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Každým rokem na radnici přicházejí
legionáři zavzpomínat na události
28. 10. 1918. Setkávají se tu jak se
zástupci úřadu, tak s dlouholetými ka-
marády.
Tentokrát se dostavili v úctyhodném poč-
tu - kolem šedesáti hostů, někteří z nich
i se svými manželkami.
Letošní setkání bylo výjimečné - pozvání
přijali nejen naši příslušníci
Československé obce legionářské, ale
také legionáři z Prahy 1, 2, 4, 6, 9 a 10.
Na závěr svého projevu starosta Milan
Český proto uvedl: „Jsem upřímně hrdý,
že se s vámi, našimi významnými spolu-
občany, znovu setkávám tváří v tvář
a mohu strávit dnešní sváteční odpoledne
ve vaší milé společnosti.“ Poté je pozval
do reprezentačních prostor radnice, které
si se zájmem prohlédli a současně ocenili
tato pravidelná setkání, pořádaná naší
radnicí jako výraz společenského uznání
zahraničních vojáků.
Již tradičně se pak zúčastnili varhanního
koncertu v Národním památníku na
Vítkově, který je každoročně v rámci fes-
tivalu Nekonvenční žižkovský podzim
věnován právě tomuto státnímu svátku.

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Vernisáž výstavy fotografické soutěže „Žižkov 21. století“ v úterý 6. 11. byla zároveň premiérou nově otevřeného suterénu naší radnice.
Akustiku krásného kamenného prostoru již ocenili i dva studenti pražské AMU - Jana Brezová a Martin Havelík, kteří výstavu zahájili skladbami na violon-
cello. Vítězové soutěže, vypsané v květnu u příležitosti 120. výročí povýšení Žižkova na město, si pak převzali ocenění za své práce. S nápadem na uspořádání
soutěže a výstavy přišel Klub přátel Žižkova a následně jej doladil Odbor kultury ÚMČ, který připravil také ceny vítězům, krásné fotografické publikace. Výs-
tava byla již 26. 11. sice ukončena, ovšem suterénní prostory nebudou určitě zahálet. V plném proudu jsou již přípravy na další, výše uvedenou akci.

Text a foto Stáňa Peričová, Jan Dostál

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás prostřednictvím Radničních novin pozvali na ucelenou nabídku jed-
notlivých akcí, které jsme si pro vás připravili v měsíci prosinci na závěr roku 2001.

Kulturní akce, které jsme pfiichystali na mûsíc prosinec

Zrekonstruovan˘ suterén radnice pfiivítal první náv‰tûvníky

Starosta Milan Český v čilé konverzaci
s čestnými hosty

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2001, ale také konec licence vysílání signálu
vzduchem, tzv. MMDS (mikrovlnný multikanálový televizní sys-
tém). Tuto licenci vydává Český telekomunikační úřad. Na zák-
ladě této skutečnosti vstoupila naše městská část v jednání se
společností UPC Česká republika a.s. z důvodu vyjasnění proce-
durálních a časových postupů při přechodu na nový distribuční
systém HFC (přívod signálu zemí pomocí optických kabelů). Ten-
to systém umožňuje a především zkvalitňuje další produkty, jako
přenos rozhlasového signálu a datové služby. Domy, které dopo-
sud využívaly systém MMDS a jsou v dosahu nově vybudovaných
širokopásmových sítí, budou přepojeny na již provedenou ka-
belizaci společnosti UPC Česká republika a.s., takže zde se pod-
mínky nezmění. Ovšem „kabelizace“ lokality Jarov, Vackov
probíhá s určitými problémy, které lze charakterizovat jako neu-
jasněné vztahy mezi MČ Praha 3 a UPC. Zejména zřizování věc-
ných břemen na majetku městské části, dále nájemní smlouvy pro
umísťování technologických zařízení (optické body) do domů MČ
Praha 3. Po mnoha jednáních došlo v polovině listopadu k dohodě,
která umožní dokončení prací v této lokalitě. Celé toto zdržení
přináší i mimořádná opatření, jako například tam, kde není
v současné době optokabel a optický bod, bude umístěn centrální
satelitní přijímač UPC Direct, a to pouze na přechodnou dobu.
Nabídka bude včetně čtyř českých programů ČT1, ČT2, NOVA a
PRIMA. Dále pak zůstávají k dispozici STA (společné televizní
antény), které než bude „prokabelováno“ všude, zajistí příjem tak,
jak jsme zvyklí. Seznamy domů, na kterých jsou umístěny STA,
budou k dispozici na webových stránkách a Domovních správách
SKM Praha 3, a.s. Jelikož se jedná o velmi sledovanou akci, budu
vás pravidelně seznamovat s dalšími detaily v Radničních nov-
inách, na webových stránkách nebo i osobně. Uvítám také, když
mi zašlete vaše připomínky a podněty.

Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty

Baranova ulice v sousedství stanice metra Flora je jednou z mno-
ha ulic „horního“ Žižkova. Z jedné strany ústí na rušnou Vi-
nohradskou třídu, na druhou stranu se docela příkře svažuje
k Olšanskému náměstí. Lemují ji činžovní domy, ve spodní části
se nacházejí dva tři domy sloužící jako kanceláře. Snad by se
i mohlo říci, že ulice není ničím významná.
O to příjemnější je vidět, jakou proměnu v poslední době doslova
ze dne na den zažívá. Ulici dnes „okupují“ stavební firmy a jedna
rekonstrukce následuje druhou. Dělají se tady opravy obvodových
plášťů - řečeno srozumitelněji nové fasády, provádějí se rekon-
strukce střech, vyměňují se okna, jinde vznikají půdní byty. Dílem
se takto opravují domy v majetku obce, dílem domy soukromých
vlastníků.
V současné době je v této nedlouhé ulici pod lešením sedm domů.
Za poslední dva roky se rozsáhlejší oprava, zahrnující klasicky
celkovou rekonstrukci fasády, týkala čtrnácti domů. Skoro by
mohlo někoho napadnout, že se sem snad přistěhoval vysoký ús-
tavní činitel nebo že si zde vyhlédla podkrovní bydlení nějaká hol-
lywoodská hvězda.
Nic takového. Žižkov prostě jenom mění svou tvář a dnešní Bara-
nova ulice je toho dobrým příkladem. Území dnešní Prahy 3 bylo
vždy obytnou čtvrtí. Nejsme v situaci jiných pražských obvodů,
které měly na svém území rozsáhlé tovární areály, na jejichž místě
dnes vznikají nákupní centra nebo se pro ně hledá nové využití.
Naší vizí je přeměna Prahy 3 v moderní rezidenční čtvrť. Takovou,
která bude především komfortním, příjemným, klidným
a bezpečným místem k bydlení a pro život vůbec. Jsem přesvědčen,
že tuto vizi, která rozhodně není nijak prozaická, se na Praze 3 daří
postupně naplňovat. Milan Český, starosta MČ Praha 3

● 11. prosince tomu bude přesně 100 let od narození legendárního
herce a komika Jaroslava Marvana. Proto v rámci zpřístupnění
sklepních prostor jsme pro vás připravili výstavu fotografií, plakátů
a jiných artefaktů, které se váží k osobnosti této mimořádné postavy
našeho filmu. Celá výstava bude o to působivější, že společně s ná-
mi přijdou zavzpomínat velikáni české kinematografie jako Radek
Brzobohatý, Radovan Lukavský, Josef Abrhám, Josef Vinklář, Lju-
ba Skořepová, Stella Zázvorková, Lubomír Lipský a mnoho
dalších.
Vernisáž této výstavy bude probíhat od 15.30 hodin ve sklep-
ních prostorách radnice na Havlíčkově náměstí 9.
● 14. prosince mají všichni návštěvníci radnice možnost se za-
poslouchat do libozvučných tónů mistrů klasiky. Tento nevšední
umělecký zážitek vám zprostředkovaně nabídne Odbor kultury
ÚMČ Praha 3 a společně s koncertem následujícího dne na náměstí
Jiřího z Poděbrad završí velice bohatou kulturní nabídku letošního
roku.
Připomeňme ještě, že vystoupení Pražského dechového kvinte-
tu se uskuteční v 15.30 hodin na radnici.

Návštěvníci se mohou těšit na skladby: 
W. A. Mozart - Kouzelná flétna (předehra)
G. Bizet - Jeux d’enfants
J. Haydn - Divertimento B dur
V. Trojan - Kvintet na téma českých lidových písní
W. A. Mozart - Divertimento B dur
F. X. Thuri - Vánoční pastorále
● Následujícího dne 15. prosince si Vás dovolujeme pozvat na
tradiční předvánoční koncert, který Městská část Praha 3 organizu-
je společně s Českým rozhlasem na náměstí Jiřího z Poděbrad od
14 hodin. Z protagonistů tohoto odpoledne se představí zpěváci
naší populární scény: Helena Vondráčková a skupina Pomáda.

Věříme, že se společně s Odborem kultury ÚMČ Praha 3 přijdete
rozloučit s kulturní sezónou roku 2001. Zároveň si přejeme, aby-
chom se na projektech podobného charakteru setkávali i v nad-
cházejícím roce.
V příštím čísle Radničních novin Vás seznámíme s kulturními
akcemi roku 2002. Jaroslav Brabec, vedoucí Odboru kultury

Kabelová televize, STA
Mûstská ãást Praha 3 a UPC âeská republika a.s.

ÎiÏkovské promûny
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INFORMACE

Nemáte Radniční noviny ve schránce?
Zavolejte nám do redakce, abychom 

to mohli nahlásit distribuční firmě nebo 
se obraťte přímo na jejího zástupce paní

Felixovou - tel. 627 95 17.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 3. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 10. 12.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 17. 12.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 27. 12.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 3. 12.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 10. 12.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 17. 12.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 27. 12.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 3. 12.
10. Ambrožova/Malešická 10. 12.
11. Jeseniova 143 17. 12.
12. V Zahrádkách/Květinková 27. 12.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 3. 12.
14. Koněvova/V Jezerách 10. 12.
15. Buková/Pod Lipami 54 17. 12.
16. Křivá 15 - vedle domu 27. 12.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad.
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie a IPODEC čisté město. 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. Úk-
lid a výměnu kontejnerů zajišťuje u stanovišť l, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 fa IPODEC - čisté město spol.
s r.o., tel. 858 34 55, u stanovišť 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 fa RPS Ekologie spol. s r.o.
tel. 7265 19 43. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte i na tel. č. ÚMČ Praha
3 - OTSMI - 22 116 383, -300, příp. na dispečinku Pražských služeb a.s. - 66 31 71 98.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Rada mûstské ãásti Praha 3
ze dne 17. 10. 2001

Zrušila
● zadání veřejné zakázky k rekonstrukci
plynových kotelen Hořanská 1, 2, v P-3
vypsané SKM P-3, a.s.
Pověřila
● SKM P-3, a.s. zadavatelem veřejné za-
kázky na vybudování centrálního dis-
pečinku kotelen
Vzala na vědomí
● plán oprav na rok 2002 ● zprávu komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na úk-
lid chodníků - oblast I a souhlasila
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
Test, spol. s r. o. ● zprávu komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na úklid
chodníků oblast II a odmítla všechny
nabídky a zrušila veřejnou soutěž ● kon-
trolní zprávu z provedené kontroly na Od-
boru výstavby Úřadu městské části ●

zprávu ředitelky Kulturního a vzdělávacího
střediska Trojka o odstranění nedostatků
vyplývajících z kontrolní zprávy ● zprávu
ředitele Základní školy Chelčického
o odstranění nedostatků vyplývajících
z kontrolní zprávy ● zápis č. 15 ze zasedání
Komise obchodu a služeb Rady městské
části ze dne 24. 9. 2001 ● nabídku Galerie
hl.m. Prahy na převod veřejných plastik
a pamětních desek do správy Městské části
P-3 a nesouhlasila s tímto převodem ● do-
poručení zdravotní a sociální komise Rady
městské části ze dne 4. 10. 2001 k poskyt-
nutí finančních prostředků na sociální úče-
ly na základě předloženého požadavku
a souhlasila s poskytnutím daru pro Svaz
tělesně postižených, obvodní výbor P-3

Schválila
● smlouvu o dílo na provedení opravy
obrubníků záhonů zeleně na Sladkovského
náměstí v P-3 ● smlouvu o budoucích sm-
louvách o dílo na výsadbu školkařského
materiálu v P-3 ● úpravu rozpočtu výdajů
Městské části P-3 na rok 2001
Souhlasila
● s uzavřením smlouvy o dílo na zpracov-
ání projektové dokumentace pro obnovu
parku na náměstí Jiřího z Poděbrad s ing.
arch. Melkovou, M.C.A. ● s vyhrazením
parkovacího místa, 2 místa pro Zürich po-
jišťovna, Lucemburská 7, P-3
Uložila
● ing. Pavlu Císařovi, řediteli SKM P-3, a.s.
zpracovat návrh na rozdělení mandátní
odměny na část za správu bytových a neby-
tových prostor a na část na zajištění in-
ženýrsko-investorské a poradenské činnosti

ze dne 31. 10. 2001
Souhlasila
● se žádostí adresovanou Ministerstvu kul-
tury ČR o navýšení investiční dotace ze
státního rozpočtu na rekonstrukci divadla
PONEC ● s výzvou více zájemcům na
dodávku a montáž sedaček do kina AERO
Vzala na vědomí
● ukončení platnosti smlouvy dlouhodobé
zápůjčky uměleckých děl od Galerie
hlavního města Prahy a souhlasila s ob-
novením reversu - dlouhodobé zápůjčky
uměleckých děl od této galerie.
Příští zasedání Zastupitelstva městské
části se koná 20. 12. 2001 v 15 hodin
a bude zde projednáván rozpočet MČ P-3

Upozornění rodičům, jejichž děti
navštěvují jesle v Roháčově ulici: 29. 11.
- 30. 11. budou jesle uzavřeny z důvody

výměny rozvodu vody. Náhradní jesle
nelze bohužel zajistit. Omlouváme se.

●

OSV Vítkov zve na Úplněk na Vítkově -
30. 11. od 15 hodin: otevření Památníku

pro veřejnost, 16 h projekce z archivu
OSV, 16.30 h exkurze do výjimečně

otevřené Síně Rudé armády, 
17 h rozeznění kamene - O. Smeykal -
DIDGERIDOO, 17.30 h čínská operní

pěvkyně Fen-Jung Song.
●

Betlémská kaple na Žižkově ČCE,
Prokopova 4 zve na přednášku

„V českých vesnicích na Ukrajině“ -
M. Halamová a D. Grollová, v sobotu

8. 12. od 16 hodin. Zároveň připravujeme
opět velkou adventní slavnost, která se

koná v neděli 23. 12. v 15 hodin. A tam
nesmí chybět nová vánoční divadelní

hra. Hledáme děti od 4 do 12 let, které ji
s námi nastudují. Zkoušky v sobotu od 14
do 17 h - prosíme všechny herce a jejich
rodiče, aby počítali s termíny 1., 8., 15.

a 22. 12. Přihlašte se, prosím, nejpozději
do 1. 12. v Betlémské kapli nebo u faráře

Ch. Langeho, tel. 22 78 06 73, 22 78 20 02.
●

Obchodní akademie Praha 3,
Kubelíkova 37 (státní) pořádá v úterý
11. 12. v 17 h Den otevřených dveří

pro zájemce o studium v příštím školním
roce. Studium je čtyřleté, zakončené

maturitou. Všichni jsou srdečně zváni.
●

Řemeslná škola oděvní - Odborné
učiliště a Učiliště, o.p.s. Karlínské

náměstí 8, Praha 8 přijímá na tříleté
studium žáky do 23 let s TP, se ZPS,
žáky nestudijního typu nebo ty, kteří
neuspěli na jiném středním odborném
učilišti. Po složení závěrečné zkoušky 

žáci získávají výuční list. Návštěvní dny
jsou denně do 14 h po domluvě na: 

tel./fax 24 81 88 20.
●

Změna úředních hodin na Okrsku
Městské policie, Domažlická 9

Od 1. 11. platí tyto úřední hodiny: 
Po-Pá: 14.30-15.30 h.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52,
Praha 8 zve na výstavu Pražská ZOO

včera, dnes a zítra (do 17. 2.).
●

Publikace Jízdní fiády PID
ROPID (Regionální organizátor Pražské
integr. dopravy) vydal publikaci „Jízdní

řády metra, tramvají, autobusů a železnice
v Praze a okolí“, která obsahuje mj.:

jízdní řády všech linek PID a tratí ČD
zapojených do PID. K dostání je za 39 Kč

od 16. 11, bližší informace o obsahu
a prodejních místech na adrese:

http://www.ropid.cz/cz/brozura.htm

NOVINKY
PRO SENIORY

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

narozeniny, přejeme hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let: 
J. Hoffmanové, Z. Macháčkové, 

E. Formanové, M. Polákové, M. Bénové,
Z. Zikánové, R. Mrzenové a M. Šreierové.

Svaz důchodců P-3
●

Svaz důchodců zve ve středu 5. prosince
od 14 do 17 h seniory a jejich přátele na

Mikulášskou taneční zábavu, která bude
již tradičně ve velkém sále Učňovského
střediska ve Spojovací ul. na konečné
tram 1, 9, 16. K tanci i poslechu hraje

Žižkovanka. Bude tombola a vše, co patří
k dobré náladě.

Dnem 1. 11. 2001 rozhodl ministr vnitra zavést na území ČR jednotný
varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování obyvatelstva při
hrozbě nebo vzniku mimořádné situace. Signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou
v tříminutových intervalech. Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení
varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová
informace z hromadných informačních prostředků.
Současně se tímto dnem ukončuje platnost dosavadních varovných signálů.
Doposud vyhlašovaný signál „Požární popach“ zůstává v platnosti a slouží
ke svolání požárních jednotek.

Ing. Petr Beran, ředitel Odboru krizového řízení MHMP

1. Křížkovského 16/1585 suterén - sklad 39,06 m2, min. nájemné 400 Kč/m2/rok
2. Koněvova 70/1113 suterén - sklad 26,81 m2, min. nájemné 300 Kč/m2/rok
3. Čajkovského 14/2423V suterén - sklad 36,15 m2, min.nájemné 100 Kč/m2/rok
Prohlídka uvedených prostor 11. 12. 2001 od 9 do 10 hodin.

VOLNÁ GARÁÎOVÁ STÁNÍ
4. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.10, 23,21 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
5. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.226, 11 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
6. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.62, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
7. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.45, 11 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
8. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 30, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
9. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 42, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
10. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 26.38, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok

Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
Praha 3 - Úřadu městské části na adresu: Seifertova 51, Praha 3, v obálkách označených
značkou: „Výběrové řízení č. 132.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor,
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného, kterou pro tento prostor považujete za
přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro
obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co
budete v nebytových prostorech provozovat. (K provozování výherních a hracích au-
tomatů nebudou nebytové prostory pronajaty.) Podmínkou pro pronajmutí garáže
(garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Do výběrového řízení též nebudou za-
řazeni zájemci, vůči kterým má Městská část Praha 3 finanční pohledávky. Konečný
termín pro příjem vašich nabídek bude dne 14. prosince 2001 v 15 h. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb RMČ 17. prosince 2001.
Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne
zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
a výběrové řízení zrušit.

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

Prodej vánoãních kaprÛ
Vinohradská 136
Táboritská 23
Koněvova 166
Jeseniova 93
Koněvova 112 (Ohrada)
Koněvova - roh ulice V Jezerách
Kolínská 20
Libická 12
Perunova 18
Milešovská 18
náměstí Jiřího z Poděbrad 6

Prodej vánoãních stromkÛ
Vinohradská - roh Libická
Vinohradská - roh Orlická
Táboritská 23
Koněvova 112 (Ohrada)
Seifertova - proti č. 1
náměstí Jiřího z Poděbrad - u ulice Slavíkova
Vinohradská 140
Vinohradská nad vestibulem metra Flora
mezi ulicemi Vinohradská a Izraelská nad vestibulem metra Želivského
Koněvova - roh ulice Na Vrcholu

Novinkou, kterou budou moci využívat již od 3. prosince školní děti především z dolní
části Žižkova, je tzv. Klub bez klíče. Kulturní a vzdělávací středisko TROJKA
v Prokopově ulici č. 100/16 totiž upravilo své suterénní prostory tak, aby zde děti, které
nenavštěvují školní družinu, našly v odpoledních hodinách svůj „druhý domov“. Na děti,
které si rády společně hrají, tu čekají například stolní a deskové hry, stavebnice a sklá-
dačky. Ti snaživější si tu v klidu nejprve napíší úkoly a potom si třeba zahrají loutkové di-
vadlo, pro šikovné ruce jsou připraveny modelovací hmoty, skládačky letadel, výtvarné
potřeby, ale i knihovna... Zkrátka, každý zde může trávit volný čas podle svých vlastních
představ. Časově zaneprázdněné maminky se o své ratolesti nemusejí obávat, protože
odborná rada i pomoc při hrách bude dětem po celou dobu nablízku.
Jak bude Klub bez klíče otevřen? Od 3. prosince každé pondělí a úterý od 14 do 19
hodin, od února pak pondělí až čtvrtek ve stejnou dobu. A to nejdůležitější nakonec -
vstup do klubu je zdarma ! Eva Horníčková

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhlo v zasedací síni radnice Městské části Praha 3 jednání
dětského parlamentu ZŠ Lupáčova. Žáci a žákyně II. stupně školy vybrali 15člennou
skupinu studentů ZŠ Lupáčova pro důležité setkání s významnou osobností, které
proběhne v následujícím měsíci. Žáci zároveň obhajovali své anglické eseje na téma: Co
mi internet dal a co mi vzal. Tohoto dětského jednání se zúčastnila také zástupkyně
starosty Milena Kozumplíková (foto) a řada zajímavých hostů.
Ukázky z esejí najdete na www.lupacovka.cz. Milan Hausner, ředitel školy

Foto Michaela Púčiková

PLATÍ POUZE JEDEN VAROVN¯ SIGNÁL

Mâ Praha 3 disponuje voln˘mi
nebytov˘mi prostory

Klub bez klíãe

Dûtsk˘ parlament

Máme na Praze 3 krtka?
Řeč bude o výkopech v ulicích Prahy 3. Aktivita investorů provádějících pokládku
nových kabelů či rozvodů technické infrastruktury byla zejména v posledních týd-
nech opravdu značná. Pokud ještě připočteme havárie, které se jednoduše opravit
musí, máme na Praze 3 spoustu rozkopaných chodníků, které pochopitelně znepří-
jemňují každodenní pohyb v ulicích.
To může být velmi nepříjemné třeba pro maminky s kočárkem, pro seniory se stíženou po-
hyblivostí nebo pro osoby zrakově handicapované. Abych ilustroval situaci v letošním
roce alespoň pár čísly: plánované akce provádělo na Praze 3 devět investorů a správní
rozhodnutí se týkalo pokládek asi ve čtyřiceti ulicích, dalších třicet chodníků ovšem bylo
v té době rozkopáno z důvodu havárie. Největší podíl u nových pokládek mají optické ka-
bely pro datový přenos, provádějí se ovšem také rekonstrukce rozvodů vody, plynu
a kanalizace, významné v letošním roce byly svým rozsahem také rekonstrukce dopravní
světelné signalizace.
Jaká je v této souvislosti úloha úřadu městské části? Odbor dopravy, jako příslušný orgán
státní správy, povoluje správním rozhodnutím zvláštní užívání místní komunikace pro
výkopové práce a dohlíží na plnění podmínek, které takové rozhodnutí obsahuje. To zna-
mená, že úřad kontroluje, aby investor dodržel stanovené termíny realizace, aby zajistil
bezpečnost výkopu, osadil ho přechodovými můstky pro pohyb osob apod. Investor je
povinen uvést chodník do původního stavu a po dokončení stavebních prací chodník pře-
bírá Technická správa komunikací (TSK), zastupující vlastníka - hlavní město Praha. Tady
musím uvést, že MČ Praha 3 nedávno vyjádřila nespokojenost nad tím, v jakém stavu
TSK chodníky v některých případech přebírá. Tato kritika zazněla i z toho důvodu, že Pra-
ha 3 v posledních letech ze svého rozpočtu značnými částkami přispívá na předlažby
chodníků na svém území a de facto tak financuje obnovu cizího majetku. Díky této fi-
nanční spoluúčasti bylo možné v Praze 3 jen v posledních dvou letech obnovit téměř
10 000 m2 chodníků. Je logické, že radnice Prahy 3 požaduje, aby tyto finanční prostřed-
ky byly vynakládány hospodárně. Pokud se někde provádí kompletní rekonstrukce chod-
níku, není možné, aby byly za několik měsíců vynaložené prostředky znehodnoceny tím,
že po provedení výkopových prací nebude chodník řádně opraven.
Rozkopané chodníky jsou krátkodobě záležitostí dosti nepříjemnou, nicméně představují
jenom jednu stranu mince. Tou druhou je postupné zlepšování v kvalitě fungování tech-
nické infrastruktury a mnohdy také další pozitivní efekt. Hezkým příkladem v tomto
směru je úprava křižovatky na Olšanském náměstí. V souvislosti s rekonstrukcí světelné
signalizace zde byly mimo jiné prodlouženy tramvajové ostrůvky a přechod pro chodce
byl rozšířen o středový semafor. Jedná se o velmi frekventovanou křižovatku, přes kterou
denně přecházejí děti navštěvující ZŠ Lupáčova. Tato úprava podstatným způsobem
zvyšuje jejich bezpečnost. A za to ten na pár týdnů rozkopaný chodník určitě stojí.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Prodejní místa - Vánoce 2001 
(stav k 21. 11. 2001)
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Můžete nám nejprve přiblížit historii tohoto nejmladšího
pražského nákladového nádraží?
Myšlenka vybudovat nákladové nádraží jako jeden z bodů základ-
ního systému zásobování Prahy co nejblíže centru vznikla již ve
30. letech a v rozmezí let 1929–1936 se zrealizovala. Provoz byl
zahájen 1. 3. 1936, v době, kdy v okolí ještě nejezdily tramvaje,
protože tehdy bylo nádraží situováno zcela mimo intravilán.
Funkcionalisticky pojatá administrativní budova a pás skladištních
budov v ulici Jana Želivského z roku 1935 jsou dílem architektů
K. Cavaise, V. Weisse a M. Chlumeckého. Území o rozloze přib-
ližně 35 ha dodnes slouží například k manipulaci vozových
zásilek, velkých kontejnerů, mezinárodních kusových zásilek, ale
objem nakládky i vykládky se postupně - úměrně současným pod-
mínkám - snižuje a nákladové nádraží není již několik let plně
využíváno pro svůj původní účel.
České dráhy proto souhlasily s jeho částečným zatraktivněním...
Náš projekt je snahou o vybudování komerčního centra na ploše
o rozloze přibližně 10 ha, která je v současnosti nevyužitá a kde
opuštěné a zchátralé plochy často slouží jako smetiště, pár provi-
zorních staveb využívají dočasní nájemci. Tato skutečnost platí již
několik let, a tak se vlastník pozemku České dráhy rozhodl, že při-
bližně třetinu z celkové rozlohy dá k dispozici pro výstavbu
komerčních objektů.

Co váš projekt  přinese
nového?
Náš projekt se skládá z několi-
ka etap, nyní se připravuje re-
alizace první etapy na ploše asi
3 hektarů. Areál v I. a II. etapě
zahrnuje 5 volně propojených
polyfunkčních komerčních ob-
jektů, tj. zábavní, sportovní
a nákupní centrum, obchodní
pasáž s ubytovacími službami,
administrativou a bydlením ve
vyšších patrech. Samozřejmě,
že jsme nezapomněli ani na
zeleň a na veřejný park, ve
výhledu je i navazující zábavní
park.
Jaké bude dopravní spojení
a do kterých míst budou
situovány hlavní vstupy?
V budoucnu by zde měla být
stanice METRA trasy D, do
jeho realizace bude vstup do
hlavního veřejného prostoru
umožněn od stávajících za-

stávek MHD. Zajímavý bude přístup do bočních pasáží z okolních
ulic a především z Basilejského náměstí. Zde bude dotvořen
kruhový, dodnes chybějící čtvrtý segment zástavby. Příjezd bude
pochopitelně umožněn také všem motoristům.
Nebude okolí Basilejského náměstí zatíženo nadměrnou
dopravou? 
Určitě ne. Pochopitelně, že výstavba komerčního centra je
v souladu s územním plánem, ve kterém je tato část vyčleněna pro
obchod, bydlení a služby. Co je důležité, že s rolí kontejnerového
překladiště se tu již nepočítá, protože ve II. etapě by do 2 let měl
ukončit činnost dopravní terminál kombinované dopravy firmy
ČSKD INTRANS, jejíž početná nákladní auta odtud dnes odváže-
jí zboží, které často ani není určeno pro Prahu. K zásadnímu zk-
lidnění automobilové dopravy dojde zejména v Želivského ulici
a naše dopravní řešení bude takové, že veškerá nezbytná nákladová
doprava bude odkloněna.
Jaký je časový horizont?
Nyní je vše ve stádiu projektové přípravy a inženýrské činnosti
související s dosažením územního rozhodnutí, které bychom
mohli získat v létě 2002. Začít stavět by se mělo na podzim 2002
a s realizací počítáme na jaře 2004. 

Ptala se Eva Horníčková

Nová tváfi Nákladového nádraÏí
SUDOP GROUP a.s. je mateřskou firmou skupiny projektových, inženýrských a konzultačních firem, které již celá desetiletí
projektují v ČR i v zahraničí. Její nepřehlédnutelná, architektonicky zajímavě členitá budova je součástí bloku administrativních
budov v Olšanské ulici. A jen pár stovek metrů odtud se rozprostírá rozsáhlá, atraktivní lokalita pro Prahu 3 - Nákladové nádraží
Praha Žižkov. O krátké představení vítězného projektu, který na tomto území počítá s kombinovanou výstavbou administrativních
a obchodních prostor spolu s bytovou výstavbou, jsme požádali generálního ředitele SUDOPu ing. Jana Hromádku. Právě SUDOP
GROUP a.s. spolu se společností EUROSPEKTRUM GROUP a.s. zvítězil ve výběrovém řízení na přípravu rozvoje části těchto
pozemků. Výsledkem jejich společného projektu bylo založení nové firmy RailReal a.s., jejímž majoritním akcionářem se staly
České dráhy a jejímž úkolem je příprava území do stavu vhodného k realizaci investičních záměrů.

Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu akustické kytary KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY, jehož zakladatelem a hlavním dra-
maturgem je Stanislav Barek, letos proběhl od 5. do 25. 11. pod záštitou mj. starosty MČ Praha 3 Milana Českého. Především
v Praze se i tentokrát kromě špičkových kytaristů z mnoha zemí představili také studenti uměleckých škol. 
Novinkou byly semináře účinkujících umělců A. Benzoniho na Konzervatoři J. Ježka a J. Irvinga na Konzervatoři v Praze. Slavnostní
zahájení tohoto festivalu, který se věnuje mnoha žánrům hraným různými styly a na rozdílné druhy akustických kytar, proběhlo za pří-
tomnosti poslance PS PČR J. Zahradila, starostů MČ Praha 3 a Praha 7 Milana Českého a Tomáše Duba již tradičně v konferenčním sále
Raiffeisen stavební spořitelny. Zde kromě oblíbené kytarové dvojice Barek & Ghali a jejich známých ragtimů zaujal italský studiový
kytarista, aranžér a producent Andrea Benzoni. Ten předvedl jak vlastní hudbu, tak skladatelsky zajímavě upravené skladby Beatles,
Steve Wondera i Stinga za použití naprosto ojedinělé techniky, kdy současně hrál melodii, harmonii, basovou linku a případně i rytmus.
Posluchači si tak vychutnali například známou The House of the Rising Sun či Stingovu Every Breath You Take. Ve druhé, spíše medita-
tivní části večera představil bývalý žák prof. Jirmala a držitel 1. ceny na mezinárodní kytarové soutěži v Paříži v roce 1986 Arman
Khaled afghánský lidový nástroj rubab. Tento Afghánec žijící ve Švýcarsku zahrál, za doprovodu Emila Heyrovského na tabla, staré
indické rágy a přesvědčil posluchače o tom, že dvanáctistrunný nástroj, jehož historie je stará bezmála dvě tisíciletí, dokáže i dnes za-
sáhnout každou citlivou duši. Fakt, že tento svého druhu ojedinělý festival zprostředkovává posluchačům nevšední hudební zážitky a že
si získává stále více na oblibě, dokládají i dva dávno dopředu vyprodané koncerty. Venezuelský kytarista Aquíles Báez, jehož koncert
v žižkovském ATRIU byl opravdovou hudební lahůdkou, představil také venezuelský strunný nástroj cuatro, na který bravurně hrál. Další
vyprodaný večer byl ve znamení flamenca za účasti hvězdy festivalu kytaristy Raphaela Merengue v Divadle Na prádle v Praze 1. Pro
velký zájem byl dodatečně dohodnut ještě druhý koncert, který proběhl odpoledne ve stejný den jako původně naplánovaný koncert. Jako
každý rok vystoupili na festivalu studenti kytary z několika škol. Ozdobou tohoto koncertu bylo vystoupení jediného vystudovaného
českého citeristy Michala Müllera, který získal vzdělání na vídeňské konzervatoři. 
Jak byl s průběhem festivalu spokojen a co se letos povedlo, jsme se zeptali organizátora Stanislava Barka:

S letošním festivalem jsem velmi spokojen. Když musíte
přidávat pro velký zájem další koncert, jako se to stalo v pří-
padě R. Merengueho, je to dobré znamení. Myslím ale, že by
lidé mohli chodit i na koncerty, které nevypadají tak atrak-
tivně jako koncert flamenca. Například vystoupení A. Ben-
zoniho patřila k vrcholům festivalu, ale na pražský koncert
mnoho lidí nepřišlo. Moc se povedlo vystoupení bývalých
kolegů z konzervatoře Milana Zelenky a Jiřího Jirmala
v Žižkovském divadle. Radost mám z toho, že se podařilo ob-
starat finanční prostředky od zahraničních výrobců strun
jako je D’Addario (USA) a Savarez (F) a firem, které nikdy
nepřispívaly, např. AUTOPAL. Dík patří i dalším, již
tradičním firmám a institucím, jako je Raiffeisen st. spořitel-
na, hl.m. Praha, MČ Praha 3 a Praha 7 a nadace - OSA,
ČHF, „Život umělce“ atd, bez kterých by se nedali takto
atraktivní hosté pozvat. 

Text a foto Eva Horníčková
Arman Khaled (vpravo) nejprve krátce představil afghánský
lidový nástroj, Emil Heyrovský zaskočil jako překladatel

Na 40 tisíc korun se v této dobročinné aukci vyšplhala částka, za niž byla vydražena
fotografie věnovaná Robertem Vanem. Dražba se jako součást Společenského večera
konala pod záštitou starosty Milana Českého v koncertním sále žižkovského Atria.

Pozvaným podnikatelům a příznivcům se tak představilo obč. sdružení Mamma HELP,
které pro ženy s nádorovým onemocněním prsu provozuje na Praze 3 denní centrum. Je-
ho bezplatných služeb může v souvislosti s onkologickým onemocněním využít každá
klientka, která se ocitla v těžké životní situaci a hledá psychickou podporu, praktické rady
či konkrétní informace o možnostech, jak přijatelněji projít dlouhodobým a náročným
léčením a zlepšit kvalitu svého života. Návštěvnicím v Mamma HELP Centru se věnují
bývalé pacientky, které využívají především svých zkušeností ze situací, jimž byly samy
vystaveny. Vždy ve čtvrtek odpoledne slouží Centrum členkám k nejrůznějším aktivitám,
arteterapii, přednáškám, poradnám apod. Pro více jak 220 členek, z nichž řada má mimo-
pražské bydliště, vydává Mamma HELP měsíční bulletin, kde se ženy dozvědí mj.
o novinkách v léčení i poléčebné péči nebo rekondičních pobytech, které sdružení pořádá.
Stále častěji jsou navštěvovány webové stránky, kde již několik měsíců odpovídá v po-
radně také MUDr. Václav Pecha, chirurg a onkolog FNKV.
Výsledkem Společenského večera v Atriu nebyly jen peníze získané v dražbě, ale i fi-
nanční prostředky, věnované formou sponzorských darů. Řada firem si také zakoupila
další fotografie ženských aktů, které jsou v majetku Mamma HELPu. Všechny získané
prostředky tak poslouží ke zlepšení provozu tohoto centra.
Mamma HELP Centrum, U vinohradské nemocnice 4, Praha 3 - po-pá 8,30-13,30 h,
tel. 7273 1000, 7273 25 691, mammahelp@volny.cz, www.mammahelp.cz

-sp-, foto Přemysl Fialka

● Manželé Šebkovi chtějí prostřednictvím RN poděkovat starostovi Milanu Českému za mimořádný zážitek.
U příležitosti své zlaté svatby strávili na naší radnici krásné odpoledne. Z dopisu citujeme: „Program byl pečlivě
sestaven s ohledem na seniorský věk oslavenců - ať šlo o dopravu, uvítání hudbou při příjezdu na radnici, předání
kytičky, věnování slavnostního zápisu ve vkusné úpravě, oblíbené melodie v podání členů divadla v Karlíně.“ Milé by-
lo také občerstvení a přípitek se zástupkyní starosty M. Kozumplíkovou spolu s věnováním dárkového balíčku a zaslání
fotografií tohoto slavnostního aktu. Ocenili také M. Valentovou z oddělení kultury, která se o ně prý vzorně starala.
● Pan J. Selinger sice na Praze 3 nebydlí, ale zná ji více než 30 let a po odmlce tu opět pracuje. Zamýšlí se nad změnami, ke kterým
došlo v minulém období. „Jsou tak výrazné, že ani zarputilý ignorant je nemůže opominout. Vrátit plynové osvětlení již bohužel není
možné, ale zato se množí mozaikové chodníky. Je radost se dívat na nové kreace i práci řemeslníků. Bohužel, jejich práce je znehodno-
cována majiteli pejsků (někdy dokonce platících do poklady MČ), kteří pravidelně neuklízejí exkrementy po svých miláčcích. Ve své
době pracovala městská policie tak, že upozorňovala bývalé domovníky na povinnost úklidu chodníků. Ale to není řešení. Úklid po pe-
jscích by měl zajistit jejich majitel nebo firma, která se o úklid za úhradu stará...“

Pí‰ete nám...

Kytara napfiíã Ïánry poãtvrté

Aukce ve prospûch Mamma HELP Centra

Zástupkyně sdružení Jana Drexlerová a ředitel firmy Pharma Avalanche, která získala
fotografii Roberta Vana

Ingmar Bergman a jeho lidé v AERU

Po říjnové přehlídce filmů P. Greenawaye nasadili počátkem listopadu (1.-11.)
piloti oblíbeného žižkovského kina AERO opravdu těžký kalibr - 18 snímků
divadelního režiséra, spisovatele, scénáristy a především tvůrce autorského
filmu Ingmara Bergmana. 
S třiaosmdesátiletým autorem téměř padesáti filmů, který se dnes čas od času věnuje
pouze televizní tvorbě, „zavítali“ do AERA i jeho nejbližší spolupracovníci - kameramani
Gunnar Fischer a Sven Nykvist, výtvarník P. A. Lundgren a především plejáda stálých
herců, jejichž projevu dal Bergman pečeť své osobnosti a kteří pod jeho vedením vyzráli
ve skutečné filmové hvězdy. Za všechny jmenujme alespoň Bibi a Harriet Ander-
ssonovou, Ingrid Thulinovou, Gunnel Lindblomovou či Liv Ullmanovou. Z mužů Gun-
nara Björnstranda a Maxe von Sydowa, který debutoval v roce 1956 v Sedmé pečeti. Je-
ho rytíř Antonius Block hledá odpověď ve chvíli, kdy mu víra v boha selhává a utkává se
v předem prohraném zápase se Smrtí. Toto mystikou obestřené drama z dob křižáckých
rytířských výprav, ve kterém Bergman nastoluje zásadní existenciální otázky po smyslu
života, otevřelo jeho novou filmovou vývojovou etapu. Nepřízeň kritiků, naopak velký zá-
jem divácké obce a nakonec i přídomek ten hanbatý Švéd si vysloužil Mlčením z roku
1963, ve kterém ukázal na filmovém plátně záležitosti natolik intimní, že si to nikdo před
ním netroufl. Tato senzačnost na čas poněkud zastínila hlavní režisérův záměr, upozornit
na problematiku mezilidských kontaktů, na nemožnost porozumět si navzájem ve světě
bez víry v mravní hodnoty. Neustálé hledání odpovědí na neodbytné otázky, pátrání po
smyslu života, bolesti, zklamání a zla v nás jsou témata, která Bergmana fascinují již od
dětství a která nastoluje více či méně ve všech svých filmech. Za umělecké dovršení jeho
filmové dráhy lze považovat film z roku 1982 Fanny a Alexandr, ve kterém snad nejvíce
vycházel z autobiografických vzpomínek na dětství a z bohaté dětské fantazie, kterou si
až dosud uchoval. Je nesmírně potěšitelné, že i několik desítek let stará díla mají stále
platnou vypovídací hodnotu, což dokládá obrovský zájem, který přehlídka v kině AERO
vyvolala především mezi mladými diváky. Poděkování si zaslouží organizátoři této retro-
spektivy i proto, že po celých dlouhých deset let se v běžné distribuci žádný z filmů to-
hoto svébytného švédského režiséra neobjevil. Za generaci lehce omšelých, ale o to
náruživějších filmových harcovníků si neodpustím osobně zabarvené poděkování za to, že
nám atmosféra této přehlídky přivála příjemné vzpomínky na dávné časy kina Pražského
filmového klubu v Klimentské ulici. Eva Horníčková

Foto z filmů Šepoty a výkřiky a Sedmá pečeť

Území Českých drah podél Malešické ulice
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Za pražskými hradbami, na neobydleném, polnatém a mírně svahovitém terénu u osady
Olšan, vznikla během epidemie moru v roce 1680 dvě improvizovaná masová pohřebiště.
Hřbitov židovský - u dnešní Fibichovy ulice, a křesťanský - u dnešní ulice Čajkovského.
Ihned po skončení další morové epidemie v letech 1713-1714 byla na křesťanském pohře-
bišti zahájena stavba ranně barokního kostela Povýšení sv. Kříže (dnes koncertní síň Atri-
um).
Při severní zdi kostela vznikla fara a krátce předtím i příbytek poustevníka - chatrč z prken
omítnutých maltou. První poustevník Antonín Váca sem byl dosazen 2. prosince 1726.
Nemůžeme se ovšem domnívat, že on i následující anachoretové - oblečení do světlehnědé
a bílou šňůrou přepásané hazuky s kapucí - trávili čas zahálkou a pouze zbožným
rozjímáním. Každý poustevník žijící na hřbitově při olšanském kostele musel, podle
pokynů arcibiskupské konzistoře, vypomáhat při pohřebních obřadech, asistovat knězi při
bohoslužbách, uklízet v kostele a jeho okolí, třikrát denně zvonit a dvakrát týdně docházet
do měst pražských a do pokladničky sbírat milodary.
Dne 22. června 1763 ke sv. Kříži nastoupil v pořadí již sedmý zdejší poustevník Jakub
Vorel. Ten si v roce 1768 umínil, že podstoupí pěší pouť až ke skrytému hrobu apoštola sv.
Jakuba Staršího, a to do Santiaga de Compostela v severozápadní výspě daleké Hispánie!
Nevíme, zda si olšanský poustevník vůbec uvědomoval, že v příštích 5-7 měsících bude
muset odkráčet kolem tří tisíc kilometrů, projít Svatou říší římskou a Královstvím fran-
couzským, překonat Pyreneje i vyprahlou severní Kastilii a kopce Galicie. Je to fyzicky
náročná túra i pro dnešní poutníky. Jenže! Anachoreta Jakub Vorel se již nikdy nevrátil ani
neposlal vzkaz! Došel do cíle? Zahynul cestou? To již nikdy nezjistíme. Nedozvěděl se to
ani Vorlův nástupce Josef Kupertin-Novotný, v pořadí osmý poustevník. Ten byl
pravděpodobně i posledním zdejším anachoretou, neboť dvorním dekretem císaře Josefa II.
z poloviny ledna 1782 bylo v Čechách, a tudíž i u Olšan, poustevnictví zrušeno!

Miroslav Čvančara

● Služby spojené s odečty spotřeby zemního plynu jsou od září kvalitnější: 
1. Odečty provádějí stálí zaměstnanci firmy ODEM,a. s., která již odečítá např. elektřinu a vodu. 2. Při odečtech se využívají přenosné
terminály místo dosavadních, což zajistí vyšší přesnost a spolehlivost. 3. Pokud budou chtít zákazníci nahlásit samoodečet, budou kon-
taktovat pracovníky společnosti ODEM.
Odečty budou probíhat jako doposud - postupně v průběhu celého roku (vyjma července a srpna).
Pracovníci provádějící odečty jsou povinni prokázat se identifikačním průkazem s fotografií, razítkem a podpisem zástupce
PP,a.s., a na požádání i občanským průkazem.
● Odběratelé plynu si mohou vypočítat výši nové zálohy prostřednictvím internetu na adrese www.ppas.cz: v kapitole „www služ-
by“ otevřít formulář „Výpočet výše zálohy“, zadat svou roční spotřebu v metrech kubických, vybrat, zda jsou zákazníkem kategorie
„domácnost“ nebo „maloodběratel“, určit četnost placení a stisknout „výpočet“. Výsledek představuje spotřebu v metrech kubických za
rok, její přepočet na kWh, cenu jedné kWh, stálý měsíční plat (ty jsou různé podle odběrového pásma), četnost placení záloh a samozře-
jmě vypočtenou zálohu. V dopise, který zákazníci v souvislosti s plošnou úpravou záloh obdrželi v červenci, byl i způsob výpočtu nové
výše zálohy: poslední roční spotřeba (u zákazníků, u nichž bylo poslední fakturační období vlivem přechodu na průběžné odečty delší
než obvyklých 12 měsíců, nebo u nových odběratelů - poslední roční přepočítaná spotřeba) krát cena za jednotku zemního plynu plat-
ná ke dni výpočtu zálohy plus roční stálý plat, to vše děleno 12 (při měsíční platbě záloh). Pomocí tohoto vzorce si mohou výši nové
zálohy vypočítat i ti zákazníci, kteří přístup na internet nemají.
● Jak volat pohotovost Pražské plynárenské,a.s.
Na číslo pohotovosti 1239 mohou zákazníci volat z pevné linky 24 hodin denně. Zákazníci volající z mobilních telefonů vytočí linku
také s pražským předčíslím - tedy 02/1239. (Bez předčíslí je možné volat pouze ze sítě spol. Eurotel.) Zásah pohotovosti je bezplatný,
finanční náhradu požaduje PP,a.s. pouze dojde-li k poškození jejího majetku v souvislosti se zásahem třetí osoby.

Hana Kudlíková, tiskové oddělení Pražské plynárenské,a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Přes velký pokrok, kterého bylo ve vzdělávání dětí s mentálním postižením dosaženo, existuje stále určitý počet dětí se zdravotním
postižením, jejichž právo na vzdělávání nemohlo být dosud realizováno. Pro umožnění přístupu ke vzdělávání dětem s těžkým men-
tálním postižením byla na Praze 3 při Integračním centru Zahrada v r. 1997 zřízena Pomocná škola pro žáky s více vadami. 
Tyto děti vyžadují nejen jiný obsah vzdělávání
a odlišné metody práce, ale i speciálně upravené pod-
mínky, odpovídající jejich potřebám a závažnosti
postižení. Nyní se u nás vzdělává 27 žáků podle indi-
viduálních plánů, které využívají metod alternativní
komunikace, neboť většina žáků nemluví. V naší škole
se nepředpokládá osvojení trivia, cílem vzdělávání je
rozvoj komunikačních dovedností, pohybové
samostatnosti, získání základů sebeobsluhy a určité
míry samostatnosti. Integrační centrum Zahrada za-
jišťuje také systematickou pomoc dalších odborníků,
především psychologů, logopedů, fyzioterapeutů, er-
goterapeutů a arteterapeutů. V rámci integrace dětí
s postižením do běžných škol spolupracuje naše škola
již tři roky se základními školami z celé Prahy. Spíše
jde o integraci sociální, kde si žáci hledají nové ka-
marády, navazují kontakty v novém prostředí, pozná-
vají nové životní situace, ke kterým by se v prostředí
pomocné školy nedostali. Například na podzim jsme
se Základní školou v Zahrádkách na Praze 3 vyhlásili
soutěž ve sběru kaštanů. Soutěž se jmenovala POMOZME SI NAVZÁJEM a měla pomoci nasbírat kaštany, které by sloužily žákům po-
mocné školy k bazální stimulaci, což je jednou z podpůrných metod praktikovaných ve škole. Žáci zde mají bazének, který je plný kaš-
tanů. „Vykoupat“ se v kaštanech je pro ně úplně jinou zkušeností, než jen sedět ve vozíčku.
Kaštanů děti základní školy nasbíraly tolik, že jsme je ještě odvezli myslivcům pro zimní krmení zvěře. Za odměnu si nejlepší sběrači
mohli přijít k nám do pomocné školy zařádit a vyzkoušet si i náš bazének plný kaštanů.

Mgr. Marcela Janírková, ředitelka pomocné školy, a redakce

Integrace nemusí b˘t stra‰ák  aneb Pomozme si navzájemDo‰el poustevník z Ol‰an do ·panûlska?

Informace PraÏské plynárenské,a.s.

Pokud jste majiteli psa a chodíte s ním na Vítkov, měli byste věnovat
pozornost následující mapce.
Místa, kde je třeba vést psa na vodítku, jsou tato: 
hlavní cesta, která je zároveň i cyklistickou stezkou, prostranství kolem
Památníku a na v mapce vyznačených jižních stráních, které jsou určeny
k rekreačnímu využití. Absolutní zákaz vstupu všech zvířat, tedy i psů platí
na dětských hřištích.

Vítkov pro v‰echny

Vyhodnocení ankety ZeleÀ kolem nás

Profesor hudby Alois Nejedlý (vpravo), poslední obyvatel fary, zbořené na jaře 1965

Na snímku máte tip na hezkou procházku - nově zrekonstruovanou historickou
vyhlídkovou věž pravděpodobně z konce XVIII. století na západním úpatí Vítkova

Milí čtenáři,
v první řadě bychom vám chtěli poděkovat za všechny vaše dopisy.
Potěšil a překvapil nás váš zájem o stromy a parky na trojce,
odpovědi jsme dostali od dětí, maminek na mateřské dovolené,
pamětníků i důchodců, jeden hezký dopis, který chválil mj. naše
Radniční noviny, přišel až z Opavy.
● Ve všech vašich listech se objevuje, bohužel, stále stejný prob-
lém - psi a jejich páníčci. I z vašich odpovědí vyplývá, že stojanů
a košů je dost, jen je třeba větší vůle k jejich využívání. Co se týká
umístění, budeme ve spolupráci s firmou TEST iniciovat jejich pří-
padné doplnění či přemístění.
Dalším velkým problémem je volný pohyb psů na místech, kde je
to zakázáno. Zde opět navrhujete důslednou kontrolu dodržování
vyhlášek a většinou se shodujete v tom, že je třeba majitele psů
pokutovat. Někteří z vás také navrhují znovuzavedení funkce hlí-
dače parku. Problematice postihu nezodpovědných pejskařů se
rozhodně chceme ve spolupráci s policií věnovat.
● Na základě mnohých námětů, týkajících se parku na Vítkově,
přichystáme do některého z jarních čísel ve spolupráci s odborem
městské zeleně pražského magistrátu podrobnější článek.
● Dalším tématem jsou dětská hřiště, jejich vybavení, údržba,
oplocení, a znovu - ohrožení dětí volně pobíhajícími psy. I tomuto
námětu bychom opět ve spolupráci s policií rádi věnovali po-
zornost.
● Vaše konkrétní dotazy, např. na správce zeleně v jednotlivých
vnitroblocích, či výsadbu stromů právě v té vaší ulici, vám zod-
povíme individuálně.

Určitě vás zajímá, který park jste zvolili jako nejoblíbenější:
řečeno sportovní terminologií, lítý boj zuřil mezi dvěma favority,
resp. parky Židovské pece a vrch sv. Kříže. Skóre bylo dlouho vy-
rovnané, až ... až do konce. Takže nejoblíbenější parky máme dva:
Židovské pece a vrch sv. Kříže (Parukářka).
Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaše dopisy, náměty na téma
zeleň uvítáme i nadále. Michaela Púčiková

Radní Dana Mušková nás požádala,
abychom tlumočili její poděkování za
všechny vaše dopisy - ještě čerstvé jsme
jí je obratem předávali. Velmi oceňovala,
kolik našich čtenářů si našlo čas
a popřemýšlelo opravdu důkladně nad otázka-
mi kolem zeleně. V dopisech jsme našli mnoho dalších podnětů,
postřehů i připomínek, potřebujeme však čas na to, abychom je
všechny zpracovali. Jak jsme však v příloze slíbili, žádný dopis
nezůstane nezodpovězen. Ve vánočním čísle vám nabídneme již
hlubší analýzu došlých příspěvků.

Sešlo se mnoho zajímavých dopisů, a tak bylo pro všechny
v redakci i radní Danu Muškovou těžké vybírat a následně losovat
ty nejpodnětnější. Cen je proto více, než jsme původně uváděli.

Poukázku na nákup zahradnického zboží ve Střední odborné
škole zahradnické, pracoviště Pod Táborem 17, Praha 9, získali:
● I. cena - poukázka na 1000 Kč: L. Nováková
● Poukázky na 500 Kč: H. Zdeňková, M. Svoboda, M. Mestek,
V. Vele
● Poukázky na 250 Kč: I. Barahonová, M. Košař, M. Ondráčková,
V. Pelzel
● Zvláštní ocenění za zajímavé nápady - poukázka na 1000 Kč:
Z. Trávníčková
Výhercům byly ceny předány na slavnostním setkání v pondělí
26. 11. v nově otevřených sklepních prostorách naší radnice, a to
zástupci radnice, kteří mají zeleň přímo ve své kompetenci. Ani
my jsme u toho samozřejmě nechyběli, spokojené výherce vám
ukážeme na fotografiích v příštím čísle.

Již na závěr přijměte prosím naše pozvání na představení prací ze
soutěže studentů středních škol ve výtvarných oborech na té-
ma „Životní prostředí“. V úterý 18. 12. budou vystaveny od 14
do 16 hodin v hlavním sále Paláce Akropolis a jejich vernisáž za-
hájí skupina „Mikiho pupík“. Stáňa Peričová
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Skončil téměř dvouměsíční maraton koncertů, divadelních představení
a nejrůznějších akcí, hodných názvu festivalu. Ten si jako každoročně na
nezájem opravdu nemohl stěžovat. Vyprodaná představení, plné sály,
vytleskávání přídavků, spokojení návštěvníci a opět potvrzená pověst Prahy 3
jako místa, kde se koná dobrý hudební festival. Vždyť 21 koncertů na
neuvěřitelných 21 žižkovských a vinohradských adresách se vstupným 35 nebo
79 korun nikde jinde nenajdete.
Inu, dost už chvály, kterou jsme od vás v redakci často také slýchávali. Ráda bych připomněla
i určitý duchovní rozměr festivalu, velmi důležitý možná právě v těchto dnech. Koncerty probíhaly
jak v katolickém kostele sv. Prokopa (pod patronátem kardinála M. Vlka), v pravoslavném chrámu
Zesnutí přesvaté Bohorodice, Žižkově sboru Církve čs. husitské a v Betlémské kapli Církve čs.
evangelické, stejně tak jako pietní koncert k 60. výročí zahájení transportů do Terezína, kam přijal
pozvání předseda Federace židovských obcí PhDr. Jan Munk. Kromě poznávání míst a církví, které
nejsou zrovna těmi „našimi“, bylo důležité i určité zastavení a zamyšlení se nad během světa i svým
vlastním, ke kterému tyto koncerty jistě přispěly.
Letošní festival uzavřel slavnostní koncert ve velké aule VŠE, kde vystoupila Filharmonie Hradec Králové. Skvělým sólistou ve sklad-
bě E. Elgara byl právě Jiří Hošek, který sklidil zasloužený potlesk. Koncert se konal v rámci několika výročí - svátků studentů a násled-
ně událostí listopadu 1989. Druhým rokem pak již na náměstí před školou stojí také socha W. Churchilla. Uctít tato výročí a poslech-
nout si k nám vážnou hudbu zavítal proto také vzácný host - velvyslankyně Velké Británie Anne Pringle.
Festival však nyní opravdu uzavíráme i my, a to dopisem J. Kouši z Písecké ulice, který 28. 10. navštívil varhanní koncert na Vítkově
a jeho atmosféru popsal téměř jako profesionální zpravodaj: „Památník, ač neleží přímo v „korzovní zóně“ Pražanů, hostil početné pub-
likum, které se rozhodlo uctít toto výročí důstojným způsobem a formou té české noblesnosti, která - ač mediálně potlačována - přece ži-
je a zdá se i nabírá s léty na své duševní síle. Varhanní koncert ke státnímu svátku ČR pod patronací Čs. obce legionářské zahájil re-
portér Českého rozhlasu J. Hošek, následován starostou Milanem Českým se skvělým proslovem s hlubokým rozborem 28. října na bázi
historie. Poté se rozezněly mohutné varhany, které jsou součástí původního vybavení slavnostní síně. Skladby M. Regera, A. Dvořáka
a M. Brucha přednesl J. Kšica, na violoncello doprovázel J. Hošek a sólistkou byla mezzosopranistka E. Randová. Přítomní byli doslo-

va uchváceni varhanními tónovými vodopády, jejichž
zvuk se Památníkem doširoka rozléhal. Obecenstvo se
dokonale koncentrovalo na jednotlivé skladby a poté
odměnilo účinkující bouřlivým potleskem, zejména po
vzrušující poslední skladbě M. Regera. Závěrečné slovo
tohoto dramaturgicky dobře postaveného slavnostního
koncertu patřilo důstojníkovi čs. armády a přítomní se
jen neradi smiřovali se skutečností, že podvečer je
u konce. Nejeden z diváků pak odcházel s nadějí, že tu
dnes není naposled.“
I my se těšíme na příští ročník a nová místa, která zak-
ladatel a umělecký garant festivalu Jiří Hošek napřesrok
u nás určitě zase objeví. Poděkování patří také MČ Pra-
ha 3, hl. městu Praha a všem ostatním, bez jejichž přis-
pění by se tento festival nemohl konat.

Stáňa Peričová, foto Lucie Koudelová

Starší generace bydlící v okolí kostela sv. Prokopa ví, kde se tento
dům nachází a zná i jeho poslání v minulosti. Málokdo však ví, že
zde také po celou dobu bydlelo 13 rodin. Hotelu patřila pouze dvě
patra a další dvě sloužila obyvatelům jako obytný dům. Čtyřpatrový
dům postavený v místě, které neslo na konci 19. stol. název Skalka,
byl slavnostně otevřen 17. září 1911 jako národně sociální spolkový
dům s kavárnou a restaurací v Bořivojově ulici č. 2. V pozdější době,
kdy Žižkov patřil do Prahy XI, dostal tento dům nové číslo 43,
v současné době má číslo 53. Dům byl ve své vnitřní části od 2. do
4. patra vystavěn jako pavlačový, dvůr trojúhelníkového tvaru byl na
obou stranách ohraničen vysokou zdí. Byty ve 3. a 4. patře tvořily
dvě či tři prostorné místnosti
a téměř všechny měly svá sociální
zařízení, což v tehdejší době před-
stavovalo dobrou vybavenost.
Národní dům však neplnil své
poslání. Kavárna a restaurace zely
prázdnotou, přestože se několikrát
změnili nájemci. Roku 1915 dům
koupil stavitel Z. Frič, který zde
po 1. sv. válce zřídil hostinské
pokoje. V prvních dvou patrech
bylo 24 dvou či třílůžkových
pokojů zařazených do typové kat-
egorie C. Po Z. Fričovi hotel
s restaurací až do r. 1927 provozo-
val jeho bratr Bohuslav Frič. Poté
se až do r. 1940 stal nájemcem
hoteliér Karel Brož. Ve 40. letech
dům koupil v dražbě hoteliér Fer-
dinand Piwald pro svoji dceru Vil-
mu, která se provdala za dr. Neu-
reuttera. Taneční hodiny zde
pořádal taneční mistr Stoupa vždy
v neděli od 10 do 12 hodin,
vyučoval tehdy moderní tance
jako schimmy, bosa-nova, step či
tango za kurzovní poplatek 30 Kč.
Hotelový provoz byl postupně
omezován nařízením německých
úřadů, část ubytovacích pokojů
hotelu musela být rezervována pro
ubytování německých vojáků.
V malém sále byla z rozhodnutí
úřadů zřízena stálá ubytovna
„Luftschutzu“ (protiletecká
obrana) a restaurační kuchyň
využívala jako vývařovnu firma
Junkers. Česká klientela tak navštěvovala jen výčep a přilehlý
restaurační lokál. I přes tísnivé podmínky nacistické okupace tu pos-
tupně vzniká společnost stálých hostů - živnostníků, řemeslníků
z blízkého okolí. Přichází květen 1945 a začíná rozmach společen-
ského života. V prvých měsících sál Národního domu supluje čin-
nost zatím nefungujících kin (např. film King-Kong). Konají se
první taneční zábavy a obnovuje se tradice plesů. Společnost stálých
hostů začíná se sportovně-rekreační činností a zakládá fotbalový
tým „SK Brožova jedenáctka“. Národní dům se též stal klubovým
místem STK Praha (Společenský taneční klub), který zde pořádá
soutěže tanečních párů. Vyvrcholením bylo např. mistrovství ČR ve

společenském tanci. Obnovila se i tradice tanečních kurzů, které
vedl taneční mistr Kleinberg. V podniku působily jako kmenové or-
chestry hrající při tanečních zábavách, plesech a čajích lidová kapela
Jožky Kříže, taneční orchestr Fr. Stloukala a v 50. letech taneční or-
chestr studia Barrandov se zpěvačkou Editou Štaubertovou. Po pře-
chodnou dobu zde probíhaly tzv. „čtvrtky taneční hudby“, ve
kterých vystupovaly v té době přední taneční orchestry - např. or-
chestr Jožky Maliny, Bobka Bryena a další. Svou kariéru zde začí-
nal také Žižkovák Karel Vlach. Po přechodnou dobu funguje část
restaurace a kuchyň v poledne jako závodní kuchyň Obvodního
národního výboru v Praze 3. V roce 1949 přicházejí představitelé

Komunálního podniku (později
RAJ Praha 3) podnik „zkomunál-
nit“. Dosavadní nájemce p. Brož
působí ještě krátkou dobu jako ve-
doucí, později však s prohlášením,
že „takto se pohostinství dělat
nedá“, odchází. Doba přináší řadu
změn, některé oblasti společen-
ského dění postupně zanikají, jiné
vznikají. RAJ se zde snaží vybu-
dovat varieté (účast J. Štercla, A.
Janouškové), určené zejména pro
návštěvníky Prahy. V horním
malém sále byl vybudován bar, je-
hož provoz však narážel na odpor
nájemníků z okolních domů.
Téměř po celé minulé století
sloužil dům lidovému pohostinství
na Žižkově podobně jako hotel
Tichý, Písek nebo Ostaš. Objekt
s pozdně secesní architekturou
s balkónem, s fasádou lemovanou
bohatou výzdobou prošel jen
drobnými úpravami v r. 1924 a za-
choval si tak původní charakter
i pozoruhodné vnitřní prostory
s kvalitní výzdobou a uměleck-
ořemeslnými prvky.
Dům, který byl dostupný všem
klientům, pomalu a jistě ztrácel
své postavení ve společenském
a kulturním životě Žižkova. Krize
vyvrcholila po r. 1989 a když se
nepodařilo realizovat některé
záměry, podnik byl uzavřen
a odsouzen k několikaletému
strádání. Roku 1998 byli vys-

těhováni i poslední nájemníci.
Národní dům se sálem, který patřil na Žižkově bezesporu k ne-
jvětším a nejkrásnějším, se dočkal vzkříšení v roce 2000, kdy zde po
rekonstrukci celé budovy otevřela rakouská společnost nový
čtyřhvězdičkový hotel ARCOTEL Teatrino. To už je však součas-
nost s jiným posláním tohoto domu, který nesl od svého vzniku
název Národní dům na Žižkově.
Historii tohoto domu uvádějí níže podepsaní, kteří bydleli v Národ-
ním domě od svého narození až do jeho zániku na konci minulého
století. J. Micka, K. Brož

Atrium v Čajkovského ulici vás zve na další z cyklu svých pravidelných výstav.
Do „Okamžiků příběhů“ zde právě v těchto dnech - od středy 29. 11. dá nahlédnout
akademický malíř Bohumír Gemrot. Na jeho obrazy se můžete zajít podívat až těs-
ně před svátky, a to do 22. prosince.
Bohumír Gemrot absolvoval VŠUP u prof. Q. Fojtíka v roce 1984. Věnoval se propagační
grafice, ilustracím a kresleným seriálům pro děti. Dnes je hlavní oblastí jeho zájmu přede-
vším abstrahovaná malba, inspirovaná figurálními náměty a lidskými vztahy, a malba na
povrchu starých nábytkových kusů. Výrazným prvkem jeho prací je barevnost, často za-
ložená na neobvyklých kombinacích. V současné době vyučuje na Výtvarné škole V. Hol-
lara na Praze 3. -sp-

V tento čas se podzimní mlhy vkrádají do tajemných ulic Žižkova, listí se zbarvuje do
zlatavé barvy světlého piva a příroda se ukládá ke spánku. Pro Club gentlemanů Žižkov
je toto období naopak časem horečné aktivity. Tradice totiž přikazuje vybrat tři os-
věžovny, které by byly hodny hrdého titulu Slušná hospoda. Od 25. října se tímto titulem
pyšní Taverna Olympos v Kubelíkově ulici, Hospoda Nad Viktorkou z Bořivojky a Res-
taurace U růžového sadu v Mánesově na Královských Vinohradech. Udělení titulu je
svátkem nejen pro laureáty, ale pro všechny žižkovské vlastence, zvláště pokud se časem
ukáže, že dotyčný restaurant obdržel cenu oprávněně. -red-

Ve Slezské ulici v Praze 3 má
ateliér výtvarník a grafik
Martin Dyrynk. Šestého srpna
t.r. dovršil 60 let, to znamená
nejméně 40 let poctivé a pilné
práce v oblasti výtvarného
umění. Je vyučeným ty-
pografem, studoval na gym-
náziu, na grafické škole a výt-
varnou výchovu na
konzervatoři. Působil jako
pedagog na Střední výtvarné
škole, je členem řady sdružení
a tvůrčích uměleckých skupin.
Od roku 1972 pracuje jako
grafik ve svobodném povolání.
Kdybychom se na jeho činnost
podívali z hlediska kvantity
odevzdané práce, zvítězila by
grafická úprava knih - bylo
jich přes dvě stě, z toho 93
svazků bibliofilií. Dyrynk však
vytvořil mnoho plakátů, bill-
boardů, kalendářů a další uži-
tou grafiku. Typografickou
podobu dává i několika peri-
odikám. Množství by však
nebylo ničím, kdyby za ním
nebyla také kvalita odevzdané
práce. Vysoké číslo bibliofilií upravených M. Dyrynkem a během tisku přísně hlídaných
svědčí o jeho náročnosti, kterou ocení především právě bibliofilové. V osobní bibliofilské
edici Slza vydal od r. 1969 úctyhodných 26 svazků, z toho (do r. 1989) 17 samizdatově.
Jeho samizdatová strojopisná edice Průklep (1978-1985) dosáhla počtu 11 svazků. V edi-
ci Pupilla, kterou vydává Spolek českých bibliofilů (M. Dyrynk je místopředsedou), vyš-
lo 21 svazečků. Závěrem nelze nevzpomenout vynikajícího typografa, tvůrce našich mod-
erních tiskových písem, jednoho z obnovitelů moderní české knihy a typografie na
počátku 20. století a kdysi také ředitele Státní tiskárny na Malé Straně - Karla Dyrynka.
Je příznačné, že v jeho stopách kráčí i jeho vnuk. SČB a redakce

Od 20. listopadu do 13. prosince se v prestižním prostoru DESIGN CENTRA v Dlouhé
ulici č. 10 na Starém Městě koná u příležitosti 80. výročí založení školy výstava stu-
dentských prací oddělení Nábytkářství Střední uměleckoprůmyslové školy Praha 3.
Vystavovány jsou návrhy a realizace studentů za poslední tři roky. Studenti už mimo jiné
vystavovali své práce v Národní galerii při výstavě Český a světový design, jejich práce
jsou uveřejněny v publikaci Český design i v odborných časopisech, jako např. IN. -red-

Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim uzavfiel jiÏ pát˘ roãník

Velmi příjemný večer proběhl v Betlémské kapli v Prokopově
ulici - zaujaly vzpomínky novináře Jana Petránka (nahoře)
i vystoupení Pražského katedrálního sboru

Jak ‰el Ïivot v b˘valém Národním domû v minulém století

Bude Slu‰ná hospoda opravdu slu‰ná?

Studenti vystavují v DESIGN CENTRU

K ‰edesátinám Martina Dyrynka

Uzavíráme také další soutěž, tentokrát byla cenou večeře pro dva v hotelu ARCOTEL Teatrino v Bořivojově ulici, bývalém Národ-
ním domě. Do redakce jste nám donesli opravdu krásné vzpomínky. Povídání V. Micky z Prahy 4 a K. Brože z Prahy 10 přetisku-
jeme tentokrát, na další se můžete těšit opět v příštím čísle. Výherci dostali od hotelu ARCOTEL Teatrino již písemné poděkování
a pozvání na příjemný kulinářský zážitek do místní restaurace.

Pozvání na výstavu

Komoda - design Jaroslav Groh, realizace Ondřej Souček a Milan Nechyba

Foto Filip Šlapal
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Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo máte o zvířátka zájem, čekají na
vás spolu s kočičími kolegy 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.
� 1075-01 PES, devítiletý německý ovčák, vlkošedý. Je hodný, čistotný, vhodný i do
bytu ke starším lidem i k dětem. Nalezen na Žižkově.
� 2159-01 FENA německého ovčáka, stáří 2,5 roku, černá se znaky. Slušná a čistotná.
Nalezena 29. 10. na Žižkově.
� 2191-01 PES, čtyřletý kříženec špice střední velikosti, trikolorně zbarvený, vhodný

do bytu, dobře vy-
chovaný. Nalezen 31. 10.
na Žižkově.
� 2215-01 PES, os-
miměsíční malý, kré-
mově zbarvený
kříženec, velmi
společenský. Nalezen 5.
11. na Žižkově, na krku
měl hnědý kožený obojek.
� 2275-01 PES,
11timěsíční rezavý
kříženec střední ve-
likosti. Nalezen 10. 11.
na Žižkově.

Kdo mû chce?

� �

VÁNOCE s TROJKOU
● Keramický ateliér pro děti i dospělé - ve čtvrtek 29. 11., 6. 12.
a 13. 12. od 17.30 do 19 hodin, vstupné 35 Kč dospělý, 30 Kč dítě
na hodinu ● Předvánoční vyjížďka na koních - pro školní děti,
v sobotu 8. 12. od 8 do 17 hodin, vstupné 35 Kč ● Mikulášská
s nadílkou - v sobotu 1. 12. od 10 a od 15 hodin
KVS Trojka, Prokopova 16, P-3

VÁNOCE V DDM
● MIKULÁŠSKÁ nadílka s programem - kouzelník, historický
tanec, artistika, spousta soutěží... a možná přijde i MIKULÁŠ
St 5. 12. od 16 h 50 Kč/včetně balíčku. Informace P. Červenková
● SVÁTEČNÍ TRADICE - malování perníčků, voskové ozdoby
- tradice známé i neznámé - Vánoční hostina, rybí šupiny, březové
koště, zdvíhání štěstí - Pá 8. 12. od 10 h a od 20 Kč
Informace P. Červenková
● BRONZOVÁ NEDĚLE
hry a soutěže s vánoční tématikou, návštěva divadla - Ne 9. 12. od
9 h, 70 Kč. Informace J. Bendová
● STŘÍBRNÁ NEDĚLE
výroba vánočních dekorací, dárků, návštěva divadla - Ne 16. 12.
od 9 h, 70 Kč. Informace J. Bendová
DDM, Na Balkáně 100, P-3

PRODEJNÍ V¯STAVA
Žáci a učitelé KERAMICKÉ DÍLNY odborného učiliště pro
mládež s více vadami si Vás dovolují pozvat na VÁNOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVU. Zahájení 28. 11. v 17 h, 29. 11. od 8.30
do 18 h a 30. 11. do 12 h, na adrese Chelčického 2, Praha 3.

BETLÉMY âESK¯CH TVÒRCÒ
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, P-8 zve od 5. 12.

VÁNOâNÍ PROJÍÎëKU PRAHOU 
pro staré, osamělé a imobilní občany pořádá Život 90 v sobotu
15. 12. mezi 13 a 18 hodinou. Zájemci se mohou přihlásit do
3. 12. na Senior telefonu: 2222 1771.

BOHOSLUÎBY
I. FARNÍ SBOR ČCE ŽIŽKOV, Prokopova 4, tel. 22 78 06 73,
-20 02, cce.zizkov@volny.cz. Bohoslužby v Betlémské kapli na
Žižkově se konají každou neděli v 9.30 h. Zveme všechny gener-
ace - vždy je také připravený zvláštní program pro děti.
2. 12. 1. neděle adventní s přijímáním VP, kázání: Christof Lange
9. 12. 2. neděle adventní, kázání: Miroslav Heryán

16. 12. 3. neděle adventní, kázání: Petr Sláma

KONCERTY
Sbor církve československé husitské
na Vinohradech, Dykova 1, Praha 10
vás srdečně zve
● 8. 12. od 16 hodin na koncert ko-
morního smíšeného sboru
CARMINA VOCUM se zpěvy nejen
vánočními
● 18. 12. od 19 hodin na koncert
smíšeného sboru SONGLIO a or-
chestru při ZUŠ na Popelce.

P¤EDVÁNOâNÍ BAZAR
Diakonie Úpice - kontaktní středisko
Žižkov zve na předvánoční bazar
Kdy ? pátek 7. prosince od 13 do 18 hodin a v sobotu 8. prosince
od 10 do 14 hodin
Kde ? Středisko Diakonie Úpice, Prokopova 4/216,
Praha 3 - Žižkov, ve dvoře, napravo vedle Betlémské kaple.
Marta Pešková, Kontaktní středisko OS Diakonie Úpice,
zizkov.kontakt@volny.cz

Vážení čtenáři a organizátoři,
rádi bychom v prosincovém čísle opět přinesli informace
o vánočních, novoročních a silvestrovských akcích, které se u nás
pořádají. Budeme rádi, když nám napíšete o vašich akcích,
které se budou konat po 18. 12. - podklady čekáme do 3. 12. opět
na adrese redakce RN Lipanská 7, P-3, rn@p3.mepnet.cz, 
fax 22 116 216. Vánoční číslo vyjde 17. 12.

Před 60 lety - dne 22. prosince 1941, byl nacisty v koncentračním táboře
Mauthausen zabit jeden z nejpopulárnějších skladatelů českých písní,
herec Národního divadla, filmový herec a zpěvák, Karel Hašler.
Byl velkým obdivovatelem Prahy, kde se narodil a působil jako herec - nejprve na
různých scénách, později řadu let v Národním divadle. Účinkoval v mnoha filmech,
ale jeho velkou láskou byly písničky o Praze, složil jich a zpíval na desítky. Mnohé
z nich zlidověly - připomeňme např. tituly: Strahováček, Po Starých zámeckých
schodech, Večer za Strahovskou branou, Nad Prahou tančily hvězdičky, Před vej-
toňskou hospodou, Hradčany krásné, Vltavo, Vltavo nebo Čí je Praha? Naše! Kromě
toho skládal i písničky reagující na politické události, např. Studentská či Kampak na
nás bolševici. Největší popularitě se dostalo jeho skladbě Ta naše písnička česká.
U příležitosti šedesátého výročí úmrtí K. Hašlera se uskuteční v neděli 9. 12. v 18
hodin komponované představení hudby a mluveného slova s autentickými
vzpomínkami - z Baltimoru se přijede také podívat syn Karla Hašlera Thomas a další. 
Účinkují hudební skupiny Archeus a Šlapeto, Jiří Hanák a Pavlína Filipovská -
Divadlo U Hasičů, Římská 45, Praha 2 (pokladna od 13 do 18 h, v sobotu 10-13 h,
tel. 22 518 716, 22 516 910). Spolupořadatel večera Český dialog

Na hranicích Prahy 3 a Prahy 9, na pomezí Jarova a Vysočan,
sídlí již od roku 1996 občanské sdružení SANANIM, které se
zabývá problematikou prevence a léčby závislosti na
drogách. V minulém roce tato organizace oslavila 10 let
svého trvání. Vznikla jako jedna z prvních institucí to-
hoto typu v České republice a v současné době má
vytvořený komplexní a kontinuální systém péče od
primární prevence, práce s aktivními uživateli drog
přes léčbu závislých v terapeutické komunitě až po
doléčování. Kromě těchto programů zaměřených
přímo na drogově závislé zajišťuje SANANIM i další aktivity týka-
jící se především vzdělávání, snah o informovanost veřejnosti
o problematice drog, rozvoj spolupráce při plánování a realizaci
protidrogové politiky, zahraniční spolupráce.
SANANIM byl založen v roce 1990 odborníky ze Střediska pro
mládež Klíčov, kteří zjistili nedostatek komplexních programů pro
klienty závislé na drogách.
Jako první ze středisek SANANIMu vznikla v roce 1991 Ter-
apeutická komunita Němčice pro dlouhodobou léčbu, která byla
první léčbou tohoto typu v ČR a rozběhla v naší republice nyní již
desetiletou tradici terapeutických komunit pro léčbu závislých.
Další v pořadí začalo fungovat v roce 1993 nízkoprahové zařízení
Kontaktní centrum pro mladé lidi ohrožené drogou s cílem
snižování rizik užívání drog. Z jeho aktivit se postupně vydělily

Terénní programy pro minimalizaci rizik užívání drog a kontak-
tování klientů v terénu.

Od K-centra se oddělil v roce 1996 také program Denního
stacionáře, protože již nebylo v možnostech K-centra

poskytovat psychoterapeutický servis klientům mo-
tivovaným k abstinenci. Kontaktní centrum od
svého vzniku zabezpečovalo i program primární

prevence, vzdělávání a informačního centra, nyní
jsou zajišťovány zvlášť, nejvýznamnější z těchto do-

plňujících programů je v současnosti Drogové infor-
mační centrum. V návaznosti na potřebu následné péče nejen
o klienty z Terapeutické komunity Němčice vzniklo v roce 1996
Doléčovací centrum společně s programem Chráněného bydlení.
V roce 1996 se také začala rekonstruovat budova pro Terapeutick-
ou komunitu Karlov, jejíž provoz začal v roce 1998. Karlov je
určen pro střednědobou léčbu. V této komunitě jsou nyní i místa
pro závislé matky s dětmi. Po dokončení druhé etapy rekonstrukce
Karlova zde začne fungovat samostaný léčebný program pro
matky s dětmi. Barbora Orlíková
Pokud máte zájem, další informace o SANANIMu naleznete na in-
ternetových stránkách www.sananim.cz, které jsou ve správě
Drogového informačního centra, a nebo můžete využít on-line
Drogovou poradnu a poradenskou linku 02/83 87 21 86,
www.drogovaporadna.cz.

Ač se to nezdá, venku už začíná přituhovat a pomalu se blíží Vánoce, k nimž vedle vůně pečiva
a sněhových vloček za okny neodmyslitelně patří i dárky pod stromečkem. Už je nejvyšší čas rozběh-
nout se za nimi po obchodech, abychom potěšili své blízké a kamarády. Pokud máte Postžiro od Poš-
tovní spořitelny, nemusí vám vadit, že máte
zrovna hluboko do kapsy. A pokud ne, pak je
nejvyšší čas pořídit si tohoto „dobrého souse-
da“, který vám v budoucnu poskytne řadu
užitečných služeb.
Postžiro je účet, který vyhovuje všem - rod-

inám, studentům i důchodcům. Je snadno dostupný, neboť si ho můžete založit
nejen v pobočkách Poštovní spořitelny, ale i na kterékoliv ze 3400 pošt, to zna-
mená skoro všude. Automaticky k němu dostanete Maxkartu, která je zdarma
stejně jako Phonebanking, pokud o něj projevíte zájem. Zažádat můžete
i o GSM Banking, jenž vám umožní obsluhovat účet z pohodlí vašeho domo-
va, anebo o spotřební úvěr k překlenutí okamžitého finančního nedostatku.
Kromě toho máte možnost přečerpat Postžiro do minusu, a to je výhoda, kter-
ou určitě při nakupování oceníte. Výše této „půjčky“ odpovídá zhruba vašemu
průměrnému vkladu za poslední tři měsíce a splácet ji pak můžete celý rok.
A pokud si Postžiro hodláte teprve založit, budete moci využít služby přečer-
pání po uplynutí 6 měsíců, což se může hodit třeba při shánění velikonoční
pomlázky. Co můžete mít hned, neodkládejte na zítřek! PR článek

Co mÛÏete mít hned, neodkládejte na zítfiek!

SANANIM nabízí prevenci a léãbu závislosti na drogách

Vzpomínka na Karla Ha‰lera

Jednou z nejčastějších forem trestné činnosti je vloupání do rekreačních
objektů. Chcete-li se vyvarovat nepříjemností spojených s vykradením

vaší chaty či chalupy, je třeba dodržovat několik hlavních zásad:
● Pokud na chatu či chalupu v zimě nejezdíte, je velmi důležité odvézt

všechny cennější předměty, jako například televize, fotoaparáty, kamery, peřiny, obrazy
a jiná umělecká díla. Nenechávejte v chatě ani větší množství trvanlivých potravin.
● Důležité je i mechanické zabezpečení oken a dveří, u oken, která nejsou zamřížovaná,
doporučujeme alespoň nalepení kvalitních fólií na skla, neboť se tím výrazně sníží možnost
vloupání do objektu. U dveří doporučujeme bezpečnostní zámky. Dalším možným ochran-
ným prvkem je instalace alarmu.
● Nejlevnější, avšak účinnou ochranou jsou dobré sousedské vztahy, kdy je možné požá-
dat souseda, aby průběžně kontroloval vaši chatu či chalupu.
● V případě, že už k vykradení došlo, platí zásada, že do objektu nevstupujeme, neuklízíme
způsobený nepořádek, ale zavoláme na nejbližší policejní stanici.

plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Zabezpeãení chaty pfied zlodûji

Oficiální webové stránky Městské části Praha 3 zanedlouho oslaví rok od svého vzniku.
K této příležitosti vyhlašuje Odbor kultury Úřadu městské části v pořadí již druhou soutěž
na www.praha3.cz. Soutěž vyvrcholí v období IX. ročníku Žižkovského masopustu,
kdy také dojde k vyhlášení vítězů a obdarování milými cenami.
Soutěž je určena všem, kteří se rádi zasmějí - tedy nejen dospělým, ale i dětem.
Téma pro dospělé:
Napište vtip či krátkou historku, událost či veselou příhodu, která Vás kdekoli a kdykoli
potkala na kterémkoli úřadě. (Všichni úředníci nejsou jen komisní a odměření, dokáží
lidsky přijmout i „humor do vlastních řad“.)
Pro inspiraci: Víte, jak se modlí úředníci 21. století? Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha
svatého - Enter!
Téma pro děti:
Napište, jak by, podle Vás, měl úředník vypadat a jak si představujete jeho práci. ● Chtěl
bych být úředníkem a proč. ● Nechtěl bych být úředníkem a proč.
Příspěvky posílejte buď na e-mailovou adresu evab@p3.mepnet.cz nebo můžete vtipy za-
sílat i klasickou poštou: Úřad městské části Praha 3, Odbor kultury, Lipanská 14, Praha 3.
Obálku označte heslem: „Soutěž na www.praha3.cz“. Nejvtipnější a nejoriginálnější díla
se samozřejmě objeví na našich webových stránkách. Konečný termín: 31. 1. 2002. 
Tak zvesela do toho, pište a smějte se a hlavně, nezapomeňte také přijít na Masopust, tře-
ba vyhrajete právě Vy! Eva Bělíková

SoutûÏ pro hravé a veselé du‰e!

O zapomínání a deníčku
Můj manžel je znám tím, že si vše pedantsky - k mému obveselení ovšem - zapisuje.
Může tak kdykoli překvapit přesným údajem o počtu najetých kilometrů autem i na kole,
v libovolném roce. Pro zvídavější má připraveny i upřesňující mapky. Se stejnou
pečlivostí si zaznamenává také datum a místo konání koncertů oblíbených hudebních
skupin, které navštívil. A tak jsme nedlouho po výzvě adresované pamětníkům bývalého
Národního domu na Žižkově v našich Radničních novinách zjistili, že do této kategorie
- bohužel - již také spadáme. V jeho deníčku to bylo černé na bílém: Na počátku roku
1983 bolševický plátek Tribuna uveřejnil paskvil pod názvem „Nová vlna se starým ob-
sahem“. Následovalo období zákazů, které postihlo všechny přední české novovlnné
kapely. Snad jen sám generální tajemník věděl, podle jakého klíče se zakazovalo, neboť
represe semlely i přední punkery. K ohlášenému vystoupení skupin Omnibus, Garáž
a Visací zámek v Národním domě na Žižkově 15. 6. 1983 jsme tedy přistupovali s lehk-
ou nedůvěrou. Nevěřili jsme příliš, že se koncert uskuteční, zvláštní bylo i místo konání
- byli jsme zvyklí na klub Na Chmelnici. Koncert se však k naší nesmírné spokojenosti
opravdu konal a v daném žánru byl jedním z těch posledních. Období zákazů bylo
nekonečné a nebýt známého „trojúmrtí“ sovětských státníků, ledy by se snad nikdy
nepohnuly.
Tato vzpomínka se sice váže k historii nynějšího hotelu Arcotel Teatrino, ale neodpustím
si malou vsuvku na závěr. Díky tomu, že lidská paměť je děravá jako řešeto, mohou dnes
někteří lidé v náhodných anketách vzpomínat na doby před 17. listopadem roku 1989
s láskou. To špatné jim totiž dávno vypadlo, navíc přece byli o mnoho let mladší. Ale
deníčky nelžou, ty nezapomínají. Eva a Zdeněk Horníčkovi

❄  ❅  ❄  VÁNOCE JSOU POMALU ZA DVE¤MI ... ❄  ❅  ❄
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Firma FAJT

PO–PÁ 800–1700 tel. 697 14 56, 0602 214 128

Koněvova 51/53, PRAHA 3

✔ Elektrikářské práce
včetně revizí

✔ Instalatérské práce,
voda, odpady, plyn
včetně revizí

✔ Zednické a obkladačské
práce

✔ Zámečnické práce
– zámky, mříže atd.

✔ Klempířské, pokrývačské
a izolatérské opravy
střech

✔ Stavbu nových
komínových těles
k blokovým kotelnám

✔ Odkouření spotřebičů
na plynná a pevná paliva

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

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

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

■ Prodám botky ORIGINAL 
DR. MARTENS, černovínové, osmidír-
kové, velikost č. 7, jednou nošené
za 1 400 Kč.  Tel. 0604 541 256
■ Koupím zachovalý smaltovaný tzv.
lavor. Tel. 86 88 66 10
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu
nebo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 227 201 86 nebo 0607 214 190
■ Koupím autíčka různých firem i kra-
bičky. Tel. 0604/988 481, 227 16 907
■ Prodám in-line brusle zn. Bauer č. 7,
v dobrém stavu za 1000 Kč (pův. 2500
Kč). Tel. 22 780 705
■ Absolventka Stř. ped. školy nabízí
hlídání dětí od 2 let v odpol. a večerních
hodinách. Možnost rozvíjení dítěte po
hudební, výtvarné i jazykové stránce.
Tel. 86 88 66 10
■ Koupím houpacího koně, i staršího
pro čtyřleté dítě. Tel. 22 78 28 16
■ Koupím použitou literaturu z oblasti
filozofie, psychologie a sociologie.
Tel. 22 78 28 16, 0604 166 129
■ Doučím NJ žáky ZŠ - docházím. 
Tel. i zázn. 22 71 95 28
■ Hledám spolupracovníky k prodeji živ-
otního pojištění. Tel. 0608 982 225
■ Dámská krejčová nabízí šití oděvů -
sukně, kostýmy, halenky - krátké termíny. 
Tel. 22 78 25 33, 0724 280 329
■ DOUČÍM NJ. Tel. 71 77 26 49, 
0602 612 444
■ 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

■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ Truhlář – připasování a oprava oken
a dveří. Tel. 0604 277 214
■ Astrologické poradenství, výklad
tarotových karet i po telefonu. Ing.
Seifertová. Tel. 6276507, 0607 679 674
■ Pravidelné úklidy domů, svědomitě,
za slušné ceny. Tel. 0603 797 851,
e-mail: jirisabacky@volny.cz
■ Vyklízení, malování, kácení stromů,
koupelny renovace, zednictví i v zimě.
Po–pá 8 - 16 h na tel.: 71 73 31 57. 
Provize za velké zakázky
■ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, možno i úklid
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK 
za sucha i za mokra přístr. Rainbow.
Tel. i zázn. 80 76 35, 0607 240 407, 
0602 954 439
■ Zednické práce + dlažby a obklady.
Tel. 627 91 17, 0604 832 898
■ 1+1 I. k. 64 m2, hala, komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3 i privatiz.
Tel. 80 88 18
■ INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
P1, Hybernská 30. Tel. 24 23 49 88
■ Vyměním byt 2+1 I.kat/2L, 70m2, P4,
lok. Vyšehrad za menší 1+ KK, 1+1 v P3
v dobrém stavu, s lodžií. 
Tel. 41 40 90 59 večer
■ 3+1 I. kategorie, 90 m2, plyn. etážové
topení, u nám. J. z Poděbrad za menší cca
60 m2 v ve stejné lokalitě. Tel. 22 71 01 66
■ Hledáte menší byt s nízkým nájmem
a zahrádkou, v klidném prostředí?
Nabízím státní 1+KK 30m2 v Praze 5
Radotíně v cihlovém domku s novou
koupelnou výměnou za váš větší byt + do-
platek. 
Volejte kdykoliv 0604 851 971 nebo večer
02/24 81 02 92 – spěchá

INZERCE

OMNIA Praha, spol. s r.o.

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

- prodej kuchyňských linek
- vestavěné spotřebiče 

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

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

v ceně: návrh, doprava, montáž
- Valentova 1726, Praha-4, Chodov 6791 2333 
- 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

Auto - FAJT

PO - PÁ 800 - 1700 tel.: 697 14 56, 0602 181 888

Koněvova 51/53, PRAHA 3

PNEUSERVIS
GEOMETRIE

OLEJE - výměna

Mechanické OPRAVY
Příprava, zajištění STK

OPRAVY POŠKOZENÝCH ČELNÍCH SKEL
MONTÁŽ, OPRAVY, ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ NA LPG

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ

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

Dispečink - 8.00 až 15.30
02/2271 7878, 900 03 327

0602 360 510, 0602 258 804

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

Prodáme rychle vaše

• B Y T Y •
• D O M Y •

z a  Va š e  c e n y
P r á v n í  j i s t o t a

JAK SI VYBRAT AUTOŠKOLU? ôTĚTE 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

PODVOJNÉ 
A JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 

• MZDY • DPH • DANĚ •
REKONSTRUKCE

TEL. 0603 / 502 706
KATEŘINA PLAČKOVÁ

■ Pronajmeme nebyt. prostor 90 m2 +
sklad 25m2 Velehradská 4. Vchod
z ulice, výlohy, možno kancel., obchod.
Informace na tel. 0607 787 836
■ Pronajmeme obchod v přízemí domu
na Koněvově ul. Rozměr 42,7 m2

a sklad, rozměr 40,2 m2 v témže domě.
Možné pronajmout vcelku nebo každý
prostor zvlášť. 
Nabídněte na telefon: 22 71 08 72
■ Vyměním garsonieru, P3 nájem
1100,-/měs. za větší v P3. 
Tel. 0603 977 998

Stavební spořitelna České spořitelny
hledá
nové kolegyně/kolegy
pro oblast Praha

Komunikujete rádi s lidmi?
Vyhovuje Vám volná pracovní doba?
Vzděláváte se rádi?
Zajímají Vás finanční produkty?
Vyhovuje Vám odpovídající odměna za dobře vykonanou práci?

Pokud jste alespoň 3x odpověděli ANO, kontaktujte
oblastní zastoupení Praha 
Vlasta Hudečková
tel.: 02/2251 4463, 0603/810 876

RÁJ NEMOVITOSTÍ s.r.o.

Jičínská 4, Praha 3
Tel.: 6731 5793, 72730420
reality@raj-nemovitosti.cz
www.raj-nemovitosti.cz
ŽALOBA NA VYKLIZENÍ BYTU

Z DŮVODU NEPLACENÍ NÁJEMNÉHO?
Hrozí Vám to v družstevním domě?

Někdy je situace ještě řešitelná včetně
zajištění bytové náhrady a úhrady všech

Vašich dluhů.

Nová prodejna DL IMPEX s.r.o.
BARVY • LAKY • FASÁDY

Primalex Plus  40 kg • 569 Kč + DPH 5%
Primalex Standard  40 kg • 369 Kč + DPH 5%

Stříkané tapety 50-90 Kč/litr + DPH 5%
Devoskyt  30 kg od 309 Kč + DPH 22%

Stěrka, která se nemusí brousit.
Dále nabízíme stěrkované mramory a mnoho dalších.

Dárek pro Vás - na našem počítači si můžete vybarvit Vámi zvolený interiér
a poté si nechat barvu namíchat do požadovaného odstínu.

Českobrodská 3/17, Praha 9 (roh s ulicí Hrdlořezskou)
Tel: 8481 2245, 49-50, Fax: 8481 2246

Potfiebujete pÛjãit
peníze na nákup vánoãních dárkÛ?

Poradíme vám, jak je získat.

V pfiípadû, Ïe nám sdûlíte, na co peníze potfiebujete, nabízíme vám
zv˘hodnûn˘ bezúãelov˘ úvûr od 20 000 do 750 000 korun se splatností aÏ

7 let. U bezúãelového úvûru nám svÛj zámûr nemusíte sdûlovat vÛbec.

Pokud chcete jen pfiedejít moÏné finanãní tísni, je tu je‰tû moÏnost povoleného
pfieãerpání va‰eho osobního úãtu.
Pfiijìte do na‰í poboãky a my vám na základû konzultace doporuãíme
nejv˘hodnûj‰í cestu k penûzÛm.

Pro bliÏ‰í informace nav‰tivte www.csob.cz nebo volejte 0800 11 07 07.

âSOB Spotfiební úvûry

Povolené pfieãerpání úãtu

Telefon: 6709 4444 âeskoslovenská obchodní banka, a.s.
Fax: 6709 4484 poboãka Ol‰anská
internet: www.csob.cz Ol‰anská 1a, 130 00 Praha 3
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 18. 12.

AKCE
● EXKURZE s besedou do ZOO
pro účastníky biologické olympiády
So 1. a 15. 12. dopoledne
Informace J. Smejkalová
● FOTODÍLNA – základy čb. fotografie
So 1. a Ne 2. 12. od 16 h 50 Kč
vlastní fotoaparát nutný. Informace Z. Pipková
● MISTROVSTVÍ BALKÁNU
v piškvorkách
Ne 2. 12. od 13 h 20 Kč/přihlášky předem
Informace J. Chmel
● BAZAR So 8. 12. od 8 h. Stůl 40 Kč 
Informace J.Bendová
● MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Ne 2. a 9. 12. od 14 h od 50 Kč/ za lekci
Informace K. Němcová
● KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI
Ne 8. a 15. 12. od 14 h od 140 Kč/ za dvo-
jlekci
Informace K. Němcová
● VÝTVARNÝ KLUB – gelové svíčky
Pá 7. 12. od 14 h od 25 Kč
Informace K. Němcová
NOVINKY
● GRAFIKA na počítači
Út od 16.45, cena od 500 Kč
Informace J. Chmel

● POSTAVTE SI PC
Po, Út od 20 h cena od 400 Kč
Informace J. Chmel
KLUBY
● INTERNET KLUB
Po a Út od 20 h, 20 Kč/první půlhodina
a dále dle času. Informace J. Chmel
● KLUB BEZTÍŽE vstup volný
Po–Pá od 14-20 h fotbálek, internet, herna
Informace Z. Pipková
● KLUB ŽONGLÉRŮ
Pá od 14.20 20 Kč/zapůjčení pomůcek
Informace Z. Pipková
JARNÍ PRÁZDNINY 16.2.-23.2.2002
● MEDVĚDÍ BOUDY – lyžařský tábor
Cena: 2 650 Kč Informace J. Šimánková
● LHOTA nad Rohanovem - nelyžařský
tábor. Cena: 2 002 Kč Informace P. Červenková
Služby zahrnuté v ceně:
doprava, plná penze, ubytování v horské
chatě, pojištění, nezahrnuje vlekovné 
náklady spojené s programem, odborný,
zdravotní a pedagogický dozor
● AKCE A VÝLETY od 18. 2. do 22. 2. 2002
době jarních prázdnin 

Cena: 140 Kč/ osoba a den 
Informace K.Němcová

PŘIHLÁŠKY: telefonicky, faxem a osobně 

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

P R O S I N E C

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 16 a 19 h Švestka
5. st Švestka
6. čt Dlouhý, Široký a Krátkozraký

12. st Posel z Liptákova
16. ne 16 a 19 h Záskok
18. út Švestka
19. st Blaník
20. čt Blaník
21. pá Dobytí severního pólu
DIVADLO KONZERVATOŘE

3. po J. Suchý, J. Šlitr: Dobře placená
procházka

10. po S. Shepard: Mámení mysli
17. po Baumarchais: Figařina Svatba

PREMIÉRA
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

7. pá S.Mrožek: Tancovačka, 
Divadlo AHA

9. ne H.CH. Andersen: Malá mořská víla,
Divadlo MÁJ

14. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, aby
bylo přímo veselo

PŘEDPRODEJ: Předprodejní kanceláře
TICKETPRO. Pokladna ATRIA - před-
prodej zahájen 15. 11. (otevřeno ve dnech
konání koncertů hodinu před začátkem) Tele-
fonická rezervace vstupenek na č.
22721838

3. po 19.30 Adventní koncert
Pražský barokní soubor 

5. st 17 Mikuláš s kapelou Špalíček -
soubor Hudební školy hl.m.Prahy

6. č 19.30 Pěvecký sbor ČVUT -
vánoční koncert

7. pá 19.30 Irena a Vojtěch Havlovi -
vánoční koncert

8. so 17 Vánoční pěvecký recitál -
M. Bělohlávková a její hosté

9. ne 17 Vánoce s Karmínou
Soubor historických nástrojů hraje
a zpívá staré české a evropské koledy

10. po 19.30 Vlasta Průchová a přátelé
12. st 19.30 „Přišel nám den veselý“ -

Schola specialis 
Vánoční zpěvy středověku a koledy
Zemí koruny České v autentické
provozovací praxi

13. čt 19.30 Vánoční koncert - Mikrochor
Praha 

14. pá 17 a 19.30 Štědrej večer nastal 
České vánoce s Malou českou
muzikou Jiřího Pospíšila. Zvonečky
s sebou!!!

15. so 17 a 19.30 Štědrej večer nastal 
České vánoce s Malou českou
muzikou Jiřího Pospíšila. Zvonečky
s sebou!!!

16. ne 17 a 19.30 Česká mše vánoční Jana
Jakuba Ryby
Smíšený komorní sbor Pražští pěvci
a sólisté

17. po 19.30 Předvánoční koncert - Duo
Fontana 

18. út 19.30 Vánoce s Rožmberskou
kapelou 

19. st 19.30 Vánoční setkání se souborem
Musica Bohemica a jeho hosty 

21. pá 19.30 Aj, co to nového - Š. Rak -
kytara, A. Strejček – přednes

22. so 15 Vánoční koncert – Ž. Vokálková
– flétna, J. Šrámek – viola

PRO SENIORY SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ
10 KČ!!!
Ostatní akce: 
3., 11., 12., 13. a 17. 12. Vánoční koncerty
pro školy (9 a 10.30 hodin)
4. út 18.30 ZUŠ Trhanovské nám. –
koncert žáků
11. út 19.30 Gymnázium Ch. Dopplera –
vánoční koncert

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
30.11. - 22.12. Bohumír GEMROT -
malba

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

1. so 18 NEVĚRA
20.45 PIANISTKA
23 VLČÍ BOUDA

PŘEHLÍDKA FILMŮ MONTY
PYTHON – DÍL I (TERRY JONES)

2. ne 18 ŽIVOT BRIANA 
20.30 MONTY PYTHON
A SVATÝ GRÁL 

3. po 18 SECRET POLICEMAN`S
OTHER BALL
20.30 ŽABÁKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ + setkání
s TERRY JONESEM + noční
překvapení

4. út 18 ŽABÁKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 
20.30 SECRET POLICEMAN`S
OTHER BALL
V rámci přehlídky filmů budou
pravděpodobně uvedeny i další snímky
T. Jonese, viz: www.kinoaero.cz)

5. st 15.30 OBČAN KANE – FK pro
střední školy
18 POVOLÁNÍ: REPORTÉR /FK/
20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO
ŽENA A JEJÍ MILENEC /FK/

6. čt 18 KOKAIN
20.45 KANDAHÁR – Premiéra!!!

7. pá 18 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
20.30 APOKALYPSA
23.15 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE

8. so 18 MILLION DOLLAR HOTEL
20.30 DIVOKÉ VČELY
23 NACHOVÉ PLACHTY

9. ne 18 BÍLÁ VDOVA
20.30 MAGNOLIA

PŘEHLÍDKA FILMŮ MONTY
PYTHON – DÍL II (TERRY GILLIAM)
10. po 18 RYBA ZVANÁ WANDA 

20.30 LUPIČI ČASU 
23 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS 

11. út 18 RYBA ZVANÁ WANDA 
20.30 12 OPIC 
23 ŽIVOT BRIANA 

12. st 15.30 ĎÁBLŮV OSTROV - FK pro
střední školy

18 DOBRODRUŽSTVÍ BARONA
PRÁŠILA 
20.30 BRAZIL 
23 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL 

13. čt 18 LUPIČI ČASU 
20.30 BRAZIL+ setkání s TERRY
GILLIAMEM

14. pá 18 a 20.30 MONTY PYTHON:
SMYSL ŽIVOTA 
- slavnostní zahájení distribuce
v ČR + setkání s TERRY
GILLIAMEM
(V rámci přehlídky budou
pravděpodobně uvedeny i další
snímky T. Gilliama, viz:
www.kinoaero.cz)

15. 12. - 31. 12. KINO NEHRAJE
(REKONSTRUKCE - VÝMĚNA

SEDADEL!)
KINO HRAJE OD 2. 1. 2002 !!!

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
1. so 15.30 MIKROKOSMOS
2. ne 13.30 PANE POJĎTE SI HRÁT
8. so 15.30 KRÁLOVSKÝ SLIB
9. ne 13.30 MACH A ŠEBESTOVÁ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
2. ne 16 RŮŽE PRO PRINCEZNU –

Divadlo Alfa a Omega
9. ne 16 FIMFÁRUM – Divadlo Alfa

a Omega

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

2. ne 19.30 Luigi Pirandello: Henrich IV.
3. po.19.30 Golem
4. út 19.30 Echt! + hosté 

křest CD Je mi krásně a knihy Trezor
pro Echt!

5. st 19.30 Divadlo M.U.T.: Pokusy o její
život PART 001

6. čt 19.30 Hudba Praha 
křest CD Od začátku do konce

7. pá 19.30 Visací zámek 
8. so. 18 Amnesty International: Bene-

fiční koncert k Mezinárodnímu dni
lidských práv
TRABAND, ZNOUZECNOST,
JAROSLAV DUŠEK, SANGRE
DANS THEATRE 

9. ne 19.30 K. Otépková: FEMME –
ENFAT - Premiéra

10. po 19.30 EuroConnections: Dan Bárta
& Illustratosphere

11. út 20 Jablkoň & Jaroslav Svěcený
křest CD Mumlava

12. st 20 The Plastic People of the
Universe
Legendární undergroundová kapela
zde končí své turné, věnované
Mejlovi Hlavsovi.

14. pá.20 Hip Hop Foundation #3
15. so 20 Street cirkus
16. ne 19.30 Kryštof + hosté: Jarek

Nohavica, Milan Cais, Dušan
Neuwerth

18. út 19 Průšovy kovárenské Vánoce
Tři sestry + hosté: Pod stolem,
Nahoru po schodišti dolů band

19. st 20 Psí vojáci
20. čt 19.30 Priessnitz
21. pá 20 Praha 2001 – Premiéra

skateboardového filmu
22. so 20 Garage
23. ne 19 Průšovy kovárenské Vánoce

Tři sestry + hosté: Doktor P.P.,
Plexis

25. út 20 Devil’s Autumn (Malá scéna)
27. čt 20 Čankišou
29. so 19.30 Velvet Underground Revival

Band
31. po Silvestr 2001 – The David Murphy

Band

Výstava foyer:
4. 12. 2001 – 2. 1. 2002
Kamil Kolesa: Carneval 00 – 01 fotografie

Ponec, divadlo pro tanec
Husitská 24a, Praha 3
tel. 24817886, 24813899, www.tanecpha.cz,
e-mail: office@tanecpha.cz 
pokladna otevřena v hrací dny 16-20 hod,
předprodej v pokladně Divadla v Celetné,
Celetná 17, Praha 1, tel. 2326843 nebo v síti
Ticketpro, začátky představení 20 (není-li
uvedeno jinak)

4. út ČAJKA -  BRATISLAVSKÉ
DIVADLO TANCA

5. st 17  MIKULÁŠ v Ponci – krátký
program pro ty nejvzácnější hosty
našeho divadla s nadílkou

10.-12. DOMINO A HOSTÉ
10. po JUNIOR DOMINO DANCE

COMPANY – NEBESKÝ ŠRUMEC
11. út 5 + 5 
12. st Nouzový východ, Plešatá fuga,

Láska, jak se říká 
17. a 18.  MŮJ OPAK SE ODRÁŽÍ 

V POHYBU JEJÍHO TĚLA, JEHOŽ
BYTÍ JE SLYŠET V MLČENÍ,
světová premiéra multimediální
kompozice pro tanečníky, recitátory,
hudební soubor a video

20. čt The Bandits – premiéra ne zcela
činoherního projektu, který v divadle
Ponec realizuje pražské komorní
divadlo

Prokopova 100/16
☎ 227 81 355 a 227 83 181

http://www.trojka.cz, 
e-mail: info@trojka.cz

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
KLUB KULIČKA

Klub kulička s míšou - pro děti od 2,5 let, po-pá 9-12 hod.
v pondělí je pro děti připraven pestrý program (zpívání, kreslení...) - cena 90,-Kč, sourozen-
ci 120,-Kč ● v úterý je zpívání a rytmika, ve středu keramika, ve čtvrtek cvičení a tanco-
vání, v pátek kreslení a malování ● cena za jedno dopoledne 110,-Kč, sourozenci 150-Kč
Cílené odpolední programy - Kulička s malováním a keramikou, angličtinou a kerami-
kou, flétničkou a keramikou, s tanečky

V rámci dopoledního klubu pro každý věk nabízíme:
STOLNÍ TENIS - otevřená herna od pondělí do pátku, 45,-Kč za 60 minut za stůl

Nabídka ostatních kurzů pro volný čas zůstává nezměněna - bližší informace 
☎ 227 81 355, 227 83 181, nebo osobně - pondělí a středa od 14 do 18 hod., úterý a čtvr-
tek od 14 do 17 hodin, jinak dle dohody

Zážitky z cest (poutavá vyprávění z různých zemí světa ve spolupráci s CK Adventura)
od 18 hodin. 28.11. Turecko: Středomoří a Kurdistán, 5.12. Skotsko, Anglie a Wales
na kole, 12.12., Tibet, 19.12. Azorské ostrovy ● vstupné 30,-Kč
Informace a rezervace: 227 83 181, 227 81 455

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 455

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

Obvodní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
v Praze 3 vás zve:

st 5. 12. vycházka - Kostelík
sv. Matěje, Tichá Šárka

pá 14. 11. 15 h Na předvánoční
notě - umělecký soubor Albatros 
v KVS Trojka, Prokopova 100/16,

Praha 3.

NOVĚ OTEVŘENO!

KVĚTINÁŘSTVÍ
„DOBRÝ DEN“

Květiny pro každou příležitost
❀ řezané květiny

❀ květinové dekorace i na objednávku
❀ hrnkové rostliny, semena, hnojiva

Prodejna: Praha 3, Jičínská 6,
tel. 0777 111 976

Po-Pá 8-19 hodin, So-Ne 10-18

Keramický ateliér - ŽELVA nejen pro dě-
ti a jejich rodiče (prarodiče...) 
v úterý od 9.30 do 11.30 hodin, 30,-Kč za
dítě a 35,-Kč za dospělého na hodinu
Cvičení pro batolata - OPIČKA 
pro děti a jejich rodiče (prarodiče...), ve
středu od 10 do 11 hodin, 45,-Kč za dítě
a doprovod

Dětská herna - MÍŠA
- každou středu od 9 do 12 hodin pro ma-
minky s dětmi, 30,-Kč za dítě 
- úterý a čtvrtek od 10 do 11 hodin, 30,-Kč
za dítě - pro rodiče je v této době připraven
samostatný program: kondiční cvičení,
stolní tenis 

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
a zprac. podn. záměrů

mluvíme anglicky a rusky,
zajišťujeme i kancelářské služby.

Tel.: 6971050, e-mail: ekon@cmail.cz

KUSOVE KOBERCE
„JANNY“

4-LETÁ TRADICE SE STOVKAMI
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

• VELMI NÍZKÉ CENY
Naše vánoční nabídka pro vás se

skvělými slevami. Např.: 
0,6 x 1,1 . . . . . . . 250,-
0,8 x 1,5 . . . . . . . 440,-
1,2 x 1,7 . . . . . . . 890,-
1,6 x 2,3. . . . . . . 1390,-
1,9 x 2,8. . . . . . . 1790,-
2,4 x 3,3. . . . . . . 2590,- 
2,8 x 3,8. . . . . . . 2990,-
2,8 x  4,8 . . . . . . 3790,-
kruh � 1,6. . . . . . 750,-
ovály a běhouny

Vyhlašujeme akci „2002“, která zajistí
našim spokojeným zákazníkům skvělou

finanční odměnu. Ptejte se!

JANNY NA HRÁZI 5, PRAHA 8
u metra Palmovka naproti Delvitě
po-pá  10 – 18, tel. 0606/ 323 647

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

❅  ❄  ❅  ❄  Mikulášské a předvánoční akce jsou uvedeny na straně 6  ❅  ❄  ❅  ❄


