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Vážení spoluobčané,
příroda ukázala v minulých dnech svou ničivou sílu. Česká republika zažila povodně fa-
tálního rozsahu. S jejich následky se bude naše země vypořádávat mnoho a mnoho měsí-
ců. Opět se v celé nahotě ukázalo, jak naivní by bylo konstatování, že si dnešní civilizo-
vaný člověk podmanil zákonitosti přírody. Vzepětí lidské solidarity v pohnutých
okamžicích bylo a zůstává obrovské. Věřím, že se tato sounáležitost nezačne vytrácet stej-
ně rychle, jako zprávy o následcích povodní nezačnou mizet z prvních stránek našich no-
vin. Současný stav, kdy se lidé po opadnutí vody postupně vracejí do svých zničených do-
movů, odklízejí se její následky a sčítají miliardové škody, musí být pouze začátkem
soustředěné pomoci obětem přírodní katastrofy. Jsem přesvědčen, že toho jsou si dobře
vědomi také obyvatelé Prahy 3 - části metropole, která zůstala hrozného díla zkázy plně
ušetřena. Tisíce Pražanů a desetitisíce dalších lidí na mnoha místech naší země stále za-
žívají nejhorší okamžiky svého života. Buďme s nimi a neopouštějme je ve chvíli, kdy nás
stále potřebují. Pomozme jim v jejich úsilí vrátit se co možná nejdříve k normálnímu ži-
votu. Tito lidé uvítají každou naši pomoc. Materiální pomoc dle požadavků krizových
center či finanční příspěvek na povodňová konta stejně tak, jako pomoc dobrovolníků při
odklízení následků povodně či nabídku přechodného ubytování pro poškozené. Poslední
dny vydaly mnoho dojemných svědectví. Třeba příběh starého člověka, který své posled-
ní peníze věnuje na nákup pomoci pro potřebné, je tou nejhezčí ukázkou lidství. V ostrém
kontrastu je počínání těch, kteří se na obrovské tragédii a neštěstí svých blízkých snaží
jakkoli profitovat. Může se jednat třeba o předražování některého materiálu nebo služeb.
Apeluji na to, aby státní orgány proti takovému zrůdnému „podnikání“ co nejtvrdším způ-
sobem zasáhly.
Na místě je ještě jedna poznámka. Nepochybuji o tom, že se objeví ta či ona kritika, jak
kompetentní orgány postupovaly špatně a jak se mohlo to nebo ono udělat lépe. Více či
méně zlé úvahy na toto téma se už ostatně objevily. Jsem hluboce přesvědčen, že všichni
zúčastnění dělali, co bylo v jejich silách. Je třeba ocenit práci stovek starostů a všech lidí
z jejich krizových štábů, velké poděkování patří policistům, hasičům, vojákům a dalším
záchranářům, kteří věnovali obrovské úsilí a energii tomu, aby chránili životy lidí a jejich
majetek. Jakkoli jsou následky povodní strašné, oni přispěli velkým dílem k tomu, aby ne-
byly mnohonásobně větší. Milan Český, starosta MČ Praha 3, 18. 8. 2002

V září se po dvou měsících znovu otevře všech 12 základních škol v naší městské části.
Slavnostně vyzdobené budou očekávat nejen nové žáky – prvňáčky, ale i všechny ostatní.
Školy budou ovšem nejen vyzdobené, ale na mnohých z nich se během prázdnin také hod-
ně změnilo. Např. v Základní škole Chelčického budou mít novou sportovní plochu a do-
končenou rekonstrukci zdravo-technické instalace a ústředního topení (4,6 mil. Kč), na
nám. J. z Lobkovic kompletně opravenou a zateplenou střechu (l,9 mil. Kč), ve Vlkově ul.
zrekonstruovanou zdravo-technickou instalaci a opravenou podlahu tělocvičny (l,6 mil.
Kč) a v Základní škole Lupáčova úplně novou kuchyni a jídelnu s veškerým zařízením
(10 mil. Kč). Okna v ZUŠ Štítného už jsou také kompletně dokončena (0,5 mil. Kč).
Výše uvedená čísla vypadají velmi stroze, ale je možné si za nimi představit konkrétní
školu, konkrétní hřiště nebo děti v nové jídelně.
MČ Praha 3 i o těchto prázdninách provedla další opravy, úpravy a rekonstrukce tak, aby
prostředí, ve kterém tráví naše děti většinu dne, bylo opravdu pěkné. Tady si musím tro-
chu postěžovat, protože těch dětí bychom do všech 12 krásných základních škol potřebo-
vali o něco více. Letos jich chybí již téměř 1 200. Ale snad časem zase přibudou.
Takže, milí žáci, milí učitelé, přeji vám opravdu úspěšný školní rok.

Pokud MŠMT nerozhodne jinak, začíná školní rok na ZŠ v Praze 3 dne 2. 9. 
Pouze školy, dotčené provozem souvisejícím se záplavami, mají začátek šk. roku
odložen: ZŠ Chmelnice - začíná nejdříve 9. 9., ZŠ Lupáčova - začíná 16. 9.
O zahájení provozu na nám. J. z Lobkovic a J. z Poděbrad bude rozhodnuto až po
uzávěrce RN. Informace ke dni 22. 8.

A kdy budou zase prázdniny?
Podzimní prázdniny: úterý 29. a středa 30. 10. 2002
Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2002 - pátek 3. 1. 2003 
Posledním vyučovacím dnem v r. 2002 je pátek 20. 12. Vyučování začne v pondělí 6. 1.
2003 a v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 31. 1. 2003.
Jarní prázdniny: od 10. 2. do 16. 2. 2003
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. 4. a pátek 18. 4. 2003
Školní vyučování bude ve 2. pololetí ukončeno v pátek 27. 6. 2003
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. 6. do neděle 31. 8. 2003
Období školního vyučování ve školním roce 2003/2004 začne v pondělí 1. září 2003.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

jsme se zeptali 1. zástupce starosty Vladimíra Holzknechta
● Jak média, tak i naši spoluobčané a fandové zaregistrovali stavební činnost na stadionu. Už dlouho se mluví o jeho rekon-
strukci. Můžete nám říci, zda je to ten kýžený začátek nebo pouze „kosmetické úpravy“?
V úvodu bych rád Viktorce poblahopřál za Městskou část Praha 3 k jejímu třetímu místu v uplynulém ročníku. Viktorka stála několik
minut od historického úspěchu, a to od titulu mistra – škoda, že se to nezdařilo. Já však pevně věřím, že si to Viktorka „nadělí“ ke své-
mu stoletému výročí, což je jaro 2003. Držíme palce! Co se týče těch stavebních úprav, tak musím zmínit velmi podstatné události, kte-
ré se odehrály od začátku roku 2002. Představitelům a.s. Viktoria Žižkov se nepodařilo ani na druhý pokus vyhodnotit výběrové řízení
na pronájem pozemků (cca 7000 m2) v tzv. komerční zóně, která měla zajistit financování generální rekonstrukce stadionu. Proto se se-
šli představitelé a.s. Viktoria Žižkov a vedení radnice Prahy 3. Připravili nový postup, který spočívá v tom, že se tyto pozemky oddělí
geometrickým plánem a po vydání příslušného povolení orgány státní správy budou tyto pozemky nabídnuty k odprodeji. Jejich vlast-
níkem je z většiny MČ Praha 3, zbývající menší části patří obci hl. m. Praha. Na jednání zastupitelstva městské části byla také jmeno-
vána pracovní skupina, která je složena ze starosty, 1. zástupce starosty a z předsedů všech politických stran ZMČ. Viktorii Žižkov, a.s.
zastupuje pan prezident J. Steinbroch. Cílem této skupiny je připravit vše pro úspěšný prodej předmětných pozemků a také koordinovat
další postupy, které povedou k finální podobě stadionu. Důvodem rekonstrukce je nejenom stáří stávajícího zařízení, ale hlavně tzv. pra-
vidla ČMFS, která vycházejí z reglementu UEFA. Jsou to především rozměry hřiště, místa k sezení, zázemí pro hráče a i rozhodčích. 
Takže teď již mohu odpovědět na vaši otázku. Po ukončení ročníku se vedení Viktorie Žižkov, a.s. rozhodlo, že na vlastní náklady zač-
ne s částečnou, ale velmi podstatnou rekonstrukcí. Rozměry hřiště a odstup vzdálenosti od hrací plochy nové tribuny se sedačkami a dal-
ší terénní úpravy – to je to, co se v několika málo měsících podařilo realizovat. Tempo bylo vysoké, ale výsledek je opravdu skvělý a ne-

přehlédnutelný. 
● Zmínil jste stoleté výročí založení Viktorky. Myslíte si, že tato oslava proběhne
již na plně zrekonstruovaném stadionu?
Moc bych si to přál, ale čeká nás ještě mnoho svízelných situací. Přesto jsem optimis-
ta, takže uvidíme.

Viktorka je jistě feno-
ménem naší městské
části, proto si zaslouží
velkou pozornost, a tak
mně na závěr dovolte
vyřknout přání, aby to
slavné „Děti moje - hrr
na ně !“ znělo ze Žižko-
va a v novém ještě nej-
méně dalších sto let.

redakce

A P O K A L Y P S A 2 0 0 2  

Co se dûje a chystá na Viktorce

Po prázdninách do nového

Pomoc Prahy 3 postiÏen˘m obcím

K situaci, kdy v r. 1896 voda zaplavila také Staroměstské náměstí a přilehlé ulice, letos díky dobrému nápadu jednoho vodohospodáře
nedošlo. Místodržitele Františka Thuna na úřední projížďce ghettem - tehdejší Červenou ulicí - namaloval J. Douba. Další informace
k povodním naleznete na str. 2.

Je reálné  poskytnout aÏ 70 milionÛ korun   
Jménem Zastupitelstva MČ Praha 3 vyjadřuji maximální míru účasti vůči stovkám obcí,
měst či jejich částí, které utrpěly nezměrné materiální škody a devastaci svého his-
torického dědictví.
Rada MČ Praha 3 přijala návrh rozdělit v rámci prvního kola 5 milionů Kč formou darů
a 5 pět milionů formou bezúročných půjček (stejné částky pro rok 2003). Zároveň
deklarovala vůli pro ještě intenzivnější míru pomoci postiženým obcím. V současné
době se prověřují všechny dostupné zdroje. Podle předběžného odhadu je reálné poskyt-
nout postupně finanční pomoc, včetně bezúročných půjček, až do výše 70 milionů Kč.
ÚMČ Praha 3 přijímá od 20. 8. písemné žádosti postižených obcí, měst a městských
částí s předběžným odhadem nároků a popisem účelu investice na adresu 
ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3, nebo e-mailem na
podatelna@p3.mepnet.cz. Finanční prostředky jsou určeny na obnovu postiženého
území, příp. na poškozené kulturní památky. 
Je důležité, aby se finanční prostředky k příjemcům dostaly co
nejrychleji. Uzávěrka prvního kola žádostí je 8. září 2002,
o rozdělení pomoci konkrétním subjektům bude rozhodovat
Zastupitelstvo MČ Praha 3 dva dny poté.

Milan Český, starosta MČ Praha 3

Foto Stáňa Peričová

Svou pomoc pro postiÏené povodnûmi mÛÏete zasílat na tato humanitární konta:
ââK 10030-7334-011/0100 v.s. 300,  ADRA 24442444/0300  v.s. 444,  âlovûk v tísni 334334334/0300
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
Nám. J. z Lobkovic proti č.11 16. 9.
Soběslavská/Hollarovo n. 23. 9.
Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 30. 9.
Okruh B termín přistavení
Kostnické náměstí/Blahníkova 16. 9.
Tachovské náměstí (u tunelu) 23. 9.
Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 30. 9.

Okruh C termín přistavení
Náměstí Barikád 16. 9.
Ambrožova/Malešická 23. 9.
Jeseniova 143 30. 9.
Okruh D termín přistavení
Na Vrcholu/V Domově 16. 9.
Koněvova/V Jezerách 23. 9.
Buková/Pod Lipami 54 30. 9.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní  odpad 
-  NIKOLI PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY!

Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie, s.r.o., tel.: 963 399 09 nebo 963 399 12.
Nevhazujte nebezpečné 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, uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k disposici vždy od pondělí od
14 h do čtvrtka 16 h, to platí pouze v případě, že daný počet kontejnerů pro dané stanoviště ne-
bude naplněn a odvezen dříve. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na
tel. č. ÚMČ Praha 3 - Odbor technické správy majetku a investic - 22 116 383,-300,-387.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

● Schválilo závěrečný účet za rok 2001 a souhlasilo s celoročním hospodařením bez vý-
hrad. ● Schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/10 v k.ú. Žižkov, ul. Křišťanova,
P-3 vlastníkům stavby garáže. ● Schválilo prodej id. 1/2 bytového domu čp. 1894 s po-
zemkem parc. č. 1601, Sudoměřská 23, prodej 1/2 bytového domu čp. 856 s pozemkem
parc. č. 459, Koněvova 53, P-3, prodej id. 1/2 bytového domu čp. 611 s pozemky parc. č.
1024 a 1025, Táboritská 8, vše k. ú. Žižkov, P-3. ● Požádalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy
o svěření stavby bez čp. /če. na pozemku parc. č. 487/2 (bývalé veřejné záchodky) s po-
zemkem parc. č. 487/2 k. ú. Žižkov, Tachovské nám. ● Schválilo odstranění dočasné stav-
by na pozemku parc. č. 2170/15 a rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 2170/18, Ko-
něvova ul. P-3. ● Revokuje usnesení ZMČ č. 416 ze dne 19. 3. 2002 z důvodů předložení
nové smlouvy a souhlasí s uzavřením nové smlouvy o koupi cenných papírů mezi SK Vik-
toria Žižkov, obč. sdr. a MČ P-3. ● Schválilo prodej bytového domu Přemyslovská čp.
2018/27 s pozemkem parc. č. 2620 k. ú. Vinohrady, P-3. ● Schválilo prodej bytových do-
mů: čp. 562 s pozemkem č. 213, Seifertova 43, čp. 726 s pozemkem parc. č. 556 Orebit-
ská 5, čp. 1605 s pozemkem parc.č. 4024, Viklefova 17, čp. 1902 s pozemkem parc. č.
2058, Žerotínova 48, čp. 2142 s pozemkem parc. č. 2776, U Kněžské louky 22, vše k.ú.
Žižkov, P-3.● Schválilo prodej bytových domů: čp. 530, pozemkem parc. č. 3948/2, Na
Vápence 15, čp. 531, s pozemkem parc, č 3947, Na Vápence 17, čp. 627 s pozemkem parc.
č. 1195/1, Vlkova 34, čp. 1178 s pozemkem parc. č. 1081 s pozemkem Bořivojova 47, čp.
1480 s pozemkem parc. č. 2045, Roháčova 76, čp. 572 s pozemkem parc. č. 2128, Zelen-
ky Hajského 10, čp. 1708 s pozemkem parc. č. 1072, Čajkovského 30, čp. 1813 s po-
zemkem parc. č. 4019, Viklefova 20, čp. 1915 s pozemkem parc. č. 3946, Na Vápence 19,
vše k.ú. Žižkov, P-3. ● Schválilo poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům z fon-
du pro podporu údržby privatizovaných obytných domů. ● Schválilo poskytnutí návrat-
ných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ P-3 a poskytnutí nenávratných
půjček-darů pro: Tělocvičná jednota Sokol Žižkov, Výtvarná škola Václava Hollara, Druž-
stvo nájemníků Chlumova 21/906, Zuzana Chemayelová. ● Souhlasilo s poskytnutím fi-
nančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního pro: Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, I. interní klinika, Armáda spásy - azylový dům, Naděje. ● Vytvořilo čtyři vo-
lební obvody pro volby do ZMČ.

20. zasedání ZMČ se bude konat dne 10. 9. 2002 v 15 hodin.

Zastupitelstvo mûstské ãásti ze dne 18. 6.

Starosta Milan Český děkuje za MČ Praha 3
všem partnerům Vinohradského vinobraní,

bez jejichž pomoci by tento projekt byl těžko
zvládnutelný. Velký dík patří generálnímu

partnerovi, kterým je již tradičně a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny.
Hlavním partnerem je Vinium Velké

Pavlovice, mediálními partnery jsou ČRo
Regina, ČRo Radiožurnál, Večerník Praha,
Deník Metro a dále Sefimota, Raiffeisen

stavební spořitelna, JC Decaux, Step, Správa
areálu Jarov, Auto Jarov, Eclipce, Sanitární
systémy TOI TOI, Pražské služby, Pekárny

Michle, McDonald’s a ČSOB. 
Ještě jednou všem děkujeme.

●

Ekonomický odbor ÚMČ Praha 3,
oddělení poplatků upozorňuje majitele psů,
že splatnost poplatku za psa na 3. kvartál

roku 2002 končí 31. srpna. Platby
složenkou je možné uskutečnit také
v pokladně ÚMČ P-3, Seifertova 51.

●

SK ZŠ Jeseniova nabírá děti od 5. třídy do
oddělení atletiky. Info M. Gála O721 91 39 95.

●

Svaz tělesně postižených P-3
upozorňuje, že pokračuje plavání ve
sport. centru na Olšance: od 17. 9.

každé úterý v 10 h. Poplatek pro členy
TP1 a TP3 je 25 Kč/h.

●

INDIGO - galerie životního stylu,
Vinohradská 52 zve 4. 9. v 18 h na
vernisáž výstavy spojenou s módní

přehlídkou oděvních originálů z modrotisku
Jany Kubínové. Kromě oděvů budou
vystaveny i hračky a textilní doplňky.

●

Žižkovské středisko DIAKONIE
BROUMOV (dříve OS Diakonie Úpice)

v Prokopově ulici 4/216 je v září opět
v plném provozu: úterý - čtvrtek 13-17.30
hodin. Bližší informace tel./fax 22 781 800,

zizkov.kontakt@volny.cz,
www.volny.cz/zizkov.kontakt

●

Klub přátel Žižkova oznamuje, že od září
je sídlo na nové adrese – Táboritská 22/15
(panelový dům na Olšanském nám., vchod
u stánku s květinami, tram 9, 26, bus 136).
První přednáška O žižkovských usedlostech

se koná 17. 9. v 16.30 h již v nových
místnostech. 25. 9. v 16 h bude v rámci
Nekonvenčního žižkovského podzimu
J. Hoška v kostele sv. Rocha koncert

a vycházka na hřbitov s výkladem prof.
Smolky na téma Smetanovská historie

Olšan.
●

Svaz diabetiků P-3 informuje:
• Rehabilitační plavání pokračuje v bazénu
Pražačka od 5. 9. do 12. 12. vždy ve čtvrtek
od 14.30 do 15.15 h • Páteční kulturní akce
se nyní budou konat v Hudební škole hl. m.

Prahy na Komenského nám. 9, Praha 3 – 
27. 9. od 15 h se představí umělecký soubor
Albatros v programu Svět a česká opereta •
Vycházka do Klánovic se uskuteční 24. 9.,

sraz ve 13.45 h na konečné tram. Spojovací.

Podûkování Policii âR
Paní Blechová z Prahy 3 by ráda touto

cestou poděkovala policistům z Lipanské
ulice v Praze 3, a to kapitánu Dvořákovi,

nprap. Valtovi a panu Hlavešovi za
mimořádně vstřícné jednání a rychlou

pomoc ve svízelné životní situaci.

NOVINKY
PRO SENIORY

Žižkovanka opět hraje k tanci i poslechu
v SOU Učňovská 100/1, P-9: 11. 9., 16. 10.,
13. 11., 11. 12. vždy ve středu od 15 hodin.

Vstup zdarma.
●

OS Remedium Praha zve na Podzimní
programy pro seniory 2002:

kurzy angličtiny, práce na počítači, cvičení
paměti, taneční kurzy pro seniory, pohybové

cvičení s hudbou, rehabilitační cvičení,
přednášky, životní témata v literatuře,
společenská odpoledne. Dále pořádá

Rekondiční program v přírodě 23. – 27. 9.
a výlet na Křivoklát a okolí 1. 10.

Info a zápis od 2. do 26. 9., po, út 9.30 až
11.30 h, st, čt 13-16 h na Vinohradské 176

(6. p.), tel. 72 73 98 33.
●

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v září půlkulaté a kulaté

narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let. Svaz
důchodců v P-3 přeje vše nejlepší:

J. Fišerové, J. Prokopcové, V. Štěpánové,
J. Holečkové, K. Ungerovi, Z. Černému,
L. Herzánové, M. Míškové, V. Tomanovi,

L. Zavadilové, M. Tvrdíkové
a J.Maděrové.

ze dne 26. 6. 2002
Schválila
● výroční zprávu Správy komunálního ma-
jetku Praha 3 ● kontrolní řád pro provádě-
ní veřejnosprávní kontroly v rámci působ-
nosti MČ P-3 ● návrh kupní smlouvy o
převodu vlastnictví části bytového domu
čp.697 k.ú. Žižkov, Kubelíkova 13, P-3 ●
přijetí daru od společnosti OMV ČR s.r.o.
účelově určeného na ekologické účely ●

návrh vzorové smlouvy o převodu vlastnic-
tví stávajících bytových jednotek a vzoro-
vou smlouvu o převodu vlastnictví nebyto-
vých jednotek - garáží v budově čp.
2682/4, 2683/6, 2684/8, 2685/10 s pozem-
ky č. 3566/8, 3566/9, 3566/10, 3566/11
v k.ú. Žižkov – Jilmová 4,6,8,10 ● rozšíře-
ní nákladu periodika Radniční noviny z pů-
vodních 35 000 kusů na 38 000 kusů 
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na zakázku
„Obnova dětského hřiště v Habrové ul.“ ●
s uzavřením dohody o spolupráci mezi MČ
P-3 a Socioklubem, sdružením pro podpo-
ru rozvoje teorie a praxe sociální politiky ●
se zadáním zakázky na provedení opravy
střechy bývalé stáje rekreačního objektu
čp. 19 v Křesánově u Vimperka firmě
SORSTAV
Vzala na vědomí
● zprávu ředitelky MŠ Na Balkáně o přija-
tých opatřeních k nápravě zjištěných nedo-
statků vyplývajících z kontrolní zprávy ●

kontrolní zprávu z provedené kontroly na
Odboru hospodářské správy ÚMČ ● žá-
dost KDU-ČSL o pronájem nebytových
prostor pro kancelář Obvodní organizace 

ze dne 24. 7. 2002
Schválila
● příkazní smlouvu o obstarání darování
finanční částky mezi MČ P-3 a společnos-
tí auto Jarov, s.r. o. a darovací smlouvu o
darování peněžitého daru mezi MČ P-3 a
Ministerstvem vnitra ČR (OŘ Policie ČR
P-3) ● stanovisko k návrhu obecně závaz-

né vyhlášky hlavního města Prahy k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného po-
řádku v souvislosti s pohybem psů na ve-
řejně přístupných místech na území hl. m.
Prahy ● smlouvu s HZ Praha, spol. s r. o.
na zpracování analýzy a roztřídění pohle-
dávek MČ včetně pohledávek spravova-
ných SKM P-3 ● návrh kupní smlouvy o
převodu vlastnictví id. 1/3 pozemků parc.
č. 1780/31 a 1780/32 k.ú. Žižkov, Parukář-
ka, P-3
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na sanaci vlh-
kého zdiva Žižkovské radnice - I. etapa ●
s pořádáním akce „Setkání žonglérů na Ži-
dovských pecích 10. 8. 2002” ● s tím, aby
nově zrekonstruované prostory v suterénu
radnice byly pojmenovány „Galerie pod
radnicí“ ● s výběrovým řízením na dlou-
hodobý pronájem komplexu Pražačka
Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na výměnu části oken v ZŠ Vl-
kova 31 a souhlasila s výběrem nejvhod-
nější nabídky firmy PSP-GDS ● kontrolní
zprávu z provedené kontroly na Odboru
kultury MČ P-3 a námitku vedoucího Od-
boru kultury ● žádost občanského sdruže-
ní CIANT o zapůjčení prostor velké zase-
dací síně radnice ● nabídky zájemců o
pronájem objektu Prokopova č. 16/100 -
KVS Trojka na dobu určitou do 31. 7. 2003
a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
s účastníkem umístěným na 1. místě výbě-
rového řízení, tj. České tenisové gymnázi-
um, Střední pedagogická škola a Vyšší od-
borná škola, spol. s r. o. 
Doporučila
● ZMČ schválit směnu pozemku parc. č.
4089/13 ve vlastnictví hl. m. Praha svěře-
ného MČ P-3 za pozemek parc. č. 4089/4
ve vlastnictví Pražské energetiky, a.s. ul.
Biskupcova, P-3 bez finančního vyrovnání
● schválit prodej 1/12 bytového domu čp.
1793 s pozemkem parc. č. 1647 v k.ú. Žiž-
kov, Sudoměřská 47 spoluvlastníkům

Rada Mâ Praha 3

Prahu 3 povodně posledních dnů nijak nezasáhly. Míněno přímé zatopení vodou. Tato část
metropole byla ale připravena pro evakuaci osob z postižených pražských čtvrtí. V základ-
ních školách v naší městské části bylo vše přichystáno pro umístění téměř pěti tisíc osob.
Kapacitu oproti té, kterou předpokládá krizový plán, se podařilo navýšit o více než 2000
míst. Ve skutečnosti byl počet evakuovaných v našich základních školách mnohonásobně
nižší, protože většina obyvatel z postižených oblastí nevyužila úřady řízenou evakuaci. Vět-
šinou hledali ubytování u své rodiny či přátel, řada lidí odjela z Prahy na své chaty a cha-
lupy. Asi je to tak v pořádku, že se svým odchodem z místa bydliště nečekali na pokyny
krizového štábu. Pro umístění evakuovaných osob byly použity ZŠ Jiřího z Poděbrad, nám.
Jiřího z Lobkovic, Perunova a také nebytový dům, který poskytla společnost Ringier ČR.
O všechny osoby zde bylo postaráno v maximální možné míře. 

Zajištěny byly základní potraviny stejně jako hygienické potřeby a zdravotnická péče.
O tyto osoby se postarala řada dobrovolníků, při svém přechodném nuceném ubytování
mohli využít kontaktu s psychologem i duchovním. Část materiální pomoci zakoupil pří-
mo náš úřad, potraviny, hygienické potřeby a další pomoc přišla z dodávek Českého čer-
veného kříže, z jeho sběrného centra v ulici Zelenky Hajského. Sem přinášeli a přinášejí
Pražané to nejdůležitější pro postižené a toto místo zažívá opět obrovský nápor, srovna-
telný s rokem 1997. Dopravu zde musejí usměrňovat dopravní policisté, úřad požádal do-
pravní podnik o odklon autobusové linky č. 133. Přesto, že je teď popisován stav z týdne,
kdy se českými městy přímo valily ničivé záplavy, je nesporné, že potřeba materiální po-
moci bude trvat mnoho dalších týdnů či měsíců. Aktuální informace o tom, co lze na sběr-
né místo v ulici Zelenky Hajského přinést, či spíše jaká pomoc je momentálně nejvíce žá-
dána, je možné získat z denního tisku, na našich webových stránkách www.praha3.cz,
telefonicky přímo na ČČK (717 74 748, 22 590 486) nebo na radnici v sekretariátu sta-
rosty (22 116 220). Pro dočasné uskladnění materiální pomoci z ulice Zelenky Hajského
úřad poskytl prostory v Cimburkově ulici a v ulici Blahníkova. Dodávky ČČK z Prahy 3
směřují jak do postižených částí metropole, tak na další lokality, např. do města Kralupy
nad Vltavou. 
Všem ředitelům, zaměstnancům škol na Praze 3 i desítkám dalších dobrovolníků touto
cestou děkujeme za obětavé a rychlé zajištění pomoci. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Farní charita Prahy 3 zahájila pomoc lidem postiženým povodněmi. Chceme, aby pomoc
byla rychlá, adresná a kontrolovatelná. Můžeme být osobně účastni všech následujících
akcí a zároveň mít přehled, komu a jak námi poskytnuté prostředky pomáhají. Vybrali
jsme povodněmi nejdéle sužovanou obec – Štěchovice u Prahy. Po dohodě s místní sta-
rostkou proběhne: � Sbírka čisticích a hygienických potřeb (čisticí a desinfekční pro-
středky, mýdla, zubní pasty a kartáčky, ručníky, vložky, dětské pleny, toaletní papír, ige-
litové pytle, deky, karimatky a spacáky). Uvedené věci můžete až do 30. 8. odevzdávat ve
farním centru Čajkovského 36, Praha 3 od pondělí do pátku 15-17 hodin. � Odvoz
sbírky a přeprava dobrovolníků na úklidové práce. Možnosti odvozu svým automobi-
lem prosím nabídněte na tel. 0732 446 208 nebo osobně ve farním centru.
� Likvidace následků povodně - dobrovolníci na úklid a čištění se mohou přihlásit pře-
dem: muži – těžší práce na tel. 0606 609 952, ženy – čištění obydlí na tel. 0732 446 208.
Přihlásit se můžete také ve farním centru. � Finanční dary budou odevzdány bez časo-
vého prodlení do rukou nejpotřebnějších za asistence starostky obce a žižkovského kně-
ze. Finanční dary můžete odevzdávat zodpovědným pracovníkům po každé mši v koste-
lech sv. Prokopa, sv. Rocha a sv. Anny, ve farním centru současně se sbírkou čisticích
potřeb po-pá od 15 do 17 h do konce srpna. Finanční příspěvek lidem postiženým povod-
ní můžete také zaslat prostřednictvím povodňového konta Arcidiecézní charity
č. 350000749011/0100 Komerční banka Praha 2. Mária Uhnáková,ředitelka FCH Žižkov

âas pro solidaritu

Pomoc nabízí také Farní charita

Slavíte zlatou či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá ÚMČ Praha 3 v říjnu 2002

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 kultury - Marta Valentová) nebo písemně na adresu:
Úřad městské části Praha 3 - odd. pro kulturu, 

Lipanská 11, 130 85 Praha 3.

!Všechny velkoobjemové kontejnery jsou přesunuty do oblasti záplav! Až do odvolání ne-
budou na obvyklých sběrných místech, stejná situace je i ve sběrných dvorech. Jediná
možnost odložit nepotřebný odpad je nyní pouze soukromý odvoz na skládku v Ďáblicích. 

Uveden˘ rozpis bude platit aÏ po odvolání krizov˘ch opatfiení!!!

ČČK organizuje pomoc do postižených oblastí

Řeč je o vašem osobním automobilu. Dopravní situace v Praze bude ještě mnoho týdnů
kritická. Určitě po tu dobu, než bude v metropoli zprovozněno metro. Tři trasy pražské
podzemní dráhy v normálním provozu přepraví každý den statisíce Pražanů a návštěvní-
ků metropole. Téměř polovina její sítě je následkem záplav mimo provoz a jak se ukazu-
je, bude trvat několik měsíců, než se uzavřené úseky podaří v plném rozsahu zprovoznit.
Větší množství Pražanů, kteří normálně cestují třeba do zaměstnání prostředky MHD, bu-
de mít nyní tendenci používat k cestování po Praze osobní automobil. To vše za situace,
kdy by Praha měla být dobře průjezdná pro těžkou techniku, která se podílí na odstraňo-
vání následků ničivých záplav. Tak, jako to učinil v minulých dnech Magistrát hl. m. Pra-
hy, apeluje také Úřad MČ Praha 3 na všechny obyvatele naší městské části, aby vyjma ne-
vyhnutelných případů využívali k cestování po Praze prostředků městské hromadné
dopravy a nekomplikovali kritickou dopravní situaci. 

Petr Blažek, tiskový mluvčí, 19. 8. 2002

AÈ zÛstane, prosím, doma

Ve škole na nám. Jiřího z Poděbrad, kam byli evakuováni obyvatelé zejména z Kampy

Foto P. Blažek
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● Žižkovská televizní věž se stala pro mnoho
Pražanů symbolem komunistické zvůle, pom-
níkem propagandy minulého režimu. Jak se Vám
to jako tvůrci poslouchá ?
Je to paradox, ale ze žižkovské věže se, na rozdíl od
jiných vysílačů, ať je to Cukrák, Kleť či známý
ještědský vysílač, nikdy nevysílala ani vteřinu ko-
munistická propaganda. Do provozu byl uveden
v roce 1992.
Vysílač slouží k translokaci, to znamená, že
přepravuje signál. Dá se to přirovnat k mostu, a ten
také nerozhoduje, co přes něj jezdí, jestli vozy
Siemens nebo sovětské metro.
● Umístění věže na Žižkov má zajímavou his-
torii...
Spoje tenkrát dostaly od strany a vlády za úkol
postavit namísto prozatímního vysílače na Petříně
nový, a to nejpozději do roku 1985. Akce se „zdaři-
la“, v daném roce byla stavba zahájena. Nová věž
měla stát původně na Petříně. Bylo pro to několik
důvodů: Petřín má výšku 325 nad mořem
(Mahlerovy sady pouze 258, přičemž platí, že čím
výše je anténa, tím je větší dosah vysílače) a druhý
důvod byl, že pokud by se vysílalo z Petřína, pražské domácnos-
ti by tehdy nepotřebovaly otáčet či měnit antény, kapacita stát-
ního podniku Kovoslužba činila asi jen 300 antén ročně, takže při
přesunu vysílače mimo Petřín by tisíce pražských rodin přišly
o možnost poslouchat Štrougalovy projevy. Neobyčejně statečně
se tenkrát zachovali pražští památkáři, kteří stavbu vysílače
v blízkosti Pražského hradu nepovolili. Chránili Petřín a panorama
historické části Prahy, s čímž se ztotožňuji. A tak se hledala jiná
místa na druhém břehu Vltavy. Padly návrhy na Vidouli, Bohdalec,
zajímavý projekt byl na místo dnešního hotelu Forum, kde kolek-
tiv architektů z libereckého SIALu navrhl 300 m vysokou věž spo-
jenou s hotelem (současný hotel má zhruba 100 m). Nadějně vy-
padalo námi navrhované umístění na vrch svatého Kříže na
Žižkově (věž by zde měla výšku jen asi 180 m) než vyšlo najevo,
že by případný vysílač vadil vojenskému letišti ve Kbelích. Zbý-
valy tedy nakonec Riegrovy sady, a pokud by se zbourala restau-
race, sportovní hřiště a vykácelo něco stromů, bylo zde - podle
mínění těch, co tenkrát rozhodovali, dobré místo pro věž. V tu
chvíli se Mahlerovy sady jevily jako nejméně bolestivé řešení. Ne-
byla zde žádná hodnotná zeleň, nebylo třeba nic bourat. Část ži-
dovského hřbitova byla již zrušena a na jeho místě byl v akci
Z vystavěn parčík. Nová věž byla alespoň opticky částečně ukryta
za domy. To, že jsme zachránili Riegrovy sady a daleko větší kon-
flikt věže s obrazem města, dodnes považuji za úspěch.
Ještě jednou bych rád zdůraznil, že však zde nešlo o pomník ko-
munistů, ti chtěli vysílač na Petříně. Jsem si vědom, že se jedná
o kontroverzní stavbu, ale třeba i Penzijní ústav na Žižkově byl ve
své době kontroverzní.
● V současné době ale věž neslouží jen pro televizní vysílání.
To si asi lidé moc neuvědomují, že se nejedná jen o televizní
vysílač, pro 1. a 2. program ČT, pro televizi Nova a Prima, to je ten
pruhovaný válec až nahoře. V nižších částech věže jsou vysílače
pro FM a VKV rozhlasového vysílání, jsou tu základnové stanice
pro radiomobilní sítě a nepřeberné množství různých dalších ra-
diokomunikačních a telekomunikačních služeb, soukromých
i veřejných, záchranná služba, policie. Dnes už se sem prakticky
nic dalšího nevejde. Vzpomínám si na pikantní příhodu, když
v roce 1991 prohlásil tehdejší mluvčí Občanského Fóra Vladimír
Železný na jednom mítinku, že dokud stojí věž na Žižkově,
revoluce neskončila - nyní se z této věže šíří vysílání jeho televize
Nova.

Rád bych se zmínil i o tom, že převedení vysílání na Žižkov
umožnilo rekonstrukci Petřínské rozhledny. Velmi si cením, že
to bylo provedeno podle našeho projektu a že rozhledna byla
znovu otevřena pro veřejnost.
● V Praze vzniká mnoho nových staveb, líbí se Vám?
Líbí se mi práce Josefa Pleskota - Metrostav na Palmovce, bu-
dova Generali u Tylova náměstí atelieru Omicrov, BB centrum
na Pankráci architekta Aulíka. Můj názor na architekturu vy-
jadřuje nádherný pavilon NETTO tady na Žižkově
v Malešické ulici od Radima Kousala ze SIALu nebo budova
firmy SIPRAL ve Strašnicích od D. A. Studia.
Každá nová stavba je konfliktní, zvláště je-li vyšší. Vývoj

nelze zastavit, město roste. V době
románské se stavěly malé kaple, pak
přišla gotika a kaple už nestačily,
stavěly se chrámy, katedrály. Šlo
i o prestiž, o moc, o peníze. Takový
Valdštejn si postavil obrovský palác
absolutně mimo měřítko tehdejší zá-
stavby. Z mého pohledu je to v pod-
statě přirozený trend, lidé chtějí větší
domy, větší byty, více prostoru. Na
druhé straně tady jsou nekompromis-
ní názory památkářů, proti sobě stojí
dva názory. Jeden, že Praha je jenom
středověké město a to je moderními
stavbami rušeno. Já patřím k té druhé
skupině, která si myslí, že Praha je

i moderní město, máme tu funkcionalismus, moderní stavby, a ně-
jakým způsobem se vyvíjí a že je potřeba chránit památkový obraz
města, ale ne tak, že budou všechny moderní stavby schovány...
To, co se staví dnes, budeme moci zhodnotit za padesát sedmdesát
let. Doba si často žádá i velkých budov, tím ale nechci říct, že se
to nemá rozumně regulovat.
● Tím se ale dostáváme k další kontroverzní stavbě, se kterou
jste spojený - zamýšlenou dostavbou věžáků na Pankráci...
V roce 1997 proběhla architektonická soutěž za účasti
renomovaných architektonických ateliérů. Byl vyhlášen jasný
vítěz, a tím byl návrh na dostavbu pláně osmi výškovými budova-
mi. Americký architekt Richard Mayer navrhl svou vizi dostavby
panoramatu na Pankráci dokomponováním dvěma výškovými bu-
dovami. Poté, co byl tento návrh veřejnosti představen, rozpoutala
se bouře protestů, které vůbec nebraly na vědomí, že se jedná jen
o jeden z návrhů. Připravili jsme i varianty nižších domů a ještě
nižších domů... V souvislosti s mrakodrapy se vyrojilo opět mno-
ho fám. Jedna z nich například zmiňovala fakt, že hasiči nemají
dostatečně dlouhý žebřík, aby mohli v případě nouze evakuovat
obyvatele. Nemají, ale nemají je ani v jiných zemích, zkrátka pro-
to, že se k evakuaci osob z výškových budov neužívají. K tomu
slouží vnitřní požární schodiště a evakuační výtahy. Argumentem
je loňský útok v New Yorku. Ovšem cílem teroristických útoků
nebyly jen mrakodrapy WTC, ale i pětipatrový Pentagon
a dvoupatrový Bílý dům. Teroristé neútočili na budovy, ale na
symboly, které představují. Z tohoto hlediska by případným tero-
ristickým cílem v ČR byl spíše Pražský Hrad, Lány či budova Svo-
bodné Evropy, ale čeho je symbol hotel Panorama?
● Na závěr se vrátím k žižkovské věži, jak jste dnes s jejím vzh-
ledem a užitím spokojen?
Jsem rád, že se třetí městská část postavila k věži jako ke své, že
se v okolí odehrávají různé lidové veselice, že tam lidi chodí se
psy. Ještě tak hospoda v atriu, kdyby bývala fungovala. Jsem také
velmi potěšený, že se David Černý rozhodl umístit sem černá
miminka s computerovými obličejíky. Mému oku to velmi lahodí
a věži rozhodně sluší. Michaela Púčiková

Na náv‰tûvû u ... architekta Václava Aulického
ze Spojprojektu Praha a.s., autora ÏiÏkovské televizní vûÏe

Horké letní měsíce vybízejí k pobytu u vody, ať již na písčitých plážích středomořských lokalit nebo na místech dostupných “Posázav-
ským pacifikem”. Prahu opouštějí zejména studenti, na dovolenou ale vyrážejí se svými notebooky i jinak nenapravitelní workoholici,
aby na konci víkendu zaklepali na dveře pohotovosti opálení do rudohněda. Někteří vyprávějí o četnosti a intenzitě svých průjmových
onemocnění, vykazují alergické reakce po bodnutí (cizokrajným) hmyzem a přetržená či živá klíšťata, která nalézají na nejrozmanitěj-
ších částech těla. Přicházejí i kutilové s úrazy po pádu ze stromu či manipulaci se stále dostupnější zahradní technikou.
● Průjmová onemocnění mají často na svědomí nevhodně připravená či skladovaná jídla rychlé spotřeby: majonézové saláty, masové
pokrmy bufetového typu (sekaná) či zmrzlina u stánku. Pozor také na potraviny s prošlou záruční dobou! Základem léčby je dieta: nes-
lazený černý čaj v dostatečném množství, později suchary, rýže či suché brambory, návrat k normální stravě doporučuji podle intenzity
potíží cca po týdnu. Trvají-li průjmy déle než 4-5 dní nebo je-li podezření na ohnisko nákazy (větší výskyt potíží v určité oblasti), za-
jistí obvodní lékař rozbor stolice na kultivaci. ● Klíšťata představují zejména v posledních letech určité nebezpečí, které se nevyplatí
podcenit. Nejjednodušší odstranění přisátého klíštěte je jemným krouživým pohybem namydleného bříška prstu. Nedojde tak k přetržení
klíštěte a možnému zavlečení infekce. Zjistíte-li 2-3 týdny po napadení klíštětem zvětšující se zarudnutí s centrálním výbledem, vyh-
ledejte obvodního lékaře. Přeléčí vás antibiotiky a zajistí laboratorní vyšetření k vyloučení boreliózy. Ostatní komplikace jsou již vzác-
nější. ● Pokousání psem zanechá nepříjemnou památku v podobě otisku zubů či hlubší, zpravidla pomalu se hojící rány. Majitel musí
doložit očkování svého psa proti vzteklině a zajistit kontrolní veterinární vyšetření, v opačném případě postiženého čekají nepříjemná
opatření na infekční klinice Bulovka. Vzteklinu mohou přenášet i jiná zvířata (např. lišky). ● Přibývá také alergických reakcí po hmyzím
štípnutí, někdy dochází v místě vpichu i k hnisání. Zarudnutí a otok v okolí ranky dosahuje ojediněle i desítky centimetrů, tehdy pomáhá
studený obklad, někdy lékař aplikuje protizánětlivou mast, při šíření infekce do okolí také antibiotika. Pokud se k místní alergické reak-
ci přidruží otok celého těla a akutní dušnost, volejte neprodleně Záchrannou službu! MUDr. Tomáš Morava

Přípravy Vinohradského vinobraní 2002 určitě ovlivňují ničivé povodně, které nás postih-
ly v minulých dnech. Události to nejsou nepodobné těm, které se odehrávaly v loňském
roce. Tehdy Vinohradské vinobraní poznamenaly teroristické útoky na cíle v USA. Veřej-
nost byla v té době zcela přesycena a stresována sledováním zpravodajství a nepřetržitým
opakováním hrozných záběrů. Na Vinobraní se pár dnů poté dostavil historicky největší
počet návštěvníků. Jsem přesvědčen, že to bylo především z toho důvodu, že si lidé po-
třebovali psychicky odpočinout. Demonstrovat, že se chtějí a hodlají vrátit ke svému nor-
málnímu životu. Podobné je to letos. Tisíce lidí vzdorují hrozné životní tragédii, s maxi-
málním úsilím dávají dohromady to, co zbylo z jejich majetku, prožívají nesmírně
stresující okamžiky svého života. Povodně tak či onak nepříjemně ovlivňují život a psy-
chiku většiny lidí. Takové situaci je třeba čelit. Třeba tím, že nabídneme příjemnou příle-
žitost odpočinout si od starostí posledních dnů a uvědomit si, že náš život přes všechnu
bolest, které ničivé záplavy přinesly, pokračuje dál. To je motivace, s jakou připravujeme
letošní ročník Vinohradského vinobraní. Všichni jste co nejsrdečněji zváni. 

Milan Český, starosta MČ Praha 3 

Pozvánka na VI. roãník Vinohradského vinobraní 2002
Rok se s rokem sešel a historie se opakuje. Samozřejmě mám na mysli tu novodobou, kte-
rá se datuje od roku 1997. Tehdy se poprvé radnice MČ Praha 3 rozhodla uspořádat slav-
nosti vína. Začátky byly obtížné, do neznámého projektu se partneři moc nehrnuli, a tak se
muselo vystačit s málem. Jak roky ubíhaly, začalo Vinohradské vinobraní nabývat na vý-
znamu. V současné době je tradiční součástí kulturního života Prahy 3 i Prahy 2. Naše
městská část však hraje prim, protože myšlenka navázat na starou tradici a uspořádat vi-
nobraní, jehož věhlas nyní zaznamenáváme i za hranicemi velké Prahy, se zrodila právě na
jejím území.
Odbor kultury ÚMČ Praha 3, jako hlavní organizátor, vám zprostředkovaně přiblíží at-
mosféru středověkého způsobu života i s dobovým tržištěm. Kromě tradičních dobrot a la-
hodného moku zde naleznete středověká řemesla a dílny mistrů sklářských, kovářských,
zbrojířských, ale i vazačů knih, koželuhů, mistrů vinařských i stylovou tavernu. Atmosfé-
ra bude umocněna vystoupením kejklířů, polykačů ohně, žonglérů a písničkářů. Na své si
přijdou milovníci historických zbraní a mušketýrských scének, chybět nebude ani ukázka
vojenského ležení. Na letošní vinobraní navíc přijala pozvání řada význačných hostů na-
šeho společenského a kulturního života. Nemalou část prostoru na náměstí Jiřího z Podě-
brad jsme vyhradili našim nejmenším, kteří se mohou svézt na poníkovi, zaskákat na na-
fukovadlech, popřípadě se vydovádět na prolézačkách. 
Věříme, že si nenecháte VI. ročník Vinohradského vinobraní ujít a společně s námi při-
spějete k dobré náladě, která zde bude bezesporu panovat. 

Za tým organizátorů se na vás těší Jaroslav Brabec

P R O G R A MPátek 27. září
12:00 Gröbovka - dělostřelecká salva - sběr hroznového vína
12:30 Program na náměstí Míru (lidový folklór) 
12:30 Průvod - koštéři, kejklíři, chrliči, selky, zbrojnoši 
12:45 Šarvátka (historický šerm) – nám. Míru
13:00 Program na náměstí Míru (folklór, šermíři, hudba) 
14:30 Soutěž – kdo sní nejvíce hroznů vína – zápis do Knihy rekordů
16:00 Průvod – na náměstí Jiřího z Poděbrad
16:00 – 21:00 Pokračuje kulturní program na náměstí Míru – lidový folklór 
16:00 Žižkovanka – náměstí Jiřího z Poděbrad
17:00 Proslovy starostů a sponzorů - náměstí Jiřího z Poděbrad 
17:20 Merlet – šermířské představení
18:00 Řešeto – divadlo (staropražské písničky a scénky) 
19:00 Pancho – hudební vystoupení 
20:30 Pink Floyd Revival Band 

Sobota 28. září
13:00 Žižkovanka
14:00 Pálava – Moravský folklór
15:00 Finále soutěže (kolik se sní hroznů vína) 
16:00 Boney-M Revival Band
17:15 Rebelové rokenrolu – předání cen
18:00 Představení folklorního souboru Gaudeamus
19:00 Prohrála v kartách – hudební vystoupení 
20:45 Jana Kirschner – hudební vystoupení 
V sobotu probíhá program i na náměstí Míru od 14 do 21 hodin (folklór, historický šerm,
dechovka, folk). MČ Praha 3 si vyhrazuje právo veškerých změn v programu.

Když jsme zazvonili u manželů Mandíkových, sledoval právě pan Antonín, který ve svých
88 letech ven již příliš nevychází, čtvrtfinále mistrovství světa v kopané. I když fotbal sám
také hrával a výsledek ho jistě zajímal, přesto napínavý zápas přerušil. Inu, byl totiž důle-
žitý důvod. Mandíkovým jsme přišli popřát ke krásnému jubileu – k diamantové svatbě.
Ing. Antonín Mandík, bývalý voják, přišel do Prahy, kde vystudoval zemědělskou fakultu
z vesničky Běřín na Příbramsku, paní Marie, profesí učitelka, se narodila zase v Lucem-
burské ulici v Praze 3. Oběma diamantovým oslavencům přišel pogratulovat vedoucí
Odboru kultury ÚMČ Jaroslav Brabec spolu s Martou Valentovou, taktéž z oddělení
kultury. Kromě přání od starosty M. Českého předali dnes již vzácnou Knihu o Praze 3.
Takže pěkné další společné dny, a to nejen nad naší knihou. Text a foto Stáňa Peričová

Zdravotní úskalí léta na lékafiské pohotovosti

U dal‰ích oslavencÛ

Burãák místo vody

Rada MČ Praha 3 se v poslední době zabývala a bude zabývat problematikou volného pohybu psů.
Současná legislativní úprava umožňuje Radě stanovit ve veřejné zeleni lokality, kde je volný pohyb psů
zakázán. Taková úvaha by se nyní mohla týkat veřejné zeleně před Gymnáziem Pražačka, parků Ži-
dovské pece a vrch sv. Kříže, resp. Parukářka. Existují argumenty pro i proti takovému rozhodnutí
a stanoviska členů Rady MČ Praha 3 v této věci nejsou zdaleka jednotná. Jedná se také o záležitosti,
které se ve větší či menší míře dotýkají většího počtu obyvatel Prahy 3. Ať už majitelů psů na straně
jedné, či třeba rodičů malých dětí hrajících si na dětských hřištích i dalších občanů naší městské části,
kteří chtějí zeleň v parcích využívat ke svému odpočinku. Které argumenty jsou závažnější? Ten, že psi

potřebují dostatek prostoru pro svůj pohyb ve městě. V Praze 3 je přihlášených psů skoro 5 tisíc (celkem možná až 8 tisíc) a jejich ma-
jitelé se, celkem pochopitelně, dožadují, aby měli jít psy v blízkosti svého bydliště kam vyvenčit. Ale není už současný stav na úkor li-
dí, kteří ve městě žijí? Není poněkud bizarní, že malé děti zavíráme na malá oplocená hřiště a všude okolo volně pobíhají psi? Nejsou
logické i výhrady mnoha dalších, kteří si stěžují na to, že naše parky se stávají velkými psími záchodky a že na trávník si není pro všu-
dypřítomné psí exkrementy kam sednout? A upřímně, nenahrává takovým nekompromisním postojům vůči majitelům psů skutečnost,
že část z nich (pevně věřím, že část podstatně menší) stále nechce pochopit, že zanechat po svém psu exkrement na chodníku nebo v ze-
leni je něco naprosto nepatřičného. 
Vedení radnice, Vaši volení zástupci, chtějí znát Váš názor na tuto problematiku, aby toto případné rozhodnutí bylo učiněno po náležité
veřejné diskusi a se zřetelnou vazbou na potřeby a přání těch, kterých se týká. V dubnu letošního roku jsme vyhlásili víceméně úsměv-
né referendum, které se týkalo odtržení Žižkova od hlavního města Prahy. K položené otázce se vyslovilo překvapivě velké množství
respondentů. Po této zkušenosti pevně věřím, že obyvatelé Prahy 3 uvítají také nyní možnost vyjádřit se k podstatně vážnější otázce, kte-
rá se v nějakém ohledu dotýká většiny z nás. Vyhlašuji tedy další svého druhu referendum, týkající se volného pohybu psů. Na otázku
Zda a proč plošně zakázat či nezakázat volné pobíhání psů v lokalitách Pražačka, Židovské pece a vrch sv. Kříže můžete až do
30. září reagovat prostřednictvím našich internetových stránek na adrese www.praha3.cz, nebo písemně na adresu ÚMČ, Havlíčkovo
nám. 9, 130 85, Praha 3. Milan Český, starosta MČ Praha 3

Chceme znát vá‰ názor
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Také Domov pro opuštěná zvířata musel být kvůli záplavám vystěhován. Nyní už jsou
pejskové i kočky zase ve svém, ale bohužel je jich několikanásobně víc, než stačí pojmout
běžná kapacita domova. Řada z nich totiž nemůže po povodňových evakuacích najít své
pány. Pomozte dnes třeba právě jim! 
Odebráním co největšího počtu zvířat velmi ulehčíte přeplněnému domovu. Smutná
zvířata mohou díky vám najít svůj nový pelíšek a oplátkou za to třeba zrovna Vy najdete
dobrého parťáka do života. 
Domov pro opuštěná zvířata v Troji – tel. 35 554 242, info také na ÚMČ P-3, 
tel. 22 116 370. Děkujeme všem. -sp-
� 1439-02 – PES, střední kříženec, černý s pálením ve stáří 1 roku. Je to milý, hodný
a čistotný pejsek, vhodný do bytu. Byl nalezen bez obojku 21. 7. na Vinohradech.
� 1224-02 - desetiletý menší černý KŘÍŽENEC. Nalezený bez obojku na Žižkově 21. 6.
� 1292-02 - pětiletý americký stafordšírský TERIÉR, standardní velikosti, zlatý s bí-
lými znaky, špatně slyší. Byl nalezen na Žižkově 29. 6. bez obojku.
� 1483-02 - sedmitýdenní černohnědý KŘÍŽENEC pudla, v dospělosti bude střední
velikosti. Byl nalezen 28. 7. na Žižkově.
� 1492-02 - pětiměsíční rezavá FENA anglického kokršpaněla. Byla nalezena 29. 7.
na Žižkově.

Kdo mû chce?

� �

1. Roháčova 46/410 garáž. stání č. 26.57 12,25 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
2. Roháčova 46/410 garáž. stání č. 26.22 12,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok) 
3. Roháčova 34/297 garáž. stání č. 25.20 14,14 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
4. Ondříčkova 37/391 garáž. stání č. 25.222 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
5. Ondříčkova 37/391 garáž. stání č. 103 13,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
6. Ondříčkova 37/391 garáž. stání č. 25.99 11,00 m2 (min. nájemné 900 Kč/m2/rok)
Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách
označených značkou „Výběrové řízení č. 145.“ Obálky takto neoznačené nebo označené
neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrét-
ní prostor, o který máte zájem, a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro ten-
to prostor považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních krité-
rií výběrového řízení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného.
Podmínkou pro pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3.
Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 fi-
nanční pohledávky. (Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání (garáží),
je nutno zaslat každou nabídku s a m o s t a t n ě !) Konečný termín pro příjem vašich
nabídek bude 13. 9. 2002 v 15 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu
a služeb RMČ 16. 9. 2002. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně infor-
mován do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

MUDr. Eva Rusová, předsedkyně Komise obchodu a služeb RMČ
a Kamila Mirovičová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Na čestném vojenském pohřebišti na Olšanských
hřbitovech byla v den 60. výročí umučení v kon-
centračním táboře v Ravensbrücku (31. 7. 1942)
znovuodhalena bronzová socha komunistické
publicistky a členky meziválečného zastupitelstva
hlavního města Prahy Jožky Jabůrkové. Přibližně
čtyřmetrová socha od Věry Merhautové stála pů-
vodně v Praze 5 – Košířích a poté v depozitáři. Po
pamětní desce je tak na Praze 3 druhou důstojnou
připomínkou na tuto bojovnici proti fašismu.

Text a foto Eva Horníčková

Ve snaze oživit tradici klasických „salonů”, na kterých mohla široká škála výtvar-
ných umělců představit svou práci, vznikla myšlenka pořádání přehlídky děl vý-
tvarníků (věk nad 25 let), kteří bydlí, pracují nebo studují v Praze 3, popřípadě k ní
mají jiný blízký vztah.
1. Každý z účastníků má právo vystavit jeden obraz (kresbu, grafiku) či jednu plastiku ne-
bo obraz a plastiku. 2. Dílo musí být adjustováno tak, aby mohlo být bez problémů zavě-
šeno či jinak instalováno. 3. Všechna díla musí být označena jménem autora a uvedením
názvu, roku vytvoření a rozměry. 4. O zařazení díla k vystavení a o jeho instalaci rozho-
duje s konečnou platností výběrová komise. 5. Výstava nebude pojištěna. 6. Při předání
díla zaplatí každý účastník instalační poplatek 200 Kč, který mu bude v případě nevysta-
vení díla vrácen. 7. Díla je třeba předat 6. nebo 9. září 2002 sekretáři Salonu na Odbo-
ru kultury, ÚMČ P-3, Lipanská 14, 3. patro. 8. Informace a přihlášky na tel. Odbor kul-
tury - 22 116 350 a v Atriu, Čajkovského 12 - 22 721 838.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení pro kulturu

MČ Praha 3 vyhlásila fotografickou soutěž „Žižkov 21.
století”, do které se mohou přihlásit občané od 16 let.
Těšíme se na fotografie na téma ● Proměny Žižkova
● Kulturní a společenský život na Žižkově ● Člověk
a příroda ● Snímek typický pro Žižkov
Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné foto-

grafie je 18x24, příp. 15x21 cm, odvozeniny při zachování delší strany. Fotografie ozna-
čené na rubové straně jménem, adresou a příp. telefonem zašlete na adresu Městská část
Praha 3, oddělení pro kulturu, Havlíčkovo nám. 9.
UZÁVĚRKA soutěže je 14. září 2002.
Vyhodnocení provede odborná porota a účastníci soutěže budou vyrozuměni do konce zá-
ří. Ceny vítězům budou předány při vernisáži výstavy z fotografií soutěže „Žižkov 21. sto-
letí” 15. 10. 2002. Vítězné snímky najdete v Radničních novinách a na internetových
stránkách MČ Praha 3.
Ocenění: 1. místo - 2000 Kč, 2. místo - 1500 Kč, 3. místo - 1000 Kč, Čestné uznání - 500 Kč.
U vítězných a vystavených snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propa-
gaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěžní fotografie se autorům nevracejí - zůstá-
vají vyhlašovateli soutěže. Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení pro kulturu

Křižovatka U Bulhara je v současné době často zmiňována v souvislosti s nově budovaným přemostěním. O nezbytnosti
této stavby jsme již psali v lednovém čísle našich novin. Dříve, než se zaměříme na další postup výstavby a na dopravní
omezení s ní spojená, připomeňme si krátce historii této lokality.

Nechtějí žít za zdmi domovů důchodců nebo
ústavů, ale i ve svém věku touží po plnohod-
notném životě. Jsou nepostradatelní v pomo-
ci svým dospělým dětem s jejich ratolestmi. 
Ano, mluvím o těch seniorech, kteří jsou nějakým způsobem po-
stiženi. Buď se s přibývajícím věkem obtížněji pohybují, nebo se
může jednat o celoživotní handicap. Tito lidé mnohdy projevují
velkou životní sílu a nám nezbývá, než ji obdivovat. Ale pouhý ob-
div: „Ta paní je prostě skvělá“, by mohl být doplněn možná i do-
cela malým činem.
Nedaleko domu, kde žiji, taková skvělá paní bydlí. Chodí sice
o jedné francouzské holi, ale často jsem ji potkávala se dvěma ma-
lými vnuky-dvojčaty. Dnes už kluci vyrostli a teď ji vídávám –
protože se opravdu nepohybuje snadno – odjíždět starou škodov-

kou k jejím „mla-
dým“. Ale ouha,
když se večer vrátí,
nemá kde zaparko-
vat. Přesto, že má re-
zervované a patřič-
nou tabulkou pro
člověka tělesně po-
stiženého označené
parkovací místo, stá-
vá se, že na něm sto-
jí cizí auto. Ona pak
musí odjet dál, než se
jí škodovku podaří
někde umístit, a tou
naší dlouhou ulicí se
pomalu a těžce vrací
ke svému domovu. 

Říkáme si kulturní národ. Ten by ale měli
tvořit kulturní lidé. A ohleduplnost vůči
slabšímu je přece součástí kulturnosti. Místa

takto rezervovaná by proto měla být pro každého slušného řidiče
tabu.
Velmi bych si přála, abych už nikdy nemusela vidět tu starou paní
bezradně se rozhlížet, kde zaparkuje.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Co dělat, pokud se ocitnete v podobné situaci, jsme se zeptali na
Oblastním ředitelství Městské policie Praha 3: „Řidič nesmí za-
stavit a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro kte-
ré je parkoviště vyhrazeno“ – v tomto případě řidič porušuje usta-
novení dle § 27 odst. 1, písm. o) Zák.č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemní komunikaci. Dále se řidič dopustí přestupku proti bez-
pečnosti a plynulosti sil. provozu dle § 22 odst.1, písm. e) Zák.č.
200/1990 Sb., o přestupcích - pokud „Neoprávněně zastaví nebo
stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené
značkou O1“. V blokovém řízení lze uložit za tento přestupek po-
kutu do výše 5 000 Kč. 
V případech, kdy se člověk tělesně postižený dostává do kompli-
kovaných situací způsobených bezohlednými řidiči, kteří nere-
spektují dopravní značení „vyhrazená parkoviště“, se může obrátit
na strážníky Městské policie – bezplatně na tel. číslo 156 nebo OŘ
MP Praha 3 tel. 22 78 25 08.
Strážník Městské policie má oprávnění dle § 17a odst.1, Zák.č.
553/1991 Sb., o obecní policii, použít technický prostředek
k zabránění odjezdu vozidla „Botička“ a následného projednání
přestupku, nebo ve smyslu § 11 odst. 1, Zák.č. 553/91 Sb. umístit
na vozidlo Výzvu pro nepřítomného pachatele přestupku, aby se
dostavil ve stanovenou dobu na určené místo k podání vysvětlení
- projednání přestupku. Foto M. Púčiková

Již tradičně pořádají kurátoři z třetího a desátého pražského obvodu letní tábor pro dě-
ti ze sociálně slabších a disfunkčních rodin. Pro většinu z nich je to jediný prázdnino-
vý výjezd mimo Prahu. O tábor je obrovský zájem a už od Vánoc musí hlavní vedoucí
odpovídat na stále častější otázky: „Bude tábor?“ a „Pojedete s námi i letos?“ O letoš-
ních prázdninách odjelo na dva týdny do Seletic u Nymburka 42 dětí se šesti vedoucí-
mi. Bohužel, další zájemci museli být z kapacitních důvodů odmítnuti. Na táboře se set-
kávají děti z českých i romských rodin a přes počáteční rozpaky jim bohatý a náročný
program umožní se navzájem lépe poznat a také si uvědomit, že jsou vlastně stejní. Ve-
doucí pro malé táborníky připravili kromě již tradičních a oblíbených táborových her,
jako třeba sportovní olympiáda či karneval, i přednášky na téma romská historie a rom-
ská kultura, nechyběla ani praktická výuka základů první pomoci. Nápaditost a zruč-
nost děti potvrdily tím, že si za hodinu dokázaly vyrobit masku na večerní maškarní bál
(foto), naopak více času všem přihlášeným zabrala příprava na netrpělivě očekávanou
volbu Miss a Missáka. Vzpomínat se určitě bude i na výlet do Českého Ráje a na kr-
mení lachtanů v liberecké ZOO. A na závěr můžeme prozradit, že z tradičního spor-
tovního zápolení vyšly žižkovské děti se ctí. „Nic naplat, jsou zkrátka šikovnější,“ říká
hlavní vedoucí Irena Melmerová. redakce,

foto Irena Melmerová

Volné nebytové prostory 

Znovuodhalení
sochy J. JabÛrkové

Mâ Praha 3 pofiádá ve dnech 12.- 29. záfií ve v˘stavní síni Atrium

II. ÎIÎKOVSK¯ V¯TVARN¯ SALON

Fotografové - blíÏí se uzávûrka soutûÏe!

Jak probíhá pfiemostûní Seifertovy ulice

Po založení Nového Města Pražského Karlem IV. se údolí, ve kte-
rém se později zrodil Žižkov, nalézalo za novoměstskými hradba-
mi. Procházela tudy stará cesta vedoucí Horskou (též Šibeniční ne-
bo Novou) branou přibližně dnešní Husitskou a Koněvovou ulicí.
Od ní odbočovala Olšanská cesta (zhruba dnešní Seifertova ulice)
a nad touto odbočkou se nalézalo staroměstské popraviště (v blo-
ku mezi ulicemi Příběnická a Řehořova). Křižovatka Bulhar jako
výchozí bod postupně měnila svou tvář, zásadní změny doznala při
výstavbě dálničního průtahu středem města v 70. letech 20. stole-
tí. Tehdy byla zbořena řada domů, např. hotely Dolejška a Myška.
Název Bulhar prý vznikl v době balkánských válek proti Turkům,
kdy L. Marold namaloval své tetě trafikantce na firemní štít urost-
lého bulharského jonáka... Na závěr snad jen letmou zmínku
o tom, že první žižkovský dům postavený za železničními mosty
vešel ve známost díky Neffově pentalogii o rodinách Bornů a Ne-
dobylů, reprízované nedávno Českou televizí.

Co nás ãeká v nejbliÏ‰í dobû
V letních měsících byly dohotoveny betonové opěry nového mos-
tu, osazeny železobetonové konstrukce a provedena betonáž mo-
stovky. Na říjen a listopad jsou plánovány práce v kolejišti a do-
končovací práce na chodnících a komunikaci v Seifertově ulici.
Nové mostní konstrukce budou z estetických důvodů a pro zacho-
vání „historičnosti” tohoto místa obloženy kameny. Pokládku nos-
né ocelové konstrukce mostu, kterou použije investor stavby, tj.
České dráhy, vyvinul dodavatel stavby, tj. sdružení firem Metro-
stav a Železniční stavitelství Praha společně s projektantem
SUDOP Praha. Práce budou provedeny bez původně plánované
výluky tramvajové dopravy. Omezení dopravy pod mosty budou
pouze bezpečnostního charakteru, a to výhradně krátkodobé
a v nočních hodinách. V březnu 2003 bude zahájena výstavba dru-
hé části mostu. Na začátku bude snesen zbytek starých, nevyhovu-
jících ocelových konstrukcí, v létě pak bude demolována nízká zá-

stavba podél jižního chodníku, který bude poté vystavěn v odsu-
nuté a rozšířené podobě. Kvůli nutnému rozšíření a zahloubení
Seifertovy ulice a tím vyvolaným přeložkám inženýrských sítí, bu-
de přechodně přeložena stávající tramvajová trať a na 13 měsíců
(únor 2004-březen 2005) bude vyloučena individuální automobi-
lová doprava v úseku Italská-Bulhar. Autobusová linka č.135 bude
ukončena na Churchillově náměstí. Pohyb tramvají a chodců v zá-
sadě omezen nebude. Náhradní objízdné trasy pro individuální do-
pravu budou včas oznámeny a označeny.

Co nás v souãasné dobû nejvíce trápí
Je nepochybné, že stavba takového rozsahu a důležitosti se neobe-
jde bez jistých dopravních komplikací. Radnice Prahy 3 se proto
spojila s republikovou i městskou policií, která nyní na zdejší au-
tomobilový provoz dohlíží. Neukázněné řidiče za špatné parková-
ní či předjíždění kolony po tramvajovém tělese ihned pokutuje,
a tak stížností nespokojených cestujících výrazně ubylo.
V˘sledkem bude bezkolizní prÛjezd kfiiÏovatkou jak

pro cestující MHD, tak pro automobily
Tři jízdní pruhy budou určeny pro osobní dopravu, tramvajové těle-
so bude výškově odděleno od oboustranných a osvětlených chodní-
ků pro pěší, jednotlivé úrovně budou navíc odděleny zelení, čímž
tento úsek ulice získá charakter bulváru. Oba chodníky nově propo-
jí lávka pro pěší naproti Příběnické ulice. Takto upravená komuni-
kace umožní ve směru od Žižkova plynulejší a kapacitnější průjezd
křižovatkou a dlouhé fronty aut i tramvají se tak již stanou minulos-
tí. S ohledem na výše popisovanou změnu výškových parametrů uli-
ce Seifertova dojde ke změně jednosměrnosti v ulici Řehořova. Od-
bor dopravy ÚMČ Praha 3 vede v současné době se SUDOP Praha
jednání, jehož cílem je dosažení optimální dopravní obslužnosti uli-
ce Řehořova a nejbližšího okolí. Eva Horníčková

Podklady a foto ing. Ivan Pomykáček, odpovědný projektant
stavby, SUDOP Praha a.s.

Îijí mezi námi

Na tábofie se v‰em líbilo

Armování severní opěry mostu, foto ze začátku července Vysouvání ocelové části nosné konstrukce přes ulici při za-
chování provozu pod mostem, foto pořízeno 12.-14. 8.
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Víte, že..? Některé druhy ptactva jsou ve fázi rozmnožování závislé na hnízdech budovaných ve stromových dutinách? Mohou si je buď
aktivně vytesat (datel, strakapoud, sýkora parukářka, sýkora lužní), nebo jsou odkázáni na dutiny již existující (sýkora modřinka, sýko-
ra koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsek). Dutinoví pěvci jsou významnou složkou společenstva parků a zahrad a zvýšení jejich
stavu je možné napomoci klasickým vyvěšováním budek.

● Křížek, Vítkov, Židovské pece hlásí nedostatek ptačích apartmánů
Současný styl správy parků vede k vzhledové kultivovanosti a také ke zvýšení návštěv-
nosti. To je dobře a všichni se jistě shodneme, že se v této oblasti vykonalo mnoho dob-
rého a že žižkovské parky dostaly novou, přívětivou tvář. Současně však také sleduje-
me negativní stránku - úbytek nerušených zákoutí, starých doupných stromů
a příležitostí k hnízdění zpěvného ptactva. 
● Příprava akce a nástup stavební čety
Alespoň pro nejvýznamnější parky jsme se proto rozhodli vyrobit dostatečné množství
budek a po analýze situace jsme vybrali budku typu sýkorník s vletovým otvorem 32
mm. Materiál byl objednán a transportován ve spolupráci se Správou CHKO Český
kras. (Děkujeme !) Výroba probíhala na letním táboře oddílu Koniklec a zahrnovala
konstrukci budky a její nátěr. Později byla na zadní stranu výrobku připevněna oka za-
jišťující úvaz ke stromu roztažným plastovým materiálem. (Metoda je maximálně šetr-
ná k dotčeným dřevinám.) Rozmístění budek a jejich zakreslení do podrobných map
proběhlo v červenci, po dohodě s ÚMČ Praha 3 a Magistrátem hl. m. Prahy. Celkem
122 budek bylo rozmístěno: na Vítkově (75), vrchu sv. Kříže (25) a v parku Židov-
ské pece (22).
● Kdo daroval potřebné zlaťáky a stříbrňáky a komu patří dík
Projekt finančně garantovali a vděk nejen ptačích rodin si zaslouží Úřad městské čás-
ti Praha 3 (děkujeme radě a zastupitelstvu) a OMZ Magistrátu hl. m. Prahy. Envi-
ronmentální výchovu a vzdělávání nejen na téma hnízdění ptactva a zvyšování popula-
ce pěvců, prováděnou v průběhu roku v dětském oddíle Koniklec, podpořilo MŽP
a ČSOP v programu „Národní síť středisek environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty -Pavučina“.
● Ale to ještě není všechno…

Zanesení polohy budek do map i jejich pečlivá identifikace (každá budka je diskrétně zelenou barvou označena ve formátu počáteční
písmeno parku + číselné pořadí a logem “KONIKLEC” na přední straně) umožní kontrolu, opravy a vypracování hnízdních map. Tuto
činnost budeme zajišťovat i nadále a o výsledcích pravidelně informovat. Abychom mohli co nejdříve zajistit nápravu a udržovat budky
v kontinuálním množství a funkčním stavu, prosíme vás o spolupráci. Pokud naleznete nějakou naši budku poškozenou, oznamte nám
to laskavě na: 01/71. ZO ČSOP Koniklec, Chelčického 12, Praha 3, tel. i zázn.: 22 71 21 89, koniklec@volny.cz.

Za ZO ČSOP Koniklec děkuje Hynek Jebavý (Redakčně upraveno)

Na celý rok 2002 se v rozpočtu MČ Praha 3 pro správu veřejné zeleně – položku oprava a údržba stavebních prvků a mobiliáře vyčle-
nila částka 1,1 milionů korun. Ovšem již za 1. pololetí dosáhly výdaje na záměrné devastace kolem 900 tisíc korun a práce za dalších
200 tisíc korun byly objednány. Rada MČ Praha 3 musela proto posílit rozpočet pro letošní rok o dalších 940 tisíc korun. Jen pro před-
stavu seznam těch nákladnějších investic, které daly dohromady téměř milion korun: Park Židovské pece – opravy zábradlí, nátěry la-
vic a zídek. Vrch sv. Kříže – oprava dětského hřiště, Žižkovo náměstí – obnova oplocení hřiště, oprava vodovodní šachty a dětského
hřiště, nám. J. z Lobkovic – oprava dětského hřiště a laviček, opravy oplocení, kolotoče a sedáků ve vnitroblocích nebo odstranění roz-

bitých laviček na Škroupově nám. To mi
připomíná, že v jednom čísle vám radostně
přineseme pěknou fotku, co je kde nového
a v dalším už to není pravda - jako třeba na
snímku z Židovských pecí, kde nové hou-
pačky vydržely právě ten pouhopouhý mě-
síc! Z jedné zmizelo sedátko a pro jistotu
z obou šplhací lano. Ale nakonec přece jen
dobrá zpráva - poblíž Luční ulice bylo nově
opravené pískoviště s plůtkem a opraveny
lavičky.
Radnice žádá městskou policii, aby místům
s dětskými hřišťmi věnovala zvýšenou po-

zornost, především ve večerních a nočních hodinách.
Stejně tak je i na nás, abychom v případě jakéhokoliv
vandalismu volali buď linku 156 – Městská policie,
nebo Oblastní ředitelství Městské policie Praha 3 
22 78 25 08. Stáňa Peričová, Petr Blažek 

foto M. Púčiková, S. Peričová 

Na jižním svahu Vítkova se dokončuje výstavba závlahového vodovodu.
Potrubí uložené v hloubce 35 cm zabezpečí stejnoměrnou a pravidelnou závlahu v tep-
lotně velmi exponovaném svahu. V první etapě budou nákladem 1 487 000 Kč zprovoz-
něny téměř tři kilometry zavlažovacího systému, na příští rok se připravuje vybudování
závlahového vodovodu v prostorách trávníků u dětského hřiště. Stavbu i následný servis
provádí firma Gartensta. Projekt i instalaci zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy - Odbor měst-
ské zeleně. -pú-, foto ing. Jana Onderová

Zpráva pro účastníky soutěže „Za kapkou
rosy“ – 7. ročník
S nadšením jsem přijala zprávu, že v Praze opět
hnízdí sokol stěhovavý, dokonce ve středu města.
Komentovaly to zprávy nejen v rozhlase (týdeník
Meteor), ale i v tisku – navíc i webová stránka na
internetu www-ext.rozhlas.cz/sokoli/. Ta jedineč-
nost a vzácnost jejich výskytu byla zdůrazněna
i v 7. ročníku naší ekologické a přírodovědné sou-
těže pro Prahu 3 „Za kapkou rosy“, ve které (otáz-
ka č. 2) je dotaz, kde sídlí sokoli v Praze. V době
vzniku formuláře soutěže bylo hnízdění sokolů
v Praze velmi potěšitelnou zprávou, dnes to však
už pravda není, sokoli z města zmizeli. A tak upra-
vuji tuto otázku do minulého času: Kde na jaře
hnízdili (nikoli kde hnízdí) sokoli v Praze ? 
Samozřejmě program obnovit výskyt sokolů
v Praze trvá – i když je to tak trochu běh na dlou-
hou trať. Sokoli pomohou redukovat stav holubů
ve městě, ti tvoří až 80 % jejich potravy. Loví je
hlavně v letu. Populace sokola stěhovavého silně prořídly hlavně v 60. letech v důsledku
používání herbicidů. Nyní patří mezi silně ohrožené živočichy a i na našem území je so-
kol velmi vzácný.
Symbol sokola a spolu i sokolnictví má u nás mnohaletou slavnou i kulturní tradici, so-
kol je považován za heraldického ptáka slovanských národů. Ani na to bychom neměli za-
pomínat. RNDr. Věra Toběrná, CSc., autorka soutěže

Nedělní procházka lesem
Už jsem si zvykla, že život ve městě je pro matku malých dětí poměrně nebezpečný.
Dítě je třeba vodit za ruku přes silnici, neboť ne všechna auta respektují červenou na
semaforu a zebru na silnici považují za samoúčelnou ozdobu asfaltu. Po chodnících
vodím děti za ruku raději také. Jsou plné parkujících a popojíždějících vozidel, pozůs-
tatků po psících a hlavně je tu vždy dostatek veselých štěňátek, co si chtějí jenom
trochu hrát. Protože se synek psů bojí, chodíme za ruku i po parku. Jediné místo, kde
děti dosud vesele a neorganizovaně pobíhaly, byl les. I to se změnilo. Naše oblíbená
vycházková trasa podél Berounky se spontánně změnila v cyklistickou stezku. Chůze
po ní připomíná průchod minovým polem. Kolo zleva, kolo zprava, kola přede mnou,
kola za mnou. Děti radostně skáčou do louží, do křoví a do bahna. Náš průvod tak
nabyl určitých vojenských rysů, vepředu i vzadu kráčejí matky a křičí – pozor kola!
Protože kola jezdí pořád, děti z příkopů raději nevylézají. Kola nemají zvonky,
tachometry nezvoní, a tak přítomnost sportovců za zády musíte odhalit intuicí,
vykroutit si krk, nebo jít pozadu. Na jedné lesní cestě naše polovojenská jednotka roz-
pustila útvar a děti začaly neorganizovaně pobíhat. A v tu chvíli se objevila kolona
horských cyklistů nacvičujících rychlý sjezd. Za velkého řevu
dozírajících matek děti naskákaly do přilehlých keříků.
Jen Matěj zpanikařil a neuměl si vybrat, na kterou
stranu má prchnout. První jezdec při pokusu zas-
tavit dostal smyk a upadl, což ovšem roz-
zuřilo jezdce číslo dvě. Začal hlasitě
nadávat nejen Matějovi, ale nám
všem, blbečkům, co chodíme
pěšky. Vyšlo najevo, že dle
představ cyklistů bychom i po
naučných stezkách mohli
chodit pěšky, ale na ty děti si
musíme dávat pozor, aby
nepřekážely. Zkrátka, za ruku
nebo v příkopě. 
Cyklisté vítězí právem sil-
nějšího… 
Příští výlet s návštěvou lesa ab-
solvujeme celý autem. 

Michaela Púčiková

Stavût nebo niãit – kdo vyhraje? 

Nové byty pro ptaãí nájemníky

Sokoli si porouãet nedají aneb Ïivot je zmûna

Jediný oddíl sportovní gymnastiky, který
byl v Praze 3 založen v roce 1962, dnes
najdete pod hlavičkou Sokol Žižkov II
(dříve Spoje Praha) v sokolovně v ulici Na
Balkáně 812, poblíž zastávky Chmelnice.
V oddíle je přípravka pro holčičky od 4 do
7 let a závodnice od 8 let. V tomto věku se
mohou účastnit - pokud se kvalifikují -
Přeboru Prahy. Jinak jezdíme po různých
soutěžích po celé ČR. V srpnu pořádáme
letní a v únoru zimní (lyžařský výcvik)
soustředění. V září každoročně probíhá
pod vedením zkušené trenérky paní Petrá-
kové nábor nových členek, a to vždy
v pondělí a středu od 16 hodin. Podrobněj-
ší informace získáte na tel. 0723/74 26 51
nebo 66 31 45 25 (19-20 h). 

Na vaši návštěvu se těší 
Mgr. Svatopluk Čapek

Oddíl sportovní gymnastiky je u nás jiÏ 40 let

âistírna odpadních vod pro Prahu nefunguje
V centrální čistírně odpadních vod pro hl. m. Prahu došlo k přelití hrází a k zatopení pros-
toru čistírny. Tím přestala plnit svou funkci a veškeré odpadní vody  tečou přímo do
Vltavy.  Tento stav bude trvat delší dobu,  neboť kromě oprav technického zařízení bude
třeba znovu obnovit biologický proces čištění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že vešk-
eré nečistoty, které kanalizace odvádí,  negativně ovlivní kvalitu vody ve Vltavě, je třeba,
aby obyvatelé vypouštěli  pouze nejnutnější znečištění  a uvědomili si, že se většina
nerozpuštěných látek v řece usadí. 
PraÏská vodohospodáfiská spoleãnosti (PVS) upozorÀuje obãany, Ïe je zakázáno
vypou‰tût do kanalizace odpadní vody obsahující: 
chemické látky (zbytky nátěrových hmot, ředidla, organické látky - benzin), zbytky
potravin, slupky apod. 
Zakázáno je používat desintegrátory, které tyto odpadky pouze rozmělňují; fritovací
a jiné oleje a veškeré mastné vody (použitý fritovací olej i tuky ze smažení  je možné
např. nalít do láhve od balené vody a odložit do popelnice). 
Doporučuje se omezit spotřebu toaletního papíru a pokud možno zvýšit spotřebu
vody, sníží se tak koncentrace znečištění. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Zveme malé, velké,  mladé, staré, hodné a ještě hodnější na super týden aneb 

OBRMÁNIE S MAXIM TURBULENC
3. a 4. září od 13.00 HRY V PARCÍCH A ZAHRADÁCH PRAHY 3 (hrajeme Petanque, Abalone, Kroket, žonglujeme)

8. září od 14.00 OBŘÍCI V DDM Prahy 3 A OKOLÍ (koulení-soutěžení na všem co má tvar kola a velikostí připomíná obra)
8. září od 17.00 MAXIM TURBULENC s „maxi“ diskotékou Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, vstupné 20-50 Kč

14. září od 14.00 STREET DAY PARTY – soutěže na koloběžkách, in-line bruslích, skatech a pod. Židovské pece, Praha 3
Mimo Maxim Turbulenc vstup na akce zdarma !!!!!!!!!!

Info: www.ddm-p3.cz, 02/ 7177 1012 (...25,26)

Lavičky z náměstí Jiřího z Poděbrad se před chystanou
rekonstrukcí neztratily – hned se pro ně našlo místečko
na dětském hřišti Na Balkáně, kde nahradily ty zdejší,
zdemolované.

Nová dřevěná dvojitá okna v uliční fasádě vč. replik kování, nátěru a nového parapetní-
ho oplechování. Těmito 12 okny v 1. patře byl v ZUŠ Štítného dokončena celková výmě-
na oken uliční fasády.
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Vybrat ten správný název pro radniční galerii nebylo jednoduché. Přesvědčili se o tom
radní naší městské části, protože se jim na stole sešlo hned několik návrhů. Nakonec se
přiklonili ke konzervativní, ale o to pragmatičtější variantě „Galerie pod radnicí“. 
Bohužel, Odbor kultury Městské části Praha 3 zde pod novým názvem stihne realizovat
pouze jednu výstavu, která započne slavnostní vernisáží 16. září od 17 hodin. Výstava
se koná u příležitosti VI. ročníku Vinohradského vinobraní a potrvá do 29. září. Jedná se
o výstavu plakátů, obrazů a grafických vizuálů nestora a dvorního umělce projektů Vino-
braní, Masopust a Pivobraní - Martina Velíška.
Poté bude galerie do prosince t.r. z důvodů sanačních prací uzavřena. Milovníci umění
však nemusí truchlit, protože naše městská část jedná s Českou stavební spořitelnou Čes-
ké spořitelny, která se na třetí obvod nedávno přistěhovala, o využití vstupního foyer
pro realizaci výstav, které nebude možné uskutečnit na radnici.
Na slavnostní zahájení výstavy Martina Velíška v suterénu radnice jste všichni srdečně
zváni. Současně připomínáme, že další výstavy budou dočasně na adrese Vinohradská
180, Praha 3. Věříme, že i přes tato provizorní opatření nám nadále zachováte přízeň. 

Jaroslav Brabec

6. roãník hudebního festivalu v Praze 3 pod zá‰titou
Ministerstva kultury âR a Mâ P-3 • 17. 9. - 16. 11. 2002

● 22. 9. ne 19.30 hod.
AMADEUS V ARCOTELU, zahajovací koncert festivalu
● 25. 9. st v 16 hod.
SMETANOVSKÁ HISTORIE OLŠAN - kostel sv. Rocha, koncert
a vycházka 
● 28. 9. so v 15 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ VYZVÁNĚNÍ PRAŽSKÉ ZVONOHRY
- Škroupovo náměstí
● 1. 10. út v 19 hod.
BACH PRO ANNU MAGDALÉNU - kostel sv. Anny, Jeseniova ul.
● 3. 10. čt v 19.30 hod.
100. JUBILEUM VINOHRADSKÉ NEMOCNICE - Vinohradská
nemocnice
● 8. 10. út v 19.30 hod.
130 LET SOKOLA - 130 LET ČESKÉ HUDBY- Sokol Žižkov
Zpravodajství o festivalu www.zizkov.cz/festival. Předprodej vstupenek,
programové brožury zajišťuje výhradně prodejna T. T. T., Táboritská 26, tel.,
fax 222728842. Vstupenky v místě konání koncertů pouze hodinu před
začátkem koncertu!

Vážení hádankáři, vaším dnešním úkolem je určit, co náš snímek zachycuje a kdy a kde
byl pořízen. Abychom vám hádání trochu ztížili, připojte laskavě k vaší odpovědi stručný
text. Na vaše dopisy se těšíme do 13. září na adrese: Radniční noviny, Lipanská 7, 130
85 Praha 3. Na vylosovaného výherce čeká v naší redakci kniha podle vlastního výběru.

redakce

Dětský oddíl Koniklec pracující v rámci 01/71. ZO ČSOP Koniklec zahajuje letos již
21. sezónu práce s dětmi a mládeží, která se skládá z pravidelných schůzek (každý týden
ve středu od 16.30 do 19 hodin), výprav a letního i zimního tábora. Všem zájemcům:
první letošní schůzka bude ve středu 4. 9. 2002 v naší klubovně v Chelčického 12, P-3.
Těšíme se na další nováčky a spoustu báječných akcí. Podrobnější informace obdržíte od
vedoucí oddílu Barbary Koucké (0605/572378) nebo její zástupkyně Alice Wollerové
(0602/887799) nebo koniklec@volny.cz.

- Nevíte kde? Třeba v zájmovém kroužku při ZŠ Chmelnice na Jarově, který se zabývá
železničním modelářstvím. Během roční existence žáci postavili několik dílů společného
kolejiště, na kterém již měli možnost si nejen pohrát s vlaky, ale také se dozvědět základ-
ní zákonitosti provozu na skutečné železnici. 
Stavba modelového kolejiště není náročná a mimo instruktážní práce na společných dí-
lech si každý člen může zhotovit i vlastní díly, které připojí ke společnému kolejišti. Vý-
sledky roční práce kroužek prezentoval letos v červnu na výstavě na hlavním nádraží
v Praze, kde mohli diváci zhlédnout provoz vlaků na kolejišti o délce přes 15 m. Nadše-
ní dětí a uznalé ohodnocení precizního provedení je nejlepší inspirace k další práci. Člen-
ství v kroužku je nyní otevřeno také dětem z dalších škol i dospělým. 
Ukázky práce a další informace najdete na www.volny.cz/kzm.praha. -sp-

Přestože se v dnešní uspěchané době hoj-
ně využívají už jiné způsoby komunikace
než bývalo klasické psaní pohledů či dopi-
sů, bez služeb pošty se stejně neobejdeme.
Proto se sluší připomenout, že letošního
20. srpna tomu bylo právě 130 let, co se
otevřely dveře prvního c. k. poštovního
a telegrafního úřadu na Žižkově. 
V knize Adolfa Srba a JUDr. Josefa Houby
Město Žižkov, vydané vlastním nákladem
v roce 1910, se píše: „C. k. poštovní a tele-
grafní úřad Žižkov 1 počal úřadovati 20. srp-
na 1872 v domě čp. 206, kde dosud se říká
Na staré poště. Roku 1880 přesídlil do domu
čp. 260 na Prokopově náměstí, kdež dosud
se nalézá a kterýž roku 1899 byl k účelům
pošty účelně zařízen… Poštovních schránek
jest v městě 43. Tento c. k. poštovní úřad vy-
konává všechnu působnost do oboru poštov-
nictví spadající… Ministerským nařízením
ze dne 12. listopadu 1896 bylo povoleno zří-
zení c. k. poštovního úřadu 2 v Žižkově a dne 21. listopadu 1896 byl úřad ten v domě čp. 413 na Sladkovského náměstí otevřen. 
V listopadu 1908 přestěhoval se úřad do větších místností v Karlově třídě (nyní Seifertova – pozn. red.) čp. 495… C. k. poštovní úřad 3
v Táboritské ulici čp. 1094 byl otevřen 16. června 1909… C. k. poštovní úřad 4 v Poděbradově třídě (nyní Koněvova) čp. 427 byl otev-
řen 1. září 1910…“
Česká pošta připravila ke svému svátku moc pěkný dárek. Vydala příležitostné dopisnice a poštovní razítko s erbem Žižkova, dle poš-
tovní terminologie nazvané „denní razítko s erbem“. Takže sběratelé! Obojí zmíněné je k dostání pouze na poště Praha 33 Zelenky Haj-
ského, P-3 (u křižovatky Ohrada), objednat to lze také písemně na dobírku u vedoucího této pošty.
Pokud vám razítko nestačí a chcete víc, podívejte se zde také na jednu z pravidelných výstav. A světě div se, tentokrát to bude zrovna
výstava fotografií k 130. výročí otevření pošty na Žižkově – potrvá do 24. 9. Eva Horníčková a Stáňa Peričová

Říkejme tomu jak chceme, ale stále je to starý, dobrý bungee jumping, který spatřil světlo světa v Polynésii jako domorodý rituál. Slo-
vo „bungee“ ve slovníku nenaleznete a samo o sobě nemá v dnešním světě žádný význam. Až teprve záměna původní liány za elastické
lano dala výše zmíněnému rituálu pojmenování bungee jumping. Avšak slovo bungee neoznačuje lano, které vás jistí, ani žádnou jinou
část výstroje. Průkopníkem bungee jumpingu je Novozélanďan A. J. Hackett, který spojením původního, ale poangličtělého výrazu „bun-
gee“ a anglického slova „jumping“ vytvořil označení tohoto sportu. Během dlouhé pouti světem až do Evropy lidé toto slovo zkomolili
na bungy, bunjy atd. Není pravdou, že by tyto pojmy znamenaly odlišnou techniku či použitou výstroj pro skok. Bungee jumping je jen
jeden, pouze se stále objevují spekulanti, kteří vymýšlejí již vymyšlené a často přitom poškozují dobré jméno a pověst druhých. A ruku
na srdce, vždyť v ČR je to běžné.
Shrnu-li základní informace, bezpečně se skáče s úvazem za kotníky, rozhodně ne za pas, na elastických lanech bez statických linek či
podobných výmyslů. Opravdovou bezpečnost vám zajistí pouze absolutní profesionalita provozovatele, který pro vás připraví a spočítá
skok s naprostou přesností a neskrývá se za nějaké statické linky v lanech (to už potom opravdu není bungee jumping, ale pouze nepo-
vedená náhražka). Pokud máte zájem o podrobné informace, obraťte se prosím na Asociaci Bungee Jumpingu.

Hynek Kliment, president Asociace Bungee Jumpingu, Praha 3

1. ZŠ Jeseniova - 436 bodů, 2. nám. Jiřího – 364, 3. Lobkovicovo
nám. – 359, 4. Lupáčova – 332, 5. Chelčického - 262
Album vítězů: 1993–94 ZŠ Lobkovicovo n., 94–95 Chmelnice, 95–96
nám. Jiřího, 96–97 Jeseniova, 97–98 Jeseniova, 98–99 Jeseniova,
1999–2000 Lupáčova, 2000–01 Lupáčova, 2001–02 Jeseniova 

Hry tfietího tisíciletí 
– Sportovní den ÏiÏkovsk˘ch ‰kol 

● Atletický štafetový závod 10x l kolo: mladší žáci a žákyně:1. ZŠ Je-
seniova, 2. Lobkovicovo n., 3. Pražačka, starší žáci a žákyně: 1. ZŠ
Jeseniova, 2. Pražačka, 3. Perunova
● Plavecký štafetový závod 10x l bazén: mladší žáci a žákyně: 1. ZŠ
Jeseniova, 2. Pražačka, 3. Vlkova, starší žáci a žákyně: 1. ZŠ Jeseni-
ova, 2. Perunova, 3. Vlkova
● Turnaj ve streetballu: skupina A: 1. ZŠ Havlíčkovo, 2. Jeseniova,
3. Chelčického
Skupina B: 1. ZŠ Lobkovicovo n., 2. Perunova, 3. Vlkova, finále:
1. ZŠ Lobkovicovo n., 2. Jeseniova, 3. Havlíčkovo n.
● Konečné pořadí turnaje ve vybíjené: 1. ZŠ Lobkovicovo n., 2. Je-
seniova, 3. nám. Jiřího
● Turnaj žižkovských škol v kopané: skupina A: 1. ZŠ n. Jiřího,
2. Lupáčova, 3. Vlkova, skupina B: 1. ZŠ Jeseniova, 2. Pražačka,
3. Lobkovicovo n. (Při bodové rovnosti - Jeseniova, Pražačka, Lobko-
vicovo n. - o konečném pořadí ve skupině rozhodla tabulka vzájemných
utkání. Konečné pořadí: 1. ZŠ Jeseniova, 2. nám. Jiřího, 3. Pražačka

ÎiÏkovsk˘ kolík
Kategorie 1. tříd: 1. ZŠ Jeseniova, 2. Lobkovicovo n., 3. n. Jiřího,
kategorie 2. a 3. tříd: 1. ZŠ Chelčického, 2. Pražačka, 3. Perunova,
kategorie 4. tříd: 1. ZŠ Jeseniova, 2. Lobkovicovo n., 3. Lupáčova,
kategorie 5. tříd: 1. ZŠ Jeseniova, 2. Chelčického, 3. Lupáčova

Z podkladů Mgr. V. Kotrby zpracovala Stáňa Peričová

Radniãní galerie má svÛj název

NEKONVENâNÍ ÎIÎKOVSK¯ PODZIM 2002

Hádanka na záfií

Chcete si pohrát s vláãky?

Koniklec pro dûti - jiÏ 21. roãník

Po‰tovsk˘ panáãek je dnes jiÏ úctyhodn˘ kmet

Pohár starosty Prahy 3 - ‰kolní rok 2001–2002

Bûh historick˘m Vítkovem

Vá‰ názor... Bungee nebo bungy? A coÏ teprve bunjy...

Pohár předal 20. června ve sportovním 
areálu Pražačka vítězům ze základních škol 
1. zástupce starosty Vladimír Holzknecht

Foto E. Bělíková

Hlavní vchod do pošty na
Prokopově náměstí

je pro mnohé i rodilé Žižkováky pojem možná neznámý, a přeci bez jediné
přestávky existuje již 25 let.
Nápad vznikl v hlavách štamgastů v hospůdce U dudáka. Nestačilo jim jen strejcov-
sky klábosit o sportu u piva, ale byli to i hoši činu. Domluvili se, vybrali trať a dnem
závodu určili poslední sobotu v červnu. V památný den 25. 6. 1977 stálo na startovní
čáře 18 běhuchtivých amatérů. Nadšenci z řad pořadatelů zajistili hned od prvního
ročníku vítězům poháry a všem diplomy. Cíl dvou prvních ročníků byl před
hospodou U dudáka, od třetího ročníku až po dnešek se běhá před dům Seifertova
264/95 (což je téměř před naší redakcí - pozn. red.). Start je u vojenského muzea,
běží se do koce i z kopce po cestičkách Vítkova až k ústí tunelu vedoucího z Karlína
na Tachovské náměstí. Pak se běžci vrhnou za dohledu policie do žižkovských ulic,
vzhůru Chlumovou až do cíle na Seifertově.
Letos na trať vyrazilo 37 běžců včetně dvou žen. Do cíle dorazili současně Filip
Martínek a Viktor Petronjuk. Zkušené oko rozhodčích určilo jako vítěze F. Martínka.
Do cíle doběhl i pan Josef Havelka, který absolvoval všech 26 závodů. Pak se všich-
ni běžci odebrali do příjemné hospůdky U Žižky, kde byly vítězům rozdány ceny,
diplomy a vylosována oblíbená tombola pro ty, co nikdy nic nevyhrají. O úspěch
běhu se kromě běžců zasloužil i personál od Žižky, rozhodčí na trati, dopravní poli-
cie zajišťující bezpečnost a velký dík patří i Městské části Praha 3 za poskytnutí
sponzorského daru. Petr Matiášek
F. Martínek a V. Petronjuk soupeří, kdo bude první v redakci Radničních novin 
Foto F. Vejvoda

Upozorňujeme tělesně postižené občany Prahy 3, že poradenská činnost pokračuje, a to v oblasti sociální, právní a zájmových kroužků,
včetně kulturních a sportovních akcí. Bude probíhat od 5. 9. v klubových místnostech:
Klub důchodců P-3, Hořanská 2: Svaz TP P-3 od 15 h - 11. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12., Zákl. org. TP od 15 h - 12. 9., 26. 9., 2. 10., 17.
10., 7. 11., 21. 11. Klub důchodců P-3, Písecká 15: Zákl. org. TP 3 od 14 h - 5. 9., 19. 9., 26. 9., 17. 10., 31. 10., 7. 11., 21. 11.

Dáša Faloutová, předsedkyně Svazu tělesně postižených, P-3

DÛleÏitá zpráva pro tûlesnû postiÏené
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VVýýccvviikk  řřiiddiiččůů  pprroo  sskkuuppiinnyy  MM,,  AA,,  BB,,  CC,,  DD,,  EE

Pan Jaroslav Novotný z Prahy 3 –
Chmelnice se 25. srpna dožil 80 let.

Do dalšího života hodně zdraví přeje
manželka

■ Učitelka ZŠ s aprobací NJ, RJ hledá
práci na částečný úvazek. Tel. 0604 464
510
■ Prodám učebnici angličtiny Headway
Intermediate, 300 Kč. Tel. 22 780705 več.,
0604 166 129
■ PRODÁM DĚTSKÉ KOLO BMX,
robustní konstrukce, pro kluka 5-7 let,
550 Kč. Tel. 0777 82 66 10
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu ne-
bo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 227 201 86 nebo 0607 214 190
■ Koupím starý motocykl zn. JAWA
Californian. Tel. 41 72 87 95
■ Koupím kredenc 1 000 až 2 000 Kč,
skříň 600 Kč, špajzka apod. r. v. 1920,
měkké dřevo. Platím hned, odvezu.
Tel./záznamník 74 81 49 10
■ Koupím gramodesky- LP, rock, jazz,
klasika atd. nejraději celou sbírku. 
Tel. 4140 99 82, 0607 791 490
■ Koupím starožitnosti: nábytek, obra-
zy, lustry, lampy, hodiny atd. Jsem sbě-
ratel, ne překupník. Volejte do zaměstnání
mezi 8-17 h. Tel. 24919013. Platba hoto-
vě.
■ Klub zastupitelů KSČM zve do bez-
platné sociálně-právní a důchodové
poradny ve čtvrtek dne 12. 9., 10. 10., 14.
11., 2002 od 17 hod. v zasedací místnosti
ul. Baranova 11, Praha 3
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ ASTOR SPRÁVA DOMŮ
Veškeré domovnické práce i vedení po-
dvojného účetnictví.
Tel. 22 713 324, 0606 894 544
■ INSTALATÉŘI DYTRICH rekon-
strukce-opravy. Tel. 22 58 14 02 (8-9 h),
0603 261 439
■ 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

INZERCE

◆ byty, kanceláře, těžká břemena
◆ balicí služby včetně materiálu
◆ kompletní servis včetně pojištění

Dispečink - 8.00 až 15.30
02/2271 7878, 0800 11 22 66
0602 360 510, 0602 258 804

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

JAK SI VYBRAT AUTOŠKOLU? ČTĚTE http://www.ridicak.cz

Ing. ONDŘEJ HORÁZNÝ

Praha 3, Ondříčkova 9
tel.: 02/227 228 22

tel.: 02/627 49 31 (02/227 228 21)
tel.: 02/627 25 11 (02/227 228 20)

http://www.horazny.cz

Jste-li s námi spokojeni, řekněte to ostatním. Pokud ne, řekněte to nám!

● POVINNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ dle zákona

č. 247/2000 včetně závěrečného přezkoušení
● Povinné školení ostatních řidičů a referentů
● Kondiční jízdy, slevy pro studenty
● Nový trenažér s virtuální realitou
● Kurzovné na splátky
● Teoretická výuka s použitím moderní audio - video

techniky
● Full preparation and test for Czech + international

driving licence in English, Russian and Spanish
● Spojení MHD: „M“ Jiřího z Poděbrad, tram. 5, 9, 26, Olšanské náměstí

■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 6277503,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ Kung-Fu škola Petry Lorenzové pořá-
dá nábor do oddílů:
Kung-Fu – zájemci všeho věku
Základy Kung-Fu pro předškol.
Kung-fu pro rodiče s dětmi
Sebeobrana pro ženy.
Cena kurzů za pololetí:
1800,- 2x týdně; 900,- 1x týdně
Zápis: 2.-5. 9. v 16-18 h
Adresa: Cimburkova 19, Praha 3
Kontakt: www.shaolin.wz.cz
Tel: 0606/582 848
■ Nábor do kurzů tenisu pro všechny děti ZŠ
a předškolní od 5 let provádí od září TŠ Tal-
lent. Ceny od 1500 Kč / 3 měsíce (2 x týdně)
Praha 3: ZŠ nám. J. z Lobkovic +30 dalších
středisek v Praze. Tradice od r. 1993. Poskytu-
jeme kurzy pro děti ze zaplavených oblastí. tel:
24 93 12 07, 0603/41 80 66, www.TALLENT.cz

■ A-účet, spol. s r. o. zabývající se audi-
torskou činností, zpracováním účetnictví
vč. daňového poradenství přesídlila do ob-
vodu Prahy 3 a rozšiřuje okruh svých kli-
entů. Pracujeme rychle, spolehlivě a kva-
litně. Tel. 22 72 82 67, 0603 828 796
■ Vyučuji hru na kytaru. Absolvent kon-
zervatoře, AMU, praxe v LŠU. 
Tel. 0604 370 594
■ Zpracujeme kvalitně Vaše: účetnictví
(jednoduché, podvojné), mzdy, veškerá
daňová přiznání
Tel. 02/22 72 82 71
■ Poskytujeme bezúčelové půjčky bez
ručitele do 5 dnů pro zaměstnance,
kontakt: 0604 241 437
■ Astrologické poradenství, výklad taroto-
vých karet i po telefonu. Ing. Seifertová.
Tel. 0607 679 674
■ Kdo uklidí činž. dům v ul. Rokycano-
va, Praha 3. Tel. 0603472940

DŘEVOVÝROBA KRAVAŘE
I n g .  P e t r  N e š u t a
vám vyrobí a namontuje:

- certifikovaná dřevěná eurookna moderní konstrukce s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi
- klasická zdvojená a dvojitá okna, venkovní a vnitřní dveře

- schodiště a atypický nábytek do bytových a občanských staveb.
Praha 3 , Ježkova 9, 13000, tel: 227 116 42, fax: 227 346 43, mobil: 0724 211453, 0602 719631

VELKOPRODEJNA
PRAŽAČKA

Koněvova 111b, Praha 3-Žižkov

ROHLÍK, HOUSKA  . . . . . . . . . .0,90 Kč
TRV. MLÉKO 1,5% 1l  . . . . . . .11,90 Kč
ITALSKÉ TĚSTOVINY 500 g . . . .12,90 Kč
PEPSI COLA DUOPACK 2x2 l  . .39,90 Kč
SPRCHOVÉ GELY 300 ml  . . . . .15,90 Kč
INST.NUDLOVÉ POLÉVKY  . . . . .3,90 Kč

Uvedené ceny platí od 1. do 30.září 2002.

Pondělí - Pátek : 7,00 - 19,30
Sobota : 7,00 - 13,00
Neděle : 15,00 - 19,30

Přijmeme vyučené prodavačky, hrubá mzda až 12.600,- Kč.

Máte nového souseda.
Zastavte se na kus řeči... 
třeba o bydlení.

Jsme Vám blíž. Vážení klienti, s rostoucími požadavky na vyšší kvalitu služeb, kterou od nás očekáváte,
se také zvyšují nároky na zázemí pro jejich poskytování. Rádi Vás proto od 15. 7. 2002 
uvítáme v novém Zákaznickém centru v ulici Vinohradská 180, Praha 3. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

www.burinka.cz informační linka: 0800/207 207 poradenská linka: 02/2430 9179, 02/2430 9134

Zákaznické centrum, Vinohradská 180, Praha 3
Zahájení provozu – 15. 7. 2002

■ Nabízím spolupráci firmám, které zpra-
covávají účetnictví nebo poskytují daňové
poradenství. Auditor s bohatou zkušeností.
Tel. 0603 834 284
■ Koupím byt 1+1, 2+k.k s regulovaným
nájmem, nebo nabídnu náhradní mimo Pra-
hu. Tel. 22 71 55 21, 0608 970 875 odpol.
■ Koupím byt v P-3, nejlépe DR a OV
možno i směna s doplatkem u obecního,
před priv. výhodou, platba v hotovosti. 
Tel. 0603 270727
■ Vyměním byt P-3, 60m2, 2+1 v domě
s majitelem za 3+1. Případné dluhy uhra-
dím. Tel. 22713253, 0723321072
■ Garáže pronajme BD Kubelíkova 56,
P-3 za 3 000,- Kč měsíčně. 
Info: 0732 587 942
■ Pronájem nebytových prostor cca
150 m2 v činžovním domě v blízkosti u Bul-
hara. Vchod z ulice, plyn, etáž, topení, 4 tel.
linky, vysokokapacitní připojení do interne-
tu, veškerá kabeláž. Tel. 0606 708 218, 
22 71 27 37, e-mail: kerea@post.cz
■ Vym. státní byt I. kat bezbariérový s lo-
džií a komorou na P-3 za podobný privati-
zovaný. Tel. večer: 22 72 88 90
■ Pokrývačství Grauer, 
opravy a rekonstrukce. 
Tel. 0603 167 980, tel/fax 81 97 10 23,
e-mail: grauer@mujbox.cz
■ Koupím půdu nebo střechu, DR, OV,
možno poskytnout stavební práce –
střecha, fasáda atd. Tel. 0603 843 047
■ Pronajmu garáž v Kališnické
1500/měs. Tel. 0606 113 345
■ Sháníte levnější nájem? Za váš nájemní
byt v Praze nabízím hezký byt mimo Pra-
hu formou výměny. 
Tel. 22 71 55 21, 0603 914 189
■ Vyměním byt 2+kk, lodžie, Petrovice,
v osobním vlastnictví, za větší blíže
centra v OV, DR nebo před privatizací.
(S příp. dluhy pomohu.) Tel. 41 72 87 95
■ Pronajmu garáž P3 Soběslavská ul.
u Želivského. Tel. 0607 814 987
■ P-3 st. 1+1 1. p., I. kat. za 2+1 st. P-3.
Tel. 0604 725 657, 22 58 32 48 več.
■ JA-GA vypisuje konkurz na: 
pronájem samostatných garáží 
v Praze 3, Pod lipami č. 3, plocha 18 m2. 
Minimální nájemné 1 100,- Kč/m2/rok. 
Prohlídka 2. 9. 2002 v 10 a 17 h. 
Nabídky písemně do 15. 9. 2002 
na adresu JAGA P-3, Rokycanova 1

č e l n í  s k l o  Z D A R M A  z p o v .  r u č e n í
A U T O S K L O  t e l .  0 7 3 7 /  2 8 3  0 3 7

STARIMPEX, spol. s r. o. 
KOLBENOVA 29/568 Praha 9, Hloubětín

Velkoobchod s vybraným orientálním zbožím, 
jak módní bižuterie, mosazné, kamenné, kožené,

skleněné výrobky a další dárkové zboží z Indie, Číny
a Indonésie oznamuje, že otevře naši velkoprodejnu
i pro maloobchodní prodej. Otevřeno bude každou
neděli od 10-16 hodin až do 27. 10. 2002. Budete
příjemně překvapeni nejen cenami, ale i kvalitou

našeho zboží. Těšíme se na Vaši návštěvu.

ELEKTRO VÁCLAV NOVÁK
KOMPLETNÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

elektro fy nabízí rekonstrukci hlavního stoupacího vedení (HDV)
standardním způsobem, skříně NER

Naše profesní specialita:
Výměna HDV technologií, která sníží náklady až o 50%. 

Montáž provádíme kompletně s dodáním veškeré technické
dokumentace (PRE, revize)

Již realizované akce je možno vidět za provozu. 
Případné dotazy rád zodpovím na tel.: 02/24 31 62 66, 0602 391 615

e-mail: novak.brevnov@seznam.cz

Výuka angličtiny 
pro dospělé

v malých skupinách - individuální přístup, 
1 x týdně, 130 Kč / 90 min.

Pod Parukářkou 6, P-3, tel. 22 58 19 44,
0607 882 434
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 24. 9.

Z Á ¤ Í

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
11. st Švestka
15. ne 16 a 19 Dlouhý, Široký

a Krátkozraký
17. út Švestka
19. čt 14 Afrika veřejná generálka
19. čt Záskok
20. pá 14 Afrika veřejná generálka
20. pá Záskok
29. ne 16 a 19 Lijavec
DIVADLO KONZERVATOŘE
23. po Beaumarchais: Figařina svatba
30. po A. Schnitzer: Anatol
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
13. pá J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená

procházka
25. st B. Hrabal: Taneční hodiny pro

starší a pokročilé. Malé divadlo
České Budějovice

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen 9. zá-
ří (otevřeno ve dnech konání koncertů hodinu
před začátkem). Telefonická rezervace vstu-
penek na č. (2)22721838
11. st 19.30 VEČER PÍSNÍ A ÁRIÍ

M.Čujanová, L. Nohejlová, J. Hav-
lík. Klavírní doprovod H. Polívková

12. čt 18 II. ŽIŽKOVSKÝ VÝTVARNÝ
SALÓN – VERNISÁŽ VÝSTAVY

18. st 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA A JEHO
HOSTY abonentní cyklus.

21. so 15 J. Holeňa– klavír, A. Holeňová -
hoboj

Pro seniory symbolické vstupné 10 Kč
24. po 19.30 L. Novoveská - housle, P. No-

vák - klavír. 
25. st 19.30 TRIO CON CANTO 
26. čt 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ

KVARTETO
30. po 19.30 J. Štěrbová – zpěv, A. Kužela

– klavír
Ostatní akce: 
27. pátek 15 – 19 hodin 
ŽIŽKOVSKÉ VINOBRANÍ – ARCHIV VÍN

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin a v přestávkách
večerních koncertů
13. 9. – 29. 9. II. ŽIŽKOVSKÝ VÝTVARNÝ
SALÓN

Praha 3, Biskupcova 31, tel. 71 77 13 49,
fax: 697 53 45, e-mail: info@kinoaero.cz.
Pokladna otevřena vždy hodinu před
představením. Předprodej vstupenek na celý
měsíc denně od 17 do 21 h. Vstup na
představení označená FK (Filmový klub)
s členským průkazem AČFK. Bar otevřen
denně 16-23 h (i během promítání). Další
info na www. kinoaero.cz. 

1. ne 18 POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI
/FK/
20.30 AMORES PERROS 

2. po 18 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA /FK/
20.30 BOUŘLIVÁ SVATBA 

3. út 18 KORIDA LÁSKY /FK/
20.30 COOL AND CRAZY

Miniprofil PEDRO ALMODÓVARA
4. st 15.30 VŠE O MÉ MATCE FK pro

střední školy
18 a 20.30 MLUV S NÍ

5. čt 18 NA DNO VÁŠNĚ 
20.30 VŠE O MÉ MATCE

6. pá 18 MIKROKOSMOS
20 PTAČÍ SVĚT
22 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS noční projekce

7. so 18 PROSPEROVY KNIHY
20.30 ROK ĎÁBLA 
22.30 BUENA VISTA SOCIAL
CLUB noční projekce

8. ne 18 TANEC V TEMNOTÁCH 
20.45 MAGNOLIE 

9. po 19.30 FILMY AURELA KLIMTA
+ od 21.00 koncert UŽ JSME
DOMA 

Miniprofil EMIRA KUSTURICY
10. út 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ

KOCOUR 
20.30 UNDERGROUND 

11. st 15.30 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR FK pro střední školy
18 ARIZONA DREAM /FK/
20.45 VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY
BELL 

12. čt 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
20.30 DŮM K POVĚŠENÍ

13. pá 18 DOBRODRUŽSTVÍ
PRISCILLY, KRÁLOVNY
POUŠTĚ

20.30 PÍSNĚ Z DRUHÉHO
PATRA /FK/
22.30 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE noční projekce

14. so 18 RÁNO V BENÁTKÁCH
20.30 CASABLANCA
22.30 DIVOKÉ VČELY noč. projekce

15. ne 18 STALKER /FK/
21 MECHANICKÝ POMERANČ

16. po 18 PRAVIDLA MOŠTÁRNY
20.45 ITALŠTINA PRO

ZAČÁTEČNÍKY
17. út 18 SMRT V BENÁTKÁCH /FK/

20.45 NEBE NAD BERLÍNEM
/FK/

18. st 15.30 SWING FK pro střední školy
18 a 20.30 SMRADI

Přehlídka filmů FEDERICA FELLINIHO
19. čt 18 ZKOUŠKA ORCHESTRU

20.30 AMARCORD
20. pá 18 GIULIETTA A DUCHOVÉ

21 SLADKÝ ŽIVOT
23 CABIRIINY NOCI

21. so 18 SATYRICON
20.45 CABIRIINY NOCI
23 SILNICE 

22. ne 18 8 1/2
21 BÍLÝ ŠEJK

23. po 18 A LOĎ PLUJE
20.30 GINGER A FRED

24. út 18 ŘÍM
20.30 SLADKÝ ŽIVOT

25. st 15.30 SATYRICON FK pro SŠ
18 ZKOUŠKA ORCHESTRU
20.30 8 1/2

26. čt 18 GIULIETTA A DUCHOVÉ
21 AMARCORD

27. pá 18 A LOĎ PLUJE
20.30 ŘÍM
23 GINGER A FRED

28. so 18 AMÉLIE Z MONTMARTRU
20.30 MUŽ, KTERÝ NEBYL
23 BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

29. ne 18 MEXICKÁ JÍZDA
20.30 MUSÍM TĚ SVÉST

30. po 18 MULHOLLAND DRIVE
20.45 AMORES PERROS

FILMY PRO DĚTI
7. so 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ

A UKRADENÉ SLUCHÁTKO
8. ne 13.30 CVRČEK A SPOL

14. so 15.30 ATLANTIDA – TAJEMNÁ
ŘÍŠE

15. ne 13.30 CIRKUS HURVÍNEK 
21. so 15.30 NÁVRAT DO ZEMĚ

NEZEMĚ
22. ne 13.30 CO TO BOUCHLO –

MEDVĚDI OD KOLÍNA
28. so 15.30 PTAČÍ SVĚT
29. ne 13.30 KAMARÁD KRTEČEK
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

8. ne 16 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
15. ne 16 STARÉ POHÁDKY ČESKÉ 
22. ne 16 O STRAŠIDLE Z DUBOVÉHO

LESA
29. ne 16 ČERVENÁ KARKULKA

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

3. út 19.30 Future Line *
6. pá 20 HIP HOP FOUNDATION # 10

- FINÁLE
10. út 19.30 Future Line *
11. st 19.30 Zlatá kozačka – kabaretní

rallye – Malá scéna
15. ne 20 Tamizdat Sessions: Duo Totale

(USA) – Malá scéna
19.30 Future Line *

19. čt 19.30 Pod černý vrch
20. pá 19:30 Tleskač + hosté
24. út 19:30 Psí vojáci *
25. st 19.30 Dan Bárta & Illustratosphere
26. čt 19.30 Dan Bárta & Illustratosphere
27. pá 19:30 Les Architects (Kanada)
29. ne 20 Tamizdat Sessions: Blinker inc

+ Nylon Union + Abuse – Malá scéna
30. po 19.30 Vladimír Václavek – křest CD*
Výstava: 1. 9. – 30. 9. Divadlo M.U.T.:
Z dílen II

DIVADLO PRO TANEC

Husitská 24a, Praha 3
provozuje občanské sdružení Tanec Praha, 
informace a rezervace: tel. 24817886,
24813899, e-mail: ponec@tanecpha.cz,
web: www.divadloponec.cz

MEXIKO, MEXIKO !!!
Zahájení druhé sezóny Dny mexického tance.
9. a 10. BAJO LUZ
12. a 13. TIEMPO DE BAILAR

Zápis do kroužků: od 2. 9. denne od 10-18 h
NABÍDKA KROUŽKŮ A KLUBŮ PRO
ŠK.ROK 2002/03 

TECHNIKA
Šikulka (út) 6-10 let , 650 Kč
Kutílek (út) 6–10 let, 480 Kč
Modelář (po, čt) 10-17 let, 500 Kč
Grafika na PC (st) od 6 let, 998 Kč
Hrátky s PC (út) 4-7 let, 400 Kč
Počítač kamarád (út, čt) 6-10 let, 498 Kč
Postavte si PC (po, út) 6-100 let, 388 Kč/
648 Kč – děti/dospělí
Programování (po, út) zač., 998 Kč
Programování (po) pokr., 998 Kč
Programování web (st) pokr., 998 Kč
Psaní na PC (čt) 16-100 let, 500 Kč
S počítačem do světa (čt) pokr., 998 Kč
S počítačem do světa (st) zač., 998 Kč
Základy práce na PC (po, st) dosp., 648 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
Přípravka na SŠ (st) 5. tř., 720 Kč
Přípravka na SŠ (st) 9. tř., 720 Kč
Angličtina (út) od 6 let, 700 Kč
Čeština pro cizince (čt) 880 Kč
Francouzština (čt) od 6 let, 700 Kč
Němčina (čt) od 6 let, 700 Kč
Malý žurnalista (pá) 990 Kč
SPORT
Aerobic (čt) od 16 let, 460 Kč
Aerobic (út) 11-18 let, 460 Kč
Gymbally (út) od 12 let, 460 Kč
Aerobic (st) s hlídáním dětí, 50 Kč/hod
Aerobic ZŠ (čt) 6-15 let, 270 Kč
Sebeobranna (pá) 6-15 let, 650 Kč
Taiji (út, čt) 6-9 let, 660 Kč
Cvičení senioři (čt) 400 Kč
Jóga (čt) od 12 let, 520 Kč
Stolní tenis (po, út, st, čt) 8-18 let
Florbal (út, čt) 6-15 let
Florbal dívky (út) 6-15 let, 300 Kč
Volejbal (st) 6-15 let, 450 Kč
Liga-Malé kopané (út) od 15 let
Škola tenisu (po, st) od 15 let

TANEC 
Tanec 6-12 let, 400 Kč
Moderna a jazz (st) 700 Kč
Profi disco dance (st) 500 Kč
Disco dance (út) 6-15 let, 350 Kč
Historický a country tanec (út) od 6 let,
600 Kč
Scénicky tanec (út) od 6 let, 460 Kč
Mažoretky (čt) 6-15 let, 460 Kč
Společenský tanec (út) 400 Kč
Břišní tanec (pá) 550 Kč
Square dance (út) od 16 let, 300 Kč
ESTETIKA
Divadelní koutek (čt) 1000 Kč
Dramatický kroužek (út) 500 Kč
Výroba loutek (po) 6-15 let, 750 Kč
Keramika (po, út, st, čt)
Grafika (po) od 850 Kč
Kreslení (st) 13-15 let, 1300 Kč
Výtvarná školička (po, út, st) 
6-15 let, 860 Kč

Flétna (út, čt) 4-15 let, 780 Kč
Zpěv (st) 6-18 let, od 700 Kč
Zpívánky (st) 4-10 let, 300 Kč
Hudební teorie (čt) 400 Kč
Na klavír s písničkou (čt) 780 Kč
Kytara bez not (po) 500 Kč
Poznáváme hudbu (út) 400 Kč
Sborový zpěv (po) 6-18 let, 500 Kč
PRO NEJMENŠÍ
Lidové tanečky (st) 4-6 let, 300 Kč
Aerobic MŠ (čt) 5-7 let, 390 Kč
Angličtina hrou 4-7 let
Sportklub (pá) 4-6 let, 390 Kč
Cvičení rodičů s dětmi (po) 400 Kč
Výtvarná školička (út) 4-6 let, 860 Kč
Keramika pro nejmenší (st, čt) 800 Kč
Zpívánky (po, st) 4-6 let, 300 Kč
KLUBY
Klub žonglérů (pá) 
Klub Beztíže (po, út, čt 14-17,
st, pá 14-17) 12-26 let, 100 Kč/rok

RUZNÉ
Malý zálesák 6-15 let, 300 Kč
Pes kamarád 6-18 let, 500 Kč

Dům dětí a mládeže - CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHY 3
Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3
tel.: 02/ 71771012 (...25,26), GSM: 0606/ 611920
www.ddm-p3.cz, info@ddm-p3.cz

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

zedníci, malíři, elektrikáři
☎ / FAX: 22 71 57 71, 

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/41 49 36 33, 02/41 49 46 20,

0603/48 53 31, 0603/501 166

Specialista na kuchyně pro mladou generaci

Vždy rychle, levně a kvalitně
Veškeré služby zajištěny

Koněvova 18, PRAHA 3

Tel./fax: 22 78 17 42

Vynikající kvalita za nízké ceny
Pomůžeme zajistit spotřebitelský úvěr ČS

Kuchyňské studio

Naše firma zajišťuje tyto práce
• malířské

• lakýrnické 
• štukování stěn 

• menší zednické práce
Praha 3, Seifertova 75

Tel. 22 78 08 28
Mobil 0777 031 957

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

ANGLIČTINA o víkendech (15 – 20 h),
NĚMČINA, RUŠTINA o nedělích (5 h)

www.volny.cz/rodet
RODET – RNDr. Dana Čiháková, Bořivojova 12, P-3

02/22 72 91 49, 0603 869 113

Pro vaše byty a domy je tu firma
TOMMY

údržba, rekonstrukce, instalatéři, atd.
tel. 22 5910 40, 0603 486 565

16. a 17. ALICIA SANCHEZ
18. PKS - MADE IN CHINA Premiéra

NOVĚ OTEVŘENO!
NUCENÝ VÝSEK -

LEVNÉ MASO
pod veterinárním dozorem

Chelčického 5

V. Mikulášová
úklidová agentura

- komplexní úklidový servis pro Vaši
firmu, obchod, domácnost...
• pravidelné i jednorázové úklidy
• generální úklidy po řemeslnících 

a před kolaudacemi
• mytí oken a výloh včetně rámů

• čištění koberců a čalouněného nábytku
• komplexní hygienický program

• úklid činžovních domů včetně chodníků
Na Vaše zavolání se těší:

Kamila Křemenová, asistentka,
0724/14 60 60

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY 
pro velké i malé org. - již dostatek zkuš.

tel: 22581050, email: ekon@cmail.cz
mluvíme rusky a anglicky

DELTA 
SCHOOL 
since 1990

Kurzy angličtiny
pro dospělé a děti

- všechny úrovně:  začátečníci
až velmi pokročilí

- britské učebnice, moderní metodika
- přípravné kurzy na zkoušky FCE 

University of Cambridge
v

ZŠ Lupáčova 1, Praha 3
Zápisy na šk. rok 2002/2003:

3. , 5. a 10. září 2002
16.00 - 20.00 hod. v ZŠ Lupáčova

Informace: PhDr. Jakub Cháb 
tel.: 227 228 88,  0724/234796     

e-mail: deltaschool@iol.cz


