupné 120/60 Kč). Veřejná generální zkouška pro seniory se tentokrát uskuteční 11. 2. v Obřadní 
síni ÚMČ Praha 5, Stroupežnického 10 v 15 h (vstupné 5 Kč), na programu je 
J. N. Hummel, V. Kalabis, J. Družecký, Fr. V. Kramář.

Luboš Fait a redakce 

Harmonia Mozartiana Pragensis hraje i pro seniory

Poučný příběh
novoroční

Představení „Quizoola!“ bylo několikahodinovým maratónem asociačního divadla
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Povinnost zajistit schůdnost chodníků pro pěší provoz vyplývá pro vlastníky nemovitostí z ustanovení § 27
odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území
obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůd-
nosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem.

se uskutečnila 10.- 22. 1. v kině AERO. V rámci přehlídky jednoho z nejvýznamnějších evropských
režisérů byly uvedeny i filmy, které nebyly v České republice distribuovány, celkem 10 celovečer-
ních a 3 krátké filmy. Přehlídku zahájil nejnovější Wendersův film, Buena Vista Social Club. V ro-
ce 1998 se Wenders s malým štábem vypravil na Kubu a natočil tam 50 hodin záznamů z nahrávání
CD kubánských muzikantů, kteří byli zdánlivě za zenitem své slávy, a řadu rozhovorů s jednotlivý-
mi hudebníky. Vznikl tak hudební dokument, který přináší působivé svědectví nejen o fenoménu ku-
bánské hudby, ale i o starých lidech, jejich přístupu k životu a k umění. Přehlídku symbolicky uza-
vřel nejznámější a nejoceňovanější Wendersův film - Nebe nad
Berlínem. Anděl Damiel se vzdává nesmrtelnosti, aby mohl ja-
ko člověk žít s cirkusovou artistkou Marion. „Chtěl jsem, aby
anděl byl mužem, který ztratil nesmrtelnost za to, že může být
s ní“, říká tvůrce.

Všem, kteří nestihli nemožné, to jest všechny filmy proslulého německého tvůrce, nezbývá než dou-
fat, že snad zas za sedm let, ve stejném kině ... -red-

V prosinci tradičně dominuje ve sportovní soutěži zákl. škol o Pohár starosty stolní tenis. Soutěži-
la mezi sebou družstva i jednotlivci. Během 4 půldnů se v herně stolního tenisu DDM na 7 stolech
odehrálo 524 zápasů a 1448 setů. Soutěž družstev začínala čtyřhrou, po ní následovaly dvouhry. V ut-
kání vždy zvítězilo družstvo, které jako první zvítězilo čtyřikrát. V soutěži družstev se v kat. ml. žá-
ků na stupně vítězů probojovala ZŠ n. Jiřího před Jeseniovou a Lupáčovou. V dívkách ZŠ Lupáčo-
va, Chelčického a n. Jiřího. V kat. st. žáků dominovala ZŠ Jeseniova před n. Jiřího a Vlkovou. V dív-
kách stejně jako vloni bez ztráty jediného setu kralovalo družstvo ZŠ Lupáčova následované n. Jiří-
ho a gymn. Sladkovského. Nejvíce bodů - 49 si vybojovalo n. Jiřího, o bod méně Lupáčova. Kromě
ZŠ K Lučinám se zúčastnily všechny základní školy. ● Vánoční turnaj jednotlivců se hrál celopraž-
sky a těšil se velkému zájmu. V ml. žácích gloriolu neporazitelnosti získal talentovaný J. Kemr ze ZŠ
Lupáčova, loňskou druhou příčku uhájil J. Drahota z n. Jiřího, třetí skončil J. Ťuhýk z Lupáčovy. Me-
zi st. žáky si nejlépe počínal A. Všetíček a S. Dobruzský z Jeseniovy, třetí skončil J. Alt z n. Jiřího.
● V zajímavých a dramatických čtyřhrách, bez rozdílu věku a pohlaví, kdy pouze jeden z dvojice mo-
hl být registrovaným hráčem stolního tenisu, prvenství obhájilo duo trenérů J. Pařík a P. Kotrč.
Prázdninová nabídka
Pro milovníky aktivního pohybu nabízí Středisko sportu DDM Praha 3 o jarních prázdninách 
12.-16. 2. pestrý sportovní program. Zúčastnit se lze týdne, dne či půldne. Ve středu 14. 2. se pro
příchozí uskuteční turnaj stolního tenisu, o den později ve florbalu. Informace tel. 900 25 273. -vk-

Do 28. 1. potrvá ve výstavní síni
žižkovského ATRIA prodejní vý-
stava obrazů a objektů Petra
Hampla. Autor je absolventem
SUPŠ, AVU a působí jako profe-
sor malby na SUPŠ. Námětem je-
ho tvorby je většinou žena a žen-
ský akt. Používá olejomalbu
a kombinovanou techniku. K vi-
dění jsou také plastiky-obrazy,
které dávají malbě trojrozměrný
prostor.

OS Remedium přichází s kompletní nabídkou vzdělávacího a rehabilitačního programu, který bude rozložen do několika měsíců a bude
mít formu přednášek, seminářů a praktických cvičení. Jednotlivé programy nejsou zaměřeny na pasivní přijímání informací, ale na cel-
kovou podporu a rozvoj duševního a fyzického potenciálu účastníků. PROGRAMOVÉ BLOKY: 1. Rehabilitační cvičení. Soubor cvi-
čení přizpůsobených zdravotnímu stavu frekventantů - dechová a relaxační cvičení, prvky jógy, cvičení na židlích, na podložkách. 2. Ži-
votní styl. Přednášky na téma výživa a stárnutí, druhý životní plán, komunikace, vzdělávání ve stáří, jak pracovat s informacemi, klasic-
ká a alternativní medicína, mýty o stáří a obrana proti nim, novinky ve zdravotních a sociálních službách pro seniory. 3. Cvičení paměti.
Obecné informace o tom, jak paměť funguje, co jí ovlivňuje, techniky na zapamatování a vybavení informací, cvičení na dlouhodobou pa-
měť, kreativitu, krátkodobou paměť. Frekventanti se naučí jak přistupovat k projevům stárnutí v souvislosti se zapomínáním a nesoustře-
děností. Hodiny cvičení paměti budou doplněny reminiscenčními cvičeními. 4. Psychická pohoda. Soubor cvičení, zážitkových a rela-
xačních technik, ve kterých jsou využity prvky z arteterapie, muzikoterapie, terapie smíchem i tancem, vizualizace, které navozují psy-
chickou pohodu a rovnováhu, prohlubují sebepoznání. Zážitkové techniky se střídají s přednáškami na téma obrana proti stresu a vyčer-
pání. Dopolední program (9-12 h): Rehabilitační cvičení a Životní styl, odpolední blok (13.30-16.30 h): Cvičení paměti a Psychická po-
hoda. Délka jednoho programu je 1 hod. 20 min. a 20 min. přestávka. Programy potrvají každou středu od 7. 2. do 25. 4. 2001 (tj. cel-
kem 12 setkání). Přihlásit se můžete na jednotlivé programy a na kompletní program školy, frekventanti tří a čtyř programů mají slevu.
Přihlášky zasílejte na adresu OS Remedium Praha, Vinohradská 176/1513, 130 00 Praha 3, tel.: 727 43 666 nebo 727 43 360.

Ve čtvrtek 14. 12. se v Kongresovém centru konal slavnostní program Dětské olympiá-
dy. Učast starostů či jejich zástupců dokázala, že myšlenka uspořádat v Praze dětskou o-
lympiádu našla odezvu. Sál plný dětí a jejich učitelů byl svědkem vystoupení dětského pě-
veckého sboru z Brandýsa nad Labem. Chvíli ve svém náročném programu si našel před-
seda Poslanecké sněmovny V. Klaus, který oceněným srdečně popřál a zdůraznil, že by
byla velká škoda, kdyby se dětské olympijské hry staly jednorázovou záležitostí. Za-
vzpomínal na Stadion mládeže, kde hrál košíkovou. Senátorka J. Moserová se zase při-
znala ke svým úspěchům v lyžování. Potlesk sklidila D. Zátopková, která mezi děti přišla
i přesto, že chvíle, které krátce po pohřbu manžela prožívala, nebyly jednoduché. Předá-
no bylo 15 pohárů, desítky plaket a diplomů a oceněným dětem, učitelům nosných škol,
např. i Mgr. V. Paláskovi ze ZŠ Jeseniova, starostům a desítkám dobrovolných organizá-
torů poděkoval předseda organiz. výboru Dětských olympijských her PaedDr. J. Hejma.
Pozval je na Strahovský stadion ve dnech 18.-22. 6. na celopražské finále. Zajímavé bu-
de i setkání na Staroměstském náměstí, kde vítězové literární soutěže pořádané Literární
akademií a Soukr. gymnáziem J. Škvoreckého přečtou 11. a 12. 6. vítězné práce. V závě-
ru galavečera vystoupil starosta Prahy 13 ing. P. Bratský a navrhl, aby se Pražská dětská
olympiáda stala „Hrami Dany a Emila Zátopkových“. Potleskem dali přítomní najevo, jak
si našich olympioniků váží. Zapadnout by neměla ani myšlenka P. Bratského rozšířit hry
na celou republiku. Petr Burda a redakce

Na‰e ‰kola na ãtvrtém místû
Skvělá atmosféra zavládla 14. 12. také ve sportovní hale Olympu Praha, kde 216 spor-
tovců z 27 zákl. škol Prahy a okolí změřilo své síly v atletických disciplínách 3. kola Kin-
der olympiády, kterou pro děti 2.-5. tříd zákl. škol připravila Ferrero Česká s Českým
atlet. svazem. Soutěžilo se v běhu na 50 m, hodu plným a kriketovým míčem, ve skoku
z místa a skoku dalekém z rozběhu, na závěr byl štafetový běh družstev. 

Kromě cen od pořádající firmy byl hlavní výhrou pro 3 nejlepší družstva postup do celo-
státního finále v červnu 2001 na Strahově jako součást mezinárodního Memorialu J. Od-
ložila. Zde získají vítězná družstva finanční prostředky na školní sportoviště (150, 100
a 50 tis. Kč). Ceny třem nejlepším školám - Veronské nám., Pošepného nám. a Campanus
- předala patronka soutěže J. Kratochvílová. Zástupce naší městské části - ZŠ Lobkovi-
covo nám. se umístil na skvělém 4. místě, dále se soutěže zúčastnily ZŠ Jeseniova, ZŠ
Perunova a ZŠ Vlkova. -red-

Není žádným tajemstvím, že generacím, které vyrostly za minulého režimu, často chybí
základní znalosti moderních dějin našeho národa. To se snaží částečně napravit Obv. or-
ganizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 3 tím, že pro pedagogy i žáky na-
šeho obvodu pořádá pravidelné přednášky předních historiků. Například v říjnu předná-
šel vědecký pracovník Fakulty mezinárodních vztahů VŠE o dekretech presidenta repub-
liky a mezinárodních smlouvách, které vymezují závazky Německa poraženého ve 2. sv.
válce. Některé školy tyto přednášky vítají a právě pro ně se rozhodl OV ČSBS uspořádat
zájezd do Terezína. Pro velký zájem bylo dokonce nutné objednat dva autobusy, ale ne-
byl dostatek finančních prostředků. Tehdy pomohl Úřad městské části Praha 3 a uhradil
náklady ve výši 5200 Kč. Na prohlídku Terezína mohli 28. 11. odcestovat žáci základních
i středních škol se svými pedagogy. Prohlídka s průvodcem začala v Malé pevnosti, kte-
rá zprvu sloužila jako vojenské vězení. Po německé okupaci zde byla v r. 1940 zřízena
věznice pražského gestapa. Za války pevností prošlo na 32 tis. zatčených. Pro většinu
z nich se Malá pevnost stala přestupní stanicí, odkud odcházeli před nacistické soudy, do
věznic a koncentračních táborů. Účastníci zájezdu si prohlédli cely, kde se tísnilo až 100
lidí. Podzemní chodbou prošli na popraviště, v místním kině zhlédli film o historii Tere-
zína, prohlédli si muzeum a pak také město Terezín, které sloužilo jako židovské ghetto.
Od r. 1942 do r. 1945 prošlo ghettem cca 150 tis. lidí a 33 430 osob zde zemřelo. Na zá-
věr si účastníci zájezdu prohlédli krematorium a magdeburské kasárny. Tam jsou dnes vy-
stavena díla výtvarného, slovesného a hudebního umění, která v ghettu vznikla. Jsou do-
kladem toho, že lidského ducha není možno pokořit ani tím nejstrašnějším násilím. Toho
si byli všichni přítomní vědomi a pořadatelé jen doufají, že budou moci přiblížit tuto na-
ši neradostnou historii i dalším zájemcům.

Ing. Antonín Šternschuss,CSc., místopředseda OV ČSBS Praha 3 a redakce

A to hlavně zásluhou žáků a učitelů ZŠ Chmelnice, která si připravila pro rodiče akade-
mii pod názvem „Čtyři roční období“. Velkou tradici má na škole flétnový soubor, který
celou akademií provázel. V jeho řadách se objevili i bývalí žáci, kteří se souborem stále
spolupracují. Oblíbenými náměty, na které děti z nižších ročníků tančily a ztvárňovaly vše
typické pro to či ono roční období, se staly písničky Z. Svěráka a J. Uhlíře. Dále bylo
možno zhlédnout Erbenovu baladu „Vodník“ v podání 9. třídy nebo aerobik, dívky z „de-
vítky“ připravily krásné modely 21. století pro módní přehlídku. Nechyběla ani recitace,
a to v angličtině s českým překladem. Celkem vystoupilo 350 účinkujících! Díky této
akademii mohli rodiče alespoň trochu lépe poznat školu, do které jejich dítě chodí, 
a zároveň dostali hezký dárek k Vánocům. A možná i podnět k další spolupráci se školou
a učiteli. Kristina Rausherová, ZŠ Chmelnice

V Z· Chmelnice mohou i v zimû kvést fialky

CelopraÏské finále na Strahovû

Zájezd ÏiÏkovsk˘ch ‰kol do Terezína

SchÛdnost chodníkÛ

Vyhláška hl. m. Prahy č.
39/1997 o schůdnosti míst-
ních komunikací upravuje
postup odstraňování závad
ve schůdnosti chodníků,
které slouží výhradně chůzi.
Na chodnících a v pěších
zónách je zakázáno k posy-
pu používat sůl, škváru
a popel. Sníh je nutno od-
straňovat tak, aby nedošlo
k jeho ušlapání provozem a přimrznutí k povrchu chodníku. Sně-
hovou břečku je nuto z chodníku odstranit. V případě širších chod-
níků musí být schůdnost zajištěna v šíři nejméně 1,5 m. Sníh
z chodníku je zakázáno shrnovat do vozovky, ponechá se v hro-
madách na okraji chodníku při vozovce. Nesmí být zataraseny mj.
přechody pro chodce přes vozovky a vjezdy do objektů, ohrožena
bezpečnost ve stanicích linkové dopravy nebo znemožněn nástup
a výstup cestujících prostředky MHD.
Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 7 hodin do 20 hodin,
nesmí být doba od zjištění vzniku závady do doby zahájení jejího
odstraňování delší než 2 hodiny. Schůdnost musí být zajištěna
v době od zjištění vzniku závady do 4 hodin u chodníků, které
slouží např. jako přístupové cesty ke zdravotnickým zařízením,
školám, ke stanicím metra, vlakovým a autobusovým nádražím
apod. Do 8 hodin u ostatních místních komunikací.

Schůdnost chodníků u nemovitostí ve vlastnictví
Městské části Praha 3, pokud se jedná o místní ko-
munikace, zajišťují od ledna 2001 firmy Test a Kom-
wag. Před ostatními nemovitostmi zajišťují schůd-
nost jejich vlastníci.
● Firma TEST, spol. s r.o., zajišťuje v Praze 3 schůdnost chod-
níků v zimním období v oblasti ohraničené ulicemi Husitská, vrch
Žižkov, Nad Ohradou, Koněvova, Jeseniova, Židovské pece, Že-
livského, Olšanská, Táboritská, Ondříčkova, Slavíkova, Vozová,
U Rajské zahrady a Seifertova. Případné závady a stížnosti, po-
kud není zajištěna schůdnost chodníků přilehlých k nemovitostem,
jejichž vlastníkem je Městská část Praha 3, mohou občané uplatnit
na telefonu 0602 314508.
● Firma Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. zajiš-
ťuje schůdnost chodníků v zimním období na ostatním území - Vi-
nohrady, Jarov, Chmelnice. Případné závady a stížnosti, pokud
není zajištěna schůdnost chodníků přilehlých k nemovitostem, je-
jichž vlastníkem je Městská část Praha 3, mohou občané uplatnit
na telefonu 0603 508500.
Schůdnost účelových cest, přístupových cest apod. k bytovým ob-
jektům ve vlastnictví Městské části Praha 3 zajišťuje Správa ko-
munálního majetku a.s. Úklid dopravních nástupišť „ostrůvků“ za-
jištuje Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Chodníky, schody,
podchody a cesty, na
kterých v zimním ob-
dobí zajišťuje schůd-
nost Technická správa
komunikací hl. m.
Prahy - přímý úklid
provádějí Pražské
služby, a.s.

● Seifertova x Italská - 2 ostrůvky v křižovatce ● Seifertova - se-
verní chodník v úseku Chlumova-Lipanská ● Husitská - chodníky
pod viadukty (u lázní) ● Prokopovo nám. - severní chodník mezi
Chlumovou a Roháčovou ● Prokopova - jihozápadní chodník v ú-
seku Rokycanova-Chelčického ● Koněvova x Spojovací - ostrůvek
v křižovatce ● K Červenému dvoru - obě přilehlé zast. MHD a vý-
chodní chodník od zast. autobusů k Malešické ● Tachovské nám. -
chodníky ● Vinohradská - chodník podél nám. J. z Lobkovic ●

Havlíčkovo nám. - severní chodník pod parkem ● Metro Želivské-
ho - chodníky, přechody a nástupní ostrůvek MHD ● Táboritská -
schody do Chelčického ● Táboritská - schody do Rokycanovy ●

Kostnické nám. - schody do Orebitské ● Seifertova - schody do
Chlumovy ● Na Ohradě - schody do ul. Nad Ohradou ● Vino-
hradská - cesta podél zeleně od Flory k J. Želivského vč. přístřeš-
ku u zast. tramvaje ● Chelčického - chodníková rampa a lávka přes
Prokopovu ul. ● Táboritská - chodník u Bezovky vč. ostrůvků ●

Ondříčkova - chodník u Táboritské ● Olšanské nám. - ostrůvek se
zast. autobusů směr Flora ● Ohrada - chodníky, schody ● Proko-
povo nám. - chodníky kolem středu náměstí ● Jičínská - autobu-
sová zast. Flora vč. přilehlého chodníku ● Koněvova - ostrůvek
před OÚNZ Jarov ● Jilmová - schody do Jeseniovy ● Votická -
schody ze Soběslavské do Květné ● Soběslavská - schody do ul.
V Horní Stromce ● Seifertova - severní chodník v podjezdu ČD ●
Husitská - chodníky pod viaduktem u Trocnovské ● Prokopova
x Rokycanova - ostrůvek v křižovatce ● Prokopova - severový-
chodní chodník, schody k lávce ● Budovcova - schody do Jeseni-
ovy ke kopci Na Křížku ● Ohrada - ostrůvek ● U Kněžské louky -
chodník u dětského hřiště ● Pod Krejcárkem - západní chodník od
Ohrady k přejezdu ČD ● Nám. Jiřího z Lobkovic - chodníky mezi
smyčkou MHD a Vinohradskou ● Vinohradská - 3 ostrůvky podél
hřbitova ● Hraniční - cesta, schody do ul. Pod lipami ● K Červe-
nému dvoru - chodník od nadjezdu ČD k zast. autobusů, schody do
ul. Na Viktorce ● Jeseniova - proluka mezi Jeseniovou a Biskup-
covou a Biskupcova k objektu č. 80/1763

● Úklid provádí Pražské služby, a.s.: nepřetržitý dispečink
663 13 416, 66 008 528, fax 66 315 789, stř. 220 - Praha 3:
227 15 276, p. Buřil 0603 210382, p. Vipler 0603 870195.

Jaroslav Bureš, vedoucí Odboru dopravy a energetiky ÚMČ

Pfiehlídka filmÛ Wima Wenderse

Pozvánka do ·KOLY SENIORÒ PRAHY 3

Míãek krotila nejlépe Lupáãova

Jste rodiãe dítûte se zdravotním postiÏením ?
Podobně jako v několika pražských obvodech a okresech naší republiky chceme založit

v Praze 3 vlastní samostatnou organizaci - Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí a hájit a prosazovat práva a zájmy dětí a mládeže se zdravotním

postižením a pomáhat jejich rodičům se zajišťováním ucelené péče.
Přípravný výbor Asociace v Praze 3 zve rodiče dětí a mládeže se zdrav. postižením z P-3
na ustavující schůzi Asociace 14. 2. v 18 h v DDM Na Balkáně 100, P-3. INFORMACE:
J. Machek - Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, Karlínské n. 12, 186 02
Praha 8, tel. 24 81 74 38 • Mgr. M. Chmelová, tel. 68 38 415 • pediatrie Praha 3.
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Biskupcova 71, Praha 3, informace na 
tel.: 7177 0532 (den), 644 05 36 (večer)

ŽENY A DÍVKY:

• AEROBIK

• STEP AEROBIK

• POSILOVÁNÍ

• FORMOVÁNÍ POSTAVY

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

■ Prodám dámský tříčtvrteční kožich
divoká kočka, v dobrém stavu, levně,
chlapecké kopačky - černé č. 38, téměř
nenošené, za 100 Kč. Tel. 22 782 816,
0604 166 129
■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481

■ 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

■ Obchodní akademie (státní), Praha
10 Vršovice, Heroldovy sady 1, pořádá
ve čtvrtek 25. ledna 2001 v 17 hodin den
otevřených dveří pro zájemce o studium
v příštím školním roce. Na obchodní aka-
demii je možné studovat zaměření na za-
hraniční obchod, na výpočetní techniku
nebo ekonomické lyceum (gymnaziální
typ studia)
■ ZŠ Jeseniova v Praze 3 přijme od 1. 2.
2001 učitele angličtiny a dějepisu (i na
zkrácený úvazek). 
Telefon. kontakt: 227 221 90
■ Otvíráme přípravku pro děti od 6 let,
pro starší děti a mládež možnost doplnění
tanečních skupin - disco dance a count-
ry Irsko. Každou středu 17-19, Prokopo-
va 16. Tel. 71 73 51 35, 0603 372 727
■ Nabízíme rekreaci v obci Rudník na tra-
se Vrchlabí, Špindl, Pec. Tří až čtyřlůžko-
vé pokoje, společná kuchyně, děti do 6 let
60,- Kč, do 12 let 120,-Kč, dospělí 180,-
Kč. Objednávky předem u pí Řehákové
tel. 0438/440352
■ Němčinu, ruštinu naučím, doučím - uči-
telka. Tel. 0604 464 510

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

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

■ 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

■ 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.

■ Rekonstrukce bytů + kanceláří.
Tel. 0602 212 089
■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
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

■ 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

■ Hledáme byty k pronájmu i k prode-
ji pro naše anglicky hovořící klienty.
Volejte: 248 101 76, 0604 205 866
■ Vyměním 4+1/L v Praze - Bohnicích,
družstevní za 4-5 + 1 v Praze 3, příp.
Vršovice, Michle, Pankrác, Spořilov. 
Tel. 855 41 08
■ Koupím činžovní dům i obsazený, 
za informaci vedoucí ke koupi zaplatím
až 10 000 Kč! Jsem přímý seriozní
zájemce na t. 22 71 55 21 nebo na
0606 289 947 – zavolám zpět!
■ 1+1 I.kat. 64m2 hala, terasy P7 udrž.
s domácí za podobný i větší na P3. 
Tel. 80 88 18
■ Vym. gars. I. kat. 26 m2 stát., 3p.,
výtah, vest. patro, kabel. TV, tel, UT,
sklep, společný balkon, na Vinohradech
za větší i nižší kat. Tel. 792 6075
■ Nebytové prostory v přízemí nájemního
domu v centru města na Praze 3 jsou k pro-
najmutí. Plocha 52m2, 2 místnosti a sociál-
ní zařízení. Cena dohodou. Kontakt: tel.
62 75 102, 679 11 583, 227 22 190
■ 1+1 I. kat. + tel. v Praze 5 po rekon-
strukci za větší před privatizací. Nab. útul-
ný a tichý byt vhodný pro starší lidi. Všech-
ny obchody do 60 m2 + lékárna, knihovna,
zverimex. Hledám byt vhodný pro rodinu.
Tel. zam. 8100 2210, 0723 285 813
■ Vyměním 3+1 u Havlíčkova nám.,
II. k., 75 m2, WAW, soukr. majitel za stej-
ný nebo menší byt v rodinném domku ne-
bo domu se zahradou na Praze 3. 
Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129.
■ 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 54 52 62
- Lovosická ul., Praha-9, Prosek 88 90 61

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
Stavební spoření, penzijní připojištění, 

životní pojištění, investování.
Bližší informace si vyžádejte

u Vašeho poradce:
Šárka Mazánková, 0603/835117

Chcete vidět jako rys? Navštivte nás!
Poskytujeme veškeré služby v oboru oční optiky, 
zdarma změření zraku při nákupu nových brýlí.

Aplikujeme kontaktní čočky.

ROZI
služby nemovitostem

- pravidelný úklid a údržba
činžovních domů

- úklid kancelářských
a nebytových prostor

- čištění a renovace
kamenných podlah

- malířské a natěračské práce
- broušení a lakování parket 

tel, fax: 231 06 18, 0608/950001
rozi@volny.cz • www.volny.cz/rozi

Nově otevřené studio

Melinda 
kadeřnictví, kosmetika

manikura
Chvalova 3

tel. 227 162 62 
i bez objednávek

Vinohradská 118, Praha 3, tel.: 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
+ kancelářské služby

mluvíme rusky a anglicky,
na Praze 3 máme kancelář již 4 roky.
Tel.: 6971050, e-mail: ekon@cmail.cz

Speciální kurzy plavání 
v rodinném prostředí bazénu
na Praze 3 pro ty, kteří dávají 
přednost individuální výuce.

Tel.: 561 78 34, 0604 343430

Porcelán
Nově otevřeno
zajímavé ceny

talíře od 17,-
ovály od 98,-

Orebitská 2 (Husitská)
Bývalá prodejna Tuzex

tel.: 0602 648 206

Přijmu 
kvalitní 

kadeřnice, kadeřníky 
do nově otevřeného salonu.

Nástup možný od března

(možno i na ŽL).

Tel.: 0606 264 637-p. Eva

Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo má-
te o zvířátka zájem, volejte Domov pro opuštěná zvířata -
85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, tel. 22 116 370. Do domova si
můžete zajet i pro kočičí dámy a pány. � PES, kříženec,
stáří asi 1,5 roku, je menšího vzrůstu (váha 7,3 kg), má
krátkou srst. Nalezen v Koněvově ulici, na krku měl
známku ve tvaru kolečka. � PES, německý ovčák, stá-
ří asi 3 roky, je vlkošedý. Nalezen v mateřské školce na
Vinohradech, neměl obojek. � FENA, německý ovčák,
stáří asi 3 roky, vlkošedá. Nalezena v parku na Žižkově,
měla hnědý kožený obojek. � FENA, kříženec pitbull-
teriéra, stáří 3,5 roku, je po štěňatech. Nalezena v Rad-
hošťské ulici, neměla obojek.

Kdo mû chce? �

● Kostnické náměstí mezi schody a trafostanicí ● Komenského náměstí křižovatka
Roháčova/Blahoslavova ● Náměstí Barikád roh parku proti vchodu Roháčova 73
● Žižkovo náměstí roh Ondříčkovy/Radhošťské mimo zeleň ● Křišťanova/Radhošťská
roh parku a chodníku ● Škroupovo náměstí prostor na rohu Ševčíkova/Škroupovo
● Slezská 101 vnitroblok ● Kouřimská 17 parčík naproti VÚFB ● Hollarovo náměstí
proti domu č. 13 ● Biskupcova/Na Vápence křižovatka ulic proti vozovně ● Nad
Ohradou proti č. 7 ● K Lučinám/Na Lučinách křižovatka ulic - trávník uprostřed
● Luční/U Kněžské louky proti garážím u křižovatky ● Pod Lipami/Buková -
křižovatka u vchodu č. 70 ● Odkladné plochy jsou vždy na chodníku mimo zeleň.
● Stromky budou sváženy ve dnech 29. 1. a 12. 2. 2001Odbor zeleně a ochrany prostředí

Kam s vánoãními stromky

ANGLIČTINA
víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, 

efektivně, intenzivně. 
Tel. 62775 03, 0603/869 113

RODET - dr. Čiháková.

MALOVÁNÍ
LAKOVÁNÍ
PARKETY
ÚKLID

Tel./fax: 

644 77 60
Mobil:

0602 313 691
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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 • 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 a s keramikou
Kvs Trojka nabízí kurzy
Kurzy - výtvarné, pohybové, počítačové, jazykové • dopolední kondiční cvičení
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
DIVADLO PRO DĚTI od tří let - Zvědavé slůně. V sobotu 3. 2. od 15 h
● 1. 2. - Celodenní program pro děti od 6 let, 8 - 17 h
● POLOLETNÍ PRÁZDNINY V SEDLE KONÍ

cena včetně oběda 365 Kč
● 12. 2. - 16. 2. JARNÍ PRÁZDNINY S TROJKOU

pro děti od 6 let (program: výlet na farmu, návštěva planetária, keramika, počítače,
zpívání s kytarou, bazén Olšanka) 8 - 17 hodin, cena včetně oběda 940 Kč

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:

16. 2. pá 15 h Oblíbené písničky Karla
Hašlera - umělecký soubor Albatros

27. 2. út 16.30 h přednáška: 
Ze San Francisca do Los Angeles

a Hollywoodu
Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16, Praha 3.

KURZY
● ARTETERAPIE
Čt 25. 1., od 18.15 h, cena: 60 Kč
pro mládež i dospělé
Info P. Červenková
● TANEČNÍ TERAPIE
termín a cena dle dohody 
pro děti MŠ
Info J. Smejkalová
● ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
St, od 17 h, 900 Kč/ 6 lekcí
pro studenty i podnikatele
Info J. Smejkalová
● TENISOVÁ ZIMA 2001
Út 17.20, St, Pá od 15 h, cena: 710 Kč
Místo konání: DDM P-3 a ZŠ Chelčického
Info V. Kotrba tel. 90025273, 72650091
AKCE
● VÝTVARNÝ KLUB - malování na por-
celán Pá 1. 2., od 9 h, vstupné 50 Kč
● KERAMIKA pro dospělé
So 27. 1. od 14 h, vstupné 400 Kč 
Info K. Němcová
● JACKIE and the Giant - výukové diva-
delní představení
termín individuální dle objednávky ZŠ, MŠ
cena: 30 Kč/osoba
Info Z. Pipková

AKADEMIE 31. 1. 2001 OD 17 h
(přehlídka činnosti zájmových kroužků)
ZVEME DÉTI, RODIČE A OSTATNÍ

PŘÍZNIVCE DDM
KLUBY
● INTERNET KLUB
Po od 19 h, Út, Čt od 13.30 h, od 19 h, resp.
20 h - rezervace den předem/ osobně, telefo-
nicky; cena 30 Kč/za první půlhodinu, dále
20 Kč/ za půlhodinu; možnost využití i pro
školy v individuálních termínech
Info a rezervace J. Chmel
● AUTOMOTO KLUB
Pá od 14 h, členský poplatek: 200 Kč
Pro zájemce o svět automobilů
Info D. Srb
● KLUB ZOO
Čt od 14 h, členský poplatek: 250 Kč
Návštěvy ZOO s výkladem /1x za 14 dní
Info J. Bendová
JARNÍ TÁBORY
Medvědí Boudy - ŠPINDLERŮV MLÝN
10. 2. - 17. 2., cena: 2 500 Kč
Strážné - KRKONOŠE
17. 2. - 23. 2., cena: 2 500 Kč
oba tábory jsou pro děti ZŠ, výuka a zdoko-
nalování sjezdového lyžování apod.
Info J. Šimánková

Deštné - ORLICKÉ HORY
10. 2. - 17. 2., cena: 2 450 Kč
ESKYMÁCKY TÁBOR - nelyžařský,
doplněný výtvarným, dramatickým progra-
mem, bobování, hry, soutěže, výlety, vhodný
pro děti od 6 - 16 let 
Info P. Červenková

AKCE V PRAZE v době jarních prázdnin
BAREVNÝ TÝDEN
12. 2. - 16. 2., cena: 130 Kč/den včetně oběda
pohyb, divadlo, soutěže, hry, výtvarná a ke-
ramická činnost, vhodné pro děti ZŠ
Info K. Němcová

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA 2. pololetí 
probíhá v lednu - po-pá denně 13-18 h, 
zápisné je zapotřebí uhradit do 31. 1.
Volná místa v kroužcích a kurzech:
● FLORBAL, Po-Čt, 390/ 600 Kč
● ANGLIČTINA pro dosp., Út, 1800 Kč
● ANGLIČTINA pro děti, Po, 660 Kč
● AEROBIC s hlídáním dětí, St, 520 Kč
● AEROBIC MŠ - 4. tř. ZŠ, St, 460 Kč
● JÓGA dopoledne/večer, St, 360/510 Kč
● KERAMIKA, Čt, 700 Kč
● TENIS, Čt, 1050 Kč
● ROCKENROL, Út, 510 Kč
● MAŽORETKY, Út, 420 Kč
● MODERNÍ TANEC, St, 420/ 490 Kč
● HIP HOP, Út, 420/550 Kč
● KUTÍLEK pro kluky, Út, 450 Kč
● ŠIKULKA pro malé slečny, St, 510 Kč
● PŘÍPRAVKA NA SŠ-5.tř., St, 320 Kč
● ZPÍVÁNKY pro MŠ - 3.tř. ZŠ, Čt, 430 Kč
● CVRČCI-cvičení rodičů a dětí,

Čt, 590 Kč/dvojice
● DRAMATICKÝ, Út, 560 Kč
● VÝROBA LOUTEK, Po, 860 Kč
● VÝTVARNÁ ŠKOLA, Po-Čt, 860 Kč
● SPOLEČENSKÝ TANEC, Út, Pá,

300/650 Kč
● HRÁTKY S POČÍTAČEM, St, 548 Kč
● PROGRAMOVÁNÍ pro pokročilé,

St, 1048 Kč
● PSANÍ NA POČÍTAČI, Čt, 1048 Kč
● ZÁKLADY PC pro dosp.,

Út-St, 1360 Kč
● ELEKTROKLUB, Út-Čt, 1048 Kč

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

Ú N O R

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

není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1. čt Švestka
2. pá Švestka

11. ne 16 a 19 h Němý Bobeš
13. út Posel z Liptákova
14. st Švestka
16. pá Cimrman v říši hudby
18. ne 16 a 19 h Záskok
20. út Dobytí Severního pólu
21. st Švestka
22. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy
25. ne 16 a 19 h Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký
27. út Blaník
DIVADLO KONZERVATOŘE

5. po R. Patrick: Kennedyho děti
II. premiéra

12. po C. Goldoni: Poprask na laguně
19. po Labiche, Courtelain: Vražda na

uhelném trhu a tichá domácnost
26. po SLAvné Filmové MElodie

BIOGRAF
HOSTÉ DIVADLA

6. út B. Hrabal: Taneční hodiny pro star-
ší a pokročilé - Malé divadlo Č. Bu-
dějovice

7. st 19.30 h KONCERT: FLERET
8. čt 20 h KONCERT: Spirituál kvintet

23. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno

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 - Viktorie Šev-
číková

7. st 19.30 Setkání se souborem Musica
Bohemica a jeho hosty
První koncert jarního abonentního
cyklu.

8. čt 19.30 Jan Verner- bas,
Kamil Prokop - housle,
Karel Prokop - klavír.
F. Schubert, E. Grieg, J. Brahms,
L. van Beethoven, A. Dvořák.

13. út 19.30 Penguin Quartet
Spoluúčinkuje Celý quartet (Brno).
A. Dvořák, Jan Frei - světová premi-
éra I. kvartetu, O. Šárek, O. Kyas.

14. st 19.30 Fanfáry do nového tisíciletí
Dorothea Fleischmannová - varha-
ny, Komorní žesťový soubor.
J. S. Bach, G. F. Händel, I. Linek,
H. Purcell, J. D. Zelenka.

20. út 19.30 Štěpán Rak - autorský kytaro-
vý recitál

22. čt 19.30 Flétna v průběhu staletí
posluchači Konzervatoře Praha
ze třídy prof. Lopuchovského
C. Ph. E. Bach, W. A. Mozart,
F. Doppler, P. Eben.

24. so 15.00 Hilmikar trio, Mikeš kvartet,
Dechový kvintet AMU,
M. Hauptmann - klarinet, M. Geb-
rová - klavír.
L. Bernstein, S. Prokofjev, A. Rejcha
PRO SENIORY SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ 10 KČ !!!

27. út 19.30 Vlasta Průchová
Zdeněk Zdeněk - klavír, Vít Fiala -
kontrabas, Miloš Bílek - saxofon.

28. st 19.30 Pěvecký sbor Mišpacha
chasidské písně a židovské příběhy.

VÝSTAVNÍ SÍŇ - otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
2. 2. - 25. 2. Viktorie Ševčíková - malba

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-

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
čt 1. 2. Čína, st 7. 2. Maroko autobusem, pěšky i na kole, st 14. 2. Řecko - Ionské ostrovy

(MTB), čt 15. 2. Madeira, st 21. 2. Island, st 28. 2. Tunisko na kole i na velbloudu

13. út 19 Primal Fear (Německo) +
Children Of Bodom (Finsko) +
Sacred Steel (Německo)

14. st 20 Echt! *
15. čt 19.30 Ahmed má hlad + KLEC *
16. pá 19 Le Peuple De L’Herbe (Francie)

+ special guest
18. ne 19 Malevolent creation (USA), Ha-

teplow (Švédsko), In Aeterum
(Švédsko), Rotten Sound (Finsko)

20. út 20 Psí vojáci *
21. st 20 Vltava *
23. pá 20 Tata bojs *
25. ne 19.30 DOBROHOŠŤ a hosté *
28. st 19 THE GATHERING + special

guests
Malá scéna:
9. pá 19.30 DJs Im Cyber + Mowgli +

On The Bublle
11. ne 19.30 Peter Handke: Sebeobviňo-

vání
17. so 19.30 DJs Touchwood + IA-NA

„Workshops“
19. po 19.30 Vaříme s Kubou

Divadlo M.U.T.
22. čt 19.30 SAD Story

Divadlo M.U.T.
26. po 19.30 Peter Handke: Sebeobviňování

Divadlo M.U.T.
27. út 19.30 Peter Handke: Sebeobviňování

Divadlo M.U.T.

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 - 03.00 h

1. čt Night under Anthena - Ko-cour-
nonverbální a experimentální divadlo

3. so Vernisáž - Obrazy, obrázky a kresby -
J. Popovičová + Pomalu ale jistě
a Premium Bananas

12. po Státní film v Šuplíku uvádí: Písecká
kolekce - Potkan, Zpověď...

18. ne 18 Knihovna - Studentský Fénix
a Ason Klub - Plzeňská scéna

23. pá Premiéra - EFEF Film - Tváře - režie
V. Franče + To Neřeš - live

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

značená FK (Filmový klub) s členským prů-
kazem AČFK. Bar otevřen denně 16-
23h (i během promítání). Sál je vybaven zvu-
kovým systémem DOLBY DIGITAL. Další
info na www.kinoaero.cz.

PROJEKT 100-2001
1. čt 18 a 20.30 VŠECHNO

CO CHCETE VĚDĚT O SEXU,
ALE BOJÍTE SE NA TO ZEPTAT

2. pá 18 a 20.30 VŠECHNO
CO CHCETE VĚDĚT O SEXU,
ALE BOJÍTE SE NA TO ZEPTAT

3. so 18 a 20.30 OBČAN KANE
4. ne 18 a 20.30 POSLEDNÍ TANGO

V PAŘÍŽI
5. po 18 a 20.30 POSLEDNÍ TANGO

V PAŘÍŽI
6. út 18 a 20.30 SNY AKIRY KUROSAWY
7. st 18 a 20.30 SILNICE
8. čt 18 a 20.30 SNY AKIRY KUROSAWY
9. pá 18 a 21 SOLARIS

10. so 18 a 20.30 VLAK ŽIVOTA
11. ne 18 a 20.30 ROCKY HORROR

PICTURE SHOW
12. po 18 a 20.30 ROCKY HORROR

PICTURE SHOW
13. út 18 a 20.30 VLAK ŽIVOTA
14. st 18 a 20.30 NEVĚSTA
15. čt 18 a 20.30 DR. DIVNOLÁSKA

** konec projektu 100-2001 **
16. pá 18 a 20.30 BUENA VISTA

SOCIAL CLUB
17. so 17.30 a 21 MAGNOLIA
18. ne 18 a 20.45 TANEC

V TEMNOTÁCH
19. po 18 a 20.45 TANEC

V TEMNOTÁCH
20. út 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ

VZTAH
21. st 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ

VZTAH
22. čt 18 a 20.30 ČÍNSKÁ LÁZEŇ
23. pá 18 a 20.30 DAREBÁČCI
24. so 18 a 20.30 GHOST DOG - CESTA

SAMURAJE
PROFIL: KRZYSTOF KIEŚŁOWSKI

25. ne 18 a 20.30 TŘI BARVY - MODRÁ /FK/

26. po 18 a 20.30 TŘI BARVY -
ČERVENÁ /FK/

27. út 18 KRÁTKÝ FILM O SMRTI /FK/
20.30 KRÁTKÝ FILM O LÁSCE /FK/

28. st 18 AMATÉR /FK/
20.30 NÁHODA /FK/

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
3. so 15.30 TYGRŮV PŘÍBĚH
4. ne 13.30 MACH A ŠEBESTOVÁ

10. so 15.30 MYŠÁK STUART LITTLE
11. ne 13.30 JEN POČKEJ ZAJÍCI I.
17. so 15.30 TOY STORY II - PŘÍBĚH

HRAČEK
18. ne 13.30 CVRČKOVA

DOBRODUŽSTVÍ
24. so 15.30 DINOSAURUS
25. ne 13.30 JEN POČKEJ ZAJÍCI II.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

4. ne 16 ŠAMANKA MANKA - Agentu-
ra PKS

11.ne 16 JAK ČERT ZBAVIL
ROZÁRKU ZAKLETÍ -
DIVADLO IKEM

18. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY - Václav
Strasser a Káťa Jiránková

25. ne 16 POHÁDKA O ZTRACENÝCH
TÓNECH - Agentura PKS

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

1. čt 20 WALK CHOC ICE *
2. pá 19.30 METAMORPHOSIS
5. po 19 Pro-Pain (USA) + 40 Grit

(USA) + Die Allergie (D)
6. út 20 PLUTO *
7. st 19.30 PROMÉTHEUS
8. čt 20 Bran *

12. po 19 Ani Difranco (USA) + special
guest

SPORTBAR NA CHMELNICI
Koněvova 217, Praha 3
Počet míst v baru:
50 + 20 salonek s možností rezervace
Otevřeno:
Po: 11 - 23:30 hod., Út - Ne: 10 - 23:30 hod.
Rezervace: 684 69 83
Otvírací doba sázkové kanceláře TIPSPORTU:
Po 11-18 hod.
Út-Čt 10-21 hod.
Pá-So 10-20 hod.
Ne 10-18 hod.
K pití široká nabídka alkoholických i nealkoholic-
kých nápojů pivo STAROPRAMEN 10° za 13 Kč,
12° za 15,50 Kč, Millenium za 15,50 Kč.
Kuchyně - speciality denně od 16 hodin mimo nedě-
le: například kotlet na Thajský způsob (85 Kč), kuře-
cí pikant (95 Kč), ceny jsou i s přílohou (200g) za
porci (maso 150 g).

Příjemné posezení se sportovní výzdobou s možností sledování sportovních přenosů
z každého místa v baru i salonku a sázkové kanceláře k dispozici je 7 televizí zn. Grun-
dig s úhlopříčkou 70 cm a projekce vybraných sportovních utkání (denně přímé pře-
nosy italské, španělské, anglické, německé a české fotbalové ligy, NHL atd.) na plátno
o velikosti 1,8 m x 2 m. Konec rodinných rozepří nad televizním programem, konec ti-
chým domácnostem v čase hokejových a fotbalových šampionátů. Manželé, otcové,
synové, strýčkové, tchánové, zeťové přijďte na sportovní přenosy k nám.
Fanděte a sázejte s námi !

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME
● Obvodní ředitelství Pra-

ha 3 PČR se umístilo v r.
2000 na 1. místě v objasně-

nosti trestné činnosti v rámci Správy hl.
m. Prahy. Průměrná objasněnost trestné
činnosti se v jednotlivých měsících pohy-
bovala kolem 35 %. Děkujeme všem obča-
nům Prahy 3, kteří Policii upozornili na pá-
chání trestné činnosti v jejich okolí a při-
spěli tak nemalou měrou k tomu, aby ob-
vod Prahy 3 byl bezpečnější.
● Skupina hnutí SKINHEADS v počtu 9
lidí - 6 mladých mužů a 3 dívky, cestovala
tramvají 9 z centra na konečnou, přičemž
začali společně vykřikovat nacistický po-
zdrav spolu s předpažováním pravé ruky.
Při vystupování napadli spolucestující
mladou ženu a jeden z útočníků ji zasáhl
pěstí do obličeje. Poté se snažil poškoze-
nou vyvléci z tramvaje. Příslušníkům kri-
minální policie se podařilo tento čin s ra-
sovým podtextem objasnit díky spolupráci
s veřejností a zároveň tyto pachatele
usvědčit i z dalších trestných činů podob-
ného charakteru.
● Starosta ÚMČ Praha 3 spolu s ředitelem
OŘ PČR Praha 3 upozorňují všechny řidi-
če, že v únoru 2001 začne být prováděn
pravidelný odtah motorových vozidel, kte-
rá porušují pravidla parkování, a to přede-
vším v ulicích Vinohradská, Seifertova,
případně v dalších lokalitách.

pplk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘ Praha 3

POLICIE âR

Agentura 10:15 Promotion zve na koncerty
vždy ve 20 h

LIVE FROM BUENA VISTA
28. 1. Veletržní palác

The LEVELLERS
5. 2. Divadlo Archa

Vstupenky v síti Ticketpro, info http://1015.cz


