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Rada MČ Praha 3 schválila
uplatnění koeficientu 1,04 pro
zvýšení nájemného v obecních
bytech. Základní nájemné se
k 1. 7. 2002 zvyšuje o 4 %,
u bytu první kategorie bude
činit 37,07 Kč za metr čtvereční.
Těžko v tomto případě hovořit o ja-
kémkoli zdražování. Míra inflace vy-
jádřená indexem spotřebitelských cen
činila v loňském roce 4,7 %. Nájemné
zůstává výrazně pod hranicí své ná-
kladové úrovně.
V majetku MČ Praha 3 je zhruba
10 tis. bytů v asi 460 bytových do-
mech. Za nájemné z bytů by se v le-
tošním roce (zatím bez zvýšení
k 1. 7.) mělo vybrat cca 215 milionů
Kč. Tyto finanční prostředky se v plné
výši vracejí na opravy a modernizaci
bytového fondu.
Od 1. 7. 2002 se dle výměru MF ČR
mění také způsob započítání podlaho-
vé plochy bytu. Pro byty I. a II. kate-
gorie se touto úpravou celkové nájem-
né zvýši odhadem o 2 až 6 %.
Zvýšení výnosů z nájemného není,
vzhledem k nutnosti provést přepočet
nájemného u každého z desetitisíce
bytů, dosud vyčísleno. O použití do-
datečných příjmů pak rozhodne Rada
MČ Praha 3 - bude se jednat o další
opravy a rekonstrukce bytových do-
mů, které nemohly být při sestavování
rozpočtu na rok 2002 do plánu oprav
při dané úrovni výnosů zařazeny.

Petr Blažek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každým rokem řadu odborných
soutěží a olympiád, ve kterých žáci základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií
prokazují úroveň získaných znalostí a dovedností. Vítězové školních kol pak mají mož-
nost vzájemného porovnávání v dalších postupových kolech a účast v nich je nejenom
soubojem těch nejlepších, ale i velikou ctí.
Městská část Praha 3 podporuje toto sympatické soupeření organizováním soutěže o pu-
tovní „Pohár starosty Hartiga“, ve které je hodnocena účast škol a umístění žáků v ob-
vodních kolech soutěží.
Letošního 1. ročníku se zúčastnilo 476 soutěžících ze 13 škol.
Na prvních místech se umístily školy v pořadí:
1. místo ZŠ Lupáčova 149 bodů
2. místo Gymnázium Sladkovského 134 bodů
3. místo ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 126 bodů

Vítězné školy obdržely na slavnostním setkání ředitelů zdejších škol 12. 6. krásný pohár
a finanční odměny, které věnovala MČ Praha 3. Organizaci soutěže zajišťuje Dům dětí
a mládeže Na Balkáně 100, kterému náleží uznání a poděkování.
Školní rok 2001/2002 je již za námi, takže všem žákům i učitelům přeji co nejkrás-
nější prožití prázdnin! Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Letošní svátek děti oslavily v rozmezí hned několika dnů a na různých
místech. Vybírat bylo opravdu z čeho a navíc dětem přálo i počasí.

Ve čtvrtek 30. května připravil Dům dětí a mládeže
na Balkáně bohatý odpolední program, ve kterém ne-
chyběl zábavně-soutěžní pořad, hudba a pro větší
tanečníky diskotéka. V pátek pořádala restaurace
Parukářka odpoledne pro děti a nejen pro ně. Mohly
si malovat na chodníku, házet míčkem na cíl a vy-
zkoušet jízdu na vozíčku pro invalidy. Rodičům, mlá-
deži a početnému houfu psíků zahrál Tony Ducháček
a Garáž. Na pódiu je vystřídala Kapela z Leontýna,
tvořená klienty denního stacionáře pro mentálně po-
stižené. Ne zcela bez chyb, avšak s velkou vervou,
vystřihli pro celý Křížek osobité verze známých hitů
jako Chajda malá, Montgomery. Ve dvou stáncích si
mohli Žižkované i ostatní Pražané prohlédnout a za-
koupit výrobky z chráněných dílen Letohrádku Ven-
dula. V sobotu odpoledne přilákala vzducholoď
a hudba linoucí se z reproduktorů na náměstí Jiřího
z Poděbrad převážně občany, občánky i občánečky
z Vinohrad. Den dětí zde pořádal Český rozhlas ve
spolupráci s naší městskou částí, a tak dětem v jeho
úvodu popřál z pódia pěknou zábavu místostarosta
Tomáš Mikeska a pomohl zástupkyni rozhlasu slav-
nostně vypustit do vzduchu balonky s logem ČRo.
A to se již začalo soutěžit o ceny - děti malovaly,
zkoušely zasáhnout cíl, hrály fotbal, košíkovou a ku-
želky. Také však loudily na rodičích nafukovací ba-
lonky a tleskaly živému vystoupení Rebelů
rock’n’rollu. Na vše pečlivě dohlíželi pracovníci roz-
hlasu v červených tričkách jako pořadatelé a známý
skřítek Hajaja. Pro zájemce o technickou stránku vy-
sílání byl připraven vůz - tzv. „krátkovlnka“, jehož
posádka ochotně odpovídala na dotazy. Vyvrchole-
ním byl příjezd nablýskaných černých motocyklů
Harley-Davidson. Ostřílení a drsní harleyáři pak uká-
zali svou přívětivou tvář a nadšené malé obdivovatele
na svých světově proslulých strojích povozili.
V sobotu mohly děti i s rodiči ještě navštívit Žižkov-
skou věž, zasoutěžit o ceny, pochutnat si na zmrzlině
a ještě se pokochat výhledem na Prahu z 95 metrů.
Akce pořádaná Večerníkem Praha přilákala neuvěři-
telných čtyři a půl tisíce zájemců.

Text a foto Michaela Púčiková, Eva Horníčková

MČ Praha 3 vyhlašuje fotografickou
soutěž „Žižkov 21. století“.
PODMÍNKY: 1. Do soutěže se můžou
přihlásit občané od 16 let. 2. Fotogra-
fie budou na téma:
● Proměny Žižkova ● Kulturní
a společenský život na Žižkově ●

Člověk a příroda ● Snímek typický
pro Žižkov.
3. Nejmenší doporučený formát čer-
nobílé či barevné fotografie - 18x24, příp. 15x21 cm, odvozeniny při zachování delší stra-
ny. 4. Fotografie označené na rubové straně jménem, adresou a příp. telefonem zašlete na
adresu: Městská část Praha 3, Odbor kultury, 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, odd. pro kulturu

Ve snaze oživit tradici klasických „salonů“, na kterých mohla široká škála výtvarných
umělců představit svou práci veřejnosti, vznikla myšlenka pořádání přehlídky děl výtvar-
níků (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 zavěšeno či jinak instalo-

váno.
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 rozhoduje s konečnou platností výběrová

komise.
5. Výstava nebude pojištěna.
6. Při předání díla zaplatí každý účastník instalační poplatek 200 Kč, který mu bude v pří-

padě nevystavení díla vrácen.
7. Díla je třeba předat 6. nebo 9. září 2002 (předchozí přihlášení není nutné) sekretáři

Salonu na Odboru kultury, Úřad Městské části P-3, Lipanská 14, 3. patro.
8. Informace na tel. Odbor kultury - 22 116 350 a v Atriu, Čajkovského 12 - 22 721 838.

Mgr. Helena Vavrušková, oddělení pro kulturu

Kdo vyhrál Pohár starosty Hartiga

K úpravû nájemného

Dny, které patfiily dûtem
Fotografové - tû‰íme se na va‰e práce

Městská část Praha 3 pořádá ve dnech 12.- 29. září ve výstavní síni Atrium

II. ÎIÎKOVSK¯ V¯TVARN¯ SALON

Tony Ducháček 
Parukářku roztančil

V soutěži o nejhezčí obrázek děti bleskurychle poma-
lovaly prostor pod pódiem nejrůznějšími typy rádií

➤

Ředitel ZŠ Lupáčova Milan Hausner přebírá putovní pohár z rukou Mileny Kozumplíkové

Foto S. Peričová
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INFORMACE

Radniční noviny také na internetu -
www.praha 3.cz, rubrika kultura.

Pokud nemáte ve své schránce Radniční
noviny, volejte prosím

INFOLINKU distribuční firmy 
ADM - 83 10 15 05.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 22. 7. a 19. 8.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 1. 7., 29. 7. a 26. 8.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 8. 7. a 5. 8.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 15. 7. a 12. 8.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 22. 7. a 19. 8.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 1. 7., 29. 7. a 26. 8.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 8. 7. a 5. 8.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 15. 7. a 12. 8.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 22. 7. a 19. 8.
10. Ambrožova/Malešická 1. 7., 29. 7. a 26. 8.
11. Jeseniova 143 8. 7. a 5. 8.
12. V Zahrádkách/Květinková 15. 7. a 12. 8.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 22. 7. a 19. 8.
14. Koněvova/V Jezerách 1. 7., 29. 7. a 26. 8.
15. Buková/Pod Lipami 54 8. 7. a 5. 8.
16. Křivá 15 - vedle domu 15. 7. a 12. 8.

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.
Nevhazujete 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 nebu-
de 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

Nová telefonní ãísla:
Informační kancelář ÚMČ: 

84 86 23 29, tel./fax: 84 86 23 30.

Lékařská služba první pomoci: 
pohotovost dospělí - 84 86 21 49, 

pohotovost děti - 84 86 19 79.

Pražská správa sociálního zabezpečení -
územní pracoviště pro P-3, Olšanská 7:
nové faxové číslo je 22 58 24 09 (tel.č.

ústředny 83 10 31 11 se nemění).

MUDr. Eva Rusová, zubní ordinace,
Olšanská 7, P-3: 22 59 24 46.

DDM Na Balkáně 100: 
717 710 12,-25,-26, fax 717 747 26.

●

Kontaktní středisko Diakonie Broumov na
Žižkově, Prokopova 4

oznamuje, že v době dovolených 
od 15. 7. do 31. 8. bude otevřeno

pouze každý čtvrtek od 13.00 do 17.30
hodin. Prosíme, respektujte

provozní dobu a své dary předávejte
našim pracovnicím. Neodkládejte je
někde ve dvoře, mohou být snadno

znehodnoceny (deštěm, vlhkem, potkany).
Děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci.

●

Tj Sokol Žižkov I., Koněvova 19, nabízí
k pronájmu tělocvičny, sály, vhodné pro

basketbal, volejbal, cvičení pro školy
a další - od 8 do 16 hodin od září 2002.

●

Obč. poradna Remedium bude
o prázdninách otevřena v po a út 10 až
18 h bez objednání. Poskytujeme rady

a informace o základních právech
a povinnostech občanů, pomoc při psaní

podání, doprovázení při řešení problému -
Vinohradská 176, P-3, tel. 727 43 666.

Přejeme krásné letní dny.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve na výstavu Sklo v Praze

(domácenské, reprezentativní či sklo
v architektuře) od 26. 6. do 27. 10.

Kropení ulic v Praze
V úterý 18. 6. vyjely mezi 13. a 14.

hodinou poprvé kropicí vozy, aby osvěžily
ovzduší v pražských ulicích. Kropení

vozovek s živičným povrchem
a zvlhčování ovzduší vyhlašuje pracovník

Technické správy komunikací hl. m.
Prahy v letních měsících vždy při denních
teplotách nad 25 stupňů Celsia v ulicích

s velkým pěším ruchem. S kropícími vozy
se Pražané mohou setkat vždy 
mezi 12. a 13. hodinou, kdy se
rozmlžování a kropení provádí.

V každé městské části je nasazován vždy
jeden kropicí vůz, pouze v Městské části

Praha 1 jsou nasazovány vozy tři.
PhDr. Libor Sosnovec, tiskový mluvčí 

TSK hl. m. Prahy

NOVINKY
PRO SENIORY

Stále se přečíslovává - nové je také
kontaktní číslo na předsedkyni Svazu

důchodců Praha 3 Janu Šimkovou 
- 84 86 19 61. Klub důchodců 

v Hořanské 2 můžete navštívit vždy
v pondělí 15 - 16 hodin.

●

Již pošesté jede Svaz důchodců Prahy 3
k moři do Itálie. Cena zájezdu na 24 dní
3 500 Kč (doprava, ubytování). Odjezd

v pátek 30. 8., návrat v neděli 15. 9. ráno.
Informace v klubovně SD, Hořanská 2,

u J. Šimkové.
●

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v ČERVENCI a SRPNU půlkulaté
a kulaté narozeniny, přejeme hodně zdraví

a osobní pohody do dalších let: 
B. Štěpánovi, E. Janíčkové, 
B. Fuchsové, D. Kešnerové, 

O. Lhotákové, V. Čicové, V. Šafářové, 
I. Fiksové, Z. Jirotkové, J. Pirklové, 

B. Menclové, J. Peterové, Z. Bártové, 
Z. Stehlíkové, Z. Vaňkové, V. Pirklovi

a J. Kokešové, J. Havelkovi, 
J. Štěpánové, M. Ottové, B. Černé, 
H. Schedlbauerové, Z. Voděrové, 
Z. Borovičkovi, J. Červenkovi, 

L. Dobiášové, M. Podané, V. Srdci, 
Z. Stouracové, M. Novákové, 
J. Kokešové, S. Dimitrovovi.

Redakce přeje oslavencům i všem
ostatním seniorům spolu se Svazem

důchodců v Praze 3 hezké a příjemně
prožité léto.

ze dne 29. 5. 2002
Schválila ● projekt digitální pasportizace
objektů v majetku MČ P-3
Souhlasila ● s pronájmem nebytových pro-
stor ve zvýšeném přízemí domu čp. 2666,
Olšanská 7, P-3 pro účely provozování cent-
rálního dispečinku kotelen SKM ● se
smlouvou o spolupořadatelství akce „Pivo-
braní 2002“ ● s konáním akce „Setkání
žonglérů na Židovských pecích“ ● s poskyt-
nutím daru pro: Ústav sociální péče Locho-
vice, Středisko rané péče Praha 1, Svaz tě-
lesně postižených-obvodní výbor, Svaz
tělesně postižených-základní organizace
Doporučila ● ZMČ schválit záměr prode-
je pozemku parc. č. 1648/10 v k. ú. Žižkov,
ul. Křišťanova, P-3, vlastníkům stavby-ga-
ráže ● ZMČ schválit prodej id. 1/2 bytové-
ho domu čp. 856 s pozemkem parc. č. 459
v k. ú. Žižkov, Koněvova 53 - spoluvlastní-
kům ● ZMČ vytvořit čtyři volební obvody
pro volby do ZMČ ● ZMČ schválit dar
pro: Naděje, občanské sdružení
Vzala na vědomí ● zprávu ředitelky Ošet-
řovatelský domov P-3 o odstranění nedo-
statků vyplývajících z kontrolní zprávy
z 9. 4. 2002 ● doporučení zdravotní sociální
komise RMČ poskytnutí finančních pro-
středků na sociální účely na základě předlo-
žených požadavků ● že počet obyvatel MČ
P-3 činil k 1. 1. 2002 celkem 72 469 osob

ze dne 12. 6. 2002
Souhlasila ● s výzvou více zájemcům na
výměnu části oken v ZŠ Vlkova 314 ●

s poskytnutím zpětného čerpání bytovým
družstvům z fondu pro podporu údržby
privatizovaných obytných domů
Vzala na vědomí ● usnesení výboru pro
územní rozvoj o poskytnutí návratných
půjček na opravy a rekonstrukce domů na
území MČ P-3 a poskytnutí nenávratných

půjček – darů ● informaci o prostorových
dispozicích objektu Prokopova č. 16/100 –
KVS Trojka a souhlasila se záměrem pro-
nájmu objektu na dobu určitou do 31. 7.
2003 za minimální nájemné ● zápis komi-
se k vyhodnocení nabídek výběrového ří-
zení komplexu Pražačka a zrušila výběrové
řízení ● s prioritním přidělením nebytové-
ho prostoru Klubu přátel Žižkova
Doporučila Zastupitelstvu městské části
Praha 3 ● schválit prodej bytových domů
čp. 562 s pozemkem parc. č. 213 k.ú. Žiž-
kov, Seifertova 43 ● čp. 726 s pozemkem
parc. č. 556 k.ú. Žižkov, Orebitská 5, P-3 ●
čp. 1605 s pozemkem parc. č. 4024 k.ú. Žiž-
kov, Viklefova 17, P-3 ● čp. 1902 s pozem-
kem parc. č. 2058 k.ú. Žižkov, Žerotínova
58, P-3 ● čp. 2142 s pozemkem parc. č.
2776 k.ú. Žižkov, U Kněžské louky 22, P-3
● schválit prodej bytových domů: čp. 530
s pozemkem parc. č. 3948/2 k.ú. Žižkov, Na
Vápence 15, P-3, čp. 531 s pozemkem parc.
č. 3947 k.ú. Žižkov, Na vápence 17, P-3 ●

čp. 627 s pozemkem parc. č. 1195/1 k.ú.
Žižkov, Vlkova 34, P-3 ● čp. 1178 s pozem-
kem parc. č. 1081 k. ú. Žižkov, Bořivojova
47, P-3 ● čp. 1480 s pozemkem parc. 2045
k.ú. Žižkov, Roháčova 76, P-3 ● čp. 1572
s pozemkem parc. č. 2128 k.ú. Žižkov, Ze-
lenky-Hajského 10, P–3 ● čp. 1708 s po-
zemkem parc. č. 1072 k.ú. Žižkov, Čajkov-
ského 30, P-3 ● čp. 1813 s pozemkem parc.
č. 4019 k.ú. Žižkov, Viklefova 20, P-3 ● čp.
1915 s pozemkem parc. č. 3946 k. ú. Žiž-
kov, Na Vápence 19, P-3
Jmenovala ● Ing. L. Sajfrovou ředitelkou
příspěvkové organizace KVS TROJKA
s účinností ode dne 1. 7. do 31. 8. 2002
Uděluje ● „Čestný odznak RMČ“ RNDr.
Věře Toběrné, CSc. „Za trvalý přínos ke
zlepšení životního prostředí v P-3 a za or-
ganizaci soutěže Za kapkou rosy“

Pokud jste se rozhodli podat žádosti o státní sociální podporu elektronicky, máte mož-
nost od 1. 6. 2002 svoji myšlenku i zrealizovat. Je třeba, abyste byli vlastníky certifikátu
vydaného akreditovanou certifikační autoritou (v současné době pouze I. certifikační au-
toritou, v Praze se sídlem Martinská 2/360, Praha 1 a Podvinný Mlýn 6, Praha 9), který
již obsahuje identifikátor osoby akceptovatelný Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Formuláře, které slouží k elektronickému podání žádostí, najdete na internetové adrese
forms.mpsv.cz
Po otevření adresy se vám zobrazí nabídka „Práce s elektronickými formuláři“ a v horní
části obrazovky se zobrazí ikony. Kliknutím na jednotlivé ikony získáte všechny potřeb-
né informace k odeslání žádosti pomocí elektronického podpisu.

Ludmila Nováčková, vedoucí Odboru státní sociální podpory

Již několik měsíců probíhá kontrola některých podnikatelských subjektů, a jak z médií ví-
me, nyní zejména „taxikářů“. Udělení koncese k provozování živnosti s předmětem čin-
nosti taxislužba je podmíněno dalšími právními předpisy a správními rozhodnutími.
Ovšem ne všichni provozovatelé taxislužby je dodržují. Pokud podnikatel závažným způ-
sobem porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese živnostenským zá-
konem nebo zvláštními právními předpisy, je živnostenský úřad oprávněn podle § 18
odst. 1 správního řádu zahájit správní řízení o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58
odst. 2 živnostenského zákona. Děje se tak v případech, kdy je služba prokazatelně pře-
dražena anebo podnikatel není schopen na požádání vydat stvrzenku o zaplacení služby.
Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 3 zahájil v tomto týdnu správní řízení
s podnikatelem, který závažným způsobem porušil cenové předpisy - jízdné bylo předra-
ženo a nebyl schopen na vyžádání ihned vydat stvrzenku o zaplacení služby (řidič po
ukončení jízdy vypnul taxametr). Požadování vyšší ceny než té, která je v souladu s práv-
ním předpisem, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení cenového zákona. Do-
chází tak k úmyslnému poškození zákazníka, a tím i k závažnému narušení občansko-
právních vztahů. Jana Koričová, Odbor živnostenský

Letos na jaře se v Mateřské škole Vozová 5 pilně natíralo a opravovalo. Okna do ulice
U Rajské zahrady v pavilonu A2 dostala nový nátěr spolu s nutnými opravami - nákladem
390 tisíc korun. Dvě terénní terasy u téhož pavilonu se dočkaly zase rozsáhlých oprav,
spočívajících ve výměně dlažby, vybourání stávajících zděných zídek a vybetonování no-
vých - osazených fošnami pro sezení, tentokrát v celkovém nákladu 400 tisíc korun.

Ing.  Jiří  Louša, vedoucí  OTSMI,  foto  Michaela  Púčiková

aneb zná‰ mûsto, ve kterém Ïije‰?
MOTTO: „Voda má, voda má si na nás stýská…
Chraňme tu vodu, to prastaré zrcadlo hvězd“ 

(úryvek známé písně)
Již 7. ročník přírodovědecké a ekologické soutěže pro
děti z Prahy 3, o kterou je každoročně velký zájem,
vyhlásil Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva měst-
ské části Praha 3. Na děti čeká 30 velmi rozmanitých
otázek, které je mají podnítit jak k hlubšímu poznání
fauny i flory, tak i k procházkám po okolí svého byd-

liště - pátrání po správné odpovědi je může zavést na Ohradu, do okolí VŠE nebo na Krej-
cárek... Jejich úsilí bude jako každoročně korunováno také velmi pěknými cenami.
Pravidla soutěže:
Účastníkem může být dítě - žák, student do stáří 18 let, který bydlí nebo chodí do školy
v MČ Praha 3.
Soutěž má dvě části: přírodovědecký a ekologický kvíz s 30 otázkami, kde jsou vždy tři
varianty odpovědí (jedna je správná), v druhé části je třeba vysvětlit termíny z ochranář-
ské terminologie a uvést u každé kategorie alespoň jeden příklad.
Otázky obdržely děti již na svých školách, naleznete je také na naší adrese
www.praha3.cz, ovšem ty jsou pouze pro vaši orientaci. Pokud potřebujete ještě další for-
mulář, získáte ho po telefonické domluvě na Odboru územního rozvoje, tel. 22 116 147,
ing. arch. Z. Fikar - zdenekf@p3.mepnet.cz.
Dotazník a vyplněný odpovědní arch je třeba odevzdat ředitelství školy nebo poslat na
Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3 nejpo-
zději do konce října 2002. Soutěž bude vyhodnocena do konce roku 2002.

Stáňa Peričová

Květen - měsíc lásky bývá pro studenty posledních ročníků středních škol spíše mě-
sícem hrůzy. Krušné chvíle na potítku jsou však rychle zapomenuty a šťastní matu-
ranti si mohou konečně volně vydechnout. O to, aby vstup do jejich další životní eta-
py byl co nejslavnostnější, se stará naše radnice přes deset let.
Koncem května se slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia
Sladkovského uskutečnilo opět v žižkovském ATRIU, které o týden později přivítalo ab-
solventy Bankovní akademie z Vlkovy ulice. Úspěšné vykročení do života všem popřála
místostarostka Milena Kozumplíková spolu se zástupci školy a Martou Valentovou z Od-
boru kultury. V hudební části zahrál profesor pražské Státní konzervatoře Miloš Štědroň
na klavír, písničky ze známých muzikálů zazpívala s vervou jí vlastní studentka této kon-
zervatoře Martina Sikorová. Čerství maturanti dvojjazyčné česko-německé větve z Gym-
názia na Pražačce převzali maturitní vysvědčení z rukou Andrease Meitznera - zástupce
velvyslance Spolkové republiky Německo - na půdě německé ambasády. Poslední květ-
nový den zde tři absolventi tohoto gymnázia dostali kromě maturitního vysvědčení také
stipendium na studium na kterékoli státní německé univerzitě podle vlastního výběru.
Další dva šťastlivci obdrželi roční stipendium na univerzitu v Hamburku, které zprostřed-
kovala německo-česká společnost v tomto městě. Na oplátku jako poděkování za pozvá-
ní předvedli studenti svým hostitelům vlastní, dokonale připravený kulturní program.
Všem letošním maturantům přejeme hodně štěstí a co nejméně překážek v jejich cestě ži-
votem. Eva Horníčková

Usnadnûní komunikace pomocí internetu

I u nás se sledují taxikáfii

Maturitní vysvûdãení jsou rozdána

Rada Mâ P-3

M· Vozová se doãkala vylep‰ení

Volební obvod  1
Popis hranic volebního obvodu:
ulice: Ondříčkova, Bořivojova, Lucembur-
ská, Radhošťská, Vinohradská, U Vino-
hradského hřbitova, Šrobárova, Korunní,
U Vodárny, Slavíkova.
Volební okrsky číslo: 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161.
Počet členů Zastupitelstva městské části
pro obvod č. 1 je 9 členů
Potřebné počty podpisů voličů zapsa-
ných v seznamech:
- pro nezávislé kandidáty: 600
- pro sdružení nezávislých kandidátů:

1 200
Potřebné počty podpisů jsou stanoveny
z počtu obyvatel volebního obvodu.
Počet obyvatel k 1. 1. 2002 činí - 18 000

Volební obvod 2
Popis hranic volebního obvodu:
ulice: Pernerova, Trocnovská, Husitská,
Italská, Vozová, Slavíkova, Ondříčkova,
Bořivojova, Lucemburská, Radhošťská,
Vinohradská, Jičínská, Křišťanova, Sudo-
měřská, Baranova, Táboritská, Kubelíko-
va, Chvalova, Bořivojova, Víta Nejedlého,
Cimburkova, Prokopova, Husitská, Ta-
chovského nám., drážní těleso.
Volební okrsky číslo: 82, 83, 84, 85, 86,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103,
138, 139, 140, 141, 142.
Počet členů Zastupitelstva městské části
pro obvod č. 2 je 9 členů
Potřebné počty podpisů voličů zapsa-
ných v seznamech:
- pro nezávislé kandidáty: 600
- pro sdružení nezávislých kandidátů:

1 200
Potřebné počty podpisů jsou stanoveny
z počtu obyvatel volebního obvodu.
Počet obyvatel k 1. 1. 2002 činí - 18 000

Volební obvody pro volby do Zastupitelstva Mûstské
ãásti Praha 3 schválené zastupitelstvem 18. 6. 2002

Dal‰í roãník soutûÏe Za kapkou rosy

Adresa registračního místa pro registraci kandidátních listin do Zastupitelstva měst-
ské části Praha 3: Úřad městské části, Odbor občansko správní, Havlíčkovo nám. 700/9,
130 85  Praha 3 - přízemí, číslo dveří 3, telefon: 22 116 221, 22 780 585, fax: 22 116 215,
evac@p3.mepnet.cz. Kandidátní listiny k registraci je možno podávat: od 15. 7. 2002  do
16 hodin 27. 8. 2002.

Volební obvod  3
Popis hranic volebního obvodu:
Tachovského nám., ulice: Husinecká, Pro-
kopova, Cimburkova, Víta Nejedlého,
Chvalova, Kubelíkova, Táboritská, Bara-
nova, Sudoměřská, Křišťanova, Jičínská,
Olšanská, Jana Želivského, U nákladového
nádraží, Malešická, Za Žižkovskou vozo-
vnou, Jeseniova, Ambrožova, Biskupcova,
Rečkova, drážní těleso.
Volební okrsky číslo: 87, 98, 99, 100,
101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
121.
Počet členů Zastupitelstva městské části
pro obvod č. 3 je 9 členů
Potřebné počty podpisů voličů zapsa-
ných v seznamech:
- pro nezávislé kandidáty: 600
- pro sdružení nezávislých kandidátů:

1 200
Potřebné počty podpisů jsou stanoveny
z počtu obyvatel volebního obvodu.
Počet obyvatel k 1. 1. 2002 činí - 18 000

Volební obvod  4
Popis hranic volebního obvodu:
ulice: Jana Želivského, U Nákladového
nádraží, Malešická, Za Žižkovskou vozo-
vnou, Jeseniova, Ambrožova, Biskupcova,
Rečkova, drážní těleso, Na Balkáně, Spo-
jovací, Českobrodská, drážní těleso,
K Červenému dvoru, Na Třebešíně, zeď ži-
dovského hřbitova, Izraelská, Pod Židov-
skými hřbitovy, Vinohradská.
Volební okrsky číslo: 102, 119, 120, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137.
Počet členů Zastupitelstva městské části
pro obvod č. 4 je 9 členů
Potřebné počty podpisů voličů zapsa-
ných v seznamech:
- pro nezávislé kandidáty: 600
- pro sdružení nezávislých kandidátů:

1 200
Potřebné počty podpisů jsou stanoveny
z počtu obyvatel volebního obvodu.
Počet obyvatel k 1. 1. 2002 činí - 18 000
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● Hrajete rád na Žižkově?
Žižkov je pro mě království lidového
publika. Je to úžasné místo. Jestli ně-
kde v Praze vzniká šanson, tak určitě
tady. Hraju tu rád.
● Velmi nedávno vám vyšlo nové
CD. Jaké je?
Jmenuje se Já a můj táta, je to mé po-
slední v řadě - tentokrát pro děti. Mys-
lím si, že děti si také zaslouží seriózní
rockovou muziku, protože není rozdílu
mezi dospělými a dětmi, není malých
a velkých lidí. Jen malých a velkých
osobností.
Písničky jsou prokládány krátkými po-
vídkami. Třeba o tom, jak jsme s tátou
chodili na ryby nebo pouštět draky.
● Takže teď se chystáte hrát pro děti?
Když jsem natáčel desku, tak se mi za-
stesklo i po divadle pro děti, které jsem
kdysi hrával. Obnovil jsem představení
O Palečkovi, které jsme hráli před 12 le-
ty. Tenkrát jsem byl pastevcem, v diva-
dle Minor se změnilo vedení a pozvali
i amatérské loutkáře. Zavolali i mě a já
jsem přijel z pastvy a vzal angažmá.
Spolu s Milenou Glogarovou jsme si připravili malé představení jen
pro dva herce, což nás bavilo víc než hrát na velké scéně.
Teď mám chuť opustit na chvíli kluby a zkusit zas dělat něco jiné-
ho, zmírnit tempo a víc se věnovat třeba psaní.
● Čtenáře a diváky vašich cestopisných děl napadne zajisté
otázka: A kam se chystáte na cesty?
S rockerama do Chorvatska. Ten týden nočních hraní je skoro ja-
ko rušná Indie.

● A vy jste rocker?
Snad folkař. Ale chápe-li někdo folka-
ře jako kotlíky, tak to se raději utíkám
k rockerům. Rád bych se jednou dostal
až k šansoniérům, ale nechci nic šuplí-
kovat. Na konci je vždy jen dobrá nebo
špatná písnička.
● A co píšete?
Po povídkách Vesnických, Hospod-
ských a cestovatelských - Karí chystám
teď podnikatelské - Hořké povídky.
Hořké i veselejší, to je lepší než zkra-
chovalé. Protože i ten největší malér se
časem může brát s odstupem a nadhle-
dem.
● Vy si knížky vydáváte sám?
Je s tím sice více práce, ale na druhé
straně nemusím nikde leštit kliky a ni-
koho přemlouvat. Vydám si, co chci
a jsem totálně svobodnej.
● A co film, ten vás už neláká?
Lákal by, kdyby tak nepodražil. Mám
už své divadlo na Červené Lhotě, kde
se hraje od května do června pro školy,
v červenci a srpnu se hraje o víkendech
pro rodiny. Podnikám bez státních do-

tací, a tak stále hledám kompromis mezi tím, kolik můžou zaplatit
děti a nakolik mi vyjdou vstříc divadelníci. Kolikrát jsem díky po-
časí i na nule, ale žiju si. Radši dělám deset různých akcí najed-
nou, což je stále pestřejší, než když hraju stejný koncert dvanáct-
krát do měsíce. Zrovna točím v televizi pohádku Čert ví proč, kde
hraju Koloděje, muže Báry Hrzánové. V létě budu koncertovat
i psát v síti ve stodole a těším se, že zas budu mít ten pěkný pocit
ze svého leporela, ze své sbírky motýlů.

Michaela Púčiková, foto Jan Dostál

Na náv‰tûvû u ... svobodného soukromníka Václava Koubka
“Ta doba,kdy jsem hrál jen za pivo a za panáky, je už pryč. Nechci se upít, a tak musím nějak od své minulosti odstoupit.”
Pravidelný host Pivobraní i Vinobraní, hrával U Vystřelenýho oka, můžete ho slyšet i v Hospůdce Nad Viktorkou.
Souhrn těchto aktivit vystihuje možná jeho vlastní termín „svobodný soukromník“; je zpěvákem, harmonikářem,
hercem, režisérem, dramaturgem a spisovatelem. Vydal pět CD, několik povídkových knížek, poslední z nich - Karí
povídky vypráví o cestě do Indie. Autorsky se podílel na několika filmech, jako herce jste ho mohli vidět například
ve filmech Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Co chytneš v žitě, natočil dokumentární film Velká cesta do Afriky.
Jeho album Bezvětří získalo cenu nezávislých kritiků Žlutá ponorka.

O jedné z nejvýznamnějších investic Českých drah na území Prahy - tzv. Novém spojení, jsme v RN psali v roce 1994.
Projekt, o jehož přínosu není pochyb, se musel v minulosti - s ohledem na připomínky občanů i občanských sdružení -
několikrát měnit a původně plánované datum zahájení stavby (rok 1997) se tak neustále posouvalo. Dnes se jako reálný
termín dokončení přestavby zastaralých a nevýkonných železničních tratí včetně dvou nových tunelů uvádí rok 2009.
Nejprve však krátce připomeneme historii.
Pražská nádraží i železniční síť vznikaly živelně a nekoncepčně, protože jednotlivé podnikatelské společnosti o vzájemné návaznosti ne-
uvažovaly. První pražské nádraží vzniklo v r. 1830 před Bruskou branou, o 15 let později byl zahájen provoz na větvi c. k. Severní stát-
ní dráhy z Olomouce do Prahy a spolu s již tehdy plánovanou tratí do Drážďan byl pro Prahu vybrán prostor dnešního Masarykova nád-
raží. Na Smíchově vzniklo v r. 1862 Nádraží Praha při stavbě České západní dráhy z Prahy do Plzně (dále do Furth im Wald). Společnost
provozující tuto trať ji však nepropojila se Severní státní drahou na Drážďany. V r. 1871 vznikla dráha císaře Františka Josefa z Č. Bu-
dějovic do Prahy s nádražím Františka Josefa na úpatí Vinohrad (hlavním nádražím). Následovalo dobudování základní sítě dnešního že-
lezničního uzlu propojením Hrabovky se Smíchovem tratí do Neratovic včetně Vítkovského tunelu, tratí do Lysé n. Labem, stavbou nád-
raží v Libni, osobního a seřaďovacího nádraží ve Vršovicích. Novodobější historie pražského uzlu se datuje od r. 1910, kdy je snaha řešit
pražskou železniční síť komplexně (oddělení nákladní a osobní dopravy). Realizaci oddálila 1. sv. válka a např. až v r. 1926 byla zpro-
vozněna spojovací trať Libeň - Vítkov, v r. 1936 nové nákladové nádraží na Žižkově a spojovací trať na Žižkov z Malešic. Za 2. sv. vál-
ky se postavil druhý vinohradský tunel a poté druhá kolej mezi Smíchovem a hlavním nádražím, přestavěno bylo smíchovské nádraží
a postavena spojka z Radotína přes most v Bráníku a Krč do Vršovic. Tyto stavby zlepšily funkci železniční dopravy pouze částečně,
a proto bylo již v 50. letech 20. století rozhodnuto přebudovat pražský železniční uzel tak, aby vyhovoval současným potřebám. Pře-
stavba byla rozvržena do 7 staveb, které se postupně realizovaly, až na ty pro osobní dopravu nejpodstatnější, tj. Nové spojení a pře-
stavba a modernizace hlavního nádraží.

Pfiínos Nového spojení
Novým spojením se propojí pražské hlav-
ní a Masarykovo nádraží se stanicemi
v Libni, Vysočanech a Holešovicích
a umožní se kapacitní napojení tratí ze se-
veru a východu do hlavního nádraží. Do-
savadní jednokolejná Vítkovská trať
a Hrabovská spojka z r. 1872 již nevyho-
vují a budou zrušeny. Ve výsledné varian-
tě vedou tratě Nového spojení Vítkovem
ve dvou tunelových troubách, čímž se ne-
gativní vliv železniční dopravy sníží na
minimum. Cestujícím díky Novému spo-
jení odpadnou obtížné přestupy mezi Ho-
lešovicemi a hlavním nádražím a zkvalit-
ní se i příměstská a městská doprava do
i z centra. Za technicky významné objek-
ty je možno považovat i estakádu mezi
Bulharem a Vítkovem, která překlene Hu-
sitskou a Trocnovskou ulici, mimoúrov-
ňové křížení tratí v prostoru Sluncová
a silniční estakádu, souběžnou s tramva-
jovým mostem v prostoru Krejcárku,
čímž se odstraní zdejší úrovňový přejezd,
příčina často nekonečných kolon aut v uli-
cích Novovysočanská a Pod plynojemem.

Dopad na Ïivotní prostfiedí
I když je stavba Nového spojení navrhována tak, aby do života města zasahovala co nejméně, nelze v průběhu výstavby zcela vyloučit
jistá dopravní omezení, přechodné zvýšení hlučnosti a narušení části výhradně nekvalitní náletové zeleně. Po ukončení stavebních pra-
cí bude samozřejmě stávající zeleň obnovena a doplněna novou, kvalitní výsadbou. Součástí stavby je i vybudování odpočinkové zóny
na uvolněných prostorách navazujících na zeleň dnešního Vítkova, případně na novou funkci tohoto prostoru. Stavba s úplným názvem
„ČD DDC, Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice“ je součástí závazné části územního plánu hlavní-
ho města Prahy schváleného 9. 9. 1999 Zastupitelstvem hl. m. Prahy a je zapsána jako stavba veřejně prospěšná.

Z materiálů ing. Ivana Pomykáčka, odpovědného projektanta stavby, SUDOP Praha, a.s. zpracovala Eva Horníčková

Letošní ročník Pivobraní, který připravovala Městská část Praha 2 za spoluúčasti
MČ Praha 3 a 9, se konal 24. a 25. května v Riegrových sadech. 
Počasí pátečnímu programu moc nepřálo. Olověná obloha hrozila co chvíli vydatným
deštěm a teplota vzduchu by spíše nahrávala konzumaci čaje s medem, ne-li s něčím ost-
řejším. Pivobraní slavnostně zahájili rukou společnou a nerozdílnou starostové třech
městských částí - Prahy 2, 3 a 9, pánové Basch, Český a Řihák. Program pátečního dne
pamatoval spíše na milovníky dechovky než řízného bigbítu, na který jsme byli zvyklí.
K tanci i poslechu lákala Kladenská Heligonka a tradičně Žižkovanka. Mezi dva dechov-
kové bloky vložený harmonikář Václav Koubek tancechtivé důchodce nejdříve zaskočil,
ale nakonec si většina z nich vesele po-
dupávala do rytmu a odvážní tanečníci
na parketu přiváděli svými discokreace-
mi do transu nejen fotografku celostát-
ního deníku. Sobotní program přitáhl
především mladší publikum. Restaurace
Park Café se zvolna plnila příznivci blu-
es. Po skupinách Excelence, Bluesberry,
Walking Fish zahrál pro zaplněné hle-
diště hlavní magnet sobotního večera -
Vladimír Mišík se skupinou ETC.
Moderátorka Marcela Augustová v pře-
stávkách vyhlašovala oblíbené soutěže,
jak jinak, v pití piva a cenou bylo - pro
změnu - pivo.
Příštímu ročníku bych chtěla popřát lep-
ší počasí a snad i pečlivější dramaturgii.

Michaela Púčiková, foto Jan Dostál

Rádi předáváme pochválení od paní Věry Charvátové: „Vloni se vysázely v Habrové uli-
ci na Jarově smrčky, které chřadly, protože psi si z nich udělali záchod.“ Paní Charvátová
telefonovala na Odbor techn. správy majetku a investic ÚMČ, vedoucímu ing. J. Loušo-
vi, kterému oznámila, že je jí zasazených stromků líto. Ing. Louša prý okamžitě zareago-
val - ÚMČ zajistila postřik, který psy běžně odradí. „Volala jsem po 10 dnech znovu, že
to bohužel nepůsobí. Mám také psa, takže vím, že není třeba hned dělat oplocení, stačí
přidat ke stromku kůl. Pes k němu ihned zamíří a stromku si už pak ani nevšimne.“ Tohle
řešení okamžitě zafungovalo. Když dnes paní Charvátová venčí svého psa, vidí, že i její
pes hned zamíří k zabudovanému kůlu. A stromky už se vzpamatovávají.
Paní Charvátová by ráda naším prostřednictvím již na závěr poděkovala ing. Loušovi
a oddělení správy zeleně ÚMČ za vzornou péči o naši zeleň, zejména v posledním
období. Stáňa Peričová

Dostane Nové spojení koneãnû zelenou?

VáÏení hádankáfii, 
v minulém čísle jsme uveřejnili fotografii, jejíž falešnou autenticitu jste většinou lehce
odhalili. Opravdu se jednalo jen o natáčení. Režisér Václav Matějka využil pro svůj film
o Květnovém povstání plánované asanace v oblasti Žerotínovy a Kaplířovy ulice.
Kolem roku 1980 pak byl v barrandovských studiích dokončen celovečerní snímek
Svítalo celou noc. Jedna ze správných odpovědí nám přišla až z Jižního Města, od
žižkovské rodačky, která se právě kvůli této socialistické přestavbě musela přestěhovat.
Vylosovanému výherci (ing. M. Mikešovi) i tentokrát nabízíme výběr knihy u nás
v redakci. redakce

Pohled na budoucí západní - vjezdový portál „vítkovských“ tunelů ve svahu pod Historickým
ústavem Armády ČR (Armádní muzeum)

Chválíme...

Na snímku naší čtenářky si už smrčky zase lebedí

Braní piva 02

Starostové městských částí Praha 9, 3 a 2 si společně notují z CD „Písničky pražských
starostů“
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Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo máte o zvířátka zájem, čekají
na vás v Domově pro opuštěná zvířata v Troji - tel.: 33 554 242, info ÚMČ Praha 3,
tel.: 22 116 370. V případě zájmu uveďte identifikační číslo psa.
� 1118-02: roční fena ROTVAJLERA, černá s pálením. Je bázlivá, má asi špatné zku-
šenosti s lidmi, pracovníci útulku ji nedoporučují do rodiny s malými dětmi. Byla naleze-
na 5. 6. 02 na Žižkově.
� 1106-02: desetiměsíční fenka, černý KŘÍŽENEC, střední velikosti. Je to velice hod-
né, chytré a učenlivé zvíře, čistotné a vhodné do bytu. Byla nalezena 1. 6. 02 na Žižkově.
� 1011-02: sedmiletý pes, ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK vlkošedý, standardní velikosti.
Je bojácný, vhodný pro zkušeného a trpělivého chovatele. Byl nalezen 20. 5. 02 na Žižkově.

Kdo mû chce?

�

�

Jen náhodou?
Nezapomenutelný Jan Werich, velikán české kultury a představitel inteligentního humoru, zařadil do vysokohor-
ského pásma svých moudrostí i výrok, že náhoda je vůl. Budiž mi zde dovoleno nesměle ho doplnit slovy - jak kdy.

Můj letitý přítel Josef Král se narodil kousek od naší rodinné Lupáčovky v dolní části Kubelíkovy ulice. Po skončení středoškolského
vzdělání byl přijat na Karlovu univerzitu, odkud povinně odešel s doživotním titulem MUDr. do okresní nemocnice v hornickém Mos-
tě. Protože v ní vykonával své zaměstnání opravdu svědomitě, začali mu lidé již po krátké době důvěřovat a později ho mít i rádi. Že je-
ho pracovní výsledky byly vskutku mimořádné, dosvědčuje i nadstranicky uvážené rozhodnutí tehdejších mocidruhů jmenovat politic-
ky neregistrovaného odborníka nejlepším lékařem Severočeského kraje. Protože byl vždy nepřítelem jakýchkoli okázalostí, nezajel si do
Prahy převzít příslušný jmenovací dekret ani z rukou samotného soudruha prezidenta. Nejinak tomu bylo později, kdy měl tentýž doku-
ment přijmout alespoň z rukou pověřeného předsedy KNV v Ústí n. Labem. Poslal k němu jen zdravotní sestru. Bylo celkem přirozené,
že představenstvo okresního Mostu ho v rámci rašícího socialismu s lidskou tváří jednotně zvolilo za předsedu zdravotní komise, právě
jako nebylo žádným překvapením, když pod tlakem znovu obnovované normalizace na tutéž funkci dobrovolně rezignoval. To se mu vy-
mstilo, neboť jeho jméno zařadili do proslulého Poučení mezi záměrně zhanobené osoby, označené za nepřátele lidu, a tedy i za viníky
všeho špatného, což však způsobili především sami obviňující. V této houšti negativů se přece jen našlo jedno pozoruhodné pozitivum.
Bez ohledu na způsobená příkoří mu bylo oznámeno, že bude vykonávat funkci závodního lékaře u místních bezpečnostních složek. On,
pokořený lékař, ve své práci pokračoval. Její plynulost narušila až nečekaná návštěva významného příslušníka tamější bezpečnosti, ni-
koli s úředním pověřením, ale s nepředpokládaným onemocněním. Doktor Král zjistil po vyšetření příčinu nežádoucí choroby a slíbil
vyléčení za předpokladu, bude-li mu pacient plně důvěřovat. To však při vzájemně rozporném stanovisku pro něho bylo nemožné, ne-li
trestné, a tak zklamaně odešel. Záhy se však vrátil s ministerským dopisem potvrzujícím kádrovou bezúhonnost a s konstatováním, že
se stranicky obnovenou důvěrou může pan doktor pokračovat ve své odborné péči zaměřené k prospěchu všech svěřených pacientů...
Tento zapomenutý žižkovský rodák směl v letošním roce oslavit 74. narozeniny. Proč směl? Po nedávné těžké autonehodě, dvouměsíč-
ním smrtelném komatu, třech operacích a několikaměsíční rehabilitaci se s pokornou vděčností opět vrátil mezi úředně evidované účast-
níky naší přítomnosti. Z ní vyčnívají skromné postavy optimistů, kteří nešíří kolem sebe levné a nezávazné naděje, ale zároveň varují
před stále více pomíjenými mravními samozřejmostmi, včetně vytrácejících se osobních statečností očistěných od mnohem lacinějších
ozdob. Doufám - mnohý z vás se mnou bude nyní nepovinně souhlasit - že MUDr. Josef Král mezi ně rozhodně patří.

Vratislav Houdek

Podûkování
Rády bychom poděkovaly celému kolekti-
vu Mateřské školy Na Balkáně, paní ředi-
telce, učitelkám i celému personálu. Líbí
se nám, jak se o děti starají a věnují se jim.
Paní učitelky připravují pro děti stále něco
nového ve výtvarné, hudební i pohybové
výchově, několikrát do roka se koná diva-
delní představení, karneval, vánoční besíd-
ky, jezdí s dětmi na školky v přírodě a po-
řádají na zahradě pálení čarodějnic,
kterého se účastní i rodiče. Líbí se nám za-
pojení dětí do ochrany přírody, děti pěstují
květiny, sbírají sběr, jezdí na výlety. Děku-
jeme za dva pěkné roky v mateřské školce
na Balkáně.
ing. Jitka Němcová a ing. Hana Václavíková

Školní rok zakončila i MŠ Jeseniova 2,4
tradiční Akademií - co již umějí, ukázaly
děti z hudebních a pohybových kroužků
a kurzu angličtiny foto Stáňa Peričová

Pí‰ete  nám . . .

Vyšší věk bývá zejména ve východních kulturách spojován s obdobím odpočinku, moud-
rosti a spokojeného stáří. V Praze však potkávám stařečky ustarané, oslabené a často
i opuštěné svými blízkými, sužované letitými chorobami. Akutní vzplanutí těchto nemo-
cí, závratě či zadýchávání i při krátkých pochůzkách, hrozící pády a úrazy, bolesti kloubů
i páteře vyústí ve sníženou pohyblivost a starým lidem i běžné denní rituály mnohdy pů-
sobí nepřekonatelné potíže. Zdravotní stav nezřídka komplikuje i jednostranná výživa
a nedostatečný pitný režim. Lékařská pohotovost zajišťuje v nezbytných případech večer-
ní aplikaci insulinu, případně analgetik či opiátů (zpravidla u onkologicky nemocných).
Vyžaduje-li zhoršení zdravotního stavu transport do nemocnice, lékař vyšetří pacienta
v ordinaci či jeho domácím prostředí, aplikuje vhodné léky a zajistí i nutnou administra-
tivu. Nemocný či jeho rodinní příslušníci poté objednají převozovou službu na lince
673 133 33. Zvážit přednosti i nevýhody odeslání k hospitalizaci nebývá pro lékaře vždy
snadné, zdravotnická zařízení přijímají v nočních hodinách jen opravdu akutně nemocné
s vědomím, že prodleva zásahu (operace, infúzní terapie, nitrožilní aplikace léků) by prá-
vě u nich mohla způsobit vážné komplikace. Velký význam v péči o staré lidi přikládám
roli praktického lékaře. Měl by především umět svého pacienta vyslechnout, průběžně
sledovat jeho sociální zázemí, stimulovat k přiměřené fyzické i psychické aktivitě a až
v dalším sledu předepsat nikoliv nadměrné množství vhodných léků. V jeho čekárně pak
budou převažovat trpěliví nemocní s usměvavými tvářemi a noční pohotovost navštíví jen
opravdu potřební. MUDr. Tomáš Morava
Z jiného úhlu rozkrývá tuto problematiku také článek na Internetu (www.praha3.cz) s ná-
zvem: Možnosti intervence pohotovosti u starých a postižených lidí.

Na závěr školního roku bývá zvykem, že žáci uměleckých škol vystavují své práce, aby
veřejnosti předvedli, co se naučili. Zatímco v loňském roce se v žižkovském Atriu usku-
tečnila výstava studentských prací Výtvarné školy Václava Hollara, letos naopak výstavní
síň opanovaly obrazy a keramika tamních profesorů. V rámci vzájemné inspirace i kon-
frontace měli návštěvníci, mezi nimiž nechyběli právě žáci této školy, možnost zhlédnout
obrazy ak. mal. Ivana Brtny, keramiku ak. soch. Jiřího Mareše a obrazy ak. mal.
Jaroslava Kučery. Vernisáž uvedl 6. června - jak jinak - ak. mal. Jan Kavan, který také
krátce své kolegy představil. Jiří Mareš absolvoval Střední keramickou školu v Bechyni
a dále UMPRUM: „Ekvilibristika na hrnčířském kruhu, lití do forem, alchymie engob
a glazur - všechno to obcování s temnými silami pekelného žáru - to vše vyžaduje pevný
charakter. Umění ovládnout tyto síly a donutit peklo, aby vydalo andělskou křehkost - to
je umění pana profesora Mareše.“ Jaroslav Kučera studoval na Pedagogické fakultě UK
u prof. C. Boudy, poté působil jako pedagog na střední i vysoké škole, od roku 1997 je
ředitelem VŠVH: „... v okamžiku, kdy si odloží sako a kravatu, stává se chalupářem a ta-
ké malířem. Křehkost květů, smutek vadnutí, příroda severní Prahy nebo jižních Čech v je-
ho básnivé duši vyvolává příznačný neklid, který ho nutí k uměleckému výkonu.“ Ivan
Brtna absolvoval SUPŠ na Žižkově náměstí a UMPRUM u prof. V. Menčíka a doc.
L. Vacka: „Maluje chaos světa kolem, lidské figury se stávají manekýny uprostřed sme-
tiště našeho životního prostředí.“
Na závěr nezbývá než ocenit pány pedagogy, jak odvážně přinesli „svou kůži na trh“.

Text a foto Eva Horníčková

Po vysvědčeních každoročně přibývají odložené „dárečky“. Uvádíme proto sez-
nam, kam je v nejhorším případě můžete předat:
● Útulek pro opuštěná zvířata, V zámcích 56, P-8 Troja, tel. 83 85 03 34, 33 554 242
(psi, kočky) ● Ústav na ochranu zvířat V. Matinové, Dolnoměcholupská 58, P-10, tel.
72 70 18 19, 72 70 56 56 (psi, kočky) ● Azyl pro opuštěná zvířata, Charkovská 26, 
P-10, tel. 71 74 03 07, 0603 932 930 (psi, kočky) ● Azyl pro zraněná a týraná zvířata,
Radlická 108, P-5, tel. 69 22 588 (kočky) ● Domov pro opuštěné kočky, Jasenická 29,
P-5 Sobín, tel. 20 98 15 95 ● Azyl pro opuštěné psy a kočky Jeřábová, P-9, 
tel. 24 81 12 56 ● Záchranná stanice ČSOP Vavřinecká, Jinonice, P-5, tel. 
0602 205 070, 0604 201 846 (handicapovaná, exotická a volně žijící zvířata) 
● Důležitá telefonní čísla:
Městská policie 156, odchytová služba Lary (Praha-východ, Praha-západ) 0602 352 442,
výjezdní záchranná služba ÚPOZ, Praha 883 85 03 34, 33 554 242. Zdroj: MF Dnes

26. května uplynulo 60 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora
R. Heydricha - po Hitlerovi a Himmlerovi třetího muže nacistického bezpeč-
nostního aparátu. Jízda z Panenských Břežan, odkud se jeho auto blížilo tehdej-
ší Kirchmayerovou ulicí v Libni do osudné zatáčky, byla popsána a zfilmována
mnohokrát. Atentát na Heydricha byl největší podobnou akcí všech osvoboze-
neckých odbojů proti nacismu - tak vysoko postaveného nacistu se v Evropě ne-
podařilo zlikvidovat. Prestiž Čechoslováků se tak nesmírně zvýšila.
Pro nás bude spíše zajímavé, že v odboji i na samotné přípravě a provedení aten-
tátu se podílelo několik místních rodin. Rodiny J. Zelenky-Hajského, po kterém
je v okolí Ohrady pojmenována ulice, a rodina Moravcových jsou známé.
V dnešní Praze 3 však žil i další odbojář, který nebývá spojován s obdobím
heydrichiády, a přitom se o provedení atentátu nezasloužil o nic méně - Petr
Fafek se ženou a dvěma dcerami.
Krátce vám je všechny představíme:
● Jan Zelenka-Hajský (1895) patřil spolu s manželkou Františkou (1901)
a synem Milíčem (1923) k nejobětavějším pomocníkům parašutistů. Narodil se

v Kamenném Újezdě u Českých Budějovic, povoláním učitel a nadšený sokolský funkcionář. V době okupace byl činný v sokolském
odboji, od roku 1941 přední činitel ilegální organizace Jindra - od samého počátku patřil k hlavním spolupracovníkům parašutistů.
Od svého bývalého žáka F. Šafaříka, zaměstnaného na Pražském hradě, získával údaje o Heydrichově pohybu. Po atentátu se před
zatčením otrávil, syn po jeho smrti také. Františka byla 24. 10. 1942 popravena v koncentračním táboře Mauthausen.
● Alois Moravec (1887) byl zaměstnán jako inspektor železničních drah a podílel se na přímé kurýrní a zpravodajské činnosti. Jeho
žena Marie (1898) patřila k nejvýraznějším osobnostem odboje. Byla členkou sboru dobrovolných sester - nacisty rozpuštěného Čer-
veného kříže a spolu s jejich bývalou předsedkyní A. Šrámkovou poskytovala parašutistům všestrannou pomoc. Při zatýkání v noci na
17. 6. 1942 se otrávila, syn Miroslav zahynul jako stihač RAF v roce 1944 a druhého syna Vlastimila, který působil jako důležitá spoj-
ka s parašutisty, s otcem popravili 24. 10. 1942 v Mauthausenu.
● Petr Fafek byl s celou rodinou aktivně za-
pojen do odbojové organizace ÚVOD
(Ústřední vedení odboje domácího). Ve
svém bytě v Kolínské č. 2 přechovával para-
šutisty a zajišťoval jim potraviny i úkryty
v jiných rodinách. Od 10. dubna 1942 žili
Fafkovi plných osm neděl s Josefem Gabčí-
kem. Prý snad byl tehdy tento bývalý strojní
zámečník ze Žiliny snad i zasnouben s dce-
rou Liběnou Fafkovou. Některé prameny
také tvrdí, že atentát na Heydricha se usku-
tečnil možná dokonce i s účastí druhé dce-
ry Fafkových Rely. Ta měla jet údajně před
Heydrichovým autem a dát znamení, že při-
jíždí jen s řidičem. Další fakta z atentátu
jsou už známá, takže není nutné je uvádět.
Snad jen, že Gabčík utíkal z místa atentátu
střílejíc kolem sebe - zranil Heydrichova šo-
féra Kleina, který ho pronásledoval, a od
Trojského mostu odjel tramvají k Fafkovým.
Petr Fafek pak dojednal s předsedou Rady
starších Čs. pravoslavné církve Sonneven-
dem ukrytí parašutistů v kryptě kostela sv.
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (údajně
se prý jednalo také o Betlémské kapli na Žižkově jako úkrytu po atentátu i po vyzrazení v Resslově). V období . heydrichiády byli Petr
Fafek, manželka i obě dcery zatčeni a 24. 10. 1942 popraveni v Mauthausenu. V Betlémské kapli, kde byli Fafkovi členy sboru, dnes
najdete pamětní desku, která připomíná jejich účast.
K 60. výročí atentátu byly na Praze 3 zahájeny dvě zajímavé výstavy. V Poštovní minigalerii, nedaleko míst, kde žily rodiny Zelenky-
Hajského a Moravcových, byl k vidění soubor dokumentárních fotografií. Výstavu zahájil přímo v den výročí - 26. 5. předseda Sdruže-
ní bývalých politických vězňů Stanislav Stránský. Unikátní fotografie ze svého jedinečného archivu zapůjčil historik a spisovatel Jaro-
slav Čvančara spolu s výstižnými popiskami.
Další výstava probíhá až do konce roku v Armádním muzeu na Vítkově. Prohlédnout si tu můžete unikátní, poprvé vystavené expo-
náty - 60 let po vyhlazení Lidic se podařilo vojenskému historikovi E. Stehlíkovi najít v papírové krabici legitimace lidických mužů. Své
místo tu mají oděvy parašutistů, jejich vysílačky, granát atentátníků, věci z výcviku v Anglii, poslední vůle parašutistů napsané před od-
letem, nezkrácené protektorátní týdeníky až po zřejmě autentické Heydrichovo auto a noviny, na které člen skupiny Anthropoid J. Ku-
biš napsal po atentátu vzkaz Gabčíkovi. Z podkladů J. Čvančary, Ch. Langeho a dalších zpracovala Stáňa Peričová

Seznam praÏsk˘ch útulkÛ

Stafií a zdravotnû postiÏení lidé
na lékafiské pohotovosti

Bilancování závûrem ‰kolního roku

Foto zleva: J. Kučera, I. Brtna a J. Mareš

Para‰utistÛm pomáhali také zdej‰í obyvatelé

S. Stránský na zahájení 
výstavy ATENTÁT 
v Poštovní minigalerii

foto Stáňa Peričová
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Vytrvalý déšť, který skrápěl poslední dubnovou neděli,
málem znemožnil exhibici Jiřího Stolína z liberecké
společnosti Extrémní sporty. Rozhodl se totiž pro bungy
jumping z nejvyššího pevného bodu v Praze - žižkov-
ského televizního vysílače. Po téměř celé hodině zpoždě-
ní nakonec skok i přes nevlídné počasí úspěšně provedl,
a přežil...
Možná vás zarazilo neobvyklé pojmenování bungy jumping
- tento novozélandský způsob se liší od amerického bungee
jumping použitím jiného materiálu. V Praze je bungy jum-
ping (či bungee jumping) z pevných bodů výjimečný, skáče

se většinou z mobilních jeřábů. Zatím vůbec nejvyšší provedený skok byl z jeřábu z výšky sto-
padesát metrů, jinak se rekordy lámou spíše z helikoptér. Nejdéle se houpat na gumě zkusil
Němec J. Schweizer, a to celých 400 metrů. Pokud v tomto adrenalinovém sportu dochází k tra-
gédiím, je to však většinou kvůli chybám instruktorů, kteří špatně vyměří lano. 
24letý Jiří Stolín se na skok chystal již od roku 1999 - prý si tak chtěl splnit svůj sen. Na vy-
hlídkové části vysílače byla 28. 4. dočasně instalována lávka, kde se J. Stolín střídavě obje-
voval a zase mizel. Když již většina přihlížejících myslela, že skok odpíská, rozhodl se. Za
hustého deště letěl z plošiny 72 metrů volným pádem. Hned po přistání se svěřil se svými po-
city: „Let byl úžasný!“ Na dotaz, jak to bylo s adrenalinem, dodal: „Před skokem jsem žádný
adrenalin necítil, tep jsem měl taky normální. Teprve když jsem stál na můstku, úplně se mi
rozklepaly nohy. Věž jsem při letu vůbec nevnímal, cítil jsem jen přetížení...“ Své zpoždění J.
Stolín vysvětloval jednoduše: „Všechno jsme pro jistotu několikrát kontrolovali. Za takového
počasí to bylo nezbytné.“ Dvojím způsobem byl ten-
tokrát zajištěn také každý spoj gumového lana a gu-
ma měla uvnitř ještě statickou linku. Od vychýlení do
stran chránila dvě boční lana.
Od příštího roku by tady měla být trvale instalovaná
lávka dlouhá 5 m. Žižkovská televizní věž, zatím stá-
le nejvyšší v republice, tedy možná poslouží také pro
bungy jumping. No, uvidíme, kolik odvážlivců se
k tomu odhodlá...
Přímo z místa činu po hodinovém čekání v dešti za-
znamenala Stáňa Peričová, fotograficky pád zachytil
Jan Dostál a http://bungjump.szm.sk

Mouãné placky - Lok‰e, Marikle
Co to je moučná placka? Moučná placka je tradiční romské jídlo, které se naštěstí dědí z generace na generaci po celá staletí. Ti, kteří
znají indickou a východní kulturu, si uvědomí, že uvedená moučná placka je totožná s „chlebem“ těchto kultur. V Indii se tyto placky
nazývají „čapáty“. Je to chleba, který se dá upéci na rozehřáté plotně nebo kameni, v upravených píckách, které můžete vidět v doku-
mentárních filmech z Dálného východu. Na lokše potřebujete polohrubou mouku, sůl a vodu, příp. mléko (i kysané nebo podmáslí).
Dělají se i kynuté lokše (přidají se kvasnice). Lokše lze nabízet k pečeným masům a mnoha dalším pokrmům, ke kterým je vhodné při-
kusovat chléb. Zpracování a úprava je nenáročná. Na 4 placky potřebujeme: 1/2 kg polohrubé mouky, špetku soli, 2 dl vlažné vody, mlé-
ka nebo podmáslí. Suroviny promícháme a dlaní zpracujeme na tužší těsto, které rozdělíme na 4 díly a vyválíme na placky asi 2 cm sil-
né. Placky pečeme na rozehřáté plotně mírnější teploty po obou stranách. Placka je správně pečená, pokud jde dobře rozlomit. Upečenou
placku zabalíme do utěrky a necháme chvíli odpočinout. Nejchutnější je placka pečená ve žhavém popelu v ohništi. Obzvláště, když na
něm připravujeme i pečené maso. Placku prostě zahrabeme do uhlíků a po upečení z ní jen odstraníme kousky popela.

Jasekre Pæacki - Lok‰iko, Marikæa
So da bin jareskri pĺacka? O Roma he o gadže, save prinžaven pal kaste pisinav, ba asaha the chudena pre oda chuť, pro lačho chaben
le lokšenca. Ole džene save prinžaren e Indicko the e vichdno kultura ta avel lenge pre mišĺa, kaj kaja pisimen (irinen) jareskri pĺacka
hin oja isto sar „maro“ kale kulturendar. Hin oda chaben savoro peske o Roma ande the ĺidžan kajh le buter darenkendar, sove pes pre-
bace prelel le phurendar, o terne le phurendar but ezera berša andro prostoris ke časos. Andre Indija pes kale pĺacki vičinen „čapati“. Hin
oda maro savo keren pre keradži bĺacha pro hov vaj pre bareste. Peken ande ajse prikerde bovora, save šaj dikhen ando dokumentarne
filmi kaj dur pal o vichodos. Lokši pes kerel le polohrubo jarestar, lon, paňi, šaj pes kerel he le thudeha, šutle thudeha vaj cmoroha. Ke-
ren pes he upre avle chumerestar o lokši. O lokši nane ajsi buči te kerel.
Pro 4 pĺacki: 1/2 polohrubo jaro, čeporo lon, 2 dl ĺetno paňi (vaj thud či emeros). Savoro lačhes premišinas, la burňikaha ušanas ajso
zoraleder chumer, savo rozdreĺinoha pro 4 kotera, save vaĺkinas avri pro pĺacki 2 cm thude. O pĺacki pekas pre rotačardi bĺacha. Peke
pĺacki-lokši zabaĺinos andre rentica the mukas čeporo te odichinel. Sar džanena raj o pĺacki peke? E pĺacka prejhagoha the presvedči-
noha pes či nane peke. Najsmačneder bin peki pĺacka andro kerado popelos - andre jag. Mek feder, te upral peken mas. E pĺacka-lokša
zahrebinen andro kerado popelos the imar sar hiňi peke ta randos pal e pĺacka-lokša o popelos tele.

Z publikace Nejen romská kuchařka od Lubomíry Oláhové

Před 5 lety se pražský magistrát dohodl s Odborem životního prostředí naší radnice na programu regulace počtu
toulavých a zdivočelých koček. S pomocí místních obyvatel si městské části vyhledaly místa, kde se toulavé kočky nejvíc
vyskytují - u nás na Praze 3 se jedná o 15 lokalit.
I když pojem regulace zní dost drasticky, jde v podstatě pouze
o provedení kastrace - sterilizace, tu k dnešku podstoupilo cca
100 kočičích dam a pánů.
Výhod tohoto zákroku je několik. Jak pro městskou část, tak pře-
devším pro okolní obyvatele domů. „Sterilizované kočky si mno-
hem víc hlídají své teritorium a většinou již nedovolí dalším koč-
kám, aby se tam usadily,“ upřesnila MVDr. Eva Krejbichová
z oddělení správy zeleně, která má program regulace na starosti.
Další výhodou je samozřejmě to, že nepřibývají bezprizorná ko-

ťátka a pak další koťátka a další... Ani jako vynikajícího lovce myší ne-
musíme kočku asi představovat. „I když si lidé myslí, že kočka např.
potkana nepřemůže, již její přítomnost jako dalšího přirozeného pre-
dátora většinu potkanů odradí,“ míní také E. Krejbichová. „A ani ar-
gument, že kočky chytají zpěvné ptactvo, příliš neobstojí - na každou
vytypovanou lokalitu docházejí lidé, kteří kočky krmí. Ty pak nejsou
hladové a vystačí si s chytáním myší a tím, co od lidí dostávají.“
Ve vnitrobloku v blízkosti ulice Na Hlídce se jedna zdejší paní kromě
koček stará dokonce i o ježka, který je znám, jak víme z učebnic, svou
všežravostí. „Vyluxuje“ v okolí opravdu kdeco.
A co se vlastně myslí termínem regulace?
Odchyt toulavých a zdivočelých koček v současné době provádí od-
chytová služba Městské policie, která je odváží do Domova pro opuš-
těná zvířata v Troji. Tady jsou kočky pečlivě veterinárně prohlédnuty,
umístěny do karantény a podle zdravotního stavu sterilizovány. Vete-
rinář je pak označí malým trojúhelníkovitým zářezem, většinou na
pravém uchu. Zvířata se pak vracejí zpět do své původní lokality.
Pokud budete mít zájem o podobnou službu, můžete se domluvit na
tel. 22 116 383, odd. správy zeleně. Je však zapotřebí podat žádost
nejprve písemně. S odchyty se končí většinou koncem října před pří-
chodem zimy a začíná se zase na jaře začátkem dubna.

Text a foto Stáňa Peričová

Cedule vydržely týden
V minulém čísle jsme psali o instalaci informačních cedulí k volnému pobíhání či „nepo-
bíhání“ psů. Jak nám sdělila J. Kypová z OTSMI, již týden poté vypadaly tak, jako na
spodním snímku. Pro vandaly, jejichž dílem zřejmě jsou, opět krátké shrnutí: Za 1/ zni-
čením tabule, že na té které ploše zeleně nesmí volně pobíhat pes, toto ustanovení neza-
niká! Strážníci Městské policie Praha 3 budou i nadále jeho nedodržování pokutovat. Při-
pomínáme také, že podle poslední vyhlášky je nutné sbírat psí exkrementy nejen na ulici,
ale také v plochách zeleně! Za 2/ Finanční prostředky, které se budou muset na obnovu
cedulí opětovně vynakládat, musí pak někde logicky chybět. Tak popřemýšlejte!

Tak pfiece jen skoãil...

Evidentně spokojený Jiří Stolín krátce po seskoku

Zajímav˘ recept z romské kuchynû

Koãiãí populace na dvorcích se nerozrÛstá

Naše soužití s Romy má i své známé stinné stránky - vnitroblok domu
v Roháčově ulici, kde se z oken vyhazuje všechno, co se zrovna neho-
dí. Tady má kočka mezi potkany, jako jejich další přirozený predátor,
opravdu své místo...

O pejscích, páníãcích a cedulích

Na Sladkovského náměstí bude zeleň chránit před psy i lidmi nízký plůtek, který je v sou-
časné době již nainstalován

Štěně ridgebacka 
je na Škroupově 
náměstí vzorně 

na vodítku, jinak všichni
další „páníčkové“ tuto

ceduli spokojeně
ignorovali

A je‰tû jedna diamantová!

Ve čtvrteční odpoledne 13. 6. oslavili manželé ing. Milena a JUDr. Jan Maškovi krásné
výročí – 60 let spolu po jednom boku v dobrém i zlém, nebo-li též svou diamantovou svat-
bu. Za městskou část jim přišel popřát, jak bývá u nás milým zvykem, také místostarosta
Vladimír Holzknecht. Ovšem aby ne, vždyť navíc manželé Maškovi žijí na Praze 3 již ce-
lých 57 let, a to od roku 1945 stále na stejné adrese. Paní Milena, která pochází z Jindři-
chova Hradce, se vdávala pár dní po své maturitě. Později pracovala na ministerstvu do-
pravy jako ředitelka odboru tarifů. Manžel, který na trojku přišel ze Semil, zase jako
vedoucí zakázek ve firmě Armabeton. 
Jistě i za vás jim přejeme hodně zdraví a pohody do dalších společných let a zase na vi-
děnou na té platinové… Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Seznam míst, kde je volné pobíhání psů zakázáno
a naopak povoleno, najdete na internetu, pro jistotu
ho také znovu uvádíme:
Zákaz volného pobíhání psů:
Místa, která jsou většinou určená ke hrám dětí.
Vnitrobloky: Flora, Biskupcova-Jeseniova, Loudova -
za Žižkovskou vozovnou, Na Vápence, dětské hřiště
Na Balkáně a Pod Kapličkou, náměstí: Škroupovo,
W. Churchilla a Barikád.
Povolení volného pobíhání bez upoutání na vodítko:
Vrch sv. Kříže, vrch Vítkov (část), Hollarovo náměs-
tí, Židovské pece, park Pražačka, vnitrobloky Koně-
vova, sídliště Jarov, Habrová a Chmelnice (část), park
U Kněžské louky (část).
Současnou situaci s pejskaři také dobře vystihuje dopis, který nám přinesla do redakce
čtenářka paní L. Štajnerová:
„Na mateřské dovolené jsem od října 1999. Musím říci, že se čistota v našich ulicích ve-
lice zlepšila. Nicméně se najde stále dost „pejskařů“, kteří spoléhají, že „to“ za ně někdo
uklidí. Mé dceři jsou dva roky a neustále se zabýváme tím, kde leží který exkrement, aby-
chom do něj nešláply. To samozřejmě platí pro park i ulici. Nevím, proč by naše dítě mě-
lo místo bezstarostného běhání v parku neustále myslet na psí výkaly. Připadá mi to ne-
chutné a ponižující. Myslím, že by se vyplatilo poslat v době venčení do ulic i parků
policejní hlídku (v civilu) a vybírat pokuty. To je podle mne jediná možnost, jak donutit
„pejskaře“ po sobě uklidit.“
● Do dalšího čísla chystáme spolu s Městskou policií Praha 3 reportáž z našich parků,
takže se na situaci podíváme trochu víc zblízka a o všem samozřejmě napíšeme.
● Ptali jsme se za vás také dr. E. Krejbichové z OTSMI, jak zařídit zabudování nových
stojanů se sáčky. Stačí zaslat písemnou žádost na toto oddělení, adresa Lipanská 11,
130 85 Praha 3 a podle možností budou v potřebném místě osazeny.

Hezky slunečné i zeleně šťavnaté léto přeje Stáňa Peričová

To, co zbylo z informační cedule
na náměstí W. Churchilla - zákaz
volného pobíhání psů

Foto M. Púčiková



Jak se u nás Ïije jírovcÛm?

Obdobně jako ostatní městské části, Městská část Praha 3 postupně převádí byty ze své-
ho vlastnictví do vlastnictví uživatelů bytů, resp. bytových družstev nebo jiných právních
subjektů, které si uživatelé bytu ustanoví. Na rozdíl od jiných, menších obcí, se v Praze
převádějí uživatelům byty za ceny, které mohou být pro některé uživatele nedostupné.
Svou roli zde sehrává mj. i cena pozemků, kde tyto jsou v Praze prodávány za ceny dle
cenových map (tj. kolem 2 tis. Kč za m2). Přitom v některých obcích, resp. pozemky z ma-
jetku státu, jsou převáděny bezúplatně. I přes vyšší pražské ceny lze dnes nalézt vhodné
řešení, jak optimálně profinancovat koupi bytu. 
Možná řešení…
Pro nájemníka se dnes nabízí několik variant řešení. V současné době je velice příznivá
situace k získání vhodné půjčky na pořízení vlastního bydlení. Optimální řešení nepo-
chybně zajímá kohokoliv z nás. Stát podporuje bydlení v několika rovinách. Jednak je to
dnes všeobecně známé stavební spoření, kde lze získat státní podporu až 4.500,-Kč roč-
ně. Není to mnoho, ale pro čtyřčlennou rodinu to již zanedbatelné není. Další formou je
možnost snížení základu daně o zaplacené úroky z hypotečního úvěru, tím se zátěž úroků
snižuje až o 32 %, podle daňového pásma toho, kdo odpočet uplatňuje. Další zvýhodně-
ní zejména pro mladé lidi stát připravuje i do budoucna.
Na pořízení vlastního bydlení do osobního nebo družstevního vlastnictví lze získat nej-
snadněji úvěr ze stavebního spoření, standardně po dvou letech a při naspoření 40 %,
resp. 50 % z cílové částky. Dnes, díky konkurenčnímu boji mezi stavebními spořitelnami,
lze za určitých podmínek získat od některých stavebních spořitelen rychlý (překlenovací)
úvěr prakticky okamžitě (do několika dnů), přitom není ani nutné mít naspořenu vý-
znamnou část požadované cílové částky (požadovaného úvěru) a úroky také nejsou neú-
nosné. Na privatizaci bytů lze získat úvěr při naspoření 20 % CC, pro mladé lidi do 35 let
dnes existuje dokonce varianta, že nemusí mít naspořeno vůbec nic (což bývá obvyklé).
Banky také v poslední době změnily svou politiku a poskytují hypoteční úvěry snadněji
než dříve. Klient může získat úvěr standardně při 30 %, dnes dokonce již při 10 % vlast-
ních zdrojů. Přitom úroveň úroků poklesla až k hranici 6 %, tj. na úroveň úroků ze sta-
vebního spoření a možnosti rozložit splátky se posunuly až na hranici 30 let. Podmínkou
pro získání hypotečního úvěru je ručení pořizovanou nemovitostí. Z toho vyplývá, že na
hypoteční úvěr nelze pořídit družstevní byt.
Pro neznalého uživatele bytu je vždy dobré se informovat o možnostech financování, ne-
chat si poradit od dobrého finančního poradce. Tak lze ušetřit nejen čas, ale zpravidla i pe-
níze. Pro konkrétního klienta lze vždy nalézt optimální řešení. Chce to jen trochu času,
důvěru ke svému poradci a pak odvahu k realizaci. Nejsme sice zatím moc zvyklí žít na
dluh, ale dnešní doba si to žádá. Cena bytů a domů je v současné době na startovní pozi-
ci. Realitní kanceláře očekávají startovní výstřel každým okamžikem, nejpozději se vstu-
pem ČR do Evropské unie. Pak půjdou ceny nemovitostí, a to zejména v atraktivních lo-
kalitách jako je Praha, rychle nahoru. Proto neváhejte a neodkládejte možnost bydlení ve
svém! Ing. Jiří Čurda, finanční poradce

tel.: 02/71774400, 0602/ 26 88 40, e-mail: info@az-konzult.cz, www.az-konzult.cz

Sportovní areál Pražačka byl 4. června svědkem lítých úřednických volejbalových soubo-
jů. Sedm týmů zaměstnanců Úřadu a Správy komunálního majetku bojovalo o vítězství
v turnaji a první cena byla bedna šampaňského. A nebylo to snadné, vždyť míč je kulatý,
síť vysoká a předpokládaný aut dopadá zpravidla hluboko do pole. Avizovanou cenu zís-
kalo, stejně jako vloni, družstvo hospodářské správy, doplněné o nejvyšší pracovníky rad-
nice a spřátelenou psí smečku. Vítězi se ale stejně stali všichni, kteří nebyli líní opustit své
počítače, faktury a razítka a udělat něco pro zdraví i pro radost.

Text a foto Michaela Púčiková

Jírovec maďal (kaštan koňský) jistě nemusím zdlouhavě představovat. Na Praze 3 ho uvidíte doslova 
na každém kroku: v parcích, na hřbitovech a v mnoha zátiších vnitrobloků.
Trochu teorie
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) je malý motýlek, jehož potravou jsou právě jírovce. Samička kla-
de na spodní stranu listu vajíčka, z nichž se líhnou larvy napadající strukturu listu, do které vykousávají otvo-
ry. V takto připraveném prostoru se zakuklí a brzy líhnou. V jednom roce vzniká několik generací, takže stro-
my jsou napadány opakovaně. Klíněnka byla poprvé objevena v roce 1986 u Ohridského jezera v Makedonii.
Ač je její domovinou oblast tropů a subtropů a dalo by se předpokládat, že se do oblasti mírného pásu šířit
nebude, nedbajíc výstrahy pohraničníků, vstupuje klíněnka nikým nezvána v roce 1993 na naše území. Zde nemá do-
statek přirozených nepřátel, a proto je její šíření lavinovité. V 90. letech jej bylo možno přirovnat k epidemii. Zmenšením listové plo-
chy, kterou sníží klíněnky někdy až na 10 %, dochází k oslabení stromu a stagnaci růstu. Někteří odborníci tvrdí, že přirozených nepřá-
tel klíněnky (jedná se o larvy druhu Chalcioidea, které požírají larvy klíněnky) bude přibývat a škůdce tak u nás zdomácní a nebude
představovat vážné riziko. V současné době však vidíme, že škody na jírovcích jsou značné a počty škůdců se daří snižovat jen s velkým
úsilím a s vynakládáním značných finančních prostředků. Myslím, že než si příroda pomůže sama, je přeci jen nutné zasáhnout.
A nyní praxe
Proto se dnes o jírovce v parcích a na veřejných plochách starají vybrané firmy, které postupují ve shodě se strategií Magistrátu hl.m.Pra-
hy: ● Zlepšovat kondici jírovců (zalévání, kypření) - tím se zvyšuje odolnost stromů ● Provádět sběr napadeného listí a jeho spalování
- tím se snižuje množství škůdců ● Na vhodných místech, kde je třeba zachovat estetický vzhled, se provádí postřik koruny stromů ne-
toxickým přípravkem Dimilin, který blokuje tvorbu chitinové kutikuly hmyzu (provádí se hned zjara) - tím se snižuje počet generací
škůdce v jednom roce. Problémem však zůstává ochrana jírovců ve vnitroblocích, kam aktivity placených firem nesahají a jírovce jsou
většinou závislé jen na aktivitě občanů. Nejvhodnější metodou je každoroční sběr listí do pytlů, které si můžete vyzvednout ve vrátnici
radnice na Havlíčkově nám. 9 nebo přímo na OTSMI, v technickém oddělení u Pavla Bartoška. Napytlované listí (papírové pytle stačí
umístit ke kontejnerům) pak zdarma odvážejí vozidla RPS do spalovny.
Jaká je však současná situace?
Úřady městských částí vyzývají vlastníky domů, aby sběr zajistili vlastními prostředky. Naše organizace má ale z minulých let, kdy jsme
akce prováděli, zkušenost, že mnoho dvorků zůstává neuklizeno. Navíc není ani provedeno ucelené mapování jírovců ve vnitroblocích.
Jak se do řešení problému zapojuje organizace ČSOP Koniklec?
Sběr listí provádíme ve spolupráci s dětským oddílem Koniklec již od r. 1998. Každoročně zvyšujeme počet vyklizených vnitrobloků
(v loňském roce to bylo již okolo 30). Letos komplexně mapujeme výskyt jírovců a moc by nám pomohlo, kdybyste nám, pokud se na
vašem dvorku kaštany nacházejí nebo pokud budete sběr sami provádět, tuto informaci zavolali na tel. 22 71 21 89 (ve st mezi
17-19 h) nebo zaslali na adresu Chelčického 12, Praha 3, příp. email na koniklec@volny.cz.

Děkujeme - Hynek Jebavý, 01/71. ZO ČSOP Koniklec

Zlí jazykové říkávali o svobodném městě Žižkově, že je tam v každém druhém domě hospoda. Noviny „Národní Listy“ z roku 1902 však
napočítaly na Žižkově jen 172 hostinců. Protože Žižkov sestával tehdy z asi 1000 domů, byl tedy občerstvovací podnik v každém šestém
domě. I tak to bylo dost. Bývala to živnost koncesovaná a paragraf 19 živnostenského řádu nařizoval, že živnost hostinská a výčepnic-
ká má být provozována samým držitelem koncese. To se ale moc nedodržovalo: 56 % žižkovských hostinců a náleven provozovali úřed-
ně schválení náměstci. Nebylo divu - pouhých 10 koncesí totiž tehdy drželi vyučení číšníci, kuchaři a sladovníci a dalších 10 koncesí
měly pivovary. 33 koncesí drželi majitelé žižkovských domů nebo jejich manželky, dalších 14 kupci, řezníci, hokynáři, mlékaři a peka-
ři. Mezi koncesionáři najdeme nejen nejrůznější živnostníky, čítaje v to truhláře, soustružníky, zámečníky, tesaře, kameníky, obuvníky,
krejčí a knihaře, ale dokonce po jednom továrníku, řediteli operní školy, operním pěvci a lékaři. Že nemírné požívání alkoholu může kon-
čit smrtí, by nasvědčovala i přítomnost majitele pohřebního ústavu a dvou hrobařů v řadách koncesionářů.
Jen 39 žižkovských hostinců nebylo vázáno na pivo z určitého pivovaru - koncesionáři totiž často nabídli svou koncesi některému pivo-
varu a ten tam dosadil vlastního podsudního, který se neobyčejně snažil příslušné pivo prodat - musel totiž vydělat co nejvíc nejen pro
sebe a koncesionáře, ale i pro mateřský pivovar. Jak uvádí „Volné slovo pražských předměstí“ (to byly dvakrát týdně vycházející novi-
ny, které se věnovaly kromě Žižkova i Smíchovu, Karlínu, Nuslím atd.), hosté byli získáváni všelijak: „Lecjaké paničky a různé ženšti-
ny stojí každodenně večer celé hodiny v průjezdu, naškrobené a ulízané, by lákaly kolemjdoucí do hostince k zábavě (jaké?). Známá po-
věstná paní Šubrtka koupila nějakým způsobem hostinec „U Libuše“ ve Veleslavínově ul. a tam bude nyní provozovati své mravní rejdy
za pomoci různých ženštin nepěkné pověsti.“ Dům „U Libuše“ ve Veleslavínově ulici (dnes Víta Nejedlého) nese číslo popisné 509. Ny-
ní má nové číslo 15 a je vzorně zrekonstruován, architektura přízemí ovšem stále naznačuje, že tam bývaly místnosti hostince. (Nebyl
to jediný dům téhož jména na Žižkově: podle pověstné kněžny pojmenovali majitelé také dům čp. 766 v Bořivojově ulici a dům čp. 210
v Jakoubkově, dnešní Sabinově ulici. Domy s tímto názvem už ovšem nenajdete.)
Hledáte námět na vycházku starým Žižkovem? Zkuste si uvedený dům najít: dávné pojmenování už ale na jeho fasádě není. Nebo se ra-
ději zastavíte v některé ze žižkovských osvěžoven? Dům „U Bulhara“, čp. 84 v Husově (dnešní Husitské) ulici na levé straně před že-
lezničním viaduktem, v němž bývala jedna z prvních žižkovských hospůdek, už byl dávno zbourán. Na fotografii z doby návštěvy Fran-
tiška Josefa I. v roce 1901 stojí však ještě v plné slávě a nápisy Snídaně, Obědy, Večeře, Víno jsou na vývěsním štítě dobře čitelné.
Budete-li chtít vyzkoušet jinou z žižkovských hospod, nečekejte, že tam dostanete jako v roce 1902 půllitrovou láhev ležákového piva
z plzeňského městského pivovaru za 22 haléřů, půllitr černého královského za 16 haléřů nebo půllitr světlého výčepního za 12 haléřů:
za ty ceny nabízel pěnivý mok v roce 1902 hostinec na Ostrohradě v Karlově (dnešní Seifertově) třídě čp. 561 blíže c.k. okresního sou-
du - ostatně copak je v té slavné soudní budově dnes, milí moji Žižkováci? Dr. Zdeněk Šesták

Volejbalové klání na‰í radnice

Privatizace bytového fondu aneb máme na to?

Vloupání do motorového vozidla
Dne 2. 6. v 11.45 hod. bylo na operační středisko MP telefonicky ozná-

meno, že v ul. Korunní došlo k vloupání do zaparkovaného motorového
vozidla. Podle očitých svědků byli pachateli vloupání tři muži ve věku okolo

30 let a utíkali z místa činu směrem na Prahu 10. Na místo byla vyslána hlídka strážníků
OŘ MP Praha 3, která bleskovým zásahem muže odpovídající popisu zadržela a předala
Policii ČR.

Vloupání do Z· Chelãického
Dne 6. 6. v pozdních nočních hodinách bylo na linku tísňového volání 156 oznámeno, že
neznámý muž rozbil skleněnou výplň vstupních dveří budovy Základní školy Chelčické-
ho a vnikl dovnitř. Zasahující hlídka strážníků provedla obhlídku objektu, kde ve vesti-
bulu v šatní kóji nalezla neznámého muže. Muž nebyl schopen strážníkům uspokojivě vy-
světlit svou přítomnost na místě a pouze uvedl, že z šatny odcizil sportovní bundu. Pro
podezření ze spáchání trestného činu byl muž omezen na osobní svobodě a předán Poli-
cii ČR. Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Mûstská policie âR

SONS nabízí pomoc

Pfiepadení v baru
Koncem května v jednom z žižkovských barů občan Gruzie spolu s do-

sud neznámým mužem přepadli servírku, ohrožovali ji nožem, za vlasy
ji odvlekli na WC, několikrát ji udeřili pěstí do obličeje, kopali do ní, svá-

zali jí ruce a dali roubík do úst. Následně z baru odcizili finanční hotovost cca 23 tis. Kč
a servírce zcizili kabelku s doklady, mobilní telefon, zlaté řetízky a další věci. Krátce po
útěku z místa trestného činu byl Gruzínec na základě upozornění občanů zadržen policis-
ty. Druhému z pachatelů se podařilo uprchnout. Cizinci bylo sděleno obvinění z trestné-
ho činu loupeže a byl dán do cely předběžného zadržení s návrhem na uvalení vazby.

Zmûna adresy PâR místního oddûlení ÎiÏkov
Ředitel Policie Praha 3 upozorňuje občany Žižkova, že 1. června 2002 se místní odděle-
ní Žižkov přestěhovalo z Lupáčovy ulice 11 do nových prostor v ulici Lipanská 16 (pro-
ti žižkovské radnici). plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha

Policie âR informuje

O ÏiÏkovsk˘ch hospodách

Když jsme přemýšlely o tom, jak přijatelně
a přesto naléhavě ženám sdělit, že absolvo-
váním preventivních prohlídek mohou znač-
ně ovlivnit svou budoucnost, a vymyslely
jsme si happening pro rodiny s dětmi na vr-
chu sv. Kříže pod názvem “Nejlepší dárek
pro dítě je zdravá máma,” přepadly mnohé
z nás pochybnosti, zda tak náročnou celo-
denní akci zvládneme. Konec konců, jsme
většinou důchodkyně, samy bývalé pacient-
ky - a ještě jsme si úkol ztížily tím, že se na
celé akci podílely ženy ze všech čtyř praž-
ských organizací onkologicky nemocných -
Alen, Jantar, Mamma HELP a ŽAP-ženy po
ablaci prsu. Šlo o vůbec první společnou ak-
ci takového rozsahu, pořádanou těmito sdru-
ženími pro veřejnost.
A jak se nám to povedlo? Zájem žen a dívek
byl až překvapivý, pozorně sledovaly video-
kazetu a hned si na modelu vyzkoušely, jak se provádí samovyšetřování. Odnesly si letáčky o prohlídkách na mamografu a adresy zdra-
votnických zařízení. Zodpověděly jsme spoustu dotazů, s nimiž se ženy možná ostýchaly obrátit na své lékaře. Ukázalo se, že neděle,
kdy nikdo nikam nespěchá, je vhodným časem. Prostředí v našem stanu zpříjemnily vizážistky firmy AVON, která v duchu své celo-
světové kampaně proti rakovině prsu přispěla zakoupením osmimetrového šapitó a zájemkyně zdarma nalíčila. Ani ostatní členové ro-
din se nenudili: mohli se učit zajímavé deskové hry, malovat na hedvábí, drátkovat, žonglovat, dělat chemické a fyzikální pokusy, cvičit
taichi, celé odpoledne soutěžit v Kytičkové hře s DDM z Prahy 3 a pak si za odměnu vybrat nějakou mňamku. Hrála nám skupina
J.A.M a zlatým hřebem bylo představení hry Kráska a zvíře, provedené před početným publikem souborem Akademie sociálního umě-
ní TABOR. Bylo nádherné počasí, a tak všichni zůstali až do večera a určitě čas s námi strávený nepovažovali za promarněný. 
Jestli se nám podařilo byť jen v několika případech zmírnit strach z onemocnění rakovinou a vysvětlit, že včasná prevence je rozhodu-
jící a že je v silách každého si své zdraví ohlídat, mělo to celé smysl. Sluší se jen dodat, že na úspěchu celého projektu se kromě dob-
rovolnic z pořádajících organizací podílelo bezplatně či za symbolický honorář kolem dvaceti dalších subjektů, jimž alespoň touto ces-
tou za jejich nezištnou pomoc a čas upřímně děkujeme. Jana Drexlerová, Mamma HELP
Pozn. red. Ženám nad 45 let hradí od 1. 7. zdravotní pojišťovny preventivní vyšetření prsů na mamografu. Nutné je mít s sebou doporu-
čení gynekologa nebo praktického lékaře, jinak se tato služba platí. Nezbytné je také se objednat – ženy nebudou automaticky zvány.
Bezplatné vyšetření prsů platí pojišťovna 1x za 2 roky. Ženy mladší 45 let si vyšetření za 500 Kč platí i nadále samy, pojišťovna hradí
tuto částku jen v případě, kdy tak lékař uzná za vhodné (z podkladů ministerstva zdravotnictví).

Mamma HELP na KfiíÏku

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých sídlí pár kroků od Václavského náměstí, v Krakovské
ulici 21. Jejím posláním je působit ke zmírnění handicapu občanů se zrakovým postižením a umožnit jejich integraci do běžného života.
Do budovy se podařilo soustředit podstatnou část služeb pro zrakově postižené občany: právní poradnu, prodejnu speciálních pomůcek,
středisko integračních aktivit, Tyflokabinet, který seznamuje klienty s obsluhou náročných elektronických pomůcek, pražské ambulant-
ní středisko Tyfloservisu, které pořádá kurzy nácviku sebeobsluhy, prostorové orientace, psaní a čtení bodového písma aj. V klubovně
probíhají kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, přednášky, předčítání podle volby klientů, hodiny sebeobrany, jógy, kurzy pohy-
bové terapie, kurzy seberozvoje. Je možné objednat se na masáže či pedikúru. Uchazečům o zaměstnání z řad zrakově postižených
občanů nabízí pomoc jobklub. Podrobnější informace jsou uveřejněny v Pražském informátoru, který vydáváme jednou za dva měsíce.
Je možné jej objednat v černotisku nebo v braillově písmu a zasíláme ho i elektronickou poštou. Rádi uvítáme zrakově postižené občany
a jejich průvodce na naší adrese. Veškeré informace získáte na tel. č. 21 46 21 97 nebo 21 46 21 95. Ing. Miloš Kohout
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Žižkov v roce 1902
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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

■ Prodám učebnici angličtiny Headway
Intermediate, 300 Kč. Tel. 22 780705 več.
■ PRODÁM DĚTSKÉ KOLO BMX,
robustní konstrukce, pro kluka 5-7 let,
550 Kč. Tel. 0604 54 12 56
■ 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.
Tel. 41 72 87 95
■ Koupím kredenc 1 000 až 2 000 Kč,
skříň 600 Kč, špajzka a pod. r. v. 1920,
měkké dřevo. Platím hned, odvezu.
Tel./záznamník 74 81 49 10
■ Kočárek trojkombinace prodám. Po
jednom dítěti, včetně pláštěnky, cena
800 Kč. Tel. 0606 736 438
■ Autodoprava - přeprava nákladu do
1,5 t, cena dohodou. Tel. 0603 325 979
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ Kvalitní • obkladačské • zednické
• instalatérské • malířské • lakýrnické
• střešní práce. 
Tel. 0603 349 249, 0603 597 792
■ Pokrývačství Grauer, 
opravy a rekonstrukce. 
Tel. 0603 167 980, tel/fax 81 97 10 23,
e-mail: grauer@mujbox.cz
■ 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
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 6277503,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ Malířské, lakýrnické a úklid. práce
včetně čištění koberců a čalouněného
nábytku za sucha i mokra. 
Tel i zázn. 20 80 76 35, 0607 240 407,
0723 339 160. E-mail: corca@quick.cz
■ Pedikúra u zákazníka. Tel. 22 58 31 60

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

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

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 22 713 324, 0606 894 544, 
0603 595 209
■ Kompletní účetnictví JÚ, PÚ, DPH,
mzdy, rekonstrukce a daňová přiznání
zpracujeme rychle, levně a kvalitně. Zastu-
pování na úřadech a další účetní služby po
dohodě, p. Plačková tel. 0603 502706,
tel./fax. 02/81932886
■ Gars. na P3 za 2+1 na P3. Nebo vym.
3+1 Šumava za 2+1 až 3+1 na P3 Ohrada-
Spojovací. Tel. 0338 337258
■ Mladá rodina koupí cihlový dr. byt 1+1,
2+1 i v horším stavu před rek. Platba v ho-
tovosti - solidní a rychlé jednání. 
Tel. 0602 293 420
■ Hledám pronájem příp. prodej občerstve-
ní, baru nebo restaurace. Jen slušné jednání
na smlouvu. Děkuji. Tel. 0602 391 494
■ Koupím členství v LBD Praha 3,
Lucemburská 49, cena dohodou. 
Tel: 0602 619 253
■ Vyměním st. byt 2+1 Jarov 8. patro za
větší, jen státní. Tel. 84 81 81 45
■ Vym. st. byt 2+kk, 59 m2, I. kat. 2. pat-
ro, P-3, u Židovských pecí za 2+1 i větší,
i OV, DV, LBD i před privat. Doplatím. 
Tel. 22 583 116 - večer
■ Vyměním 1+1v Praze 3, státní, cihlový,
3. patro, v blízkosti Bezovky, II.kat.,
15 m2, 23 m2, koupelna, předsíňka, WC za
větší 2+1 i před privatizací. Ne majitel, ne
přízemí ve stejné lokalitě nebo Praha 2, 1. 
Tel. 0605  854 216
■ Pronajmu garáž v Kališnické
1500/měs. Tel. 0606 113 345
■ Koupím půdu nebo střechu, DR, OV,
možno poskytnout stavební práce –
střecha, fasáda atd. Tel. 0603 843 047
■ 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

Knihkupectví ENIGMA
nabízí čtenářům:

Ant. Ederer:
Náměstí, trhy a plácky staré Prahy

Jos. Hrubeš:
Novoměstská radnice

a další zajímavé pragensie
ve své prodejně

Koněvova 24, Praha 3
Tel.: 697 63 45

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

Nabízíme:
■ stavební spoření se 4 % úrokem
■ státní podporu až Kč 4500 ročně

■ úvěry na bydlení s úrokem 4,9 %
Veškeré informace:

Ing. J. Kukačková, tel. 0605-453810

p. Karel Pivoňka, tel. 0603-274373

Otevíráme novou
kancelář u vás 
na Žižkově, 
Seifertova 16.

Pěvecký sbor JERONYM
zaměřený na starou českou duchovní hudbu 14.-17. století
mezi sebe srdečně zve
nové zpěvačky a zpěváky.
Sbor vede britský dirigent Haig Utidjian
Zkoušky od 10. 9. každé úterý ve 20 hodin 
v Betlémské kapli na Žižkově, Prokopova 4. 
Ch. Lange 22 78 06 73, cce.zizkov@volny.cz

VELKOPRODEJNA
PRAŽAČKA

Koněvova 111b, Praha 3-Žižkov

GAMBRINUS 10°  0,5L  . . . . . .9,90 Kč
CHLÉB ŠUMAVA 1,5 kg  . . . .19,80 Kč
MÁSLO ČERSTVÉ 250 g  . . .19,80 Kč
RADEGAST Klasik  0,5 l . . . . .6,40 Kč

Pondělí - Pátek: 7 – 19
Sobota: 7 – 13
Neděle: 15 – 20

PŘIJMEME:
prodavačky - pokladní

prodavačky - lahůdkářky
prodavačky - informátorky

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ
DISTRIBUTORY
Hledáme spolehlivé

distributory pro roznos
reklamních materiálů do

schránek. Vhodné pro
studenty, matky s dětmi

a důchodce. 
Kontaktujte nás na telefonu

83101506.

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

Sladkovského 
náměstí 2
Praha 3
Tel. 2278 2528
Po-Pá: 8 –18

Vše pro Vaši kancelář a domácnost

Výroba raz í tek a v iz i tek

Z D A R M A
k vyrobeným razítkům a vizitkám balíček kávy

● papír, tiskopisy
● inkoustové náplně
● tonery, renovace
● cartridge do tiskáren

● nápoje
● drogerie
● kopírování
● vazby

KOPÍROVÁNÍ
Barevné ● Černobílé

VAZBY
Kroužková ● Termo ● Lištová

LAMINOVÁNÍ
Sladkovského nám. 2, Praha 3

Tel.: 22 78 25 28
Po-Pá: 8 –18

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

SK ZŠ Jeseniova
pronajímá kurt na plážový volejbal

ceník: časové pásmo A - 200 Kč/hod.
neděle až čtvrtek 16.00 - 22.00 hod.

ceník: časové pásmo B  - 150 Kč
květen, červen, září 

pátek 14.00 - 22.00 hod.
sobota 9.00 - 22.00 hod.
neděle 9.00 - 16.00 hod.

červenec, srpen
neděle až čtvrtek 9.00 - 16.00 hod.
pátek a sobota 9.00 - 22.00 hod.

Pronájem objednávejte již nyní 
na tel.: 0606925587 Milan Gála ml. 

Další informace se dozvíte na
www.jeseniova.cz. 

Studenti, kteří budou využívat časové pásmo B 
si mohou individuálně dohodnout slevy.

NETRADIČNÍ
VÝSTAVNÍ PROSTOR - PRODEJNÍ SALON

K P R O N Á J M U
K U B E L Í K O VA  5 5

celoprosklená stěna do přízemní chodby, bez samostatného vchodu z ulice
(vhodné pro poradenství, pojiš�ovnictví, prodejnu) 22 m2, napojení na PCO,

telefon, možnost rozšíření o další kancelář

DÁLE K PRONÁJMU KANCELÁŘ 18 M2

Kontakt: 0602 388 872
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 8.

â E R V E N E C

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. 
POZVÁNKA DO „VARŮ“ 
– přehlídka filmů oceněných na MFF Karlo-
vy Vary za posledních 8 let

1. po 18 ZÁHRADA - režie M. Šulík
20.30 DUCH MARŠÁLA TITA,
režie V. Brešan

2. út 18 ZAPOMENUTÉ SVĚTLO
režie V. Michálek
20.30 PÍSEŇ PRO MARTINA
režie B. August

3. st 18 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL /FK/
20.30 UNDERGROUND

4. čt 18 MRTVÝ MUŽ
20.30 TŘI BARVY: ČERVENÁ /FK/

5. pá 18 BUENA VISTA SOCIAL
CLUB
20.30 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI /FK/
23 SAMOTÁŘI - noční projekce
– anglické titulky

6. so 18 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/
20.30 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA /FK/
23 BABÍ LÉTO - noční projekce
– anglické titulky 

7. ne 18 KORIDA LÁSKY /FK/
20.30 INTIMITA

8. po 18 THE MILLION DOLLAR
HOTEL
20.30 AMORES PERROS

9. út 18 PIANISTKA
20.30 NEBE NAD BERLÍNEM /FK/

10. st 18 KANDAHÁR
20.30 MARKÉTA LAZAROVÁ

MINIPROFIL ANDREJ TARKOVSKIJ
11. čt 18 ZRCADLO /FK/

20.30 STALKER /FK/
12. pá 18 SOLARIS /FK/

21 ANDREJ RUBLEV /FK/
13. so 18 BLADE RUNNER

20.30 CASABLANCA

22.30 DIVOKÉ VČELY
noční projekce – anglické titulky

OZVĚNY MFF KARLOVY VAR Y
14. ne 18 BOUŘLIVÁ SVATBA

režie Mira. Nair
20.30 TICHO, režie M. Rosa
Osobní účast tvůrců na projekci

15. po 18 TOHLE NENÍ ROMANCE
režie B. Eltringham
20.30 THE ISLE, režie Kim Ki-Duk

16. út 18 SVINSKÝ ŽIVOT
režie B. Flores Silva
20.30 ZAJEČÍ SRDCE
režie Hiroshi Shimizu

17. st 18 PTAČÍ SVĚT
režie  Cluzaud, M. Debats
20.30 RÁNO V BENÁTKÁCH
režie O. Iosseliani

18. čt 18 SMRADI - režie Z. Tyc
20.30 PROPUSTKA
režie B. Tavernier

19. pá 18 ELLING, režie P. Naess
20.30 TAJNÉ VOLBY
režie B. Payami
23 VÝLET
noční projekce – anglické titulky

20. so 18 PSÍ DNY, režie U. Seidl
20.30 POHÁDKY NA DOBROU
NOC, režie I. Ortíz
23 REBELOVÉ - noční projekce
– anglické titulky

21. ne 18 LÁSKA NA GRILU
režie A. Dresen
20.30 RODINNÉ POUTO
režie J. Tsui

22. po 18 ROK ĎÁBLA 
20.30 KUŘÁRNA, režie J. Wallovits

23. út 18 2001: VESMÍRNÁ ODYSSEA 
20.45 THE SHINING 

24. st 18 OBČAN KANE /FK/ 
20.30 MAGNOLIA

FK PRO NÁROČNÉ 
25. čt 18 CHRUSTALJOVE, VŮZ! /FK/ 

20.45 KDO VÍ /FK/
26. pá 17.30 RAZ DVA /FK/

20.45 STÁDO /FK/
23 ROK ĎÁBLA - noční projekce
– anglické titulky

27. so 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR
20.30 MULHOLLAND DRIVE 
23.15 RADHOŠŤ - noční projekce
– anglické titulky

28. ne 18 PORNOGRAFICKÝ VZTAH
20.30 AMORES PERROS

29. po 18 RODINNÁ OSLAVA
20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU

30. út 18 ARIZONA DREAM /FK/
20.45 MUŽ, KTERÝ NEBYL

31. st 18 DR. DIVNOLÁSKA, ANEB
JAK JSEM SE NAUČIL NEDĚ-
LAT SI STAROSTI A MÍT RÁD
BOMBU 
20.30 MECHANICKÝ POMERANČ

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
6. so 15.30 PANE, POJĎTE SI HRÁT
7. ne 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ 

13. so 15.30 NÁPADY OPIČKY ŽOFKY
14. ne 15.30 JEN POČKEJ ZAJÍCI
20. so 15.30 POHÁDKA O ČERTOVI

A KÁČE
21. ne 15.30 MIKEŠ-I
27. so 15.30 JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU

PRO ČERVENOU SUKNI
28. ne 15.30 RYTÍŘI BOLEK A LOLEK
V rámci pátečních a sobotních nočních
projekcí jsou uváděny 
nové české filmy s anglickými titulky!!!

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. st 19.30 Kytara napříč žánry:

Rafael Merengue & Co
autentické španělské flamenco

Nedávno zrekonstruované petřínské rozhledně se kromě nového výtahu pro vozíčkáře, bu-
fetu a slavnostního osvětlení dostalo i té cti, že v jejích suterénních prostorách byla kon-
cem března instalována stálá výstava mapující život našeho stále ještě nedostatečně oce-
něného génia Járy Cimrmana. Ten mimo jiné zahltil londýnský patentový úřad celkem
237 vlastními vynálezy, bohužel okamžitě odmítnutými, až na dva, které byly odmítnuty
později... Návštěvníci mají možnost se denně vždy od 10 do 21 hodin podrobněji sezná-
mit jak s jeho dětstvím a jeho současníky, tak i s jeho vynálezy. Na vernisáži potvrdil Zde-
něk Svěrák autentičnost vystavených exponátů velice výstižnou větou: „Některé ty po-
pisky se nám opravdu povedly.“ Eva Horníčková, foto Michaela Púčiková

● Pošesté se koná od 17. 9. do 16. 11. festival
NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2002. Jeho
„duchovní otec“ violoncellista Jiří Hošek opět připravil 19
originálních koncertů na 19 místech Žižkova a Vinohrad.
A jaká je letošní nabídka? Státním svátkům ČR je věnován
koncert 28. 9., kdy se rozezní Pražská mobilní zvonohra na
Škroupově náměstí, a 28. 10. zase varhany v Památníku
na Vítkově. V hotelu Arcotel Teatrino se představí
Virtuosi Pragenses, hotel Don Giovanni nabídne
„Loveckou inspiraci“ v Mozartově a Haydnově hudbě -
vystoupí Komorní orchestr Pražské konzervatoře
a České hornové kvarteto. 130 let oslaví žižkovský
Sokol s dětským pěveckým sborem Rolnička
a v předvečer svého 100. jubilea přivítá Obchodní
akademie v Kubelíkově Brněnské jazzové interprety,
kteří mj. nabídnou písňovou tvorbu absolventa této
školy Z. Marata pod názvem „Přejdi Jordán“.
Smetanovskou historii Olšan přiblíží koncert
v kostele sv. Rocha a tradiční vycházka po Olšanech
s výkladem prof. J. Smolky. Duchovní hudbu
reprezentuje komorní koncert „Bach pro Annu
Magdalénu“ v kostele sv. Anny či uvedení
Mozartova Requiem s Pražským katedrálním
sborem v kostele sv. Prokopa. V recitálech uslyšíme
houslisty J. Novákovou a I. Štrause v Hudební škole
hl. m. Prahy či J. Hoška v Atriu ve večeru věnovaném
90. narozeninám prof. M. Sádla. Taneční múzu nabídne
nově otevřené Divadlo Tance Ponec a 100. jubileum Vinohradské
nemocnice připomene koncert Pražského dechového kvinteta.
V programu nechybí ani odlehčené hudební žánry: Hudebně-
kabaretní představení „Ze Žižkova do Perlovky tramvají č. 3“ se
Staropražskou kapelou připravil divadelní soubor Řešeto (hotel
Ariston). Pro nově otevřený objekt v areálu Auto Jarov proběhne
večer Bigbandu Magnum, který je věnován vzpomínce na
legendárního závodníka F. Šťastného. Již tradičně se rozezní
prostory obou kabin vysílače v koncertu „Říkej mi to potichoučku
i na žižkovské věži“. Na závěr festivalu 16. 11. uslyšíme

Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín v Nové aule VŠE
s koncertem nazvaným Dvořák a Anglie.
PŘEDPRODEJ a podrobné programy od 15. 7.: prodejna
T.T.T., Táboritská 26, P-3, tel. 22 728 842, od září 222 728 842.
● Druhý festival KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY, jehož zakladate-
lem a hlavním dramaturgem je kytarista
Stanislav Barek, je pořádán na podzim
a letos proběhne již pátý ročník. Smyslem

festivalu je představit akustickou kytaru
v nekomerčních žánrech hudby a různé
netradiční strunné drnkací nástroje. V mi-
nulých ročnících zde vystoupila celá špič-

ka české akustické kytary - J. Jirmal, M.
Zelenka, P. Steidl, Pražské kytarové
kvarteto, D. Andrtová, R. Dašek a mno-
ho dalších. Ze zahraničích umělců to by-
li Peter Finger, John Renbourn, David
Qualey, Aquíles Báez, Rafael Meren-
gue, Guitar 4mation.
A na jeden koncert vás zveme již nyní!
V Paláci Akropolis se koná 3. 7. v 19.30 hodin „Večer originál-
ního španělského flamenca“ - vystoupí jeden z nejvýznamněj-
ších světových flamenco kytaristů Rafael Merengue de Cordo-
ba spolu se svou dcerou Desirée - tanec a Rafaelem
„Churumbaque“ - zpěv. Jinak letos v rámci festivalu vystoupí

např. České kytarové kvarteto, M. Klaus, Ahmed El-Salamouny
(Egypt), A. Benzoni (Itálie), Z. Dukič (Chorvatsko), D. Tanen-
baum (USA) a P. D’Agostino (Itálie).
Na každém ročníku dostávají prostor i studenti různých umělec-
kých škol od nás i ze zahraničí. Kromě Prahy 3 festival probíhá ta-
ké v dalších městských částech, poslední dva ročníky navíc zahr-
noval i mimopražské koncerty. Loňskou novinkou byly semináře
některých účinkujících zahraničních umělců. O stoupající oblibě
tohoto ojedinělého festivalu svědčí i to, že organizátoři museli
v loňském roce pro značný zájem posluchačů přidat jeden koncert
navíc.

Stáňa Peričová, Eva Horníčková

Cimrman uÏ dobyl i Petfiín

V˘stava osobností z Knihy cti

Pozvání na dva netradiãní hudební festivaly
Vyprodaná představení, vytleskávání přídavků a spokojení návštěvníci každoročně potvrzují pověst Prahy 3
jako místa, kde se konají dva dobré hudební festivaly. A například vstupné od 40 do 80 korun také nikde
jinde nenajdete.

27. 6. restaurace Na Slamníku - Praha 
28. 6. Klub u Rafa - Praha - Hanspaulka,

Soborská 4 
20. 7. festival "Zemětřesení" - Říčany

u Prahy 
31. 7. Malostranská beseda - Praha 
24. 8. festival "Otevřeno" - Jimramov 
31. 8. Točník - Festival

Kočárek, ve kterém jezdila
Cimrmanova starší sestra Luisa
a (po výměně slamníčku) také
Jára Cimrman
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ku je jasně
vidět, jak by
vypadala pařížská
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iffelova věž,
kdyby Jára
C

im
rm

an E
iffelovi

včas neporadil

V pondělí 17. 6. přivítala suterénní radniční galerie na Havlíčkově náměstí zajímavé hos-
ty. Ve fotografické podobě se tu představila celá plejáda osobností, zapsaných do Knihy
cti Městské části Praha 3. Již od roku 1992, kdy přišel provést tento čestný zápis jako prv-
ní spisovatel Jaroslav Foglar, se na radnici vystřídalo 57 osobností, „žijících, tvořících či
jinak spjatých s Prahou 3“. Navštívili nás např. baronka Margaret Thatcherová,  Ivan Me-
dek, Jiřina Jirásková i ti, kteří již nejsou mezi námi, jako např. herec Vlastimil Brodský
nebo závodník František Šťastný. 

Většinu z nich zachytil na černobílých fotografiích Miroslav Pokorný - jak sám o sobě
prohlásil, samozřejmě také Žižkovák. K vidění je tentokrát pouze část jeho fotografií, se
zbývajícími portréty se budeme moci seznámit zase příště. 
Vernisáž stylově otevřel staropražskými písničkami harmonikář Miloš Wichterle a po
úvodním slovu vedoucího Odboru kultury Jaroslava Brabce předala sličná pětiletá asi-
stentka ceny výhercům referenda. Za své hlasy, kterými přispěli k výsledku 91,2 % hla-
sujících pro odtržení Žižkova od hl. m. Prahy, si převzali vstupenky do divadla Járy Cimr-
mana, poukaz na večeři pro dva na televizní věž a poukaz na týdenní pobyt na Šumavě tři
vylosovaní šťastlivci.
Na výstavu těchto velmi elegantních a působivých fotografií se můžete zajít podívat ještě
do 12. 7. Stáňa Peričová, foto Jan Dostál


