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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy čtete tyto řádky, je již připravena distribuce hla-
sovacích lístků k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR - každý volič je obdrží poštou minimálně 3 dny před
konáním voleb. Zbývá už jen pár dnů na to, abychom se se-
známili s názory politických subjektů, jak řešit záležitosti ve-
řejné. Zvažujeme, komu udělíme ve volbách mandát, aby mo-
hl v příštích 4 letech prosazovat určitou vizi dalšího vývoje
naší země.

Po společenských změnách v roce 1989 nás čekají páté poslanecké volby. O základním
a snad i nezpochybnitelném směřování České republiky bylo v minulých letech už roz-
hodnuto. Přesto v žádném případě neplatí, že je celkem jedno, kdo bude po volbách se-
stavovat vládu. Zásadních témat, která se dotýkají našeho každodenního života, nikterak
neubylo. Bude se rozhodovat například o tom, jak bude vypadat členství Česka v Ev-
ropské unii. Mám na mysli to, jestli je vstup do EU natolik fatálním zájmem, že ho má
náš stát uskutečnit za každou cenu nebo jestli budeme prosazovat plnoprávné členství
v Unii. Ačkoli jde o otázku zahraničněpolitickou, dotýká se v mimořádné míře budouc-
nosti každého z nás. Názorový střet můžeme sledovat v otázce pohledu na vývoj veřej-
ného dluhu nebo v diskusi o tom, jaká část našeho platu nebo mzdy má být odvedena
státu ve formě daní a různých sociálních odvodů. S tím úzce souvisí představa jednotli-
vých stran, jak silná má být úloha státu a nakolik má státní moc zasahovat do rozhodo-
vání jednotlivců. Měli bychom od politiků chtít vědět, nakolik budou nově vytvářené zá-
kony chránit práva občanů, aniž by ovšem současně zasahovaly do jejich svobodného
rozhodování či podnikání.
Část voličů je v těchto dnech stále nerozhodnuta. Všem z nich upřímně přeji, aby odpo-
věď na otázku, komu dát svůj hlas, včas našli. Jsem si také vědom toho, že někteří z nás,
třeba v důsledku většího či menšího zklamání z politického života, možná z důvodu ne-
zájmu o věci veřejné, zamýšlejí k volbám vůbec nejít. S takovým postojem nemohu než
nesouhlasit. Jakkoli je systém demokratického zřízení v mnoha ohledech nedokonalý,
určitě je tím nejlepším způsobem, jakým lidé své společenství v dosavadní historii kdy
spravovali. Volební právo je jedním ze základních práv člověka v demokratické společ-
nosti a moc státu zde požívá legitimity výhradně prostřednictvím účasti ve volbách. Něk-
teré evropské země mají, co se voleb týče, poněkud specifickou právní praxi. Jejich ústa-
va nestanovuje volební právo, ale volební povinnost. Neúčast ve volbách pak může mít
za následek třeba problémy při vydání řidičského průkazu nebo při umístění dítěte do
mateřské školy. Docela zajímavé řešení v situaci, kdy volič na straně jedné nejeví o vě-
ci veřejné zájem a naproti tomu chce veřejné služby „konzumovat“. Nic takového v čes-
kých podmínkách samozřejmě neexistuje. Naše ústava zakládá tento akt jako volební
právo.
Vážení spoluobčané, pevně věřím, že svého práva volit, tedy mít možnost vyjádřit se
k věcem, které se týkají především vašeho osobního života v této společnosti, využijete.
Doufám, že budete rozhodovat podle svého nejlepšího uvážení.

Váš Milan Český, starosta MČ Praha 3

V pátek 5. dubna bylo předáno nové oplocení při zadní části kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po 70 letech tak byla dokončena předsta-
va jeho autora, architekta Josipa Plečnika. Ocelové zdobené prvky plotu byly vyro-
beny jako replika dochovaných dílců podle Plečnikových návrhů původního plotu
u bočních vchodů.
Provizorní oplocení farní zahrádky příliš neodpovídalo kontextu architektury kostela
v těsné blízkosti a neuspokojivý byl i stavební stav. Replika, připravená podle slov faráře
J. Slabého již před 12 lety, čekala stále na své osazení kvůli plánované rekonstrukci ná-
městí. Jednotlivé části plotu byly nyní zámečnicky upraveny, nově přibyla také vstupní
branka a vrata jako replika stávajících mříží. „Po schválení architektem se začalo v úno-
ru stavět a i když jarní počasí např. betonování většinou nepřeje, tentokrát se umoudřilo
a všechno se dokončilo v termínu,“ pochvaloval si zdejší farář J. Slabý, který připravoval
obnovu oplocení spolu s architektonickým ateliérem M.C.A. a ÚMČ Praha 3.
Symbolické požehnání novému plotu při farní zahradě přišel u příležitostí 70. výročí po-
svěcení kostela provést osobně Miroslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, spolu s další-
mi celebranty ve středu 8. 5. na slavnostní mši.
Avizovaná rekonstrukce tohoto náměstí byla nyní odložena na listopad. Delší čas oproti
původnímu předpokladu si totiž vyžádalo řízení ke stavebnímu povolení a organizace ve-
řejné obchodní soutěže na dodavatele. Zahájení stavby v těchto dnech by pak znamenalo
zásahy na vrcholu vegetačního období - v rámci rekonstrukce měly být vykáceny také sta-
ré a nemocné stromy. Navíc by stavební práce připadly na letní měsíce, kdy je park nej-
víc využíván. Text a foto Stáňa Peričová

Jaro je v plném proudu. Studené zimy a tmavých večerů už by-
lo dost. Změnili jsme šatník. Ženy a dívky už zase nosí krátké
sukně a lehká trička. Vyhříváme se na sluníčku a užíváme si pro-
buzené přírody. A je ještě jedna věc, kterou přineslo jaro. Před
žižkovskými a vinohradskými hospůdkami, kavárnami a restau-
racemi vyrostly příjemné zahrádky. Jejich majitelé je tady ne-
chali postavit ze dne na den, prostě vyrostly jako houby po deš-
ti. Krásně teplé, skoro letní večery opravdu vybízejí k tomu,
abychom vyměnili zakouřený „lokál“ za posezení pod vonícími
stromy a nasávali atmosféru večerní ulice. Takových příležitostí
máme na Žižkově i na Vinohradech opravdu dostatek. Troufám
si dokonce tvrdit, že jich máme v Praze 3 více, než v jiných praž-
ských čtvrtích. Proč? Zdejší hospodští jednak určitě oplývají
podnikatelským duchem a také se mohou spolehnout na podpo-
ru žižkovské radnice, která zastává sympatický názor, že letní
předzahrádka před každý takový podnik patří. Oživuje kolorit
ulice. Večerní ulice pak přestává být pouhým parkovištěm auto-
mobilů zaparkovaných před domem a stává se živým místem,
kde se setkávají lidé.

Ještě jedna poznámka, než vyrazíte s přáteli za pohodovým po-
sezením na předzahrádce. Chcete-li si zpříjemnit večer, nezne-
příjemňujte ho druhým. Myslete na to, že kousek nad vaší
hlavou třeba usíná malé dítě. I starším lidem může být „po-
vyk“ přímo pod oknem dost nepříjemný. Především z těchto
důvodů je pro všechny zahrádky stanovena zavírací doba na
desátou hodinu večerní. Takže, užívejte si letních předzahrá-
dek a zkuste přitom být ohleduplní. - pb -

Každoročně kroky všech dětí Prahy 3 směřují na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde již tradičně třetí rok za sebou probíhá hravé dětské od-
poledne. Děti totiž slaví svůj „Dětský den“, který je datován na 1. 6. 2002, a stalo se již milou tradicí, že Městská část Praha 3 pro ně ve
spolupráci s Českým rozhlasem připravila celou řadu lákavých soutěží, scének a vystoupení.
A na co se tedy mohou děti Prahy 3 a přilehlých městských částí těšit? Naleznou zde například horolezeckou stěnu, kde si mohou pro-
věřit své dovednosti v tomto jinak nelehkém sportovním odvětví, dále pak pro technicky zdatnou mládež máme připravenou prohlídku
desítky motocyklů značky Harley Davidson. Při přípravě programu jsme samozřejmě nezapomněli ani na dětskou diskotéku, kouzelní-
ka a v neposlední řadě na dětské soutěže a kvízy. ČRo zde představí svou unikátní krátkovlnnou vysílačku včetně poutavého vyprávění,
které podá jeden z dlouhodobých spolupracovníků rozhlasu. Nebudou chybět ani různé dárky, nafukovací balónky či sladkosti.
Nepochybuji o tom, že se organizátorům podaří vykouzlit úsměv na dětských tvářích a před blížícími se prázdninami navodit atmosfé-
ru pohody a štěstí. Snad nám i sluníčko bude nápomocno a pomůže
při dokreslení tohoto dětského, hravého odpoledne.
Přejeme Vám spoustu poutavých a nezapomenutelných zážitků
a připomínáme, že začátek je od 14 hodin.

Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Dnes jsem se cestou do práce dojala. Většinou se v hromadných pře-
pravních prostředcích naštvu, někdy se z palcových titulků novin
spolucestujících poučím, i dlouhé půlky hovoru vyslechnu, občas se
i pobavím, ale dojala jsem se dnes poprvé. Autobusem vyvržená
dávka cestujících se dnes namísto úprku do útrob stanice metra
Smíchovské nádraží začala ve vestibulu houfovat a okupovat mladí-
ky s pokladničkami a žlutými kvítky. Zaplatili, dostali špendlík
s měsíčkem lékařským a spokojeně pokračovali v pochodu obvy-
klým směrem. Jen s tradičními neutrálními až nepřístupnými výra-
zy našich tváří se něco stalo. Dívali jsme se po sobě s úsměvem a ří-
kali si: „Ten má, ta taky má, dokonce i ten pán v obleku... i ta hezká
slečna v krátké sukni.“ Trošku nás ta investice změnila, vstoupili
jsme do Klubu těch s žlutými kvítky a díky organizátorům květino-
vého dne jsme se stali tak trochu lepšími - i když jen na den.

15. 5. Michaela Púčiková

Z farní zahrádky by mûl Pleãnik jistû radost

Jako houby po de‰ti...

Den s kvûtinou

Svátek dûtí spoleãnû s âesk˘m rozhlasem
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Foto Stáňa Peričová



Strana 2 Nejnovější informace naleznete také na webových stránkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz 5/2002

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 24. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 3. 6.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 10. 6.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 17. 6.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 24. 6.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 3. 6.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 10. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 17. 6.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 24. 6.
10. Ambrožova/Malešická 3. 6.
11. Jeseniova 143 10. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková 17. 6.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 24. 6.
14. Koněvova/V Jezerách 3. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54 10. 6.
16. Křivá 15 - vedle domu 17. 6.

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 nebude
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

Informaãní kanceláfi ÚMâ,
Konûvova 214, má nové telefonní

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

●

Lékafiské sluÏbû první pomoci 
budou od 3. do 7. 6. přečíslovány tel.

stanice. Nová telefonní ãísla: 
pohotovost dospělí - 84 86 21 49,

pohotovost děti - 84 86 19 79.
●

Jesle Roháčova 40, Praha 3 budou mít
nové tel. číslo, stávající 644 17 29 

se změní na 22 59 17 29 (datum zatím
nebylo upřesněno). Ve dnech 1. – 26. 7.

budou jesle uzavřeny.
●

DDM Na Balkáně 100, P-3 
má nová tel. čísla: 717 710 12,-25,-26, 

fax: 717 747 26.
●

Galerie A+G Flora, Přemyslovská 29 
zve na výstavu Hedvábí a plátno -
Bambusy a znaky (K. Šindelářová, 

R. Jařabáčová) do 28. 6. 
Otevřeno út-čt 11-18.30 h, pá 11-17 h.

●

Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, 
že 2. 5. byl zaveden dvousměnný provoz

v registru řidičů a silničních vozidel
v Kongresové 2, Praha 4: 

po-čt 7-20 h (16.15-16.45 h přestávka).
●

6. mezinárodní festival české
a moravské dechovky 

„Hraj kapelo, hraj“ se koná 29.-30. 6. 
od 13 do 19 h na Křižíkově fontáně -

Výstaviště P-7. Info 51 81 00 14, 
0604 608 673, www.volny.cz/briva.

●

OS Studio zdraví zahájilo jako dopravce
nové pravidelné autobusové linky

bezbariérovými autobusy 
• Praha - Poděbrady - Láz. Bělohrad -
Dvůr Králové n. Lab. - Janské Lázně 

• Praha - Benešov - Vlašim - RÚ
Kladruby - Kácov. Info tel. 22 31 57 90,

fax 0311/670 561, 0603 529 189.
●

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.

●

V první májový den oslavil 
74. narozeniny žižkovský rodák 

MUDr. Josef Král. Mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti do dalších let mu

přeje jeho věrný přítel Vratislav Houdek.
Redakce RN se k tomuto přání připojuje.

PODùKOVÁNÍ
Odboru kultury, zástupcům radnice,

panu starostovi M. Českému
i účinkujícím umělcům děkují manželé

ing. Jaroslav a Ludmila Kovaříkovi,
kteří na naší radnici oslavili v dubnu

zlatou svatbu.
●

Děkujeme firmě Mattel - Globál expres
Průhonice - slečně Radce Mlejnkové 

za dar - hračky pro děti z naší mateřské
školy Buková 26. 

Vl. Vrabcová, ředitelka školy
●

Organizátoři VI. ročníku chodeckého
závodu „Žižkovská desítka“ o pohár
starosty MČ Praha 3, který se konal 
11. 5. na Vítkově, děkují ing. Josefu

Smolovi - řediteli firmy Smola a Knobe -
Praha, s.r.o. za podporu.

NOVINKY
PRO SENIORY

Již pošesté jede Svaz důchodců Prahy 3
k moři do Itálie. Cena zájezdu na 14 dní
3 500 Kč (doprava, ubytování). Odjezd
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 ČERVNU půlkulaté

a kulaté narozeniny, přejeme hodně
zdraví a osobní pohody do dalších let:

J. Fialové, A. Prchalovi, 
L. Sokolovské, L. Bečvářovi, 
K. Čermákové, A. Maříkové, 
H. Sedlákové, M. Francové, 
K. Křípačové a L. Wildovi. 

Svaz důchodců v P-3.

ze dne 24. 4. 2002
Souhlasila
● s přepažením šesti dvojgaráží v domech
Jilmová 4, 6, 8, 10 v P-3 za účelem jejich
připravovaného prodeje ● s uzavřením
smlouvy o dílo na obnovu parku na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad s firmou NAVATYP ●
s provedením veřejné zakázky - oprava
dlažby žižkovské radnice a schválilo zadat
zpracování firmě Rako a.s. ● s provedením
veřejné zakázky - oprava podlahy tělocvič-
ny v ZŠ Vlkova 31 a schválilo zadat zpraco-
vání firmě J. I. H.- ing. Jiří Huptych ● s po-
řádáním akce „Setkání žonglérů na
židovských pecích“ dne 11. 5. 2002 ● s uza-
vřením smlouvy o dílo na rekonstrukci hy-
gienických zařízení v ZŠ Vlkova 31 s fir-
mou Fajstavr, s. r. o. ● s výběrovým řízením
na pronájem objektu na Pražačce, Nad
Ohradou čp. 2667/17 s pozemky parc. č.
2183/13, 2183/14 a 2183/15, v k.ú. Žižkov
Vzala na vědomí
● návrh tajemnice ÚMČ Mgr. Andrey Ba-
rešové na jmenování Mgr. Jany Koričové
do funkce vedoucího Odboru živnosten-
ského ÚMČ ● zprávu komise pro posouze-
ní a hodnocení nabídek na rekonstrukci
střechy ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabíd-
ky firmy Paleček ● kontrolní zprávu z pro-
vedené kontroly v příspěvkové organizaci
Ošetřovatelský domov, zaměřenou na hos-
podaření organizace za rok 2001 a uložila
ředitelce příspěvkové organizace Ošetřova-
telský domov odstranit vytčené nedostatky
do 20. 5. ● doporučila ZMČ schválit navr-
žené dary na sociální a zdravotní účely: Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady -
lékařský přístroj - gastroskop, Armáda spá-
sy - Azylový dům a souhlasila s poskytnu-
tím daru z fondu sociálního a zdravotního:
KVS Trojka - Klub bez klíče, Diakonie
sboru církve bratrské, odd. sociálně právní
ochrany dětí Odboru sociálních věcí ÚMČ
- letní tábor ● zprávu komise pro posouze-
ní a hodnocení nabídek na rekonstrukci
školního dvora na hřiště v ZŠ Chelčického
a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabíd-
ky firmy Sportovní stavby Linhart, s.r.o. ●
zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na rekonstrukci kuchyně ZŠ Lupá-
čova 1 a souhlasila s výběrem nejvhodněj-
ší nabídky firmy Geosan

Jmenovala
● komisi na vyhodnocení výběrového říze-
ní na prodej 10 nově vybudovaných byto-
vých jednotek v domech Jilmová 4, 6, 8, 10
ve složení: M. Kozumplíková, P. Dáňa,
D. Mušková, P. Kubiče, M. Kucián, MUDr.
P. Sedláček, Csc., J. Straka
Schválila
● záměr prodeje části pozemků parc. č.
163/1, 163/4, 163/6, 163/7 a pozemku
parc. č. 166/2 v k.ú. Žižkov, Seifertova ul.
o celkové výměře 6 830 m2 veřejnou soutě-
ží pro zástavbu polyfunkčními stavbami
sloužícími jako zázemí FK Viktoria Žižkov

ze dne 15. 5. 2002
Souhlasila
● s uzavřením smlouvy o dílo na rekon-
strukci školního dvora na hřiště v ZŠ Chel-
čického, P-3 s firmou Sportovní stavby
Linhart, s.r.o. ● s uzavřením smlouvy o dí-
lo na rekonstrukci kuchyně ZŠ Lupáčo-
va 1, P-3 s firmou Geosan Group, a.s. ●

s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstruk-
ci střechy ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22,
P–3 s firmou Paleček, s. o. s. ● s uzavřením
mandátní smlouvy s ing. arch. Ivanem Vav-
říkem ● s přijetím daru od akademického
malíře Jaroslava Maliny
Vzala na vědomí
● předloženou koncepční studii na obnovu
dětského hřiště v ul. Habrová, za objekty č.
4-8 ● kontrolní zprávu z provedené kon-
troly v příspěvkové organizaci MŠ, Na
Balkáně 74, P-3 ● návrh tajemnice ÚMČ
Mgr. Andrey Barešové na jmenování ing.
arch. Zdeňka Fikara vedoucím Odboru
územního rozvoje ÚMČ a jmenovala jej do
této funkce
Doporučila
● ZMČ schválit prodej id. 1/2 bytového
domu čp. 1894 s pozemkem parc. č. 1601
v k. ú. Žižkov, Sudoměřská 23, P-3 spolu-
vlastníkům ● ZMČ schválit prodej bytové-
ho domu Přemyslovská čp. 2018/27 s po-
zemkem parc. č. 2620 k. ú. Vinohrady, P-3
v rámci II. etapy - 3. části privatizace byto-
vého fondu dle Zásad postupu při prodeji
bytových domů s pozemky ve vlastnictví
hl. m. Prahy - svěřených Městské části P-3

Rada Mâ P-3

Mûstská ãást vyhla‰uje v˘bûrové fiízení
Městská část Praha 3 vyhlašuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem komplexu Pra-
žačka (Sportovní a rekreační areál Pražačka), Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19 a ob-
jektu na Pražačce, k. ú. Žižkov, Nad Ohradou 17/2667, Praha 3.
Objekt nebude pronajat k provozování výherních hracích automatů. Bližší informace bu-
dou k dispozici na Úřadu Městské části Praha 3, Odbor evidence majetku, Lipanská 14,
Praha 3, Jaroslava Pomajzlová, tel.: 22 116 210.

V budově Úřadu MČ Praha 3 na Seifertově ulici právě probíhá putovní výstava pod tím-
to názvem. Dokumentuje aktivity obcí a neziskového sektoru a přináší informace o tom,
jakým způsobem můžeme žít s Romy v jednom městě, spolupracovat a inspirovat se na-
vzájem. Výstava letos putuje po různých městech ČR, v Praze bude k vidění pouze u nás,
a to do 10. 6.
Soužití s romskou menšinou na vernisáži krátce zhodnotil místostarosta Tomáš Mikeska
a pak již nechal prostor romským souborům Perum a Le Devleskere Čhave, jejichž žhavá
muzika nenechala nikoho z příchozích tak úplně v klidu. Text a foto Stáňa Peričová

I letos proběhlo již tradiční uctění památky padlých ve 2. sv. válce v areálu ZŠ Pražačka.
Pietní setkání ve čtvrtek 2. 5. uvedl místopředseda OV Čs. svazu bojovníků za svobodu
A. Šternschuss, který přivítal přítomné účastníky, a to za územní vojenskou správu P-3
podplk. ing. J. Kuchyňku, tajemníka Čs. obce legionářské plukovníka J. Chejstovského,
předsedu Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých O. Stráského a zástup-
ce obce sokolské, ČČK a Junáka. Po obřadu položení věnců k pomníku obětí nacismu,
kterého se za naši městskou část zúčastnili starosta Milan Český a zástupkyně starosty
Milena Kozumplíková, následoval krátký projev M. Českého. Hold padlým za 2. sv. vál-
ky vzdal i J. Chejstovský a připomněl, že ani současná doba se neobejde bez lidských tra-
gédií. Hned následující den - u příležitosti výročí Pražského povstání - složili vojáci praž-
ské posádky přísahu před Památníkem na Vítkově. K uctění památky obětí Květnového
povstání se na území Prahy v neděli 5. 5. rozezněly v pravé poledne na dvě minuty po-
plachové sirény. Na Vítkově se pak 8. 5. uctilo 57. výročí konce 2. sv. války položením
věnců u hrobu Neznámého bojovníka. Hold všem padlým, kteří se zasloužili o osvoboze-
ní Československa, poklonou vzdala řada politiků včele s prezidentem Václavem Havlem,
nechyběli zástupci armády, obce sokolské a skauti. Slavnostní akt zakončily vojenské
pocty příslušníků Hradní stráže a státní hymna. Text a foto Eva Horníčková

Ve vybraných lokalitách Prahy 3 byly nainstalovány informační tabule zakazující volné
pobíhání psů, na jiných místech veřejné zeleně pak tabule povolující volné pobíhání psů
a volný vstup na trávník. Hlavním kritériem pro umístění daných tabulí byla evidence pří-
slušné plochy v katastru dle vyhlášky hl. m. Prahy.
Volné pobíhání psů je zakázáno na náměstí Barikád, na Škroupově náměstí a na náměstí
W. Churchilla. Naopak psi smějí volně pobíhat na vrchu sv. Kříže, na Hollarově náměs-
tí, v parku Parukářka, v proluce Koněvova, v parku U Kněžské louky, v ul. Luční a Kři-
vé, na sídlišti Jarov a sídlišti Habrová. Vstupovat na trávníkové plochy je možné na Ži-
dovských pecích. Odbor technické správy majetku a investic

V minulém čísle RN jsme vyhlásili Žižkovské referendum. Týkalo se vzniku samostatné-
ho města Žižkov. Hlasovalo se v průběhu celého dubna prostřednictvím hlasovacího líst-
ku v RN a na internetu. Po sečtení hlasovacích lístků je vše jasné. 91,191% hlasujících se
vyslovilo pro odtržení od hlavního města Prahy.
Hlasování, označené jako Žižkovské referendum, které bylo referendem pouze v uvozov-
kách, ověřilo, zda trvá fenomén žižkovského patriotismu. Psal o něm pan starosta ve svém
článku v souvislosti s vyhlášením referenda. Řeč byla o tom, že konec samostatnosti, kte-
rou přinesl v roce 1922 tzv. zákon o velké Praze, byl na Žižkově provázen velkým smut-
kem. Ten zavládl na radnici, mezi místní bohémou i u štamgastů v bezpočtu žižkovských
hospod a hospůdek.
Ovšem z výsledků referenda, které se uskutečnilo přesně po osmdesáti letech, by měli
všichni účastníci těch pohnutých okamžiků začátku dvacátých let minulého století určitě
radost. Historii lze jen stěží vrátit a Žižkov zůstává i po 1. květnu součástí hlavního měs-
ta Prahy. Přesto výsledky hlasování o čemsi svědčí. Minimálně o tom, že odkaz tehdej-
ších hrdých patriotů platí i pro Žižkov současný.
Referendum provázely nejrůznější reakce, které byly pozitivního i negativního rázu. Lo-
gicky celkem chladně bylo referendum přijato na území Vinohrad, které spravuje Praha 3.
Objevily se i názory „udělejte si samostatný Žižkov, vaše část Vinohrad se odtrhne a při-
padne pod Prahu 2“. Všem spoluobčanům, kteří bydlí ve vinohradské části Prahy 3 a re-
ferendum chápali jako projev žižkocentrismu, se tímto omlouváme. Z úplně jiného soud-
ku byl návrh, aby nové město silou obsadilo území Karlína a zajistilo si tak přístup
k Vltavě. A koneckonců hlasování bylo provázeno také názorem, že odtržením od hlavní-
ho města Prahy zůstává Žižkov obrazně řečeno pouze na půli cesty. Konečným cílem by
pak mělo být dosažení úplné svrchovanosti a vznik Samostatné republiky Žižkov.
Něco podobného už tady ostatně bylo. V roce 1997, inspirována slavnou knihou Rady
a Žáka Z tajností žižkovského podsvětí vyhlásila Praha 3, byť na jediný den, Žižkovskou
republiku. Dětské sbory zpívaly před radnicí žižkovskou hymnu a rozdalo se několik tisíc
cestovních pasů Žižkovské republiky. S tím lze sice stěží kamkoli vycestovat, zato svému
držiteli zajistí vlídné zacházení ve všech zdejších hospůdkách a dalších osvěžovnách.
Recese tohoto druhu k nám prostě patří. Přesně v duchu kréda, že některé věci jsou mož-
né pouze na Žižkově. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Romové v na‰em mûstû

Pfiipomenutí kvûtnov˘ch událostí

ÎiÏkov zabodoval

Instalace piktogramÛ - informaãních
tabulí v prostorách vefiejné zelenû

Starosta M. Český a místostarostka M. Kozumplíková při pietním aktu na Pražačce
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● Chtěl jste se stát kuchařem od malička?
Co si pamatuji, tak od čtyř let jsem měl jasno. Dokonce
mě maminka poslala na vyšetření, jestli jsem normální,
když se pořád motám v kuchyni. Na základce jsem měl
výjimku, když při pracovní výchově kluci kutili, já jsem
směl vařit s holkama. Učil jsem se v Interhotelu Paříž, což
byl i tenkrát podnik na úrovni a bylo se čemu naučit. Pro-
tože mě to bavilo, brali si mě kuchaři k ruce, takže jsem
některé méně zábavné kapitoly vaření vlastně přeskočil.
Následkem toho neumím třeba udělat dobrý knedlík, a tak
když jsem vařil v rádiu v přímém přenosu, přinesl jsem si
knedlík hotový z domova a raději jsem to přiznal. K mému
údivu se ozvalo několik kolegů, a to z různých významných
restaurací, že vlastně ten knedlík taky neumějí...
Po vyučení si mě vybrali do Grilu Blaník na Václav-
ském náměstí. Tam se vařilo před hosty. Finální úprava
byla všem na očích. Naučil jsem se tam mnohému, na-
příklad i jak se při vaření neumazat, neotírat si ruce
o kalhoty a stále si je mýt. A to mi zůstalo. Po deseti le-
tech jsem přešel do Parnasu, což byla luxusní restaurace
s mezinárodní kuchyní. Samozřejmě, že v oněch letech
nebylo snadné sehnat všechny suroviny, v zimě třeba ne-
byla petržel, a bylo hotovo. Přesto se nám v krátké době
podařilo udělat z Parnasu restauraci se stoprocentní re-
zervací všech míst.
● Kdo do takové luxusní restaurace chodil?
Obchodníci, hodně umělci, nebo třeba hrabě Lažanský.
Tam bylo zvykem, že se o výběru jídla hosté radili s ku-
chařem, a já jsem jim pak připravoval jídla podle jejich
přání.
● Po revoluci se určitě otevřely i pro vás nové možnosti...
Na začátku devadesátých let mi jeden host nabídl, abych
pracoval v jeho restauraci v Bernu, ve Švýcarsku. Nakonec
jsem tam zůstal pět let. Vařil jsem hlavně tradiční těžkou
švýcarskou kuchyni, fondue, raclette, cibulové omáčky. Pra-
vidlem je, že ke každému jídlu patří zeleninový salát nebo
teplá zelenina. Naučil jsem se hodně vegetariánských jídel, ne jen
ten obvyklý český smažák. Mimochodem, pro vegetariánská jídla
jsme měli zvláštní nádobí, abychom je nepřipravovali na stejné
pánvi jako řízky.
● Slyšela jsem vás v radiu, jak vaříte těstoviny. Tak ještě jed-
nou, co vlastně děláme špatně?
Právě ve Švýcarsku jsem se od italských kuchařů přiučil, co jsou
to těstoviny al dente (na zub), nejdříve se mi to zdálo opravdu pří-
liš tvrdé, ale pak jsem zjistil, že mají lepší chuť. Omáčku umí udě-
lat každý, stačí jen česnek a čerstvá bazalka. Kouzlo tkví v těsto-

vinách. Pokud možno domácích, a když už kupova-
ných, tak v těch, které jsou z tvrdé pšenice, semoliny.
Správně uvařené těstoviny při jídle jemně křupnou.

● A potom jste pracoval v exkluzivní restauraci na
Malé Straně, Vojanův dvůr?
Tam mě zlákali kamarádi, začali jsme s mezinárodní ku-
chyní, což jsou typická národní jídla z různých zemí. Ale
takových restaurací bylo v Praze mnoho, a tak jsme se
začali specializovat na starou českou kuchyni.
● A jak jste přišel k mexické restauraci na Žižkově?

Chtěli jsme vlastní podnik a tenhle sklepní prostor
se nám moc líbil. A mexická kuchyně se sem

nejvíc hodila. Také jsme chtěli něco trochu
exotičtějšího, mladší klientela o typická

česká jídla moc nestojí a italských piz-
zerií je všude plno. Vařit nás učila osob-
ní kuchařka mexického velvyslance. Od
ní mám třeba jednoduchý trik, jak zmír-
nit ostrost cibule, stačí ji po nakrájení
zakapat čerstvou citronovou šťávou.
● Prozradíte nám jednoduchý jarně
letní recept?
Quacamole je součást každého mexic-
kého jídla, může to být lehká večeře
nebo předkrm. Připravíme si: jedno vy-
zrálé avokádo (na omak měkké), jedno
tvrdší rajče, střední cibuli, koriandr,
nejlépe čerstvý, není-li, pak sušený,
bílý pepř a lžíci zakysané smetany.
Avokádo rozkrojíme, vyjmeme pecku,
lžičkou vydlabeme dužinu, dáme do

mixeru, přidáme na kostičky nakrájené
rajče, nakrájenou cibuli zakapanou citro-
nem, nepatrně česneku. Vše rozmixuje-

me do hladka, přidáme koření a smetanu.
Podáváme chlazené s proužky nakrájené

zeleniny - karotky, řapíkatého celeru, papriky, bílé ředkve. Jíme
rukama.
● Neodpustím si obvyklou otázku - kdo vaří u vás doma? A co
budete mít dnes dobrého?
Když jsem doma, tak vařím já. Dnes budeme mít rybu, resp. filé
s kořením (může se použít i kořenící směs z obchodu). Udělám ji
na páře, stačí tak 5-6 minut na cedníku. Ryba se otevře, zůstane
měkká. K tomu čerstvý fenykl (hlíza) orestovaný na másle, s tro-
chou smetany, soli a dobré vegety.
Dobrou chuť! Text Michaela Púčiková, foto archiv M. Ulvra

Hned vedle „keltské brány“ na vrchu sv.
Kříže přibyly v průběhu května nové
dřevěné sedáky. Studenti Střední umělec-
koprůmyslové školy opět zapojili svou
kreativitu a z javorového, dubového a jasa-
nového dřeva vyrobili 15 originálů - co
kus, to jiný nápad. Dřevěnou žirafu, draka
a další zvířenu opodál, vytvořené před ně-
kolika lety opět studenty z odpadového
dřeva, zdolává již pomalu zub času.
Děti i další příchozí tak dnes najdou na
Křížku další příjemné místo, kde se dá po-
sedět a vychutnávat unikátní pohled na pa-
norama Prahy - od televizního vysílače
přes Hradčany až po Vítkov. Doporučuje-
me k návštěvě nejen kvůli novým sedá-
kům, ale je tam opravdu moc pěkně!

Text a foto Stáňa Peričová

Na kótě 236, pahorku zhruba ohraničeném dnešními ulicemi Příběnickou, Řehořovou, Orebitskou a Husitskou směrem k Bulharu, stá-
valo celá staletí pražské popraviště. Na místě malé zchátralé kapličky, u které se zasvěcenci smrti mohli ještě naposledy pomodlit, vznik-
la v r. 1720, pro stejný účel a nákladem hraběte Kupperwalda, nová prostorná kaple sv. Dismase. Stávala na ploše, na které mnohem po-
zději vyrostlo nádraží, přímo naproti výše položenému dnešnímu domu Na Krenovce (Husitská čp. 42/22). Barokní novostavba měla
šestiúhelníkový půdorys, nárožní bosáž a komolou jehlancovou střechu vrcholící lucernou s cibulovitou věžičkou. V té byl zavěšen zvo-
nek, a nikoli ledajaký. Šlo o zvon-umíráček, o zvon popravní ! Jeho pronikavý a vážný hlas se nesl okolím, kdykoli byl k místu exeku-
ce přiváděn spoutaný delikvent. Za znění hrany sem přišlo mnoho odsouzenců, kteří po modlitbě v kapli sv. Dismase byli vyvlečeni na
blízký Šibeniční vrch a předáni katu... V r. 1787 zrušil císař Josef II. trest smrti a krátce předtím došlo i k anulaci původního poslání ka-
ple a k jejímu předání světským potřebám. Ve veřejné dražbě v říjnu 1787 koupil bývalý církevní objekt A. J. Douša a přestavěl jej na
zájezdní hostinec. Naléval převážně víno a v omezené míře i pivo, stejně jako další z řady majitelů - A. J. Krenn. (I když byl v září 1803
trest smrti obnoven, kaple se již nikdy nevrátila k útěše snoubenců smrti. Dokonce i samotné popraviště bylo v r. 1836 přemístěno až na
Židovské pece a bývalá modlitebna hříšníků byla zbořena v r. 1845 při stavbě vnějšího nádraží).
Nás však zajímají osudy zvonku-umíráčku! Ten byl v dražbě inventáře kaple v říjnu 1787 prodán za 15 zlatých do Helmovských mlýnů
na Vltavě, ležících mezi tehdejšími ostrovy Korunním a Jeruzalémským, poblíž Štvanice. Ostrý zvuk letitého zvonku zde sloužil celá de-
setiletí ke svolávání zaměstnanců - mlýnské chasy. Koncem osmdesátých let 19. století mladý začínající stavitel Václav Havel, který ješ-
tě ani ve snu netušil, že jeho vnuk bude jednou prezidentem, realizoval s pomocí přátel svoji první stavbu. Na Primátorském ostrově
(v místech dnešního nábřeží Ludvíka Svobody) postavil první umělé (polévané) zimní kluziště Harmonie, s pohodlnou ohřívárnou. V zi-
mě 1887-88 se někdejší popravní zvonek dostal právě na kluziště sportovního spolku Harmonie, aby každý večer svým jasným zvukem
oznamoval konec bruslařské zábavy. Kolik sezon zde odzvonil - není známo. Ví se ještě o jeho existenci v nově postaveném mlýně Jo-
sefa Baborského, vedle mostu Františka Josefa. Tím však zprávy navždy končí. Koncem 19. a začátkem 20. stol. byly všechny mlýny

poblíž Štvanice zrušeny, slepá říční ramena vysušena a celé
území od mostu Františka Josefa (od dnešní ul. Nové mlýny
až po Těšnov) zregulováno. Zanikla tak řada mlýnů i něko-
lik vltavských ostrovů. A my se můžeme už jen dohadovat,
zda například nebyl spolu s 10 316 zabavenými zvony od-
vezen do Hamburku k rozlití. Kdož ví?

Miroslav Čvančara

Na Havlíčkově náměstí dochází k opětovnému poškozování
zeleně. V jihovýchodní části náměstí je postupně likvidován
cca desetiletý porost tisu červeného. Jednou z příčin poško-
zení mohou být i dětské hry, kdy si děti pletou poměrně
hodnotné výsadby zeleně se stavebním materiálem. Možná
by bylo dobré jim to občas připomenout.

Odbor technické správy majetku a investic

Takto se se svým milovaným sousedem, uznávaným filmovým a divadelním hercem, ale
především skvělým člověkem rozloučili jeho nejbližší vinohradští sousedé. Od 20. dubna
přicházeli položit ke dveřím do jeho domu květiny a naposledy mu vzdát hold. Podobně
se s ním s velkým smutkem rozloučili i jeho bývalí spolužáci z reálky na Strossmayerově
náměstí v Praze 7 (tzv. SBS - Sekce bývalých spolužáků). My dnes připojujeme vzpo-
mínku od jednoho z nich, Jaroslava Kouši z Prahy 3, na Bróďu jako dobrého kamaráda
a člověka, na kterého se nezapomíná: Proč byl tak oblíbený? Uměl žít a hrát jako oby-
čejný občan - jako jeden z nás. Proto jsme mu všichni rozuměli. Jeho skromnost a jemná
ironie ve filmech, rozhlase a divadle vytvářely vždy okamžité úzké pouto mezi ním, poslu-
chači i diváky. Při několika málo posledních setkáních se mnou vynikal mírným sarkas-
mem a například na otázku, jak to dělá, že tak dobře vypadá, odpověděl: „Víš, já jsem byl
od malička nucen hrát dědky, po celý život jsem vlastně dědek, tak co chceš?“ Jindy jsem
se ho ptal na zdraví a on mně řekl: „V předkremačním věku máme každý nějakou nemoc,
ale já? Já jich mám tolik, že je ani všechny neznám!“
Vlastimil Brodský natočil více než sto filmů, tím posledním bylo nedávno oceněné Babí
léto, kterým se s námi, vděčnými diváky, jednou provždy rozloučil.

Eva Horníčková, foto Stáňa Peričová

Zakázané ovoce bývá nejsladší
Nedávné nádherné májové počasí vybízelo k nejrůznějším radovánkám. Avšak já, jako
zodpovědná uživatelka venkovské zahrádky, jsem všechen volný čas strávila převážně
na kolenou, s hlavou zabořenou do nově se rodících záhonků. V jednom vlahém podve-
čeru, kdy se slunce již pomalu sklánělo k obzoru, jsem manželovi jen tak pro pořádek
oznámila, že si ještě zajdu na zahrádku. To pro případ, kdyby nemohl najít brýle, vrtač-
ku nebo noviny. Překvapil mě sice okamžitým, nicméně na můj vkus poněkud autorita-
tivním svolením: „Tak dobře, ale jenom na chvíli.“ Okamžitě mně naskočily vzpomín-
ky z dětství, kdy jsem v takových krásných dnech škemrala a chtěla ještě chvilku před
či po večeři ven, protože Maruška, Květa i Jarda tam také mohou být. Zákonní zástup-
ci mně pak dali - po důkladném uvážení - právě tohle rozhřešení, že jen na chvilku. Tak-
to usmlouvaný a nastavený čas jsem pochopitelně prožívala daleko intenzivněji a vy-
prošené hry měly s nadcházejícím večerem opravdu rychlý spád... A tohle všechno jsem
si, sedíc uprostřed nově přesazených jahod, s úsměvem vybavovala a ostošest se ryla
v po dešti hebké a mezi prsty se krásně drolící půdě. Nežádoucí kořínky měly zkrátka
smůlu. Při práci jsem si stále připomínala, že musím
spěchat, protože to je přece jen na chvilku. Zkrát-
ka, tak nádherně a šťastně jsem se již dlouho
v hlíně neporyla a nezaplela si. Do tmy
jsem byla se vším hotová a podobně ja-
ko kdysi (chybělo mně však švihadlo
kolem pasu a míč v podpaží) jsem
rozjařeně přiběhla domů - k večeři.

Eva Horníčková

Před dvěma lety proběhla ve výstavní síni ATRIA úspěšná premiéra výtvarného salonu au-
torů „žijících či tvořících“ na Praze 3. Aby to současným studentům nebylo líto, nabídla
MČ Praha 3 možnost vystavit své práce tentokrát také jim. V úterý 30. 4. byl za hojné ná-
vštěvy posluchačů i vyučujících SUPŠ na Žižkově náměstí a Výtvarné školy V. Hollara za-
hájen Žižkovský výtvarný salon mladých. Vystavit zde mohli všichni výtvarníci do věku
25 let, kteří studují, pracují, bydlí či mají jiný vztah k Praze 3.

Vernisáž uvedla skladba
S. Prokofjeva pro klavír
a violoncello, které zruč-
ně rozbouřila Dominika
Hošková. Salon zahájil
místostarosta Tomáš Mi-
keska spolu s radní Da-
nou Muškovou a k vidění
byl do 12. května. Obě
naše umělecké školy při-
nesly celkem 46 obrazů
a plastik a např. sochou
a keramickými hodinami
se zúčastnili ještě další
dva zájemci.
Výtvarné salony jak těch
mladších, tak těch „zku-
šenějších“, se budou stří-
dat vždy po 2 letech.

Text a foto 
Stáňa Peričová

Na náv‰tûvû u ... kuchafie Michala Ulvra
Pan Ulvr je kuchař. A ne jen tak obyčejný kuchař, vařil ve známých pražských restauracích, i ve Švýcarsku, mohli
jste ho slyšet v pravidelném pořadu na Frekvenci 1 nebo nedávno v televizní Sauně. Dnes má restauraci na Žižkově.

Po‰kozen˘ kefi tisu 
na Havlíãkovû námûstí

Kam zmizel zvonek z popravi‰tû?

Posezení s krásn˘m
v˘hledem

Sbohem, pane Brodsk˘

Zrodil se nov˘ v˘tvarn˘ salon

Foto Stáňa Peričová

S touto myšlenkou osloví ženy z pražských organizací ALEN, JANTAR, Mamma HELP
a ŽAP (občanská sdružení onkologických pacientek) všechny, kdo v neděli 2. června
navštíví jejich rodinný happening na vrchu sv. Kříže na Žižkově.
Nejen ženská populace, ale i jejich mužské protějšky by totiž měly vědět o možnostech,
jak předejít tolik obávané civilizační chorobě, jakou je nádorové onemocnění prsu, a jaké
možnosti prevence vlastně existují. V letošním roce se má mimo jiné konečně lépe nasta-
vit systém preventivních prohlídek zobrazovacími metodami - na mamografu a ultrazvu-
ku, nicméně i každoměsíční samovyšetřování má svou důležitou roli. Pokud nevíte, jak se
má správně provádět, jistě vám přijde vhod krátká instruktáž v malém bílém stanu, který
na pražském výletním místě najdete od 10 do 17 hodin. Ani v jeho okolí se celý den nu-
dit nebudete, čeká na vás spousta zábavy, legrace, soutěží a smyslových pokušení, jak to
má na správném happeningu být. 
Pořadatelem akce je Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s., Sudoměř-
ská 33, P-3, ve spolupráci s řadou sponzorů.

Nejlep‰í dárek pro dítû je zdravá máma!
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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.: 85 54 242, info ÚMČ Praha 3, tel.:
22 116 370. V případě zájmu uveďte identifikační číslo psa.
� 0560-02: sedmiletý střední PUDL, černý pes. Nalezen 8. 3. na Žižkově bez obojku,
zraněný, byl poražený autem. Jeho zdravotní stav je již dobrý a čeká na hodného pána.
� 0854-02: vlkošedý KŘÍŽENEC, pes ve stáří 1 roku. Byl nalezen na Žižkově se sta-
rým, již léčeným úrazem na krku. Je hodný, mazlivý a na svůj věk klidný, čistotný a rád se
tulí a mazlí. � 0898-02: osmiletá fena BARZOJE, bílá se zlatými plotnami. Byla nale-
zena 30. 4. na Vinohradech. Je tetována v pravém uchu. Útulek zatím nezjistil žádné spo-
jení na chovatelku. Snad se podaří nalézt majitele touto cestou. � 0938-02: dvouletý
kříženec JEZEVČÍKA standardní velikosti, rezavý s černým melírem. Byl nalezen
7. 5. na Žižkově, na krku měl hnědý kožený obojek.

Kdo mû chce?

�

�

„Babička dostala vysoké teploty, polehává a špatně se jí dýchá. Přijeďte, prosím!“ Za ob-
sahem takové výzvy se může skrývat celkem nevinné chřipkové onemocnění, méně často
akutní zánět průdušek či zápal plic, vyžadující předpis antibiotik, případně dalších léků.
V ojedinělých případech však mohou nastat komplikace, neobvyklý průběh nemoci, osla-
bená obranyschopnost či jiné okolnosti vynucující okamžitý zásah Záchranné služby. Jak
ale posoudit závažnost zdravotních potíží u sebe i svých blízkých? Může nemocný dokon-
ce sám rozhodnout, který zdravotnický subjekt považuje v dané situaci za nejvhodnější?
Lékařská služba první pomoci i Záchranná služba úzce spolupracují a předávají si paci-
enty podle závažnosti nemoci. Kardiaka s akutními bolestmi na hrudi tedy nepřijede vy-
šetřit jeho oblíbený pohotovostní lékař, prioritou zásahu tříčlenného týmu Záchranné služ-
by bude rychlý převoz do nemocnice a další péče na specializovaném oddělení.
Pohotovost naopak účinně zasáhne při žlučníkovém záchvatu, atakách krutých migrén či
úporných močových infekcí, zde by transport do nemocnice představoval zdržení a zby-
tečný stres pro postiženého.
Houkající vůz Záchranné služby spěchá ke každému případu bezvědomí či poruchám vě-
domí a pohyblivosti těla, závažným úrazům, krutým, akutně vzniklým bolestem, pokroči-
lým stavům dušnosti (těžký astmatický záchvat, otok plic, selhání srdce), epileptickým
křečím apod. Často řeší i akutní psychické poruchy, zejména pokud souvisejí s ohrožením
zdraví a života. Tehdy volejte vždy Záchrannou službu, v méně akutních případech spíše
pohotovost. Konečná volba je ovšem na zdravotnících, poskytněte jim, prosím, ve vlast-
ním zájmu pravdivé a úplné údaje o zdravotních potížích. Uveďte také přesné jméno, ad-
resu, rodné číslo a připravte si i kartu pojišťovny. MUDr. Tomáš Morava

Naštěstí však jen hudební. Od pátku 17. do soboty 18. 5. na vrchu sv. Kříže uspořádalo letos již podruhé obč. sdružení ProDech (pod-
porující právě koncerty školních orchestrů) jarní open-air festival jazzové a klasické hudby ŽIŽKOVSKÁ SMRŠŤ 02. Hudební na-
bídka byla bohatá, na krytém pódiu vystoupilo více
než 250 muzikantů, nechyběla projekce krátkých i ce-
lovečerních filmů, děti si mohly pohrát v dětském
koutku či se pobavit turnajem v kuličkách. Krásné po-
časí umožnilo spočinout na trávě, kdo se nechtěl při
poslechu opalovat, využil příjemného stínu, který ský-
tal provizorní přístřešek. Pátek byl věnován poloprofe-
sionálním kapelám, hrajícím zejména novější jazzové
směry (funky, soul, ale i latinu či swing), sobotní pro-
gram zahájil v pravé poledne padesátičlenný dechový
koncertní orchestr Žižkovská smršť (Studentský de-
chový orchestr ZUŠ P-3), po němž následoval Smyč-
cový orchestr ZUŠ Tuklatská a další pražské student-
ské orchestry, včetně těles ze Státní konzervatoře
a Konzervatoře Jaroslava Ježka. Před závěrečnou pro-
jekcí filmů Lásky jedné plavovlásky a Valérie a týden
divů se ještě v uceleném bloku představili profesionál-
ní hráči, např. známé jazzové těleso Kontraband Mila-
na Svobody. Text a foto Eva Horníčková

Početný zástup rodičů a přátel se stal v neděli 21. dubna svědkem
dalšího divadelního vystoupení v Betlémské kapli. Při odpolední
rodinné bohoslužbě představil divadelní kroužek dětí svou nejno-
vější hru „Mojžíš - princ egyptský“.
V kostele Českobratrské církve evangelické se scházejí už delší dobu
děti různých národností. Mezi nejoblíbenější aktivity patří právě diva-
dlo. „Po velkém úspěchu našeho vánočního divadla,“ říká farář Chris-
tof Lange, „se mě ptaly děti, zda musí počkat až do příštích Vánoc ne-
bo jestli můžeme nacvičovat další divadlo třeba už na Velikonoce. Tak
proč vlastně ne?“ V Bibli našly i pro velikonoční období vhodný ná-
mět. Scénář si napsaly děti ve věku mezi 8-12 lety úplně samy. Na je-
višti pod kazatelnou se tentokrát místo vánočního stromku a jeslí na-
cházel faraonský trůn, palmy nad řekou Nil, kus pyramidy
a rozbouřené moře. A že tam nebyl vánoční stromek? Kdo se dobře dí-
val, mohl ho tam přece jen najít: vysloužilý a vyschlý stromek se pře-
vlékl za hořící keř, z kterého pak Mojžíše oslovil Hospodin, neviditel-
ný Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Romantická scénka, jak služka
faraonovy dcery nalézá miminko v koši, se střídá s krutým vražděním
novorozených chlapců. Nejednou v těchto scénách vystupuje postava
smrti, které se žádnému divákovi hledět do tváře moc nechtělo. Vrcho-
lem však byl přechod přes Rudé moře a vyvedení do svobody. Bude
tam Boží lid stále žít podle krutých otrokářských zákonů? Naučí se žít
ve svobodě?
Gospelová píseň „Vstoupí Mojžíš“ a křesťanské písně stejně jako rom-
ské písně pod vedením Jiřího Gorola na závěr mnohé inspirovaly
ke společnému zanotování. S chutí si je poslechly i děti z romského
centra R-Mosty, které se k nám na divadlo přijely podívat až ze Smí-
chova. Co na to všechno říkaly, jsme se zeptali koordinátorky dětských

projektů Markéty Trojanové: „Moc se nám líbilo, jak děti zpívaly a hned jsme se rozhodli, že si určitě zahrajeme taky své divadlo. Jsme
rádi, že jsme mohli navázat spolupráci se zdejším sborem, je to pro nás velká inspirace...“ Christof Lange a redakce, foto S. Peričová

Literární soutûÏ
I. KATEGORIE
1. cena: Adéla Jordáková - Můj sen, ZŠ
nám. J. z Poděbrad, 2. cena: Martin Dža-
doň - Jak jsem učil slepici slušnosti, ZŠ Že-
rotínova, 3. cena: Filip Krajíček - Salt La-
ke City, ZŠ Jeseniova
II. KATEGORIE
1. cena: Nikol Argayová - Osudové setká-
ní, ZŠ Perunova, 2. cena: Miloš Toms -
Příběh poslední pětikoruny, ZŠ nám.
J. z Lobkovic, 3. cena: Lenka Balvínová -
Noce, ZŠ nám. J. z Lobkovic, Čestné
uznání: Jan Čížek - Zimní olympijské hry,
ZŠ Perunova

V˘tvarná soutûÏ
I. KATEGORIE
1. cena: Denisa Kaštylová - Divák kraso-
bruslení, ZŠ K Lučinám, 2. cena: Filip
Rezler - Fandím našim, ZŠ K Lučinám,
3. cena: Zuzana Smrčková - Krasobruslení
žen, ZŠ K Lučinám, Čestné uznání: Adam

Smíšek - Zápas, ZŠ K Lučinám
II. KATEGORIE
1. cena: David Jiřišta - Gólová příležitost,
ZŠ K Lučinám, 2. cena: Kristýna Vrzáko-
vá - Krasobruslení, ZŠ K Lučinám, 3. ce-
na: Petr Vondráček - Snowboarding, ZŠ
K Lučinám, Čestné uznání: Simona Ziko-
vá - Bez názvu, ZŠ Jeseniova, Veronika
Kroupová - Rozjezdy pro hvězdy, ZŠ
K Lučinám, Martin Kulík - Zapálení ohně,
ZŠ J. z Poděbrad, Eva Zatloukalová - Bez
názvu, ZŠ Perunova
Všem výhercům srdečně blahopřejeme !

Salt Lake City
Začalo to nevinně.
Valenta to nemusel skákat povinně.
On ale chtěl
a tak do toho šel.
Když na svahu stál,
pilně se protahoval.
Už jede dolů,
porota si v teple sedí u stolu.
Do tréninku musel dát píli,
ve vzduchu na to bude mít jen chvíli.
Už je ve vzduchu, už se točí,
někteří lidé zavírají oči.
Dopadl na lyže,
je radostí celý bez sebe.
Teď má zlatou medaili,
už mu ji i předali.
Olympiádu už má za sebou,
doma ho čeká ještě jedna show.

Filip Krajíček, V. tř., ZŠ Jeseniova, 
I. kategorie

Jedním z nejabsurdnějších zákonů je zatím platný zákon o odpadech. Ano, je to právě ten zákon, kvůli kterému všichni Pražané musejí
do poloviny letošního července zaplatit za každého trvale hlášeného člena rodiny 468,- Kč (o 40% více než loni!). Od počátku ledna se
neplatí podle toho, kolik odpadků vysype rodina do popelnice, ale pouze podle počtu lidí v domácnosti. Je tedy zbytečné zamýšlet se
nad tím, zda mohu ušetřit nějaký odpad, vždyť budu platit stejně jako všichni ostatní. Už vůbec je pak jedno, zda třídím odpad nebo ne.
Velká část Pražanů, která vlastní rekreační chaty a chalupy mimo Prahu, pak zaplatí ještě jednou v obci, kde se jejich rekreační objekt
nachází, ať již tam nějaký odpad vyhazuje nebo ne.
Tento zákon nás ale také bude stát další nemalé peníze na obecní byrokracii, která bude naše platby evidovat. Jen v Praze půjde asi o 120
nových úředníků, kteří se budou zabývat výhradně touto činností. A tak se asi 10 haléřů z každé odvedené koruny ztratí v byrokratické
mašinérii. Celkové náklady na zajištění správy poplatků pak vyjdou město na cca 40 milionů korun ročně. Vskutku efektivní způsob na-
kládání s veřejnými prostředky.
Naštěstí loni v listopadu využilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy zákonodárnou iniciativu, která mu coby jednomu z krajů náleží,
a předložilo do Sněmovny novelu zákona o odpadech. Obce si podle tohoto návrhu mohou vybrat, zda ponechají stávající systém pau-
šální platby za každého člena domácnosti, vrátí se k dřívějšímu systému, dle kterého občané platili podle toho, kolik odpadků do popel-
nice vyhodili, nebo se rozhodnou pro systém, založený na smlouvách mezi majitelem domu a obcí. To odpovídá moderním evropským
trendům v odpadovém hospodářství, podporuje to samostatnost a odpovědnost místních samospráv i stav životního prostředí.
Nyní je na tahu Senát a pan prezident. Věřme, že i oni tuto dobrou věc podpoří a že zvítězí zdravý rozum.
Co bude případné přijetí novely znamenat pro obyvatele Prahy? Bohužel letošní rok se Pražané budou ještě muset podřídit nevhodnému
režimu platného zákona o odpadech. Na konci roku ale představitelé Prahy vyhodnotí dopad nového systému a poté se rozhodnou, jak
dál. Jako pravděpodobná se jeví varianta návratu ke dřívějšímu výběru poplatků za skutečně objednané a vyvezené popelnice. Pražané
tak opět budou odměňováni za třídění a snižování produkce odpadků. Do budoucna se zvažují ještě jiné varianty, které se pomalu pro-
sazují v západní Evropě. Jde především o tzv. „pytlíkový“ systém. Obce mají na mnoha místech postavené velké sběrné kontejnery na
tříděný odpad, kam občané zdarma házejí většinu odpadků, pochopitelně tříděných. Kontejnery jsou financovány z obecních rozpočtů.
Zbytek odpadu, který produkují, pak občané nechávají za dveřmi svých domů a bytů v předem nakoupených pytlích. Ty jsou odváženy
firmami, které jsou financovány z prodeje pytlů. Kolik kdo vytvoří odpadu, který neroztřídí, tolik pytlů si musí zakoupit. Produkce od-
padků a rychlost spotřeby pytlů tak záleží na občanech samých. Nikdo na nikoho nedoplácí a všichni jsou výrazně motivováni co nejví-
ce třídit a co nejméně přímo vyhazovat. Součástí takového systému je pochopitelně i velmi přísné postihování těch, kteří by chtěli od-
pad likvidovat jakýmkoli jiným způsobem.
Snad mohu prohlásit, že v Poslanecké sněmovně na samotném konci jejího volebního období zase jednou zvítězil zdravý rozum nad di-
rigismem a rovnostářstvím. A to je snad i jistá naděje pro budoucnost. Marek Benda, poslanec

Vážení čtenáři, na tomto místě bychom vám rádi představili systém přednemocniční
zdravotní péče a především vás pravidelně informovali o možnostech Lékařské služby
první pomoci v Praze 3. Autorem článků je MUDr. Tomáš Morava, který na naší poho-
tovosti slouží a se kterým jste již někteří měli možnost se v ordinaci setkat. Na webových
stránkách Úřadu městské části www.praha3.cz pak naleznete podrobnější informace vy-
cházející v seriálu nazvaném „NA CESTù K LÉKA¤SKÉ POHOTOVOSTI“.

Otázka volby: pohotovost nebo záchranka?

Potfiebují na‰i pomoc

ÎiÏkovem se pfiehnala smr‰È

Žižkovská smršť zahájila sobotní program

MojÏí‰ v Betlémské kapli

Odpady - vítûzství zdravého rozumu

V˘sledková listina soutûÏe Takov˘ je mÛj svût

Praha 3 je z hlediska demografické skladby obyvatel jednou z nejstarších městských částí
v metropoli. Téměř 1/4 všech občanů je ve věku nad 60 let, věková skupina 65 let a výše tvo-
ří 20 % obyvatel. S rostoucím věkem pochopitelně vzrůstají náklady na zdravotní a sociální
péči. Část seniorů se těší relativně dobrému zdravotnímu stavu, žijí v klidném domácím pro-
středí, mohou se spolehnout na zázemí svých blízkých. Někteří senioři ale takové předpo-
klady, aby mohli důstojně prožívat podzim života, nemají. Jednou ze základních rozpočto-
vých potřeb MČ Praha 3 je proto zajištění sociální péče a pomoci těmto občanům.
V nedávném čísle RN byl věnován prostor Pečovatelské službě. Praha 3 má ve dvou domech
s pečovatelskou službou místa pro téměř 300 seniorů, další skoro tisícovce spoluobčanů po-
skytuje servis v jejich domácím prostředí. MČ Praha 3 ale zřídila také příspěvkovou organi-
zaci Ošetřovatelský domov, která zajišťuje přechodný pobyt pro osoby odkázané na pomoc
druhých. Ve dvou objektech (ul. Pod Lipami a Habrová) má toto zařízení kapacitu 64 lůžek.
Denní náklady na lůžko činí 600 Kč, klient se na nich podílí zhruba z 1/3, zbytek doplácí
obec. Pro představu, roční výše dotace pro tuto příspěvkovou organizaci činí zhruba 9 mil.
Kč. Kapacita zařízení se podstatně zvýšila v loňském roce, kdy bylo otevřeno druhé praco-
viště v Habrové ulici. Ošetřovatelský domov tak může lépe pokrývat potřeby klientů z Pra-
hy 3, lůžka zůstávají stále využita na téměř 100 %. Letos v dubnu byl Ošetřovatelský domov

Pod Lipami zavřený. Probíhaly tu stavební úpravy s cílem zajistit klientům příjemné a kom-
fortní prostředí (rekonstrukce ležatých rozvodů vody, drobné stavební, malířské a natěračské
práce). Myslelo se i na drobnosti jako nové záclony nebo nábytek v pokojích. Celkem úpra-
vy za cca 700 tis. Kč. Za zmínku stojí, že na stavební úpravy si ušetřila samotná organizace
z kladných hospodářských výsledků minulých let, které v Ošetřovatelském domově dávali
do rezervního fondu. Byla jsem se minulý týden v ulici Pod lipami osobně podívat, jak re-
konstrukce dopadla. Personálu v čele s ředitelkou Zuzanou Novotnou chci znovu veřejně po-
děkovat. Za dobře zvládnuté stavební úpravy, ale především za to, že pečlivě a svědomitě vy-
konávají potřebnou každodenní práci pro naše seniory.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Foto Petr Blažek
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Občanské sdružení Společnost přá-
tel divadla Palác Akropolis
a ŽDHA pořádalo letos od 13. do
17. května již 8. ročník festivalu
INTEGRACE SLUNCE.
Posláním festivalu je, jak z názvu
patrno - integrace dětí s postižením
mezi zdravé vrstevníky. Děti doká-
ží mnohem lépe překonat pomysl-
né bariéry dělící nás od světa lidí
s handicapem. V Akropoli se zpí-
valo, hrálo, recitovalo, tančilo.
Kromě žáků z místních škol vy-
stoupily taneční a hudební kroužky
žáků speciálních škol. Romské dě-
ti nadšeně tleskaly klientům Jedlič-
kova ústavu a jejich Pohádce o Po-
pelce. Bravurní romští tanečníci
z Havlíčkova náměstí roztančili
publikum. Festivalový týden v Ak-
ropoli nabídl příležitost k vystou-

pení mnoha dětským souborům a nám dospělým zase příležitost k zamyš-
lení. Třeba nad tím, že to, co považujeme za nemožné či neproveditelné,
je třeba jen obtížné - tak jako hudební vystoupení sluchově postižených, či
tanec dětí z Jedličkova ústavu. Text a foto Michaela Púčiková

Velký sál Akropole si ještě nevydechl po jednom festivalu a už stavěl 18. 5.
předváděcí molo druhému. „ZLOMVAZ 2002“, každoroční přehlídka
uměleckých škol, běžel zároveň i na dalších místech. Studenti FAMU pro-
mítli v Akropoli své práce a ve 23 hodin se rozjely tři módní show, každá
pojatá velmi svérázně - ORGA Markéty Valentové s podtitulem orgasmus-
organismus-organizace, celá v bílém, stejně tak jako velmi profesionální
kostýmy studentky UMPRUM Jany Rollové. V krátkých skečích v prove-
dení svých kolegů z DAMU nechala publikum zavzpomínat na 80. léta.
Pod názvem Madonna’s Trabant roztleskala publikum sedmi skeči - zahá-
jil Večerníček akrobatickým výkonem na jednokolce, připomněli jsme si
tolikrát obehrávané televizní znělky až k závěru přehlídky s oblíbeným za-
jícem z ruského seriálu. Herecké výkony, hudba, kostýmy i zadní projekce
tvořily dokonalou symbiózu. A velká módní show s divokými látkami i dív-
kami, světélkujícími efekty a dvěma pány proběhla na závěr pod názvem
Ženich veselého tria. Studenti nezklamali. Na festivalu vládla pohoda, fan-
tazie i nadsázka. A to je vždy příjemné osvěžení, které nemusejí přinášet
pouze profesionálové.

Stáňa Peričová, foto Radim Bíňovec

Je to objekt Hrabovka, nejstarší obytný dům na Žižkově - čp. 1.
Budova s pavlačí ve tvaru písmene L se nachází v Trocnovské
ulici blíže k Husitské. Stojí zde již od roku 1730 a je zakresle-
na na plánu z roku 1769. Byla to původně barokní vila, ve kte-
ré bydleli majitelé viniční usedlosti, od roku 1780 nazvané
Červený lis. Usedlost měla některé významné majitele, např.
Kazimír z Kupperwaldu dal postavit v roce 1714 kapli sv. Dis-
mase, Ferdinand Hirsch ze Sternfeldu dal postavit v roce 1803
„Gloriet“ - altán na Vítkově, který se nacházel ještě na pozem-
ku této usedlosti. Do naší historie se vila zapsala tím, že se zde
konaly české vlastenecké bály. První v roce 1835 za účasti J. K.
Tyla a K. H. Máchy. Majitelem byl Martin Neureuter mladší,
pražský nakladatel. Ten v roce 1838 vilu přestavěl do dnešní
podoby. Bylo přistavěno křídlo v Trocnovské ulici a změněna
střecha. Roku 1872 při stavbě železniční tratě usedlost zanikla
a zůstala jen tato budova, která potom sloužila drážním účelům.
Název Hrabovka vznikl po roce 1850, kdy budovu koupil Josef
Hraba a zřídil zde zahradní restauraci zvanou Hrabova zahrada
- Hrabovka. Tento název se vžil pro pojmenování celého území
a je užíván pro železniční objekty a zařízení. Železniční za-

stávce „Hrabovka“ (vlaky do Českého Brodu) sloužil jako staniční budova hrázděný domek na zdi, mosty na Husitské se nazývají „vy-
soká Hrabovka“, „nízká Hrabovka“. Hrabovská spojka je kolej vedoucí od Bulhara k Olomoucké trati. Dům dále slouží drážním úče-
lům.
Hrabovka je zobrazena na kolorované kresbě Vincence Morstadta z r. 1820 ještě jako barokní vila na Červeném lisu. Silnice vlevo je ny-
nější Husitská ulice a vede do brány v hradbách. „Nová brána“ byla přibližně na nároží parku Bolzanova - Opletalova ulice. V pozadí je
kostel sv. Jindřicha. Podél silnice vidíme zájezdní hostinec, přestavěný Antonem Krennem z Dismasovy kaple, za ním Krennovy sady
(Masarykovo nádraží). Vpravo vede silnice z Karlína do Špitálské brány (Na Poříčí). Zuzana Chrástová

O Integračním centru Zahrada, působícím v našem obvodu, jste už mnohokrát
v Radničních novinách četli. Do denního stacionáře docházejí děti s kombino-
vaným postižením z celé Prahy. Zde se jim věnují pedagogičtí, rehabilitační
a další odborní pracovníci, vzdělávání klientů umožňuje Pomocná škola. Za-
hrada je určena dětem do osmnácti let a jejich další zabezpečení a vzdělávání
je nejisté. Pro většinu z nich se i přes veškerou snahu nedaří najít práci a uplat-
nění. A tak se zrodila myšlenka na vlastní chráněnou dílnu spojenou s prádel-
nou. Sdružení rodičů - Sluneční zahrada se pustilo do nelehkého úkolu - najít
vhodný objekt a opatřit peníze na rekonstrukci. Dobré dílo se, jak se praví v po-

hádce, podařilo. Na okraji
Dolních Počernic v objektu
zdravotního střediska a ma-
teřské školky, ve Svatoňovic-
ké 587 byla s nemalými
náklady rekonstruována
chráněná dílna sv. Prokopa
u Červeného javoru. Klienti
s těžším postižením zde bu-
dou malovat hrnky, pracovat
s hlínou, vyrábět svíčky nebo
se učit vařit, uklízet a starat se
o zahradu a také se dále vzdě-
lávat s učitelem z Pomocné
školy. 
V druhé části vznikla, jak sa-
mi otcové zakladatelé soudí,
štika v rybníce pražského prádelnictví. Po vzoru již fungujících prádelen, v zemích
západně od našich hranic, byl 9. května zkušebně zahájen provoz prádelny a mandlu,
kde najdou uplatnění absolventi Zahrady a snad i další lidé se zdravotním postižením.
Po prázdninách se začne prát, žehlit a mandlovat ve velkém. Vy i vaše prádlo jste vítáni.

Text a foto Michaela Púčiková
Pan Jan vám vypere a slečna Lenka s úsměvem vyžehlí

Kostel na Sladkovského náměstí otevřel své prostory nejen katolickým farníkům, ale
i milovníkům hudby. Na Jarním koncertu u příležitosti svátku sv. Vojtěcha přivítal
v úterý 23. 4. Komorní orchestr VŠE, který nyní vede britský dirigent Haig Utidjian.

A repertoár si nevybral zrovna skromně - po Beethovenově Allegrettu ze 7. symfonie pro-
vedl v premiéře Wagnerovu skladbu Siegfried-Idyll, následoval Mozart, Bach a na závěr
si sám dirigent zazpíval sólový part spolu s dalšími třemi kolegy ve skladbě Pavane
G. Faurého. Dlužno ještě říci, že za taktovkou ho občas vystřídala dáma, což u nás není
příliš obvyklé, a to Kateřina Blažková.
Když vloni uvažovala VŠE o založení komorního orchestru, měla proto jistě ve volbě je-
ho šéfdirigenta šťastnou ruku. Nyní působí tento orchestr jako součást koncertního tělesa
Musica Oeconomica Pragensae. H. Utidjian spolupracuje také s Orchestrem a sborem
Univerzity Karlovy. Věříme, že se u nás bude britskému dirigentovi líbit i nadále a těšíme
se na další koncerty. Stáňa Peričová, foto Jan Koudelka

Evidenci jízdních kol provádí Městská policie hl. m. Prahy jako prevenci při ochraně ma-
jetku obyvatel hlavního města. Zaevidování jízdních kol je založeno na dobrovolnosti ob-
čanů a ze strany MP je zdarma poskytovanou službou veřejnosti.
Zaevidování jízdního kola je možno za následujících podmínek provést na Obvodním ře-
ditelství MP Praha 3, Cimburkova 18, tel. 22 78 30 34 v rámci úředních hodin:
Po, St 8-18 h, Út, Čt 8-16 hod.
- majitel jízdního kola musí být starší 18ti let
- nutno předložit doklad o zakoupení a ceně jízdního kola
- rám kola musí být opatřen čitelným výrobním číslem
- jízdní kolo s sebou
Po zaevidování bude kolo společně s pořízenou fotodokumentací zaneseno do databáze
jízdních kol, majitel obdrží evidenční průkaz a rám kola bude označen evidenčním štít-
kem MP. Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Tentokrát jsme zvědaví, jak si poradíte s připojenou fotografií. Napište nám, kdy a kde byla
pořízena. Odpovědi nám zasílejte do 14. června na adresu RADNIČNÍ NOVINY,
Lipanská 7, 130 85 Praha 3. Vylosovaný výherce si bude moci vybrat knížku v redakci.

Ru‰né dny v Akropoli

Evidence jízdních kol

ÎiÏkovsk˘ policejní sbor
Milí hádankáři, ve čtvrtém čísle RN jsme vás pěkně „doběhli“. Pouze jedna čtenářka
uhodla, že na fotografii z roku 1913 se představil Policejní sbor ze Žižkova. Nutno
ovšem dodat, že především poznala svého dědečka Karla Baldu, který později, během
1. sv. války, padl v Haliči. Tuto fotografii jsme otiskli také se záměrem připomenout, že
již v roce 1894 zde bylo zřízeno c.k. policejní komisařství. (Podrobnější informace o je-
ho sídle na Praze 3 přineseme v některém z příštích čísel.) redakce

Hádanka na ãerven

Wagner tentokrát u sv. Prokopa

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady už slouží pacientům přesně 100 let. Prodělala
v průběhu jednoho století bouřlivý vývoj, než vyrostla do podoby, jak ji známe dnes.
V pondělí 6. 5. se v areálu Kliniky pro děti a dorost na Hagiboru uskutečnilo zábavné od-
poledne pro zaměstnance nemocnice i pro veřejnost. Nemocnici přišel k narozeninám po-
přát náš starosta Milan Český i zástupci městských částí Praha 10 a Praha 22, které jsou
stejně jako Praha 3 jejími spádovými oblastmi. Akci vinohradské nemocnice přálo poča-
sí a organizátoři připravili pro návštěvníky bohatý program. Přejeme FKNV především
spokojené, a to znamená uzdravené pacienty. Na druhou stranu, ať je pacientů, kteří za
svou léčbou musí přijít do nemocnice, a to jakékoli, co nejméně. Text a foto P. Blažek

Velké prádlo zahajuje

Nejstar‰í dÛm na ÎiÏkovû

KdyÏ nemocnice slaví
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Od 15. května do 2. června si
ve výstavní síni můžete pro-
hlédnout portréty známých
osobností, jako například Fran-
ze Kafky, Jana Wericha, Josefa
Sudka, Tarase Kuščynského.
Autor - Lubomír Hakl se na-
rodil roku 1934 v Praze, vystu-
doval Střední uměleckoprůmy-
slovou školu na Žižkově.
Po studiu pracoval jako mon-

tér, později jako výtvarník v propagaci. Od roku 1977 navrhoval zakázkový nábytek a po
roce 1989 jako architekt spolupracuje s firmou Swiss centrum. V 1967 se začal na popud
svého přítele fotografa - Tarase Kuščynského věnovat tvorbě obrazů. V devadesátých le-
tech vystavoval v galerii Mimo, v Divadle pod Palmovkou i na Žižkovském salonu. 
V Atriu představí koláže z posledních dvanácti let. -pú-

Ačkoliv sál kina AERO není přizpůsoben k tomu, aby se tu tančilo, jen stěží mohli ná-
vštěvníci 8. 3. v klidu sedět na svých místech. Někteří tleskali, podupávali, někteří do-
konce i tančili, a jakby taky ne. Hostem byla Českomoravská hudební společnost. Je již
nemálo lidí, kteří si jejich písně prozpěvují v práci, ve výtahu nebo v autě. Kdo Česko-
moravskou jednou slyší, je nakažen jejich morem. A pak není divu, když na podium vy-
stoupí Karel Holas, František Černý a Radek Pobořil, že návštěvníci kina tančí. Atmosfé-
ra byla tentokrát o to slavnostnější, že ČHS obdržela 7. 3. tři ZLATÉ ANDĚLY udělované
Akademií populární hudby. Očekávání gradovalo, vždyť na promítání Roku ďábla přišel
do Aera sám režisér Petr Zelenka a Jaz Coleman. Na plátně se začal odehrávat jejich pří-
běh (oni zatím v klidu vychutnávali chvíle odpočinku v příjemném prostředí restaurace
AERO) - příběh lidského hledání hodnot, muzikanta i skupiny a její cesty za slávou.
Drželi jsme palce a film se vydařil. Písně Čechomoru jsme vzali za své, dostaly se nám
pod kůži a máme je v srdci. Takže děkujeme Českomoravské za nevšední zážitek a přeje-
me, ať se tři zlatí andělé stanou strážnými anděly ČHS a ať to stále ladí.

Za spokojené diváky a posluchače Janeta Křováková, Děčín

Galerie Café v Jagellonské ulici 20 pozva-
la přesně před rokem zájemce o dobrou
kávu i umění na svou první vernisáž. Od té
doby se pravidelně každý měsíc, vždy ve
čtvrtek, zahajuje další výstava. Tentokrát
mohou pamětníci zavzpomínat na doby,
kdy v oblasti dnešních paneláků v okolí
Roháčovy ulice stávala ještě původní zá-
stavba s originálními domy, jak vidíme na
snímku Petra Tomana. Výstava fotografií
pod názvem Zapomenutý svět je v Galerii
Café k vidění do 5. 6. denně kromě soboty
od 9 do 22 h, v neděli od 17 do 22 hodin.

-sp-

Po několikaměsíční rozsáhlé operaci nazvané „NEVADA“ zatkli policisté Prahy 3 šesti-
členný gang zlodějů ve věku 23-34 let. Členové gangu se pohybovali ozbrojeni a střílelo
se i při závěrečné akci. Skupina zlodějů působila na území Prahy nejméně dva roky, po
které vykrádala kanceláře v přízemí domů s okny do dvorů. Kápem bandy zlodějů byl
25letý M. A. z Prahy 3. Skupina zlodějů nakradla videa, počítače, ale i hodinky, zlaté
a stříbrné šperky a další cennosti vč. sbírky známek v celkové hodnotě přes 8 milionů ko-
run. Další trestnou činnost této skupiny policisté ještě šetří.

Nedovolená v˘roba a drÏení omamn˘ch a psychotropních látek a jedÛ
Pracovníky SKPV OŘ Prahy 3 ve spolupráci s pracovníky OBOZ Správy hl. m. Prahy byl
zadržen 22letý distributor drog, který prokazatelně prodal v průběhu let 1996-2002 v růz-
ných barech a na ulicích Prahy 3 nejméně v 600 případech drogu pervitin, a to především
mladistvým a nezletilým osobám. Vyšetřovatel vznesl proti pachateli obvinění pro trest-
ný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Obviněný
byl umístěn do cely předběžného zadržení s návrhem na vzetí do vazby.

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha

Čtvrtým kolem pokračoval koncem dubna čtvrtý ročník Kinderiády. Tuto soutěž pro
2.-5. třídy základních škol připravuje společnost Ferrero Česká a Český atletický
svaz pod záštitou MŠMT ČR.
Na školním stadionu ZŠ Jeseniova v Praze 3, která byla organizací pražského kola pově-
řena, změřilo své síly 216 malých sportovců z 27 pražských základních škol v atletických
disciplínách (běh na 60 m, skok z místa, hod plným míčem, hod kriketovým míčkem
a skok daleký z rozběhu). Zlatým hřebem soutěže byl štafetový běh družstev a ředitel zá-
vodů Michal Halbich byl nadšen právě jeho perfektním průběhem, přestože mnozí závod-
níci neměli možnost tolik štafety trénovat. Ti, co zrovna nezávodili, se mohli „zahřívat“
v nesoutěžních disciplínách jako například skládání krabic, závod na koloběžkách či chů-
ze po papírových stopách. Hlavní výhrou pro 3 nejlepší družstva je postup do celostátního
finále, které bude probíhat v červnu t.r. na dejvickém stadionu Juliska jako předprogram
mezinárodního atletického mítinku Memorial Josefa Odložila. Zde se bude svádět urputný
boj o velmi hodnotné ceny (50-150 tis. Kč). Tyto prostředky chce společnost Ferrero Čes-
ká, s.r.o. věnovat na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci školních sportovišť.
Absolutním vítězem pražského kola se stala ZŠ Vladivostocká z Prahy 10, 2. místo zís-
kala ZŠ Veronské náměstí také z Prahy 10, na třetím místě skončila ZŠ Chaplinovo
náměstí z Prahy 5, na 4. místě ZŠ Bellova, Praha 10 a na 5. místě ZŠ Jeseniova, Pra-
ha 3. Gratulujeme ! Podrobné výsledky jsou k dispozici na www.kindersurprise.cz
a www.atletika.cz. Text a foto Eva Horníčková

František Nekolný se narodil 26. listopadu
1907 v Rakovníku. Když bylo Františkovi
šest let, přeložili jeho otce, strojvedoucího
c.k. státních drah rakousko-uherského moc-
nářství, do Berouna. Jako všichni kluci té
doby, našel zalíbení ve sportu a stal se váš-
nivým cvičencem Sokola. Osud jej po škole
zavál poprvé na Žižkov. K učení totiž na-
stoupil do řeznicko-uzenářského krámu své-
ho strýce. Nekolný na svá učňovská léta ne-
vzpomínal zrovna s láskou: „ Ne nadarmo se
říkalo učedník-mučedník. Už jsem chápal,
proč si mě strýček vybral. U každého jiného
učedníka by musil dodržovat alespoň zá-
kladní živnostenské předpisy. Ale když já
jsem byl z přízně! Kdepak jít ráno do krámu
a uříznout si kus salámu. Pan šéf hlídal
ostražitě. Hlídal, ale nedohlídal se. Oficiální
příděl, který nám povoloval, nám nestačil,
ale projevila se dělnická solidarita. Strýček
nebyl všude přítomný a vždycky se to nějak zařídilo, abychom si
přišli na své. Najedl jsem se vždy párků, špekáčků, šunky i salá-
mu, kolik jsem chtěl. A v těch výrostkovských letech jsem dobro-
ty přímo hltal.“ Strýci se František „pomstil“ záhy. Propadl totiž
boxu a stal se členem Boxing Clubu Smíchov. Ve zlých učednic-
kých časech se mu rohování stalo jedinou útěchou. Nespokojoval
se s každodenními večerními tréninky, ale i přes den si opakoval,
co se naučil. Místo boxerských pytlů mu sloužily kusy dobytka na-
věšené na hácích v chladírně. Nebylo divu, že po takových trénin-
kových dávkách měly vepřové a telecí půlky rozdrcené kosti a na
špalku se z nich sypaly drtiny.
Svůj první zápas v amatérském ringu vyboxoval Nekolný v roce
1926. Skončil jeho drtivým vítězstvím, stejně jako další boje.
Z 57 zápasů byl jen třikrát poražen na body. Svým útočným poje-

tím si vysloužil přezdívku „blonďatá mlátič-
ka“. Zúčastnil se Olympijských her 1928
v Amsterodamu a o dva roky později pře-
stoupil k profesionálům. Dařilo se mu
i v profiringu. Z 55 zápasů odešel jen čtr-
náctkrát poražen na body, jednou vzdal pro
zranění a jednou byl poražen technickým
k.o. Slavná byla jeho cesta po Spojených
státech, kde v zápasech s nejlepšími domácí-
mi boxery zvítězil v šesti zápasech ze sedmi.
Box mu však přinášel vedle radosti a nema-
lých finančních prostředků i zklamání. To
vždy, když byl podle mínění diváků, odbor-
níků i novinářů lepší než soupeř, který zvítě-
zil podle výroku rozhodčích na body. Roz-
hodl se proto, ač v osmadvaceti letech na
vrcholu sil, že tohoto sportu zanechá. 
Do pražského ringu vstoupil naposledy
21. března 1935. Poslední zápas Františka
Nekolného, v němž prohrál technickým k.o.,

byl zároveň prvním zápasem, který ukončil před limitem. Za celou
kariéru však zůstal neodpočítán.
Ve svém uzenářském krámě, který si pořídil za peníze vydělané
v profesionálním ringu, mohl uždibovat salámy a šunku do sytos-
ti. Nebránil mu v tom strýc, ba ani trenér s promotérem, kteří kdy-
si bedlivě sledovali, aby nepřekračoval svou velterovou váhu.
Nějaký čas nechtěl o boxu ani slyšet, ale na starou lásku nezane-
vřel na dlouho. Zapojil se do činnosti nového žižkovského klubu,
jemuž dal do vínku své jméno. Boxing Club Nekolný se netěšil
dlouhé činnosti, přesto se tu však objevilo několik amatérů, kteří
se později dokázali mezi provazy prosadit.
František Nekolný byl prvním z řady vynikajících českosloven-
ských technických boxerů. Zemřel v Praze dne 4. října 1990.

Milan Polák

Podobně jako básníka Jiřího Wolkera nadchla modrá poštovní
schránka na rohu ulice, tak i vydavatel Radničních novin a ředitel
nakladatelství MILPO MEDIA - ing. Milan Polák - neodolal kouz-
lu těchto i dnes důležitých komunikačních nástrojů a koncem dubna
představil zajímavou kolekci barevných fotografií evropských poš-
tovních schránek v minigalerii na poště Praha 33 v ulici Zelenky-
Hajského. Pod patronací Clubu gentlemanů Žižkov a vedoucího
pošty T. Roubala tak návštěvníci měli možnost zhlédnout například
dekorativní poštovní schránky v maďarském Egeru, schránku z pa-
řížského metra či pro Anglii typickou sloupovou schránku se zna-
kem panovníka vypovídajícím o době jejího instalování, také
schránky španělské, nizozemské a německé.

Text a foto Eva Horníčková

V úterý 11. 6. můžete v určenou hodinu a na určeném místě do přistaveného sběrového vozidla odkládat:
Barvy, baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku,
kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.

Doba stání a zastávky sbûrové trasy:
15-15.20 h křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic-Slezská, 15.30-15.50 h křižovatka ulic Slezská-Perunova, 16-16.20 h ul. Ondříč-
kova (u parku-Žižkovo náměstí), 16.30-16.50 h Kostnické náměstí, 17.10-17.30 h křižovatka ulic náměstí Barikád-Roháčova,
17.40-18 h křižovatka ulic Loudova-Koněvova, 18.10-18.30 h křižovatka ulic Květinková-V Zahrádkách, 18.40-19 h křižovatka ulic
Na Vrcholu-V Domově. V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami.

Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
Pokud vám nebudou tyto termíny vyhovovat, v Praze 3 je možné odevzdat nebezpečný odpad ve sběrně J. Štýrský, Na Vackově 24,
Praha 3, tel. 66 31 30 43, a to v po 9-13 h, út-čt 9-15.30 h a v pá 9-13 h. V Praze 9, Poděbradská 36, tel. 66 31 09 62 pak sídlí provo-
zovna spol. IMP-servis (po-pá 8.30-16 h). Zde získáte i kontakt na další sběrné dvory hl. města Prahy.

Současně bude zajištěno: úklid komunikací a vysprávky lokálních závad povrchů, pročištění kanalizačních vpustí.
Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: ● uvolnění ulic od parkujících vozidel ● vyčištění chodníků před za-
hájením KÚK ● úklid prostor kolem stanovišť odpadkových nádob.
Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK hl.m. Prahy v týdenním předstihu osazením dopravních značek B28 (zákaz za-
stavení) s vyznačením dne a hodin platnosti.
Upozornění pro občany Prahy 3, zejména řidiče: Při II. etapě KÚK, která proběhne od pondělí 17. 6. do pátku 28. 6., bude na zákla-
dě stížností občanů na auta stojící na chodnících státní i městská policie za toto nedovolené parkování udělovat blokové pokuty, případ-
ně je - spolu s auty parkujícími na komunikacích - odtahovat na odstavné parkoviště. Za potíže při parkování v době komplexní údržby
komunikací se omlouváme a všem ukázněným řidičům děkujeme za pochopení.

Portréty
v Atriu

Mladí atleti zmûfiili síly na Kinderiádû

Napětí před vyhlášením výsledků - na vítěze čekaly zajímavé ceny

V AERU se obyãejnû netanãí

Zapomenut˘ svût

Policisté rozbili gang zlodûjÛ

¤íkali mu „Blonìatá mlátiãka“
Na rohu Kubelíkovy a Bořivojovy ulice stával před mnoha lety uzenářský krám. Patřil mladému osmadvacetiletému
muži, jehož blonďatá kštice rozzářila prostory obchodu neméně než zářily oči jeho fanoušků, když vstupoval do
boxerského ringu. Franta Nekolný neměl ve své době v českém amatérském ringu konkurenta a po přestupu
k profesionálům šířil slávu našeho boxingu i v zápasech s americkými rohovníky.

KOMPLEXNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACÍ 2002

● Blok č. 1: 17. 6. (pondělí)
Hollarovo nám., Horní Stromky, Hradecká,
Chrudimská, Kouřimská, nám. Jiřího
z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská-
nám.J. z Lobkovic), Soběslavská (Votická-
Hollarovo nám.), Šrobárova, U vinohrad-
ské nemocnice, U vinohradského hřbitova,
V Horní Stromce, Zásmucká
● Blok č. 2: 18. 6. (úterý)
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vi-
nohradská-Korunní), Perunova, Řipská (Vi-
nohradská-Korunní), Slezská (U vodárny-Ji-
čínská), U vodárny (Vinohradská-Korunní)
● Blok č. 3: 19. 6. (středa)
Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčko-
va), Jagellonská (Bořivojova-Radhošťská),
Křišťanova, Lucemburská (Orlická-Jičín-
ská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Ji-
čínská), Radhošťská, spojka Baranova-Su-
doměřská, Sudoměřská, Žižkovo nám.
● Blok č. 4: 20. 6. (čtvrtek)
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kube-
líkova), Čajkovského (Ondříčkova-Kubelí-
kova), Fibichova, Jagellonská (Milešov-
ská-Bořivojova), Křížkovského, Laubova,
Lucemburská (Milešovská-Bořivojova),
Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, Ond-
říčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilo-
va, Přemyslovská (nám. J. z Poděbrad-Or-
lická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo
nám., Velehradská, Zvonařova

TERMÍNY âI·TùNÍ:
● Blok č. 5: 21. 6. (pátek)
Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíko-
va), Čajkovského (Kubelíkova-Sladkov-
ského nám.), Havelkova, Chvalova, Ježko-
va, Krásova (Seifertova-Kubelíkova),
Kubelíkova, Lipanská (Bořivojova-Tábo-
ritská), Přibyslavská, Sladkovského nám.,
U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova), Ví-
ta Nejedlého, Vlkova
● Blok č. 6: 24. 6. (pondělí)
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova,
Havlíčkovo nám., Husinecká, Chelčického
(Lipanská-Prokopova), Chlumova (Seifer-
tova-Prokopova), Jeronýmova, Kostnické
nám., Krásova (Seifertova-Husinecká), Li-
panská (Chelčického-Havlíčkovo nám.),
Lupáčova, Milíčova, Orebitská, Pod Vítko-
vem, Příběnická, Rokycanova (Chelčické-
ho-Prokopova), Řehořova, Štítného, U Bo-
žích bojovníků
● Blok č. 7: 25. 6. (úterý)
Basilejské nám. (západní str.), Biskupcova
(Zel. Hajského-Želivského), Blahoslavova,
Černínova, Českobratrská, Domažlická,
Hájkova, Chlumova (Roháčova-Koněvo-
va), Jeseniova (Rokycanova-Želivského),
Kališnická, Koldínova, Lukášova, Malešic-
ká (Basilejské nám.-Na Parukářce), Na Pa-
rukářce, nám. Barikád, Ostromečská, Pro-
kopovo nám., Roháčova, Rokycanova

(Prokopova-Koněvova), Sabinova, Tachov-
ské nám., Tovačovského, U Stadionu,
U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, Že-
rotínova
● Blok č. 8: 26. 6. (středa)
Ambrožova, Basilejské nám. (východní
str.), Biskupcova (Želivského-Jeseniova),
Buchovcova, Jeseniova (Želivského-Koně-
vova), Jilmová, Kunešova, Loudova, Male-
šická (Basilejské nám.-Ambrožova), Na
Balkáně (Za Žižk. vozovnou-Hraniční), Na
Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohra-
dou), Nad Ohradou, Rečkova, Strážní,
V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vozo-
vnou-Hraniční), Viklefova, Za Žižkovskou
vozovnou (Jeseniova-Kunešova)
● Blok č. 9: 27. 6. (čtvrtek)
Hraniční, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá,
Luční, Na Balkáně (Hraniční-Spojovací),
Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu,
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá,
U Kněžské louky, V Domově (Hraniční-
K Lučinám), V Okruží
● Blok č. 10: 28. 6. (pátek)
Buková, Habrová, Květinková, Mezi Dom-
ky, Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině,
Na Rovnosti, Na Vackově, Osiková, Pod Ja-
rovem, Pod Lipami, Schofflerova, V Jeze-
rách, V Zeleni, V Zahrádkách, Za Vackovem

Městská část Praha 3, Technická správa
komunikací hl.m. Prahy

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA

Po‰tovní chránka na rohu ulice...

!
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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

3. června t. r. se p. Jiřinka Stehlíková
dožívá krásného jubilea 80ti let. Hodně
zdraví přeje a za všechnu lásku děkuje
syn Josef s rodinou

■ PRODÁM DĚTSKÁ KOLA:
BMX, robustní konstrukce, pro kluka 5-

6 let, 700 Kč. Kolo s torpédem pro dítě
4-5 let, za 250,- 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 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
■ Levně prodám 6 ks žíněn. matrací + 2 ks
podhlavníků. Tel. 727 44 522
■ Koupím nábytek z 1. rep. a starožitné
doplňky. Tel. 0603/ 520 434
■ Koupím staré šperky z čes. granátů
a hodiny. Tel. 0603/ 520 434
■ ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad P3 přijme
od září 2002 učitele II. st. aprob. R a uči-
tele informatiky a správce sítě. 
Tel.: 22 72 54 04 
■ ZŠ Lupáčova Praha 3 vypisuje rozdílové
zařazovací řízení do VI. a VIII. ročníků zá-
kladní školy s rozšířenou výukou jazyků.
Rodiče prosíme, aby se informovali na
www.lupacovka.cz na podrobnosti, termíny
a celkové možnosti. Termín rozdílových
zkoušek bude stanoven podle zájmu uchaze-
čů. E-mail: hausner@lupacovka.cz
■ Autodoprava - přeprava nákladu do
1,5 t, cena dohodou. Tel. 0603 325 979
■ 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
podvojného účetnictví.
Tel. 22 713 324, 0606 894 544
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 6277503,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22, 
0602 212 089

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

■ Hledám práci na úklid domů nebo ve
firmě – spolehlivá – ŽL. Tel. 0605 457 305
■ 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
■ 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, mz-
dy, 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
■ Pedikúra u zákazníka. Tel. 22 58 31 60
■ 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
■ Vyměním malý byt na Žižkově s nízkým
nájmem za větší v Praze, vše zařídím, do-
hoda na tel. 22 71 55 21 
nebo 0608 970 875 - odpoledne
■ 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
■ Vyměním 3+1, 80 m2, II.kat., 3x WAW,
v okolí Štítného, v domě se soukr. majite-
lem za menší - min 55 m2 v prostředí se ze-
lení. Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129.
■ Vyměním 3+1 65m2 stát. I.kat. za 2+ kk
stát. balkon v lokalitě Žižkov, Vinohrady
ne přízemí. Tel.  22 71 52  98
■ Koupím byt v Kunešově ul. , nejlépe OV.
Tel. 0603 796 567
■ Koupím byt DR, OV, i před privatizací
(s příp. dluhy pomohu). Tel. 0602 182 013
■ Hledám pronájem příp. prodej občerstvení
baru nebo restaurace. Jen slušné jednání na
smlouvu. Děkuji. Tel. 0602 391 494
■ Vyměním st. byt 2+1 Jarov 8. patro za
větší, jen státní. Tel. 84 81 81 45
■ Lékařka s rodinou vymění byt 60 m2

u Flory za větší Druž/OV – jen seriozně.
Doplatím. Tel. 67 31 70 67
■ Koupím členství v LBD Praha 3, Lu-
cemburská 49, cena dohodou. Tel: 0602
619 253
■ Vym. st. byt 2+kk, 59 m2, I. kat. 2. patro,
P-3, u Židovských pecí za 2+1 i větší, i OV,
DV, LBD i před privat. Doplatím. 
Tel. 22 583 116 - večer

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 211456, 0602 719631

ODS Praha 3
Vás zve na

PŘEDVOLEBNÍ
GULÁŠ

pod záštitou poslance Marka Bendy 
a starosty Milana Českého

na Prokopovo náměstí
ve čtvrtek 6. června

od 17:00 do 19:00 hodin

K lepší náladě zahraje host

IVAN MLÁDEK

REALITNÍ AGENTURA

RAMBOSS s.r.o.

ZPROSTŘEDKUJEME 

PRODEJ VAŠEHO BYTU, 

RD I POZEMKU

e-mail: info@ramboss.cz

Tel.: 02/24 92 11 63

Tel./fax: 02/24 91 62 77

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.

JUDr. Hana Marvanová
US-DEU Praha 3
Vás tímto srdečně zvou na
tyto předvolební akce

Kdy: 4. 6. 2002
Od: 15–18 hod.
Kde: náměstí Jiřího

z Poděbrad
Přímé setkání s našimi kandidáty do PSP ČR, 
kteří jsou připraveni Vám odpovědět na vše, 
co Vás zajímá.
Doprovodný program a občerstvení zajištěno

Kdy: 9. 6. 2002
Od: 14 hod.
Kde: fotbalový stadion Viktorie Žižkov,

Seifertova ul.
Fotbalové utkání kandidátů 
vers. známé osobnosti z klubu HC STARS

Dáme věci do pořádku!

Volte č. 25
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5
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 25. 6.

â E R V E N

Štítného 5, 130 00 Praha 3
tel./fax 22 780 396, 22 781 860
Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

2. ne Vražda v salónním coupé
4. út Vyšetřování ztráty třídní knihy 
5. st Švestka
9. ne 16 a 19 h Záskok

11. út Posel z Liptákova
12. st Blaník
14. pá Cimrman v říši hudby
16. ne 16 a 19 h Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

3. po S. Shepard: Mámení mysli
10. po J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená

procházka + Konzervování
17. po A. Schnitzler: Anatol
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
20. čt Taneční večer MK Dance
21. pá Koncert: Bezefšeho 19.30

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

Pokladna ATRIA – předprodej zahájen
15. 5. 2002 (otevřeno ve dnech konání
koncertů hodinu před začátkem)

1. so 15 Smíšený sbor PRAŽŠTÍ PĚVCI
- řídí Stanislav MISTR.
Pro seniory symbolické vstupné 10 Kč.

4. út 19.30 ČAROVNÉ LETNÍ NOCI 
MALÁ ČESKÁ MUZIKA
J. POSPÍŠILA

11. út 19.30 JARNÍ CYKLUS
KONCERTŮ ČESKÉ A SVĚTOVÉ
HUDBY 20. STOLETÍ
TUNING METRONOMES.

12. st 19.30 MiN - ENSEMBLE (Norsko)
13. čt 19.30 2 + 2 SAX QUARTET
15. so 15 LENKA KORNÍČKOVÁ –

PĚVECKÝ RECITÁL
Pro seniory symbolické vstupné 10 Kč.

17. po 19.30 FUNTRIO – KONCERT
SALÓNNÍHO FOLKU

19. st 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA A JEHO
HOSTY

20. čt 19.30 LÁSKA A ZLOBA
V MILOSTNÝCH PÍSNÍCH
MIKROCHOR PRAHA

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
6. 6. – 23. 6. Jiří MAREŠ – keramika
Ivan BRTNA – obrazy, Jaroslav KUČERA –
obrazy

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

1. so 18 VŠECHNO, CO JSTE KDY
CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE
BÁLI JSTE SE ZEPTAT /FK/
20 POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI
/FK/
22.30 ČERNÝ PETR noční projekce

2. ne 18 PROSPEROVY KNIHY /FK/
20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO
ŽENA A JEJÍ MILENEC /FK/

PŘEHLÍDKA FILMŮ BRATŘÍ COENŮ
3. po 18 BRATŘÍČKU, KDE JSI?

20.30 BIG LEBOWSKI
4. út 18 a 20.30 MUŽ, KTERÝ NEBYL

Premiéra !!!
5. st 15.30 BIG LEBOWSKI

FK pro střední školy
18 a 20.30 MUŽ, KTERÝ NEBYL

6. čt 18 ZBYTEČNÁ KRUTOST
20.30 ZÁSKOK
23 FARGO

7. pá 18 KANDAHÁR
20 THE SHINING (Osvícení)
22.30 SPALOVAČ MRTVOL
noční projekce

8. so 18 PIANISTKA
20.30 SWING
22.30 INTIMNÍ OSVĚTLENÍ
noční projekce

9. ne 18 MULHOLLAND DRIVE
20.45 CASABLANCA

10. po 18 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE /FK/
20.30 MECHANICKÝ POMERANČ

N.S.E.F. Production uvádí
11. út 18 ČTVRTNÍČEK, ŠTEINDLER,

VÁVRA UVÁDÍ... 
20 JOLLY JOKER & THE
PLASTIC BEATLES OF THE
UNIVERSE - koncert

12. st 15.30 KANDAHÁR
FK pro střední školy
18 VEČER FILMŮ JANA
GOGOLY ml.
18 VILA INOCENT / + DENÍK
BABIČKY NĚMCOVÉ /+
SLEČNA BRANÍK 
20 NONSTOP /
22 PANELÁK JE KAMARÁD /

13. čt 18 MODRÝ SAMET /FK/
20.30 MALÁ NESDĚLENÍ –
Premiéra filmu Miry Fornayové

14. pá 18 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL /FK/
20 MONTY PYTHON: SMYSL
ŽIVOTA /FK/
22.30 FARÁŘŮV KONEC
noční projekce

15. so 20 FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ aneb PROBUĎ SE
A LEŤ – jubilejní 15. festiválek
pantomimy, pohybu, improvizace
a mluvy

NOVÝ ČESKÝ FILM
16. ne 18 PERNÍKOVÁ VĚŽ

20.30 ROK ĎÁBLA
17. po 18 VÝLET

20.30 BABÍ LÉTO
18. út 18 RADHOŠŤ
20.30 DIVOKÉ VČELY
19. st 15.30 SPALOVAČ MRTVOL

FK pro střední školy
18 LOST HIGHWAY
20.45 AMÉLIE Z MONTMARTRU

20. čt 19.30 BENEFIČNÍ KONCERT
PRO UNIJAZZ – UŽ JSME
DOMA, V.R.M.
+ projekce filmu Aurela Klimta –
O KOUZELNÉM ZVONU 

21. pá 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR
20.30 AMORES PERROS
23.15 SEDMIKRÁSKY
noční projekce

22. so 18 CANTERBURSKÉ POVÍDKY /FK/
20.30 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/
23 ROZMARNÉ LÉTO noční projekce

23. ne 18 SMRT V BENÁTKÁCH /FK/
20 NEBE NAD BERLÍNEM /FK/

24. po 18 ARIZONA DREAM /FK/
20.45 APOKALYPSA

25. út 19 SUPEROSMA – festival filmů
natočených ve formátu SUPER 8

26. st 15.30 MONTY PYTHON
A SVATÝ GRÁL FK pro střední
školy

POZVÁNKA DO „VARŮ“
– přehlídka filmů oceněných na MFF
Karlovy Vary za posledních 8 let
26. st 18 KAVKAZSKÝ ZAJATEC, 

režie S. Bodrov
20.30 AHOJ TEREZKO, 
režie R. Gliński

27. čt 18 JÍZDA, režie J. Svěrák
20.30 VELKÉ ZVÍŘE, režie J. Stuhr

28. pá 18 LEKCE FAUST - režie
J. Švankmajer
20 LÁSKA JE LÁSKA, 
režie L. Moodysson
22 ROMANCE PRO
KŘÍDLOVKU noční projekce

29. so 18 MŮJ RŮŽOVÝ ŽIVOT, 
režie A. Berliner
20 JANINI PŘÁTELÉ , režie A. Kaplun
22 VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
noční projekce

30. ne 18 JE TŘEBA ZABÍT SEKALA -
režie V. Michálek
20.30 AMÉLIE Z MONMARTRU
- režie J. P. Jeunet

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

2.7. út 18 ZAPOMENUTÉ SVĚTLO -
režie V. Michálek
20.30 PÍSEŇ PRO MARTINA,
režie B. August

V rámci pátečních a sobotních nočních
projekcí jsou uváděny filmy ze
ZLATÉHO FONDU ČESKÉ
KINEMATOGRAFIE.
FILMY PRO DĚTI

1. so 15.30 ŠROUBKOVO
DOBRODRUŽSTVÍ

2. ne 15.30 PANE, POJĎTE SI HRÁT
8. so 15.30 NÁVRAT DO ZEMĚ NEZEMĚ
9. ne 15.30 ČTYŘLÍSTEK

16. ne 15.30 CVRČEK a SPOL
22. so 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ

A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
23. ne 15.30 DOMA JE DOMA

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:
1. so 19.30 Texta (AU) + Dezrechts (CZ)

+ DJs Weck + Wich
2. ne 19.30 Taneční večer Pohybového

studia H a TS Impuls
4. út 19.30 Future Line

6. čt 20 United Colours of Akropolis:
Jaipur Kawa Brass Band (Indie)
Indická dechovka.

7. pá 20 Álom Koncert u příležitosti
vernisáže výstavy Heleny
Kočmídové: Respect & Kosovo 01.

8. so 20 Mystic Planet & Magic Bellie
Dance (Etno hudba a tance)

11. út 19.30 Rafani 
12. st 19.30 Kurtizány z 25. Avenue -

křest CD
13. čt 19.30 Future Line
15. so 19 The Other Sex - Female

Avantgarde Festival I. ročník
Ženského avantgardního festivalu
DRUHÉ POHLAVÍ

18. út 19.30 Future Line
19. st 19.30 Psí vojáci
20. čt 20 United Colours of Akropolis:

Feng Jun Song & Horská karavana
21. pá 19.30 EuroConnections: Spook and

the Guay (Francie) + Vertigo (ČR)
22. so 20 Hip Hop Foundation # 09
24. po 19.30 The Frames (Irsko)
25. út 19.30 Future Line
26. st 19 Rakija party: Divokej Bill,

Wohnout, Lety Mimo

Výstavy: 
do 6. 6. Vít Šimánek: Republika Žižkov
(fotografie)
od 7. 6. Helena Kočmídová: Respect &
Kosovo 01 (fotografie)

DIVADLO PRO TANEC

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

2. ne VYŠŠÍ PRINCIP, PŘÍBĚH
STARCE – Smíchem proti lidské
blbosti – Jiří Crha

5. - 29.  Festival TANEC PRAHA 2002 
7. 17 Odile Duboc: J’ai mis du sable… F
8. 20 Odile Duboc: Pour tout vous

dire,… F
10.-11. 20 British Dance: Fin Walker, Robert

Hylton, Protein Dance, Akram Khan,
etc. UK

13.-14. 20 Conny Janssen Danst: Album
Familiar NL

17.-18. 20 Dame de Pic – Karine Ponties:
Capture d’un Caillot B

20.-21. 20 Metzger, Zimmermann, de Perrot
(MZDP): GOPF CH

24.-25. 20 Štúdio tanca – M. Poláková: Izby SK
Místa konání dalších představení:
Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1
Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2

ČAJOVNA 
„U BÍLÉHO ANDĚLA“
Krásova 17, 
Praha 3 – Žižkov

tel.: 02 / 227 20 357, mobil: 0777 / 717 765
http: // www.cajik.paleo.cz 
e-mail: reginaschubertova@seznam.cz
Otevřeno: po-pá 12-24 h, so-ne 16-24h
Čajový obchod a posezení u krbu při čaji či
vodní dýmce. Stabilně kolem 50 druhů čajů
k ochutnání i prodeji a 18 druhů tabáků. 
Po domluvě možnost rezervací na soukromé
akce či oslavy (včetně sobot a nedělí).

Den dětí na Parukářce
31 . 5. od 14 hod.
Kapela z Leontýna

Tony Ducháček a GARAGE
Ranní vstávání - Divadlo

Závody vozíčkářů
Akce pro děti - Amundsen Party pro dospělé
Akce se zúčastní klienti a zaměstnanci

stacionáře Letohrádek Vendula

DEN DùTÍ
30. 5. 2002
DDM Praha 3, 

Na Balkáně 100 a blízké okolí
14 - 18 h „Plavba za tajemstvím

tyrkysové zátoky“
zábavně-soutěžní pořad pro malé i velké

živá hudba, CARUSO SHOW, tanec
18 - 20 h DISKOTÉKA

světelné efekty, vystoupení tanečních
skupin, soutěže, odměny

Občerstvení zajištěno
Dobrou náladu s sebou!!!

Výstavní  s íň  
v suterénu radnice  
Havl íčkovo nám.  9

Výstava dětských prací ze soutěže
„To je můj svět“.  Do 10. 6.

Výstava fotografií M. Pokorného:
Osobnosti Prahy 3.  18. – 30. 6.

Poštovní minigalerie 
Zelenky Hajského
pošta 33

výstava dokumentárních fotografií
k 60. výročí atentátu na Heydricha

Od 28. 5. 
Pořádá Club gentlemanů Žižkov 

AKCE
PRÁZDNINY NANEČISTO
Staroměstské náměstí
Ne 2. 6. od 13 h
zábavný program + vystoupení zájmových
kroužků DDM P 1-10 
info: P. Červenková
KVĚTINKOVÁ SOUTĚŽ
DDM a MAMMA HELP
So 2. 6. od 14 h 
vrch sv. Kříže
info: P. Červenková
VÝSTAVA KERAMIKY 
Po 17.-21. 6. vernisáž 17. 6. od 17 h
info: K. Němcová
SUNSHINE DISCO 
Ne 23. 6. od 17.30 h vstupné 30 Kč 
Soutěž o nejlepšího „květinového tanečníka“,
taneční profi vystoupení
info: Z. Pipková, P. Červenková
JSEM DOBREJ …
St 5. 6. od 16 h 
vystoupení a ukázky práce dětí ZÚ DDM
vstupné dobrovolné
info: K. Jedličková
PES PŘÍTEL ČLOVĚKA
So 22. 6. od 10 h St. Hloubětín
ukázky výcviku psů slepeckých, policejních,
hasičských
info: K. Jedličková

KLUBY
KLUB BEZTÍŽE
pro náctileté
Po, Út, Čt od 14 h, St, Pá od 17 h
KLUB BEZTÍŽE 
pro děti do 11ti let
St, Pá od 14 h do 17 h
k dispozici fotbálek, šipky, internet, hry,
hudba, soutěže apod. 
VSTUP VOLNÝ!!!
LETNÍ TÁBORY 2002
OLIVĚTÍN-BROUMOV
I. 29. 6.-12. 7. info: K. Jedličková 
II. 13. 7.-26. 7. info: J. Bendová
cena: 3 500 Kč zahrnuje: ubytování v pev-
ných objektech, stravu, dopravu, pojištění,
zdravotní a pedagogický dozor, náklady
spojené s programem - koně, kouzelník, his-
torický šerm apod.
LÉTO PRAŽSKÝCH DĚTÍ
1.- 4. 7. BAREVNÝ TÝDEN
8.-12. 7. KERAMIKA
15.-19. 7. TÝDEN SE ZVÍŘATY
cena: 140Kč/den, keramika 800 Kč/týden
akce probíhají denně 9 – 16 h
info: K. Němcová

Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3
tel.: 717 710 12, -25, -26, 
fax: 717 747 26
http://www.ddm-p3, e-mail: info@ddm-p3.cz

Obvodní organizace Svazu
diabetiků ČR v Praze 3 vás zve:

12. června - Vycházka 

do Průhonic, sraz ve 14 hod. 

- stanice Metra Opatov

14. června - soubor ALBATROS

Populární melodie, od 15 hod.

v KVS Trojka, Prokopova 100/16,

Praha 3.

OMNIA Praha, spol. s r.o.

KUCHYŇSKÉ LINKY
!!! s tímto kuponem sleva 3% !!!

- prodej kuchyňských linek
- vestavěné spotřebiče 

- dřezy, pracovní desky
K DODÁNÍ DO TÝDNE !!!

Blahníkova 8/658, Praha-3, Žižkov
po-čt 9.30-18.00/ pá 9.30-14.30
tel/fax: 227 82 512,227 81 027

v ceně: návrh, doprava, montáž
- Valentova 1726, Praha-4, Chodov 6791 2333 
- Vinohradská 167 (Oscar centrum) 721 613 60
- Lovosická ul., Praha-9, Prosek 8688 9061

Prodej na splátky bez ručitele!
r y c h l e  a  k v a l i t n ě

ZŠ Sázavská, Praha 2
s rozšířenou výukou plavání 
Vás zve na přijímací zkoušky
do 5. a 6. plaveckých tříd,
které se konají 5. 6. 2002.

Sraz v 7.30 hod. před školou.
Bližší informace na tel. 22522406, 

e-mail: sazavska@quick.cz
informace a přihláška ke stažení též na:

www. sweb.cz/ZS_Sazavska 
Přihlášku lze získat přímo 

ve vrátnici školy.

VÝPRODEJ ZÁSOB
VELMI LEVNĚ

nejen PRO DŮCHODCE

KUSOVÉ KOBERCE
„JANNY“

VELKÝ VÝBĚR VELIKOSTÍ
max. velikost 5x3 m - 3990 Kč

JANNY NA HRÁZI 5, PRAHA 8
u metra Palmovka naproti Delvitě
po-pá  10 – 18, tel. 0732/ 242 485

Milan Dyl – kominické práce
VloÏkování komínÛ

âi‰tûní komínÛ, kotelen, koufiovodÛ
Dopojování koufiovodÛ z AL plechu

Posudky, kolaudace, revize
TTeell::  0022//77117777  00338866,,  mmoobbiill::  00777777  117700  111100

s tí
mto 

inzerátem 

10% sle
va

Svátek hudby
u nás aÏ v fiíjnu

Již avizovaný hudební festival, kterým se
od 16. 6. slaví v celé Evropě příchod slu-
novratu, se rozdělí na dvě části. Ta první
proběhne jako každoročně v tento den na
ulicích a náměstích celé Prahy. Na Pra-
ze 3 se na něj budeme moci podívat
30. 9., kdy napříč Prahou, tedy i u nás,
bude projíždět historická tramvaj s hu-
debním programem. Slavnostní koncert
a předání cen České hudební rady pro-
běhne 1. 10. také na půdě Prahy 3, v Ar-
cotelu hotel Teatrino. Tancem se oslaví
svátek hudby 2. až 3. 10. na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad, tvrdší hudbou pak zase
na Prokopově náměstí.


