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Koncem září byl na radnici slavnostně
předán nový osobní vůz Renault Kangoo.
Automobil bude sloužit na rozvoz obědů
a prádla a také k přepravě obtížně po-
hyblivých občanů na lékařská vyšetření,
rehabilitaci apod. klientům Pečovatelské
služby Praha 3.
Realizací projektu byla pověřena společnost
Kompakt, která pronajala sociální automo-
bil na dobu šesti let za symbolickou korunu
ročně. Podobnou službu pro ty, kteří jsou
častokrát zcela závislí na naší pomoci, pro-
vádí od roku 1997 již dalších 27 vozů po ce-
lé republice. Slouží tělesně postiženým i se-
niorům jak pro denní potřeby, tak pro
humanitární účely, při nečekaných životních
situacích i pro zpestření života jako např. vý-
lety (ovšem vždy pouze příjemcům konkrét-
ní sociální služby).
Projekt proběhl pod záštitou Městské části
Praha 3 jakožto zřizovatele Pečovatelské
služby Praha 3, ovšem na realizaci se fi-
nančně podílelo větší či menší měrou 26
společností.
Všem proto patří poděkování - jsou to firmy:
ing. P. Sedlecký, Výtahy Král, České radio-
komunikace, Raiffeisen stav. spořitelna, Po-
jištovna Kooperativa, Papírografia, Sudop
Praha, Test, Pražské služby, Agrofert Hol-
ding, ing. arch. Podpěra, Stim Tools, Ima-
dos, Metrostav, Česká pošta, Kobe, Spojpro-
jekt Praha, Z. Zemanová - Agentura 1+1,
Halotaxi, Oris plus, Promat, Pražská sprá-
va nemovitostí, Mafra, Betvar, Silektro, De-
ník Blesk.

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Ředitel Pečovatelské služby Praha 3 PhDr.
Jan R. Radlinský (vpravo) přejímá symbo-
lický klíč sociálního automobilu od zástupce
firmy Kompakt

Říjnové číslo letošního ročníku Radničních novin nevypadá na první - a dokonce ani na
druhý či třetí - pohled nijak neobvykle. A přece má pro všechny, kdo se na vydávání to-
hoto listu podílejí, zvláštní kouzlo.  Je to totiž číslo jubilejní - číslo sté. Už po sté dostá-
vají čtenáři z Prahy 3 do rukou své noviny, a to nepočítáme vydání zvláštní, vycházející
(někdy i pod hlavičkou Žižkovské noviny) k různým výročím městské části či jiným pří-
ležitostem.
Sto čísel není pro noviny zase tak mnoho, jde-li však o měsíčník jako v našem případě,
představuje to devět let činorodé práce a také radosti nad milými a laskavými odezvami
našich čtenářů (popravdě nejsou všechny takové, o to víc však ty přátelské potěší). Je to
ale také devět let starostí - jestli vyjdeme včas, jestli se v korekturách podařilo vychytat
všechny chyby (což se nepovede nikdy), jestli fotografie vyjdou v tisku dost čisté a zře-
telné, jestli se noviny dostanou do všech schránek (což se rovněž dosud nikdy úplně ne-
povedlo), jestli se nám do čísla podaří dostat vše, co by si to zasloužilo. Tahle poslední
starost je naštěstí po celý ten čas trvalá. Říkám „naštěstí“ proto, že je důkazem nesmír-
ně pestrého, bohatého a plodného života v naší čtvrti - neboť co jsou dobré noviny? Jen
zrcadlo každodenní reality.
První číslo Radničních novin vyšlo 27. října 1992, v předvečer státního svátku. Listuje-
me-li dnes jednotlivými, dnes už vlastně historickými čísly (co je bezvýznamnější než
včerejší noviny?), je to jako bychom otáčeli stránkami kroniky Prahy 3. Co bylo kdysi
pozoruhodné, aktuální, živé, si dnes už nikdo nepamatuje. Ale ve tváři a vědomí naší
čtvrti to zůstalo, stejně jako v pomalu žloutnoucích výtiscích novin.
Od prvního čísla dodnes se Radniční noviny příliš nezměnily. Není to náhoda. Prostě
jsme přesvědčeni, že „obecní“ noviny mají být „pro všechny“ a přinášet vedle užiteč-
ných informací z radnice zprávy o místním dění společenském, kulturním a sportovním,
inzeráty   zdejších živnostníků a taky trochu zábavy. Myslíme si, že noviny mají jako no-
viny také vypadat. Možná budou jednou celé barevné, elektronické či kdoví jaké, budou
však lepší?
Za celých těch sto čísel bych teď rád poděkoval všem, kdo se podíleli na jejich vzniku
v redakční radě, obětavým redaktorkám, vydavatelství MILPO, které po dlouhou dobu
zajišťuje jejich výrobu a distribuci, pracovníkům tiskárny Libertas, všem přispěvatelům
a především čtenářům, neboť bez nich by to byla jen nesmyslná halda starého papíru.

Za redakční radu Radničních novin PAVEL AUGUSTA 

Vážení soutěžící,
děkujeme vám všem za účast na fotografické soutěži „Žižkov
21. století“, která byla vyhlášena v květnu v rámci oslav 120.
výročí povýšení Žižkova na město a ukončena v září. Do soutě-
že bylo přihlášeno 105 ks černobílých i barevných fotografií
různých námětů i velikostí. Někteří účastníci soutěže zaslali ví-
ce snímků. Z jejich počtu je patrné, že porota neměla lehký úkol.
Posuzovala kvalitu snímků, zajímavý a neokoukaný námět.
Porota ve složení: předseda komise Radek Homola, Klub foto-
grafů amatérů v Žižkově a členové Jan Dostál, fotograf, Jiří
Coubal, student FAMU předložené fotografie posoudila a roz-
hodla takto:
1. místo: Vít Šimánek, Praha 9 - Fotografie z cyklu

„Republika Žižkov 2000“
2. místo: Luděk Soukup, Praha 3 „Proměny Žižkova“
3. místo: Jan Málek, Praha 4 „Bez názvu“
Čestné uznání: Zbyněk Novotný, Praha 1 a Jaroslav Novák,

Praha 3

Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže, pře-
dání hodnotných cen
a vernisáž výstavy
vybraných soutěžních
fotografií se uskuteční
6. listopadu v 15 hodin
v suterénu žižkovské
radnice, Havlíčkovo ná-
městí 9. Oceněné foto-
grafie si můžete v těchto
prostorách prohlédnout
do 20. 10. v pracovní
dny v úředních hodinách
a na www.praha3.cz.

Těšíme se na vaši účast 
Helena Vavrušková,

vedoucí odd. kultury

Uvnitfi listu: co dûlat pfii vyhlá‰ení mimofiádné situace,
seznam úkrytÛ a dal‰í dÛleÏité informace !
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SoutûÏ o Pohár starosty Hartiga
Člověk je tvor nejen společenský, ale i soutěživý. A o dětech to platí zvlášť. Školní soutě-
že v kreslení, v recitaci, ve sportovních disciplínách, ty jsou mezi dětmi oblíbené a Měst-
ská část Praha 3 je velmi podporuje, protože se jedná o rozvíjení tvůrčí aktivity dětí. 
Ale ať chceme nebo ne, škola má děti hlavně něco naučit. Proto existují soutěže - „olym-
piády“ v jednotlivých předmětech obecných i odborných. Ovšem nejen děti jsou soutěži-
vé, ale i o jednotlivých školách se mezi rodiči říká, že tato škola je dobrá na výuku mate-
matiky, tato na jazyky, jiná zase na přírodovědné předměty nebo na výtvarnou výchovu.
Městská část Praha 3 hledala společného jmenovatele těchto skutečností a našla jej. Vý-
sledky znalostí žáků a jejich umístění v olympiádách z jednotlivých předmětů se vyhod-
notí, obodují a celkový počet bodů - nyní již ne za jednotlivé žáky, ale pro celou školu -
bude tím ukazatelem pro
umístění ve znalostní sou-
těži. A každý vítěz si také
zaslouží pohár. Proto přija-
la Rada městské části Pra-
hy 3 usnesení, že celá sou-
těž bude zaštítěna jménem
prvního žižkovského sta-
rosty Karla Hartiga a pu-
tovní pohár, nesoucí jeho
jméno, bude na konci kaž-
dého školního roku předán
nejúspěšnější škole. Jsem
přesvědčena, že i on by
z takového uplatnění svého
jména měl radost, protože
ve své době se o rozkvět
Žižkova velmi zasazoval.
A rozkvět naší společnosti
je v současné době podmí-
něn jednoznačně vzdělá-
ním.
Milé děti, Karel Hartig by
vám jistě přál úspěch!

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty

M. Kozumplíková 
představuje vedle portrétu
K. Hartiga putovní pohárFoto Zuzana ChrástováČestné uznání - Jaroslav Novák Foto Jan Dostál
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INFORMACE

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

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

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. Úklid
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 - OZOP
- 22 116 363,-366,-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 19. 9. 2001

Schválila
● návrh kupní smlouvy o převodu vlastnic-
tví pozemků parc. č. 4283/1, 4283/2, 4,
4280/12, k.ú. Žižkov, ul. Pod Kapličkou
● návrh kupní smlouvy o převodu vlastnic-
tví id. bytového domu čp. 991 s pozemkem
parc. č. 354, k.ú. Žižkov, Příběnická 6, P-3
Vzala na vědomí
● usnesení výboru pro územní rozvoj na
poskytnutí návratných půjček pro opravy
a rekonstrukce domů na území MČ P-3
● doporučení zdravotní a sociální komise
Rady MČ k realizaci úhrad za pobyt v Inte-
gračním centru Zahrada v P-3 ● doporuče-
ní výboru Zastupitelstva pro správu granto-
vého a podpůrného fondu MČ P-3 na

poskytnutí daru a souhlasila s poskytnutím
darů z grantového a podpůrného fondu tak-
to - Výbor pro územní rozvoj ZMČ P-3 (ak-
ce třídění odpadu), Veterán Vintage Club,
záměr MČ P-3 Seifertova Praha, Remedi-
um Praha, Sdružení Zvoneček Praha ● ná-
vrh tajemnice ÚMČ Mgr. Andrey Barešové
na jmenování Ing. arch. Zdeňka Fikara ve-
doucím Odboru územního rozvoje ÚMČ
Souhlasila
● s přijetím daru od společnosti Betvar
Odvolala
● Ing. Michala Kociana z funkce předsedy
a člena komise finanční a investiční RMČ
a jmenovala Bc. Ondřeje Pechu do této
funkce ● jmenovala Milenu Kozumplíko-
vou do funkce člena komise finanční RMČ

Střední odborná škola, Střední odborné
učiliště, Odborné učiliště a Učiliště stavební

a zahradnické, Učnovská 100/1, Praha 9
pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

srdečně zveme všechny rodiče a žáky, kteří
se budou rozhodovat o povolání,

k prohlídce areálu našeho učiliště,
praktických dílen, školy teorie a velkého

sportovního areálu:
17. 11. 2001 sobota od 8 do 14 hodin

Prohlídka skleníků a zahrad, prodej
řezaných a pokojových květin po

telefonické dohodě. Tel.n: 66 31 19 61.
Info o studijích a učebních oborech denně
na tel. 684 81 31, 66 10 63 14, 66 10 62 94

●

Betlémská kaple ČCE v Prokopově 4 zve
10. 11. v 15 h na přednášku Jiřiny

Šiklové „Jak vidí sociolog menšinový
problém v naší společnosti“ a 22. 11.

v 18 h na přednášku Doc. Pavla Říčana
„Evangelická zbožnost v duchovních

proudech dneška“.
●

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 P-3
●

Obchodní akademie (státní) Praha 10 -
Vršovice, Heroldovy sady 1 pořádá

v úterý 20. 11. v 17 h Den otevřených
dveří pro zájemce o studium v příštím šk.

roce. Na obchodní akademii je možné
studovat zaměření na zahraniční obchod,

výpočetní techniku nebo ekonomické
lyceum (gymnaziální typ studia).

●

ZUŠ Koněvova 214 pořádá veřejný
koncert 15. 11. v 18.30 h - v sále Lípa

(hlavní budova ZUŠ), vstupné dobrovolné.
●

V termínu od 25. 9. do listopadu 2002 se
bude opravovat komunikace ve směru
Ohrada - Jarov. Objížďky budou vedeny

po místních komunikacích.
●

Tenisová škola DDM P-3 zahajuje
cyklus Zima 2001 v po 5. 11. v 15 h na

ZŠ Chelčického. 
Info Mgr. V. Kotrba 67 31 31 17.

●

Občanské sdružení nevidomých Cesty
poznání pořádají každý 3. čtvrtek v měsíci

od 14 h v Balbínově 6, Praha 2 setkání
zrakově postižených a také různé besedy,

např. 13. 11. bude ke Dni nevidomých
přiblížena problematika těžce zdravotně

postižených.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52,
Praha 8 zve na výstavu - Terče pražských
ostrostřelců (do 18. 11.), Pražská ZOO

včera, dnes a zítra (do 17. 2.), na
přednášku 15. 11. od 17 h Koňská dráha

z Č. Budějovic do Lince a 22. 11. od
17.30 h Mikuláš, čert a anděl jako součást

lidové zábavy v Praze.
●

Občanská poradna OS Remedium
poskytuje bezplatně informace, rady
a pomoc každému, kdo se na ni obrátí -

vždy v po, út a čt od 10 do 18 h na adrese
Vinohradská 176, P-3, tel. 727 43 666. Ve
spolupráci se senátní kanceláří MUDr. Z.
Roithové také každou středu v 10-18 h na

detašov. pracovišti v senátní kanceláři
v Murmaské ulici.

●

Stále čekáme na vaše další vzpomínky
spojené s bývalým Národním domem

na Žižkově. Arcotel hotel Teatrino
prodloužil lhůtu na jejich zaslání do 9. 11.
Pište, večeře pro dva stále čeká! V redakci

máme již pěkný příběh od dvou rodáků
přímo z Národního domu.

Nová oblastní manažerka OS ODS P-3
si dovoluje oznámit všem příznivcům

a členům ODS, že úřední hodiny
oblastní kanceláře OS ODS P-3,
Lupáčova 10 jsou každou středu 

od 12 do 18 h. 
Tel.: 02/697 65 25, fax 02/697 65 24.

NOVINKY
PRO SENIORY

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

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

V. Holinkové, J. Pimperové, R. Brejchové,
M. Francové, Z. Novákové, A. Rodějové,

J. Srbkové, V. Urbanové, T. Eliášové, 
J. Charvátové a J. Chvojkové. 

Svaz důchodců P-3
●

Svaz důchodců nabízí vánoční pobyt
v Benecku od 16. do 26. 12., cena

zájezdu 2 600 Kč, plná penze. 
Hlašte se do 20. 11. vždy v pondělí 

v 15-17 h v Hořanské 2, tel. 684 73 25.

Obyvatelé z okolí Komenského náměstí a přilehlých ulic nebudou muset jezdit na hlavní
poštu v Olšanské, ale zajdou si do té „své“ v Roháčově ulici 23, v dolní části Komenské-
ho náměstí. Stejně tak se tu můžete zastavit, pokud budete mít zrovna do této lokality ces-
tu. Vyřídíte si zde veškeré základní poštovní služby - listovní, peněžní, příjem balíků, ser-
vis Poštovní spořitelny a další. Uloženy tu budou i vaše zásilky v době vaší nepřítomnosti.
Otevřeno je od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hodin, telefon na přepážku je 22 712
068, vedoucí pošty seženete na telefonu 22 712 811. Text a foto Stáňa Peričová

Schválilo smlouvu darovací na bytový dům čp. 669 se stavebním pozemkem parc. č. 1060
a zahrady parc. č. 1061 v k.ú. Žižkov, P-3, Čajkovského 36 ● Vzalo na vědomí vyhodno-
cení veřejné soutěže na prodej pozemků parc. č. 1820 v k.ú. Žižkov, Českobratrská ul.
a schválilo prodej pozemku společnosti BESS GROUP- Občanské a průmyslové stavby
s.r.o. ● Schválilo záměr prodeje bytových a nebytových jednotek dle. zák. č. 72/94 Sb.
v domech čp. 2682/4, 2683/6, 2684/8, 2685/10 s pozemky parcelní č. 3566/8, 9, 10, a 11
v k.ú. Žižkov - Jilmová 4, 6, 8, 10 ● Vzalo na vědomí zprávu komise pro řešení situace
v síti ZŠ v MČ P-3 a výsledky práce komise a z nich vyplývající další úkoly ● Schválilo
poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ P-3, po-
skytnutí nenávratné půjčky - daru a změnu splátkového kalendáře. ● Schválilo I. etapu
oprav výsadeb uličních stromořadí v roce 2002 a záměr oprav a výsadeb uličních stro-
mořadí etap II.-V. ● Vzalo na vědomí doporučení výboru Zastupitelstva pro správu gran-
tového a podpůrného fondu Městské části P-3 na poskytnutí darů občanům, spolkům,
sdružením a organizacím a souhlasilo s poskytnutím daru z grantového a podpůrného
fondu MČ P-3 takto: Výbor pro územní rozvoj ZMČ P-3 (soutěž výtvarníků), Výbor pro
územní rozvoj ZMČ P-3 (příloha Radničních novin), Občanské sdružení Tanec Praha ●

Vzalo na vědomí důvodovou zprávu týkající se veřejných studní na území MČ P-3 a sou-
hlasilo se záměrem převzetí 12 veřejných studní do majetku MČ P-3, které jsou dosud
spravovány Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. ● Odvolalo Bc. Ondřeje Pechu
z funkce předsedy výboru finančního ZMČ a zvolilo Ing. Pavla Zvěře předsedou výboru
finančního ZMČ a Bc. Ondřeje Pechu členem výboru finančního ZMČ. 
Příští řádné zasedání ZMČ se bude konat v druhé polovině prosince 2001.

V rámci modernizace pražského železničního uzlu zahájí České dráhy v listo-
padu letošního roku rekonstrukci přemostění Seifertovy ulice.
V její první části, která potrvá do konce roku 2002, budou demontovány tři stávající oce-
lové mosty ve spodní části přemostění a budou nahrazeny moderní rámovou ocelobeto-
novou konstrukcí na rozpětí 30 m. To vytvoří předpoklad pro rozšíření přiléhající křižo-
vatky Bulhar v následné druhé části rekonstrukce. V rámci této stavby proběhne rovněž
výměna železničního spodku a svršku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení, pro-
vedeny budou také terénní a sadové úpravy.
Tato stavba si vyžádá některá omezení silničního provozu v Seifertově ulici, která budou
z hlediska hromadné dopravy krátkodobá. V letošním roce tak proběhne ve dnech 17.
a 18. listopadu výluka tramvajové dopravy. Další budou následovat v příštím roce, kdy
bude také na určitou dobu uzavřen severní chodník pro pěší. Jižní chodník bude uzavřen
pouze na dvanáct dní v závěru letošního roku, a to z důvodu bourání jižní opěry stávají-
cího mostu. České dráhy ve spolupráci se zhotovitelskými firmami budou usilovat o to,
aby stavba měla minimální dopad na život obyvatel v přilehlých ulicích.
Po roce 2003 bude stavba pokračovat dokončením rekonstrukce zbývající části železnič-
ního mostu, kdy dojde také k zahloubení a rozšíření Seifertovy ulice.

Mgr. Pavel Tesař, tiskové odd. generálního ředitelství ČD

Celková rekonstrukce stravovacího zařízení (školní kuchyně a jídelny) probíhala v letních
měsících a Městská část Praha 3 na tuto největší letošní investiční akci ve školství vyna-
ložila cca 13 milionů Kč. Všem dětem a učitelům přejeme v nové jídelně dobrou chuť.
Co se týče části školního sportoviště, které zahájilo provoz o den později, jedná se o zá-
věrečnou etapu výstavby víceúčelového sportovního areálu školy, které slouží jak žákům,
tak široké veřejnosti. V nové nafukovací hale se vystřídají žáci na hodinách tělesné
výchovy, odpoledne sportovní kroužky a družiny a ani navečer a v noci sportovní rej
neutichá. -red-

Do Knihy cti Městské části Praha 3 přibylo v úterý 16. října jméno autora or-
chestrálních děl, klavírních, varhanních a komorních skladeb, písní a sborů
Klementa Slavického (22. 9. 1910 -
4. 9. 1999) ze slavného hudebního
rodu Slavických, který má své koře-
ny na Moravě. 
Po studiích na pražské konzervatoři a na
mistrovské škole u J. Suka a V. Talicha
byl K. Slavický zaměstnán v rozhlase
jako hudební režisér a dirigent, později
jako šéfrežisér a lektor. V r. 1951 však
musí rozhlas opustit, pro své zásadní
stanovisko je vyloučen ze Svazu česko-
slovenských skladatelů a ve „vnitřní
emigraci“ čerpá životní sílu z moravské-
ho folklóru. Po r. 1956 se vrací k závaž-
ným a interpretačně náročným dílům, za
4. symfoniettu věnovanou 40. výročí
vzniku OSN získává v r. 1985 zlatou pa-
mětní medaili OSN. Počátkem roku
1989 odmítá titul národního umělce, po
listopadovém převratu je zvolen předse-
dou Sukovy společnosti i starostou a po-
zději čestným předsedou obnovené
Umělecké besedy.

Eva Horníčková

V úterý 27. 11. 2001 můžete v určenou hodinu a na určeném místě do přistave-
ného sběrového vozidla odkládat:
Barvy, baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemiká-
lie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, moto-
rové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.

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

V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami.
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!
Pokud vám nebudou tyto termíny vyhovovat, v Praze 3 je možné odevzdat nebezpečný
odpad ve sběrně J. Štýrský, Na Vackově 24, Praha 3, tel. 66 31 30 43, a to v po 9-13 h,
út-čt 9-15.30 h a v pá 9-13 h. V Praze 9, Poděbradská 36, tel. 66 31 09 62 pak sídlí pro-
vozovna spol. IMP-servis (po-pá 8.30-16 h). Zde získáte i kontakt na další sběrné dvory
hl. města Prahy.

Jak na to je rubrika na našich stránkách: www.praha3.cz. Najdete ji na první straně v le-
vém sloupci nazvaném Aktuality. Kliknete-li na název rubriky, objeví se vám seznam nej-
častějších dotazů a odpovědí, jako třeba jak postupovat při ztrátě občanského průkazu, na
koho se obrátit, pokud vám odtáhnou vozidlo, kam jít pro rybářský lístek atd. Celá rubri-
ka bude samozřejmě průběžně aktualizována a doplňována. -pú-

Dal‰í po‰ta na trojce
Česká pošta v Praze 3 učinila další významný krok ve snaze o zkvalitňování
svých služeb. Od 1. října funguje pro oblast dolního Žižkova nová pošta.

Zastupitelstvo Mâ P-3 ze dne 25. 9. 2001

Rekonstrukce mostÛ  v Seifertovû

Klement Slavick˘ in memoriam

Nové sportovi‰tû a stravovací zafiízení
v Z· na námûstí Jifiího z Lobkovic

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA

V pondělí 8. 10. se uskutečnilo slavnostní symbolické předání nového
sportoviště a nového stravovacího zařízení žákům a pedagogům základní školy
na náměstí Jiřího z Lobkovic.

UÏ víte, jak na to?
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Návštěvníci Olšanských hřbitovů
i festivelu Nekonvenční žižkov-
ský podzim vědí, že v hloubi
II. obecního hřbitova se obklopen
pravoslavnými kříži a hroby po-
psanými azbukou nachází malý
bílý kostel Zesnutí přesvaté Bo-
horodice. Typická měděná kopule
i mozaiky na stěnách nenechají
nikoho na pochybách, že chrám
náleží pravoslavné církvi. Kostel
byl postaven v letech 1924-25 za
účasti ruských malířů.
S představeným pravoslavné
církve archimandritou Silvestrem
jsme si povídali nejen o pravosla-
ví, ale i o církvích a o potřebě
víry.
● Většina lidí si pravoslaví au-
tomaticky spojí s Ruskem, jsou
vaše ovečky ruského původu?
Já sám jsem Rusín a mnoho
mých věřících pochází z Ukraji-
ny, Běloruska, Ruska, ale jak jste sama viděla, bohoslužby navště-
vuje i mnoho Čechů. Pravoslavná církev působí na území Čech od
roku 1923, její počátky souvisejí s příchodem protikomunisticky
orientované ruské emigrace, která našla útočiště v prvorepubliko-
vém Československu. Bohužel, po druhé světové válce byla sovět-
skými tajnými službami většina z nich násilně odvlečena do věze-
ní a gulagů v Sovětském svazu a nikdy se již do Čech nevrátila.
Stejný osud potkal i mého tehdejšího předchůdce, archimandritu
Isakije, který zemřel nedaleko města Elec v Rusku.
● Mám dojem, že Ukrajinci a Rusíni, kteří u nás pracují, jsou
mnohem zbožnější než my, Češi.
Je pravda, že sem chodí, ale stejně tak přichází mnoho mladých
Čechů. Jsou jiní než mladí Rusové. Hodně se ptají, zajímají se
o všechno možné, proč nosím kříž, proč je pravoslavný kříž jiný,
mám z nich opravdu radost. Mezi našimi věřícími jsou i význam-
né osobnosti z řad českých umělců a sportovců. Lidé, a také vy no-
vináři, se mě ptají: „A je pravdou, že se u vás nechal pokřtít i ten

slavný sportovec?“ A já jim od-
povídám, já nevím, čím ten člo-
věk je, pro mě jsou všichni lidé,
kteří přicházejí k Bohu, stejní, je
to prostě člověk.
● Historie pamatuje mnoho stře-
tů církví, jaké jsou vztahy mezi
křesťanskými církvemi v Praze?
Musím říci, že za dobu, kterou
jsem tady, jsem nezaznamenal
žádný projev nepřátelství, naopak
mám přátele třeba v katolickém
semináři. Dnes je pro lidi víra dů-
ležitá, a že ji opravdu hledají, a to
nejen v křesťanských církvích.
● Na druhé straně tradiční
církve ztrácejí důvěru...
Prosím vás, co je to církev, vždyť
to není žádná organizace, to jsme
my všichni. Církev, to jsou hlav-
ně lidé. A pak, víte, právě oni
jsou nejvíc vystaveni útokům
ďábla, já sám to na sobě cítím, že

čím víc se člověk vírou zabývá, tím víc je vystaven úkladům. 
● A čím si vysvětlujete oblibu pravoslavné církve?
Snad tím, že přistupujeme ke každému člověku jako k individuu.
Že mystérium víry je od počátku pravoslavné církve neměnné, ve
většině křesťanských církví se různými dodatky postupně měnilo,
ale u nás zůstává stejné. Naše liturgie je zpívaná, nic se jen nereci-
tuje, člověk se musí plně zúčastnit a zapojit, musí svou mysl plně
obrátit k Bohu. Hlavou církve není fyzická osoba, ale Pán Ježíš Kri-
stus. Kněz je tu jen pro to, aby podal pomocnou ruku a pomohl člo-
věku projít do mystéria, není to někdo, kdo trestá, někdo, kdo stra-
ší. Duchovní je spojení mezi nebem a lidmi, a když člověk přijde
ke svaté zpovědi, tak duchovní tam není od toho, aby člověku udě-
lil trest za to, co činil, duchovní tam stojí proto, aby člověka vy-
slechl a opravdu mu pomohl a našel mu tu cestu, kterou má jít, aby
dosáhl klidu. Pravoslavná církev je co nejblíže k člověku, co nej-
blíže k jeho duši a vždy se zajímá o to, co se v duši člověka děje.

Text a foto Michaela Púčiková

Na náv‰tûvû u... archimandrity Silvestra,
duchovního pravoslavné církve 

Pravoslavná církev na území Československa vznikla ze tří proudů. Základem byly pravoslavné církevní obce na bývalé Podkarpatské
Rusi a na východním Slovensku, hlavně mezi rusínským obyvatelstvem. Druhou složkou byli čeští nadšenci pro pravoslaví, sdružení
kolem politických vůdců českého národa Sladkovského, Riegra a Braunera, kteří si již za dob Rakouska vymohli zřízení spolku zvaného
„Pravoslavná beseda“. Nástupcem jejich snah o jednotnou pravoslavnou církev se v časech první republiky stal bývalý katolický kněz
biskup Gorazd, který vytvořil pravoslavnou církev českou, v Praze získal bývalý katolický kostel sv. Karla Boromejského, později
zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi v Resslově ulici. Po atentátu na Heydricha v r. 1942 zde nalezli útulek útočníci a po jejich objevení
a zlikvidování byli představitelé pravoslavné církve české biskup Gorazd, farář Čikl, kaplan Petřek a předseda rady starších Sonnevend
popraveni, církev pravoslavná potlačena a pravoslavní kněží vězněni. Třetí složku nynější pravoslavné církve tvoří Volyňští Češi, kteří
jsou potomky českých vystěhovalců do Ruska. Po osvobození se vrátili do staré vlasti a usadili se většinou v pohraničí.

Už to vypadalo, že si půjdou hrát jinam.
O bezprizorní Černá mimina bez tváře projevilo zájem několik cizích měst. Nakonec se
díky radnici trojky, magistrátu a sponzorům přerostlí miminové s podivnými obličejíky
vrátili na dvacet let zpátky na mateřskou žižkovskou věž. Za tu dobu se nám z miminek
vyklubou batolata, z těch dětičky, z dětiček děti a z těch deset puberťáků a z těch..., tak to
se nechme překvapit. Na fotce je otec a stvořitel David Černý. Text a foto M. Púčiková

Od 1. října 2001 nově pracuje na Úřadu městské části Praha 3 Odbor územního rozvoje,
který sídlí na adrese Lipanská 11, Praha 3. Vedoucím odboru je ing. arch. Zdeněk Fikar,
tel. 22 116 147, e-mail: zdenekf@p3.mepnet.cz.

Odbor územního rozvoje
● zastupuje městskou část v řízeních dle zákona č.114 /1992 a v územních řízeních jako účast-
níka řízení na základě pokynů RMČ ● zajišťuje zpřístupnění platného Územního plánu hl. m.
Prahy veřejnosti a informuje o možnostech a regulativech výstavby na území MČ P-3 ● před-
kládá koncepční návrhy rozvoje na území MČ Praha 3 (koncepce řešení výstavby, dopravy
a energetické infrastruktury, odpadového hospodářství, ochrany památek, ekologického rozvoje
a stability území, zeleně a ochrany přírody apod.) ● zajišťuje zpracování plánovacích podkladů
pro rozvoj území, případně pro žádosti o změny územního plánu ● zajišťuje podklady a výstu-
py Výboru územního rozvoje ZMČ, který posuzuje záměry stavebníků před územním řízením ●
spolupracuje s dalšími odbory úřadu na úkolech s příbuznou problematikou apod. -red-

V den stého výročí narození Jaroslava Seiferta byla na jeho rodném domě v Bořivojově
ulici č. 104 odhalena bronzová pamětní deska. Na nositele Nobelovy ceny za literaturu,
který se vždy k rodnému Žižkovu hrdě hlásil, zavzpomínal starosta Milan Český, šéfre-
daktor a prezident stanice Rádio Svobodná Evropa Pavel Pecháček a představitel Nada-
ce Charty 77 František Janouch (foto uprostřed), který v roce 1986 stál u zrodu Ceny Ja-
roslava Seiferta, udělované každoročně nezávislou porotou českému tvůrci za vynikající

beletristické dílo.

V sále OS Remedium Praha se 11. září sešlo 15 představitelů neziskových organizací. Šlo
o setkání, které završilo přípravnou fázi spolupráce neziskových organizací na území Prahy 3
a věnovalo se vzájemnému seznámení s prací svých organizací a diskusi o další spolupráci. Ze
zajímavého povídání vyplynulo mj. rozhodnutí setkat se znovu - 15. listopadu od 15 do 18

hodin proběhne v sále OS Remedium Praha 2. setkání neziskových organizací se sídlem v Praze 3. Budeme diskutovat o práci
s dobrovolníky a o přípravě společné akce u příležitosti 30 dnů pro neziskový sektor. Pokud jste se s námi ještě nespojili, jste
představitelem/kou neziskové organizace se sídlem v Praze 3 a hlásíte se k myšlence spolupráce neziskových organizací v této městské
části, ozvěte se nám! OS Remedium Praha, Vinohradská 176, P-3, tel. 727 43 666. Kontaktní osobě Evě Tomešové můžete telefonovat
nebo za ní dojít každou středu od 10 do 12 h, příp. zanechte vzkaz nebo pošlete zprávu na: icr@remedium.cz. Zápis z 1. setkání vám na
vyžádání zašleme e-mailem nebo poštou. Milan Kinkor, OS Remedium

Vybráno z redakčního deníčku
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom fakt, že právě držíte v rukou jubilejní sté číslo
Radničních novin, alespoň skromně oslavili. Halina Pawlowská se také nedávno po-
chlubila svými již stými Banánovými rybičkami a my jsme došli k závěru, že i ta naše
„stovka“ stojí za zmínku. Oslavy mají být nenuceně veselé a následující řádky by měly
podle toho vypadat. Jenže - i sám velký „legrandista“ Ladislav Smoljak, byv kdysi po-
žádán o nějaký „srandovní“ příspěvek do našich novin, si rovnou posteskl, že „Napsat
nějakou legraci není žádná sranda“. A měl pravdu. Je náročné nikomu neublížit a sou-
časně zlehýnka zrekapitulovat tu dlouhou dobu, po kterou jsme se snažili s vámi a vy
s námi vzájemně komunikovat. Ať na stránkách našich novin nebo přímo v redakci, je-
jíž sídlo se za ta léta několikrát změnilo. Přesto jste si cestu vždy spolehlivě našli a ob-
raceli se na nás s nejrůznějšími dotazy, připomínkami, stížnostmi a také jste nás zahr-
nuli širokou škálou někdy značně kuriózních nabídek. Od sbírky dráždivě erotických
veršů přes zaručeně čerstvá kuřata i vajíčka, domácí králíky, lázeňské oplatky, neroz-
trhatelné ponožky až po Patentní česáček ovoce či Blažkův skleněný pilník na nehty.
Nejenže jste nám něco nabízeli, ale také jste od nás i mnohé žádali. Bohužel, častokrát
jsme vás, ač neradi, museli zklamat. Třeba pána, který při pohledu na tři redaktorky se-
dící u psacích stolů nezaváhal ani na okamžik a vznesl dnes již památečnou žádost:
„Chtěl bych si u vás koupit nějaké zuby“... V tomto bodu si bezkonkurenčně vedli ry-
báři, které jejich oblíbený zelený stejnokroj prozradil ještě dříve, než vůbec mohli vy-
slovit přání zaplatit za nový rybářský lístek. Před vstupem do redakce valnou většinu
z nich neodradil ani velký, červeně přeškrtnutý kapr na našich dveřích. Ten měl pocho-
pitelně varovat i myslivce, že v naší redakci nepochodí, pokud je jejich jediným přáním
vlastnit povolení ke střelbě. Ale i oni nás hojně navštěvovali. Kapr byl zkrátka nanic,
protože dnes jsou lidé informacemi natolik přesyceni, že je jednoduše nevnímají. Tak se
tedy kapr spolu s dalšími důležitými oznamovacími cedulemi odebral do koše a my už
se nemůžeme dočkat, čím nás ta další stovka překvapí.

Za celou redakci se na vás těší Eva Horníčková

Začátek října je u nás tradičně spojen s akcí, která nese název Čtvrtmíle Žižkovem.
V sobotu 13. října se jel na rovince u Památníku na Vítkově dvanáctý ročník závodu
historických automobilů. Svátek všech milovníků nablýskaných veteránů pořádal Ve-
teran Vintage Club Praha pod patronací starosty MČ Praha 3 Milana Českého.

Děti z MŠ Buková na Jarově mají nové dřevěné zahradní průlezky. Vyrobily je jako zá-
věrečnou práci studentky Vyššího odborného studia na Střední uměleckoprůmyslové ško-
le z Prahy 3 a materiál v hodnotě 120 tisíc korun zaplatila radnice.
„Koník, slepice, kohout, oslík, velbloud i luční kobylka udělali všem alergickým a ast-
matickým dětem velikou radost. Hračky splňují požadavky jak ekologické, tak estetické
a dávají příležitost k pohybu, probouzení fantazií a motivují děti k rozvíjení tvořivosti“,
uvedla ředitelka MŠ Buková Vlastimila Brabcová. Text a foto Michaela Púčiková

Knûz je spojení mezi nebem a lidmi

Staré ãasy na Vítkovû

Radost v Bukové

Účastníci startovali v rozlosovaných dvojicích a vítěz každé rozjíždky postoupil do další-
ho kola. Na trati dlouhé 400 metrů byla zkouška brždění, která částečně eliminovala vel-
ké rozdíly ve stáří a obsahu motoru jednotlivých veteránů. Zúčastnit se mohla pouze
vozidla do roku výroby 1970. Vedle krásných automobilů měli početní diváci možnost
sledovat i líté boje motocyklistů a o přestávce vloženou exibiční jízdu 70 let starého par-
ního válce, který se na Vítkov přepravil, jak jinak, než po vlastní ose.
V babím létě voněl benzin, hřměly motory, slunce svítilo a nikomu se ze starých dobrých
časů do 21. století nechtělo. Text a foto Michaela Púčiková

Setkávání neziskov˘ch organizací

Od letošního léta se na některých obecních domech, které procházejí rekonstrukcí, objevuje označení investora stavby. MČ Praha 3 ne-
chala vyrobit 12 ks těchto transparentů, 10 z nich na plastovém podkladu, 2 velkoplošné v látkovém provedení. Uveden je na nich kro-
mě investora také technický dozor stavby a veškeré kontakty. Transparenty mají životnost 5 let a uvedené údaje lze aktualizovat. V r. 2001
bylo a bude do oprav bytového fondu vloženo zhruba čtvrt miliardy korun, se stejnou částkou počítá schválený plán oprav na příští rok.
Kromě toho, že se jedná o zcela logickou prezentaci MČ Praha 3 jako řádného vlastníka bytového fondu, který vynakládá značné fi-
nanční prostředky na zhodnocení svého majetku, plní toto označení staveb významnou funkci informační.
Radnice má v tomto ohledu se zavedením označení oprav bytového fondu jen pozitivní zkušenosti. Nájemníci vítají přímý kontakt na
investora stavby, protože se již v průběhu rekonstrukce mohou obracet na technický dozor investora - Správu komunálního majetku Pra-
ha 3, a.s. (SKM). Mají-li dojem, že technický dozor neřeší věc podle očekávání, obracejí se rovnou na sekretariát starosty. Starosta je
zde uveden jako statutární zástupce investora a toto označení není samoúčelné ani proto, že má tuto problematiku přímo ve své kompe-
tenci a veškeré výhrady či podněty nájemníků skutečně ve spolupráci s SKM také řeší. Výsledkem je větší spokojenost nájemníků a ta-
ké zvýšení míry hospodárnosti při opravách bytového fondu. A to je zvláště podstatné. Protože se tato forma označení staveb osvědčila,
hodlá v ní radnice pokračovat i v příštím roce, a to ve větším rozsahu. Vyrobeny budou ještě další transparenty tak, aby bylo možné po-
krýt všechny rekonstrukce významnějšího rozsahu, které bude MČ Praha 3 financovat. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Investorem opravy je Mûstská ãást Praha 3

V˘chova mimin na ÎiÏkovû

Nov˘ odbor ÚMâ Praha 3
Foto Jan Dostál
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Humanitární pomoc New Yorku
Podle tiskové zprávy založilo České centrum New York a Občanská iniciativa pro EU 14. 9. 2001 celostátní veřejnou sbírku pod
názvem Humanitární pomoc New Yorku. Cílem sbírky je charitativní pomoc obyvatelům New Yorku, kteří byli tragicky postiženi
útokem teroristů. 
Sbírka je realizována prostřednictvím zřízeného speciálního bankovního konta u ČSOB, číslo účtu: 11 99 88 773/0300. Sbírka bude
ukončena v r. 2004, výtěžek bude průběžně předáván v několika etapách prostřednictvím Českého centra New York (řed. Přemysl
Pela). ● 

Zastupitelstvo Městské části Praha 3 na svém zasedání 25. 9. 2001 odsoudilo brutální teroristické útoky spáchané 11. září ve
Spojených státech amerických, vyjádřilo hlubokou soustrast zejména všem pozůstalým a současně podpořilo vládu České republiky
v aktivním zapojení k úsilí mezinárodního společenství o nalezení a potrestání viníků jakož i k dalším akcím vedeným proti
mezinárodnímu terorizmu. Toto usnesení bylo předáno velvyslanectví USA. -red-

Základní informace pro pfiípad ohroÏení Ïivota, zdraví, majetku a Ïivotního prostfiedí
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s teroristickými útoky na cíle ve Spojených státech
amerických 11. 9. 2001 a vzhledem k současným odvetným akcím
proti Afghánistánu jsme zaznamenali zvýšený počet vašich dotazů
týkajících se zajištění ochrany obyvatelstva. České republice v té-
to chvíli podle všech dostupných informací nebezpečí žádného
útoku nehrozí. Abychom však zmírnili obavy části veřejnosti
o svou bezpečnost v případě vzniku mimořádné situace, zveřejňu-
jeme na úřední desce ÚMČ P-3, na internetových stránkách úřadu
(www.praha3.cz) a v Radničních novinách kompletní seznam úkrytů civilní obrany
a další informace. Kapacita úkrytů je na Praze 3 z hlediska celorepublikového i celo-
pražského průměru poměrně vysoká, konkrétně MČ Praha 3 disponuje systémem
úkrytů pro zhruba 57 % obyvatelstva. Praha 3 má v souladu s platnou legislativou
zpracován Krizový plán, který počítá se všemi variantami vzniku mimořádné situace.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás ujistit, že ochrana zdraví a životů lidí při ohrože-
ní jakéhokoli druhu je věcí, kterou v žádném případě nebereme na lehkou váhu a jsme
na vznik možné krizové situace připraveni.

Milan Český, starosta MČ Praha 3, předseda krizového štábu MČ Praha 3

V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem
naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví obča-
nů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimo-
řádnou událostí. Mohou být způsobeny buď živelní pohromou (povodeň, vichřice, sně-
hové bouře, sesuvy půdy), nebo činností člověka (požáry, dopravní nehody, letecké
katastrofy, havárie technických zařízení, radiační havárie, epidemie a nákazy, teroristické
akce). Faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku
občanů, je připravenost každého z nás na řešení mimořádné události a snaha pomoci po-
stiženým občanům. Je dobré znát základní doporučení a zásady, jak se při vzniku mimo-
řádných událostí zachovat. Pro řízení opatření pro ochranu životů, zdraví, majetků obča-
nů, případně návštěvníků hl. m. Prahy a ochranu životního prostředí při mimořádných
událostech byl hl. m. Prahou vytvořen „Záchranný bezpečnostní systém (ZBS)“. ZBS tvo-
ří systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných, pohotovostních a od-
borných složek, orgánů státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob při li-
kvidaci následků mimořádných událostí na území hl. m. Prahy. Jeho cílem je účinně
působit při vzniku mimořádné události, poskytovat účinnou pomoc postiženým a mini-
malizovat nepříznivé následky těchto událostí. Systém ochrany obyvatel hl. m. Prahy je
řízen hl. m. Prahou v úzké součinnosti s Integrovaným záchranným systémem (IZS).

Jak budete o mimofiádné události informováni?
V případě události místního rozsahu - zasahujícími jednotkami, v případě rozsáhlé mi-
mořádné situace v hl. m. Praze - bezodkladně varovným signálem poplachových sirén
a prvotní hlasovou informací prostřednictvím elektronických sirén. Následně budou TV
stanice a regionální rozhlasové stanice vysílat zprávu o vzniklé situaci a předávat pokyny
pro obyvatelstvo.

Rozhlasové a televizní stanice, s nimiÏ má odbor
krizového fiízení MHMP uzavfienou smlouvu o spolupráci

Zabezpeãení prostfiedky individuální ochrany
PLYNOVÉ MASKY
Úřad MČ Praha 3 garantuje v souladu s ženevskou konvencí schválenou Vládou ČR usne-
sením č. 710 ze dne 12.9.1997 poskytnutí prostředků individuální ochrany (plynových
masek) pro děti ve věku od narození do ukončení povinné školní docházky a dále pro oso-
by, které pobývají ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Plynovou masku pro svou osobní potřebu je možné zakoupit ve specializovaných
prodejnách:
Petr Pícha, V Okruží 2158/12, Praha 3 - Žižkov, tel.: 66313167
Klimafil s.r.o., Slunečná 2, Praha 10, tel.: 74778623
Draeger s.r.o., Pod Sychrovem 1/64, Praha 10, tel.: 72760141 
nebo přímo u výrobce: 
Gumárny Zubří a.s., tel.: 0651/662215 fax: 0651/658744
SIGMA GROUP a.s., ul. J. Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel. 068/5651331,
fax: 068/5651339
AVEC CZ spol. s.r.o., Staré Jesenčany 79, 533 33 Pardubice, tel/fax: 040/6303037,
gsm: 0603/787 483, 0605/542 747
V žádném případě nelze doporučit nákup levné plynové masky od náhodného prodejce.
Současný zájem o tyto prostředky individuální ochrany mohou zneužít osoby, které se
chtějí na vzniklé situaci obohatit. Výsledkem pak může být nákup plynové masky, které
nemá, zejména co se filtrace týče, požadované parametry a svému majiteli potřebnou
ochranu neposkytne !!!

D Ò L E Î I T Á  T E L E F O N N Í  â Í S L A

Zásady chování pfii mimofiádné události
VŠEOBECNÉ ● zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusťte paniku ● informujte záchranné složky na číslech tísňového volá-
ní (pokud již nezasahují) ● bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jed-
notek ● chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejm. dětem, starým a nemocným lidem ● neprodleně varujte ostatní ohro-
žené osoby ● opusťte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci ● dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic ● nerozšiřujte
neověřené a poplašné zprávy.
PŘI POŽÁRU ● oznamte situaci na linku 150 ● varujte a vyveďte ohrožené osoby (do příjezdu záchranných jednotek) ● zastavte plyn,
vypněte el. proud, vezměte nejnutnější věci (doklady, peníze, užívané léky) ● odstraňte předměty, které mohou vybuchnout nebo zin-
tenzivnit požár ● nevětrejte ● opusťte ohrožený prostor ● nepoužívejte výtah ● pokud možno buďte nápomocni zasahujícím jednotkám
informací o zasaženém prostoru ● nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly.
PŘI POVODNI ● v případě kritického nedostatku času nebo nejasné situace se okamžitě odeberte na vyvýšené místo ● varujte ohro-
žené osoby ve svém okolí ● v případě relativního dostatku času - sledujte informace uváděné ve sdělovacích prostředcích, připravte si
nouzové zavazadlo ● zabezpečte svůj dům v rámci vašich možností proti vniknutí vody (sklepní okna, vchodové dveře) ● vybavení do-
mácnosti přemístěte do vyšších pater - včetně potravin a vody ● připravte svůj dům na nouzové opuštění - uzavřete všechny přívody
energie, plynu, vody, uzavřete okna ● dbejte pokynů záchranářských skupin.
PŘI ÚNIKU ŠKODLIVÉ LÁTKY ● kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor. Není - li to možné, vstupte do nejbližší budovy
(ne sklepů), pokud možno do vyšších pater ● oznamte situaci na linku 150 ● všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře atd.,
neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné ● při průniku škodliviny do vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku na-
močenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům ● chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké apod.) ● při svědění na někte-
rých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte ● sledujte vysílání televizních
a rozhlasových stanic.
V PŘÍPADĚ EVAKUACE ● důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor k jejímu provedení bude různý a může být i vel-
mi krátký ● výzvu a pokyny k evakuaci obdržíte z hromadných sdělovacích prostředků nebo přímo od příslušníků zasahujících jedno-
tek ● nepodlehněte panice ● podle časových možností si připravte nouzové zavazadlo ● bezvýhradně se řiďte pokyny záchranářských
složek, vydávaných na místě nebo vysílaných regionálními rozhlasovými stanicemi ● při vyhlášení evakuace je vhodné využít vlastní
možnosti - automobil, chatu, případně dočasné ubytování u známých.
V PŘÍPADĚ NOUZOVÉHO OPUŠTĚNÍ BYTU. Mimořádné situace často vyžadují rychlé opuštění bytu. Pro tento případ je důleži-
té znát základní zásady. Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo obsahovat: ● osobní doklady, peníze a cen-
nosti ● osobní léky a základní zdravotnické prostředky ● trvanlivé potraviny na 2-3 dny ● tekutiny v nádobě (obalu): voda, čaj, šťávy
apod. ● toaletní a hygienické potřeby ● základní předměty denní potřeby ● bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač ● baterio-
vý rozhlasový přijímač ● přikrývku, spací pytel ● náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek). 
PŘI OPUŠTĚNÍ BYTU NEZAPOMEŇTE ● uzavřít všechna okna ● vypnout a uzavřít hlavní rozvody el. proudu, vody a plynu
● pečlivě uzamknout byt.
PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V METRU ● při vzniku jakékoliv mimořádné události se cestující musí řídit pokyny provozních za-
městnanců metra, které jsou sdělovány přímo, případně prostřednictvím staničního nebo vlakového rozhlasu. Ukázněnost cestujících
a vhodná spolupráce s provozními zaměstnanci, jakož i pochopení k prováděným opatřením je to nejlepší, co mohou cestující pro svou
bezpečnost udělat ● zachovejte klid, nepodlehněte panice a pokuste se uklidnit spolucestující. Panika je nejhorší nepřítel všech zá-
chranných akcí ● spolehněte se na pokyny zaměstnanců dopravce, kteří mají informace o vzniklé situaci a zkušenosti při jejím řešení.
Jsou zde proto, aby vám i za cenu vlastní újmy pomohli. Bezvýhradně respektujte pokyny přepravce ● nepodnikejte žádné individuál-
ní akce, protože podzemní tunely skýtají pro neznalé osoby řadu nebezpečí ohrožujících život, především vysokým napětím apod.
● v rámci prostorových možností se podle situace vzdalte od ohniska přímého nebezpečí a poskytněte první pomoc zraněným.

Pfiehled úkrytÛ na území Mûstské ãásti Praha 3

RADIO EVROPA 2 88,2 Mhz
COUNTRY RADIO 89,5 Mhz
RADIO LIMONÁDOVÝ JOE 90,3 Mhz
RADIO CITY 93,7 Mhz
Český rozhlas - Radiožurnál 94,6 Mhz
RADIO ZLATÁ PRAHA 97,2 Mhz
RADIO KISS 98,0 Mhz

RADIO BONTON 99,7 Mhz
RADIO FREKVENCE 1 102,5 Mhz

Kabel plus Praha a.s. Info kanál E 12
TV Prima PLUS a.s.
Česká televize
TV NOVA

0001 Ambrožova 2409/3
0003 Baranova 1374/17
0004 Baranova 897/19
0005 Basilejské nám. 99/10
0006 Biskupcova 2437/61
0007 Biskupcova 2444/49
0008 Biskupcova 2434/55
0009 Biskupcova 2437/61
0010 Biskupcova 2391/89
0011 Biskupcova 2392/95
0012 Čajkovského 2421/15
0013 Jana Želivského 2384/9
0014 Jana Želivského 2386/13
0015 Jana Želivského 2388/17
0016 Jeseniova 553/95
0017 Jeseniova 1930/1
0018 Jeseniova 858/155
0019 Jeseniova 870/159

0020 Jeseniova 2446/75
0021 Jičínská 613/33
0022 Koněvova 342/123-125
0023 Koněvova 667/122
0024 Koněvova 2441/127
0025 Koněvova 2414/153
0026 Koněvova 2429/60
0027 Koněvova 2430/162
0028 Koněvova 2395/194
0032 Malešická 95/15
0034 Malešická 2402/23
0035 Malešická 2406/31
0036 Písecká 486/14
0037 Písecká 2192/15
0038 Písecká 2023b/18
0039 Sudoměřská 884/3
0040 Koněvova 2417/159
0041 Viklefova 1898/4

0042 Žerotínova 2419/30
0043 Na Hlídce 2413/12
0044 Perunova 787/9
0045 Na Vápence 2443/25
0046 Hollarovo nám. 353/7
0047 Nám. J. z Poděbrad
0048 Nám. J. z Poděbrad
0049 Komenského nám.
0050 Prokopova - Bezovka
0051 Basilejské nám. 97/8
0052 Biskupcova 2433/53
0057 Žerotínova 2419/30
0085 Koněvova 668/124
0086 Koněvova 2411/161
0053 Koněvova 205a
0054 Koněvova 205b
0055 Koněvova 221
0058 Nám. J. z Lobkovic 119

číslo krytu  adresa číslo krytu  adresa číslo krytu  adresa

Ukrytí obyvatelstva v metru
Flora - Jifiího z Podûbrad 

VSTUP Flora
Ulice orientační číslo domu
Jičínská 1 - 25 (liché), 2 - 10 (sudé)
Sudoměřská 1 - 16 (liché i sudé)
Korunní 117 - 133 (liché)
Vinohradská 106 - 140 (sudé) 

129 - 151 (liché)
Slezská 77 - 107 (liché)
Volební obvod č. 12 celý
Přemyslovská 28 - 48 (sudé i liché)
Baranova 1 - 13 (sudé i liché)
Radhošťská 2 - 14 (sudé)

VSTUP Jiřího z Poděbrad
Ulice orientační číslo domu
Vinohradská 101 - 127 (liché)

54 - 104 (sudé)
Slezská 23 - 75 (liché) 

66 - 112 (sudé)
Korunní 67 - 115

Spádové ulice 
Volební obvod č. 11 celý
Slavíkova 2 - 30 (sudé)
Křížkovského celá
Zvonařova celá
Pospíšilova celá

Škroupovo nám. celé
Blodkova celá
Fibichova celá
Ondříčkova 1 - 29 (liché)
Čajkovského 1 - 20 (sudé i liché)

Îelivského
Ulice orientační číslo domu
Vinohradská 166 - 200
Hollarovo nám. 1 - 3, 11, 13, 
Výt. škola V. Hollara
U Vinohradského hřbitova 3 
SOU a SOŠ
Volební obvod č. 13 celý

Co do zavazadla
V případě potřeby si připravte zavazadlo
s osobními potřebami na 3-5ti denní pobyt
v úkrytu o hmotnosti max. 15 kg označené
jmenovkou. Dětem vložte do kapsy oděvu
kartičku se jménem a adresou.

Doporučený obsah zavazadla :
● ochranná maska (pokud si ji vlastníte),
účelné oblečení a obutí (podle klimatických
podmínek), pláštěnku a igelitové sáčky,
● trvanlivé potraviny, láhev s pitnou vodou,
● osobní léky, základní zdravotnické,
toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní
doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti,
psací potřeby,
● přikrývka (spací pytel), zápalky,
zapalovač, baterka, tranzistorové rádio.

● Hasičský záchranný sbor 150 
● Zdravotnická záchranná služba 155 

● Policie ČR 158 
● Městská policie 156 

● Operační středisko krizového štábu magistrátu: 22 02 22 00-03 
● Oddělení obrany ÚMČ Praha 3: 22 116 201

Zdroj: Krizový plán MČ Praha 3 a materiály Odboru krizového řízení MHMP
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V rámci informační kampaně na podporu tříděného odpadu pražského magist-
rátu jste se tady mohli dozvědět také ledacos nového o recyklaci odpadu. Mno-
zí příchozí, většinou seniorského věku, se přicházeli do několika mobilních
stánků ptát zejména na to, co a jak je možné třídit. Vyzkoušet se dal nášlapný
nožní lis na PET lahve, které se následně zpracovávají jako polyesterové vlákno
s velmi širokým dalším užitím - jako surovina pro výrobu koberců, oděvních
a čalounických výrobků nebo netkaných textilií. Odložit jste tu mohli staré ba-
terie i zářivky, podívat se na vzorky vytříděného materiálu. K dispozici byla i ta-
bulka pražského magistrátu - od roku 1998 se stále pilněji třídí.  Tříděný sběr pa-
píru stoupl cca 2x, skla také 2x a plastů dokonce 5x.

Text a foto Stáňa Peričová

Jak dlouho systém EKO-KOM v ČR působí?
Od roku 1997 a od dubna 1999 se jeho činnost řídí pravidly stano-
venými Ministerstvem životního prostředí ČR. Vzhledem k tomu,
že odpovědnosti výrobců a dovozců obalů za využití obalového od-
padu vstoupily v platnost teprve v lednu 2001, bylo zapojení do
systému EKO-KOM v letech 1999/00 dobrovolné.
Přesto firmy, které se s předstihem přihlásily, finanč-
ně podpořily třídění odpadů v obcích s více než po-
lovinou obyvatel ČR. V září 2000 nám organizace
PRO EUROPE udělila autorizaci k používání ochran-
né známky „Zelený bod“ na našem trhu.
Co malá zelená značka přesně znamená?
S touto ochrannou známkou jako jednotným označe-
ním obalů se setkáváme ve většině států EU. Ozna-
čuje výrobky, jejichž výrobce se podílí na zajištění
recyklace obalů. Fakticky to znamená, že v ceně výrobku jsou za-
hrnuty náklady na třídění a recyklaci obalového odpadu. Výrobce
hradí národní organizaci pro zajištění využití obalového odpadu
poplatek za každý obal uvedený na trh vždy v té zemi, kde se za-
balený výrobek prodává. Národní organizace pak zajišťuje finan-
cování sběru a třídění obalů. Organizace PRO EUROPE propůjču-
je národním organizacím právo používat ochrannou známku jak

v členských zemích EU, tak i mimo ni, pokud splňují požadavky
příslušných předpisů EU. To společnost EKO-KOM splňuje, a pro-
to se i u nás spotřebitel setkává s touto značkou na zboží, jehož vý-
robce finančně přispěl na třídění odpadu. Nejde o malé platby, pro-
tože dosahují až výše 1215 Kč za tunu obalů uvedených na trh.

Jaké jsou vaše cíle a výsledky?
Cílem systému EKO-KOM není jen umožnit výrob-
cům splnění požadavků zákona, ale napomoci tomu,
aby se v ČR stalo třídění odpadu skutečnou alterna-
tivou skládkování. Jen tak je možné splnit závazky
vůči EU a prospět životnímu prostředí. Naše společ-
nost dva roky pravidelně převádí na účty zapojených
obcí finanční prostředky na podporu třídění odpadu,
v průměru je to asi 800 Kč/t vytříděného odpadu, ale
například na plasty přispívá až 2400 Kč/t. Letos je

tak rozpočtováno pro potřeby obcí 90 mil. Kč. Finančně tak pod-
porujeme třídění v oblasti s 6 300 000 obyvateli. V zapojených ob-
cích výrazně klesla ztrátovost sběru tříděného obalového odpadu,
naopak množství vytříděného odpadu na obyvatele vzrostlo cca
o 25 %. Loni bylo s přispěním výrobců obalů využito přes 100 tis.
tun obalového odpadu.

Ptala se Eva Horníčková

V mnoha evropských zemích slaví 11. listopadu hlavně děti svatého
Martina. Připomínají si noc, kdy se římský voják Martin rozdělil o svůj kabát s chu-
dákem. Při té příležitosti zve Českobratrská církev evangelická všechny žižkovké dě-
ti a jejich rodiče v sobotu 10. 11. od 14 do 18 h na Dětské odpoledne v Betlémské ka-
pli. Budeme si vyprávět a hrát legendu o Martinovi, nacvičíme písně a vyrobíme si
hezké lampiony pro nedělní slavnost. V neděli 11. 11. v 9.30 h jsou zvány všechny
generace k rodinné bohoslužbě, ve které děti představí, co v sobotu připravily. 
V 17 hodin se všichni sejdeme k rozezpívání před Betlémskou kaplí, pak rozsvítíme
své lampiony a vydáme se na Lampionový průvod po ulicích Žižkova. 
ČCE, Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 4, tel. 22 78 06 73, 22 78 20 02

● Zabezpečte svůj byt před vloupáním
(vstupní dveře od bytu opatřit kvalitním bez-

pečnostním zámkem, závorou apod.).
● Nezapomeňte na pojištění domácnosti.

● Pořiďte si pečlivou fotodokumentaci všech cen-
ných předmětů a případně sepište jejich výrobní čísla. V případě
odcizení tyto informace pomohou polici při pátrání a pojišťovnám
při likvidaci pojistné události.
● V případě dlouhodobé nepřítomnosti svěřte svůj klíč od bytu
spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pra-
videlně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
● Když je někdo neznámý za vašimi vstupními dveřmi, zachovej-
te klid, buďte ostražití. V žádném případě ihned nevpouštějte cizí
osobu do bytu a hovořte s ní pootevřenými dveřmi zajištěnými bez-
pečnostním řetízkem nebo závorou (MP hl. m. Prahy, Korunní 98,
Praha 10 zajišťuje pro seniory bezplatnou montáž bezpečnostních
řetízků - v případě zájmu je možno se obrátit na tel. 670 022 84).
● Při cestování v prázdném autobusu či tramvaji si sedněte poblíž
řidiče.

● Jako účastníci silničního provozu nezapomeňte, že ve vašem vě-
ku mohou být vaše reakce pomalejší.
● Nepřebíhejte vozovku před rychle jedoucím vozidlem, nedobí-
hejte tramvaj či autobus. Vozovku přecházejte po vyznačeném pře-
chodu pro chodce.
● Při případném fyzickém napadení využívejte prostředky indivi-
duální ochrany jednotlivce - zvukový poplašný signál, sprej apod.
● Jste-li napadeni nebo okradeni, oznamte to ihned na policii.
Každá ztracená minuta dopadení pachatele ztěžuje. 

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 3,
Cimburkova 18

Rádi předáváme Městské policii také poděkování Svazu dů-
chodců v Praze 3: Dne 1. 10. přednesli vaši pracovníci v Klubu
důchodců v Biskupcově ulici velmi podnětně přednášku o bezpeč-
nostní prevenci. Se zájmem jsme vyslechli jejich zkušenosti a ra-
dy, jak se máme my důchodci, ale i naši rodinní příslušníci ev. brá-
nit a zachovat v kritických situacích na ulici i v bytě. Rady jsme
vstřícně přijali a děkujeme za vaši práci za naši bezpečnost.

Dlouho očekávané babí léto, které si nyní po ušmouraném září vychutnáváme, nám dalo
pozapomenout, že je podzim a na okna bude stále častěji útočit nějaký ten větřík. A prá-
vě s ním si pohrávali všichni, kteří přišli změřit svůj umělecký či technický um na tradič-
ní Drakiádě na Křížku. Soutěž o nejhezčího, největšího, nejmenšího, nej nej draka při-
pravila Hospoda na Parukářce. Slunečnou, leč paradoxně poněkud bezvětrnou neděli
14. 10. výborně doplnilo několik dídžejů. O ceně pro absolutního vítěze, kterou získal
drak oceněný současně i cenou nejvýše vzlétlého draka, rozhodla hlavní porotkyně
Dračice Vzletná. Text a foto Stáňa Peričová
Informace o Drakiádě i dalším programu na Křížku najdete na www.parukarka.cz.

Grafik Karel Prášek (nar. 20. 5.
1950) jako syn novináře pobýval
již od dětství v cizině. Nejprve
v Asii, Francii navštíví v r. 1965
a o rok později již studuje na
École National Supérieure des
Beaux-Arts v Paříži. Navazuje
nejrůznější tvůrčí kontakty, vy-
stavuje a současně dále navštěvu-
je Beaux-Arts v St. Ouenu, speci-
alizovanou pro obor grafiky.
Přestože není v r. 1971 přijat na
pražskou AVU, dále tvoří a vysta-
vuje, první samostatnou výstavu
má v pražské Nerudovce v r.
1977, samostatně vystavuje i ve
Francii a Německu a jeho jméno
je zaneseno do Akounova sezna-
mu malířů ve francouzských ga-
leriích. Pokračuje v navazování
nejrůznějších uměleckých kon-
taktů jak doma, tak ve světě, na-
příklad v letech 1998 a 1999 do-
stává pozvání na 51. a 52.
pařížský „Salon de Mai“ a je vy-
zván ke spolupráci s UNESCO.

Eva Horníčková

O legendárním Járovi Cimrmanovi je mimo jiné známo, že byl horlivým propagátorem
sportu, zejména mezi vesnickou mládeží. Zda holdoval i volejbalu není jisté, ale určitě by
tak činil s největším zápalem. Naopak spolehlivě doložit lze, že známý cimrmanolog -
člen DJC a „hostinský“ v Hospodě Na Mýtince v jedné osobě - Václav Kotek se na Pra-
ze 3 tomuto sportu aktivně věnuje již několik let. Třicítka je krásné číslo, obzvláště pokud
jde o délku trvání sportovního klubu. Věnujme proto alespoň krátkou zmínku spolku
s mnohoznačným názvem A.C.Táborita - W.C., kterému vedení Gymnázia na Sladkov-
ského náměstí poskytuje právě 30 let každé pondělí zázemí a podporuje tak vrozenou sou-
těživost svých bývalých žáků i kantorů. U zrodu ACTWC byl velký propagátor volejbalu
a dodnes prezident klubu - profesor tohoto gymnázia Jiří Pišl. Promíchaný sbor jak „sta-
říků“, tak mladíků založil na Žižkově tradici srovnatelnou s anglickými veslařskými zá-
vody. Pokud se zastavíte v Hospodě Na Mýtince, najdete tam spolkový pohár a další cen-
né trofeje, které tuto rázovitou hospůdku zdobí. Třeba budete mít štěstí a setkáte se i se
samotným Járou Cimrmanem! Eva Horníčková
P.S. Neuvidíte-li Mistra živého, nezoufejte, protože ho jistě odhalíte na některém
z úsměvných obrázků Pavla Matušky, který v Hospodě Na Mýtince vystavuje do
30. 11. vždy od 15 do 01 h. 

Na Jifiáku se star˘mi záfiivkami

Dal‰í z názorÛ na PET obaly 

Zlatica Kašková z firmy IMP-servis objela s fotografiemi a obrázky z naší dub-
nové soutěže pro děti základních škol už celou Prahu!

Evropská komise v rámci přípravy novelizace směrnice o obalech a obalových
odpadech zpracovala studii nákladů a výhod plynoucích z opakovaného použití
a recyklace různých typů obalů a obalových materiálů. Studie konstatuje, že
PET obaly jsou nejvhodnějším obalem na nápoje jak z ekonomického, tak z hle-
diska ochrany životního prostředí (užívání vratných skleněných obalů i na krát-

ké přepravní vzdálenosti je 3x až 4x škodlivější). Studie je nejrozsáhlejší, ale bylo provedeno mnoho dalších, které došly k podobným
závěrům (např. v Rakousku a SRN). Při aplikaci na podmínky ČR se ukázalo, že ve srovnání s nevratnými PET obaly je celkový dopad
použití vratných skleněných lahví na životní prostředí více než dvojnásobný a že pokles výroby nápojů ve vratných obalech způsobený
změnou preference českých spotřebitelů nepřinesl dodatečné škody životnímu prostředí. Navíc se již od r. 1999 téměř všichni výrobci
minerálních vod podílejí, na základě dobrovolné dohody s MŽP ČR ve spolupráci se sdružením EKO-KOM, na financování tříděného
sběru v českých městech a obcích. Bylo prokázáno, že používáním vratných skleněných lahví ● vznikne za rok o 4200 t více skleníko-
vých plynů a o 1000 t více toxických aerosolů a polétavého prachu ● pro distribuci nápojů by bylo nutné použít o 1500 více nákladních
automobilů ● náklady spojené s používání vratných skleněných lahví jsou více než 3x vyšší i při zahrnutí nákladů na odstranění odpa-
du z nevratných obalů ● v důsledku zvýšené dopravy by na silnicích stoupla nehodovost nejméně o 0,2 %. 

Systémem, který zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, se jako jediná v ČR zabývá společnost EKO-KOM.
O krátké přiblížení jejich práce jsme požádali ředitelku pro vnější vztahy mgr. Hanu Hradeckou.

Den svatého Martina

Podzimní ekotoulky

Desatero rad pro seniory

Na „Slaìárnu“ moÏná pfiijde i Cimrman

... zpívali ve své nové písni newyorští Klezmatics na koncertě v Akropoli. Vystupovali zde
v rámci Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury DEVĚT BRAN. V de-
víti městech české republiky se otevřely brány synagog, divadel, hudebních a výstavních
síní. V rámci festivalu proběhly debaty o terorismu, extremismu a toleranci a přehlídka
filmů podle scénářů Arnošta Lustiga. Od 16. listopadu do 15. prosince bude v Křížové
chodbě Karolina výstava fotografií Milana Davida a objektů sochaře Vladimíra Preclíka
pod názvem „Víra v kameni“. -red-

Obrazy Karla Práška si ve výstavní síni ATRIUM Čajkovského 12 můžete prohléd-
nout od 1. 11. (vernisáž v 18 h zahájí J. Urban a J. Černý) až do 26. 11.

Pozvání na výstavu

Bojím se toho, co udûlá‰ ve jménu svého boha

V naší mateřské škole Na Balkáně i letos pokračujeme v pro-
gramu ekologické výchovy a k tomu patří i poznávání přírody
ve všech jejích podobách i seznámení s tím, jak k životnímu
prostředí přistupovali naši předci. Na „ekotoulky“ - pozorování
podzimní přírody - jsme vyrazili jednoho říjnového dne, kdy
slunce dokazovalo, že v Čechách může být indiánské léto. Po-
labská krajina kolem národopisného muzea v Přerově n. Labem
předváděla barevnou podzimní podívanou. Nasávali jsme atmo-
sféru života venkovského lidu z konce 18. století, vzduch voněl
bylinkami z babiččiny zahrádky a včelím voskem z dřevěných
nástrojů. Do houbami vonícího lesa v osadě Kersko je to z Pře-
rova jen skok. Pozorování a poznávání prvních podzimních zna-
ků přírody bylo pro děti hračkou. Vždyť rozhovory na toto téma
jsou pravidelnou součástí každodenních činností ve školce. Ta-
dy si děti mohly své znalosti ověřit všemi smysly - prohlédnout,

osahat, očichat i ochutnat. Nasbírali jsme množství přírodnin, a tak máme atmosféru podzimního lesa ve třídě. Výlet plný pohody a kli-
du podzimu se stal další součástí naší celoroční práce s dětmi v oblasti ekologie. Romana Matějčková, učitelka MŠ Na Balkáně

Drak + Drak = Drakiáda
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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. 
Pokud máte zájem o některého z pejsků, uveďte, prosím, také číslo kartotéky.
� 1773-01 PES, jezevčík, 4,5letý, čerý s pálením. Nalezen 7. 9. na Žižkově. Na krku
měl černý kožený obojek, kulhal na levou přední nohu, nyní léčen v útulku.
� 1577-01 FENA, dalmatin, 4,5letá, bílá s černými tečkami. Nalezena 12. 8. na Žižko-

vě. Je velmi přítulná, vhodná i do bytu.
� 2026-01 PES, tříletý jezevčík, standard-
ní velikosti. Nalezen 10. 10. bez obojku na
Žižkově. Hodné zvíře vhodné i do bytu.

Kdo mû chce?

�

IV. ročník dalšího hudebního festivalu na Praze 3 pořádá Stani-
slav Barek a hl. m. Praha za podpory Velvyslanectví Španělska
v Praze, MČ Praha 3 a Praha 7 a dalších, záštitu převzal mj. sta-
rosta Milan Český.

● po 5. 11. 19 h - „Andrea Benzoni“ (I) - zasedací síň OÚ Chýně, Hlavní ul. 
(blues, jazz, rock, ragtime aj.)
● út 6. 11. 19 h - „Ragtime, Blues, Jazz, Rock a jiné speciality“ 
Slavnostní zahájení - Konferenční sál Raiffeisen spořitelny, Koněvova 2747, Praha 3,
Benzoni (I), A. Khaled (F), S. Barek & A. Ghali, E. Heyrovský
● st 7. 11. 19 h - „Ragtime, Jazz, Blues, Rock a jiné speciality“ - Městské divadlo,
Teplická 75, Děčín (účinkující ze dne 6. 11.)
● čt 8. 11. 20 h - „Profesor a studenti“ - Klub Malaché, Blanická 28, Praha 2, 
kytara a vyprávění - J. Jirmal, A. Khaled (rubab), M. Klaus a S. Barek 
(komorní večer o vztahu profesora a žáků spojený s hudbou)
● pá 9. 11. 19.30 h - „Legendy české kytary“ - Žižkovské divadlo, Štítného 5, Praha 3,
prof. M. Zelenka, prof. J. Jirmal - společně vystoupí: M. Klaus, R. Dašek, P. Dvorský,
V. Žižka (klasika, jazz)
● so 10. 11. 19 h - „Češi v zahraničí“ (koncert u příležitosti udělení titulu profesor
M. Zelenkovi) Konzervatoř v Praze - Pálffy Palác, Valdštejnská 14, Praha 1,
J. Irving (Hol.), M. Matoušek (SRN), prof. M. Zelenka (klasika)
● po 12. 11. 19.30 h „Aquíles Báez“ (Venezuela) - koncertní síň Atrium, Čajkovské-
ho 12, Praha 3, kytara, Cuatro-venezuelský lidový nástroj (venezuelský folklor, zajímavé
úpravy skladeb mnoha žánrů)
● st 14. 11. 19 h - „Koncert studentů a absolventů českých uměleckých škol“ 
- Aula TGM v ZŠ Ortenovo nám. 34, Praha 7, J. Havlíková, P. Šípová, T. Vychytil trio
(klasika, jazz)
● po 19. 1. 19.30 h - „Mr. Raphael Merengue de Cordoba & spol.“ (Špan.) 
- Divadlo Na prádle (býv. Janáčkova síň v budově ČHF) Besední 3, Praha 1. 
Večer pravého španělského flamenca - R. Merengue - kytara, D. Rodriguez Calero - tanec,
R. Churumbaque - zpěv (flamenco)

Mistrovské třídy a semináře pro studenty uměleckých škol:
6. 11. 15.30 h - Andrea Benzoni - Konzervatoř Jaroslava Ježka
7. 11. 14 h - Jiří Irwing - Konzervatoř v Praze
Info na www.volny.cz/kytara-n-zanry

Družstevní zá-
ložna - co vás při
vyslovení těchto
dvou slov napad-
ne jako první?
Tuneláři, zloději
a podvodníci?
Každá mince má
ale dvě strany.

Na jedné stojí fakt, že zkrachovaly záložny,
které měly ve správě více než 80 % všech
vkladů, a co těch zbylých 20 %? Existují
samozřejmě i dnes a po těchto těžkých le-
tech se konečně začínají probírat k životu.
Do jedné z fungujících záložen jsme se za-
šli podívat, abychom si promluvili, jak to
vidí oni:
● Co si myslíte o družstevních záložnách?
Kampeličky mají dlouhou tradici u nás i ve
světě. Ve většině zemí se těší vysoké popu-
laritě a zájmu veřejnosti. Nemusíme chodit
daleko, stačí se podívat do sousedního
Rakouska, Německa nebo do vzdálenější
Francie, Holandska, Irska a za oceán do
USA a Kanady. Všude tam úspěšně fungu-
jí družstevní a úvěrová družstva. Jsem
přesvědčený, že družstevní záložny mají
i u nás své místo a mají svým členům 
a klientům co nabídnout. Nyní samozřejmě
ve světle očekávané novely zákona

87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech lze očekávat zlepšení postavení
družstevních záložen i u nás.
● Mohl byste charakterizovat tuto oče-
kávanou novelu?
Novela zákona 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech mění zákon v jed-
nom velice důležitém aspektu, a tím je bez-
pochyby pojištění vkladů. Vklady budou
nyní pojištěny až do výše 400 tis. Kč,
z momentálního stavu, kdy jsou pojištěny
pouze do 100 tis. Kč. Tímto krokem chce
vláda České republiky bezpochyby oživit
důvěru široké veřejnosti v družstevní ban-
kovnictví.
● Vaše družstevní záložna přežila krizi
kampeliček, jak se rozvíjí dnes?
V každém oboru jsou firmy, které jsou ús-
pěšné a neúspěšné. FIDELITY patří mezi
ty úspěšné. Staráme se o více než 260 re-
gistrovaných členů a objem svěřených
vkladů dosahuje 45 milionů. Vždy jsme se
hlásili k původním myšlenkám záložen, te-
dy k lidské vzájemnosti. Chceme se sou-
středit na pokrývání potřeb našich členů,
na ně směřujeme naše vkladové i úvěrové
produkty.
● Myslíte, že můžete konkurovat ban-
kám?
V žádném případě nechceme ani nemůžeme

bankám konkurovat v oblasti platebního
styku. Jedinou oblastí, kde skutečně ban-
kám konkurovat můžeme, jsou úvěry, a po-
chopitelně výhodnější úrokové sazby na
účtech termínovaných vkladů a dalších
vkladových produktů.
● Vaše úrokové sazby se pohybují až do
8,5% ročně. Jakým způsobem dosahuje-
te vyšších úrokových sazeb než nabízejí
banky?
Naše záložna funguje trochu jinak než ban-
ka. Je to jednoduché, když přijdete jako
klient do banky a uložíte si například na
běžný účet 20 000 Kč, tak vám banka tuto
sumu úročí např. 0,5 % ročně. Když tuto
sumu složíte do záložny a udělá to tak dal-
ších 100 lidí, vznikne suma 2 000 000 Kč,
kterou když záložna vloží na svůj účet
u banky, dostává lepší úrok (až 4,3 % p.a.),
než je tomu v případě jednotlivce. Shro-
mážděním finančních prostředků získává-
me výhodnější podmínky na většinu ban-
kovních služeb. Díky tomu a díky výnosům
z úvěrů můžeme našim členům úročit např.
termínované vklady až 8,0 procenty ročně
a přitom jim vést účty zdarma.
Děkuji za rozhovor.
Táboritská 23 (hotel Olšanka), Praha 3, tel.
02/670 92 268, e-mail: dotaz@fidelity.cz 

PR článek

Skupina drnkacích hudebních nástrojů, z nichž nejstarší jsou brač, bugarie, bizarnice, které pocházejí z počátku
20. století z Jugoslávie.
Náš soubor je jediný v Praze, který udržuje tuto tradici (v záp. Čechách jsou to zase „Plzeňští tamburaši“). Naším sponzorem je Tele-
com, sídlící v Olšanské na Praze 3, který nám umožňuje nácvik kapely. Po celou dobu programu hrajeme a zpíváme známé skladby na-
šich i zahraničních autorů, např. Vacka, Vejvody, Poncara, Hašlerovky, lidové písně i klasická hudební díla, takže všichni naši příznivci,
hlavně senioři, si s námi zazpívají a zavzpomínají na mladá léta. ● Zveme vás na dvouhodinový společný koncert Pražských a Plzeň-
ských tamburašů - našich hostů, který se koná 24. 11. ve 14 h ve známé restauraci Na Vlachovce v Praze 8 (stanice Na Stírce). Sr-
dečně zveme všechny milovníky populární hudby a dobré zábavy. Vstupenky budou na místě koncertu. ● Do svých řad přijímáme hu-
debníky, kteří mají zájem hrát na drnkací nástroje - tel. 24 25 72 28, ing. Černý. Ing. Miloš Černý, vedoucí souboru

9. ročník Starostova poháru odstartoval
Na schůzce učitelů tělesné výchovy se mj.
schválil termínový kalendář na 1. pololetí
a Propozice. V říjnu pohár tradičně startuje tur-
naji v malé kopané. Mladší žáci hráli podle vy-
losování ve skupinách a loňské vítězství se po-
dařilo obhájit jen ZŠ Lobkovicovo n. Prvenství
ve 2. a 3. skupině si vybojovali chlapci ze ZŠ
Lupáčova a Havlíčkova nám. Jejich souboje ve
finále nepostrádaly bojovnost a technickou vy-
spělost, elán nezchladil ani vydatný déšť. Ve fi-

nále nejlépe hráli reprezentanti ZŠ Lobkovico-
vo n., kteří oběma svým soupeřům nastříleli
čtyři branky. Díky lepšímu poměru, při bodové
shodě, získala druhé místo Lupáčova. Starší žá-
ci odstartovali Žižkovskou ligu v malé kopané
- 9 družstev hraje systémem každý s každým.
Vítěze budeme znát až v polovině května příš-
tího roku. Zatím se daří předpokládaným favo-
ritům - FC Jiřák, Chelčického. K příjemným
překvapením patří výkony FC Slezská a Panel
Boys. Masovou účast tradičně zaznamenává
přespolní běh družstev, náročná trať na Krejcár-
ku nastavuje zrcadlo fyzické vyspělosti a psy-
chické odolnosti každému, kdo se na ni vydá.
Přestože rozdíly mezi prvním a posledním byly

i několikaminutové, nikdo nevzdal! Pořadí v cí-
li se sčítala a výsledná umístnění prvních 4 zá-
vodníků z každého družstva stanovila počet zís-
kaných bodů a určila celkové pořadí.
V kategorii ml. žáků nejrychleji běžela ZŠ Je-
seniova před n. Jiřího a Lupáčovou. V kategori-
ích ml. žákyň opět dominovalo družstvo ZŠ Je-
seniova. Na dalších medailových pozicích si
Lupáčova vyměnila místo s n. Jiřího. Ve st. žá-
cích Jeseniovu na nejvyšší metě vystřídali běž-
ci z Lobkovicova n. Atleti z Jeseniovy skončili
druzí, třetí n. Jiřího. V kategorii st. žákyň se
o prvenství dělila Jeseniova s Lupáčovou.
Bronzovou medaili si vybojovala děvčata
z Pražačky. (vk)

PROGRAM
● 6. 11. v 19.30 h Jan Petránek a pěvec-
ký sbor, Betlémská kaple na Žižkově,
Prokopova 4: dále M. Smrčka - trubka,
J. Hošek - varhany
● 7. 11. ve 20.01 h Nad střechami Žižko-
va - Pod střechami Paříže - české a fran-
couzské šansony v Žižkovké věži, Mahlero-
vy sady: M. Balejová - zpěv, P. Jahodová -
harfa, J. Hošek - klavír, J. Tůma - průvodní
slovo (vyprodáno!)
● 13. 11. v 19.30 h Jan Žižka znovu do-
bývá Vítkov, Armádní muzeum Historické-
ho ústavu AČR na Vítkově, U Památníku 2,
jazzový koncert: V. a J. Žižka - bicí nástro-
je, K. Žižková - zpěv, F. Raba - kontrabas,
K. Marek - klavír, P. Tomšíček - pozoun
● 16. 11. v 19.30 h Žižkov a Anglie 
- Závěrečný koncert festivalu ke státnímu
svátku ČR, nová aula VŠE, nám. W. Churchilla: Filharmonie Hradec Králové, J. Hošek
- violoncello, J. Malát - dirigent (mj. Antonín Dvořák „Novosvětská“)
Předprodej a program v prodejně T.T.T. - Táboritská 26, tel/fax 6277131. 
Vstupenky na místě hodinu před koncertem www.zizkov.cz/festival

Stáňa Peričová, foto Michaela Púčiková, Jan Dostál

Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim se blíÏí k závûru

KYTARA NAP¤Íâ ÎÁNRY FIDELITY, druÏstevní záloÏna

Letos poprvé mohli již většinou pravidelní návštěvníci zajít na koncerty duchovní hudby tam, kam se běžně nepodívají, např. do pravo-
slavného chrámu Zesnutí přesvaté bohorodice na Olšanských hřbitovech nebo na náměstí Barikád do prostor Žižkova sboru Církve čes-
kosl. husitské. Milovníci hudby (a to nejen ti místní) spolehlivě zaplňovali koncertní sály i kostely, mj. také sv. Prokopa na Sladkovské-
ho náměstí, kde byly jeho sic neogotické, přesto akusticky dokonalé prostory tím správným místem pro výborný výkon sopranistky,
dalších sólistů a Pražského katedrálního sboru. Přítomným se také představil zdejší farář M. Szabo. Nově posluchači zavítali do bývalé-
ho kina Flora v budově VZP v Orlické na koncert „Flora znovu zahajuje“ se Smyčcovým kvartetem Apollon, které do posledního mís-
tečka vyprodaný sál nechtěl pustit ani domů. Poprvé také festival přišel za dětmi do Integračního centra Zahrada. A co se tam všechno
událo, pro vás popsala naše zpravodajka Michaela Púčiková:

V zemi  krále Miroslava
Jestli si, milé děti, dobře pamatuji, tak v zemi dobrého krále Miroslava všichni jen zpívali a tančili a veselili se a byli nekonečně a ne-
snesitelně štastni. A proto, že jsme už asi vyrostli z oněch kouzelných a bezstarostných časů, můžeme se podívat do pohádky jen někdy
a jen na chvíli, třeba v září, a to dvacátéhosedmého. Na zahradě Zahrady v ulici u Zásobní zahrady v kouzelný čtvrtek chvilku pršelo
a chvilku svítilo sluníčko a když se pejsek i kočička usušili, přišly na začátek děti z orchestru zobcových fléten Aulodie a pískaly a pís-
kaly, až se hory a doly zelenaly, a možná by se i daly do tance, kdyby menuet nebyl taneček tak pro porcelánové princezny a napudro-
vané rokokové figurky z časů Wolfganga Amadea.
A pak přišel král Miroslav a přečetl všem hodným dětem a hodným dospělým (jiní totiž v dočasném zahradním království nebyli) po-
hádku o krásné, ale pyšné princezně, kterou vyléčí krásný a moudrý princ.
A pak také na trakaři se hrálo divadlo. Nebyli tam sice žádní princi, žádné krasavice, kralevici, kočár, klenoty a kletby, zato veselí pá-
nové z pouličního divadla Trakař, kteří si chtěli upéct v hrnci, který neměl dno, zajíce, který jim utekl.
A také o kuřátku, které mělo tak strašně dlouhé jméno, že by to zabralo celé Radniční noviny, kdybych ho chtěla říct, a to kuřátko bylo
hloupé a zlé, že se to nedalo vydržet, vyprávěli. A nakonec ještě zahrály nejšikovnější slečny nejkrásnější skladby pro zobcové flétny.
A jestli chcete vědět, jak dopadlo to zlé a hloupé kuřátko, co mělo tak strašně dlouhé jméno...Tak to vám musím říct, že dopadlo tak
špatně, jak dopadnou všechna ošklivá a hloupá kuřátka.
A pak zazvonil zvonec (možná to byla devítka z Ohrady) a pohádkám na zahradě byl, milé děti, konec.

�

Interview s ing. Markem Tureckým, předsedou představenstva FIDELITY, družstevní záložna

PraÏ‰tí tambura‰i slaví 91. v˘roãí

SPORT

Pátý ročník tradičního hudebního festivalu nabízí i ve své závěrečné části opět řadu dalších neobvyklých míst
i koncertů. Jeho neúnavný organizátor a zakladatel Jiří Hošek se na většině z nich představil také jako violon-
cellista, varhaník a hráč na nejrůznější nástroje.

R. Lukavský

Aulodie
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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

■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu ne-
bo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 227 201 86 nebo 0607 214 190
■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481, 227 16 907
■ Koupíme Děti z Bullerbynu a knihy Pet-
ra Síse. Tel. 684 67 98
■ Prodám in-line brusle zn. Bauer č. 7,
v dobrém stavu za 1000 Kč (pův. 2500
Kč). Tel. 22 780 705
■ Levně prodám dva pánské obleky na cca
190 cm. Tel. 22 720 303
■ Absolventka Stř. ped. školy nabízí hlí-
dání dětí od 2 let v odpol. a večerních
hodinách. Možnost rozvíjení dítěte po
hudební, výtvarné i jazykové stránce.
Tel. 86 88 66 10
■ Hledáme hodnou chůvu na pravidelné
hlídání miminka (1/4 roku). Ideální je
paní s praxí v oboru zdravotnictví či pe-
dagog. Nabízíme příjemné prostředí
v solidní rodině, pravidelný plat a další
výhody (pojištění). 
Volejte 0602 307 207, pí Šťastná
■ Máte vlhko v bytě, skladu, sklepě? -
Švédský pohlcovač torbollen funguje -
spolehlivě a dlouho. Za 199 Kč a ná-
hradní náplně za 60 kč. Dodá Mars
Praha 3, Chvalova 8,  tel. 02/ 22 71 24 30
■ Doučím NJ žáky ZŠ - docházím. 
Tel. i zázn. 22 71 95 28
■ Dámská krejčová nabízí šití oděvů - suk-
ně, kostýmy, halenky - krátké termíny. Tel.
22 78 25 33, 0724 280 329

■ 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
■ Hotel Grand Roháčova 18 přijme
údržbáře, vhodné i pro důchodce
■ Ortopeda na částečný i plný úvazek
hledá soukr. ambulance v Praze 3 Pod-
mínkou je I. atestace. Prac. doba dle doho-
dy. Volejte 0602 307 207  pí Šťastná
■ Astrologické poradenství, výklad ta-
rotových karet i po telefonu. Ing. Seifer-
tová. Tel. 6276507, 0607 679 674
■ Levné PC kurzy na ZŠ Jeseniova P3.
Od 6. 11. WORD, od 8. 11. EXCEL.
Tel. 0606 419 874
■ Pravidelné úklidy domů, svědomitě,
za slušné ceny. Tel. 0603 797 851,
e-mail: jirisabacky@volny.cz
■ Opravy praček Whirpool, Tamat
a Tatramat. Tel. 684 06 61, 0603/360 136
■ 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

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

■ 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
■ Prodám samostatnou garáž na Krej-
cárku. Tel.  697 44 36, 0602 252 473
■ Vyměním 2+1, státn, Baranova ul. I. kat.,
91 m2, 2. patro, výtah, balkon, komora, tel.
za 2 menší na Praze 3. Tel 627 72 79 nebo
0608 819 249
■ Vym. 1+1 I.kat P–3 priv. za větší st.
P–3, 2. Tel. 22 71 03 43
■ Výměna 2+kk 45m2, P3 - Vinohrady,
obecní, cihl, 3 roky po rekonstrukci,
3p + výtah za  3+1 obec. (cca 80m2).
Tel. 22 82 44 76, 22 71 92 20 – večer
■ Vyměním st. byt 2+1 Jarov za větší jen
státní. Tel.  84 81 81 45, 0603 473 156
■ Vyměním 3+1, II.kat. 65m2 v P3 (slušný
majitel) za menší byt. Tel. 22 78 15 39
■ Pronajmu garáž zděnou Chmelnice. Tel.
819 113 63 
■ Pronajmeme nebytový prostor v blíz-
kosti Vinohradské  třídy (Flory). 90 m2

provozní plochy (přízemí, vchod z ulice)
a 25 m2 sklad. Možné jako restaurace.
Kontakt 0607 787 836
■ Pronajmeme nebytový prostor v blíz-
kosti Vinohradské třídy (Flory). 31 m2

provozní plochy (suterén, vchod z ulice).
Možné jako kancelář, dílna s nehlučným
provozem. Kontakt  0607 787 836
■ Koupím členství v LBD Praha 3 nejlé-
pe od nebydlícího člena LBD. Převodní
poplatky hradím. Cena do 15 000 Kč.
Tel. 0602 619 253

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
a zprac. podn. záměrů

mluvíme anglicky a rusky,
zajišťujeme i kancelářské služby.

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

Zemní plyn je zcela právem označo-
ván za zdroj energie, který má díky
svým vlastnostem minimální dopad
na životní prostředí. Při jeho spalová-
ní se vyprodukuje mnohem méně
škodlivin než při spalování pevných
a kapalných paliv, nevznikají žádné
saze ani prach. Důvody, které mluví
jednoznačně pro plyn, můžeme shr-
nout do deseti základních bodů.

1. Dostatečné zásoby. Zemní plyn
je jediným palivem, jehož zásoby ne-
klesají, ale rostou.
2. Vysoký energetický obsah. Zem-
ní plyn má vyšší energetický obsah
než tuhá paliva a je v tomto ohledu
srovnatelný s kapalnými. Účinnost
plynových spotřebičů je ve srovnání
se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva
vyšší. Pro vytápění je zemní plyn ze
všech primárních paliv nejefektivnější.
3. Úsporný provoz. Výrobci plyno-
vých spotřebičů věnují velkou pozor-
nost dalšímu zvýšení hospodárnosti
využití energetického obsahu zemní-
ho plynu. Plynové spotřebiče nabíze-
jí uživateli rychlou a snadnou regulo-
vatelnost. Zákazník si může zatopit
skutečně jenom když potřebuje a ne-
platí za dodávku tepla např. v dopo-
ledních hodinách či o dovolené. Platí
pouze to, co skutečně spotřebuje.
Moderní plynové spotřebiče totiž do-
káží pracovat i s navoleným časovým
programem. Při využití zemního ply-
nu zákazník také nemusí platit žádné
ztráty způsobené rozvodem topného
media. 
4. Ekologie přepravy. Doprava zem-
ního plynu od naleziště až ke konco-
vému odběrateli samostatným distri-
bučním systémem je díky uložení
pod povrchem nezávislá na klimatic-
kých poměrech a veřejných komuni-
kacích. Zároveň nenarušuje ráz kraji-
ny. Výstavba plynovodů je spojená
s minimálním záborem půdy, která se
ve většině případů vrací svému pů-
vodnímu účelu.

5. Ekologie použití. Spalováním
zemního plynu vzniká ve srovnání
s ostatními palivy několikanásobně
méně látek, které nepříznivě působí
na životní prostředí. Přesto výrobci
věnují pozornost nejen zlepšení pro-
vozních vlastností, ale zejména další-
mu snižování škodlivých emisí.
6. Mnohostranné použití. Vedle
známých způsobů využití (vaření, pří-
prava TUV, topení) nachází plyn stále
větší uplatnění v průmyslu, při výrobě
elektrické energie a v dopravě (po-
hon motorových vozidel). Řada od-
větví (např. sklářství) se dnes bez
použití zemního plynu neobejde.
7. Komfort obsluhy spotřebiče.
Použití moderního plynového spotře-
biče pro vytápění ve spojením
s vhodným regulačním zařízením
znamená pro odběratele omezení
obsluhy zařízení na minimum – před
topnou sezónou stačí spotřebič za-
pnout a po skončení vypnout.
8. Úspora investičních nákladů.
Odběratel zemního plynu je přímo
napojen na distribuční síť. Nemusí
proto budovat sklad na tuhá paliva
nebo zásobník na kapalná paliva ani
zajišťovat dodávky těchto paliv.
9. Perspektiva pro výrobce i odbě-
ratele. Díky vynikajícím užitným
a ekologickým vlastnostem zemního
plynu a dlouhodobé perspektivě jeho
užití jsou nadále vyvíjeny ekologicky
příznivější a efektivnější technologie
pro jeho využití.
10. Spolehlivost dodávek. Zemní
plyn je jediným palivem na tuzem-
ském trhu, které je odběrateli k dis-
pozici 24 hodin den-
ně 365 dní v roce. Tak
si mohou odběratelé
zemního plynu zato-
pit a vykoupat se,
kdy chtějí. Díky tomu
neznají pojem topná
sezóna nebo letní od-
stávka teplé vody.

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

www.ppas.cz

DESET DŮVODŮ PRO ZEMNÍ PLYN

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

Finanční půjčky bez zástavy a ručitele
20 000 – 200 000,- Kč

Bezplatná infolinka – 0800 555 666
Internetová adresa- www.profireal.cz

Kontaktní adresa - Wuchterlova 5, Praha 6
Tel. 20 39 81 37

Obchodní zástupce: 0607 551 413

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.

PRODÁME GARÁŽOVÉ STÁNÍ č. 72
V podzemí objektu Buková na Jarově za 140 000,- Kč.

AVANCO s.r.o. Nad Nuslemi 7, Praha 4, 
Tel 61 22 49 51 (8-16), 684 81 09 (19-22) 

fax 61 22 49 50

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 11.

KURZY
VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA
Út, St, Čt cena: 860 Kč/ pol.
pro děti MŠ, ZŠ mládež i dospělé
info: K. Němcová
VÝROBA LOUTEK A LOUTKOVÉ
DIVADLO
Po 16.45 h, cena: 750 Kč/pol.
info: P. Červenková
HISTORICKÝ TANEC A COUNTRY
TANEC
Út 15 h, cena: 500 Kč/pol.
tanečně-pohybová průprava
info: P. Červenková
SCÉNICKÝ TANEC
Út 14.50-16 h, cena: 460 Kč/pol.
pro dívky 6-9 let
info: J. Bendová
TAIJI
Út 13.15-14.15 h, cena: 300 Kč/pol.
děti 5-9 let, v ZŠ K Lučinám
info: Z. Pipková
FIT KLUB A KLUB MRŇOUSŮ
St 9-12 h, cena: 40 Kč/lekce
kondiční cvičení, aerobic, posilování,
relaxace a hlídání dětí s programem
info: Z. Pipková
AEROBIK PRO MŠ I ZŠ
Čt od 13,30 h, cena: 270 a 390 Kč/pol.
info: J. Bendová
CVIČENÍ PRO SENIORY, JÓGA
Čt od 9,30 nebo od 10,45 h. cena 400
a 510 Kč/pol. 
info: J. Bendová

AKCE
FIT VÍKEND PRO ŽENY
So 10. 11. 10-17 h cena: studenti 80 Kč,

ostatní 220 Kč
břišní tance,power ball,aerobic,aqua-
aerobic,body styling…
info: J. Bendová 
OTEVŘENÍ KLUBU BEZTÍŽE
Čt 1. 11. 14-20 h, vstup volný
pro děti i mládež
přijďte prožít odpoledne bez tíže –
internet, fotbálek, šipky, poslech hudby,
soutěže o ceny
info: Z. Pipková
KURZ KERAMIKY PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ
So 3. 11. a 10. 11. 14 h, cena: 350 Kč
info: K. Němcová
VÝTVARNÝ KLUB
Pá 9. 11. 14 h, cena: 20 Kč
info: K. Němcová
ARTETERAPIE
St 31. 10. 18 h, cena: 65 Kč
pro mládež i dospělé
práce s barvou, barevné příběhy
info: P. Červenková
AKCE V DOBĚ PODZIMNÍCH
PRÁZDNIN
TURNAJ VE FLORBALU
Po 29. 10. od 10 h, startovné 20 Kč
DRAKIÁDA
Po 29. 10., cena: 70 Kč/oběd
PC HERNA 
Út 30. 10. 10-17 h, cena: 15 Kč
PODZIMNÍ TUTRNAJ VE STOLNÍM
TENISU 
Út 30. 10. od 10 h ZŠ Havl.náměstí
PODZIMNÍ TUTRNAJ V SÁLOVÉ
KOPANÉ 
Út 30. 10. od 10 h
KONTAKTUJTE NÁS JIŽ TEĎ

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

PROGRAM – ŘÍJEN-LISTOPAD 2001

L I S T O PA D

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. pá Blaník
4. ne 16 a 19 h Švestka
6. út Cimrman v říši hudby
7. st Dobytí severního pólu
8. čt Vražda v salónním coupé

18. ne 16 a 19 h Záskok
21. st Švestka
22. čt Švestka
25. ne 16 a 19 h Němý Bobeš
27. út Hospoda na mýtince
DIVADLO KONZERVATOŘE

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

12. po M. Calábek: Zavraždění svaté
Celestýny

19. po Labiche, Courteline: Vražda na
uhelném trhu a Tichá domácnost

26. po S. Shepard: Mámení mysli
PREMIÉRA

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
9. pá 19.30 h Koncert: LEGENDY ČESKÉ

KYTARY, M. Zelenka, J. Jirmal
11. ne 19.30 h Koncert: Šlapeto
13. út Voltaire: CANDIDE aneb

optimismus, Městské divadlo Most
30. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, aby

bylo přímo veselo
TEATRO ENERGETIKO 2001
14. st B. Polívka: Don Quijote, 

divadlo B. Polívky, Brno
15. čt P. Süskind: Kontrabas, 

Štúdio L&S Bratislava
16. pá L. Balák a kol.: Komediograf

HaDivadlo Brno

PŘEDPRODEJ: Předprodejní kanceláře
TICKETPRO. Pokladna ATRIA - předpro-
dej zahájen 17. 10. (otevřeno ve dnech ko-
nání koncertů hodinu před začátkem) Telefo-
nická rezervace vstupenek na č. 22721838

1. čt 18.30 Vernisáž výstavy - Karel Prášek
5. po 19.30 J. Pelikán - flétna, P. Přibyl -

viola, Z. NěmečkovÁ - varhany
7. st 19.30 Cyklus koncertů české

a světové hudby 20. století
Soubor Tuning Metronomes.

8. čt 19.30 KUMURA - F. Kučera -
trubka, křídlovka, ghatam, J. Mucha -
sitar, akustická kytara, zpěv, T. Reindl
- tabla, didgeridoo, tibetské mísy. 

12. po 19.30 KYTAROVÝ RECITÁL -
Aquíles Báez (Venezuela) 
Festival „Kytara napříč žánry“

13. út 19.30 Penguin Quartet - Slavnostní
koncert u příležitosti 200. veřejného
vystoupení souboru

14. st 19.30 Smíšený komornÍ sbor
Pražští pěvci - Koncert k poctě J. B.
Foerstra

15. čt 19.30 Pěvecký sbor Mišpacha
17. so 15 Quartetto Telemann

PRO SENIORY VSTUPNÉ 10 Kč
19. po 19.30 Koncert souboru Musica

Poetica k 1700. výročí obrácení
Arménie ke křesťanství

20. út 19.30 Pěvecký recitál – Z. Musil -
baryton

21. st 19.30 Cyklus koncertů české
a světové hudby 20. století
Soubor Tuning Metronomes.

22. čt 19.30 Setkání se souborem Musica
Bohemica a jeho hosty

27. út 19.30 Irena Budweiserová a přátelé
28. st 19.30 Ensemble Martinů 
29. čt 17 Vernisáž výstavy - B. Gemrot
30. pá 19.30 Dudy hrají všudy

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
2. 11. - 25. 11. KAREL PRÁŠEK - obrazy
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.
Přehlídka filmů INGMARA BERGMANA

1. čt 18 LÉTO S MONIKOU 
20.30 VEČER KEJKLÍŘŮ 

2. pá 18 ÚSMĚVY LETNÍ NOCI 
20.30 SEDMÁ PEČEŤ 
23 ROK KONĚ

3. so 18 a 20.30 LESNÍ JAHODY 
23 MAZACÍ HLAVA

4. ne 18 TVÁŘ 
20.30 PRAMEN PANNY 

5. po 18 ĎÁBLOVO OKO 
20.30 JAKO V ZRCADLE 

6. út 18 HOSTÉ VEČEŘE PÁNĚ 
20.30 MLČENÍ 

7. st 15.30 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS – FK pro SŠ
18 MLČENÍ 
20.30 PERSONA 

8. čt 18 a 20.30 HODINA VLKŮ 
9. pá 18 ŠEPOTY A VÝKŘIKY 

20.30 SCÉNY Z MANŽELSKÉHO
ŽIVOTA 
23.30 PARALELNÍ SVĚTY

10. so 18 PODZIMNÍ SONÁTA 
20.30 ZE ŽIVOTA LOUTEK 
23 PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE

11. ne 17.30 a 21 FANNY A ALEXANDER 

12. po 18 TŘI BARVY – MODRÁ /FK/
20 PIANISTKA

13. út 18 TŘI BARVY – ČERVENÁ /FK/
20.30 PIANISTKA

14. st 15.30 LÁSKA JE LÁSKA – FK pro SŠ
18 LÁSKA JE LÁSKA
20.30 NEVĚRA

15. čt 18 POHÁDKA POHÁDEK
19.30 AMINOVANÝ OBČASNÍK –
profil AURELA KLIMTA 

16. pá 18 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL /FK/
20.30 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/ 
23 SPALOVAČ MRTVOL

17. so 18 a 20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU
23 TMAVOMODRÝ SVĚT

18. ne 18 a 20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU

PŘEHLÍDKA FILMŮ PRODUKČNÍ
SKUPINY REGINY ZIEGLER 
19. po 18 FABIAN 

20.30 Slavnostní zahájení
přehlídky + EROTIC TALES –
POWERS, SAMBOLICO, REFÝŽ 

20. út 18 R. W. FASSBINDER –
POSLEDNÍ ROK 
20.30 KAMIKADZE 1989 

21. st 15.30 TANEC V TEMNOTÁCH –
FK pro SŠ
18 PODEPSÁNO: A. WAJDA 
20.30 KORCZAK 

22. čt 18 RODINA ZNAMENÁ DOMOV 
20.30 SÓLO PRO KLARINET

23. pá 18 MOJE DCERA PATŘÍ MNĚ 
20.30 PO PŮLNOCI 
23 SEX PISTOLS DĚS A BĚS

24. so 18 PORNOGRAFICKÝ VZTAH
20.30 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR
23 JÍZDA

25. ne 18 MILENCI
20.30 TO JE MÉ TĚLO

26. po 18 TANEC V TEMNOTÁCH
20.45 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI /FK/

27. út 18 AMORES PERROS 
20.45 AMORES PERROS – premiéra

28. st 15.30 SILNICE - FK pro SŠ
18 a 20.45 AMORES PERROS 

FK PRO NÁROČNÉ
29. čt 18 SBOHEM MŮJ SLADKÝ

DOMOVE /FK/

20.30 KAPKY DEŠTĚ NA
ROZPÁLENÝCH KAMENECH /FK/

30. pá 18 SNY AKIRY KUROSAWY /FK/
20.30 SILNICE /FK/
23 PÁSMO FILMŮ T. VORLA

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
3. so 15.30 PRINC EGYPTSKÝ
4. ne 13.30 HLEDÁ SE PAN TAU

10. so 15.30 SHREK
11. ne 13.30 JAK PEJSEK VYČMUCHAL

DAREBÁKA
17. so 15.30 UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ
18. ne 13.30 HADÍ PRINC
24. so 15.30 FANTAZIE 2000
25. ne 13.30 O STUDÁNCE S ŽIVOU

VODOU
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

4. ne 16 O ČARODĚJNÉ KRČMĚ -
Divadlo Andromeda 

11. ne 16 ČERT A KÁČA – Divadlo z půdy
18. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY
25. ne 16 TŘI ČUNÍCI – To Divadlo 

PALÁC AKROPOLIS
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

5. – 11. 11. FESTIVAL SLUNCE:
5. po 19.30 Vltava
6. út 10 Divadlo v 7 a půl – Divadlo

neslyším (Brno) O ztracených
barvičkách
19.30 Divadlo v 7 a půl – Divadlo
neslyším (Brno) Extáze

7. st 9 – 11.30 hudební, taneční
a dramatická vystoupení žáků
speciálních, základních a středních škol
19.30 Vladimír Mišík Etc Band

8. čt 9 – 11.30 hudební, taneční
a dramatická vystoupení žáků
speciálních, základních a středních škol
19.30 Sirény z Beržeraku - Dočasná
šejkspírovská společnost Jedličkova
ústavu

9. pá 10 – 11.30 PAPRSK(AVK)Y výtvarný
workshop divadla M.U.T. 

10. so 15 MEDIUMCOOL 05: VISUAL
AUDIO Workshopy . Výstavy .
Performance

11. ne 19.30 Divadelní sdružení J.A.V.
Žilina: KOREKTURA
KOREKTURY

12. po 19.30 Teatr Novogo Fronta
Prvotní příznaky ztráty jména

13. út 19.30 Teatr Novogo Fronta
Prvotní příznaky ztráty jména

14. st 19.30 Teatr Novogo Fronta
Olověná mlha

15. čt 19.30 Teatr Novogo Fronta
Olověná mlha

16. pá 20 Hip Hop Foundation
18. ne 20 Psí Vojáci
20. út 19.30 15 LET M.B.T. (Majerovy

brzdové tabulky)
21. st 19.30 Ty Syčáci
22. čt 20 F. J. SONG + SLUNEČNÍ

ORCHESTR - křest CD
23. pá 19.30 EuroConnection: UHT + Skyline
24. so 19 Daimuz: Sonety temné lásky

PREMIÉRA
25. ne 19.30 Divadelní sdružení J.A.V.

Žilina: DENNÍKY L.B. PREMIÉRA 
26. po 20 Točkolotoč
27. út 19.30 Divadlo M.U.T.: M. Winkler:

MONO
28. st 19 Divadlo Drak: H. Ch. Andersen:

Malý Klaus a Velký Klaus 
29. čt 20 Blaženka + j.h.Ohnivá voda
30. pá 19.30 Anathema

Palác Akropolis - Malá scéna:
1. čt 20 Tobiáš Jirous – večer digitální

poezie, autorský DJing (foto)
2. pá 21 Jam Battle: Djs Teapack +

Coolcream & hosté
3. so 20 World Music Express
4. ne 20 Álom 
8. čt 22 Panda Filters
9. pá 19.30 Festival Slunce: Blue Sense

15. čt 22 Jam Battle: Djs Teapack +
Coolcream & hosté

17. so 22 World Music Express
19. po 20 DJ Baltazar 
22. čt 22 Panda Filters
23. pá 22 World Music Express
24. so 22 GARDENZITTY SOUND KRU
30. pá 22 „Eclectica“: EAST AUTHENTIC

NIGHT
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 - cena 90 Kč, sourozenci 120 Kč/dopoledne
v úterý je zpívání a rytmika, ve středu  keramika, ve čtvrtek cvičení a tancování,
v pátek kreslení a malování  - cena  za jedno dopoledne 110 Kč, sourozenci 150 Kč
Cílené dvouhodinové odpolední programy (ceny od 2 700 Kč na školní rok): Kulička
s tanečky, malováním a keramikou, angličtinou a keramikou, s flétničkou a keramikou  
NOVINKY
V rámci dopoledního klubu pro každý věk nabízíme:
Keramický ateliér - ŽELVA ● nejen pro děti a jejich rodiče (prarodiče...), v úterý od
9.30 do 11.30 hodin, 30 Kč/ dítě a 35 Kč/ dospělý za hodinu
Cvičení pro batolata - OPIČKA ● pro děti a jejich rodiče (prarodiče...), ve středu od
10 do 11 hodin , 45 Kč/ dítě s doprovodem
Dětská herna plná hraček - MÍŠA ● každou středu od 9 do 12 hodin, společně
maminky s dětmi, 30,-Kč/ dítě ● úterý a čtvrtek od 10 do 11 hodin samostatný program pro
děti, 30 Kč/ dítě - pro rodiče v této době nabízíme: kondiční cvičení, stolní tenis, keramiku

STOLNÍ TENIS - otevřená herna od pondělí do pátku, 45 Kč za 60 minut za stůl
KERAMIKA PRO SENIORY v pondělí od 16 do 17.30 hodin
a úterý od 9.30 do 11.30 hodin (35 Kč za hodinu)

Nabídka ostatních kurzů pro volný čas zůstává nezměněna 
- bližší informace: 227 81 355, 227 83 181
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda Mikulášská s nadílkou
- divadlo pro děti od tří let v sobotu 1.12. od 10 a od 15 hodin
v sobotu 10. 11. od 15 h, vstupné 35 Kč

Zážitky z cest (poutavá vyprávění z různých zemí světa ve spolupráci s CK Adventura)
od 18 hodin.
31.10. Trekking na Havaji, 7.11.  Indický Himaláj na kole, 14.11. Jižní Indie 21.11. Irán,
Pákistán,  28.11. Turecko: Středomoří a Kurdistán; vstupné 30 Kč

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 01 455

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

Nově otevíráme od 01. 11. 01

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

Rádi bychom v čísle 11 a 12 přinesli
informace o mikulášských, vánočních
i novoročních akcích pořádaných na

Praze 3. Budeme rádi, když nám o vašich
nekomerčních a veřejných akcích napíšete.
Informace očekáváme na všech známých

adresách: RN - Lipanská 7, Praha 3,
rn@p3.mepnet.cz, fax 22 116 216. 

Stručné informace o akcích pořádaných
do 18. 12. zašlete nejpozději do 12. 11.

(RN vyjdou 27. 11.) a akce, které se budou
konat po 18. prosinci, nám, prosím,

oznamte do 3. 12. (RN vyjdou 18. 12.)


