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Starosta Žižkova a Královských Vinohrad 
vás zve na jubilejní Žižkovský masopust

KDE: Žižkov a Královské Vinohrady
KDY: 3. – 7. března 2000

pátek 3. března Kino AERO
19.00 Mastnota na plátně i v nás - film Satyricon
hudební produkce: Rock’n’roll Gang
vstupné 50 Kč

sobota 4. března Palác Akropolis
14.00-17.00 Dětské masopustní odpoledne
s Divadélkem „U Panáků“ (zdarma)
19.30 Žižkovská maškaráda,
hraje Pražský pouťový orchestr, bohatýrská tombola
vstupné 80 Kč

neděle 5. března Hospoda u Vystřelenýho oka
12.00 Maškarní veselý oběd s přáteli aneb Radní
vařenice

pondělí 6. března Atrium
19.00 Masopust juž nastal (Musa Rustica 1680)
Soubor Ritornello
vstupné 50 Kč

úterý 7. března MAŠKARNÍ PRŮVOD
14.00 - shromaždiště na nám. Jiřího z Poděbrad,
zastavení pod TV věží, zdravice na Havlíčkově nám.
16.30 Kostnické nám.: Žranice 
kultura, pivko, ovar, jelito 
19.00 Palác Akropolis - Žižkovský Bakchus, 
hraje Českomoravská hudební společnost
vstupné 80 Kč

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

V kanceláři starosty Milana Českého se do Knihy cti M. č. Praha 3 zapsali 25. ledna
účastníci II. světové války - pánové plk. O. Kulík, plk. V. Mec a J. Havlíček, členové Jed-
noty Čs. obce legionářské Praha 3, nositelé mnoha českých i zahraničních vyznamenání.
Oldřich KULÍK (nar. 1922) se roku 1943 účastnil výcviku v Southend on Sea v Anglii,
koncem roku pak absolvoval letecký výcvik v Cosfordu a na jaře 1944 výcvik pro radio-
telegrafisty a střelce u RAF. Závěr války ho zastihl na leteckém výcviku na Bahamách.
Vladislav MEC (nar. 1919) velel od září 1944 pěší četě, od prosince pak pěší rotě 1. čs.
armády v Sovětském Svazu. V únoru 1945 byl zraněn v boji o Liptovský Mikuláš. Za své
zásluhy obdržel řadu válečných vyznamenání a medailí. Josef HAVLÍČEK (nar. 1920)
se účastnil v letech 1942-1944 s partyzánskou skupinou polské armády bojů o města Lub-
lin, Krzconów a další. Po osvobození předsedal Svazu Čechoslováků v Polsku v Lublině.
Po válce strávil tři roky ve vězení jako nepřítel socialismu, na další tři roky byl zbaven
občanských práv, v roce 1994 byl rehabilitován.

Stáňa Peričová, foto Jiří Dostál

Starosta Milan Český vítá na radnici O. Kulíka, J. Havlíčka a  V. Mece (zleva)

Vyvěšením tibetské vlajky připomenou
i v letošním roce zástupci naší radnice již
41. výročí protičínského povstání ve
Lhase. Chcete-li svou účastí vyjádřit
tichou podporu tibetskému lidu a jejich
snaze o zachování svébytnosti, přijďte
v předvečer výročí - 9. března v 17 hodin
na radnici na Havlíčkově náměstí. Při již
tradičním podávání speciálního čaje se
můžete zaposlouchat do meditativní
hudby souboru MAIN BAZAAR. Jeho
duchovním vůdcem je sitárista L. Brom,
spolu s ním vystoupí V. Marek (tibetské
mísy, shangi), na klasické indické nástroje
také zahrají E. Kubíčková (esraj)
a F. Michel (tabla).

Společnost Člověk v tísni v lednu 2000
zahájila kampaň

„SOS âeãensko“,
aby tak shromáždila finanční prostřed-
ky na podporu čečenských uprchlíků.
Ke kampani se již připojila řada celostát-
ních i regionálních médií. Za účelem ve-
řejné sbírky je zřízen zvláštní bankovní
účet, na který můžete zasílat své finanční
příspěvky: 

6363033/0300 v.s. 111 - âSOB Praha 1. 
Člověk v tísni je první nevládní organiza-
ce, která zahájila dodávky do samotného
Čečenska. Vysílá konvoj se základními
potravinami do měst a vesnic v blízkosti
bojů, kde se shromáždili vnitřní uprchlíci.
Lidé jsou zde v mnohem horší situaci než
uprchlíci v Ingušsku a jakékoli další pení-
ze nebo dodávky potravin či hygienických
potřeb jsou více než potřebné. Společnost
Člověk v tísni již do Čečenska dopravila
36 tun nákladu a další konvoje budou ná-
sledovat. -red-

Bazar 
- prodej darovan˘ch vûcí 

ve prospûch obûtí v âeãnû
Ve čtvrtek 9. 3. od 14 do 20 h a v pátek
10. 3. od 9 do 17 h se budou vaše dary -
zachovalé a prodejné věci jako knihy,
hudebniny, sklo, keramika, textilie,
hračky, oblečení, obuv aj. - určené k ná-
slednému prodeji shromažďovat v domě
farního sboru Českobratrské církve evan-
gelické, U Kněžské louky 9, P-3, na Jaro-
vě. V sobotu 11. 3. od 9 do 16 h se pak
uskuteční jejich PRODEJ a výtěžek bude
předán důvěryhodné nadaci Člověk v tísni,
která se v Čečně angažuje.

Michal Plzák, farář

Vážení občané,
poté, co do důchodu odešel plukovník
JUDr. Josef Duřt, byl jsem jmenován ředi-
telem Policie Praha 3. Vzhledem k tomu,
že náš obvod se řadí k místům s největším
nárůstem trestné činnosti jak majetkové,
tak násilné, žádám Vás o úzkou spolupráci
s Policií ČR. 
Nebuďte, prosím, neteční zejména k pá-
chání trestné činnosti na ulicích a jakékoli
podezřelé okolnosti ihned oznamte na lin-
ku 158 a na tel. 614 53 235. Vaše ozná-
mení přijmou policisté na těchto pracoviš-

tích 24 hodin denně.
Věřím, že naším spo-
lečným úsilím se Pra-
ha 3 stane bezpečným
a klidným domovem
nás všech.
pplk. Jiří Neuwirth,

ředitel 
OŘ Policie 

Praha 3

Na radnici se pfii‰li podívat také „tfii veteráni“

Cílem této ankety, kterou pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Brněnské veletr-
hy a výstavy s podporou ministra pro místní rozvoj, je prezentovat české stavebnictví
a architekturu prostřednictvím vrcholných děl 20. století. Odborná porota nominovala 31
staveb, rozdělených do 3 kategorií: A - Občanské a bytové stavby, B - Průmyslové stavby,
C - Dopravní a inženýrské stavby. Stavby století, vybrané odbornou porotou a veřejností
v každé kategorii, i absolutní vítěz budou slavnostně vyhlášeny 16. 4. u příležitosti zahá-
jení 5. Mezinárodního stavebního veletrhu IBF na Brněnském výstavišti a stanou se sou-
částí národní prezentace na světové výstavě EXPO 2000. Do kategorie A byla nominová-
na také vynikající sakrální stavba architekta Pražského hradu Josipa Plečnika - kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad na Královských Vinohradech. Téměř
v celé šíři kostela, vystavěného v letech 1928-32, se vypíná věž s velkým kruhovým ok-
nem pro hodiny. Vnitřní prostor chrámové lodi, určený stěnami z neomítaných cihel, za-
krývá dřevěný kazetový strop se železobetonovou konstrukcí. Pozoruhodný je i mramoro-
vý hlavní oltář, inspirovaný starokřesťanskou mystikou. Vnitřní sochařskou výzdobu
vytvořil D. Pešan, podzemní prostory s kaplí upravil O. Rothmayer, tři portály tohoto ka-
tolického kostela zdobí plastiky od B. Stefana.
Nominované stavby se představí na stránkách Deníků Bohemia a Večerníku Praha v kaž-
dé středeční příloze Info-tip, kde naleznete i hlasovací lístky. Prohlédnout si je můžete
i na internetu: www.bvv.cz/stavbastoleti, kde je možné také hlasovat (e-mail:
stst@bvv.cz). Všechny hlasy došlé do 31. 3. budou též zařazeny do slosování o ceny.

Eva Horníčková, foto archiv

Kostel Nejsvûtûj‰ího Srdce Pánû byl nominován na Stavbu století
Veřejné ankety Stavba století se můžete zúčastnit až do konce
března i prostřednictvím internetu.

Spolu s rozjařeným průvodem se na loňském masopustu dobře bavil i host z Nigérie

Foto Jan Zavřel

V˘zva 
nového fieditele 
Policie Praha 3

Meditace pro Tibet
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Zápis do mateřských škol a jeslí Měst-
ské části Praha 3 bude probíhat ve všech
MŠ a jeslích 12. a 13. 4. 2000 od 13-17 h.
Přihlášky budou vydávány v průběhu března.

DDM, Na Balkáně 100, P-3 zve 
v so 26. 2. a 4. 3. v 14-16 h na Keramiku

pro rodiče a děti - 200 Kč/dospělí, 
140 Kč/dítě - info K. Němcová. 

V sobotu 26. 2. v 8-12 h se koná tradiční
BAZAR - oblečení, sport. potřeby atd.
Prodejní místo 40 Kč, vstupné pouze 

2 Kč - info J. Bendová
●

Klub přátel Žižkova zve své členy 
i příznivce na výroční členskou schůzi

s povídáním o vznikání Žižkova 
a s malým občerstvením dne 2. 3. v 16 h

v nových prostorách v Sabinově 8 
(vedle trafiky, v paneláku).

Výbor KPŽ v Praze 3
●

Střední uměleckoprůmyslová škola,
Žižkovo nám. 1, P-3 pořádá 16. 3. od

19.30 h MATURITNÍ PLES v Lucerně.
Zveme všechny absolventy, vstupenky

v kanceláři školy nebo v pokladně Lucerny!
●

MŠ Za Žižkovskou vozovnou 1700/17 -
dříve Pražačka - připravuje k oslavě 

výročí 27. 3. v 15 h AKADEMII v DDM
Na Balkáně. Prostory mateř. školy vy-
zdobí výtv. práce dětí, které budou na-

hlédnutí. Chystá se setkání bývalých za-
městnanců - pokud máte zájem, oznamte
nám prosím svou účast na tel. 644 20 43.

●

PRAŽSKÁ FOTOGRAFICKÁ ŠKOLA
o.p.s. nám. Jiřího z Lobkovic 22, P-3 
zahajuje zápis do rekvalifikačního 

studia a do kurzů fotografie. 
Info Po-čt v 15-17 h, tel. 727 382 90.

●

Svaz tělesně postižených TP3 zve na
Člensko-poradenskou schůzi, která se

bude konat 22. 3. ve 14 h v SOU - 
Stavební, Učňovská 100/1, P 9. Těšíme se
na vaši účast. Členské legitimace vezměte
s sebou, bude provedeno inkaso členských

příspěvků na rok 2000.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52,
Praha 8 zve na výstavu Sto let Klubu Za

starou Prahu, která se koná ke 100. výročí
existence spolku, usilujícího o uchování

hist. tváře Prahy (do 30. 4.).
23. 3. v 17.30 h přiblíží osudy nejslavněj-

ších herců a hereček stříbrného plátna 
30. let pořad Hvězdy, které nezhasly.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Svaz důchodců v Praze 3 pořádá
JOSEFSKOU ZÁBAVU 

s tancem a dobrou náladou, 
tombolou, občerstvením 

ve středu 15. 3. od 14 do 17 h ve velkém
sále SOU na konečné tram 1, 9, 16. 

Srdečně zveme všechny členy
i ostatní seniory.

●

Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje
členům a seniorům, kteří v BŘEZNU

oslaví kulaté narozeniny. 
Přání všeho nejlepšího patří:

A. Libické, G. Vackové, Ž. Šíbové,
M. Luťanské, A. Šnajnarovi, 

O. Buriánové, J. Hájkovi, 
J. Kuchařové, J. Spirytovi, E. Šulcové

a D. Ungermanové.

ze dne 19. 1. 2000
vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na úklid chodníků
doporučila
● zrušení vyhlášky hl.m. Prahy na ochra-
nu veř. pořádku v souvislosti s nabízením
sexuálních služeb
souhlasila
● s účastí M.č.P-3 na pražských dětských
Olympijských hrách, ● s vyhlášením
obch. veřejné soutěže dle zákona o zadá-
vání veř. zakázek na výběr firmy na do-
dávku poukázek na stravování

ze dne 2. 2. 2000
schválila
● záměr výstavby podzemních garáží v lo-
kalitě Škroupovo náměstí, ● provést zú-

čtování služeb s nájemci bytů a nebyt. pro-
stor u bytových domů, kde dochází
k ukončení správy domů v souvislosti
s ukončením vlastnických práv M.č.P-3
tak, aby případné přeplatky za svoz a zneš-
kodnění komunálního odpadu byly vráce-
ny bez ohledu na skutečné vyplacení pře-
platků od Pražských služeb, a.s.
souhlasila
● s návrhem, aby v období od 1.3. do
31.10. t.r. SKM Praha 3, a.s. nezajišťovala
úklid chodníků u domů, jejichž majitelem
je M.č.P-3 a jejichž správou je SKM 
P-3, a.s. pověřena, a zároveň využít fin.
prostředky takto ušetřené na předlažby
chodníků
doporučila
● OZ M.č.P-3 schválit záměr prodeje po-
zemku parc. č. 1820 v k.ú. Žižkov, ul. Čes-
kobratrská, P-3 veřejnou soutěží v souladu
s územním plánem hl. m. Prahy

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 27. 3.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 6. 3.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 13. 3.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 20. 3.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 27. 3.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 6. 3.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 13. 3.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 20. 3.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 27. 3.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 6. 3.
11. Loudova/Koněvova 13. 3.
12. V Zahrádkách/Květinková 20. 3.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 27. 3.
14. Koněvova/V Jezerách 6. 3.
15. Buková/ Pod Lipami 54 13. 3.
16. Křivá 15 - vedle domu 20. 3.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemi-
kálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci
v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa, uvedené-
ho v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici vždy od po 14 h do čt 16 h. Úklid a vý-
měnu kontejnerů u stanovišť 1-3 a 5-8 zajišťuje IPODEC - čisté město, spol. s r.o., tel. 858
34 55, u stanovišť 4 a 9 až 16 RPS Ekologie, spol. s r.o., tel. 726 519 43. Informace je možné
získat i na dispečinku Pražských služeb, a.s., tel. 66 31 34 10. Informace o stanovištích a příp.
změnách obdržíte na tel. č. ObÚ P-3 - OZOP: 22 116 363(366) (300).

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Obvodní rada

Sazebník  úhrad  
za  informace

poskytované dle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím na
rok 2000.

I. Materiálové náklady
1. pořizování černobílých kopií na kopíro-
vacím stroji

A4 A3
jednostranná kopie 1,80 Kč 2,40 Kč
oboustranná kopie 3,30 Kč 4,50 Kč
2. výtisk z tiskárny počítače

jedna stránka 2,30 Kč
3. technický nosič dat

(malá disketa) 17,80 Kč
4. zhotovení fotografie 

(Polaroid) 58,- Kč

II. Náklady na vyhledání a zpracování
informací
1. přímé osobní náklady 
za každých i započatých 15 min. 24,80 Kč
2. telefonické nebo faxové spojení

dle tarifů SPT TELECOM

telefonické hovory 1 impuls 2,60 Kč
délka impulsu

místní hovory 120 sec
meziměstské hovory 40 sec
faxové spojení 1 stránka 3,- Kč

3. cestovní náklady
dle zákona č. 119/1992 Sb.

III. Poštovné
Cena dle hmotnosti zásilky a sazeb České
pošty

do 20 g 19,40 Kč
do 50 g 23,40 Kč
do 500 g 30,- Kč
do 1000 g 39,- Kč

Požadované doklady se zasílají obálkou
s hnědou doručenkou
Určující podmínky:
1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou
pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
2. Vydání informace je podmíněno zapla-
cením úhrady. 
3. Výsledná cena za poskytnutí informace
je součtem dílčích cen uvedených v sa-
zebníku.

Ve vnitrobloku ulic Křivá a Luční dlouhou dobu strašilo torzo hřiště, jakýsi asfaltový plá-
cek s věčnou louží, přesto hojně využívaný dětmi. V této lokalitě není široko daleko jiný
vhodný prostor pro míčové hry nebo kolečkové brusle. Přesto měl být i tento malý plácek,
na základě petice občanů, kterým vadil hluk z dětského hřiště, ještě zmenšen. Maminkám
se však podařilo prosadit, že hřiště zůstane zachováno a navíc se bude postupně rekon-
struovat. Nový povrch již byl položen, je hotovo oplocení, na jaře ještě přibudou koše na
basketbal a tyče na sítě.
Díky aktivním rodičům se dobrá věc podařila a nezbývá než dodat: Braňte své děti, ony
samy to nedovedou! Mgr. Marina Hužvárová, foto Michala Púčiková

Tento příspěvek je určen fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem
na území České republiky, která na území hl.m. Prahy změnila topný zdroj ve prospěch
ušlechtilých paliv, tj. zemní plyn, elektřina, centrální zdroj tepla a alternativní zdroj vy-
tápění. Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 dnů od uvedení nového topného
zdroje do provozu (od data uvedeného na záručním listu nebo protokolu o uvedení do
provozu). Výjimku tvoří žadatelé, kteří přeměnili nebo přemění topný zdroj v době
od 1. 11. 1999 do 10. 3. 2000. Pro tyto žadatele je lhůta podání žádosti do 31. 3.
2000. Tyto termíny jsou konečné. Pozdější podání žádosti, tj. po uvedené lhůtě, jsou
bezpředmětné, protože žadatel už definitivně ztratil možnost svoji žádost uplatnit.
Bližší informace a podrobnosti o tomto příspěvku vám budou poskytnuty na tel. č. 
22 116 366. Formuláře pro podání žádosti obdržíte na Odboru zeleně a ochrany prostře-
dí, Havlíčkovo nám. 9, č. dveří 303. Eliška Juláková, OZOP - Odd. ochrany prostředí

Kulturní a vzdělávací středisko
TROJKA v Prokopově ulici 16 rozšířilo
po loňské dvouměsíční rekonstrukci
svou nabídku aktivit pro volný čas
o Keramické centrum. Práci s kera-
mickou hlínou, glazurami a engobami si
zde mohou vyzkoušet děti od 3 let i je-
jich rodiče, radost z tvorby mohou pro-
žít dokonce při společném modelování
v odborně vedených hodinách výuky.
Začátečníkům a pokročilým jsou určeny
Keramické kurzy, které probíhají po
celý den až do 20 hodin tak, aby to ča-
sově vyhovovalo všem zájemcům, od
dětí z mateřských škol až po dospělé.
Keramický ateliér zase ocení ti zkuše-
nější. Na jedné či sérii výukových hodin
si pod odborným vedením mohou za
přijatelnou cenu zhotovit z několika ba-
revných keramických hlín vlastní vý-
robky podle svých představ. Pro větší
děti a dospělé je k dispozici hrnčířský
kruh (možnost individuální výuky pod-
le domluvy). Víkendový ateliér pro
skupiny ocení ti, kteří jsou během pra-
covního týdne časově zaneprázdněni.
V ateliéru pochopitelně nechybí ani mo-
derní klasická keramická pec. Pokud
někdo nebude se svými výrobky stopro-
centně spokojen, může využít nabídky Keramického krámku a nakoupit již hotové pro-
fesionální výrobky nebo se jimi jen inspirovat. K dostání tu jsou nejrůznější figurky, ruč-
ně malované i jednobarevné hrnečky, květináče, aromalampy, své místo tu mají i nápadité
dřevěné hračky z dílny studentů SUPŠ. Je známo, že kontakt s keramickou hlínou je pro
člověka velkým přínosem. Radost z vlastní tvorby a objevování dosud skrytého nadání je
pak pro každého velkou satisfakcí. Tuto pravdu může ostatně potvrdit i starosta Milan
Český, který si sem přišel své umělecké schopnosti v praxi prověřit. Zkusit to můžete i vy,
Keramická dílna má dveře otevřené.
KONTAKT: Trojka, Prokopova 100/16, Praha 3, tel.: 227 83 181, 227 81 355.

Eva Horníčková, foto archiv Trojka

Slavnostní odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského se na tehdejším Basilejském
náměstí konalo v roce 1911 a při této příležitosti došlo i k přejmenování náměstí na Hav-
líčkovo. Během německé okupace pak byla socha ukryta v Praze-Libni a až 27. července
1946 byla po opravě znovu odhalena na původním místě. Autorem je sochař Josef Stra-
chovský, kopie z Havlíčkova náměstí však není jedinou, Karel Havlíček s navlas stejným
gestem ruky a dramatickým pohledem shlíží i na obyvatele jiných míst. Vaším úkolem je
určit, ze kterého města pochází náš dnešní snímek. Pokud nám odpovíte do 3. března, za-
řadíme vaši odpověď do slosování a tři výherci od nás obdrží zajímavou knihu podle
vlastního výběru. Na vaše korespondenční lístky se těšíme na adrese:
Radniční noviny, Lipanská 7, 130 85 Praha 3. Eva Horníčková, foto Robert Kunft

Výroční členská schůze Svazu důchodců Praha 3 se konala 9. 2. v objektu SOU na Jaro-
vě. V úvodu byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření v r. 1999 a poděkování re-
dakci Radničních novin za to, že mají pochopení pro práci SD a informují jeho členy. Po-
děkování se dostalo také sociální komisi při ObÚ P-3 za finanční podporu, protože bez
tohoto příspěvku by SD nemohl zorganizovat ani tuto schůzi, ani oblíbené taneční zába-
vy. Dále byli členové SD seznámeni s plánem na r. 2000. Každoročně se snažíme činnost
dále rozšiřovat, ale na práci je nás stále málo. Přijímáme proto nové členy, kteří se u nás
mohou realizovat. Jako hosté nás přišli pozdravit Tomáš Roubal, místopředseda sociální
komise, paní Hlubíková, zástupkyně zdravotního rady, předsedkyně městské organizace
SD, tajemník senátora Vl. Zemana pan Kadlec, který nás pozval do Senátu (informace
o návštěvě budou k dispozici v klubech v Hořanské i v Písecké ulici). Schůze se zúčastni-
lo téměř 200 seniorů i přesto, že mnozí členové SD právě tráví jarní prázdniny se svými
vnoučaty, či jsou upoutáni na lůžko. Výbor SD je proto potěšen zjištěním, že heslo Nebýt
nikdy sám je stále pro mnoho lidí důležité. Naše organizace však bohužel nemá odpoví-
dající technické vybavení, které by jí umožňovalo kvalitněji poskytovat informace všem
700 členům. Členové klubu i výbor SD se scházejí každé pondělí v Hořanské ulici č. 2 od
14 do 16 hodin a také klub v Písecké 15 se těší velké oblibě. Na závěr všichni účastníci
obdrželi pozvání na Josefskou zábavu, která se bude konat 15. 3. ve 14 hodin v SOU na
Jarově. K tanci zahraje Žižkovanka a všichni členové i ostatní zájemci jsou srdečně zváni.

Jana Šimková, předsedkyně Svazu důchodců v Praze 3

V minulém čísle došlo v článku Dětí země
o nezákonném kácení stromů k určitému
zkreslení, a tak z příslušného zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
§ 8 týkajícího se povolení ke kácení dře-
vin rostoucích mimo les, vyjímáme: 
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánů ochrany přírody... (2) Povolení není
třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních,
za splnění dalších v zákoně stanovených
podmínek... (3) Povolení není třeba ke ká-
cení dřevin na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob, jestliže pozem-
ky užívají a jde-li o stromy se stanovenou
velikostí. Tuto velikost stanoví vyhláška
č. 395/1992 Sb.: Povolení se nevyžaduje...
pro stromy o obvodu kmene do 80 cm mě-
řeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo
souvislé keřové porosty do celkové plochy
40 m2... (4) Povolení není třeba ke kácení
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezpro-
středně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-
li škoda značného rozsahu.
Z výše uvedených citací vyplývá, že údaj
o tom, že lze bez povolení pokácet strom
do obvodu kmene do 80 cm ve výšce
130 cm se tedy týká pouze dřevin na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví fy-
zických osob, jestliže pozemky užívají.

-red-

NOV¯ ZÁKON O INFORMACÍCH
Podle zákona č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
mají i městské části hl.m. Prahy povinnost poskytovat veřejnosti informace
vztahující se k jejich působnosti.
Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně nebo písemně. K podání žádosti můžete
využít formulář Žádost o poskytnutí informace, který je k dispozici ve všech budovách
Obvodního úřadu Praha 3.
Poskytnuté informace se hradí dle sazebníku, platbu je nutné doložit při vydání
informace.

Staronové hfii‰tû na Jarovû

Finanãní pfiíspûvek na pfiemûnu topného zdroje 
na území hl.m.Prahy v roce 2000 - informace pro Ïadatele

Pozvánka do Keramického centra v TROJCE

Kdo by odolal nabídce usednout za hrnčířský
kruh a vdechnout beztvaré hmotě duši

Hádanka na únor

Zpráva o ãinnosti Svazu dÛchodcÛ âR v Praze 3

Je‰tû jednou o nezákonném
kácení stromÛ

Místostarosta Vl. Holzknecht ukazuje, že chvályhodných změn doznalo i okolí hřiště, byly
zde vysazeny nové keře a stromy a upravena plocha parkoviště 
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● Příměr, že jste český Jagger,
nemáte rád, tak se zeptám ji-
nak. Kdo vás nejvíce nadchl či
ovlivnil ?
Ten Jagger mně zas tak nevadí,
je to docela dobré přirovnání, ale
nejlepší samozřejmě je, být sám
sebou. Na konci 60. let jsem po-
slouchal české bigbítové kapely,
třeba Flamengo a Kuře v hodin-
kách, z cizích Beatles, později
Rolling Stones. Když mně bylo
těch 16, 18 let, tak všichni (tzn.
máničky) poslouchali to samé -
Led Zeppelin, Deep Purple a já
si tím také prošel.
● Poslední deska se jmenuje
Šiksa a gádžo. Co jste chtěli
vyjádřit, toleranci? Usmíření ?
Přesně tak. Mrzí mě, že to něk-
teří vůbec nepochopili a úvodní
písnička se nesměla v několika rádiích hrát. Šiksa i gádžo jsou
malinko hanlivá označení pro bílé etnikum, a tak si to asi někdo
vyložil jako rasismus. My jsme jen chtěli říci, že všichni lidé na
světě jsou přece stejní.
● Na Silvestra televize překvapila a uvedla váš videoklip
Do nebe, máte jich více ?
Klipů máme hodně, například cover verzi Mišíkova Slunečního hro-
bu a další z alba Na větvi (režie videoklipu titulní písně se ujal Jan
Hřebejk - pozn. red.) i Šiksa a gádžo. Televize je ale moc nedává.
● Škoda, že vás tak málo slyším z rádia. Je těžké stanout po
boku Ilony Csákové ?
Rádio si moc nepouštím, protože tam nehrají, co by mě bavilo. Je
to škoda, protože moje generace čtyřicátníků je v produktivním
věku. Odrostla na Jethro Tull, Black Sabbath a kdyby se pro ně
tohle hrálo, určitě by měli zájem zadávat si do rádií k oboustranné
spokojenosti reklamu. Také mi jednou někdo radil, jak má vypa-
dat správný hit, ideální písnička. Kolik má mít taktů, než se začne
zpívat, kdy má přijít refrén, kolik minut musí trvat. Já tohle nikdy
neudělal. Naše písničky neodpovídají tzv. formátu žádného rádia.
Nechci být podezíravý, ale pod formátem si představuji spíše vaz-
by mezi producenty i rádiem.
● Vaše texty jsou - na rozdíl od některých „hitů“ - o něčem.

Kde berete náměty a jak
vznikla třeba Kořenová zele-
nina? To jste nakupoval v ze-
lenině ?
Rád dělám písničky celé, s hud-
bou i textem. Dívám se kolem
sebe a pozoruji život. Například
námět na Kořenovou zeleninu
jsem odposlechl v zelenině
u nás na Koněvce, kde jedna
zákaznice smlouvala s proda-
vačkou o hezčí zboží.
● Co plánujete do nejbližší
budoucnosti ?
Píšu nové písničky pro další
desku, která by měla vyjít ještě
v tomto roce. Původní březno-
vý termín jsme posunuli, proto-
že nechceme nic uspěchat. Až
budeme vědět, že všechny
skladby jsou opravdu ty pravé,

tak to zkusíme. Časově nás naštěstí nikdo netlačí, protože tak těž-
ké zisky jako z Nedvědů z nás nemají.
● Pro někoho znamená každá nová deska změnu image. Vy na
to kašlete, nemáte to zapotřebí ?
Po mně změnu ani nikdo nechce, já už jsem moc profláknutý.
Nechci totiž ze sebe dělat kašpara jiného než jsem. Ani si nechci
dávat špendlíky do uší, protože to nejsem já. Už jsem dost starý na
to, abych se změnil. Pravda je, že by nás jedna skupina neuživila.
Tak kluci hrajou ve více kapelách, já občas s M. Císařem
a J. Kredbou v akustické Malé partě a pracuju v knižním naklada-
telství. Myslím si, že je důstojnější chodit někam do práce a dělat
muziku tak, jak vás baví. Nejdůležitější pro mě je, že na našich
koncertech je pořád dost posluchačů.
● Vloni jste se zúčastnil 1. ročníku Šance ve prospěch léčeben
pro drogově závislé. Letos na jaře se uskuteční Šance II...
Tuto akci jsme vymysleli s manželkou. Protože jsem Žižkovák,
tak letos uvažujeme o Vítkově, pod záštitou starosty Prahy 3. Za-
tím je vše pouze v jednání a hlavní problém je v získání dostateč-
ných finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů. Vloni
jsme předali v průběhu koncertu výtěžek mgr. Radimeckému, ře-
diteli vládní meziresortní protidrogové komise, a rádi bychom tak
učinili i na Vítkově. Text a foto Eva Horníčková

Jako stará dáma rozhodně nevypadá, přesto letos slaví 70. výročí svého otevření

Matefiská ‰kola Na PraÏaãce
Vysoko nad pražskou kotlinou, ale v blízkosti tramvajového vedení, má toto předškolní za-
řízení ideální polohu s relativně čistým ovzduším a snadným dopravním spojením. K tomu
připočítejme plavecký bazén v těsném sousedství, takže děti na plaveckou výchovu přechá-
zejí pouhých pár metrů, a dále pobyt na zahradě zpestřený o vycházky do přilehlého leso-
parku. Když jsem před několika lety vešla do mateřské školy na Pražačce poprvé, okouzlila
mne nástěnná malba s africkými motivy nad schodištěm. Delfíny a opice sem přenesli stu-
denti Výtvarné školy V. Hollara pod vedením pofesora Kubičky v roce 1994. Tou dobou
probíhala velká rekonstrukce zařízení a interiéru, jež vdechla budově zcela nový a moderní
ráz. Krásné třídy jsou velmi prostorné, světlé, esteticky a funkčně vybavené. Děti si v nich
mohou hrát ve skupinkách i samostatně, protože jim to členění prostoru umožňuje. Cennou
devizou pro školu, ale hlavně pro děti, je pět klavírů. Protože se na Pražačce hodně zpívá,
jsou všechny využívány. I po výtvarné stránce jsou zde úspěšní, však výtvarná dílka jsou
vždy tím nejviditelnějším výsledkem práce dětiček, ale také jejich učitelek. Nemyslete si,
že učitelka v mateřské škole „jen“ dohlíží. Děti zde vstřebávají ohromné množství informa-
cí a dovedností, a rodiče často ani nedocení dobrou přípravu na pozdější školní docházku.
Učitelky totiž mají každá svou specializaci a i dále se vzdělávají v pedagogickém centru.
Kromě karnevalového „posledního zvonění“ na závěr šk. roku a vánočních besídek nelitují
času a připravují pro děti i další akce. Na Masopustním reji s maskami házejí na zahradě
školky Morenu do symbolického ohně, jindy se tu zase opékají vuřty, jezdí se po hradech
a zámcích...
Mateřská škola Pražačka, nově se správně jmenuje Za Žižkovskou vozovnou, připravuje na
27. 3. AKADEMII k oslavě 70. výročí. Přibližně hodinový program začne v 15 hodin

v DDM Na Balkáně a hosty uvítají i v prostorách školy na výstavě dětských prací. Chystají zde také setkání bývalých zaměstnanců a rá-
di by přivítali pamětníky z dob začátků této školy. Babičky a dědečkové, dávní předškoláci Pražačky, přijďte povyprávět. Prosíme
o oznámení vaší účasti na tel. 644 20 43. Mgr. Marina Hužvárová, foto Stáňa Peričová

Pokud právě toho vašeho „mrňouse“ občas trápí alergie či astma, máme pro vás tip na další zajímavou školku

Matefiská ‰kola v Bukové
Patříme mezi ty nejmenší - máme dvě třídy po dvaceti dětech. Již několik let se zaměřujeme na ozdravný program, který je na prvním
místě. Ke každému dítěti, trpícímu alergií a astmatem přistupujeme individuálně a výchovnou práci upravujeme podle jeho momentál-
ních dispozic. Dvakrát týdně kontroluje děti alergoložka a školka se podřizuje jejím pokynům. Kromě učitelek se o děti stará i odborný
personál. Každé ráno zdravotní sestry vyzpovídají rodiče, jaké zdravotní problémy dítě má, jaké léky užívá a zda se nezhoršil alergický
„hendikep“... 
Kromě klasického výchovného programu zde probíhají rehabilitační dechová cvičení - pískání na píšťalky, foukání do frkaček, hraní na
flétničku, sprchování každý den, inhalování a podávání vakcín, neopomíjíme ani čištění zoubků po obědě. Pýchou školky je malá sauna,
kde se děti, kterým to zdravotní stav dovolí, pravidelně potí a cvičí v bazénku. Možná také díky tomu jsme letošní chřipkovou epidemii té-
měř nezaznamenali. Ve školce nejsou nikde koberce, v ložnicích ani záclony, všude tiše předou zvlhčovače, vzduchové filtry a ionizační
jehla odstraňuje bacily. Například i při výběru hraček, stavebnic a barev je pamatováno na kožní alergie. Strava je individuálně upravová-
na vzhledem k zvláštnosti a specifičnosti onemocnění dítěte. Celý kolektiv starající se o děti je zapojen do preventivního programu o zdra-
ví předškolní populace - „výchova k nekouření“... Ruku v ruce s péčí o zdraví je u nás sledována a výchovným programem prolíná otázka
lidských práv, tolerance, respektu k druhému
kamarádovi - člověku - má-li snědší pleť...
Rasismus k nám nemá přístup. Zvykáme si
na sebe, obohacujeme se a pokládáme první
krůčky lidského spolužití. Zdraví i „bezmoc-
ní“ pohromadě, to je malý svět naší mateřin-
ky. Jsme škola, kde si děti hodně hrají, myslí
se tu na citovost, tvořivost, fantazii a i tam,
kde se rozvíjí dětský rozoumek v přípravě na
školu, je to vždy s ohledem na zdravotní stav
každého jednotlivce. Díky Obv. úřadu Prahy
3 jsou poplatky, které rodiče platí, stejné ja-
ko ve státních mateřských školách.

Vlastimila Vrabcová, ředitelka MŠ, 
foto Stáňa Peričová

Základní ‰kola v Perunovû ulici 
na Královsk˘ch Vinohradech

Koncem minulého století, když v teh-
dejším městě Královské Vinohrady stále
vzrůstal počet nově postavených domů
i počet obyvatel, rozhodla Zemská škol-
ní rada vystavět na rohu Slezské a Peru-
novy ulice novou školu. Plány vytvořil
architekt Antonín Turek, stavbu započa-
tou v r. 1883 řídil stavitel Antonín Dvo-
řák a vinohradští radní za ni tehdy za-
platili poměrně vysokou částku 127 061
zlatých, 36 krejcarů. Stavba čp. 975 by-
la dokončena v r. 1897, ale vyučování
začalo až r. 1898, protože se zde usídlila
c.k. rakousko-uherská armáda. Až od
19. září 1898 se tedy začíná psát více
než stoletá historie 2. měšťanské školy
pro dívky a obecní školy na Králov-
ských Vinohradech - žáky s oblibou na-
zývané Perunka. V průběhu let škola
prošla údobími různých politických i or-
ganizačních změn. Například za 1. svě-
tové války zde byl umístěn polní lazaret
a koncem 2. světové školu využívala ně-
mecká armáda jako kasárna. Při bom-
bardování v únoru 1945 byl zasažen
a leteckou bombou značně poškozen roh budovy. Po pozdější renovaci byla ve fiálách -
ozdobných obdélnících pod okny 2. patra - opět obnovena jména českých vlastenců, spi-
sovatelů a pedagogů, kteří patřili k výkvětu naší vlasti. Citát Jana Ámose Komenského,
jehož jméno je také na jedné z fiál napsáno, byl na roh školní budovy umístěn při generál-
ní opravě fasády v roce 1968. Tato nejstarší vinohradská škola prakticky od 50. let
do současnosti prochází renovací. Například zde bylo v r. 1991 zrekonstruováno školní
hřiště a vybudována víceúčelová plocha pro míčové hry s umělým povrchem. Žáci hřiště
využívají nejen při výuce tělesné výchovy, ale i k volným hrám. Jako na jedné z prvních
škol našeho obvodu zde byl v r. 1995 vypracován podrobný Program primární prevence
zneužívání návykových látek žáky ZŠ, jehož cílem je co nejvíce předcházet nebezpečí dro-
gové závislosti včasným zprostředkováním kvalitních informací. Na 1. i 2. stupni se vyu-
čuje podle vzdělávacího programu Základní škola, 10 zájmových kroužků a turistický
klub nabízejí zajímavé aktivity, navíc škola pořádá Posvícení v Perunce, Rej čarodějnic,
Karneval, sportovní soutěže, školní Akademii a 2krát do roka výlety. Žáci sami přispívají
do školního časopisu Perunka a škola má také svůj vlastní znak, který vznikl podle návr-
hu žáků. Na konci 9. třídy každý žák obdrží pamětní list a propisovací tužku s emblémem
školy na památku. Mgr. Helena Vavrušková, OKSV a Eva Horníčková

V budově Raiffeisen stavební spořitelny, Koněvova 99 máte možnost do 12. 3. spatřit ob-
razy a plastiky dvou umělců, malíře Jiřího Načeradského a sochaře Karla Nepraše. Dvě
nepřehlédnutelné postavy české výtvarné scény spolu dosud nevystavovaly, ačkoliv tvoří
v bezprostřední blízkosti. Společná jim je kromě Žižkova též příslušnost ke škole české
grotesky. Jezdecká socha Jaroslava Haška, která doufejme již brzy ozdobí Prokopovo ná-
městí, je dílem již zmíněného Karla Nepraše. Výstava je také příležitostí k seznámení
s jeho současnou tvorbou. -pú-

OS Remedium Praha otevřelo 14. 2. občanskou poradnu (OP). Chceme vás informovat,
pro koho je určena a jakou pomoc zde získáte. Princip občanského poradenství byl pře-
vzat z Velké Británie, kde poradny fungují již od 2. sv. války a těší se velké oblibě. OP
v ČR zakládají nestátní a neziskové organizace a má občany podporovat k větší sebedůvě-
ře, samostatnosti a zodpovědnosti a usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých
práv a povinností. Radu či pomoc získáte zdarma a anonymně. Na poradnu se obracejí ti,
kteří se ocitli v těžké situaci nebo mají problém, se kterým si nevědí rady. Nejčastějšími
okruhy jsou bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, sociální problematika, pracovněprávní
vztahy, ochrana spotřebitele, dluhy, nezaměstnanost, stížnosti, podněty a oznámení obča-
nů atd. OP pomáhá hledat možnosti řešení, podává informace o právech, předpisech a zá-
konech, poskytuje kontakty na instituce, které mohou pomoci, může také doprovázet kli-
enta na úřady a instituce, pokud si to klient přeje. Návštěvník OP si sám vybere
z navržených řešení to, které mu nejlépe vyhovuje. Dotazy se anonymně evidují a statis-
ticky zpracovávají. Vzniká tak přehled toho, co občany nejvíce trápí, kde jsou mezery
v zákonech či vyhláškách a co by se dalo zlepšit. Tyto údaje se prostřednictvím Asociace
obč. poraden předávají orgánům, které mají pravomoc situaci změnit či upravit. Poradna
může být financována z grantů a příspěvků nadací, sponzorů, obecních a magistrátních
úřadů, min. práce a sociálních věcí.
Doufáme, že přispějeme ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu všech, kteří nás budou
potřebovat, a že rozšíříme řady již existujících občanských poraden.
14. 2. 2000 zahajuje svou činnost také INFORMAČNÍ CENTRUM, které se zabývá sbě-
rem informací o nevládních neziskových organizacích, které sídlí a působí na území P3.
Informace jsou k dispozici všem, kteří o ně projeví zájem. Cílem pro rok 2000 je vydání
informačního materiálu o neziskových organizacích v P3 a jejich podpora. A teď to nej-
důležitější! Kdy a kde nás najdete: Obč. poradna a Informační centrum Remedium
Praha sídlí v Chelčického 39, P-3 (budova Riaps), tel. 697 43 20. OP je otevřena v po,
út a čt od 10 do 18 h., inf. centrum každou st 10-18 h. Michaela Richtrová

Na náv‰tûvû u... hudebníka a zpûváka Martina Krause
Vlakem na Kolín, Můstek, Do nebe, dominující drsný vokál a expresivní projev, přímočarý bigbít - to je
Krausberry a Martin Kraus. Nejprve vystupoval se skupinou Bluesberry, od r. 1985 pak s vlastní
Krausberry. Po odmlce v letech 1992-94 skupina opět hraje, koncertuje a natáčí. Dosud vydala
EP Camp, Ohníčky, LP Krausberry, CD 4 křížky stačí, drahoušku, Na větvi a Šiksa a gádžo.

Obãanská poradna Remedium Praha

Nepra‰  +  Naãeradsk˘  vystavují

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

Děti se každý týden saunují - nejdříve si za-
cvičí, třikrát za sebou posedí v sauně střída-
vě s ochlazením v bazénku a pak čtvrthodinu
odpočívají na lehátkách

Hudební produkce při vernisáži - Sen noci svatojánské band (zleva) Karel Nepraš, Vráťa
Brabenec a Milan Čech



Opût sportovní tfiídy v Jeseniovû
Ve šk. r. 2000/2001 budou opět otevřeny
atletické sportovní třídy v ZŠ Jeseniova.
Tato škola s dlouhodobou sportovní tradicí
vychovala řadu kvalitních mladých lidí,
kteří si právě sportem obohatili život. Tří-
dy jsou otevírány od 6. ročníku.
K dispozici je umělá atletická dráha, 2 tě-
locvičny, 2 posilovny a sauna. Tělesná vý-
chova je rozšířena na 5 h týdně, trénink
probíhá s ohledem na věk dítěte. Žáci si
osvojí za pomoci kvalifik. učitelů a trenérů
atletické disciplíny, základy gymnastiky,
absolvují lyžařský výcvik, na jaře atletické
soustředění a v průběhu roku školu v pří-
rodě. Všechny děti jsou pod dohledem lé-
kaře sport. oddělení FN v Motole. Při ško-
le pracuje sportovní klub, jehož součástí je
oddíl atletiky a turistiky. Během roku se
pořádají víkendové akce a o letních prázd-
ninách tábor. Sportovní třída je výběrová,
a to i po stránce prospěchové (průměr
do 2,0). Vyučuje se dle výběru angličtina

a němčina, informatika je v plně vybavené
počítačové učebně.
Hlavním předpokladem pro zařazení do
sportovní třídy je splnění kritérií
TALENTOVÝCH ZKOUŠEK, a to 12.
4. v 15 h na hřišti ZŠ Jeseniova 96, P-3.
Informace: pí Weberová tel. 22 720 497
a p. Gála ml. tel. 0606 925 587,
http://mujweb.cz/www/jesenius.

V poloãase kraluje Lupáãova
Podobně jako pololetní vysvědčení testují
kvalitu přípravy a vědomostí u žáků, se-
četla i sportovní soutěž zákl. škol o Pohár
starosty jednotlivým školám bodovou ús-
pěšnost v 1. pololetí. O největší překvape-
ní se postarala ZŠ Lupáčova, která loni
skončila na 9. místě a letos je v čele Pohá-

ru. Loňskou pozici obhajuje jen n. Jiřího
(3.) a Chmelnice (5.). Pololetní pořadí:
Lupáčova 163 bodů, Jeseniova 147, n. Jiří-
ho 131, Lobkovicovo 116, Chmelnice 112,
Pražačka 89, Chelčického 84, n. Barikád
69, Vlkova 67, Havlíčkovo n. 59, Peruno-
va 52, ZVŠ Slezská 11. ● Leden odstarto-
val 3měsíční seriál turnajů ve florbalu,
který děti přímo očaroval. Do obvodních
turnajů starostova Poháru se přihlásily
všechny školy do všech kategorií. Ve vylo-
sovaných skupinách hraje každý s každým
a vítězové postupují do finále o konečné
pořadí. V ml. žácích si prvenství vybojo-
vala ZŠ Chmelnice před Lobkovicovým
n., Lupáčovou a Pražačkou. Turnaj žákyň
zdobila dramatičnost a bojovnost. Ve finá-
le si nejjistěji vedla Lupáčova, která jako
jediná neokusila porážku. Druhé skončily
dívky z Chmelnice, 3. Vlkova, 4. n. Jiřího.
Celková kvalita hry, zvláště u chlapců, vý-
razně stoupla, a tak turnaje st. kat. slibují
dramatickou podívanou. -vk-
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Hudební náfiez ze severu
Palác Akropolis vytáhl koncem ledna z rukávu další eso - finskou cross-
overovou kapelu Waltari. Nenapodobitelnost a originalita této pětice
z Helsinek spočívá v mistrném a citlivém míchání nejrůznějších hudeb-
ních stylů od Elvise přes finské lidovky až k Napalm Death. Basista, zpě-
vák a známý obdivovatel Prahy - charismatický Kärtsy - si již od nástupu
na scénu cele podmanil dychtivé a zpocené publikum, které ho později
smělo za odměnu na okamžik pohoupat na aplaudujících dlaních. Na vy-
nikajícím koncertu zazněly věci z loňského alba Radium Round, např. hi-
tovka Atom Angel, nechyběly ani známé skladby ze starších desek, např.
Atmosfear nebo The Stage, nadšené ovace sklidila také směs metal/rocko-
vé energie a finského lidového tance humppa. Waltari v Praze hráli již
osmkrát a podle ohlasu a jejich lásce k nám soudě, nebyl to jistě koncert
poslední. A zatímco po desáté večerní na výsost spokojení posluchači
(kladným zážitkem byla i přiměřeně lidová cena vstupenek) pomalu Ak-
ropolis opouštěli, rozjížděla se o kousek dál hospodská tancovačka při de-
chovce. Na trojce to zkrátka stále žije, stačí si jen dobře vybrat!

Hosté ze Slovenska a jejich premiéry
Divadelní dramaturgie Akropole nově nabízí pozoruhodné projekty - cy-
klus Prvosenky, který pravidelně představuje nejzajímavější mladé talen-

ty domácí divadelní scény, a cyklus Slováci, který ocení zejména ti, kte-
rým se stýská po příjemně znějící slovenštině. Ve spolupráci s Klubem
slovenské kultury tento cyklus přináší do Akropole nejzajímavější počiny
na poli slovenského nonmainstreamového divadla. (Neméně zajímavé je
zlevněné vstupné pro studenty, zejména pro posluchače odborných škol.)
Například koncem ledna představilo v pražské premiéře Divadlo Maják
ze Žiliny pozoruhodné a na Slovensku první nastudování hry H. Müllera
Opis obrazu. V únoru se blýskli absolventi VŠMU Bratislava veleúspěš-
ným představením hry Gábora Györiho Na koho to slovo padne, Divadel-
né združenie Partizánske pak hrou Prvá jazdecká s krutými obrazy z rus-
ké občanské války. Tato inscenace Josefa Krasuly, která je v Čechách a na
Slovensku vůbec prvním pokusem dramatizovat vynikající text Isaaka
Babela a dát mu divadelní podobu, zaujala razancí, aktuálností, humorem
a osobitou optikou nejen příznivce filmu Underground. Nabízí se zde totiž
parabola mezi ruskou občanskou válkou a současnými válečnými konflik-
ty na Balkáně.

Na BESÍDCE se „Sklepáky“
Poslední lednové pondělí si do Akropole přišlo pro sebe i ostatní zařádit
divadlo Sklep. V nabitém sále spolu se solidní doprovodnou kapelou po-
tvrdili, že po několika letech určité stagnace BESÍDKA stále přitahuje.
Diváci se těší na „STAR“ divadla - Davida Vávru, Tomáše Hanáka a Jiřího
Macháčka (alias doktor Vinetou), skvěle je doplňuje výborná Lenka Vy-
chodilová. Krátké skeče, při kterých si občas publikum utírá smíchem usl-
zené oči, prokládá trio Trosketos, stylizované do postav z Adams Family.
Záblesky politické ironie, tak publikem kvitované před sametovou revolu-
cí, zazní dnes bohužel zřídka. Besídka má zřejmě diváka bez velkého pře-
mýšlení spíše nekonfliktně pobavit a uvolnit. Pohybová kreace, která bude
dle sdělení „moderátorky“ na EXPU v Hannoveru hned za Včelkou Má-
jou, byla jen velmi lehkým rýpnutím do současného dění. Co je pro Sklep
více typické, ukázal v parodické vytleskávačce „Pánbůh je bůh“, kdy ak-
tivně zapojil celé publikum.
Jak sdělil D. Vávra, BESÍDKA se hraje už od roku 1979. O Vánocích se
představí nová verze a ta se pak uvádí po celý rok. Výjimečně si se Skle-
pem zazpívá bývalá členka souboru - Monika Načeva, která se věnuje ny-
ní spíše mateřským povinnostem.
Do Slavonic v jižních Čechách, kde mají „sklepáci“ svůj dům a hospodu
Besídku, se každým rokem sjíždějí účastníci letní školy. Letos se chystá
novinka - zajímavým tématem bude spojení filosofie a výtvarného umění
ve spolupráci s PhDr. Petrem Rezkem. K tomu D. Vávra poznamenal:
„...deset dní se budeme pokoušet zachytit NIC...“
Tak ať se to souboru i účastníkům školy úspěšně vydaří.

Klasiky na Zeleném tulipánu
Závěr našeho kaleidoskopu z Paláce Akropolis patří 9. rockovému festiva-
lu Zelený tulipán. V pátek 4. 2. se tu sešly legendy z dob totality, ti, je-
jichž různě získané nahrávky, kolující mezi námi jako svátost, jsme si
pouštěli do omrzení. Ze svého azylu na Sobotce zaskočil Vlasta Třešňák
a namlsal kromě nových věcí klasickým hitem 80. let „v kapse mám fin-
ský nůž a průkaz filmového klubu...“ Zahrál však bohužel pouze pár kous-
ků a přenechal větší prostor skvěle šlapajícímu Velvet Underground Re-
vival Bandu s Mejlou Hlavsou na kytaru. Nebylo jediného diváka v sále,
kterého by jejich muzika nerozhýbala. Festival uvedly kapely A bude hůř
a Pod Černý vrch, finiš zase dotvrdil tentokrát rockující evangelický
farář Sváťa Karásek se skupinou Pozdravpámbu. Předtím ještě pokřtil
knihu J. Pelce „Výstup do údolí“ z nakl. MAŤA z edice Česká radost.

Zhlédly, slyšely a vyfotografovaly Eva Horníčková a Stáňa Peričová

Tento snímek byl pořízen kolem roku 1916 přibližně v místě dnešní rušné křižovatky Na
Ohradě. Tehdy Praha 3 teprve získávala svou nynější tvář. Původní rozlehlá a většinou ne-
zastavěná plocha lákala k nejrůznějším hrám především místní děti. Velkou atrakcí se zde
také po určitou dobu stal vrak letadla. Hbitý pan fotograf, nejspíše majitel některého žiž-
kovského ateliéru, nabízel nadšeným rodičům fotografie jejich potomků, které bylo do-
konce možné ihned posílat. Na této dobové pohlednici je tatínek naší věrné přispěvatelky
paní Naseové - Práchenské.
Pokud nám pošlete zajímavou dobovou fotografii i vy, rádi ji v některém z příštích čísel
uveřejníme. -red-

� Kříženec dlouhosrstý, černobílý, stáří dva
roky. Nalezen 25. 1. na Vinohradech. Měl černý
obojek se cvočky a černočervené vodítko a pla-
stový košík.
� Fenka, kříženec NĚMECKÉHO OVČÁKA,
vlkošedá, hnědý kožený obojek, stáří 1,5 roku.
Byla nalezena 30. 12. 1999 na Praze 3.
� NĚMECKÝ OVČÁK standardní velikosti
i srsti, černý se znaky, osmiletý. Nalezen 30. 1.
v Ostromečské ulici.
Můžete-li poskytnout nějaké informace o ma-
jiteli psa nebo máte o pejsky zájem, volejte 
Psí domov Troja, tel.: 85 54 242 nebo ObÚ
Praha 3, tel.: 22 116 370. 

Na závěr našeho pátrání po původu sochy býka na Parukářce ještě otiskujeme urývek z dopisu Karla Janečka, který to všechno odstarto-
val: Vážená redakce ...skutečně jsem se velice bavil, když byl býk převezen do bývalého parku Bezovka (tehdy již mnou převzatého stave-
niště) před mé kanceláře destrukčního střediska IPS a ráno nato, bývalý předseda ONV JUDr. Gebauer, kráčeje do práce Lupáčovou uli-
cí, nevěřícně zíral na býka a býk na něho. Vzápětí mně na stole skákaly telefony, počínaje panem Vondrákem z ONV a konče OV KSČ,
abych býka odstranil. Přesněji: „Co tam dělá ta betonová kráva?“ Po ujištění, že jde o dar polských stavbařů, který se nalézá na „mém“
staveništi, protesty ustaly. Neustaly však „vědecké“ diskuse o vhodnosti darovat po ukončení asanace Žižkova sochu nějakému chovatel-
skému statku... Jedná se totiž „dle tvaru hrudi“ o býka andaluzského typu, určeného pouze pro koridu. Česká stračka má hruď úplně ji-
nou. Diskuse probíhaly i ve Večerní Praze. Nicméně mnoho novomanželů, sezdaných na zdejší radnici, by mohlo dodat fotografie s ne-
věstou sedící na mé soše... Karel Janeček

Milí čtenáři, podle vašich ohlasů soudíme, že vás příběh této sochy zaujal. Myslíme si, že by si zasloužila více než postupné chátrání.
Napište nám, jak byste si představovali její další osud. Těšíme se na vaše nápady! redakce

Akademický malíř Dobroslav Halata v žižkovské galerii Atrium vystavuje poprvé.
Na výstavu připravil kolekci obrazů a projektů z posledních čtyř let. Expozice před-
stavuje výběr z jednotlivých autorových cyklů. Základem je jednota myšlenky a for-
my, která je určena barevnou konstrukcí a rytmem. Barva a rytmus jsou v jeho obra-
zech hlavním výrazovým prostředkem i nositelem stěžejní myšlenky. V části
expozice je dokumentace z jeho poslední výtvarné spolupráce s architektem na návr-
hu a realizaci monumentální nástěnné malby na průčelí Formačního domu v Praze 6.
Dobroslav Halata (1943) je absolventem VŠUP - obor monumentální malba. Pracuje
v oblasti volné a užité malby a grafiky i architektury. Jeho díla jsou zastoupena ve ve-
řejných a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. -red-
Foto Michala Púčiková

V Akrop ol i  je  s tá le  Ï ivo  aneb  nûco  pro  kaÏdého

Pfiistálo na Ohradû letadlo?

Kdo mû chce?

Pátrání je u konce, my pokraãujeme

Snové obrazy Dobroslava Halaty

Vážení čtenáři, často si k nám při-
cházíte postěžovat na nejrůznější
nepravosti a nepořádky, které vás

trápí, a žádáte nás o pomoc. Pokud nám stížnost předáte
osobně či zašlete poštou a uvedete plné jméno a adresu,
odpovíme vám a případně poradíme, na koho se můžete
obrátit.
Dnes se zaměříme na častý předmět vašich stížností - parkování

osobních vozidel na vyznačených přechodech pro chodce. Kontrolu provádí a blokové
pokuty až do výše 1 tis. Kč uděluje pouze Dopravní inspektorát Policie ČR (Místní odd.
Praha 3, Přemyslovská 2). Podáte-li stížnost na Obvodním úřadě Praha 3 - na Odbor do-
pravy a energetiky, bude Policii ČR předána k prošetření s žádostí o nápravu. Tolik na vy-
světlenou. Opravdu není v pravomoci Obvodního úřadu Praha 3 ani redakce Radničních
novin provinilce pokutovat či jinak postihovat.
Pro úplnost je třeba ještě dodat, že nedostatek parkovacích míst v Praze 3 by mohly vyřešit
pouze moderní podzemní garáže. Zatím bylo vybráno 10 vhodných lokalit, ale realizaci
tohoto záměru mnohdy brání jak nesouhlas okolních obyvatel, tak i neúměrné finanční
náklady. Eva Horníčková

Občas se ve skečích mihne i Tereza Kučerová, známá např. z filmů
V. Chytilové (vlevo)

Kärtsymu (na obr.) ve vokálech vydatně pomáhal i jeho bratr Tote Hatakka

Pí‰ete nám...

�

Nápad se zrodil v Praze 4 v loňském roce, kde také proběhl první pilotní ročník. Děti
soutěžily nejen ve sportovních, ale i v uměleckých disciplínách a naplnily tak starou
řeckou ideu kalokagathie - harmonie tělesných a duševních hodnot.
Soutěž se setkala s velkým ohlasem, a tak se letos budou konat dětské olympijské hry
ve všech městských částech. Děti budou soutěžit v pěti věkových kategoriích a na vý-
běr mají třicet sportovních a patnáct uměleckých disciplín. Cílem dětských olympijských her je nabídnout dětem aktivní využití volného
času, a tím bojovat proti kriminalitě mládeže a drogové závislosti, rozšíření komunikace a spolupráce mezi školami a obcemi a upevnění
občanského vědomí dětí. Projekt počítá s tím, že v letošním roce proběhnou po společném slavnostním zahájení 18. 5. na Rošického sta-
dionu základní kola v jednotlivých obvodech. V příštím roce by měli změřit své síly ti nejlepší v celopražském kole a na rok 2002 jsou
plánovány celostátní dětské olympijské hry. O dalším průběhu her vás budeme rádi informovat. -red-

Dûtské olympijské hry
se budou konat i na Praze 3
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◆ byty, kanceláře, těžká břemena
◆ balicí služby včetně materiálu
◆ kompletní servis včetně pojištění

Dispečink - 8.00 až 15.30
02/697 54 57, 900 03 327
02/697 00 28, 825 70 52

0602 360 510, 0602 358 844

B + D STĚHOVACÍ SLUŽBA 
Praha 3-Žižkov, Bořivojova 55

Využijte VÝHODNÉ INZERCE v RN,
které jsou v nákladu 41 000 ks zdarma
ve všech domácnostech Prahy 3 - řádek
od 30 Kč, plošná inzerce 1 sloupec - 1 cm
výšky 230 Kč, slevy při opakování. Pora-
díme sestavit text a navrhneme grafickou
úpravu. Návštěvní den pondělí 9-18 h.,
tel. 22 116 242,-216.

■ REKONSTRUKCE - zednické, insta-
latérské, elektro, malířské práce. 
Tel. 22 71 90 22, mobil 0602 21 20 89

■ Lakování dveří, malování bytů, dále
provádíme obklady, dlažby, renovaci
koupelen, kvalitně čistíme koberce,
komplexní úklidy i pro firmy. Tel.
734 780 a tel/fax 7173 3157. Fy Helpful
■ Malování, tapetování. Tel. 222 444 27.
Levně
■ Dílenské opravy televizorů, magneto-
fonů, videí aj. Biskupcova 64, Praha 3.
Tel. 67 31 49 78
■ MALOVÁNÍ TAPETOVÁNÍ 
Tel. 697 60 78

■ Firma VASTAV nabízí rekonstr. by-
tových jader, sádrokarton, stavby do-
mů na klíč a pod. Levně a kvalitně. 
Tel. 0602 324 593

■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Ta-
mat a Tatramat. 
Tel. 684 06 61, 0603/36 01 36

■ PEDIKURA i u zákazníka. 
Tel. 697 31 60
■ Zednické a obkladačské práce. 
Tel. 24 25 39 36, 0603/369 881

■ 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

■ Lakýrnictví - fládr, stará škola. 
Tel. 69 74 322, 0604 822 760
■ OVOSAN - licenční prodej. 
Tel. 0602 295 960
■ ŠKOLIČKA TROJLÍSTEK pro děti
3-6 let nabízí výtvarnou, hudebně-pohyb.
výchovu, AJ, flétnu v ZUŠ Štítného 5, 
P-3, ve ČT 10-12.30. Cena 600 Kč/měs.,
flétna 200 Kč. 
Tel. 52 34 92, 0602 253 735

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

■ MODELÁŽ NEHTŮ i u zákazníka -
Tel. 83 84 12 97, 7-10 h

■ ÚČETNICTVÍ
- jednoduché
- podvojné
- DPH
- mzdy
- zpracování daň. přiznání
adresa: Slezská 144, Pramaj. 
Tel. 71 73 56 24, večer 22 71 52 15

■ Autodoprava - dodávky do 1 tuny.
Cena dohodou (levně). 
Tel. 0602 806 269

■ Dám. krejčová - ušije. Tel. 627 61 49

■ Vyměním stát. 2+1+k.k. 65 m2 pěkný
I. kat. (nad prodejnou Bezovka) 11. p.
za 3+1 v lokalitě Vinohrady. Doplatím.
Tel. 22 71 79 40

■ Vyměním 3+1 II. kat. 65 m2 v P-3 za
menší 2pokojový byt I. kat. P-3 nejr.
v okolí Olšan. nám. Tel. 22 78 15 39
■ 2+1 stát. II. kat., 55 m2, 1.p., P3 - Praž.
za větší nebo koupím.
Tel. 644 23 04, 19-22 h
■ Vym. družst. P3, 46 m2, okna na jih, ti-
chý 2.p. za 2+1 n. 3+1 v družst. a os. vl.
Tel. 644 22 02 večer
■ Pronajmu 3 míst., 40 m2 pro tichou
výrobu nebo ubytovnu, sprch. kout. el.
vytápění, karma, vl. WC, hlavní třída
v Praze 3. Tel. večer 22 78 03 79
■ Nabízím k pronájmu podzem. gará-
žové stání v ulici Na Jarově (možno
i dvě). Volejte na č. 68 46 639

■ Zedník shání malý sklad: spodní část
Žižkova. Tel. 627 91 17

■ Kdo nabídne práci SŠ též na ŽL v ad-
min. nebo i v jiné obl. PC Word, pasivně
AJ, též na zkrácený úvazek. 
Tel. 627 60 99 zázn. - dohoda
■ Nová kariera pro mladé - druhá šance
pro zkušené. Tel. 02/227 223 39

Oznámení
28. 1. 2000 jsem ztratila dámské hodinky
zn. Quartz na cestě v Riegrových sadech
směr Vinohrady (nejvyšší cesta). Prosím,
volejte na č. 9000 2962 za odměnu

INZERCE

Chcete vidět jako rys? Navštivte nás!
Poskytujeme veškeré služby v oboru oční optiky, vyšetření zraku

a aplikaci kontaktních čoček očním lékařem.

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.

SERVIS VELKOKUCHYŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ
- opravy, montáže, prodej

Elektro - Firma Nosek, tel. + zázn.: 683 13 79
(též domácnostní sporáky)

Chlazení - Firma Havlíček, tel. + zázn.: 628 21 10
Plyn - Firma Trypes, tel. + zázn.: 627 26 14

Auto - FAJT

PO - PÁ 800 - 1700 tel.: 697 14 56, 0602 181 888
Koněvova 51/53, PRAHA 3

Montáž BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ - řazení, 
ALARMU, CENTR. ZAMYKÁNÍ, MOBILNÍCH

TELEFONŮ, IMOBILIZÉRU A DOPLŇKŮ

PNEUSERVIS
GEOMETRIE

OLEJE - výměna

Mechanické OPRAVY
Příprava, zajištění STK

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

PODLAHY
● prodej

● montáž
● porady

Tel .  2272 1100

po-čt
800-1000, 1500-1800

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

Kadeřnictví
dámské, pánské a dětské

Po-Pá 8-20 h, So 8-12 h

Táboritská 19, Praha 3, tel.: 22 720 542

BODY - PERFECTING CLUB
regenerační a rekondiční centrum

Petr Vávra
Biskupcova 75 (z ulice Na Hlídce) 

tel. 717 702 04, 673 14 907
v klidném klubovém prostředí nabízíme

POSILOVNU
AEROBNÍ TRENAŽERY

SOLÁRIA
SAUNU

MASÁŽE
po-čt 9-13, 15-22, pá do 21, so-ne 15-20

PRONÁJMY BYTŮ
v cihlových domech celé Prahy

Máme zkušenosti a solidní zájemce
- Chcete PRONAJMOUT váš byt -

Prima - zavolejte, přijdeme

zajišťujeme - kompletní servis - RENOVACE BYTŮ, DOMŮ
NABÍDKY a informace - volejte na čísla: 227 191 34, 227 191 36

AIR - nemovitosti, Praha 3, Bořivojova 54, 
e-mail: air-reality@iol.cz

A N N A C O
kancelářské potřeby a kopírování 

Táboritská 2, P-3 e-mail: vligaun@seznam.cz
tel. 227 133 30, fax : 697 656 7  

OTEVŘENO Po – Pá od 8 do 19 hod. 
kopírování, vázání, laminování, kancelářská technika,

spotřební materiál pro kancelářskou techniku, 
magnetická média a mnoho dalších věcí do vaší kanceláře

Účetnictví - Money 2000

volejte: 0603/154306

S.A.P., Koněvova 90, 130 00 Praha 3
telefonické objednávky návštěv: 0603/154306

instalace - vedení - poradenství

rychlost - kvalita - příznivá cena

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

Kusové koberce 
za nízké ceny od 90,- Kč
výběr kusových koberců s klasickými 
i moderními vzory, obdélníky, ovály,

kruhy, běhouny, předložky
0,4 x  0,6  . . .  90,-  Kč
0,6 x  1,1  . . .  250,- Kč
0,8 x  1,5  . . .  440,- Kč
1,2 x  1,7  . . .  990,-  Kč
1,6 x  2,3  . . .  1590,- Kč
2,0 x  3,0  . . .  1990,- Kč
2,4 x  3,3  . . .  2690,-Kč

3,0 x  4,0  . . .  3190,-Kč
3,0 x  5,0  . . .  3990,-Kč

Rozvoz zdarma
JANNY NA HRÁZI 5, PRAHA 8

u metra Palmovka 
po-pá  10 – 18, tel. 68 37 223

SOLÁRIUM ● PEDIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ

KOSMETIKA 
Nově otevřená provozovna

Po-Pá 9 – 19 hod.  
VÝRAZNĚ NÍZKÉ CENY.

Husitská 34, Praha 3. 

tel.  627 86 02

Univerzita Karlova v Praze – Koleje a menzy 
nabízejí pronájem nebytových prostor – bývalého klubu
na koleji Švehlova, Slavíkova 22, Praha 3. Prostory tvoří vlastní

klub (hlediště), jeviště, galerie, šatna, sociální zařízení. 
Celk. plocha cca 600 m2. Prostory možno využít jako kino, divadlo,

klub apod. Proběhla rekonstrukce klempířských prvků, střešního
pláště a topení. Stavební úpravy nutné. 

Prohlídka pronajímaných prostor 14. 3. 2000 od 9 hodin.
Zájemci o pronájem předloží své žádosti do 22.3. 2000 do 15 hod

na sekretariát Kolejí a menz, Praha 1, Voršilská 1.
Kontakt: Ing. Denková, provozní oddělení KM 

Voršilská 1, Praha 1, tel: 29 22 01
Exkluzivní malby interiérÛ: 

- pÛsobivé barevné kombinace 
- moderní malífiské techniky
Odborné malífiství P. ÎEBERA

telefon: 818 666 13

Voda - plyn - topení 
levně – rychle 

tel. 0603 22 86 39

NATO – ROK POTÉ
ODA a Friedrich-Naumann-Stiftung pořádají dne 12. 3. 2000 od 18 hodin

v prostorách koncertní síně ATRIUM, Čajkovského 12, Praha 3
diskusní večer k příležitosti 1. výročí vstupu České republiky do NATO.
Akce se zúčastní členové Senátu PČR a další politické osobnosti včetně

zástupců NATO.
Zveme všechny příznivce na tento večer, kde bude zhodnocen první rok

našeho členství v této organizaci.
Vstup volný.

AUTO CENTRUM LIBICKÁ
nabízí k pronájmu volná místa 

v podzemních garážích
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS

- karosářské práce
- příprava a vyřízení STK

Po a St 9–21; Út, Čt, Pá 9–18 h
Libická 10, Praha 3
Tel. 0603/260550
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 21. 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 pro děti od 2,5 let denně 9 - 12 h. Další činnosti v rámci klubu Kulička
dopol. i odpol.: Kulička s malováním a keramikou, Kulička s flétničkou a keramikou,
Kulička s angličtinou, Kulička s tanečky, Kulička školička pro předškoláky ● KURZY
PRO ŠKOLNÍ DĚTI: výtvarné, pohybové, hudební, počítačové ● KURZY PRO
DOSPĚLÉ: pohybové (bodystyling, kalanetika, aerobic, Street fight - od 16 let, afrolatin-
ské tance), počítačové, jazykové ● Další kurzy: dopol. kondiční cvičení pro maminky
s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi, PODNIKOVÉ KURZY (angl., něm.) ●

KERAMICKÉ CENTRUM - Kurzy keramiky pro děti i dospělé ● Keramický ateliér
pro děti i dospělé - jednoráz. výukové hodiny ● Keramika pro rodiče s dětmi ● Víkendo-
vý ateliér ● Práce na hrnčířském kruhu ● Krámek s keramikou
11. 3. KARNEVAL od 15 hodin
Informace v zápisové kanceláři Trojky nebo na tel.: 227 81 355, 227 83 181. 
ZÁPISY DO KURZŮ po a st 14-18 h.
Pronajímáme učebny a sály, tel.: 227 81 257.

KULTURNÍ PROGRAMY

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR v Praze 3

vás zve na své zábavné 
a kulturní akce v BŘEZNU

17. 3. pá 15 h Dostaveníčko s Franzem
Lehárem - soubor Albatros

28. 3. út 16.30 h Západním pobřežím
Portugalska - cestopisná před-
náška s promítáním diapozitivů
KVS Trojka, Prokopova 16

Zážitky z cest (cyklus besed a promítání,
vždy ve středu od 18 h)

1. 3. Tibet
8. 3. Karakoram Highway na kole

15. 3. Izrael, Jordánsko, Sinaj

16. 3. (čt) Sulawesi - Indonésie

22. 3. Madagaskar

29. 3. Nový Zéland

30. 3. Cesty a hudba

KURZY:
Procvičte si pravopis pro žáky 6. - 8 . tříd 
Po - 13.55 - 14.40 h, 340 Kč
Vzdělávací kurzy pro přijímací řízení na VŠ
Obor politologie,
St 29. 3. - 17. 5. v 17.15-19.45 h, 960 Kč
Informace Věra Králová
Keramika pro rodiče a děti
26. 2. a 4. 3. 14 - 16 h, 200 Kč/dosp., 
140 Kč/dítě
Výtvarný klub
3. 3. 14 - 16 h, 50 Kč
Keramika pro dospělé
11. a 25. 3., 400 Kč/osoba za jednu dvoulek-
ci. Informace Katka Němcová
Internet klub
Od března otevírá středisko techniky Internet
klub pro zájemce o využívání služeb celosvě-
tové počítačové sítě. Podrobnosti J. Chmel
Soutěž :
Velká cena Žižkova - turnaj v kvartetách 
pro děti od 8 do 15 let
27. 2. začátek ve 13 h, vstupné: 30 Kč. 
Informace J. Chmel

AKCE
Bazar 26. 2. 8 - 12 h oblečení, sportovní potřeby
prodejní místo: 40 Kč, vstupné pouze 2 Kč
FIT VÍKEND v DDM
(aerobik, posilování, bazén) 1. - 2. 4.
Přihlášky do 25. 3. Jana Bendová
ZVEME Vás : 
O velikonočních svátcích na pětidenní,
sportovně zaměřený pobyt v krásném pro-
středí Dobřív u Rokycan 
20. - 24. 4., 1 650 Kč
Informace Jitka Smejkalová
Výlet ke koním - na farmu plnou zvířat.
Projížďka v kočáře, na koních
do Hořátve u Nymburka 20. 4., 180 Kč
(včetně oběda)
Již nyní připravujeme letní tábory
1. - 16. 7. , 16. 7. - 1. 8., 1. 8. - 17. 8. 
Broumov - Olivětín, 3 700 Kč
Informace Jana Bendová
1. - 12. 7. Prázdniny v Pekle - Jizerské hory
(Sportcentrum Peklo)
Tábor s výtvarně - dramatickým zaměřením
s celotáborovou hrou, výlety, soutěžemi…
cca 3000 Kč
Informace Petra Červenková

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. st Švestka
2. čt Lijavec

12. ne 16 a 19 h Švestka
14. út AKT
15. st Cimrman v říši hudby
16. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy
19. ne 16 a 19 h Hospoda na mýtince
21. út Němý Bobeš
22. st Blaník
23. čt Švestka
28. út Švestka
30. čt Záskok
DIVADLO KONZERVATOŘE

6. po Jsme takoví?
13. po V. Havel: Žebrácká opera
20. po E. Ionesco: Král umírá
27. po C. Goldoni: Poprask na laguně
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

3. pá L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)
5. út KONCERT: Zuzana Navarová,

Ivan Gutiérrez + Koa v 19.30 h
7. út F. Němec: Dáma na pavlači, 

úč. L. Švormová
8. st. M. Horníček: Písně a smích, 

úč. M. Horníček, I. Šebo a J. Toufar
9. čt KONCERT: J. Pavlica a Hradišťan

v 19.30 h
10. pá J. Váchal, L. Horáček: Opera Krva-

vý román, spolek Filigrán, Litomyšl
11. so J. Váchal, L. Horáček: Opera Krva-

vý román, spolek Filigrán, Litomyšl
26. ne KONCERT: Jiří Schmitzer v 19.30 h
31. 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. Začát-
ky v 19.30, není-li uvedeno jinak. Přístup do
ATRIA bezbariérový, v koncertní síni je instalo-
vána indukční smyčka pro nedoslýchavé.

7. út Václav Snítil - houslový recitál, 
klavírní spolupráce Masako Nakajima

15. st Jako motýl na tvé dlani. 
Koncert meditativně akustické hudby
- I. Havlová, V. Havel

16. čt Kontrasty ? Minulost - přítomnost
- budoucnost ve skladbách
Vlastislava Matouška. Spojeno
s výstavou fotografií B. Holomíčka

21. út Penguin Quartet - jarní koncert
22. st Dorothea Fleischmannová 

- varhanní recitál (J. S. Bach, 
F. Mendelssohn-Bartholdy)

23. čt Večar je, večar je - k životnímu
jubileu M. Mačoškové, 
úč. Cimbálová muzika J. Janouška

25. so 15 h Předvelikonoční setkání 
s písní 20. století

Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!
29. st Pražské kytarové kvarteto

(G. F. Händel, J. S. Bach, M. Ravel,
Š. Rak aj.)

30. čt Hlas jako hudební nástroj
Koncert Linha Singers 
(J. A. Benda, A. Borový, 
G. F. Händel, A. Rejcha) ZADÁNO

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pon-
dělí
do 5. 3. Dobroslav Halata - obrazy
9. 3. - 2. 4. Petr Hejný - obrazy

Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3, tel. (02)717 713 49.
Pokladna otevřena hod. před představením.
Vstup na představení označené FK (Filmový
klub) pouze s čl. průkazem AČFK (možno
zakoupit v pokladně za 45 Kč, platí do 31. 12.
2000). Nově zahájen předprodej na měsíc
v pokladně kina denně 17-21 h. Rezervace
vstupenek 16-19 h na tel. 717 713 49 (nutno
vyzvednout den předem!). Bar otevřen denně
16-23 h (i během promítání). V sále kina
povoleno konzumovat veškeré nápoje. Další
inf. na http://www.kinoaero.cz.

MINIPROFIL FRANTIŠEK VLÁČIL  
1. a 2. března

1. st 18.00 a 20.30 ÚDOLÍ VČEL /FK/
2. čt 17.30 a 20.30 MARKÉTA LAZAROVÁ

MASOPUST V KINĚ  AERO
3.pá 19.00 SATYRICON + koncert

Rock‘n‘roll Gang – 7. ročník žižkov-
ského masopustu

PROJEKT 100 – 2000  3. – 6. 4. 
4.so 18.00 a 20.30 JUHA

22.30 SOUTH PARK: PEKLO NA
ZEMI

5.ne 18.00 a 20.30 SUD PRACHU
22.30 SOUTH PARK: PEKLO NA
ZEMI

6.po 18.00 a 20.30 SATYRICON
7.út 18.00 a 20.30 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
8.st 19.00 ANIMOVANÝ OBČASNÍK –

setkání s Pavlem Koutským a jeho
filmy

9.čt 18.00 a 20.30 ACID HOUSE
10.pá 20.00 FESTIVÁLEK JSEM

SPOKOJENEJ ANEB KTERÝ
SVETR SI MÁM OBLÉCI?
-minifestival pantomimy a pohybové-
ho divadla 

11.so 18.00 a 20.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS /FK/

12.ne 18.00 a 20.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS /FK/

13.po 18.00 a 20.30 MILENCI
14.út 18.00 a 20.30 SOUTH PARK:

PEKLO NA ZEMI
15.st 18.00 a 20.30 SOUTH PARK:

PEKLO NA ZEMI
PROFIL DAVID LYNCH  16. – 22. 3. 
16.čt 18.00 a 20.30 MODRÝ SAMET

/BLUE  VELVET/
17.pá 18.00 a 20.30 MODRÝ SAMET

/BLUE  VELVET/
18.so 18.00 a 20.30 MAZACÍ HLAVA

/FK/  
19.ne 18.00 a 20.30 MAZACÍ HLAVA

/FK/
20.po 18.00 a 20.30 LOST HIGHWAY
21.út 18.00 a 20.30 PŘÍBĚH ALVINA

STRAIGHTA
22.st 18.00 a 20.30 PŘÍBĚH ALVINA

STRAIGHTA
PROFIL EMIR KUSTURICA 23. – 29. 4.
23.–26.18.00 a 20.30 ČERNÁ KOČKA,

BÍLÝ KOCOUR
27.po 17.30 a 20.30 UNDERGROUND
28.út 18.00 VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY

BELL? /FK/
20.30 DŮM K POVĚŠENÍ /FK/

29.st 18.00 DŮM K POVĚŠENÍ /FK/
20.45 VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY
BELL? /FK/

30.čt 17.30 a 20.45 LAZEBNÍK SIBIŘSKÝ

31.pá 20.00 OSLAVA VYDÁNÍ 
100. ČÍSLA ČASOPISU UNI 
+ koncert UŽ JSME DOMA

FILMY PRO DĚTI
4.so 15.30 HANUMAN
5.ne 13.30 PAN TAU A SAMÁ VODA

11.so 15.30 MAX A KEVIN
12.ne 13.30 JAK ŽOFKA POŘÁDALA

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ
18.so 15.30 ORLÍ OKO
19.ne 13.30 JAK ULOVIT MAMUTA
25.so 15.30 ASTERIX A OBELIX
26.ne 13.30 MĚSÍČNÍ POHÁDKA
DIVADLO PRO DĚTI

5.ne 16.00 DUHOVÉ BUBLINY a jiné
klauniády – VÁCLAV STRASSER

12.ne 16.00 Pohádky pro maličké
DIVADLO ALFA A OMEGA

19.ne 16.00 Kašpařinky z bedny
DIVADLO BEZ OPONY

26.ne 16.00 Hrajeme si na pohádku
DIVADLO BEZ OPONY

PALÁC AKROPOLIS
Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
E-Mail: divadlo@palacakropolis.cz
*JUNIOR KLUB 
E-Mail: junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 1051) 
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 hod., tel. 22712287
Změna programu vyhrazena

1. st 19.30 MCH BAND
+ SLEDĚ, ŽIVÉ SLEDĚ (Brno)*

4. so VII. ŽIŽKOVSKÝ MASOPUST *
14 – 17 DĚTSKÉ MASOPUSTNÍ
ODPOLEDNE
19.30 ŽIŽKOVSKÁ MAŠKARÁDA
hraje Pražský pouťový orchestr

7. út 19 ŽIŽKOVSKÝ BAKCHUS
*hraje Českomoravská hudební společnost

8. st 19.30 ô I KORI 
(BITTOVÁ,VÁCLAVEK, LELKY)

9. čt cyklus Slováci LIAHEŇ 2000 
(Let-lov-E-oN) Minifestival další
generace studentů VŠMU Bratislava 
18.30 H. MÜLLER: KVARTET
19.30 J.B.P. MOLIÉR: DON JUAN

10. pá 18.30 G. BÜCHNER: LEONCE
A LENA 
19.30 J.B.P. MOLIÉR:
MIZANTROP

14. út 19. THERION ( ‚védsko)
+ VOIVOD (Kanada)

15. st 20 PSÍ VOJÁCI*
16. čt 19.30 TICHÁ DOHODA
17. pá 19.30 ST. PATRICKS DAY 
18. so 20 PROHRÁLA V KARTÁCH 

+ NOVEMBER SECOND*
20. po 20 UMĚLÁ HMOTA* 
21. út 20 VLTAVA* křest nové desky 

„Když bozi zestárnou“
22. st 20 VLTAVA*
23. čt 20 DI NAYE KAPELYE 

United Colours of Akropolis 
jeden z nejautentičtějších 
klezmer-bandů současnosti

24. pá 19.30 RACHID TAHA (F),
supp.VENUS (B) EuroConnections
Spojení starodávných melodie středního
východu s tanečními rytmy pařížských
nočních klubů. 

25. so 19.30 ÁLOM 
26. ne 19.30 BESÍDKA

hraje Divadlo Sklep
28. út 20 TONY DUCHÁČEK 

& GARAGE*
30. čt 19.30 SINGSING
31. pá 19.30 SONG VOJTOVÁ A KOBYLKA

Společný program čínské pěvkyně tradiční
pekingské opery, SONG VOJTOVÉ a kape-
ly KOBYLKA (původně šumavské dudácké
kapely, dnes zpracovávající české a morav-
ské lidové motivy do jazz-rockových témat)

Malá scéna :
2. čt 20 Koncert k vyhlášení čtenářské

ankety „VOLBY ROCKU 1999“
časopisu Rock & Pop

3.pá 19.30 SNAKE EATERS
6.po 19.30 EXELENCE & BAŤA

11.so 19.30 Ch. Morgenstern:
ŠIBENIČNÍ PÍSNĚ. 
Inscenované čtení je spojeno s křestem kni-
hy v překladu E. Bondyho a přednáškou
Martina Machovce. 

12.ne 19.30 MALÁ POKROKOVÁ HUDBA 
13.po 19.30 Mark Ravenhill: SHOPPING

AND FUCKING
19.ne 19.30 Sarah Kane: CHTÍČ
27.po 19.30 ZBĚHLÁ SAMICE
29.st 19.30 MIKIHO PUPÍK
Divadelní bar – Dj’s denně od 23h

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12
tel.: 627 04 53
fax: 627 04 21
Sponzor Strojimport, a.s.

AudioStory, Koněvova 108,  Praha 3
v únoru vydává na audiokazetě novinku 

Za trochu lásky
Poslední vydaný román Františka Kožíka 

v podání Miloše Hlavici a Růženy Merunkové
Tel.: 697 68 77, fax: 697 65 03

www.audiostory.czDonedávna byste na adrese Vlkova 12,
Praha 3 nalezli pouze Bankovní akademii.
Dnes zde sídlí i další soukromá vysoká
škola, která obdržela státní souhlas - Vy-
soká škola finanční a správní, o.p.s. Jejími
zakladateli jsou Synergo Group a Bankov-
ní akademie. VŠFS má akreditovaný 7se-
mestrální studijní program s obory Veřejné
finance a veřejná správa, Podnikové finan-
ce, Pojišťovnictví a Bankovnictví. Cílem
a posláním vysoké školy je příprava od-
borníků schopných uplatnit se ve své pro-
fesi na evropském trhu práce v souladu
s náročnými mezinárodními kritérii. Měli
by to být odborníci s dobrým teoretickým
základem, teorie by však měla sloužit pře-
devším jako analytický nástroj, s nímž
pracuje reálná praxe. Tomu bude odpoví-
dat i charakter výuky a odborné přípravy.
Proto již nyní navazuje VŠFS spolupráci
s vysokými školami v Evropě i mimo ni.
Mimořádnou pozornost věnuje studijní
program jazykovým znalostem a rozvoji
komunikačních schopností. Posluchači bu-
dou mít vytvořeny podmínky k dokonalé-
mu zvládnutí profesních pracovních stan-

dardů běžných v zemích Evropské unie.
Studenti budou mít rovněž možnost studia
i odborné praxe prostřednictvím zahranič-
ních partnerů VŠFS. Významnou součástí
činnosti VŠFS je výzkumný program. Ori-
entuje se především na problematiku roz-
voje finančních služeb, efektivnost podni-
kového finančního managementu, řízení
a správu veřejných financí. Zvláštní po-
zornost je věnována europroblematice
v oblasti finančnictví a moderním formám
efektivního investování. Kromě dlouhodo-
bých programů jsou pracoviště VŠFS
schopna řešit konkrétní a specifické úkoly,
které vyplývají z bezprostředních potřeb
finančních a správních institucí.
VŠFS se důkladně připravuje na zahájení
svého prvního akademického roku
2000/2001. Může přijmout 100-200 stu-
dentů do prvních ročníků. Kromě prezenč-
ní formy počítá i s otevřením kombinova-
ného studia. Studenti v prezenční formě
zaplatí za rok studia 35 000 Kč, v kombi-
novaném studiu 30 000 Kč. Celou částku
však nemusí složit jednorázově, ale lze ji
uhradit i ve splátkách. Od třetího semestru
počítá VŠFS s prospěchovými stipendii,
event. sponzorovanými zahraničními po-
byty pro nejlepší studenty.
INFORMACE o přijímacích zkouškách
a přípravném kurzu z matematiky, o studij-
ních plánech jednotlivých oborů a profesor-
ském sboru, jakož i odpovědi na další dota-
zy Vám rádi poskytnou pracovníci děkanátu
VŠFS kterýkoli pracovní den mezi 8 - 16 h. 
Osobní schůzku je lépe předem sjednat na
tel. 697 66 29, 22 71 02 63, 22 71 43 03,
fax 697 45 52, e-mail vsfs@volny.cz.

Dr. Bohuslava Šenkýřová, ředitelka VŠFS

Vysoká ‰kola finanãní a správní sídlí na ÎiÏkovû

Mûstská POLICIE Praha informuje
Dne 11. 2. v 02.20 h spatřila hlídka stráž-
níků Městské policie v Malešické ulici
v Praze 3 neosvětlené jedoucí vozidlo zn.
Škoda se dvěma mladíky. Vozidlo náhle
odbočilo do ulice K Červenému dvoru,
poté zastavilo a jeden z mladíků se dal
na útěk. Při bližší obhlídce bylo zjištěno,
že vozidlo má rozbité přední sklo a mla-
díci hodnověrně neprokázali, že jsou ma-
jiteli vozidla. Hlídka je pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže ome-
zila na osobní svobodě a odebrala jim
plynovou pistoli a obušek. Místní oddě-
lení Policie ČR na Jarově pak převzalo
případ k dalšímu šetření. Následně bylo
zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno v uli-
ci Jeseniova 87 v Praze 3. Petr Ježek, 

zástupce ředitele MP OŘ Praha 3

Koncert se koná v den 51. výročí zahájení
okupace Tibetu čínským komunistickým
režimem. Okupace, která připravila o život
1,5 milionu lidí, trvá dodnes. Pomáhejme
lidem, jejichž lidská práva jsou hrubě po-
rušována, alespoň tím, že nebudeme k je-
jich problémům lhostejní a vyjádříme jim
morální podporu. Na koncertu v pátek
10. 3. od 17 h v Památníku na Vítkově
vystoupí: Álom, Činna, Echt!, Jablkoň,
J. Stivín, J. Lewitová, V. Merta a A. Kutas,
MCH band, Létající koberec aj.
Vstupné 150 Kč (z toho bude 50 Kč věno-
váno nadačnímu fondu Potala), vstupenky
v síti TICKETPRO.

Koncert pro Tibet

Dr. Bohuslava Šenkýřová, ředitelka VŠFS
Prof. PhDr. Vladimír Čechák,CSc. 
- děkan VŠFS


