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Slavíte zlatou či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá ÚMČ Praha 3 v říjnu a listopadu 2001

oslavy zlatých a diamantových svateb
50 a 60 let trvání manželství.

Pokud i Vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné jubileum slaví, buďte
prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní číslo: 22 116 349 (Odbor kultury -
Marta Valentová) nebo písemně na adresu: ÚMČ Praha 3 - odd. pro kulturu,

Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

Návštěvníci i organizátoři Vinohradského vinobraní
jistě ocenili slunečné počasí, které pomohlo alespoň
v tento den rozjasnit pochmurnou atmosféru posled-
ních dní. Oficiálnímu zahájení letošního pátého roční-
ku předcházel v Gröbovce sběr prvních hroznů vinné
révy za aktivní účasti starostů městských částí Praha 2
a 3 Michala Basche a Milana Českého, pod dohledem
patrona českého vinařství sv. Václava v podání již tra-
dičního Eugena Brikcia. Oděni do dobových kostýmů
pak starostové ocenili jakost obou druhů vinné révy,
jejíž hrozny poté na náměstí Míru rukou společnou ta-
ké vylisovali a popřáli Pražanům příjemnou zábavu při
poslechu dechovky Vltavanky a cimbálové hudby
Pernica. Souběžně probíhal program i na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad, kam pěkné počasí přilákalo milovníky
burčáku a dobré zábavy již před polednem. Děti
a mladší ročníky ocenily zejména prezentaci žonglo-
vacích hraček a workshop v žonglování, kdy si každý
mohl svou dovednost pod odborným dohledem vy-
zkoušet. Do vzduchu doslova létalo vše, co se dalo,
dokonce i mobilní telefony. S kytarou v ruce potom
pódium na více než hodinu zcela ovládla sympatická
čerstvá držitelka letošní ceny Gramy, které věhlasní
hudebníci předpovídají velkou budoucnost. Čtyřiadva-
cetiletá Lenka Dusilová s kapelou Secret Service představila i skladby ze své poslední desky, na níž se podílela také autorsky. Písnič-
ka „Pro tebe“, která zazněla mezi prvními, již stačila mezi posluchači zaznamenat velký úspěch. Příležitost k přejedení se vinnými

hrozny v limitu 15 minut uvítalo 7 sta-
tečných, z nichž se pan Radomil Vlk vý-
konem 2 kg pokusil o nominaci do Gui-
nessovy knihy rekordů. Mezitím již
pětatřicetičlenný Valašský soubor písní
a tanců z Beskyd (ze Zubří) pod vede-
ním Josefa Gajdoše předváděl, jak se
tančí s metlou z březového proutí, jejíž
výroba je kromě zuberské výšivky pro
tento kraj typickou. Po Moravě převzal
štafetu opět Žižkov - stará známá de-
chovka Žižkovanka, v Atriu probíhal
již klasický Archiv vín. Na Jiřák jste si
zase mohli přijít poslechnout dámské
kytarové trio Apples. Po něm už ná-
městí zaplnily davy fanoušků kapely
Support Lesbiens, jejíž klipová verze
skladby „Bet My Soul“ je známá i z te-
levize. Soubor historického šermu Mer-
let vykouzlil na chvíli atmosféru časů,
kdy se problémy daly řešit ještě sekyra-

mi a meči, a na již setmělý Jiřák nastoupili žongléři. Tentokrát si pohrávali
s ohněm, někteří z nich tak bravurně, až se tajil dech, kdy a co přilétne něko-
mu z přihlížejících třeba na hlavu. Publikum složené i z mnoha školáků by se
ještě dívalo a divilo, ale vedle na pódiu již ladil Band zpěvačky Anny K.
Svým hitem „Nebe“ uzavřela program letošního vinobraní, který po celý den
skvěle moderoval Václav Vaněček. Jarmark se stánky s perníkovými srdci, sta-
ročeskou hrou zručnosti nebo s výrobky uměleckých kovářů letos přilákal na
17 tisíc návštěvníků. Zápis do Guinessovy knihy v pojídání hroznů se asi ne-

zadařil, ale povedl se jiný re-
kord - za pouhý den se vytoči-
lo více než 9 tisíc litrů burčáku
(zhruba stejné množství se vy-
pilo při loňském ročníku za
dva dny). Návštěvníci čekali
v dlouhých frontách na další
várku, pro kterou se muselo
zajet až na Moravu. Pavlovic-
ké Vinium vyrobilo burčák pří-
mo pro pražské vinobraní letos
poprvé technologií tzv. řízené-
ho kvašení - při stálé teplotě
12-14 stupňů Celsia proces ří-
dí počítač, který nepřetržitě
sleduje parametry kvašení.
Takže - připijme si v součas-
ných tíživých dnech novým
dobrým vínem (samozřejmě
přiměřeně) a těšme se na vý-
borný burčák zase za rok...

Eva Horníčková, Stáňa
Peričová, foto Jan Dostál

Organizátoři letošního Vinohradského vinobraní, s ohledem na
nedávné události, rozhodli v předvečer ohlášených slavností vína

o zásadní programové změně. Dvoudenní program omezili pouze na
sobotu, protože pátek byl věnován památce mrtvých v USA. 

Občané naší republiky se připojili ke Dni smutku, vyhlášenému
Radou Evropy. Na Vítkově pak svou účast s americkým lidem
vyjádřili představitelé ministerstva obrany, v čele s ministrem

Jaroslavem Tvrdíkem a velvyslanec USA Craig Stapleton.
Shromáždění, na kterém pod americkou vlajkou staženou na půl

žerdi zazněly mj. obě hymny, se zúčastnil také hlavní vojenský
kaplan Tomáš Holub.

5. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU - zakladatel a umělecký garant Jiří Hošek

● 2. 10. v 19.30 h BAROKNÍ SONÁTY A VERŠE - 60. výročí zahájení transportů do Terezína, obřadní síň radnice,
Havlíčkovo n. 9: M. Kovářík - umělecký přednes, J. Hošek - violoncello, H. Kimelová - cembalo
● 4. 10. v 19.30 h JAROSLAV SEIFERT V SEIFERTOVĚ ŠKOLE, Vlkova 31: Doležalovo kvarteto, R. Kvíz - recitace
● 9. 10. v 19.30 h DUCHOVNÍ HUDBA U SV. PROKOPA, Sladkovského náměstí: D. Vaňkátová - soprán, P. Kšicová
- alt, Hasan El-Dunia - tenor, T. Jindra - bas, J. Hošek - varhany, J. Kšica - varhany, dirigent, Pražský katedrální sbor
● 11. 10. ve 20 h FLORA ZNOVU ZAHAJUJE - koncert v prostorách bývalého kina Flora, VZP Orlická 2: 
Smyčcové kvarteto Apollon
● 13. 10 v 16 h Z TAJNOSTÍ ŽIŽKOVSKÉHO PODSVĚTÍ - hudebně-divadelní představení ze Žižkova 
1. republiky, hotel Ariston, společ. sál, Seifertova 65: Řešeto - divadelní soubor, Staropražská kapela, Pražští tamburaši
● 16. 10. v 19.30 h STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, 80. jubileum - koncert a vernisáž 
A. Novotné, SUPŠ, Žižkovo náměstí 1: Dechové kvinteto Academia
● 18. 10. v 19.30 h ZUZANA RŮŽIČKOVÁ A VIKTOR KALABIS, „MANŽELSKÉ DUETTINO“ - Hudební škola
hl. m. Prahy, Nový komorní sál, Komenského nám. 9: Z. Růžičková - cembalo, V. Kalabis - mluvené slovo, Kvarteto Martinů
● 21. 10. v 15 h PRAVOSLAVNÝ KATEDRÁLNÍ SBOR V CHRÁMU „ZESNUTÍ PŘESVATÉ
BOHORODICE“ NA OLŠANECH - Koncert v den výročí uložení ostatků ruských vojáků 1. sv. války - „Uspenskij
chram“ na Olšanských hřbitovech: Pěvecký sbor Pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 
B. Berounská - sbormistr, PhDr. Č. Kráčmar - průvodní slovo
● 23. 10. v 19.30 h BRNĚNSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR - Žižkův sbor Církve československé husitské,
náměstí Barikád 1: Brněnský filharmonický sbor, P. Kolař - dirigent, varhany, D. Postránecký - varhany
● 25. 10. v 19.30 h PÍSEŇ PÍSNÍ MEZI OBRAZY, VÝTVARNÁ ŠKOLA V. HOLLARA - 80. jubileum,
Hollarovo nám. 2: Orchestr Jaromíra Vogela
● 28. 10. v 16.30 h VARHANNÍ KONCERT V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ ke st. svátku ČR: E. Randová -

mezzosoprán, J. Kšica - varhany, J. Hošek - violoncello
● 31. 10. v 19.30 h JOSEF CHUCHRO - JUBILEUM, violoncellový recitál J. Hoška k 70. narozeninám prof. Josefa Chuchro -
Atrium, Čajkovského 12: J. Hošek - violoncello, B. Kronychová - klavír, D. Hošková - violoncello, N. Hošková - bicí nástroje
● 6. 11. v 19.30 h PĚVECKÝ SBOR JERONYM - 80. jubileum A NOVINÁŘ JAN PETRÁNEK - Betlémská kaple CČE na
Žižkově, Prokopova 4: Pěvecký sbor Jeronym, J. Petránek - mluvené slovo, M. Smrčka - trubka, J. Hošek - varhany
● 7. 11. ve 20.01 h NAD STŘECHAMI ŽIŽKOVA - POD STŘECHAMI PAŘÍŽE - české a francouzské šansony v Žižkovské věži,
Mahlerovy sady: M. Balejová - zpěv, P. Jahodová - harfa, J. Hošek - klavír, J. Tůma - průvodní slovo
Předprodej  a  program v prodejně T.T.T.  -  Táboritská 26,  te l / fax 6277131.  
Vstupenky na místě  pouze hodinu před koncertem! www.zizkov.cz/fest ival

N E K O N V E N â N Í  Î I Î K O V S K ¯  P O D Z I M

Vítkov - pátek 14. záfií

Foto Michala Púčiková
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INFORMACE

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 8. 10.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 15. 10.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 22. 10.
4. Přemyslovská 42 1. 10. a 29. 10.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 8. 10.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 15. 10.
7. Táboritská-zad. trakt/roh Sudoměřská 22. 10.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 1. 10. a 29. 10.

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

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad.
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujete ne-
bezpečné odpady - laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje a pod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v mís-
tě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa, uvedeného v se-
znamu. 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 15. 8. 2001

Vzala na vědomí
● kontrolní zprávu z provedené kontroly
v příspěvkové organizaci Kulturní a vzdě-
lávací středisko - TROJKA a vyjádření ře-
ditelky ke zjištěným nedostatkům
Nesouhlasila
● se snížením dotace na výkon státní sprá-
vy o částku 3 043 500 Kč dle usnesení Ra-
dy hl.m. Prahy č. 1059 a se způsobem rea-
lizace, který zvolila Rada hl. m. Prahy
v tak závažné věci jako je snížení příjmů
městských částí
Souhlasila
● s vyhrazením parkovacího místa pro
Ekotez spol.r.o, roh ulic Ostromečské
a Koněvovy ● s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou Sefimota, a.s. na výstavbu byto-
vých jednotek Jilmová ul. ● se smlouvou
o nákupu dřevěných hracích prvků pro za-
hradu Mateřské školy Buková

ze dne  5. 9. 2001
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na úklid chod-
níků - oblast I a oblast II ● s provedením
veřejné zakázky na dodatečné úpravy pro-
jektu pro územní řízení akce „Obnova
nám. Jiřího z Poděbrad“ a rozšíření rozsa-
hu projektu pro stavební povolení této akce
a schválila zadat zpracování ing. arch.
Melkové ● souhlasila s provedením veřej-
né zakázky na zpracování projektové

dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Obnova parku na nám. Jiřího z Poděbrad
a schválila zadání zapracování Ing.arch.
Melkové ● se zadáním veřejné zakázky
„organizace veřejné obchodní soutěže na
výběr dodavatele na akci Obnova parku na
náměstí Jiřího z Poděbrad a schválila zadá-
ní zajištění organizace veřejné obchodní
soutěže firmě Certos s.r.o. ● s provedením
veřejné zakázky - akce odvlhčení suterénu
MŠ Sauerova a schválila zadání realizace
firmě A STAVBA SEOS s.r.o.
Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na veřejnou zakázku „Oprav
obrubníků záhonů zeleně na Sladkovského
náměstí v Praze 3“ a souhlasila s výběrem
nabídky firmy František Šedivý - Frased
● ustavení Společnosti pro postavení po-
mníku Jaroslava Haška a souhlasila se za-
stupováním MČ P-3 v této Společnosti ●

návrh realizace a plán oslav zpracovaný
obecně prospěšnou společností Malaché ke
100. výročí narození Jaroslava Seiferta,
nositele Nobelovy ceny
Jmenovala
● do funkce likvidátora Restaurace v P-3,
s.p. v likvidaci ing. Michala Bernátha
Schválila
● návrh mandátní smlouvy na komplexní
realizaci prodeje bytů a garáží v Jilmové 4,
6, 8, 10 P-3 mezi MČ P-3 a Realitní kan-
celáří Sever, s.r.o.

1. Ambrožova 1/2408, přízemí a suterén - obchod 21,92 m2, min. nájemné 500 Kč/m2/rok
2. Prokop. nám. 9/175, přízemí - sklad 17,00 m2, min. nájemné 250 Kč/m2/rok, vchod

z Miličovy ulice
3. Lupáčova 14/815, suterén - sklad 58,06 m2, min. nájemné 450 Kč/m2/rok

VOLNÁ GARÁŽOVÁ STÁNÍ
4. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.10, 23,21 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
5. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.29, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
6. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.25/11, 11,00 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
7. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.7, 12,00 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
8. Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 29, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
Prohlídka uvedených prostor 2. 10. 2001 od 9 do 10 hod.
Tyto prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných nabídek, zaslaných MČ
Praha 3 - Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených
značkou : „Výběrové řízení č. 129.“ Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní prostor,
o který máte zájem, a stanovte výši nájemného, kterou pro tento prostor považujete za při-
měřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro ob-
sazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též záměr, co bu-
dete v nebytových prostorech provozovat. (K provozování výherních a hracích
automatů nebudou nebytové prostory pronajaty). Podmínkou pro pronajmutí gará-
že (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Do výběrového řízení též nebudou
zařazeni zájemci, vůči kterým má Městská část Praha 3 finanční pohledávky.
Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude dne 5. října 2001 v 15 hod.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb Rady městské části 8. říj-
na 2001. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode
dne zasedání RMČ. MČ Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výbě-
rové řízení zrušit.

Mâ Praha 3 disponuje voln˘mi
nebytov˘mi prostory:

Po dûkování  partnerÛm
Hlavní organizátor Vinohradského vino-

braní Odbor kultury při MČ Praha 3 chce
poděkovat všem partnerům letošního

V. ročníku, hlavně pak generálnímu part-
nerovi akciové společnosti VINIUM Vel-
ké Pavlovice. Dlužno říci, že bez finanční
a jiné pomoci partnerů by se akce jako je
i Vinohradské vinobraní nemohla konat.
Za hlavního organizátora Vinohradského

vinobraní Jaroslav Brabec
●

Dávkové odd. VZP, Říčanská ul., P-3
bude z důvodu stěhování 3.-10. 10. uza-

vřeno. Od 10. 10. bude působit 
na Karlově nám. 5. P-2, I. patro.

●

Agentura Manali Tv. zve 2. 10. od
20.30 h na vrch sv. Kříže na nekomerční
projekci pod širým nebem filmu „Boogie

Nights“. Vstup zdarma.
●

OS Diakonie Úpice - kont. středisko
v Prokopově 4/216 pokračuje ve sbírání
starších oděvů a dalšího textilu. Otevře-
no je út-čt v 13-17.30 h. Prosíme dárce,

aby své dary neznehodnocovali tím, že je
odloží mimo otevírací dny a hodiny ve
dvoře. Info tel. 22 781 800, M. Pešková

●

Pražská správa soc. zabezpečení
(PSSZ), pracoviště pro Prahu 3 oznamuje

omezení provozu. Od srpna do konce
letošního roku probíhá rekonstrukce

budovy Olšanská 7, patřící ÚMČ P-3.
Dochází proto k omezení a zhoršení

provozních podmínek, za což se PSSZ
omlouvá a děkuje za pochopení.

●

Podzimní výlet do Liběchova a Mělníka
pořádá Remedium Praha ve čtvrtek 
4. 10. Informace na tel. 72 74 36 66.

●

Klub přátel Žižkova zve ve čtvrtek 
11. 10. v 16 h do Sabinovy 8 na II. část
přednášky V. Micky O minulosti Žižkova

a ve čtvrtek 25. 10. v 16 h do KVS
TROJKA na opakování přednášky

V. Micky a M. Čvančary s promítáním
diapozitivů O Žižkově.

●

Liga proti rakovině Praha nabízí ambu-
lantní rekondiční kurzy - vždy v út
a čt, termíny: 15.-24.10., 12.-21.11.,
přihl. Rekondiční onkolog. centrum,

o.p.s., Mánesova 64, P-2, tel. 62 74 701.
●

30. 9. od 9.30 hodin budou ve farním sbo-
ru Českobratrské církve evangelické praž-

ským seniorem ČCE Mgr. T. Bískem
pověřeni zvolení členové staršovstva

a uveden v úřad farář sboru Christof
Lange. ● Dne 14. 10. v 9.30 h jste všichni
zváni na „rodinnou“ bohoslužbu, Slavnost
díkůvzdání za úrodu. S dětmi nacvičuje-

me nové písně a připravujeme výzdobu
kostela - na díkůvzdání bývá zvykem zdo-
bit kostel nejrůznějšími zemědělskými vý-
robky nebo potravinami. Prosíme proto,

abyste přinesli na tento den nějaké základ-
ní potraviny (spíš trvanlivé), které pak vě-
nujeme org. Naděje. Své dary můžete ode-

vzdat i během předcházejícího týdne -
volejte prosím předem 22 780 673. ●

V sobotu 20. 10. zveme děti (6-12 let) na
výlet do krásného údolí divoké Šárky.

Odjezd v 8 h z Prokopova n., návrat mezi
17-18 h. Prosíme rodiče, aby děti přihlási-
li: Ch. Lange, tel. 22 780 673, 22 782 002.
Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 4

NOVINKY
PRO SENIORY

Svaz důchodců Praha 3 pořádá tradiční
Posvícenskou taneãní  zábavu
ve středu 10. 10. od 14 do 17 h ve vel-

kém sále Učňovského střediska na koneč-
né tram 1, 9, 16. Hraje Žižkovanka, bude
tombola, občerstvení. Přijďte se pobavit,

těšíme se na Vás!
●

Všem členům a ostatním seniorům, kteří
oslaví v ŘÍJNU půlkulaté a kulaté naro-
zeniny, přejeme hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let: M. Mackové, 

V. Tušovi, A. Čapkové, M. Frančové, 
D. Beňové, M. Krausové, R. Malířovi,

H. Štefanové a K. Jelínkové. 
Svaz důchodců P-3

ÎiÏkov‰tí dÛchodci zdolali SnûÏku
Celkem 35 členů (v průměrném věku 76
let) odjelo 17. června na rekreaci do Kr-
konoš, aby nabrali nové síly. Počasí se
tentokrát moc nevyvedlo, ale přesto ně-
kteří zvládali každý den vycházky i 10

km dlouhé. Zlatým hřebem byl památný
čtvrtek 21. 6., kdy jsme vyrazili na Sněž-

ku. Někteří sice odpadli už na Jelence,
ale ti odvážnější se vydali na naši nejvyš-
ší horu. V jejich čele šla naše 82letá dů-

chodkyně. Den byl krásný, odhadem jsme
zvládli 16 km a pak se nám opravdu dob-

ře spalo. Příště se můžete vydat s námi
i vy, každou zimu, jaro a podzim vyjíždí-
me do hor. Svaz důchodců ČR v Praze 3

V našem volebním obvodě je malé sídliště. Uprostřed
sídliště je hřiště. Rodiče mají své potomky tak říkajíc
pod kontrolou. Malé děti si hrají na pískovišti, větší hra-
jí míčové hry na vyasfaltovaném hřišti. Areál hřiště má
svůj provozní režim. V pozdních večerních hodinách tu
již musí být klid. Na první pohled idyla, optimální řeše-
ní problému „co s dětmi“ ve volném čase, vyřešen je
i problém městské zeleně.
Ale ouha, věc není tak poetická, jak se jeví. Známe dě-
ti. Ať jsou malé nebo větší, jejich hry doprovází hluk.
A v okolních domech bydlí i starší lidé, kterým hluk,
který se z dětského hřiště šíří, vadí. Nastávají problémy.
Na jedné straně jsou rodiče, kteří jsou rádi, že jejich po-
tomci mají možnost sportovního a jiného volnočasové-
ho vyžití v dosahu domova, na straně druhé starší lidé,

kteří si nárokují ticho a klid. Na čí straně je pravda?
Každý rodič mi dá za pravdu, že je skvělé, když má v dosahu domova místo, kam může
jeho dítě jít a kde navíc zůstává v optickém kontaktu s rodičem. Obzvlášť v této době, kdy
u dětí v důsledku nudy hrozí, že například začnou experimentovat s drogami.
Každý starší člověk bude souhlasit s tím, když řeknu, že má nárok na klid. Starší lidé ma-
jí za sebou více či méně těžký život, stáří mnohdy doprovázejí různé nemoci. A nemocný
člověk ticho a klid potřebuje. Ne nadarmo se říká, že ticho léčí.
Zástupce starší části obyvatel se na mě obrátil s prosbou o pomoc při řešení situace,
s prosbou o zajištění klidu. Odpověděla jsem, že si myslím, že je dobře, mají-li městské
děti možnost hrát si ne na ulici, ale v místě tomu určeném. Je však třeba dodržovat pro-
vozní dobu hřiště a v případě, že dojde k jejímu porušení, je na místě požádat o pomoc
policii.
Dnes je však na „našem sídlišti“ situace taková, že dvě skupiny lidí, na jedné straně rodi-
če dětí a na straně druhé starší lidé, stojí proti sobě. Vzájemný postoj je již mnohdy prost
racionálního základu a je emocionální.
Kde se ale stala chyba, že nejsme schopni vzájemného respektování práv a potřeb druhé-
ho? Je to velmi složitá otázka, která by mohla být tématem pro rozsáhlý seminář odbor-
níků - sociologů, architektů, psychologů a dalších. Myslím, že chyba je v nás všech. Ni-
kdy, v žádném sporu, není chyba jen na jedné straně. Možná by oběma stranám pomohlo,
kdyby si mladí uvědomili, že i oni budou jednou staří a budou potřebovat péči, ohled
a dobré slovo. Staří lidé by si zase měli uvědomit, že i oni byli mladí a chovali se stejně
jako „ta dnešní mládež“. Daniela Filipiová, senátorka za Prahu 2 a 3

·koláci mají první mûsíc skoro za sebou

Letos poprvé opustilo maminky nebo školky a do lavic zasedlo kolem 530 prvňáčků.
V mnoha školách na ně čekala různá překvapení, jako např. v ZŠ Vlkova. Po loňském
Kašpárkovi je letos ve vestibulu čekal usměvavý Vodník, jinak též speciální pedagog ško-
ly - psycholožka Mgr. K. Skalická. Hned u vchodu jim Vodník z velké mísy nabídl bon-
bony a dovedl je spolu s vedením školy do jejich tříd. Tady dostali další dobrůtku, ovšem
už ne jen tak, ale za básničku nebo písničku. Všichni rodiče se pak mohli podívat také do
prostor školy, kterou je provedla ředitelka PaedDr. B. Mardešičová.
Jak je vidět, i ten první den se dá zpříjemnit a začít tak trochu netradičně. A abychom dě-
ti potěšili i my, opakujeme termíny nejbližších prázdnin (jistě se toho však před nimi ješ-
tě hodně naučí...). Stáňa Peričová, foto archiv školy

Prázdniny ve ‰kolním roce 2001/2002
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. a úterý 30. 10. Vánoční prázdniny jsou
od neděle 23. 12. do středy 2. 1., vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. V 1. pololetí bude vy-
učování ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2002. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 1. 2. 2002. Jarní prázdniny na Praze 3 v délce jednoho týdne proběhnou 18.-22. 2.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. 3. a pátek 29. 3. Období školního vyu-
čování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. Hlavní prázdniny potrvají od 1. 7. do
soboty 31. 8. Školní rok 2002/2003 bude zahájen v pondělí 2. 9.

1. Blahoslavova 8/292, přízemí a suterén - prodejna, tichá služba, předváděcí centrum,
kanceláře 102,71 m2, prohlídka 2. 10. (9-10 h) - výběrové řízení č. 128
2. Vinohradská 139/1888, přízemí - prodejna, tichá služba, 29 m2, prohlídka 16. 10. 
(9-10 h) - výběrové řízení č. 130
Podmínky nájmu: 1) minimální nájemné 800 Kč/m2/rok, 2) minimální nájemné
1000 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 5 let, nájemné bude
hrazeno čtvrtletně předem. Prostory budou poskytnuty na základě vašich písemných na-
bídek, zaslaných MČ P-3 - Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 51, v obál-
kách označených značkou 1) „Výběrové řízení č. 128“, 2) „Výběrové řízení č. 130“.
Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení za-
hrnuty nebudou. V nabídce uveďte cenu za m2/rok, kterou pro tyto prostory považujete za
přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro
obsazení tohoto nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. K nabídce nutno
doložit: 1. živnostenské oprávnění v aktuálním znění a v souladu s účelem podnikání
2. výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce) - platí pro právnické či fyzické oso-
by, které mají povinnost být zapsány 3. výpis z trestního rejstříku podnikatele nebo jed-
natele společnosti 4. potvrzení správce daně o řádném placení daní 5. potvrzení o hraze-
ní povinných odvodů za zaměstnance (zejm. soc. a zdrav. pojištění) 6. prezentace
dosavadní činnosti včetně fotodokumentace apod. (přednost bude dána uchazečům, kteří
prokázali dlouhodobou úspěšnost v oboru, solventnost, roční obrat) 7. čestné prohlášení
o závazku uchazeče zprovoznit provozovnu nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy.
Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do výběrového říze-
ní zařazeny, stejně tak zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky.
Konečný termín pro příjem nabídek bude: 1) 5. října 2001 v 15 h, 2) 19. října 2001
v 15 h. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb RMČ: 1) 8. října
2001, 2) 22. října 2001. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informo-
ván do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ P-3 si vyhrazuje právo odmítnout všech-
ny nabídky a výběrové řízení zrušit.

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

Všichni školou povinní se rádi - neradi, jistě však s očekáváním vydali 3. září právě
do té své, některé ze 13 zdejších základních škol. Jaká bude nová paní učitelka nebo
pan učitel, bude hodně odpoledek, kde je teď naše třída...

Prvňáčky přišla do „Vlkovky“ přivítat i zástupkyně starosty Milena Kozumplíková

Mâ Praha 3 oznamuje svÛj zámûr
pronajmout nebytové prostory

Výhodou evidence jízdních kol, kterou v rámci
ochrany majetku obyvatel Prahy provádí Měst-
ská policie, je prevence před odcizením (pokud
se tak přesto stane, pátrání je jednodušší). Kola
je možné zaevidovat na obvodním ředitelství
Městské policie Praha 3, Cimburkova 18, tel.
22 78 30 34 (po, st 7.30-18 h, út, čt 7.30-16 h).
Zaevidování jízdních kol je založeno na dobro-
volnosti občanů a ze strany Městské policie hl.
m. Prahy je zdarma poskytovanou službou pro veřejnost. Podmínky pro evidenci jízdního
kola: jeho majitel musí být starší 18 let, je nutné předložit doklad o zakoupení a ceně jízd-
ního kola, rám kola musí být opatřen výrobním číslem, kolo s sebou! Majitel poté obdrží
přihlašovací formulář a evidenční průkaz a rám jeho kola bude označen evidenčním čís-
lem Městské policie. Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Evidence jízdních kol

K É N KO  S E N ÁTO R K Y
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Jsem žižkovským rodákem. V horní
části Žižkova, v Přemyslovské ulici,
jsem bydlel „od peřinky“ až do patnác-
ti let, kdy jsme se přestěhovali kvůli
většímu bytu do Strašnic. Přesto však
jsem zůstal Žižkovu věrný, protože
jsem chodil do gymnázia Na Pražačce.
Boty s bruslemi jsem si poprvé obul na
rybníčku na Olšanském náměstí.
Během léta v něm kluci chytali dafnie
pro své akvarijní rybky a přes zimu
jsme tam chodili bruslit. Dokonce se
na olšanském rybníčku hrála i nižší ho-
kejová soutěž a na několik zápasů jsme
se šli s tátou podívat. Já ale znám dob-
ře ten rybníček i jinak. Ústila do něj to-
tiž žižkovská kanalizace, kterou jsme
s klukama prolézali, takže jsme v ryb-
níčku zmizeli pod zemským povrchem
a vylezli třeba až na Vinohradech. Poz-
ději jsme chodili bruslit na hřiště do Ji-
čínské ulice, kde je dnes stanice metra
Flora. Na tomto plácku, hned vedle Ol-
šanských hřbitovů, stály dokonce i šat-
ničky. Pan Pištěk se jednak staral o led
a jednak byl majitelem houpaček, střel-
nice a kolotoče. Ten kolotoč neměl žádný motor a my, za to že
jsme jej roztáčeli, jsme se pak mohli zadarmo vozit. V létě jsme ta-
dy hrávali fotbal a jednu branku měli mezi stromy u hřbitovní zdi.
Občas se stalo, že nám míč zalétl na hřbitov a někdy otevřeným
okénkem i do hrobky. Dovnitř se člověk dostal snadno, protože ho
ostatní kluci vysadili, ale zpátky to bylo mnohem horší. Okénko
bylo vysoko, ale naštěstí se našly nějaké cihly pod nohy, které po-
mohly. Vůbec jsme tehdy hodně sportovali a brávali mezi sebe
i holky, ale to jsme pak hráli třeba vybíjenou.
Jako kluk jsem byl vždycky v útoku, dával nejvíc gólů, a proto
jsem se stal kapitánem i trenérem v jedné osobě - a to jak při fot-
bale, tak i při hokeji. To, že jsem se nakonec dostal do hokejové

brány, bylo jen dílem náhody. Do ško-
ly v Lupáčově ulici jsem chodil s Pa-
vlem Wohlem, pozdějším brankářem
Sparty a známým trenérem. On už ten-
krát chytal v Tatře Smíchov, a protože
jeho náhradníkovi ještě nebylo deset
let, nesměl chytat v mistrovských zá-
pasech. Pavel mě přivedl do Tatry, kde
jsem odchytal pár zápasů, ale moc mě
to nebavilo. Ve dvanácti jsem ještě
zkoušel hokejové štěstí jako útočník
v několika oddílech, ale odevšad mě
vyhodili. Hlavu jsem si z toho nedělal,
protože jsem kromě hokeje hrál od šes-
ti let fotbal, takže jsem se definitivně
rozhodl pro kopanou. Když mi však
bylo čtrnáct let, opět se ozval Pavel
Wohl, že ve Slavii založili nový hoke-
jový oddíl žáků. Chyběl jim brankář
a on si vzpomněl na mě. Ve Slavii jsem
vydržel až do vojny. Pak jsem rukoval
do Dukly Košice, odkud jsem přestou-
pil do VSŽ Košice a skončil ve Spartě
Praha. Na „stará kolena“ jsem ještě
odehrál tři roky v Mnichově a Essenu.
Po skončení aktivní činnosti jsem se

stal trenérem reprezentačních brankářů.
S Jiřím Holečkem jsme ještě chvíli vzpomínali na dávné klukovské
fotbalové turnaje odehrávající se na žižkovských ulicích. Tehdy se
často stávalo, že motorista omylem zaparkoval v „brance“, kterou
tvořily dva kameny, ale po upozornění ochotně poodjel. V těch do-
bách totiž stávala v celé ulici dvě, někdy dokonce i tři auta. Poví-
dali jsme si rovněž o ohromném odlivu našich hokejistů z extraligy
do světa i o působení Jiřího Holečka jako spolukomentátora v Čes-
ké televizi při hokejových zápasech. Čas příjemně plynul, dokud
nezazněl klakson časoměřičů v podobě zvonění mobilního telefo-
nu, který naši hokejovou legendu odvolal na další schůzku.

Milan Polák, foto autor

Na náv‰tûvû u... brankáfie Jifiího Holeãka
Hokejový brankář Jiří Holeček patří mezi naše nejúspěšnější sportovce. Bronzovou a stříbrnou medaili si při-
vezl z olympijských her v Sapporu a v Innsbrucku, zúčastnil se deseti mistrovství světa, na kterých získal tři
zlaté medaile (vedle jedné bronzové a pěti stříbrných) a pětkrát byl vyhlášen nejlepším brankářem šampioná-
tu; v ČSSR získal v roce 1974 ocenění Hokejista roku. Muž, který se po vítězných zápasech se sovětskými ho-
kejisty stával doslova „národním hrdinou“, bydlí sice v Praze 6, ale k Žižkovu jej poutají vzpomínky na mládí.

Kulatiny slavného rodáka
● Jaroslav Seifert se narodil 23. září 1901 v Praze na Žižkově, v tom
nejkrásnějším městě na světě, jak nazval Žižkov ve své vzpomínko-
vé knize Hvězdy nad Rajskou zahradou. „Žižkov byl tehdy periférií
zlou, ošklivou, krásnou i milovanou, poznal jsem tam „stráně chu-
dých lásek“ i pověstné Židovské pece, kde se povalovali žižkovští
Pepíci se svými divokými láskami. Znal jsem hospody, kam chodili
jen zloději a kasaři. A jeden z ponurých činžáků byl mi léta domo-
vem...“ Jaroslav Seifert se narodil v bývalé Riegrově ulici, která tvo-
řila dolejší část ulice Bořivojovy a končila právě u Rajské zahrady.
Otec, zprvu úředník, pak obchodník s rámy a obrazy, nakonec děl-
ník, byl socialista, matka byla zbožná věřící, a tak Jaroslav minist-
rování v kostele střídal s účastí na socialistických schůzích v žiž-
kovských hospodách. Když roku 1912 nastoupil na c.k. vyšší
gymnasium v Žižkově, bydleli Seifertovi v ulici Karlově, pak v Je-
ronýmově a konečně v Husově. „Naše rodina chudla a tak jsme se
stěhovali níž a níž až na Husovu třídu, do jednoho z těch pavlačo-
vých domů, které vynikaly zejména počtem obyvatel a nedostatkem
jakéhokoli komfortu.“
● V pouhých dvaceti letech mu vyšla první knížka básní Město v sl-
zách. Jeho básnické dílo směřovalo od proletářské bojovnosti (Měs-
to v slzách, Samá láska) přes poetistické okouzlení moderní civili-
zací (Na vlnách TSF), až k písňovému oproštění tvorby vyjadřující
citový vztah k drobným darům života, k domovu, k národní kultuře
(Poštovní holub, Jablko z klína, Ruce Venušiny, Vějíř Boženy Něm-
cové, Světlem oděná, Kamenný most), po r. 1945 vydal sbírku Přilba

hlíny, Šel malíř chudě do světa, Chlapec a hvězdy, Píseň o Viktorce a Maminka. Od 60. let se jeho poezie změnila, zmizely rýmy, ryt-
mická pravidelnost, verš zdrsněl, přibyly tóny melancholické nostalgie, životní bilance, plynutí času a motiv smrti, vzpomínky na dět-
ství, na mladé lásky, na zemřelé přátele (Koncert na ostrově, Odlévání zvonů, Halleyova kometa, Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Bý-
ti básníkem). Po autorově podpisu Charty 77 bylo vydávání jeho knih výrazně omezeno, některé sbírky vyšly v nezkrácené
a necenzurované podobě jen v exilových nakladatelstvích. V roce 1984 mu byla, jako jedinému českému spisovateli, udělena Nobelova
cena za literaturu. Jaroslav Seifert zemřel 10. ledna 1986. Prameny: Čas plný písní, Odeon 1990 a Velký slovník naučný, Diderot 1999

Bruslili jsme s Leninem
Připojujeme nepříliš známý úryvek ze Seifertovy vzpomínkové knihy Všecky krásy světa, ve kterém vzpomíná na svého, tehdy ještě té-
měř neznámého, spolubruslícího... „Jestliže má pravdu starý Leninův druh A.P. Onufrijev a věříme-li i svědectví několika našich lidí, ...
bydlil Lenin v roce 1912 nejen v hotelu Myška nad tehdejším státním nádražím na Žižkově, ale i v činžáku na Karlově třídě... Onufri-
jev však také vzpomíná, že v zimě pravidelně chodíval Lenin vždy večer na blízké kluziště bruslit. Blízko bylo tehdy jen jediné kluziš-
tě. Nad dnešním Hlavním nádražím proti vile Tereze na hřišti SK Čechie. Na toto kluziště chodili jsme i my chlapci z nedalekých žiž-
kovských ulic, také většinou kvečeru. V zimě roku 1912 bruslil tam tedy i menší muž v astrachánové čepici. A tak dr. Alexandr, či dr.
Majer, jak si dával v Praze Lenin říkat, už v těchto letech vstoupil neznámý a nepoznaný do našich životů.“

Pramen: Všecky krásy světa, Eminent 1999, Michala Púčiková

● Ke 100. výročí jednoho z nejslavnějších žižkovských rodáků proběhlo několik zajímavých akcí. Ve spolupráci s kulturním klubem Ma-
laché byla v den básníkových nedožitých stých narozenin odhalena bronzová pamětní deska na rodném domě v Bořivojově ulici č.
816/104. Její autor, prof. akad. sochař Stanislav Hanzík, ji nechal odlít, tak jako většinu svých děl, v Lysolajích. Účastníci se poté za do-
provodu členů z Klubu přátel Žižkova vydali po místech Seifertova dětství a vycházku zakončila zádušní mše v kostele sv. Rocha ce-
lebrovaná Mons. Kánským.

● O důstojné zakončení „dne Jaroslava Seiferta“ se v hotelu Arcotel Teatrino postaral za-
kladatel a organizátor Nekonvenčního žižkovského podzimu Jiří Hošek, který zahajova-
cí koncert tohoto oblíbeného hudebního festivalu věnoval právě Jaroslavu Seifertovi.

● Stranou však nezůstal ani Club gentlemanů Žižkov, jehož členové v lednu roku 2001
vyhlásili hledání námětu k památníku J. Seiferta. K účasti vyzvali nejen výtvarníky a ar-
chitekty, ale i veřejnost. V současnosti právě probíhá odborné vyhodnocování přihláše-
ných návrhů, a to i z hlediska jejich budoucího umístění. K nejzajímavějším patří napří-
klad porcelánový kaštanový maxikvět prof. Jaroslava Maliny, který navrhuje umístění Na
křížku mezi třemi javory, nebo ocelový sloup s neonovým nápisem Jaroslav Seifert,
umístěný na Sladkovského náměstí, od architektů Linharta a Rösslera. Zadání netradič-
ně ztvárnil režisér a scénárista Pavel Linhart, který mj. navrhuje oživení Bořivojovy uli-
ce před básníkovým rodným domem pomocí dvou ozdobně kovaných ochranných mříží
okolo zde rostoucích stromů s iniciálami J a S. Ty postupně z mříží splývají a plynule
přecházejí do dlažby, kde pokračují v kamenné mozaice... Můžeme jen doufat, že se
podaří nalézt dostatečně štědré sponzory, aby Žižkov, kromě stávající busty na základní
škole J. Seiferta ve Vlkově ulici a nově instalované pamětní desky v Bořivojově ulici zís-
kal do třetice zajímavé výtvarné dílo, které by opravdu důstojným způsobem připomína-
lo nám i příštím generacím osobnost světového formátu, jakou Jaroslav Seifert poprávu
byl. Eva Horníčková

Padesát let společného života oslavili v září manželé ing. Vladimír a prom. práv. Miro-
slava Votápkovi ze zdravotních důvodů ve svém rodinném domku. K jejich zlaté svatbě
jim poblahopřáli a pamětní list spolu s dárkovým balíčkem a osobním dopisem starosty
Milana Českého předali zástupce starosty Vladimír Holzknecht a Marta Valentová z Od-
boru kultury. Manželé, oba zdejší rodáci a spolužáci již od dětských let, zavzpomínali na
společná studentská léta strávená na gymnáziu Sladkovského i na to, jak byla jejich stu-
dentská láska po dosažení plnoletosti v jedenadvaceti letech úředně potvrzena manžel-
ským slibem na žižkovské radnici. Jméno Vladimír Votápek je spojeno s dnes neziskovou
organizací Česká společnost pro jakost, kterou založil a v jejímž čele několik desítek let
jako prezident stál, čestným prezidentem je dodnes. Mezi gratulanty nechyběli samozřej-
mě ani členové početné rodiny, vždyť jen vnoučat mají babička s dědečkem šest, a to ve
věkovém rozmezí od čtyř do šestadvaceti let. Eva Horníčková, foto Jan Dostál

„Chodili spolu z ãisté lásky
a sedmnáct jim bylo let...“

Základní kámen jiÏ poloÏen

Do 4. ročníku soutěže pro začínající básníky a literáty přihlásilo své práce 112 autorů,
z toho bylo 69 autorů básní a 43 autorů prózy, což je více než v loňském roce. Porota ve
složení Vratislav Färber (předseda), Mgr. Michal Jareš a dr. Jan Suk přihlášené práce po-
soudila a po pečlivém zvážení vybrala devět, které byly takto oceněny: 
1. až 3. místo finanční odměna, 4. čestné uznání - věcná cena, 5. cena Malaché - věcná
cena, všichni ocenění také obdrželi pamětní listy. První cenu získala ing. Václava
Eiblová, Praha 9 (poezie) a Martina Šedová, Praha 2 (próza), druhou cenu Martina
Bittnerová, Praha 6 (próza) a Markéta Jelínková, Plaveč (poezie). O třetí cenu se
rozdělili: Jana Smolová, Klatovy (próza), Tomáš Burian, Ústí nad Labem (poezie)
a Zuzana Čadková, Praha 3. Čestné uznání obdržel Jan Hlůžek, Most a cenu Malaché
Lubor Burian, Praha 2.
Slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen se uskutečnilo 23. září 2001 - v den 100. vý-
ročí narození básníka Jaroslava Seiferta - v rámci zahajovacího koncertu Nekonvenčního
žižkovského podzimu v divadelním sále Arcotelu Teatrino v Bořivojově ulici.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich příspěvky, vítězům blahopřejeme a na setkání se
těšíme i v příštím roce. 
Oceněné práce jsou uveřejněny na stránkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz, k na-
hlédnutí na oddělení kultury. Mgr. H. Vavrušková, vedoucí oddělení kultury, a redakce

V˘sledky soutûÏe Seifertova Praha

Každý, kdo projíždí Jičínskou ulicí a křižovatkou na Floře, se jistě těší na konec
roku 2002, kdy zde bude otevřen Palác Flora. Na trojce totiž citelně chybí
obchodní centrum, kde by se dalo na jednom místě sehnat vše potřebné.
Investor, společnost Africa-Israel Investmens Group (založená r. 1934), vychází z histo-
rické oblíbenosti tzv. paláců jako míst, kde nakoupíte, ale také se i pobavíte. Palác Flora
tedy se svými dvěma vstupy přímo z vestibulu metra nebude typické shopping centrum.
Zato tu však najdete kavárny, restaurace, kulečník, a v buticích - jak říkají investoři, „mó-
du pro celou rodinu“, od věcí za 200 korun až po světové módní značky. Patra budou kas-
kádovitě nad sebou, takže z každého uvidíte do všech ostatních. Např. v 1. patře, kde bu-
de přímý vstup z Jičínské ulice i ze 4patrového parkoviště, bude supermarket, pošta,
banka, čistírna, lékárna, drogerie a videopůjčovna. Ve 2. patře najdete zase restaurace,
stánky s rychlým občerstvením a vchod do multikina s 8 sály pro 2 000 diváků. Ekluziv-
ně v ČR zde bude také vybudováno speciální kino I-MAX s 400 místy (např. ve Varšavě
ho navštíví milion lidí ročně). Kanceláří bude v Paláci Flora podstatně méně než bývá ob-
vyklé ve stavbách podobného typu. Směrem na sever vyroste park s velkými javory, la-
vičkami a kašnami, propojený s pasáží. Zeleň, latinsky flora, má také formou střešních za-
hrad tvořit nedílnou součást paláce, do jehož stavby se investuje 2,2 miliardy korun.
My, obyvatelé Prahy 3, se tedy již těšíme, až budeme moci využít jeho služeb. 

Stáňa Peričová

Studie v hlíně - foto Luděk Prošek

Mnozí z návštěvníků parků na náměstí Jiřího z Poděbrad a na Židovských pecích si již ji-
stě povšimli informačních tabulí, které byly 20. 8. 2001 umístěny na některých cestách
u vstupu do těchto parků. Každá tabule obsahuje výčet činností v parku povolených nebo
zakázaných. Pro větší názornost jsou doplněny piktogramy. Umístění tabulí souvisí s apli-
kací obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně (vyhl. č.
6/2001 Sb. hl. m. Prahy). Proto porušení zde uvedených zákazů je porušením této vy-
hlášky a je tedy postižitelné dle platných právních předpisů.
Seznamte se proto, prosím, s informacemi uvedenými na tabulích u vstupů do parků. Je-
jich dodržováním přispějeme k tomu, aby pobyt na plochách zeleně byl ku prospěchu nám
všem i zeleni samé.
Přejeme vám příjemný čas zde prožitý! Jana Bosáková, oddělení zeleně

Informaãní tabule a piktogramy v parcích
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ÎiÏkov sobû
Svým ztvárněním unikátní socha Jaroslava Haška má být do konce
příštího roku instalována na Prokopově náměstí.

Třetí srpnový týden bylo založeno občanské
sdružení Společnost pro postavení pomníku
Jaroslava Haška, jehož cílem je shromáždit
potřebné finanční prostředky. Záměr zhoto-
vit sochu Jaroslava Haška vznikl někdy v ro-
ce 1997, souhlas s jejím umístěním na žiž-
kovském Prokopově náměstí vyjádřili radní
Prahy 3 v roce 1999. Autorem unikátního
návrhu jezdecké sochy je známý český umě-
lec Karel Nepraš. Toto dílo bude holdem vý-
znamnému českému spisovateli, který na
Žižkově dlouhou dobu pobýval. Poetika
zdejších míst mu byla také inspirací pro na-
psání generacím čtenářů známých Osudů
dobrého vojáka Švejka.
To, že se bude jednat o druhou jezdeckou so-
chu na Žižkově a Haškův kůň je přitom ori-
entován stejným směrem jako kůň Jana Žiž-
ky, je samo o sobě zajímavé. Recesistické
ztvárnění, kdy na hřbet koně umístil Nepraš
pouze Haškovu bustu, je ještě zajímavější
a mimoto lehce bizarní. Nicméně fakt, že v útrobách koně vznikne prostor pro umístění
výčepní stolice a vkládat se tam bude sud piva, představuje pojetí, které je kulantně řeče-
no nanejvýš nekonvenční. Z Haškovy sochy se pak bude při slavnostních příležitostech
čepovat pivo jako křen. Troufám si tvrdit, že to bude zcela v duchu nátury humoristicky
a recesisticky laděného Haška a sám autor by jistě měl z takového pojetí svého pomníku
radost. Zcela stranou stojí přitom otázka, zda by se taková myšlenka mohla zrodit, resp.
zda by mohla být realizována jinde než na Žižkově. Městská část Praha 3 nicméně ne-
podpoří vlastní realizaci pomníku Jaroslava Haška penězi ze svého rozpočtu. Vedení rad-
nice je toho názoru, že z hlediska rozpočtu existují jiné výdaje Prahy 3, které mají priori-
tu. Rozpočet musí pokrýt především výdaje na běžný chod obce a investiční výdaje např.
v oblasti bydlení, školství nebo veřejné zeleně. Jakkoli má tento projekt podporu ze stra-
ny radnice Prahy 3, chápeme ho jako aktivitu občanské společnosti a jako takový musí být
financován. Tímto způsobem byly ostatně shromážděny finanční prostředky na jinou žiž-
kovskou sochu poslední doby - pomník Winstona Churchilla.
Městská část Praha 3 je prostřednictvím svých představitelů zastoupena v orgánech nově
ustavené společnosti. Chceme, aby patronát radnice Prahy 3 nad tímto projektem dodal
snaze občanského sdružení vážnost a pomohl mu při získávání finančních prostředků.
Unikátní socha jistě zvýší celkovou prestiž Žižkova i její pozici z hlediska cestovního ru-
chu a mělo by tak k ní být přistupováno např. ze strany majitelů zdejších pohostinských
zařízení, obchodníků nebo hoteliérů. Potom je možné očekávat, že největší část peněz bu-
de shromážděna ze sponzorských darů místních podnikatelů a firem. Velmi vítány však
budou rovněž symbolické příspěvky občanů, kterým je třeba jen sympatický Haškův las-
kavý humor. Věřím, že Žižkov má „svého“ Haška rád a že nebude velkým problémem
zhruba dva miliony korun na jeho sochu v krátké době shromáždit.

Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty MČ Praha 3, 
foto Jan Zavřel

Jistě nejen obyvatelé třetího pražského obvodu - Žižkova si vybaví ob-
jekt bývalé Žižkovské tržnice, který se na dlouhou dobu stal působištěm
různých „živlů“, budících strach okolních obyvatel.

Po dlouhý čas se objekt bývalé Žiž-
kovské tržnice jevil mrtvým mís-
tem, které poskytovalo útočiště bez-
domovcům a narkomanům a projít
okolo něj ve dne, natož v noci, bylo
skoro hrdinským činem...
Nevalnou pověst tohoto objektu se
nyní bude snažit napravit nová společ-
nost CADDY a.s., která si jej pronaja-
la od vlastníka  nemovitosti - společ-
nosti DORIFORA s.r.o. a v poměrně
krátké době, za nemalých investičních
nákladů, provedla jeho kompletní
vnitřní adaptaci.
Přestože na vnějším vzhledu jsou ješ-

tě patrné stopy času a neudržování, uvnitř vznikl útulný obchod se širokým sortimentem
jak potravinářského a nepotravinářského zboží, tak i doplňkovými službami. Nakupování
zpříjemní i malé parkoviště, které zákazníkům slouží zdarma.
Společnost CADDY a.s. nechce zůstat jen u stávajících služeb, plánuje rozšířit svoji na-
bídku o prodej zboží prostřednictvím internetu a další služby. Dále se chystá doplnit sor-
timent i o další netradiční zboží. Takže se zdá, že se Žižkovská tržnice stane opět oázou
klidného a příjemného na-
kupování.
CADDY a.s. otevřela své
dveře dokořán široké veřej-
nosti za vydatné pomoci re-
klamní agentury ANDY
s.r.o. již 17. 9. 2001. Po ce-
lý den zde bylo možno na-
lézt vybrané výrobky za
promoční ceny a zároveň
ochutnat zboží od klíčo-
výchdodavatelů.
Co dodat na konec? Celý
objekt bude sloužit svým
zákazníkům, především
obyvatelům Žižkova, od
pondělí do pátku od 7 do
21 hod. a v sobotu od 7 do
19 hod. ANDY, s.r.o.

Dnem 1. 10. 2001 vstoupí v platnost zákon č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů.
Vybrané změny, které vás budou určitě zajímat:
1. § 3 - okruh oprávněných osob. Podmínka přihlášení se k trvalému pobytu, nebo lhůta 365 dnů hlášení k pobytu v ČR se nezkoumá
u dětí cizinců narozených v ČR  do jednoho roku věku dítěte.
2. Příspěvek na bydlení - za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li o společný nájem obou manželů.
3. Rodičovský příspěvek - čistý  příjem rodiče, který pobírá Rodičovský příspěvek, může být až do výše 1,5 násobku životního mini-
ma částky na osobní potřeby. Dítě může navštěvovat předškolní zařízení 5 dnů v měsíci.
4. Pěstounská péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstounovi náleží pouze v případě, že dítě není v plném přímém za-
opatření ústavu nebo v péči jiné  osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
5. Porodné - v souvislosti se změnou koeficientu a v závislosti na počtu současně narozených dětí dochází ke zvýšení dávky o částku
životního minima na osobní potřeby dítěte.
6. Uplatnění zpětného nároku na všechny dávky státní sociální podpory se zkracuje ze tří let na jeden rok.
7. § 5 - dokládání příjmů, kde nastaly dle novely největší změny. Vzhledem k tomu, že jsme v dubnu a květnu letošního roku rozesí-
lali formuláře „Doklad o výši příjmů“ všem žadatelům, kterým byly vypláceny přídavky na děti a příspěvky na dopravu, avšak po schvá-
lení novely tyto příjmy jsou neúplné, chtěla bych podrobněji informovat o změnách okruhu příjmů započítávaných do rozhodného pří-
jmu pro stanovení nároku na dávky státní sociální podpory. Změny se týkají následujících příjmů:

I. Pfiíjmy, které se zapoãítávaly a novû se nezapoãítávají - uveden kód na původním formuláři - a6, a3, a7, a8, a9, a17, a10, j,
n, s, t, u. Příjmy uvedené v odstavci I. se  nebudou dle novely do rozhodného příjmu započítávat.

II. Zapoãítávané pfiíjmy, které se novû zapoãítávají v odli‰ném rozsahu

III. Novû zapoãítávané pfiíjmy

Jak dále postupovat ?
1. Má-li žadatel potvrzené příjmy za rok 2000 na starých formulářích, a nedošlo-li ke změně výše příjmů dle novely zákona - ne-
bude znovu potvrzovat příjem na nové formuláře. Původní formuláře budou sloužit jako příloha k novému „Dokladu o výši pří-
jmů“ za rok 2000 dle novely. Na nové formuláře si žadatel nechá potvrdit pouze příjmy nové anebo takové příjmy, kde se výše
příjmů liší na základě změny dokládaných příjmů dle novely.
2. Žadatelům, kteří již odevzdali k žádostem vyplněný a potvrzený „Doklad o výši příjmů“ za rok 2000, bude zasláno během mě-
síce září čestné prohlášení, které vyplní a podepsané obratem vrátí zpět na Odbor státní sociální podpory. Pokud nastala změna
ve výši započítávaných příjmů, přiložte příslušná potvrzení.
3. K dávkám, které se přiznávají na čtvrtletí - Sociální příplatek a Příspěvek na bydlení a žadatelé již mají podanou žádost, bu-
de zaslán nový formulář „Doklad o výši příjmů“, který je zcela odlišný od původního formuláře. Je nutné příjmy za třetí čtvrt-
letí roku 2001 nechat potvrdit na novém formuláři pro čtvrtletní příjmy dle novely zákona.
4. Nové formuláře si žadatel může vyzvednout na Úřadu městské části, Odboru státní sociální podpory, Seifertova 51, též v pří-
zemí ve vrátnici, nebo v Informačním středisku ÚMČ Praha 3, Koněvova 214.
5. Potvrzené příjmy k žádostem přídavek na dítě a příspěvek na dopravu musí být doloženy do 31. 10. 2001, jinak se žádost ukon-
čí a žadatel si při uplatnění nároku musí podat novou žádost.
6. Termín pro doložení nezaopatřenosti (potvrzení o studiu) u dětí starších 15 let je do 30. 9. 2001. Při pozdějším doložení, nej-
déle však do 31. 10. 2001, se posune výplata dávek na další výplatní termín.
Novela zákona přináší rozsáhlé změny, které se dotknou všech žadatelů o dávky státní sociální podpory. Doporučuji nenechat si vyříze-
ní žádostí na poslední chvíli a včas požadované doklady dle novely odevzdat osobně v pondělí nebo ve středu od 8 do 18 h nebo zaslat
poštou na adresu Městská část Praha 3, ÚMČ, Odbor státní sociální podpory, Seifertova 559/51, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 85.

Ludmila Nováčková, vedoucí Odboru státní sociální podpory

Kód Popis nově doplněného příjmu

y Odchodné při skončení pracovního poměru příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR uvedené v §4 odst.1 písm.zb) záko-
na o daních z příjmů

z Příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu uvedené v §4 odst.1
písm.zf) zákona o daních z příjmů

Kód

a1

e

k

m

o

p

Popis upraveného příjmu

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v §6
odst.1 a 10 zákona o daních z příjmů

Výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povo-
lání a nároky související se skončením služebního poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů a služeb a příslušníků celní
správy ČR uvedené v §4 odst.1 písm.o) zákona o daních z pří-
jmů

Stipendia ze státního rozpočtu uvedené v §4 odst.1 písm.k)
zákona o daních z příjmů

Plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům základní
(náhradní) služby, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné
službě, a vojákům v záloze povolaným na cvičení uvedené
v §4 odst.1 písm.m) zákona o daních z příjmů

Plnění poskytovaná občanům v souvislosti s výkonem civilní
služby uvedené v §4 odst.1 písm.p) zákona o daních z příjmů

Příjmy z převodu členských práv z družstva, z převodů majet-
kových podílů na transformovaném družstvu nebo z převodu
účasti na obchodních společnostech uvedené v §4 odst.1
písm.r) zákona o daních z příjmů

Popis změny

Nezapočítává se částka, která se považuje za příjem z důvodu
bezplatného užívání motorového vozidla pro služební i sou-
kromé účely uvedené v §6 odst.6 zákona o daních z příjmů

Započítává se měsíční přídavek na bydlení, výsluhový příspě-
vek, odbytné, odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za
službu náležející podle zvláštních právních předpisů

Vedle stipendií ze státního rozpočtu se započítávají i stipendia
z prostředků veřejné vysoké školy a obdobná plnění poskyto-
vaná ze zahraničí

Započítává se pouze jde-li o služné, zástupné a příplatky nále-
žející za službu nebo výcvik za ztížených podmínek nebo ve
ztížených a zdraví škodlivých podmínkách

Započítává se pouze jde-li o služné a příplatek za práci ve ztí-
žených podmínkách nebo ve zdravotně škodlivém prostředí

Nezapočítávají se příjmy z převodu účasti na obchodních spo-
lečnostech

Informace pro Ïadatele o dávky státní sociální podpory

Sbûr baterií a monoãlánkÛ
Hlavní město Praha ve spolupráci s firmou Imp-servis s.r.o. připravilo zajímavý projekt, který má vedle efektu separace odpa-
du i významný výchovný cíl. Ve všech pražských základních a středních školách budou umístěny červené kontejnery o objemu
35 litrů s otvorem pro monočlánky. Tyto kontejnery najdete i v úřadech všech městských částí, u nás konkrétně v informační
kanceláři na Koněvově 214.

A proã právû baterie ?
Dnes si už neumíme představit dětskou
hračku, která by ve svých útrobách ne-
skrývala jednu z mnoha druhů baterií. Co
s nimi uděláme, když přestanou sloužit?
Prostě je vyhodíme! A přitom nebezpeč-
né látky obsažené v tomto druhu odpadu
mohou při nesprávném nakládání ohrozit
životní prostředí a zdraví zvířat a lidí. Je-
jich sběrem a vhodným zpracováním mů-
žeme toto riziko značně snížit. Výskyt to-
hoto tzv. drobného nebezpečného odpadu
představuje asi 0,1 - 0,5 % z celkové
hmotnosti komunálního odpadu, tj. asi
0,3 kg na jednoho obyvatele za rok.

Co baterie obsahují ?
Je mnoho druhů baterií a většina z nich
obsahuje vysoce toxické těžké kovy.

Působení těžkých kovů na všechny živé organismy je velmi škodli-
vé, jejich škodlivost souvisí mimo jiné s tím, že mají schopnost ku-
mulovat se v půdě, rostlinných a živočišných tkáních. To znamená,
že jejich působení v živých organismech se postupem času prohlu-
buje.
Na území Prahy 3 jsou umístěné kontejnery v těchto školách:
ZŠ K Lučinám, V Zahrádkách, Nad Ohradou, Jeseniova, Žerotínova, Vlkova, Havlíčkovo nám.,
Lupáčova, Chelčického, Nám. Jiřího z Poděbrad a Jiřího z Lobkovic, Perunova.
Dále také v Soukromé střední škole pro knihkupce a naklad. pracovníky K Lučinám, Gymnáziu Na
Pražačce - Nad Ohradou, SOŠ Kvarta s.r.o. Cimburkova, Bankovní Akademie - SOŠ Vlkova, Gym-
názium Sladkovského nám., Obchodní akademie Kubelíkova, Střední uměleckoprůmyslová škola
Žižkovo nám. 1., Výtvarná škola Hollarovo nám. a Střední odborná škola U Vinohradského hřbitova.
Děkujeme Vám, že se spolu s dětmi zapojíte do tohoto projektu!

Zlatica Kašková, Imp-servis, s.r.o.

ÎiÏkovská trÏnice znovu oÏívá!!!

Bezplatné poradny v KONTAKTu

Pražský magistrát zve všechny zájemce o informace ke třídění odpadu v pátek 5. 10. od 11 do
17 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Úředníci magistrátu a zástupci svozových společ-
ností zde s vámi podiskutují o nutnosti třídit odpad a předvedou, jak se dá materiál z vytřídě-
ného odpadu dále využívat.

● Poradna pro osoby s handicapem, po 14-15 h a 17-18 h
● OS KIOSEK - poradna pro dlouhodobě nezaměstnané, po 15-16.45 h
● OS JANTAR - poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky, i na tel.
24 91 97 23 nebo 6631 5279, první středa v měsíci 14-18 h
● Anonymní rodiče - svépomocná skupina rodičů, jejichž děti užívají drogy (možnost
individuálních konzultací po telefonu na 24 91 97 23 nebo 0604-279505), st 16-18 h
● Poradna pro rodiny uvězněných, pro propuštěné vězně a osoby, které mají problé-
my s úřady, st 14-18 h
● Občanská poradna Farní charity Praha 7 čt 9-16 h
V KONTAKTu se pravidelně koná i Sociálně právní poradna pro sluchově postižené ve
znakové řeči, kterou zajišťuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Připravuje-
me i poradnu k pracovně právním problémům. 
Přesnější informace získáte na tel. 24 91 97 23 v průběhu září.
KONTAKT - Infocentrum sociální pomoci Palackého nám., podchod metra B, 
tel. 226 461 51, 249 197 23, otevřeno: po, st: 10-18 čt: 9-16 pá: 12-16 
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Za účasti všech zástupců starosty - Vladimíra Holzknechta, Mileny
Kozumplíkové a Tomáše Mikesky bylo 6. září otevřeno nové hřiště ZŠ
K Lučinám. Bylo vybudováno z grantu magistrátu hl.m. Prahy a z pro-
středků Městské části Praha 3. Jak uvedl ředitel školy, Mgr.Václav Ha-
velka, hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách školní výuce, odpo-
ledne školním kroužkům a mezi 16 a 18 hodinou si sem mohou přijít
zasportovat i děti z okolí.
● 11. září přišli za druháky a třeťáky ZŠ K Lučinám strážníci Městské
policie. Děti si mohly prohlédnout policejní auto s houkačkou, ukázku
vyhledávání drog pomocí speciálně cvičeného psa, výstroj a výzbroj
strážníků a kdo chtěl, mohl se nechat spoutat s rukama za zády. Cílem
návštěvy městských strážníků bylo vysvětlit dětem zásady bezpečného
chování, jak doma, tak i na ulici. Na dopravním hřišti si na kolech vy-
zkoušely znalost dopravních značek a pravidel silničního provozu a do-
staly „Dětské řidičské průkazy“. Text a foto M. Púčiková

MČ Praha 3 je vlastníkem cca 480 bytových domů, tvořících zhruba 20 % celkového bytového fondu na Praze 3. Finanční prostředky,
které MČ Praha 3 vybere na nájemném, se v plné výši vracejí do oprav a modernizace bytového fondu. V žádném případě neplatí mý-
tus, že by snad obec byla horším vlastníkem než soukromý majitel. Ten naopak někdy odčerpává podstatnou část výnosů z domu pro své
soukromé účely, obec naproti tomu celý objem vybraného nájemného vrací zpět na zhodnocení svého majetku. Rovněž správu bytových
domů a zajištění oprav provádí MČ Praha 3 prostřednictvím akciové společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., ve které je
jediným akcionářem. Na rozdíl od využívání služeb mnoha realitních kanceláří, jak bývá zvykem v jiných městských částech, lze tento
model hodnotit jako velmi efektivní. SKM Praha 3, a.s. je, jako jedna z mála správních firem v České republice, držitelem certifikátu ja-
kosti řízení ISO 9002.
Opravy a modernizace bytového fondu probíhají podle plánu oprav schvalovaného Radou MČ Praha 3. Pro letošní rok vycházel z před-
pokládaného objemu tržeb z nájemného ve výši cca 237 mil. Kč, tedy bezmála čtvrt miliardy korun. Na opravy většího rozsahu bylo
schváleno použít více než 80 % z této částky, konkrétně 193 mil. Kč. Opravy většího rozsahu zahrnují výměny rozvodů plynu, opravy
fasád a jiné stavební práce na vnějších pláštích budov, rekonstrukce střech a dalších klempířských prvků, výměny zdravotní instalace,
opravy kotelen a výtahů. Nový rozvod plynu se v letošním roce týká 26 domů, u 43 domů probíhá rekonstrukce fasády (celkem 86 mil.
Kč - největší položka plánu oprav), na dalších 27 domech se opravuje střecha nebo klempířské prvky, výměna elektroinstalace probíhá
v celkem 20 domech, 48 domů bylo do plánu oprav zahrnuto z důvodu výměny zdravotní instalace.
V současné době se již připravuje plán oprav na rok 2002, kterému budou zřejmě opět dominovat opravy týkající se vnějších plášťů bu-
dov, které úzce souvisejí s technickým stavem celého objektu. Přednostní zůstává výměna střechy, aby do domu nezatékalo, nebo opra-
va fasády, aby padající omítka nehrozila nebezpečím úrazu nebo aby vzhled domu nenarušoval své okolí. Následně se pak charakter
oprav může více zaměřit na vnitřní prostor domu nebo na opravy zvyšující stávající komfort nájemníků. Ty zahrnují úpravy ve společ-
ných prostorách domů, modernizace jednotlivých bytů či úpravy vnitrobloků a dalšího okolí domu. V příštích letech bude také větší dů-
raz kladen na opravy panelových domů, jejich zateplení a celkovou regeneraci. Petr Blažek, tiskový mluvčí  

Karlův most je nejstarším mostem přes Vltavu v Praze a jednou z našich největších národních památek, navíc „pod křídly“ UNESCO.
Dokončen byl v závěru 14. století na místě zničeného Juditina mostu, iniciátorem jeho stavby byl Karel IV., projektantem a stavitelem
Petr Parléř. V 70. letech byl rekonstruován a dnes je zřejmé, že se nerespektovaly potřebné technologické postupy, což bylo příčinou ur-
čitých poruch, které by mohly ovlivnit statiku. Hlavním zdrojem poruch je dešťová voda pronikající téměř neexistující hydroizolací. 
V r. 1988 na poruchy upozornila TSK, správce mostu a byla zahájena příprava opravy. Do r. 1995 bylo vypracováno na 60 odborných
znaleckých posudků, jejichž výsledky se značně lišily. Závěrečné vyhodnocení provedlo ČVUT a v r. 1995 se podařilo o nutnosti re-
konstrukce mostu přesvědčit i zástupce památkových orgánů, sjednotily se i názory na celkový rozsah opravy. V r. 1996 se při zahájení
opravy schodiště ukázalo, že stavební konstrukce Karlova mostu i schodiště je v horším stavu, než se předpokládalo. V červnu 1997 by-
lo vydáno stavební povolení na provedení I. etapy opravy a v r. 2001 schváleno zahájení I. etapy (úseku od Mostecké věže ke schodům
na Kampu). V průběhu září a října t.r. by měla vyhlásit TSK veřejnou obchodní soutěž na realizátora. Předpokládané zahájení prací je
v březnu 2002. Půjde o nahrazení nefunkční izolace, budou rozebrány stávající konstrukční prvky vozovky a nahrazen podkladní beton
spolu s původní opukovou výplní mostu, v rámci stavby budou nově řešeny objekty dešťové kanalizace a bude vyjmut již nefunkční níz-
kotlaký plynovod, provedena nová vozovka ze žulových kostek a nově instalováno veřejné a slavnostní osvětlení. V návrhu rozpočtu
města na r. 2002 bude nárokována částka do výše 128 mil. Kč. Konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek by se stal součástí finančních pro-
středků nutných na opravu Karlova mostu, schválila Rada HMP 24. 7. 2001. Souhlas se sbírkou obdrželo hl. m. Praha v srpnu, Veřejná
sbírka na opravu Karlova mostu byla vyhlášena 1. 9. 2001 a potrvá do 30. 6. 2004. Finanční prostředky je možné zasílat na číslo kon-
ta: 777 777 7777/6000 u První městské banky. Příspěvky do sbírky bude možné vkládat přímo do kasiček, umístěných v obou
Mosteckých věžích, na Staroměstské radnici, v budově Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 a jednu pokladničku umís-
tí Pražská informační služba. Pokladničky zabezpečí proti zcizení městská policie a budou zajištěny i proti neoprávněnému otevření.
Získané finanční prostředky budou převedeny přísně účelově TSK hl.m. Prahy. Informace o stavu účtu a podpůrných akcích budou na
aktualizovaných internetových stránkách. Tiskové oddělení magistrátu hl. m. Prahy a redakce

Praha 3 se od září pyšní další raritou - první poštovní minifotogalerií. Nápad propojit
všední povinnosti se světem umění uskutečnilo občanské sdružení Club gentlemanů Žiž-
kov ve spolupráci s Českou poštou - poštou Praha 33. Na vernisáži první z řady fotogra-
fických výstav ve středu 19. září přivítali přítomné na poště v ulici Zelenky-Hajského zá-
stupci obou organizací a seznámili je s tímto zajímavým projektem. Každý měsíc se na
tomto poštovním úřadě budou veřejnosti představovat autoři fotografií nejrůznějších žán-
rů tak či onak spjatí s Žižkovem. Iniciátoři této svébytné aktivity věří, že spojení džentl-
menství a dobré služby občanům, což jsou hodnoty, o které je třeba usilovat vždy a všude,
přinese své plody nám všem.
Absolvent SPŠ a LŠU, fotograf Miroslav Hynek vystavuje své práce na poště v ul. Ze-
lenky-Hajského 12 až do poloviny října, prohlédnout si je můžete denně od 8 do 18 ho-
din. Eva Horníčková

Vážení občané, rád bych vás dnes ve spolupráci s architektonickým atelierem
Fact seznámil s dalším zajímavým projektem, který výrazně oživí naši městskou
část, tentokrát v okolí křižovatky Želivského.
Vinohradská ulice je městskou třídou vedoucí ze samého centra Prahy, kterou lemuje
hustá bloková zástavba z 19. a 20. stol. v délce asi 4 kilometrů. Tato třída se vyjímá také
množstvím přilehlých parků, náměstí a hřbitovů. Nejblíže městskému jádru to jsou Sady
Svatopluka Čecha, pak náměstí Jiřího z Poděbrad, následují Olšanské hřbitovy, náměstí
Jiřího z Lobkovic a Hollarovo a jako poslední Vinohradský hřbitov. Naproti Olšanským
hřbitovům mezi ulicí Vinohradskou, Zásmuckou a Kouřimskou v současné době probíhá
rekonstrukce stávajícího objektu a revitalizace blízkého okolí. Vznikne zde nové sídlo
Stavební spořitelny České spořitelny s novým náměstím.
Náměstí zažehává další oživující plamínek v poněkud zapomenuté části Vinohradské tří-
dy, kde vytváří důležitý předprostor výškové budově bývalého Strojimportu a zároveň
umožňuje výstavbu a zacelení nedostavěného bloku v ulici Zásmucké. Navíc náměstí pl-
nohodnotně zapojuje budoucí budovu Stavební spořitelny do dění města. Jak je patrno, in-
vestor se zde nechce prezentovat honosným palácem, čtverečními kilometry mramoro-
vých či žulových obkladů, ale vytvořením nového veřejného prostoru - náměstí a parku.
Je to akt, který netouží jen po co největším prospěchu z dané situace, ale chce i něco dá-
vat - lidem, městu a okolí.
Rekonstrukce objektu je zaměřena především na změnu fasády a interiéru s novým stan-
dardem obsluhy klientů, přičemž tvar a objem stávající budovy je téměř nezměněn. Nové
náměstí je tvořeno rekonstruovanou budovou Stavební spořitelny stojící v jeho jižním če-
le, východně umístěnou výškovou budovou bývalého Strojimportu a plánovanou novo-
stavbou při západním okraji náměstí, která je v současné době ve fázi schváleného územ-
ního rozhodnutí. Severní průčelí je otevřeno do Vinohradské třídy a pohledově je
uzavřeno masou zeleně Olšanských hřbitovů. Ostatní stávající přízemní objekty při Vino-
hradské třídě byly navrženy k demolici, což umožní vytvořit nové náměstí. Plocha ná-
městí bude osázena stromy. Tato kompozice bude obohacena rozdrobenými geometrický-
mi plochami trávníku, písku, kamenů, kačírku a vody. Z náměstí by měla vyzařovat
pohoda a klid, měřítko vzniklých prostorů by mělo být příjemně úměrné, mohla by tu být
umístěna i moderní plastika. Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty

Praha patří k městům, která uchvacují umělce ze všech zemí světa. Zaujala a okouzlila
i německého malíře Norberta Fritsche, který v našem hlavním městě strávil tři měsíce.
Maloval Prahu z nejrůznějších míst - z výše věže Svatého Víta i z parků na Vinohradech.
Praha v jeho vizích vytváří kontrasty - proti světlu, jasu a zdánlivé lehkosti žití jejích oby-
vatel stojí tíha a hutnost budov, temná Vltava, drsné hospody i pražské pověsti vyprávějí-
cí např. o Golemovi a alchymistech. Norbert Fritsch, který žije v Německu a ve Francii
a vystavuje v řadě evropských zemí, zanechal jeden z obrazů v hotelu ARCOTEL Teatri-
no; jeho sponzorem totiž byla společnost ARCOTEL Hotels & Resorts, která provozuje
čtyřhvězdičkový hotel ARCOTEL Teatrino v bývalém Národním domě na Žižkově.
Památkově chráněná secesní budova s prvky pražské moderny z doby před 1. světovou
válkou v Bořivojově ulici prošla rekonstrukcí, která ji uzpůsobila potřebám hotelového
provozu. Bývalý divadelní a taneční sál se změnil v restauraci, ale jeho charakter zůstal
zachován - stále má v čele malé jeviště a může tak sloužit i kulturním aktivitám. Již rok
je hotel ARCOTEL Teatrino otevřen zahraničním hostům i české veřejnosti.
Budova dnešního hotelu stojí na křižovatce Lipanské a Bořivojovy ulice už téměř deva-
desát let. Za tu dobu se v ní konaly plesy, divadelní představení a řada dalších kulturních
událostí. Každé místo má svou atmosféru a své příběhy - a o ty právě nyní jde. Zajímají
nás historky a legendy spojené s bývalým žižkovským Národním domem, ale i pozo-
ruhodné osobní zážitky. Současná hektická doba mění život města i jeho obyvatel, na mi-
nulost se rychle zapomíná. Hotel ARCOTEL Teatrino chce tyto vzpomínky uchovat. Au-
toři tří nejzajímavějších příspěvků budou vedením hotelu ARCOTEL Teatrino pozváni na
večeři pro dva v hotelové restauraci. Vybrané vyprávění, týkající se historek i osobních
zážitků spojených s bývalým Národním domem, bude otištěno v některém z dalších čísel
Radničních novin. Zajímavé vzpomínky a příběhy zašlete do 31. října na adresu:
Radniční noviny, Lipanská 7, Praha 3. Andrea Vernerová

Dûti z Jarova mají
nové hfii‰tû

Opravy bytového fondu stále v plném proudu

Fotogalerie mezi razítky

Sbírka na záchranu Karlova mostu zahájena

Ochrana proti kapsáfiÛm

Návštěvníci velmi fre-
kventované zastávky
MHD na stanici Mezi
hřbitovy v Želivského
ulici se nás často ptali,
kdy se dočkají kryté
čekárny. V polovině
září firma JCDecaux,
která zajišťuje měst-
ský mobiliář pro Pra-
hu, osadila také tuto
čekárnu, stejně jako
u Nákladového nádra-
ží. V nejbližší době
přibude čekárna na
stanici Biskupcova.

-sp-

Bufiinka pfiichází na Vinohradskou tfiídu

ARCOTEL Teatrino hledá pamûtníky

Německý malíř Norbert Fritsch a marketingový ředitel společnosti ARCOTEL Gerald
Grossbauer před obrazem Prahy, který dnes zdobí restauraci hotelu Teatrino

Jednou z nejčastějších forem trestné činnosti, s níž
se občan setkává v běžném životě, jsou kapesní krá-

deže. Chcete-li se vyvarovat nepříjemností spojených
s okradením, je třeba dodržovat několik hlavních zásad:

● Nenosit velmi cenné věci v kabelce či po kapsách.
● Po nástupu do MHD být velmi opatrný, hlídat si kabelku, tašky,
kapsy. Nenastupovat do prostředků MHD tam, kde se utvoří shluk
a dochází k tlačenici. Toho využívají kapsáři k tomu, aby velice
nenápadně okrádali cestující.
● Cennější věci, finance a osobní doklady neukládejte nikdy spo-
lečně do jedné přihrádky kabelky či je nenoste pohromadě napří-
klad v peněžence, ale vždy je mějte rozloženy do několika částí
tašky či kapes.
● Především starší lidé dělají chybu, že na bankomatové karty si

píší PIN. Tím umožní zlodějům vybrat peníze z jejich konta často
dříve, než okradený zjistí ztrátu.
● V případě, že již dojde k odcizení buď celé kabelky či dokladů
a klíčů zároveň, je třeba co nejrychleji vyrozumět nejbližší poli-
cejní oddělení či policejní hlídku a pokusit se informovat někoho
ze sousedů, kteří jsou v danou dobu doma, aby ohlídali váš byt do
vašeho návratu. Po příchodu domů se pokuste co nejrychleji vy-
měnit vložku zámku u dveří svého bytu.
● V poslední době se rozmáhá krádež mobilních telefonů tím způ-
sobem, že poškozený je na ulici požádán o možnost zatelefonovat
si v naléhavé záležitosti z mobilního telefonu. Zloděj předstírá, že
telefonuje a nečekaně se dá na útěk. Oběť je většinou tak překva-
pena, že se pachateli podaří uniknout.

Plk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Îelivského
se doãkala
ãekáren
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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.
� FENA, kříženec jezevčíka, 10 let, černá, milá a klidná, hodí se ke starším lidem.
Nalezena v červenci na Žižkově.
� PES, jezevčík, 4,5 let, černý s pálením, kulhá. Našel se v září na Žižkově s červeným
koženým obojkem.

Kdo mû chce?

�

Piloti Aera drží vytčený letecký směr k zázračným ostrovům nekomerčních a kvalitních
filmů a ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze chystají 24.-28. 9. přehlídku filmů ně-
meckého režiséra Toma Tykwera, tvůrce kultovního filmu Lola běží o život. V přehlídce
bude uveden také jeho první celovečerní film z roku 1993 Smrtonosná Marie, o ženě, kte-
rá se rozhodne dramaticky a drasticky změnit svůj život. Tykwer v tomto psychodramatu
sleduje vývoj událostí, které dokážou introvertně založenou ženu přivést až k radikální
vzpouře proti svému okolí. V přehlídce budou promítnuty i další Tykwerova díla jako
Zimní spáči, Princezna a bojovník. A těšte se, možná přijde i režisér.
Pro milovníky aerofilmu je na 29. a 30. 9. připraven filmový klub pro náročné, ve kterém
je možno zhlédnout filmy Orlando, Sbohem má konkubíno, Zrození motýla a Země je
hříšná píseň. V říjnu proběhne retrospektiva filmů Petera Greenwaye, jednoho z nejori-
ginálnějších filmařů konce dvacátého století a na listopad se připravuje přehlídka filmů
Ingmara Bergmana. A aeropiloti slibují, že promítnou i některá pro českého diváka
v současnosti nedostupná díla. Na prosinec se chystá seminář na téma fenomén Monty
Python. A pak je na programu rekonstrukce a modernizace, která zahrnuje mimo jiné
i kompletní výměnu sedadel. A tak nám, aerodivákům, nezbývá než doufat, že nebudou
opomenuty oblíbené aerodržáčky na aeronápoje... Michala Púčiková

Lola zase pobûÏí
aneb Podzimní lahÛdky z AERA

Známý režisér Karel Kachyňa si vybral prostory ve Sportbaru na Chmelnici k natáčení
svého nového filmu Kožené slunce. V příběhu o fotbalistovi, který propadl hazardním
hrám a alkoholu, si podle scénáře Karla Čabrádka mj. zahrají K. Halbich, O. Vetchý,
J. Hrušínský, L. Vondráčková. Foto Jan Dostál

V letošním roce si připomínáme dvousté výročí narození českého hudebního skladatele Františka Škroupa. Jeho jméno se dostalo na
stránky školních učebnic díky tomu, že je spolu s Josefem Kajetánem Tylem znám jako tvůrce české národní hymny. Snad každé dítě
školou povinné proto ví, že píseň „Kde domov můj“ zazněla poprvé z úst postavy slepého hudce Mareše ve hře Fidlovačka aneb Žádný
hněv a žádná rvačka 21. prosince 1834 na prknech tehdejšího Královského divadla stavovského. Ale Fr. Škroup nenapsal jen hudbu k té-
to hře se zpěvy, byl také tvůrcem známé opery Dráteník. Libreto k první Škroupově opeře a zároveň první české opeře v historii napsal
Josef Krasoslav Chmelenský. František Škroup si přál napsat operu, která by se odlišovala od všeho, co se v té době na jevištích hrálo:
žádná rytírna, žádné drama na téma z dějin, ale veselohra, v níž se odrazí každodenní život, zavane ohlas českých písní a sladký zvuk
řeči české a slovenské! „Měšťanské prostředí, domácnost kupecká a v ní panna na vdávání. Má už svého milého, ale otec o tom nesmí
vědět. Střeží její ctnost a sám už jí vyhlédl ženicha.“ Svému předsevzetí Škroup dostál a první česká opera Dráteník zazněla z jeviště Krá-
lovského divadla stavovského na Hromnice roku 1826. Její ohlas byl na svou dobu až překvapivě příznivý. Méně už je však známo, že
Fr. Škroup byl autorem řady dalších oper, zastával funkci kapelníka Stavovského divadla a byl také uznávaným pedagogem. Přesto se
k němu osud na sklonku života obrátil zády. Po neshodách s vedením Stavovského divadla byl nucen odejít do výslužby, a aby mohl
hmotně zabezpečit početnou rodinu, přijal roku 1860 místo kapelníka rotterdamské opery. Tam dva roky nato umírá, daleko od své vlas-
ti, která na něj jakoby zapomněla. 
Je smutné, že dvousté výročí Škroupova narození (3. 6. 1801-7. 2. 1862) proběhlo v Praze bez povšimnutí. Proto Koncertní síň ATRIUM
chce ve spolupráci s Agenturou MKM alespoň částečně v sobotu 20. 10. v 15 hodin v rámci pravidelných pořadů pro seniory splatit ten-
to dluh významnému českému skladateli českého obrození koncertním pořadem „Zapomenutá sláva“. Zaznějí v něm ukázky z vokální
i klavírní tvorby Fr. Škroupa v podání Christiny Kluge a Jaroslava Mrázka (zpěv), Daniela Wiesnera (klavír) a jeho osudy ve vzpomín-
kách druhé skladatelovy manželky Karolíny, které ze Škroupova životopisu sestavila a čte Jitka Škápíková. Jaroslav Mrázek

Výstava Otisky, stopy, útržky, kterou pořádá Integrační centrum Zahrada ve spolupráci
s žižkovským Atriem, je v pořadí již sedmá za dobu existence Integračního centra Zahra-
da. Na rozdíl od minulých výstav, které měly za cíl ukázat, že děti s mentálním a těles-
ným handicapem umí vytvořit krásné obrázky, by tato výstava měla být jiná. Více hravá,
více postmoderní, obrazy jsou v jednoduchých „kliprámech“ a ne v paspartách. Byla bych
velice ráda, kdyby je lidé, kterým se budou obrazy líbit, neobdivovali jen proto, že jsou
výtvorem handicapovaných dětí. Naše děti malují nejen štětci, ale též prsty, hubkou, stěr-
kou, papíry mačkají, trhají, rozlévají na ně barvy a z toho se vždy podaří vytvořit pár
opravdu krásných věcí. Jménem Integračního centra Zahrada v Praze 3 bych vás
chtěla všechny pozvat na tuto výstavu, která v Atriu potrvá do 30. září.

Jana Trojánková, arteterapeutka IC Zahrada, foto Michala Púčiková

Od výstavní smrště v roce 1995 jsem vystavoval samostatně pouze dvakrát. Nastal zlom
v mé tvorbě. Jednak jsem přestal učit, jednak se nám narodila Josefína. Jsme teď čtyři. By-
lo nutné se zamyslet nad existencí rodiny. Začal jsem se více méně živit restaurováním.
To pro mě bylo zároveň velkou školou. Umění jsem neopustil, ba naopak jsem tady v tom-
to prostoru s ním mnohem více. Obrazy jsem připravoval od té doby s mnohem větší roz-
vahou, myslel jsem na ně za každé situace. Duši umělce nemůžete odstranit, neprodáte ji za pozlátko, nezmučíte ji hladem, nevykrade-
te ji denními povinnostmi. Pořád se bude zastavovat nad věcmi inspirujícími. Mění se možná povaha, ale ne podstata.
Najednou se mi ale jasně začíná vnucovat rozdělení života na práce a dovolené, velkoměsto pro mne začíná být existenční nutností a pře-

stává být inspirací.
No a nakonec: dnešní Praha už dávno není tou Prahou plnou zapomenutých
romantických zákoutí. Všude se šíří smrad, kravál, auta, reklamy řvou svojí
vyzývavostí, všechna nejkrásnější místa v centru, chrámy, obchůdky jsou pl-
ná turistů, stánkařů a hromad nablýskané veteše. Kterému opravdovému
umělci by se z toho neudělalo zle? Co zůstane, když zmizí inspirace? Kde
hledat radost z tvoření? 
Zůstane Já, které hledá svůj odraz, svoji tvůrčí podobu v Bohu. Útěkem od
civilizace, z města do krajiny, útěkem do sebe, k meditaci. Tam zjistí, že Bůh
nezemřel, že žije... Duše se probudí ze sevření úzkosti existenciálního bytí.
A umělci se pak stačí koukat, hmatat a prožívat: Tady stojí vedle sebe pra-
základní podstaty bytí v plné síle tvoření, pro stvoření a ve stvoření, obraz-
nost se zjednoduší a zůstanou základní elementy. Pavel Novák
Na výstavu grafik a obrazů Pavla Nováka se můžete přijít podívat do
výstavní síně ATRIA v Čajkovského od 5. 10. do 28. 10.

● Kdo vás ke sportu přivedl? Otec dříve dělal
judo a atletiku, a tak jsem i já odmalička
zkoušel různé sporty, až jsem v páté přešel do
sportovní třídy.
● Dal jste přednost individuálnímu sportu
před kolektivními hrami. Proč? Atletika jako
individuální disciplína mně vyhovuje více. Osa-
mocený si ale nepřipadám, protože trénuji v tré-
ninkové skupině, kde je zábavy vždycky dost.
● Kdy jste se rozhodl pro oštěp? Nejprve jsem
dělal všechno, pak více házel „krikeťákem“ a tepr-
ve v osmé třídě jsem zkusil oštěp a ono to docela
šlo. Poprvé jsem se s ním setkal už v sedmé třídě
ve Francii, kde s ním házejí i mladší žáci.
● U koho trénujete a jak často? V klubu Je-
seniova to bylo u Mgr. Michala Halbicha a potom u odchovance
Jeseniovy a dvojnásobného mistra Švýcarska v hodu oštěpem Jiří-
ho Cettla. Trénuju kromě středy a neděle dvě hodiny denně a 3krát
do roka jezdím s oddílem na týdenní soustředění.
● Jak trávíte prázdniny? Odmala jezdím každoročně na netradiční
tábor pořádaný naším sportovním klubem v duchu 14. století a již
druhým rokem tam dělám dětského vedoucího. Je to příjemné
zpestření mezi tréninkem a ke konci roku se tam už moc těším. Ale
tím to nekončí, protože jednou měsíčně trávím s dětmi i víkend.
● Vraťme se ke sportu, máte nějaký vzor a také metu, které byste
chtěl dosáhnout? Určitě Jan Železný. Chtěl bych se dostat co nej-
výš, příští rok na „mezistátku“ juniorů a dále na mistrovství
Evropy. Ještě letos chci hodit 70 metrů a velkým oštěpem tak těch

60 (malý oštěp váží 600 gramů a měří 2,20
metru, velký má 800 g a 2,80 m - pozn. red.).
● Máte nějaký talisman, který vám přináší
štěstí? Ne, jedině že mám jedny vyhražené po-
nožky, bez kterých bych neházel.
Držím palce, aby vám pomohly získat ta nej-
lepší ocenění! Text a foto Eva Horníčková

SK při ZŠ Jeseniova přijímá do svých řad i žáky
z jiných škol, a to především z vyšších tříd. Na-
bídka oddílu je výhodná pro žáky jazykových
škol a gymnázií. Pozornost se věnuje dětem
a mládeži až do 19 let, potom mají možnost pře-
stoupit do extraligových klubů nebo závodí za
naše družstva mužů a žen. U menších dětí jde při

cvičení o všeobecnou přípravu, důraz se klade na různé formy her.
Děti zkoušejí jednotlivé disciplíny a pokud se později nemohou sami
pro specializaci rozhodnout, zkušení vedoucí jim poradí. Se speciál-
ním tréninkem se začíná až v 16-17ti letech. Podrobnější informace
naleznete na www.mujweb.cz/www/jesenius nebo na tel. 22 72 04 97,
0606 925 587.
● Přehled umístění (1. až 5. místo) členů SK ZŠ Jeseniova na
Mistrovství ČR 2001:
1. místo: dorost - L. Novotný (oštěp 65,20), st. žactvo - M. Blahut
(oštěp 53,11) a B. Schillerová (koule 12,69). 3. místo: st. žactvo -
M. Král (disk 45,81) a M. Blahut (devítiboj 4742). 4. místo: ženy
- J. Korešová (sedmiboj 4602). 5. místo: ženy - J. Korešová
(100 m př. 14,92), dorost - M. Máchová (400 m př. 1:06,58)

Zářijové školní zvonění otevírá brány škol a ke startu vyzývá letos již 9. ročník populár-
ní sportovní soutěže zákl. škol o Pohár starosty. V průběhu roku se reprezentační výběry
škol střetnou o body v malé kopané, přespolním běhu, plavání, stolním tenisu, florbalu,
košíkové, volejbalu, vybíjené, v atletickém čtyřboji, ve štafetovém závodě o Žižkovský
kolík, dívky v přehazované, chlapci v tradičním turnaji Žižkovských škol v kopané. Své
sportovní umění předvádějí žáci zákl. škol a víceletých gymnázií ve 4 věkových katego-
riích. Zásadně se nehraje vyřazovacím způsobem, ale ve skupinách, jejichž vítězové po-
stupují do semifinálových a finálových bojů. Celková umístnění v každé soutěži se bodu-
jí olympijským způsobem, získané body se sčítají a stanoví se finální pořadí a premianti
soutěže. Soutěž o Pohár starosty tradičně kulminuje o Sportovním dnu žižkovských škol,
kde první 4 školy obdrží finanční prémii a vítězná putovní pohár starosty Prahy 3. V prů-
běhu roku medailisté jednotlivých soutěží dostávají pamětní tužky s pohárovým logem,
družstva diplomy. Vítězové reprezentují Prahu 3 na pražských finále. To vše děti vhodně
motivuje a nastavuje zrcadlo úrovni jejich sportovní přípravy a porovnává její kvality. Pře-
hled medailistů uplynulých ročníků napovídá, že ne vždy kvalitní sportovní podmínky pro
přípravu soutěžících přinášejí stejně dobré výsledky v Poháru a naopak. 
Do alba vítězů Poháru starosty se 3x zapsala ZŠ Jeseniova, 2x ZŠ Lupáčova, jednou ZŠ
Lobkovicovo nám., Chmelnice a nám. Jiřího z Poděbrad.

Mgr. Vlastimil Kotrba, Středisko sportu DDM Praha 3

O StarostÛv pohár podeváté

105. roãník Bûchovice-Praha

„M˘m vzorem je Jan Îelezn˘“,
říká dnes sedmnáctiletý Lukáš Novotný, odchovanec SK ZŠ Jeseniova. Na letošním červnovém Mistrovství ČR juniorů a doro-
stenců v Ostravě se stal dorosteneckým mistrem republiky v hodu oštěpem výkonem 65,20 metru, na 1. mezistátním utkání do
17 let v Kladně mezi ČR a Maďarskem skončil jako třetí. Tento sympatický štíhlý a 180 centimetrů vysoký mladík se všemi před-
poklady dosáhnout těch nejlepších výsledků chce po dostudování střední zdravotní školy buď pokračovat na 3leté nástavbě pro
záchranáře, kde by svou sportovní zdatnost ještě více zúročil, nebo na vysoké škole FTVS se zaměřením na fyzioterapii.

Elementy stvofiení

Îít v domû s majitelem není nûkdy lehké

Atrium pfiipomene dvousté v˘roãí Franti‰ka ·kroupa

Hrajeme si s obrázky

se koná v neděli 30. 9. 2001, start je na 13. km E 15 v Běchovicích, cíl na Žižkově (kři-
žovatka ulic Koněvova a Za Žižkovskou vozovnou). Délka tratě je 10013 m, první startu-
jí muži příchozí I v 9.30 h, jako poslední poběží ve 12 h kategorie junioři mistrovská a se-
nioři mistrovská. Měření dosažených časů a stanovení pořadí bude provedeno
elektronickými čipy upevněnými v obuvi. Ty obdrží závodníci po složení zálohy 500 Kč
(pořadatelé prosí o platbu bankovkami v této hodnotě) v závodní kanceláři společně se
startovním číslem. Kancelář bude otevřena v so 29. 9. od 14 do 18 h v YMCA, Na Poří-
čí 12, Praha 1 a v ne 30. 9. od 7.30 h v jídelně výzk. úst. v Běchovicích. Vzhledem k elek-
tronickému měření času je nutné, aby se převážná část startujících přihlásila předem, a to
buď písemně na adresu: Odd. atletiky PSK Olymp, Za Císařským mlýnem 1063, 170 00
Praha 7 nebo faxem 02/6143 3530 nebo osobně v so 29. 9. v kanc. závodu v budově
YMCA (účastníkům z Prahy doporučujeme přihlásit se již v sobotu). Bezprostředně před
závodem je možné se přihlásit nejpozději 60 min. před startem přísl. kategorie ve startovní
kanceláři závodu v ne 30. 9. od 7.30 h v Běchovicích (zvýšené startovné - 200 Kč).
Závodní kancelář bude uzavřena 1 hodinu před startem jednotlivých kategorií!

PaedDr. Josef Šaman, ředitel závodu, a redakce

Velmi často k nám přicházíte do redakce, abyste si postěžovali na
svou situaci s bytem, který patří soukromému majiteli. A již alar-
mující byl případ domu v Chelčického ulici 17, kde rakouský do-
mácí donutil obyvatele podepsat nájemní smlouvy na dobu určitou
pod pohrůžkou okamžitého vystěhování. V dalších svých domech
odpojil vodu, jiné pod záminkou výměny vystěhoval do neobyva-
telného bytu, dům neudržuje ani neopravuje. Případ je nyní ve fá-
zi několika soudních sporů, stejně tak jako nájemníci domů toho-
to majitele v Děčíně, kteří dopadli obdobně. Naše senátorka se již
případem zabývá, nyní je předán na posouzení ombudsmanovi.
Pokud si nevíte rady a řešíte podobné problémy, máme pro vás
několik typů, jak dále postupovat:
� Každý podpis smlouvy pečlivě zvažte a podle svých možností
také zkonzultujte s odborníkem.
� Napište nejprve věcný a vstřícný dopis majiteli, kde informuje-

te o problémech a žádáte o jejich nápravu. Podle senátorky Dani-
ely Filipiové prý takový dopis častokrát pomohl posunout situaci
k rychlejšímu řešení.
� Kontaktujte Sdružení nájemníků ČR, které sídlí na náměstí
W. Churchilla v budově DOS, tel. 24 46 33 43,-44 (i fax) - zastu-
puje ho M. Taraba. Tam vám poradí další možné kroky.
� Je možné si domluvit konzultaci u senátorky Daniely Filipiové,
která je k dispozici ve své senátorské kanceláři vždy v pondělí
v Mánesově ulici. Předem se však objednejte na telefonu asistent-
ky L. Píšové 0603 925 733, kancelář 22 25 02 44.
� Se svou žádostí o pomoc se můžete také písemně nebo ústně do
protokolu obrátit na ombudsmana JUDr. Otakara Motejla, Jezuit-
ská 1, 600 00 Brno, tel. 05/425 42 111, www.ochrance.cz.
Každý problém lze nějakým způsobem řešit, nebývá to většinou
jednoduché, ale důležité je nevzdávat se. Stáňa Peričová

Gábinka
Miková
a její 
Modré moře
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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

Paní Klára Tofková z Husinecké
ulice by ráda naším prostřednictvím

poděkovala lékařům, kteří se
spolupodíleli na záchraně jejího

života. Poděkování patří především
obvodní lékařce MUDr. Klimešové
z Milíčovy ulice a celému kolektivu
nemocnice v Kubelíkově ulici v čele

s MUDr. Michálkovou.
■ ATRIUM - koncertní a výstavní síň,
Čajkovského 12, Praha 3, hledá nájemce
(provozovatele) malého baru pro návštěv-
níky koncertů. 
Bližší informace na č. 22 72 18 38.
■ PRODÁM Dějiny umění 11. díl -
Pijoan, nový, cena 200 Kč (pův. 300).
Tel. 0604 166 129, 22 780 705
■ KOUPÍM RUČNÍ MLÝNEK na od-
šťavování ovoce. Tel. 86 88 66 10
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu ne-
bo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 227 201 86 nebo 0607 214 190
■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481, 227 16 907
■ Prodám in-line brusle zn. Bauer č. 7,
v dobrém stavu za 1000 Kč (pův. 2500
Kč). Tel. 22 780 705
■ TCHAJ-ŤI A ČCHI-KUNG na Pra-
ze 3 - Buddhistické centrum LOTUS:
po, st 8.30 - 10, 10.15-11.45, út 14.45-
16.15, 16.30-18. ZŠ Vlkova 31, P3: po
17.30-19. Info a přihlášky: Čapková M., 
0605 785 036, 627 64 24 (22 72 82 74)
■ Jak prožít báječnou dovolenou v Ji-
zerských horách a přitom se naučit
anglický jazyk? V malém pohraničním
městě Tanvald, který je nazýván branou
do Jizerek a Krkonoš pořádám kurzy pro
jednotlivce i skupiny všech úrovní. Díky
výuce studenti překonali ostych při použí-
vání cizího jazyka v praxi. Ubytování lze
zajistit v penzionu pro dvě i více osob na
pokoji, se snídaní, i bez snídaně. Výborná
kuchyně v okolních restauracích. Nachází
se zde známá sjezdovka Špičák, led na
bruslení, tratě na běžky. V létě jsou zde
připraveny trasy pro kolaře a turisty. Na
podzim zde roste hodně hub. Věra Homo-
láčová - tel. 0428/394 498, Slunná 496,
Tanvald

■ 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
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 6277503,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ Douč. M. ČJ. 1-5 ročník. Levně.
Tel.0737 844 683
■ Vyučuji hře na klavír. Eva Netíková.
Tel. 0607 749 366
■ Doučím žáky NJ žáky ZŠ - docházím. 
Tel. 22 71 95 28
■ KREJČOVSTVÍ - M.Vlnasová. 
Ostromečská 5, P-3. Tel. 644 10 88
■ f. Moncha - úklidový servis + mytí
oken. Tel. 0602 764 234, 71 77 23 15
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR prová-
dí úklid domů, chodníků a kanceláří.
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklido-
vých prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 22 713 324, 0606 894 544, 0603 595 209
■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ Astrologické poradenství, výklad ta-
rotových karet i po telefonu. Ing. Sei-
fertová. Tel. 6276507, 0607 679 674
■ Broušení nůžek a nožů. 
Hybernská 30, Praha 1. Tel. 24234988,
po-pá 8-12, 13- 17 h
■ 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
■ Kvalitní • obkladačské • zednické
• instalatérské • malířské • lakýrnické
• střešní práce. 
Tel. 0603 349249, 0603 349 249
■ 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
■ KOUPÍM polohovací křesla, stav ne-
rozhoduje, kontaktujte přes týden vždy
od 14 do 18 h, tel. 2222 01 13
■ Hledám ateliér nebo dílnu pro
výtvarníka. 
Tel. 0603 957 973 nebo 227 17 880
■ Prodám levně zděnou řadovou garáž na
Krejcárku. 
Volejte: 72 76 42 60 (záznamník)
■ Obecní 1+1 (20+15) P3 v okolí Vápen-
ky II.kat. 1.p. výtah, balkon, koupelna za
obecní menší 2+1 nebo 1+1 izolov. místn.
ne panel. nejr. P3 není podm. 
Tel. 644 22 83 večer
■ Prodám plné dveře mahagon 
70x200 cm, pravé. Tel. 697 34 63

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

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

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

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
a zprac. podn. záměrů

mluvíme anglicky a rusky,
zajišťujeme i kancelářské služby.

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

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

Navštivte nás na adrese
RÁJ NEMOVITOSTÍ

Jičínská 4, Praha 3
Přímo na metru „A“ FLORA
Tel. 6731 5793, 7273 0420

6731 5794, 7273 0387
reality@raj-nemovitosti.cz
www.raj-nemovitosti.cz

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

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

■ Nabízím zdarma bydlení za pomoc rodi-
čům • léto sekání zahrady • zima zabezpe-
čení topení - ústřed. Tel. 22 71 12 54
■ Vym. státní byt 2+kk, 48 m2 + lodžie +
komora, I. kat., výtah, na Praze 3, za po-
dobný nebo větší, před privatizací nebo
OV. V domě jsou potraviny, drogerie. 
Tel. 62 77 197 - večer
■ Koupíme byt v Praze, OV příp. DV před
privat. 2+1, cihla, L/B vítán. 
Cena do 1 500 000 Kč. Tel. 0604 559 540,
nebo 69 77 029 - večer.
■ Vym. st. 2+1 na Chmelnici + zahradu na
Balkáně za větší byt. Tel. 683 26 03
■ Pronajmu garáž v Kunešově ulici.
Samostané uzamykatelné stání. 
Tel. 0603 796 567 - večer
■ Vyměním 2 menší byty za 3+1 družstev-
ní P-3, tel. 0602 933 736
■ Hledám nebytový prostor pro zařízení
keramického ateliéru na Žižkově nejlépe
přízemí, suterén s okny min. 30 m2, poeti-
ka místa vítána. Tel. 0605 508 100
■ Pronajmu dlouhodobě garáž, dlouhá na
2 auta, 1 200 Kč/měs., Jarov, ul. Květinko-
vá, zavolám zpět. Tel. 0049/8654/7340
■ Vyměním státní 1+1 , 35 m2, I.kat, 6.pat-
ro, 2 výtahy, P-3 Jarov za větší, nejlépe 
P-3. Tel. 0608 630 827
■ 1+1 I. k. 64 m2, hala, komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3, dopl. mož-
ný. Tel. 80 88 18

FATON
Překladatelská agentura

Nám. Jiřího z Poděbrad 12
Tel: 22 71 79 75, fax 24 23 84 14

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

KP reality, Kubelíkova 55, P3
Vám nabízejí prodej Vaší nemovitosti.
Právní servis, zprostředkování a pora-
denství ZDARMA! Tel. 02/22717952,

0777 878 871, 0602 966 755

Individuální kurzy plavání
vhodné pro děti i pro dospělé, neplavce

i plavce každou sobotu dopoledne 
od 6. 10. 2001 Komenského nám.

Tel.: 561 78 34, 0604 343430

VELKÁ ODMĚNA dohodou
prosím o navrácení videokamery
SONY HI 8 s důležitou pracovní

nahrávkou v originální brašně SONY
modrošedé barvy, označené číslem

10 a jménem E. Rothová. 
Tel. 0605 41 82 98, 627 90 76,

Orebitská 11, Praha 3
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 30. 10.

POČÍTAČE, ELEKTRONIKA A OSTATNÍ
• Hrátky s počítačem (út) - základy práce
s počítačem pro nejmenší, cena 498 Kč
• S počítačem do světa (út, čt) - základy pro
děti od 5. tř. ZŠ, cena 998 Kč
• Postavte si PC -  základní dovednosti  pro
děti od 13 let i dospělé, cena 398 Kč
• Programování - PASCAL (po, st) -  pro
děti 12-15 let, v jazyce Pascal, cena 998 Kč
• Psaní na počítači (čt) - výukový program
pro mládež od 13 let a dospělé, cena 498 Kč
• Základy práce s PC pro dospělé (st) - ce-
na 648 Kč
• Elektroklub - základy elektroniky pro děti
ve věku 11-15 let
• Internet klub - Internet  pro všechny, cena
10 Kč/30 min. (minimálně 20 Kč)
• Kutílek, Šikulka (út) - Kutílek  pro chlap-
ce za 450 Kč, Šikulka pro děvčata za 610 Kč
UMĚNÍ A HUDBA
• Keramika (po-čt) - pro děti i mládež, cena
800 Kč na ZŠ Chmelnice
• Výtvarná škola (po-čt) - pro předškolní
děti, žáky ZŠ a mládež, cena 860 Kč
• Výtvarně dramatický kroužek - práce na
divadelní hře pro děti MŠ
• Flétna (út, čt) - individuální výuka  pro dě-
ti MŠ i ZŠ, cena 780 Kč
• Výroba loutek (po) - pro děti MŠ i ZŠ, ce-
na 860 Kč
• Dramatický kroužek (út) -  pro děti ZŠ,
cena 560 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
• Angličtina (út) - pro různé úrovně; cena
700 Kč
• Dějiny umění (po) - příprava pro přijímací
řízení na VŠ, cena od 1500 Kč/ 11 lekcí
• Přípravka na přijímací zkoušky na SŠ
(st) - M,ČJ, pro žáky 5. a 9. tříd, cena 720 Kč
• Výtvarná přípravka na SŠ a VŠ (čt) -
praktická výtvarná výchova, cena 860 Kč
• Účetnictví (st) - pro studenty SŠ a dospělé,

cena 900 Kč/6 lekcí
TANEC-POHYB-SPORT
• Škola tenisu (po-pá) - pro začátečníky,
mírně pokročilé, děti ZŠ a mládež
• Sport klub (pá) - pro chlapce od 5 let -
fotbal, florbal, sportovní hry, cena 390 Kč
• Volejbal pro děti - pro děti ZŠ, začáteční-
ky i pokročilé, cena 400 Kč
• Zpívánky (čt) - pro děti od 3 let - pohybo-
vě-taneční, písničky, rytmus, cena 430 Kč
• Aerobic, Body Styling (út, st, čt) -  od MŠ
po dospělé
• Jóga (st) - rehabilitační jóga pro mládež
i dospělé, cena 510 Kč
• Taiji (út) - čínské cvičení pro děti, cena 300 Kč
• Hip-hop, Rap, moderní tanec - disco tan-
ce pro děti a mládež, cena 420 Kč
• Scénický tanec (čt) - zákl.baletní a gymna-
stické prvky, děti 6 - 10 let, cena 460 Kč
• Taneční terapie - správné držení těla, pohy-
bově-taneční prvky, pro děti MŠ, cena 370 Kč
• Společenský tanec (út, čt) - pro děti ZŠ +
pro 8.třídu předtaneční, cena 650 Kč
• Pohybová přípravka k historickému tan-
ci, country tanci (út) cena 500 Kč
KLUB KOMPOT
• Klub žonglérů (pá) - míčky, diabolo, devil
stick  vstup zdarma+20 Kč půjčovné
• Klub cvrčci (po) - cvičení rodičů s dětmi,
cena 40 Kč/lekce
• FIT klub (st) - cena 40 Kč/lekce
• Klub mrňousů (st dopoledne)- hlídání dětí
s programem 20 Kč den
• Klub diváků (víkendy) - společné návštěvy
různých představení pro děti ZŠ
• Senior klub (út) - dopolední cvičení a rela-
xace pro seniory, cena od 400 Kč
AKCE
30.9. (ne)- POZNÁVÁME HRADY - výlet na
zámek Veltrusy, předpokládaná cena 60 Kč
3.10. (st) - TÉMA  BARVA - tematický blok
pro mládež i dospělé cena, 250 Kč 4 lekce

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

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Sabinova 2, Praha 3
Počet míst: 40
Otevřeno: Po - Pá, 16 - 24 h
Tel.: 22 78 07 66, 0602 346 137,
0737 762 818

Nově otevřený Mexico bar v prostorách bývalého Sport baru v Sabinově
ulici Vám nabízí širokou škálu míchaných nápojů a specialit mexické ku-
chyně ve velmi příjemném prostředí. Mimo nabídky mexických piv Vás
potěší i lahodný točený Prazdroj. Ve stylovém baru můžete ochutnat širo-
ký výběr Tequily a jiných pozoruhodných alkoholických moků. Kuchyň
je otevřena po celou provozní dobu. Při skupinových akcích možnost vý-
běru jídel, která nejsou uvedena na jídelním lístku, konání oslav a větších
přátelských posezení není omezeno otevírací dobou. Možnost parkování
přímo před restaurací. 
Srdečně se těšíme na Vaši návštěvu.

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

¤ Í J E N

Štítného 5, 130 00 Praha 3,
tel. /fax 22 780 396, 22 781 860

Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
2. út Blaník
3. st Blaník
4. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy
7. ne 16 a 19 h Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký
9. út Lijavec

10. st Lijavec
14. ne 16 a 19 h Záskok
16. út Švestka
17. st Švestka
18. čt Dobytí severního pólu
28. ne 16 a 19 h Švestka
30. út Švestka
31. st Cimrman v říši hudby
DIVADLO KONZERVATOŘE

1. po M. Calábek: Zavraždění svaté
Celestýny

8. po Labiche, Courteline: Vražda na
uhelném trhu a tichá domácnost

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

22. po M. Calábek: Zavraždění svaté
Celestýny

29. po Labiche, Courteline: Vražda na
uhelném trhu a tichá domácnost

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
2. so Y. Reza: Kumšt, Štúdio „L+S“

Bratislava
19. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, aby

bylo přímo veselo
25. čt 19.30 h Koncert: Neřeš
26. pá 19.30 h Koncert: Bezefšeho

PŘEDPRODEJ : Předprodejní kanceláře
TICKETPRO. Pokladna ATRIA - před-
prodej zahájen 19. 9. 2001 (otevřeno ve
dnech konání koncertů hodinu před začát-
kem) Telefonická rezervace vstupenek na
č. 22721838

3. st 19.30 KVARTETO BONA FIDE
Program: W. A. Mozart, A. Piazzolla.

4. čt 17.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY
PAVEL NOVÁK

9. út 19.30 I. ŽENATÝ - housle,
K. BODOVÁ - klavír

10. st 19.30 VOX HUMANA -
MATUSZEK ZPÍVÁ MATOUŠKA

11. čt 19.30 KOUZELNÝ PODZIM -
Malá česká muzika J. Pospíšila

16. út 19.30 J. PĚRUŠKA - VIOLA,
F. KŮDA - KLAVÍR

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

20. so 15 ZAPOMENUTÁ SLÁVA - Kon-
cert k 200. výročí narození F. Škroupa
pro seniory symbolické vstupné 10 Kč!!!

23. út 19.30 M. BĚLOHLÁVKOVÁ
pěvecký recitál

24. st 19.30 CYKLUS KONCERTŮ
ČESKÉ A SVĚTOVÉ HUDBY
20. STOLETÍ

25. čt 19.30 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO

31. st 19.30 VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL J. HOŠKA k 70. naro-
zeninám prof. Josefa Chuchro
V rámci festivalu Nekonvenční žiž-
kovský podzim.

Ostatní akce:
29. po 19 MAMMA HELP - Večer

v ATRIU 01 - dobročinná aukce ve
prospěch sdružení Mamma HELP.

VÝSTAVNÍ SÍŇ - otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
4. - 28.10. Pavel Novák - grafika, obrazy

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

1. po 17.30 UNDERGROUND
20.45 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR

2. út 18 a 20.45 PIANISTKA - premiéra
3. st 18 a 20.45 PIANISTKA
4. čt 18 MODRÝ SAMET /FK/

20.30 POSLEDNÍ TANGO
V PAŘÍŽI /FK/

5. pá 20.30 NACHOVÉ PLACHTY -
premiéra

6. so 18 MONTY PYTHON A SVATÝ
GRÁL /FK/
20.30 TANEC V TEMNOTÁCH
23 KRAJINKA - s anglickými titulky

7. ne 18 a 20.30 KRÁL TANČÍ
PŘEHLÍDKA FILMŮ PETERA
GREENAWAYE

8. po 18 PŘEPRACOVÁNÍ
VERTIKÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK
PROCHÁZKA PO
H (REINKARNACE
ORNITOLOGA)
20.30 FALLOVÉ

9. út 18 a 20.30 ZET A DVĚ NULY
10. st 18 a 20.30 ARCHITEKTOVO

BŘICHO
11. čt 18 a 20.30 TOPENÍ PO ČÍSLECH
2. pá 18 UMĚLCOVA SMLOUVA

20.30 8 1/2 ŽENY
23 MATRIX - noční projekce!!!!!

13. so 18 PROSPEROVY KNIHY
20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO
ŽENA A JEJÍ MILENEC
23 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/

14. ne 18 TV DANTE: PEKLO, ZPĚVY I-VIII
20.30 DÍTĚ Z MACONU

15. po 18 a 20.30 KNIHA SNŮ
16. út 18 DÍTĚ Z MACONU

20.30 TOPENÍ PO ČÍSLECH
V rámci přehlídky filmů P. Greenawaye
budou před hlavními filmy promítnuty tyto
krátké filmy: VODNÍ WRACKETI, OKNA,
DRAHÝ TELEFONE, D JAKO DŮM
17. st 18 a 20.30 KOKAIN
18. čt 18 ROMANCE

20.30 KORIDA LÁSKY /FK/
19. pá 18 MRTVÝ MUŽ

20.30 BÍLÁ VDOVA
23 GHOST DOG - CESTA
SAMURAJE

20. so 20 12. FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ, ANEB VÝZNAM
OKA JE VĚTŠÍ NEŽ JEHO
SKUTEČNÁ VELIKOST - večer
pantomimy, pohybu, improvizace
a mluvy

21. ne 18 a 20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU

22. po 18 a 20.30 AMÉLIE
Z MONTMARTRU
23 SEX PISTOLS DĚS A BĚS

23. út 18 a 21 APOKALYPSA
PROFIL JANA ŠVANKMAJERA
24. st 18 LEKCE FAUST

20 KRÁTKÉ FILMY JANA
ŠVANKMAJERA

25. čt 18 SPIKLENCI SLASTI
20 KRÁTKÉ FILMY JANA
ŠVANKMAJERA

26. pá 18 NĚCO Z ALENKY
20 SÍLA IMAGINACE - režisér
o své tvorbě + křest knihy

21.30 KRÁTKÉ FILMY JANA
ŠVANKMAJERA
23 OTESÁNEK

27. so 18 MILLION DOLLAR HOTEL
20.30 EYES WIDE SHUT
23.15 VLAK ŽIVOTA /FK/

28. ne 18 ZRCADLO /FK/
20.30 SOLARIS /FK/

29. po 17.30 ANDREJ RUBLEV /FK/
20.45 STALKER /FK/

30. út 18 ŽIVOT BRIANA /FK/
20.30 RADHOŠŤ - premiéra stu-
dentského hraného film o hoře
Radhošť a lidech kolem ní.

31. st 18 OBČAN KANE /FK/
20.30 NEŽ SE SETMÍ

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
6 .so 15.30 ATLANTIS
7. ne 13.30 TRÁPENÍ MEDVÍDKA

BRUMLY
13. so 15.30 BARAKA
14. ne 13.30 UKRADENÉ SLUCHÁTKO
20. so 15.30 MIKROKOSMOS
21. ne 13.30 O MARYŠCE A VLČÍM

HRÁDKU
27. so 15.30 KRÁLOVSKÝ SLIB
28. ne 13.30 O TŘECH MALÝCH

PRINCEZNIČKÁCH
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

7. ne 16 SKŘÍTKOVA KOUZELNÁ
ŠKOLKA - Divadlo Naše princezna

14. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY - Divadlo
Grotesky

21. ne 16 NÍK A KOUZELNÁ
PÍŠŤALKA - Divadlo Naše prin-
cezna

28. ne 16 O STATEČNÉM JANÍČKOVI -
Divadlo Mrak

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

2. út. 19.30 Bran + Nyabingi warriors
4. čt. 20 Čankišou
5. pá 20 Hip Hop Foundation
6. so 20 Street Cirkus
9. út 19.30 Tři sestry + E!E

10. st 20 Gothart
11. čt 20 Festival 9 Bran: The Klezmatics

(USA)
12. pá Festival 9 Bran

10-14 Hudební workshop se Shlomo
Bar
19 Tango Klezmer Quartet, Věra Bílá
Kale, Natalika

13. so 19.30 Festival 9 Bran: Shlomo Bar
(Izr), Meshuge Klezmer Band (I)

16. út 20 Boo
17. st 20 Psí vojáci
18. čt 19.30 Prouza + Hemp for Victory
19. pá 19.30 EuroConnections: Mei Tei Sho

+ Švihadlo
20. so 16.30 Festival World Music - Pomá-

háte lépe vidět: 
Moberg Ensemble, Štěpán Rak, CK
Vocal, Létající koberec, Oldřich Ja-
nota, Gothart, Jiří Mazánek

22. po 19 Kočani Orkestar
23. út 19 1. narozeniny časopisu Houser
24. st 19.30 Iva Bittová
29. po 19 Lacrimosa (D) + special guest
30. út 19.30 Tara Fuki (křest CD "Piosenki

do snu"), Petr Nikl, Second Hand
Twilight

31. st 20 Ida Kelarová & Romano Rat
Malá scéna
8. po 19.30 Divadlo M.U.T.: P. Handke:

Sebeobviňování
14. ne 19.30 Vaříme s Kubou
15. po 19.30 Divadlo M.U.T.: P. Handke:

Sebeobviňování
26. pá 21 DJs Curlylock, Kryshpeen &

Oneheartman presents: 
"BEATZ SMOKIN WEEDZ" - reg-
gae trio & dancehall friends

Výstavy 
Foyer
1. 10. - 4. 11. 3. ročník mezinárodního vý-
tvarného sympozia LABE - ELBE
(DOTEKY 2001)
Kavárna Paláce Akropolis

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
Zápisy do kurzů na školní rok 2001/2002 od 3. 9.2001 

každé pondělí a středu od 14 do 18 hod.
KLUB KULIČKA
Klub kulička s míšou - pro děti od 2,5 let, po-pá 9-12 hod.
Jednotlivé pestré dopolední programy pro děti od 2,5 let s malováním, cvičením, zpíváním
a s pohádkami, každý den je tematicky zaměřen.
Cílené odpolední programy
Kulička s malováním a keramikou, Kulička s tanečky, Kulička s angličtinou a keramikou,
Kulička s flétničkou a keramikou
Kurzy pro školní děti:
Malování - výtvarné techniky, keramika, keramický ateliér
tanec s písničkou, základy tanců, taneční aerobik
výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, elektrofonické klávesové nástroje, sólový zpěv
Jezdecký výcvik a péče o koně, Voltiž - gymnastika na koních pro děti od 6 let
Stolní tenis pro děti od 10 let
Kurzy pro dospělé:
keramika, keramický ateliér, točení na hrnčířském kruhu, batikování,
bodystyling, kalanetika, aerobic, dopolední kondiční cvičení pro maminky s hlídáním
dětí, cvičení rodičů s dětmi, jazykové kurzy
stolní tenis pro všechny
- otevřená  herna pro děti i dospělé celý den od pondělí do pátku
V sobotu 13.10. - 8. výročí Trojky
- den otevřených dveří, divadlo pro děti od 3 let - Honza a skřítkové
Ve čtvrtek 25.10. Podzimní prázdniny v sedle koní
- celodenní program pro děti od 6 let
Zážitky z cest (poutavá vyprávění z různých zemí světa ve spolupráci s CK Adventura)
od 18 hodin. 26.9. JAR, Namibie, 3.10. Venezuela, 10.10. Nový Zéland a trekking na
NZ, 17.10. Srí Lanka, 24.10.  Brazílie, 31.10.  Trekking na Havaji
Informace a rezervace: 227 83 181,  227 80 455

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

Obvodní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
v Praze 3 vás zve:

st 10. 10. Vycházka Královskou
oborou (Stromovka), sraz ve 14 h

před Výstavištěm
pá 19. 10. 15 h Trochu klasiky

neuškodí - umělecký soubor
Albatros v KVS Trojka, Prokopova

100/16, Praha 3.

Dny seniorů 
již tradičně pořádá 

občanské sdružení ŽIVOT 90 
Konají se 4.- 6. 10. od 10 do 19 h
v paláci Žofín. Návštěvníky nejen z řad
seniorů tu čeká široké spektrum
výrobků a služeb, např. zdravotnické
pomůcky a poradny, rekondiční pobyty,
léky, potřeby pro zahrádku, přírodní
potravinové doplňky,
právní poradenství,
bohatý doprovodný
program.

Karolíny Světlé 18, 
P-1, tel. 2222 10 75, 
fax 2222 00 90, 
e-mail:
zivot90@ti.cz,
www.zivot90.cz

Poslední letošní 
setkání žonglérů 

v sobotu 29. 9. od 14 h 
na Židovských pecích, vstup je pro

všechny věkové kategorie volný.
Přij�te si za doprovodu hudby

reggae vyzkoušet své dovednosti.

Divadlo Šuplík opouští Žižkov
zahájí sezonu 2001/2002 v nově

otevřeném Divadle na Prádle
(Besední ul., Praha 1).

Další informace na 
www. divadlo-suplik.cz


