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1. září je magické datum, které si školáci přejí, aby z kalendářů
zmizelo. Mohli by si totiž stále hrát, nemuseli by se vracet z chat,
z hor a vůbec z prázdnin. Ale nelze jinak. I když letos je tím da-
tem 3. září, do školy se prostě musí. Ne ale proto, že by si to
„hrozný ministr školství“ vymyslel, ale proto, že ať se to žáčkům
líbí nebo nelíbí, je dobré hodně věcí znát a umět. A možnost vstře-
bat do sebe to množství znalostí, dovedností, schopností jednat
s ostatními lidmi, mají děti právě ve škole.
Proto, vy děti, nemyslete si, že se ve škole učíte zbytečnosti.
Omyl. Budete ty „zbytečnosti“ potřebovat. A vy, paní učitelky
a páni učitelé, ale i my, všichni dospělí, snažme se dětem dát ne-
jen co nejvíce znalostí, ale i hodně vlastních příkladů správných
postojů v životě. To je mnohdy důležitější než slabiky mně a mě.
Takže do celého školního roku hodně sil a hodně elánu.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Při příležitosti oficiálních rozhovorů navštívil ve středu
25. 7. 2001 Městskou část Praha 3 velvyslanec EU,
vedoucí Delegace Evropské komise v České republice
pan Ramiro Cibriáni, který přijal pozvání starosty
Městské části Praha 3 pana Milana Českého.
Po krátkém, ale o to srdečnějším přivítání následoval blok oficiál-
ních rozhovorů na radnici, kterým bezesporu dominovalo téma
eventuálního vstupu Svobodné republiky Žižkov do Evropské
unie. Toto ústřední téma bylo stěžejním bodem celého programu.
Starosta Městské části Praha 3 jeho excelenci ujistil, že v oblasti
rozpočtu beze zbytku splňujeme Maastrichtská konvergenční kri-
téria a vzhledem k tomu, že Svobodná republika Žižkov nemá
prakticky žádné zemědělce, neznamenal by její vstup do Unie
žádné dodatečné výlohy pro společnou zemědělskou politiku.

První kapitolou vstupního maratónu bude kultura. Proto po tisko-
vé konferenci následovala na přání p. Cibriániho prohlídka Ná-
rodního památníku na Vítkově, kde se velvyslanec EU také krátce
setkal se zástupci československých legionářů. Program pokračo-
val návštěvou starého židovského hřbitova v Mahlerových sadech
a obědem na žižkovské televizní věži.
Touto významnou událostí udělali Žižkovští velký krok k integra-
ci do Evropských struktur a zároveň položili základní kámen
k rozvoji bilaterálních vztahů jednotlivých regionů v celoevrop-
ském kontextu. J.B., foto Jan Dostál

pátek 14. září – Náměstí Míru
12-12.30 dělostřelecká salva, projev starostů, sběr vinné révy
12.30-13 historický průvod Grebovka – nám. Míru – zinscenované přepadení kočárů 
13-16 PROGRAM: projev starostů, vylisování prvních hroznů, historický šerm,

dechová kapela Vltavanka
14.30-15.30 soutěž „Kdo sní nejvíce hroznů vína“
16-18 vystoupení dechové kapely Žižkovanka  

Náměstí Jiřího z Poděbrad
17-18 vystoupení Studentského symfonického orchestru
18-19 workshop v žonglování
19-20 vystoupení skupiny Support Lesbiens
20.30-22 Lenka Dusilová & Secret Service
15 – 19 ATRIUM, Čajkovského 12   Archív vín – cimbálová kapela, vstup 80 Kč
sobota 15. září – Náměstí Jiřího z Poděbrad
14-16 moravské folklórní vystoupení
15-16 soutěž „Jaké množství natáhnete do koštýře“
17-19 divadelní tvorba
19-20 vystoupení skupiny Apples
20.10-20.25 Fireshow (žonglování s ohněm)
20.30-22 Peter Nagy & Indigo
V průběhu obou dnů bude instalováno tržiště, k vidění budou ukázky historických
řemesel,  proběhne ochutnávka dobrých vín, představení bioproduktů, degustace la-
hodných pokrmů, v provozu bude dětský koutek.
Burčákové očisťovací kůry, ceny lidové pro znalce i neznalce

Určitě jste si všimli, že na náměstích a ulicích naší městské části
přibyly směrovky a ukazatele, které usnadní orientaci nejen mi-
mopražským návštěvníkům. Tento městský informační systém
představuje souhrn zařízení, poskytujících informace o dosažitel-
nosti městských cílů, ulic, sídel orgánů státní správy a samosprá-
vy, významných historických památkách apod. Pro umístění těch-
to informací byly použity hliníkové orientační uliční pěší
a motoristické tabulky.
Radnice spolu s firmou SYSARD, s.r.o. plánuje další rozšíření in-
formačního systému o nové úřední desky umístěné na frekvento-
vaných místech, jako je třeba budova polikliniky, a také o plochy
typu city-light. Foto Michala Púčiková

Kudy na úfiad ãi do kostela?

Vinohradské vinobraní 2001
Vážení a milí spoluobčané,
opět se blíží doba zrání vinné révy, která je spojená s tradičními
svátky vína - VINOBRANÍM. Tak jako v minulých letech, tak i le-
tos připravuje Městská část Praha 3 pro Vás, občany Žižkova
a Královských Vinohrad, oslavy těchto nezapomenutelných oka-
mžiků, které můžete společně s námi strávit u dobrého vína, po-
hoštění a neotřelé kultury.
Odbor kultury Prahy 3, jako hlavní organizátor těchto slavností,
Vám zprostředkovaně přiblíží atmosféru středověkého způsobu ži-
vota, odhalí zákulisí dřívějších praktik a nastíní podobu středově-
kého tržiště, kde vedle tradičních dobrot a lahodného moku bude-
te moci nalézt i středověká řemesla a dílny mistrů sklářských,
kovářských, ale i výrobců soudků, mistrů vinařských a dalších.
Celá tato atmosféra letošního vinobraní bude protkána vystoupe-
ním kejklířů, polykačů ohně, žonglérů a písničkářů. Na své si při-
jdou i milovníci historických zbraní a mušketýrských scének.

Díky nevšední píli organizátorů se návštěvníci mohou těšit na vystoupení předních sku-
pin a osobností naší rockové scény. Jména jako Lenka Dusilová, Support Lesbiens nemá
cenu představovat, protože patří ke špičce na hudební scéně.
Nemalou část prostoru na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme vyhradili našim nejmenším,
kteří se pod odborným dohledem personálu mohou svézt na poníkovi, zaskákat na nafu-
kovadlech, popřípadě se vydovádět na dětských prolézačkách. Atmosféra vinobraní bude
navíc umocněna řadou význačných hostů našeho společenského a kulturního života.
Věříme, že si nenecháte V. ročník Vinohradského vinobraní ujít a společně s námi přispě-
jete k dobré náladě, která zde bude bezesporu panovat.

Za tým organizátorů a Odbor kultury se na vás těší Jaroslav Brabec.
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INFORMACE

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

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

Felixovou - tel. 627 95 17.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 10. 9.
2. Soběslavská/Hollarovo n. 17. 9.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 24. 9.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 3. 9.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 10. 9.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 17. 9.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 24. 9.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 3. 9.

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

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 13. 6.Schválila

● výroční zprávu SKM P-3, a.s. za rok
2000 a vzala na vědomí zprávu dozorčí ra-
dy a výrok auditora k roční účetní závěrce
za rok 2000 ● pravidla pro používání slu-
žebních mobilních telefonů
Souhlasila
● s uzavřením rámcové smlouvy se společ-
ností Eurotel Praha, s.r.o. ● s doplněním
požadavků MČ P-3 na provedení obecně
prospěšných prací na území MČ P-3
● s uzavřením smlouvy o dílo na rekon-
strukci bývalého kina Ponec na Taneční di-
vadlo s firmou Level a.s. ● se zněním Sm-
louvy o zpracování osobních údajů
Vzala na vědomí
● doporučení zdravotní a sociální komise
RMČ ke stanovení výše úhrad za přechod-
ný pobyt v DPS Roháčova 26 a Krásova 3
● závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro
Integrační centrum Zahrada a souhlasila
s organizačním a provozním řádem IC
a stanovila platby za pobyt v IC ● doporu-
čení zdravotní a sociální komise Rady MČ
k poskytnutí fin. prostředků na sociální
účely a souhlasila s poskytnutím daru pro
odd. sociálně právní ochrany dětí Odboru
soc. věcí ÚMČ P-3 - letní tábor, Svaz posti-
žených civilizačními chorobami v ČR obv.
výbor P-3, Studio Zdraví - občanské huma-
nitní sdružení

ze dne 26. 6.
Souhlasila
● s vyhlášením nové veřejné soutěže na
prodej pozemku parc. č. 1820 v k.ú. Žiž-
kov, Českobratrská ul. P-3 ● s ustavením
vědomostní soutěže žáků zákl. škol o „Po-
hár starosty Hartiga“ ● s uzavřením smlou-
vy o dílo na opravu části suterénu žižkov-
ské radnice s firmou Fajstavr, s.r.o.
Vzala na vědomí
● návrh řešení ad III. Analýzy situace oby-
vatel MČ P-3 z hlediska potřebnosti sociál-

ních služeb - občané drogově závislí a sou-
hlasila s navrženým řešením ● zprávu ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek -
výběr firmy na nástavby byt. domů Jilmová
4, 6, 8, 10 a souhlasila s výběrem nejvhod-
nější nabídky firmy Sefimota, a. s.
Schválila
● znění pravidel k vyřizování a evidenci pe-
tic a stížností ● smlouvu o dílo na provede-
ní automatického zavlažovacího systému
parku na nám. J. z Lobkovic
Pověřila
● Vl. Holzknechta zastupováním MČ P-3
na valné hromadě Viktoria Žižkov, a.s.

ze dne 25. 7.
Souhlasila
● s výzvou 6 zájemcům k podání nabídky
na zakázku Oprava obrubníků záhonů zele-
ně na Sladkovského náměstí v P-3 ● se zá-
pisem K. Slavického in memoriam
a V. Kellnara do Knihy cti MČ P-3 ● se za-
řazením lokalit Komenského nám., Ohrada
na lokalitě č. 32 dle studie ploch vhodných
ke kapacitnímu řešení dopravy v klidu na
území MČ P-3 a nám. Barikád do lokali-
zační studie pro výstavbu hromadných ga-
ráží ● s podmínkami soutěže o „Pohár sta-
rosty Hartiga“ ● se zadáním zakázky na
realizaci prodeje bytů v domech Jilmová 4,
6, 8, 10 firmě Realitní kancelář SEVER
Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na výběr firmy na výsadbu škol-
kařského materiálu a souhlasila s výběrem
nabídky firmy JENA ● návrh ved. Odboru
kultury J. Brabce k oslavám 100. výročí na-
rození J. Seiferta ● zpracovaný materiál
k analýze efektivnosti řízení pečovatelské
služby ● žádost ředitele Teen Challenge
o pronájem nebytových prostorů pro porad-
nu a souhlasila s prioritním přidělením
vhodných nebytových prostor

Bohužel, v letošních Zlatých stránkách byla chybně uvedena pracovní doba 
pohotovosti pro děti a dospělé.

Lékafiská sluÏba první pomoci pro dûti
Koněvova 205, P-3, tel. 68 47 536 - po 21. hodině tel. 68 486 85

Pondělí až čtvrtek 18-21 h
a pak přebírá dětskou pohotovost pohotovost pro dospělé

Pátek 15-21 h dětskou pohotovost přebírá pohotovost pro dospělé
Soboty, neděle a svátky 7- 21 h dětskou pohotovost přebírá pohotovost pro dospělé

Lékafiská sluÏba první pomoci pro dospûlé
Koněvova 205, P-3, tel. 68 486 85

Pondělí až čtvrtek 18-7 h • Pátek 15-7 h
Soboty, neděle a svátky 7 h - nepřetržitě (až do 7 hodin následujícího pracovního dne)

Bc. Simona Prokopcová, zdravotní rada

1. Domažlická 4/1505, přízemí - tichá služba, kancelář  87,57 m2, min. nájemné 550 Kč/m2/rok
2. Sudoměřská 33/1651, suterén - kanceláře, 53 m2,  min. nájemné 500 Kč/m2/rok
3. Hájkova 13/1677, přízemí - kancelář, tichá služba, sklad, 19,20 m2, min. náj. 500 Kč/m2/rok
4. Radhošťská 9/2017, suterén, kancelář, tichá služba, 41,53 m2, min. nájemné 400 Kč/m2/rok
5. Koněvova 70/1113, suterén, sklad, 26,81 m2, min. nájemné 400 Kč/m2/rok

Volná garáÏ a garáÏová stání
6. Z. Hajského 14/1516, garáž č. 44, 14,02 m2, min. nájemné 1.100 Kč/m2/rok
7. Buková 18/2524, garážové stání č. 4, 17,50 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
8. Jeseniova 27/ 846, garážové stání č. 26.38, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
9. Jeseniova 27/846, garážové stání č. 42, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
10. Jeseniova 27/ 846, garážové stání č. 30, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
11. Jeseniova 27/846, garážové stání č. 5, 11 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
12. Jeseniova 37/446, garážové stání č. 26.45, 11 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
13. Jeseniova 37/446, garážové stání č. 26.62, 12,25 m2, min. nájemné 900 Kč/m2/rok
Prohlídka uvedených prostor 28. 8. 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. 127.“ 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 nebyt. prostorech provozovat. (K provozování výherních a hracích automatů
nebudou nebyt. prostory pronajaty.) Podmínkou pro pronajmutí garáže (garážové-
ho stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zá-
jemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem
Vašich nabídek bude dne 7. 9. 2001 v 15 hod. 
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu a služeb RMČ dne 10. 9. 2001. Vy-
braný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zase-
dání RMČ. Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a vý-
běrové řízení zrušit. MUDr. Eva Rusová, předsedkyně komise obchodu a služeb RMČ, 

Kamila Mirovičová, ved. Odboru bytů a nebyt. prostor

Slavnostního předání se zúčastnilo 10 oceněných a odznaky byly předány: Ludovítu
BODOKOVI za dlouholetou a obětavou činnost při obnově demokracie a dobrou spolu-
práci s MČ Praha 3 ● Miroslavu ČVANČAROVI za rozsáhlou činnost v oboru kinema-
tografie s důrazem na historii Žižkova ● Slavomíru FLEHELOVI za dlouholetou foto-
dokumentační činnost v Praze 3 ● Karlu JAROŠOVI za dlouholetou a obětavou činnost
při obnově demokracie a dobrou spolupráci s MČ Praha 3 ● Jiřině POLANECKÉ za
dlouholetou spolupráci s MČ Praha 3, zejména za popularizaci její historie ● Josefu
RYKROVI za dlouholetou fotodokumentační činnost v Praze 3 ● Františce SMUTNÉ
za dlouholetou a obětavou činnost při obnově demokracie a dobrou spolupráci s MČ Pra-
ha 3 ● Janě ŠIMKOVÉ za dlouholetou a obětavou práci pro starší občany ● Vladimíru
VČELÁKOVI za dlouholetou a obětavou činnost při obnově demokracie a dobrou spo-
lupráci s MČ Praha 3 ● F.K. VIKTORII ŽIŽKOV, zastoupenou prezidentem Jiřím
Steinbrochem, za příkladnou reprezentaci Žižkova. Jan MĚKOTA si odznak za celoži-
votní novinářskou práci pro vlast převezme v září, dalším 3 oceněným bude odznak do-
ručen podle možností, a to Františce HÁJKOVÉ za dlouholetou a obětavou činnost při
obnově demokracie a dobrou spolupráci s MČ Praha 3 ● Anně HERGERTOVÉ za dlou-
holetou a obětavou činnost při obnově demokracie a dobrou spolupráci s MČ Praha 3 
● Jiřímu SVOBODOVI za dlouholetou a obětavou práci pro starší občany.
Návrh na udělení Čestných odznaků RMČ P-3 podal - Svaz důchodců ČR Praha 3
(J. Svoboda, J. Šimková), - Radio Svobodná Evropa (J. Měkota), - Klub fotografů
amatérů v Žižkově (J. Rykr, S. Flehel), - Klub přátel Žižkova (M. Čvančara), - oddělení
kultury (J. Polanecká), - Český svaz bojovníků za svobodu Praha 3 (L. Bodok, K. Jaroš,
V. Včelák, F. Hájková, A. Hergertová, F. Smutná). redakce, foto Jan Dostál

Udûlení âestn˘ch odznakÛ

Tyto agendy zajišťuje Odbor občansko správní, odd. osobních dokladů
a evidence obyvatel na adrese Městská část P-3, Úřad městské části,
Seifertova 51, 130 85 Praha 3 (v přízemí).

I. TRVAL¯ POBYT - (zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech)
(současně se vydává nový občanský průkaz).
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí.
Každý může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektech určených k bydlení,
ubytování nebo k individuální rekreaci. Přihlášení se k trvalému pobytu (změna místa
trvalého pobytu) provádí ohlašovna v místě nového trvalého pobytu (správní poplatek
50 Kč). Co je občan povinen: 1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek, 2. předložit platný
občanský průkaz, 3. doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru) nebo doložit
oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva) anebo je třeba souhlas oprávněného nájem-
ce bytu.

II. OBâANSK¯ PRÒKAZ - (zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech) 
Vydání občanského průkazu - doba vydání 30 dnů, platnost 10 let (u občanů starších
20 let), 5 let (u občanů ve věku od 15 do 20 let). Co je potřeba k vyřízení: A. Pro‰lá
platnost OP: 1. vyplněný tiskopis „Žádost o vydání občanského průkazu“, 2. jedna sou-
časná fotografie (35x45 mm), 3. stávající občanský průkaz B. První obãansk˘ prÛkaz:
1. vyplněný tiskopis „Žádost o vydání občanského průkazu“, 2. jedna současná fotogra-
fie (35x45 mm), 3. rodný list, 4. Osvědčení o státním občanství České republiky C. Zmû-
na stavu: 1. vyplněný tiskopis „Žádost o vydání občanského průkazu“, 2. jedna součas-
ná fotografie (35x45 mm), 3. doklad o stavu (oddací list, úmrtní list, doklad o rozvodu -
rozsudek s nabytím právní moci), 4. stávající občanský průkaz D. Ztráta, odcizení ne-
bo po‰kození obãanského prÛkazu: 1. vyplněný tiskopis „Žádost o vydání občanské-
ho průkazu“, 2. jedna současná fotografie (35x45 mm), 3. rodný list (pokud v rodném lis-
tě není uvedeno rodné číslo, tak i doklad o rodném čísle), 4. doplňující doklady dle
potřeby, 5. náhradní doklad - vydaný při ztrátě či odcizení. Správní poplatky: doplnění
nepovinných údajů do občanského průkazu (titul, děti do 15 let, manžel/ka) - 25 Kč, vý-
měna občanského průkazu na vlastní žádost - 100 Kč.

III.CESTOVNÍ DOKLADY - (zák. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech)
A. Vydání cestovního dokladu: doba vydání 30 dnů, platnost 10 let, správní poplatek
200 Kč. Co je potřeba k vyřízení: 1. vyplněný tiskopis „Žádost o vydání cestovního do-
kladu“, 2. jedna současná fotografie (35x45 mm), 3. platný občanský průkaz, 4. cestovní
pas pokud byl vydán B. Vydání cestovního dokladu pro mladistvého obãana (star-
‰í 15 let): doba vydání 30 dnů, platnost 10 let, správní poplatek 200 Kč. Co je potřeba
k vyřízení: 1. vyplněný tiskopis „Žádost o vydání cestovního dokladu“, 2. jedna součas-
ná fotografie (35x45 mm), 3. platný občanský průkaz, 4. rodný list (pokud není zapsán
v občanském průkazu zákonného zástupce), 5. platný občanský průkaz zákonného zá-
stupce, 6. cestovní pas pokud byl vydán C. Vydání cestovního dokladu pro nezletilé-
ho obãana (do 15 let): doba vydání 30 dnů, platnost 5 let, správní poplatek 50 Kč. Co
je potřeba k vyřízení: 1. vyplněný tiskopis „Žádost o vydání cestovního dokladu“; po-
dává zákonný zástupce, 2. jedna současná fotografie (35x45 mm), 3. rodný list (pokud ne-
ní zapsán v občanském průkazu zákonného zástupce), 4. osvědčení o státním občanství
ČR nebo doklady k jeho ověření (oddací list rodičů, rodné listy rodičů), 5. platný občan-
ský průkaz zákonného zástupce, 6. cestovní pas pokud byl vydán D. Vydání cestovních
dokladÛ v krat‰í dobû: doba vydání 3 dny, platnost pouze 1 rok, správní poplatek 400
Kč, dítě do 15 let 100 Kč; doba vydání 24 hod., platnost pouze 1 rok, správní poplatek
600 Kč, dítě do 15 let 150 Kč. Co je potřeba k vyřízení: 1. dvě stejné současné fotogra-
fie (35x45 mm), 2. další podmínky jsou shodné jako u případů A - C E. Doplnûní ne-
povinn˘ch údajÛ do cestovních dokladÛ (titul, dûti do 15 let): doba provedení
ihned, správní poplatek 50 Kč.
Veškeré informace týkající se trvalého pobytu, občanských průkazů a cestovních dokladů
vám budou poskytnuty: tel. 22116 221, 22 78 05 87, fax: 22116 215, 
e-mail: evac@p3.mepnet.cz Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního

V roce 2001 bylo na území MČ Praha 3
rozmístněno 106 košů a 68 držáků na sáč-
ky pro sběr psích exkrementů. Od 15. 7.
byla tato služba pro chovatele psů rozšíře-
na na žádost občanů na oblast od ulice Že-
livského směrem k ulici Spojovací. Měst-
ská část vydává měsíčně částku 54 500 Kč
na obsluhu košů a držáků sáčků pro psí ex-
krementy. Zajisté i touto službou se život-
ní prostředí v Praze 3 zlepší.

Nové ko‰e na
psí exkrementy

Před zahájením 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3
v úterý 26. 6. 2001 bylo v rámci oslav 120. výročí povýšení Žižkova
na město uděleno 14 Čestných odznaků Rady městské části Praha 3.

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

Pohotovostní lékafiská sluÏba

V‰e, co byste mûli vûdût o pfiihlá‰ení k trvalému pobytu,
obãansk˘ch prÛkazech a cestovních dokladech

Starosta Milan Český předává ocenění předsedkyni Svazu důchodců Prahy 3 Janě Šimkové
Odbor pro kulturu a styk s veřejností -
nyní Odbor kultury ÚMČ Praha 3

se přestěhoval. Sídlí v Lipanské 14, P-3,
třetí patro. Telefonní spojení a e-mailové

adresy beze změn.
●

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.

●

Klub přátel Žižkova zve členy a další
zájemce na vzpomínkovou besedu

k poctě J. Seiferta a jeho 100.
narozeninám v úterý 11. 9.

v 16.30 h v klubu KPŽ, Sabinova 8, P-3.
●

Provoz SKM Praha 3, a.s. po dobu
stavebních úprav prostor domovní

správy č. 1, Koněvova 150 v Olšanské 7 -
vstup ze zadní strany budovy. Návštěvní
dny beze změny, tel. 2421 3974,-8573,

2423 9775,-3766. Po ukončení stavebních
úprav správa domů opět Na Vápence 25

(od 1. 10.).
●

Farní sbor českobr. církve evangelické
oznamuje členům a přátelům Betlémské
kaple na Žižkově, že od 2. 9. se konají
pravidelné bohoslužby v Betlémské

kapli vždy v 9,30 hod. Žižkovská farnost
v Prokopově 4 zve všechny generace -

vždy je také připravena zvláštní
bohoslužba pro děti.

NOVINKY
PRO SENIORY

V prvním pololetí t.r. Svaz důchodců P-3
uskutečnil 9 turistických pochodů,

3 poznávací vycházky po Praze, 700
hodin kondičního plavání v hotelu

Olšanka, 2 autobusové zájezdy, vlakový
zájezd na Křivoklát, taneční zábavu,
setkání s jubilanty, pobyt v lázních,

v Krkonoších a u moře v Itálii, návštěvy
divadel a koncertů. V této činnosti

pokračujeme podle plánu i v druhém
pololetí. Každé pondělní odpoledne se
scházíme v klubu v Biskupcově 60 na

přátelském posezení. Informace o našem
programu naleznete ve vývěskových

skříňkách a nezapomeňte, že stále platí
heslo „Aby člověk nebyl nikdy sám!“.

●

Zveme zájemce na poznávací autokarový
zájezd do Náchoda a polského Kudowa

26. 9., cena 230 Kč. Přihl. v klubu
Hořanská 2/Biskupcova 60 od 3. 9. v po

od 14-16 h, info tel. 727 44 324.
●

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

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

D. Slavíkové, P. Beňovi, E. Mandové,
D. Mášové a I. Veitové. 

Svaz důchodců P-3

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.
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● Užívání drog, zejména dětmi,
se stalo palčivým problémem.
Jak je to u nás?
Daří se nám spolupracovat s mláde-
ží, do škol chodíme pravidelně, kaž-
dá by měla být jednou za měsíc
navštívena naším pracovníkem ne-
bo policistou z kriminálky. Udělali
jsme také řadu preventivních akcí,
např. v Roháčově 107, kde se sou-
střeďuje část romské komunity, kte-
rá by podle výsledků sčítání měla
být na Praze 3 kolem 600 osob,
ovšem je daleko větší. Řešili jsme
tam neustále nějaké problémy, míst-
ní si stěžovali i na značný hluk, tak-
že to nadále monitorujeme. Koncem
června se nám podařilo zadržet pře-
kupnici a několik dealerů drog, kte-
ří dodávali této komunitě.
Vím, že to lidi trápí, ale myslím si,
že policie dnes pracuje již na hrani-
ci svých možností, jak z hlediska počtu lidí, tak i financí. Ti postá-
vající Romové, na které lidé upozorňují, mají u sebe často jen jed-
nu dávku pro svou potřebu. My však potřebujeme chytit ty, kteří
drogy prodávají dál, hlavně mezi děti, a to už je složitější na doka-
zování. Když je zadržíme, jak si drogu aplikují, je to jen přestupek.
Nárůst v této oblasti je všeobecný - v tabulkách před 5 lety nebyl
zaznamenán na Praze 3 žádný případ. Vloni jich bylo 50-60 a le-
tos to vypadá stejně. K současnému datu je u nás závislých okolo
30-50 dětí, většinou romského původu, v rozmezí 10-15 let. S tím
pak přichází i další trestná činnost - když není na drogu, krade se.
Když chytneme pachatele při vloupání do auta a podobně, převe-
ze se většinou na detoxikaci. Tam zůstává 2-3 dny, vystřízliví a pak
se s ním dá teprve jednat.
● Před odhalením důležitého drogového dealera jste si v loň-
ském roce připsali ještě jeden velký úspěch. V objasněnosti
trestní činnosti byla Policie Prahy 3 s dosaženými 35% na prv-
ním místě v rámci celé Prahy.
V době před revolucí byly statistiky různě účelově zkreslovány,
v loňských 35 procentech je však vidět kus poctivé práce. Mohu
to srovnávat se zahraničím, např. s USA, kde jsem se zajímal o ús-
pěšnost odhalování trestné činnosti. Nedá se to srovnat úplně
přesně, ale třeba na úseku vloupání do motorových vozidel mají
objasněnost 18 % a my 22 %! Přitom technické možnosti jsou
u nás daleko horší. Na trojce jsou často ona známá vylomená
okýnka u aut. Zde platí jediné, nenechávat nic uvnitř ani na se-
dadle, protože to provokuje. Rád bych se pochlubil, že od té doby,
kdy se nám podařilo odhalit rozsáhlou partu zlodějů aut, jsme

měli snad jen dvě hlášení. To je
velký úspěch, když předtím se za
noc odcizilo třeba 4-5 aut a do-
dneška za 14 dní jen dvě.
● V historii kriminalistiky to prý
je unikátní odhalení - seznamte
nás podrobněji s tímto případem.
Zhruba před půl rokem jsme zjisti-
li, že sem jezdí skupina, která odci-
zuje vozidla, a to nejen u nás, ale
i na Praze 9 a 10. Vozili je pak ně-
kam mimo Prahu, kde je rozebírali.
Půl roku to trvalo ne proto, že by-
chom pracovali tak pomalu, ale pát-
rání a dokazování bylo velmi složi-
té. V současné době je 9 osob ve
vazbě a po šesti je vyhlášeno celo-
státní pátrání. Stále se pracuje i na
dalších větvích případu. Pachatelé
toho nabrali tolik, že i kdyby teď
skončili, mohli ještě 5 let „z lupu“
žít - vešel se do 50 nákladních aut.

Jinak letos za pololetí jsme objasněnost trestní činnosti proti loň-
sku zvedli ještě o 1,5%.
● Lidé si stěžují na vysokou kriminalitu, proto nás těší, že její
objasněnost se zvyšuje. Dostáváme i hodně dotazů, proč se
množí herny a zastavárny a mizí normální použitelné obchody.
To je velký problém. Zpočátku to byla věc místních úřadů, z heren
šly slušné peníze. Dnes už to však přerostlo únosnou míru a ná-
stroje k řešení nejsou. (Pokud nebytový prostor vlastní soukromý
majitel, je pouze na jeho uvážení, jaký druh činnosti v něm bude
provozovat. Pokud je vypisováno výběrové řízení na využití neby-
tového prostoru, který vlastní Úřad městské části P-3, je v pod-
mínkách uvedeno, že zde nesmí být herna - pozn. red.).
A co se týká zastaváren, to mě velmi trápí. Zákon umožňuje, aby
ten, kdo ukradne třeba rádio, nahlásil bazaristovi jakékoliv jméno
a adresu (např. v USA si lidé něco podobného vůbec nedovolí,
všechno se eviduje). U nás je prostě špatný zákon, když tam po-
malu nemůže zajít ani finanční nebo živnostenský úřad na kontro-
lu. Jsem si vědom toho, že přes zastavárny a bazary nám jde nej-
víc kradených věcí, díky nimž bychom se dostali k pachatelům.
Pokud však mohu mluvit za policii na Praze 3, dělá se tu na doraz,
policisté se opravdu neflákají. Ovšem je to samozřejmě především
o penězích, které chybějí na rozšíření dalších aktivit - zejména
v prevenci na školách, o nedostatečném počtu potřebných policis-
tů, o autech a benzinu. Pro obyvatele je však jistě důležité vidět
stále častěji v ulicích „uniformy“, a to nyní beru jako jednu z hlav-
ních prevencí kriminality.

Text a foto Stáňa Peričová

● Zadláždění komunikací a chodníků na Škroupově náměstí
a v přilehlých ulicích 
Vloni probíhala v této oblasti generální rekonstrukce vodovodního
řadu. V roce 2001 byly nákladem 15,8 mil. Kč z rozpočtu TSK vy-
dlážděny komunikace a chodníky na Škroupově náměstí a přileh-
lých ulicích - Pospíšilova, Blodkova, Ševčíkova (po ulici Křížkov-
ského), Zvonařova. Investiční akce byla ukončena v červnu 2001.
Chybějící stromy ve stromořadí budou osazeny z pěstebních dů-
vodů až na podzim. MČ Praha 3 prosazovala obnovu přípojek vo-
dy a historickou úpravu Škroupova náměstí v rozpočtu hl.m. Pra-
hy několik let. Dík za nadstandardní provedení úprav patří
především TSK hl.m. Prahy.

● Rekonstrukce ulice Jeseniova v úseku Jana Želivského 
- Ostromečská
Rekonstrukce započala v červenci 2001 a je rozdělena do 4 etap.
Termín pro dokončení je stanoven na listopad 2001, plánované fi-
nanční prostředky vynaložené na tuto akci činí 12 mil. Kč. Re-
konstrukce Jeseniovy ulice patřila od roku 1995 k našim prioritám
uplatňovaným v rozpočtu hl. m. Prahy. Po dokončení výstavby
obytného celku Parukářka a kanalizačních stok bylo možné začít
s rekonstrukcí. Investorem akce je TSK.

● Třetí významnou stavbu, kterou investorsky v roce 2001 zajišťu-
je TSK, je rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku ul. Rečkova -
Spojovací. Začít se stavbou se má ve 3. čtvrtletí a investor má na
stavbu vyčleněnu částku cca 30 mil. Kč.

● MČ Praha 3 společně s TSK připravuje na rok 2001 předlažbu
chodníků o celkové ploše 4276 m2 v hodnotě 4 mil. Kč, TSK vy-
naloží stejnou částku. Rozsah je obdobný jako v posledních třech
letech, předlažba chodníků je nicméně dlouhodobá záležitost. Již
v roce 1996 vznikl na radnici tzv. chodníkový program, který počí-
tá s postupnou předlažbou všech chodníků v Praze 3. Podle schvá-
leného programu, kterým byl určen i povrch chodníků (mozaika,
zámková dlažba), potrvá při omezených finančních možnostech
celková obnova chodníků ještě v příštích 10 letech. Další informa-
ce, zahrnující uvedení konkrétních lokalit, kde bude letos probíhat
předlažba chodníků, naleznete na naší internetové stránce.

● Oprava obrubníků na Sladkovského náměstí
Rekonstrukce parku na tomto náměstí se uskutečnila v roce 1994.
Pro obrubníky záhonů zeleně (cca 600 m) byly použity na dopo-
ručení Pražského ústavu památkové péče ostře pálené lícové cihly,
které byly navrženy podle dochovaných fragmentů před kostelem.
Již druhou zimu po rekonstrukci se začala projevovat destrukce
těchto cihelných obrubníků, v současné době jsou některá místa
úplně bez obruby a stav se neustále zhoršuje. Vzhledem k tomu, že
se náměstí Sladkovského nachází v památkovém území a ve velmi
frekventované části Žižkova, je tento stav neúnosný. V květnu le-
tošního roku bylo zahájeno jednání se Státním ústavem památko-
vé péče. Po místním šetření, zhodnocení současného stavu, výbě-
ru materiálu a způsobu provedení oprav doporučuje SÚP v hl. m.
Praze provedení oprav z krystalického vápence. Důvodem je hlav-
ně téměř neomezená odolnost kamene proti povětrnostním vlivům
i větší odolnost proti vandalizmu než u cihelných obrub. V čer-
venci letošního roku byla zpracována projektová dokumentace na
opravu obrubníků s použitím kamene, která byla součástí zadání
výběrového řízení pro dodavatele oprav. Plánovaná částka v roz-
počtu MČ P-3 činí 525 tisíc Kč.

● Automatický zavlažovací systém parku na nám. J. z Lobkovic
Dodavatelem je firma AQUASTART s.r.o., která zvítězila ve výbě-
rovém řízení. Finanční náklad na stavbu je přes 700 tisíc Kč. Stav-
ba byla zahájena 1. 8. 2001 a dokončena bude podle smlouvy o dí-
lo 3. 10. 2001. V roce 2000 byl zrušen bazén (původní požární
nádrž) a Rada MČ P-3 navrhla místo původního záměru instalace
kašny vybudovat závlahový systém, který se osvědčil již na nám.
W. Churchilla. Původní řešení bazénu, kašny nebo vodní sprchy by-
lo zavrženo z důvodů nemožnosti ochrany těchto prvků především
v nočních hodinách před vandaly. Závlahy určitě přispějí k celkové
pohodě v parku a umožní vypěstovat kvalitní trávník.

● Náměstí Jiřího z Poděbrad
Rekonstrukce by měla začít koncem roku 2001, hlavní práce na
rozsáhlé investici by měly být soustředěny do roku 2002, nyní in-
tenzivně probíhají projektové práce. Tato investiční akce MČ Pra-
ha 3 ve výši cca 40 mil. Kč byla čtenářům podrobně představena
v RN č. 4. Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty

Investice na komunikacích a v parcích

Zastupitelstvo mûstské ãásti ze dne 26. 6.
Schválilo závěrečný účet za rok 2000 ● Pověřilo RMČ ke schvalování rozpočtových opat-
ření v jednotlivých případech beze změny objemu příjmů a výdajů do 5 000 tis. Kč.
● Schválilo záměr prodeje id. 1/2 bytového domu čp. 1894 s pozemkem parc. č. 1601
v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 23 spoluvlastníkovi ● Schválilo záměr prodeje části bytového
domu čp. 697 s částí pozemku parc. č. 64 v k.ú. Žižkov, Kubelíkova 13 vlastníku bytové-
ho domu čp. 698 s pozemkem parc. č. 65, Kubelíkova 15 ● Schválilo záměr prodeje čás-
ti pozemku parc. č. 1569 katastrálním území Žižkov, ul. Křišťanova družstvu vlastníků do-
mu, Křišťanova 6 ● Schválilo záměr prodeje části pozemků parc. č. 4224/2 a 4224/9
v katastrálním území Žižkov, Parukářka ČSB-Klub Biatlonu Kapslovna, Sauerova 3, kte-
ré mají v současnosti v nájmu s podmínkou uzavření smlouvy o předkupním právu s účin-
ky věcného práva pro obec hl. m. Praha - MČ P-3 ● Schválilo záměr prodeje pozemku
parc. č. 2896/4 v k.ú. Žižkov, ul. Za Vackovem Pražské energetice, a.s. za odhadní cenu
s podmínkou předložení dokladu o vlastnictví ke stavbě na tomto pozemku ● Schválilo
záměr směny pozemků parc. č. 3518, 3519 a 3520 za pozemek parc. č. 3527 v k. ú. Žiž-
kov, ul. U Staré cihelny ● Schválilo koupi pozemků parc. č. 4283/1, 4283/2, 4283/4
a 4280/12 v k. ú. Žižkov, ul. Pod Kapličkou ● Schválilo prodej id. 83/128 bytového do-
mu čp. 381 s pozemky parc. č. 660 a 661 v k. ú. Žižkov, Cimburkova 7 společnosti Best
Paradise s.r.o. ● Schválilo prodej id. 1/4 bytového domu čp. 1599 s pozemkem parc. č.
2538 k.ú. Vinohrady, Lucemburská 13 spoluvlastníkům ● Schválilo prodej id. 18/36 by-
tového domu čp. 1733 s pozemkem parc. č. 2560 v k. ú. Vinohrady, Lucemburská 14 spo-
luvlastníkům ● Schválilo záměr prodeje id. 15/75 bytového domu čp. 404 s pozemky
parc. č. 513, 514 a 516 v k.ú. Žižkov, Husitská 43 spoluvlastníkům ● Schválilo prodej id.
1/2 bytového domu čp. 991 s pozemkem parc. č. 354 k.ú. Žižkov, Přiběnická 6 spolu-
vlastníkovi ● Požádalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 936/1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 v k.ú. Žižkov, Roháčova 24, 26 ● Schválilo záměr darování bytového do-
mu čp. 669 se stavebním pozemkem, parc. č. 1060 a zahrady parc. č. 1061 v k.ú. Žižkov,
Čajkovského 36 ● Schválilo záměr prodeje domů s pozemky zařazených do 3. části II.
etapy privatizace bytových domů ● Vzalo na vědomí žádost o zřízení Rady školy při ZŠ
Perunova 6 a výsledky voleb členů RŠ a jmenovalo členy RŠ za zřizovatele ● Vzalo na
vědomí doporučení výboru ZMČ pro správu grantového a podpůrného fondu MČ P-3 na
poskytnutí darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím - ZŠ Jeseniova, MŠ Buko-
vá, ZŠ Lupáčova, Junák - svaz skautů, David Černý, Divadlo M.U.T., Divadelní podzim
v Paláci Akropolis ● Schválilo návrh znaku a praporu MČ P-3.
Příští jednání ZMČ se koná 25. 9.

„ÎiÏkov 21. století“
Upozorňujeme všechny, kteří se chtějí
zúčastnit vyhlášené fotografické soutěže
vypsané ke 120. výročí povýšení obce
Žižkov na město, že uzávěrka soutěže je
14. září 2001. Fotografie 18x24 cm ne-
bo 15x21 cm zasílejte na adresu: Úřad
městské části Praha 3, Odbor kultury,
Lipanská 14. Termín vyhlášení výsledků
soutěže bude uveřejněn v RN v září
2001. Bližší informace na tel. čísle 22 116 350.

Tak trochu jin˘ úfiedník
aneb jak dál proti drogám

Radní Prahy 3 se na svém červnovém jednání podrobně zabývali drogovou pro-
blematikou obvodu a schválili protidrogovou politiku Prahy 3. Z hlediska
schválených opatření je významné zejména vyčlenění pracovního místa v rám-
ci struktury úřadu pro práci tzv. streetworkera.
Tento typ sociálního pracovníka, jehož působení se v českých podmínkách začalo v po-
sledních letech celkem úspěšně rozšiřovat, byl dosud doménou občanských sdružení, na-
dací či jiných organizací mimo veřejnou správu, které se zabývají drogovou problemati-
kou. Skutečnost, že nyní bude na Praze 3 streetworker přímo pracovníkem úřadu, je určitě
svým způsobem rozhodnutí přelomové. Nutno zdůraznit, že v žádném případě nejde
o úředníka, který bude celý den sedět v kanceláři s razítkem v ruce. Práci streetworkera -
terénního pracovníka může vykonávat někdo, kdo je do značné míry nekonformní a dob-
ře se orientuje v problematice subkultury uživatelů drog. Takový člověk jistě musí vzbu-
zovat důvěru širokého okruhu mladých lidí - potenciálních konzumentů drog a umět s ni-
mi komunikovat. Nakolik bude toto rozhodnutí radnice úspěšné, závisí hodně na tom,
jestli úřad získá pro tuto práci vhodného kandidáta.
Práce terénního pracovníka bude zatím spočívat především v oblasti prevence mezi mla-
dými lidmi. To vše založeno na předpokladu, že mladý člověk přijme informace týkající
se nebezpečí drogové závislosti jinak od osoby, kterou může považovat v tomto směru za
důvěryhodnou a znalou problematiky, než pokud se mu takového varování dostalo třeba
od učitele ve škole nebo od jiné autority. Podstatným úkolem je monitorovat problemati-
ku drog na Praze 3 tak, aby bylo vedení radnice o aktuální situaci informováno a mohlo
včas přijmout adekvátní opatření.
Pokud se práce prvního streetworkera osvědčí, bude se vedení radnice nepochybně zabý-
vat myšlenkou vyčlenit pracovní místa pro další streetworkery. Jejich působení by pak
mohlo spočívat například v bezplatné výměně injekčních stříka-
ček pro závislé narkomany a v další pomoci těmto osobám. Ten-
to přístup nazývaný jako harm reduction (snižování rizik) není
v žádném případě jednostrannou pomocí narkomanům - smyslem
takového počínání je zejména chránit před závislými osobami
zbytek populace. Zcela konkrétním příkladem budiž nebezpečí
poranění dítěte od pohozené injekční stříkačky, které může způ-
sobit např. přenos infekční hepatitidy.
Drogy a rizika s nimi spojená představují vážný problém, kterým
se redakce RN hodlá zabývat i v dalších číslech.

Milan Český, starosta MČ Praha 3

Zámûr 3. ãásti II. etapy privatizace
bytového fondu

Radní a členové zastupitelstva Prahy 3 schválili záměr privatizovat dalších 8 bytových do-
mů s pozemky. Následovat bude vyhotovení znaleckých odhadů, které určí výši kupní ce-
ny. Bytové domy jsou v zásadě nabízeny za cenu odhadní, v závislosti na velikosti neby-
tových prostor v domě lze docílit slevy až do výše 25 % z odhadní ceny nemovitosti.
Čtvrtinu kupní ceny musí družstvo nájemníků uhradit po podpisu kupní smlouvy, zbytek
je rozdělen na pravidelné splátky po dobu 5 let. V rámci II. etapy privatizace bylo k pro-
deji dosud schváleno 37 domů, z toho bylo již 17 domů oficiálně nabídnuto nájemníkům,
kteří mají pro své rozhodnutí 60ti denní lhůtu. Jako koncepční rozhodnutí týkající se pri-
vatizace bytového fondu schválili zastupitelé Prahy 3 v minulém roce seznam 300 byto-
vých domů, které si obec hodlá v dlouhodobém horizontu ponechat ve svém majetku. Jed-
ná se o 7250 bytů, které tvoří celkem méně než 19 % bytového fondu na Praze 3.
Posuzovala se kritéria jako technický stav nemovitosti, porovnání finančních prostředků
vložených na opravy a udržování, funkční vazba na jiné objekty (plynová kotelna obslu-
hující několik bytových domů) nebo umístění zařízení či organizace reprezentující veřej-
ný zájem (služebna policie, zdravotnické nebo kulturní zařízení, organizace poskytující
sociální, vzdělávací a výchovné služby apod.). Bytové domy, které má Praha 3 ve svém
majetku a nepatří mezi zmíněných 300 domů, přicházejí v úvahu pro další privatizaci. Tu
zahájila žižkovská radnice v r. 1992 jako jedna z prvních v Praze a dosud prodala, včetně
objektů, kde vlastnila pouze ideální část, 265 bytových domů. V posledních dvou letech
se na Žižkově prodávají také jednotlivé byty, a to v panelových domech, kde se budují ná-
stavby a domy v souvislosti s tím procházejí celkovou modernizací. V letošním roce jde
o panelové domy v ul. Jilmová 4-10. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Jistě není sporu o tom, že fotbalový klub Viktoria Žižkov prostě k naší čtvrti neodmyslitelně patří. Příslušnost
k Žižkovu má tato fotbalová jedenáctka dokonce přímo ve svém názvu. Představte si, jak by asi znělo nepatřič-
ně, kdyby se ve výsledkových listinách objevovaly názvy jako AC Sparta Letná nebo snad FC Bohemians Vršo-
vice. Ne tak ale FK Viktoria Žižkov. A tak se tu z televize, tu na stránkách denního tisku dozvídáme, kohože Žiž-
kov zase porazil na hlavu a jaké to máme v poslední době ve fotbale velké úspěchy. A ať už ve skutečnosti děláme
jakoukoli profesi a s fotbalem nemáme zhola nic společného, už jenom pro ten Žižkov v názvu klubu se pak mů-

žeme s těmi výsledky tak nějak ztotožnit a mít zase o jeden důvod víc, proč být na náš milý Žižkov patřičně hrdí.
Snad bych mohl připomenout, že už v roce 2003 oslaví zdejší fotbalový klub 100 let své existence. Za téměř celé

jedno století se zde vystřídal bezpočet skvělých hráčů a klub zažil období velké slávy, jakými bylo jistě třeba ligové ví-
tězství v roce 1928, ale také doby zlé a neveselé. Žižkováci, vyznačující se velkým smyslem pro patriotismus, svému
fotbalovému klubu vždy fandili. Mám za to, že také v dnešní době je stále sympatické a milé být místním patriotem a že

fotbalisté Viktorky dělají hodně proto, aby si naši podporu zasloužili. Proč třeba někdy nevyměnit sledování fotbalového
přenosu z utkání našich hráčů v televizi za bezprostřední zážitek z fotbalu přímo na stadionu Viktorky? Byl bych rád, kdy-
by vás tento článek k podobné úvaze alespoň inspiroval.

Nezbývá mi než popřát jménem vedení radnice MČ Praha 3 fotbalistům Viktorky, aby se jim také v nové sezóně dařilo co možná nej-
častěji rozvlnit síť v brance svých soupeřů. Vladimír Holzknecht, zástupce starosty

Vivat Viktorka

MČ Praha 3 ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy v roce 2001 realizuje nebo bude realizovat investiční akce, kte-
ré se bezprostředně dotknou obyvatel Prahy 3 a podstatně přispějí ke zlepšení životního prostředí.

Na náv‰tûvû u... plk. Jifiího Neuwirtha, 
fieditele O¤ pro Prahu 3 Policie âR
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Po letní přestávce vám opět přinášíme seznam pejsků, které na vás čekají spolu s koči-
čími kolegy v Domově pro opuštěná zvířata v Troji - tel. 85 54 242, info ÚMČ Praha 3,
tel. 22 116 370.
� PES, kříženec, 2 měsíce, černý s pálením -  veselý, milý.
� PES, kříženec, 2 měsíce, černobílý - veselý, milý.
� PES, kříženec, 2 měsíce, černobílý - veselý, milý.
� PES, pražský krysařík, 4 roky, černý s pálením - vhodný do bytu, hodný.
� FENA, špic, 5 roků, menší, bílá - milá, klidná.

Kdo mû chce?

Nedávno se na naši redakci obrátila s dotazem paní z Vinohrad, kte-
rou opakovaně ruší, zejména o víkendu, hlasitá reprodukovaná hud-
ba přicházející ze dvora od některého ze sousedů. O radu jsme nejpr-
ve požádali na Hygienické stanici hl. m. Prahy. Pracovník zabývající se
měřením hluku nám sdělil, že pokud by se jednalo o podnikatele (napří-
klad soukromá hudební škola), bylo by možné z moci úřední hladinu hluku přeměřit. Jed-
ná-li se však o soukromou osobu, která se vstupem hygienika do svého bytu nesouhlasí,
musí se respektovat její právo na soukromí. Navíc bývá obtížné prokázat, kdo je skuteč-
ným původcem hluku. Tento problém lze řešit přes majitele objektu jako občansko-právní
záležitost, při které se překročení stanovených hranic hluku dokazuje soudním příkazem...
Výsledek měření však může být pro žalovatele jistým zklamáním, protože se jednotlivá
denní a noční měření zprůměrují a výsledná hodnota je tedy nižší, často pod stanovenou
hranicí. To platí i v případě, rozhodnete-li se zavolat policii, která v rámci přestupkového
řízení věc postoupí ÚMČ, nebo podáte na Odboru občansko správním (Mgr. Radko Rich-
ter) ÚMČ Praha 3 stížnost. Stížnost však není spojena s postihem žalovaného.

Eva Horníčková
Následující dva dopisy nám poslaly paní J. Daňková a J. Skripniková, které využily slu-
žeb nově otevřeného Ošetřovatelského domova v Habrové ulici č. 2: Jako osamělá dů-
chodkyně jsem po nemoci strávila 3 měsíce v OŠD Habrová. Chci poděkovat všem za-
městnancům za dobrou péči, ochotu a vlídné zacházení. 
Z druhého dopisu vyjímáme: Vrchní sestra - zkušený psychiatr znalý lidských duší jak pa-
cientů, tak personálu. Rehabilitační sestra - veselá a vždy dokonale znalá neduhů lidské-
ho těla a hlavně toho, jak se co nejrychleji zbavit pacienta. Sestry - pozorné, milé, ochot-
né, často vyvíjejí nadlidské sebeobětování a úsilí v péči o choré. Kuchařinky - vynalézavé
a pohotové, vždyť kolik kombinací jídel musí vymyslet, aby nakrmily hordu pacientů!

Pí‰ete nám...

Dnem 1. 7. 2001 nabyl účinnosti zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a změně některých souvisejících zákonů.
Z tohoto zákona vyplývá možnost, že občan, který má v matriční knize zapsáno jedno
jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Této volby mo-
hou nyní využít rodiče již při narození dítěte. Nelze však zapsat jméno zkomolené, zdrob-
nělé nebo domácké a fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a nao-
pak. Nelze zapsat také jméno, které užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné
rodiče. Při volbě druhého jména nesmí být obě jména stejná. Prohlášení o užívání dvou
jmen lze učinit jen jednou a nelze je vzít zpět. Provádí se před matričním úřadem v mís-
tě trvalého pobytu občana nebo matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno za-
psáno.
Další důležitá změna se týká žen, státních občanek ČR, které se hlásí k národnostním
menšinám. Ty mohou nyní požádat o užívání příjmení ve tvaru bez koncovky -ová.
Veškeré další informace vám poskytnou pracovnice Úřadu městské části Praha 3,
Odbor matriční, Havlíčkovo nám. 9, 2. patro, tel. 22 116 230-234.

Volba dvou jmen je jiÏ moÏná

Přírodovědný a ekologický kvíz této soutěže má na
„trojce“ již tradici. K 6. ročníku se v tisku objevila
zmínka o tom, že otázky jsou obtížné. Inu, jak pro
koho a jak které. Samozřejmě některé jsou jen k za-
myšlení, jiné potřebují logickou úvahu anebo nahléd-
nutí do přírodovědné literatury. Záměr však je vždy
jednoznačný - upozornit na přírodu a na problémy
kolem nás, a to i v celosvětovém měřítku. Měli by-
chom si uvědomit, jak často se přírodě ubližuje, jak
nešetrně se s ní zachází. I to, že rostliny a živočicho-
vé mají i krásně znějící jména a dosud okouzlují tře-
ba jen tím, že prostě jsou. Aby se soutěže „Za kapkou
rosy“ mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců, rozhodli jsme se pro menší úpravu pravidel.
Věková hranice se zvyšuje na 18 let a termín pro odevzdání dotazníků se posunuje na ko-
nec listopadu 2001. (Formuláře je možno si vyzvednout u tajemnice Výboru ing. Kotko-
vé, ÚMČ P-3, Seifertova 51 nebo na školách.)
Přírodu bychom měli dokonale znát, protože jen tak ji můžeme chránit. A o to nám právě
jde. Vylosovaní úspěšní účastníci soutěže budou navíc odměněni zajímavými cenami a di-
plomem. RNDr. Věra Toběrná,CSc., autorka soutěže „Za kapkou rosy“

K ‰estému roãníku ekologické soutûÏe

SoutûÏ PraÏská snítka 2001
Městské kolo pěvecké soutěže Pražská snítka se le-
tos konalo v Divadle Solidarita v Praze 10. Postou-
pilo do něho 13 vítězů obvodního kola, z toho jed-
no trio. Z Prahy 3 se v městském kole umístilo 7
soutěžících, z toho 4 sólisté a jedno trio. Letošní
ročník byl bohatý na vynikající pěvecké výkony.
Všem vítězům městského kola soutěže Pražská
snítka 2001 gratulujeme.
Kategorie Muzikál: 1. místo Barbora Tafatová -
ZŠ Lupáčova
III. kategorie: 2. místo Iva Glaserová - ZŠ Lupá-
čova
IV. kategorie: 1. místo Ester Pavlů - ZŠ nám. Jiří-
ho z Lobkovic

Čestné uznání: Barbora Valentová - ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, Lucie Mendlová, Barbo-
ra Tafatová, Jana Krucká - trio - ZŠ Lupáčova Mgr. Helena Vavrušková, Odbor kultury

Radní Prahy 3 schválili doplnění katalogu prací, které mohou na území Prahy 3 vykonávat osoby odsouze-
né k výkonu veřejně prospěšných prací.
Jedná se o 2 místa pro odsouzené, kteří budou v rámci výkonu trestu odstraňovat plakáty a reklamy nelegálně vylepené na stožárech ve-
řejného osvětlení. Toto rozhodnutí je výsledkem jednání s firmou spravující v Praze veřejné osvětlení. Nepovolené výlepy hyzdící vzhled
ulic jsou problémem, kterým se chce vedení radnice zabývat. Nově instalované sloupy jsou ve velmi krátké době obaleny několikacen-
timetrovým nánosem různých plakátů. Konkurenční firmy si často vzájemně své plakáty strhávají a ty pak zůstávají ležet na ulici. Mož-
ností, jak odradit firmy provádějící nepovolený výlep od jejich počínání, je systematické a okamžité odstraňování jejich plakátů. Usne-
sení rady bylo zasláno soudu a v současné době již nastoupili na tuto práci první odsouzení. Pokud se toto opatření osvědčí, hodlá
žižkovská radnice jednat se správní firmou o zaměstnání většího počtu odsouzených. Petr Blažek, tiskový mluvčí

OdstraÀování nepovolen˘ch v˘lepÛ v rámci vefiejnû prospû‰n˘ch prací

Osmdesátiny sochafie Milana Knoblocha
Význačný představitel novodobé-
ho českého výtvarného umění
oslavil vzácné jubileum 10. srpna
ve zdraví a plné tvůrčí síle. Po ab-
solvování pražské AVU u prof.
O. Španiela (1953) se zaměřil na
tvorbu medailérskou. V tomto
oboru vynikl již medailí antropo-
loga Dr. A. Hrdličky, jehož bystu
později vytvořil pro pomník
v Humpolci a pro muzeum ve
Washingtonu. Ocenění se dostalo
medaili k výročí W. Shakespeara,
její vyobrazení najdeme i v pres-
tižní Britské encyklopedii. Za me-
daili M. Koperníka byl autor vy-
znamenán státním řádem Za
zásluhy o polskou kulturu. Námě-
tem ražených i litých mincí se mu
stala řada dalších našich i zahra-
ničních osobností vědy, kultury
a veřejného života nebo nejrůznější jubilea či události. Významné
jsou sochařovy portrétní plastiky, pomníky a pamětní desky.
Z množství portrétních byst jmenujme podobiznu W. A. Mozarta
ve Stavovském divadle či G. Mahlera v paláci Kunsthalle v Ham-
burku. Hlava J. Trnky dotváří pomník v Plzni a navíc jeho medai-
le jako vítězná v mezinárodní soutěži putovala do sbírek Státní

mincovny v Paříži. Monumentální
pomník s postavou B. Martinů, při
jehož vytváření autor použil sklada-
telovu dodatečně sejmutou posmrt-
nou masku, stojí na čestném pro-
stranství v Poličce. Ojedinělou prací
byla rekonstrukce podoby Karla
Hynka Máchy na bystě, vytvořené na
základě antropologického výzkumu
básníkovy lebky. Jednou z vynikají-
cích Knoblochových soch poslední-
ho období je pomník J. Palacha ve
švýcarském Vevey u Ženevského je-
zera. M. Knobloch se účastnil mnoha
domácích i zahraničních výstav
a soutěží, získal četná ocenění a ús-
pěšně tak reprezentoval vysokou
úroveň českého výtvarného umění,
zejména špičkovou medailérskou
tvorbu. O jeho díle vyšla v roce 1998
obsáhlá obrazová monografie a ředi-

tel numismatických sbírek Berlínských muzeí k ní napsal, že je pro
svět dokladem vrcholných kvalit českého sochařského a medailér-
ského umění. K autorovým osmdesátinám mu společnost Triga za-
dala vytvořit vlastní pamětní medaili (na obr.).
Milanu Knoblochovi přejeme pevné zdraví a mnoho inspirace a sil
do další tvůrčí práce. PhDr. Vlastimil Vinter,CSc. a redakce

Anal˘za systému fiízení
Radní Prahy 3 schválili na jednom z posledních jednání uzavření smlouvy o dílo s Ústavem technického rozvoje informací,s.r.o. Před-
mětem smlouvy je podrobná analýza systému řízení MČ Praha 3 a návrh na jeho zdokonalení. Závěry budou k dispozici do 15. 12. 2001.
Následně budou doporučení zapracována do organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů. Analyzovat se budou činnosti z hlediska
vztahů a vazeb mezi jednotlivými odbornými útvary, řízení z hlediska ekonomiky a financí a kontrolní vztahy a vazby. Cílem je systé-
mové zlepšení práce úřadu, které má význam jak z hlediska jeho vnitřního fungování, tak ve vztahu k občanům. Radní především oče-
kávají, že se zvýší míra racionalizace při hospodaření s finančními prostředky. Vedení radnice bude mít také k dispozici podrobný pře-
hled o práci jednotlivých úředníků, umožňující lépe stanovit jejich pracovní náplň a zvýšit produktivitu práce. Zlepší se koordinace práce
při plnění úkolů, které přesahují působnost jednoho odboru, a také systém řízení příspěvkových organizací. Z hlediska občana je pod-
statné, aby bylo dosaženo např. zkrácení průměrné doby potřebné pro vyřízení jeho záležitosti. Zlepšováním organizace svého systému
řízení se zabývají všechny racionálně uvažující podnikatelské subjekty a radnice v Praze 3 chce uplatňovat podobný přístup. Cílem je
zvýšení hospodárnosti peněz vynakládaných z kapes daňových poplatníků a také zajištění profesionálního a rychlého jednání s klienty -
občany Prahy 3 - při kontaktu s úřadem. Petr Blažek, tiskový mluvčí

Jak jsme se umístili na olympiádû
Dodatečně děkuji všem učitelům tělesné vý-
chovy a trenérům, kteří pomohli zrealizovat
účast MČ Praha 3 na Pražských dětských
olympijských hrách, které se konaly 18.-
22. 6. 2001. Velmi děkuji panu řediteli Palás-
kovi ze Základní školy Jeseniova, který vše
organizoval. Praha 3 byla úspěšná a je to zá-
sluha všech, kteří se zúčastnili.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Vítězové obvodních kol reprezentovali naši měst-
skou část v počtu 130 žáků ze ZŠ Jeseniova, Lob-
kovicovo nám., Chelčického, Chmelnice a Pražač-
ka. V basketbale 4.-5. tříd získali žáci ZŠ
Lobkovicovo stříbrné medaile za 2. místo. Ve flor-
bale žáci ZŠ Chmelnice obsadili 5. místo, v basket-
bale hochů ZŠ Jeseniova 7. místo. Úspěšní byli pře-
spolní běžci. Nejlepších výsledků dosáhli atleti ZŠ
Jeseniova, kteří z 24 disciplín získali celkem 21
medailí, z toho 12 zlatých. 1. místa: hoši štafeta
4x60 m, starší, + mladší, skok vysoký J. Vávra,
skok daleký Š. Kohout, skok daleký F. Dražil, skok

vysoký H. Frohlichová, 600 m P. Koubová (Chmelnice), + 60 m P. Koubová. 2. místa: skok daleký P. Koubová (Chmelnice), štafeta ZŠ
Jeseniova dívky 6.-7. tříd. 3. místa: hod granátem M. Blahut, štafeta ZŠ Jeseniova dívky, vrh koulí L. Lencová (Jeseniova), kriket J. Chru-
dimský (Jeseniova), koule Štysová (Jeseniova). Vítězům blahopřejeme, pochvalu však zaslouží všichni reprezentanti našeho obvodu, kte-
ří svým chováním a sportovním vystupováním dělali čest v nových bíločervených dresech Praze 3. Mgr. V. Palásek, ZŠ Jeseniova

Družstvo nejmladších atletů (ZŠ Chmelnice a ZŠ Jeseniova) v nových
dresech, které věnovala MČ Praha 3

Obãanské sdruÏení REMEDIUM PRAHA
vzniklo 29. září 1998, aby ve svých činnostech navázalo na se-
dmileté působení Nadace psychosociální pomoci
REMEDIUM. Bylo založeno na podporu psychosociálních ak-
tivit zejména nevládních organizací a k podpoře rozvoje sítě li-
nek důvěry a krizových center v České republice.

PROGRAM TÝDNE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ pořádaný
REMEDIEM PRAHA, Vinohradská 176, P-3
24. 9. 14-16 h LINKA DŮVĚRY, DOBRÝ DEN - Zajímá vás
práce na lince důvěry? Chcete se dozvědět, jak se na ni připravit?
Nebo patříte k těm, kteří již tuto službu někdy využili a chtějí si
o tom popovídat? Vstup volný.
25. 9. 4-18 h DVEŘE DOKOŘÁN nejen do Občanské poradny
- Přivítáme všechny kolemjdoucí a zájemce o činnost našeho sdru-
žení. Seznámíme je s naší nabídkou, zahrneme informacemi
a vlídným zacházením. Vstup volný.
26. 9. 14-16 h SENIORSKÝ DEN aneb ZÁPIS DO ŠKOLY
SENIORŮ - Zveme hlavně seniory a jejich rodinné příslušníky
z Prahy 3, abychom jim názorně představili oblíbené aktivizační
programy pro seniory. Vstup volný.
27.- 29. 9. ARTETERAPEUTICKÁ DÍLNA - První část specia-
lizačního kurzu pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí,
který slavnostně otevíráme v rámci TÝDNE PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ. Zájemci se musejí přihlásit nejpozději do 31. 8.
Info na www. remedium.cz!

Zveme na podzimní programy (nejen) pro seniory

● HUDBOU A POHYBEM K LEPŠÍMU ZDRAVÍ - cvičení pro
ženy i muže všech věk. kategorií pod vedením prof. J. Radechov-
ské přináší radost z pohybu, po cvičení se cítíte příjemně a s novou
chutí do života, zahájení 24. 9.
● ŠKOLA SENIORŮ - vzdělávací a rehabilitační program rozlo-
žený do několika měsíců má formu přednášek, seminářů a praktic-
kých cvičení (životní styl, rehabilitační cvičení, cvičení paměti, psy-
chická pohoda). Program probíhá vždy ve středu, zahájení 3. 10.
● TANEČNÍ KURZY PRO SENIORY v Muzeu hl.m. Prahy -
rozptýlení v příjemné společnosti osob podobného věku a samo-
zřejmě výuka standardních i moderních tanců, vč. tanečních novi-
nek. Je možné se hlásit v páru i jednotlivě, vede prof. J. Rade-
chovská, úvodní hodina proběhne 2. 10.
● ANGLIČTINA V POHYBU - nový typ cvičení, umožní bez uče-
ní z knih, jen prostým opakováním, zapamatovat si množství anglic-
kých slov a slovních spojení. Předpokladem je min. znalost jazyka.
● KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI - získáte zákl. uživatelské zna-
losti a dovednosti, abyste mohli na počítači psát, posílat a přijímat
zprávy pomocí e-mailu a používat internet.
Informace a přihlášky Remedium Praha, Vinohradská 176, P-3
(Vinohradská poliklinika, 6. p.) 72 74 36 66 od začátku září. 
K zápisu do programů se můžete dostavit 19. a 26. září vždy od
14 do 16 h.

� �
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ÎiÏkovské farnosti dostanou nového duchovního správce
V neděli 10. 6. jsme se dozvěděli smutnou zprávu o odchodu P. Vladimíra Kellnara ze Svatoprokopské farnosti. Rozhodnutí přišlo z Praž-
ského arcibiskupství a dotklo se řady duchovních v celé arcidiecézi. Ze Žižkova odchází i kaplan P. J. Miškovský. Od 1. 6. je na faře
u sv. Prokopa farářem P. ICLic. Mgr. Miloš Szabo, který přišel z Roudnice nad Labem. P. Vladimír Kellnar byl duchovním správcem
žižkovských farností od roku 1989. Jeho zásluhou byl zrekonstruován kostel sv. Prokopa nákladem cca 35 mil. Kč. Osobně rekonstruk-
ci nejen řídil a sháněl finanční prostředky, ale mnohdy se sám řady prací zúčastňoval. Díky jemu tak má Praha 3 jeden z nekrásnějších
kostelů z 19. století v Praze v dokonalém stavu. A nezůstalo jen u tohoto kostela, má zásluhy o rekonstrukci kostela sv. Jindřicha, při-
lehlou faru, mnohé opravy v žižkovském kostele sv. Anny, opravy fary v Čajkovského ulici a naposledy i o probíhající rekonstrukci - zá-
chranu kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. Avšak to nejcennější, co dokázal, jsou stopy, které zanechává v mnohých srdcích,
a myslím, že nejen věřících. P. Vladimír odchází do Staré Boleslavi, kde jej čeká nejen obnova obou významných kostelů, ale i pozved-
nutí významu místa Palladia Země České. Přejeme mu Boží požehnání a lásku farníků v jeho novém působišti, a protože 2. 8. oslavil
„kulaté“ výročí svého narození, také pevné zdraví a stále stejnou vitalitu do dalších let. Petr Kallista

Cihly pro dobrou vûc
V současné době se do chráněné domácnosti na Slapech stěhuje prvních pět obyvatel. Rekonstrukce domu by-

la financována z loňského výtěžku „Akce cihla“. Benefiční cihly, které lidé kupovali na několika stanovištích
v Praze, byly z velké části využity při stavbě a na některých místech zůstaly neomítnuté - budou tak alespoň
symbolicky připomínat více než dvacet tisíc dárců. Letošní prodej cihel vynesl více než 2,1 milionů korun a bu-

de využit pro rekonstrukci podkroví. I naše redakce se připojuje s poděkováním vám všem, kteří jste přispěli.
Portus - obč. sdružení, Spálená 5, P-1, tel. fax 02/24 92 07 18, www.portus.cz, číslo sbírkového konta 35 35 35 35 35 / 5100

Letos jsem se rozhodla, ostatně tak jako jindy, pro čerpání nových
sil do dalšího pracovního procesu na našem letním rodinném síd-
le. Zařekla jsem se, že nebudu vůbec nic dělat a jen se rekreovat.
Co čert nechtěl, právě končily jahody, pak rybíz, přezrálé meruň-
ky se válely pod stromem a také s třešněmi bylo třeba si nějak po-
radit. Počet zavařenin se opět utěšeně rozrostl a nebýt toho, že mi
došly prázdné sklenice, zavařila bych snad i hřebíky a šrouby, jak
jsem se pěkně nastartovala. Ve volných chvílích mezi kypěním
marmelád jsem ještě odbíhala na zahrádku, která nám v deštivém
počasí zmizela pod plevelem. Hranice našeho pozemku jsem
opustit nesměla, protože jsme si na jaře
objednali krásná kachlová kamna, která
povznesou naši světnici zas o stupínek
výš, a právě v tomto týdnu je měli při-
vézt. Byla jsem dodavatelem poučena,
že se celkem jednoduše přenesou na
místo, stačí prý pouze 4 průměrní chla-
píci. Už z toho jsem měla strach, kde
nahonem takové seženu. Ale protože
máme hospodu coby kamenem dohodil,
doufala jsem jen, že kamna přivezou
v jejím otevíracím čase. Celý týden se však nic nedělo, takže když
za mnou na víkend přijel manžel z Prahy, bláhově jsem se do-
mnívala, že je vyhráno. Až v neděli navečer, v době, kdy většinou
již odjíždíme domů, se manžel konečně dovolal do firmy kdesi na
Slovensku. Radostně mu tam oznámili, že chlapci už jedou! Čas
neuvěřitelně utíkal a navíc se schylovalo k průtrži mračen a pěk-
né bouřce. Za největšího běsnění živlů k nám na zahradu dorazi-
la omšelá felicie, jejíž motor v maximálních obrátkách řval a va-
řil se. Řidiči se zoufale nedařilo zacouvat s nejméně dvakrát
přetíženým přívěsným vozíkem pod střechu. Teď nastal čas jed-
nat. Se sousedovou pomocí jsme i v tom nečase zlákali pod zá-
minkou zajímavé a netradiční práce dva siláky. Jeden, prý gene-
rální ředitel čehosi, však po chvíli zmizel. Ten druhý, velký

sympaťák, chvíli sledoval neúspěšné manévry nešťastného řidiče
s jankovitým přívěsem na mokré trávě. Poté ho vyhnal od řízení
a s tou největší bravurou hodnou účastníka závodu Paříž-Dakar
vcouval až pod střechu. Ničím nezakrytá kamna mezitím pěkně
namokla a šamot se začal povážlivě sesouvat. To jsem ještě netu-
šila, že naše kamna jsou na vozíku až jako druhá v pořadí a bude
tedy nutné nejprve sejmout ta cizí, také zhruba 250kilová... Silá-
ků se nedostávalo a navíc se ta první kamna po neodborných po-
kusech o přenos poněkud rozpadala. Snažila jsem se zachovat
klid, ale ve chvíli, kdy se nás dodavatel bezelstně optal, nemáme-

li nějaké popruhy či provazy, jsem kapi-
tulovala a prchla do podkroví. Tam jsem
se marně snažila vleže relaxovat, ale
pod zavřenými víčky jsem sledovala je-
den katastrofický film za druhým, ten
nejméně tragický byl o tom, jak se naše
drahá kachlová kamna poroučejí v tros-
kách k zemi, ten nejhorší končil oběťmi
na životech. Až z vyprávění jsem se do-
věděla, že můj manžel zorganizoval
přenos kluzkého a křehkého kolosu po-

mocí čtyř vyřazených bicyklových plášťů. Znal to totiž od svého
strýce, který si dokázal poradit se vším... Potom byl najednou klid
a čas odjezdu. Naše auto se už na nás ve stodole tiše a nedočkavě
těšilo a hned vzápětí jsem měla pochopit proč. Nasedli jsme a by-
lo jen třeba zapnout ostřikovače a lehce zaprášené okno před ces-
tou umýt. Nešlo to. „Vždyť jsem tam doplňoval vodu,“ divil se
manžel. Po otevření kapoty se vše vysvětlilo. Do motoru se nám
mezitím nastěhovaly myši, plastovou hadičku ukousaly a ještě si
stačily založit hnízdo v protihlukové izolaci...V servisu se vůbec
nedivili. Někdy se od přičinlivých hlodavců najdou v motoru
i kousky chleba nebo rohlíky, je to prý úplně normální. Můžeme
být ještě rádi, že se nám myši nepustily do cenově poněkud ná-
ročnější elektroinstalace...

Pro seniory je tu  AREION
Areion je tísňové volání, které zajištuje bezpečí starým, osamělým nebo bezmocným lidem v jejich vlastních domovech bez nutnosti být
dlouhodobě hospitalizován nebo skončit v léčebně či domově důchodců.
Aerion - to je dálkový ovladač velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, který klient nosí doma stále při sobě a který umož-
ňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem. Při stisknutí tísňového tlačítka dojde k přenosu zprávy na počítačo-
vý pult dispečinku. Kromě toho systém zapíná hlasitý telefon, takže klient může hovořit s dispečerkou i v případě, kdy např. leží na ze-
mi a nedosáhne na telefon. V rámci systému se zapojuje tzv. „smyčka časového dohledu“, která po uplynutí nastavitelného intervalu
oznámí absenci pohybu v bytě, čidla je možné využít k hlídání bytu při dlouhodobější nepřítomnosti. Operátorky dispečinku jsou kva-
lifikované zdravotní sestry, které podle potřeby organizují pomoc - přivolají Záchrannou službu, Policii, hasiče...Jedinou nutnou pod-
mínkou k instalaci zařízení je telefonní linka, nejlépe samostatná. Zájemce o zřízení služby Areionu může kdykoliv zavolat na dispečink
Areionu a nechat se zapsat do pořadníku a získat další informace. Jednorázový poplatek za instalaci zařízení v bytě je 1 000,- Kč a mě-
síční poplatek za pronájem zařízení a služby dispečinku činí 200,- Kč. Na službu Areion, která je občanským sdružením Život 90 pro-
vozována nepřetržitě 24 hodin denně, může na přání klienta navazovat domácí ošetřovatelská nebo pečovatelská služba. 
Dispečink Areionu : 24 91 70 03, 24 92 18 51. Humanitární sdružení ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1

Unikátní prototypy zbraní na Vítkovû
Armádní muzeum na úbočí vrchu Vítkova mimo své stálé expozice,
zabývající se vojenskými dějinami v období let 1914 až 1945, usku-
tečňuje časově omezené výstavy. V současné době zde probíhá ve
dvou sálech výstava nazvaná Československé pistole a samopaly,
která byla zahájena v květnu.
Námětem výstavy je vývoj těchto dvou druhů zbraní v Československu
od samého počátku v roce 1918 až do 80. let 20. století. Jsou zde k vi-
dění nejen samotné zbraně - více jak 150 kusů, ale i figuríny v dobových
uniformách, příslušenství zbraní - zásobníky a pouzdra, jakož i řada za-
jímavých dokumentů. Převážná část sbírkových předmětů je veřejnosti
prezentována vůbec poprvé, zvláště prototypy a pokusné vzory. Dopro-
vodné texty návštěvníka seznámí ve stručné formě s historií výrobců,
medailonky konstruktérů i s osudy jednotlivých zbraní.
Výstava bude otevřena ještě v září, a to denně mimo pondělí od 9.30 do
17 hodin. V úterý je vstup do muzea zdarma. Pokud bude výstava pro-
dloužena do konce roku, bude ji možno od října shlédnout denně mimo
soboty a neděle. Vladimír Francev, Historický ústav Armády ČR, 

autor výstavy spolu s J. Skramoušským, foto S. Peričová
Výstava o vývoji čs. armádních pistolí se těší nebývalému zájmu,
denně přichází kolem stovky návštěvníků

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA
V termínech 11. 9. (út) a 27. 11. (út) 2001 můžete v určenou ho-
dinu a na určeném místě do přistaveného sběrového vozidla
odkládat:
Barvy, baterie všech druhů vč. olověných akumulátorů, čisticí pro-
středky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyse-
liny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy,
rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.
Doba stání a zastávky sběrové trasy:
15-15.20 h křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic-Slezská,
15.30-15.50 h křižovatka ulic Slezská-Perunova, 
16-16.20 h ul. Ondříčkova (u parku-Žižkovo náměstí), 
16.30-16.50 h Kostnické náměstí, 
17.10-17.30 h křižovatka ulic náměstí Barikád-Roháčova, 

17.40-18 h křižovatka ulic Loudova-Koněvova, 
18.10-18.30 h křižovatka ulic Květinková-V Zahrádkách, 
18.40-19 h křižovatka ulic Na Vrcholu-V Domově
V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi za-
stávkami. 
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového
vozidla!
Pokud vám nebudou tyto termíny vyhovovat, v Praze 3 je možné
odevzdat nebezpečný odpad ve sběrně J. Štýrský, Na Vackově 24,
Praha 3, tel. 66 31 30 43, a to v po 9-13 h, út-čt 9-15.30 h a v pá
9-13 h. V Praze 9, Poděbradská 36, tel. 66 31 09 62 pak sídlí pro-
vozovna spol. IMP-servis (po-pá 8.30-16 h). Zde získáte i kontakt
na další sběrné dvory hl. města Prahy.

Tak tam budou zase
Když je v květnu minulého roku horolezci z Ba-

lance přilepovali oboustrannou lepicí páskou na
věž, věděli jsme, že po nějakém čase lepenka povolí

a odpadne. Tak jsme je po půl roce radši sundali. A najednou se
zjistilo, že tam vlastně docela sedla. Usuzuji tak nejen z kladných re-

akcí svých přátel, ale i podle mnoha pro mě překvapivých pozitivních
reakcí obyvatel tohoto města. Zážitkuchtivým turistům brouzdajícím

Žižkovem ubyl objekt pro lačnící objektivy jejich aparátů.
Tak jsem se pustil do druhého kola. Přilepit je tam pořádně a natrvalo. Jenže

kde na to sehnat peníze a nekrást? Magistrát se dohodl s radnicí Prahy 3 a podělil
se o většinu nákladů, poslední čtvrtinou přispěl majitel firmy Zero, pan Robert He-
genbart. Technický problém čím nahradit lepicí pásku je vyřešen, na konci září, poté
co bude dokončena oprava věže, vylezou znovu v nezměněné sestavě.

Přesné datum znovuotevření bude vyhlášeno pomocí rozhlasu, tisku, televize a ostatních
prostředků civilní obrany.
Takže tímto osobně děkuji všem, kteří se na tomto projektu zúčastnili a podpořili jej.

David Černý, autor „Babies“

Letní tábor v Brtnici

V Brtnici u Jihlavy se konal v červenci letní výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých
a dysfunkčních rodin. Zúčastnilo se ho 37 dětí z Prahy 3 a 10 ve věku 8-14 let. Jako ve-
doucí zde působili pracovníci Úřadu MČ Prahy 3 a 10 a romská asistentka z FZŠ Havlíč-
kovo náměstí. Zkušeným vedoucím pomáhali tři šestnáctiletí praktikanti, bývalí absol-
venti táborů, kteří jsou připravováni na funkce vedoucích oddílů. Do programu byla
nenásilnou formou zařazena osvětová činnost, děti se zúčastnily besed na téma: slušné
a společenské chování, drogy, rasizmus, historie Romů. Nedílnou součástí programu by-
ly sporty - děti soupeřily ve vybíjené, kopané, kromě táborové olympiády se konal i tur-
naj ve stolním tenise. Večer pak soutěže ve zpěvu, tanci, společenské hry, volba MISS
a MISSáka tábora, nechyběla ani noční bojová hra. Na celodenní výlet jely děti do Jihla-
vy, kde navštívily katakomby a ZOO. Cílem druhého výletu byla Telč a telčský zámek.
Dá se říci, že kromě zdravotního a osvětového přínosu byl tábor pro mnohé děti také je-
diným prázdninovým pobytem mimo domov. Irena Melmerová - hlavní vedoucí

FOTOHÁDANKA
Milí čtenáři, v č. 6 jsme uveřejnili fotografii dosud stojící budovy. Jde o bývalou zastávku
Praha - Hrabovka na železniční trati Praha - Kolín v Trocnovské ulici. Pro zajímavost ci-
tujeme z jedné ze správných odpovědí: „V budově se vydávaly jízdenky a byla zde čekár-
na pro cestující, dole u schodů se prodávaly horké párky. Na přelomu let 1897-1902 je tu
nabízel otec známého humoristy a přítele Jaroslava Haška - Franty Sauera.“ Knihu, kte-
rou věnovalo Nakladatelství a vydavatelství MILPO, tentokrát održí J. Karas z Prahy 3.
Blahopřejeme!
Paní Zuzana Chrástová nám do č. 6. poskytla fotografii Hrabovky, dnes přetiskujeme i při-
ložený text.
V Trocnovské ulici můžeme i dnes vidět na kamenné zdi přízemní hrázděný domek. Slou-
žil nejprve jako staniční budova, když zde byla zřízena výchozí stanice na trati Praha -
Kolín pro osobní dělnické vlaky. Kamenné opěrné zdi byly zřejmě postaveny při stavbě
spojovací dráhy v letech 1870-1871. Zastávka byla dána do provozu 18. prosince 1922,
zrušena 5. května 1941. Od roku 1933 nesla název Hrabovka. V jízdním řádu z roku 1923
je uvedena poprvé u trati 1a Praha - Kolín (místní doprava) zastávka Žižkov - Hrabovka.
Jezdilo odtud pouze několik vlaků každý všední den - většinou ráno z Českého Brodu
a odpoledne do Českého Brodu. Ostatní osobní vlaky vyjížděly z Masarykova nádraží,
rychlíky z Wilsonova nebo Masarykova nádraží. Dalšími zastávkami byl Karlín, Libeň
stát. nadraží (horní), Hloubětín, Kyje (dříve Keje), Dolní Počernice, Jirny - Klánovice,
Úvaly. Naposled je v jízdním řádu Hrabovka uvedena v roce 1940, vlak však již zazna-
menán není. Budova byla později využívána jako dílny, nyní je opuštěná. K této zastávce
dosud vedou z ulice schody a vyjdeme-li nahoru, koleje zde končí. redakce

Volejbalov˘ turnaj
Datum 28. června měli radniční příznivci sportu a volejbalu zvláště zatržené v kalendáři
dlouho dopředu. Ve sportovním areálu Pražačka se totiž konal tradiční volejbalový turnaj.
Do nemilosrdného boje s kulatým míčem a pálícím sluncem se vydalo pět družstev rad-
nice a dva týmy SKM. Hrálo se ve dvou skupinách, systémem každý s každým, poté dva
nejlepší týmy z každé skupiny postoupily do semifinále a poté do finále. Plnou bednu
šampaňského po tuhém boji nakonec získalo mužstvo hospodářské správy posílené nej-
vyššími zaměstnanci ostatních oddělení. Ale jak říkal baron Pierre Fredi de Coubertin, ne-
ní důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Tak zase za rok. Text a foto Michala Púčiková

Jakjetosdovolenounazotavenou
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Pravidla spoleãného souÏití 
Vážení občané, dovolte, abychom vám připomněli základní pravidla
týkající se společného soužití vašich psích miláčků a nás lidí. 
Pejsek je dle právních norem předmětem vlastnictví věci, z čehož

pro jeho majitele vyplývají následující povinnosti: 
� Pořídíte-li si pejska, je vaší povinností jej řádně přihlásit a zaplatit

příslušný poplatek. 
� Při venčení vašeho pejska dbejte na to, abyste vždy neprodleně odstranili jeho
výkaly. Znečištění veřejného prostranství psími exkrementy je přestupkem proti veřejné-
mu pořádku dle § 47 odst. 1, písm. d) zákona o přestupcích. Za tento přestupek je stráž-
ník oprávněn uložit majiteli psa blokovou pokutu až do výše 1000 Kč! 
� S účinností od 1. 5. 2001 je na základě vyhlášky HMP č. 6/2001 Sb., o ochraně veřej-
né zeleně omezen volný pohyb psů ve veřejné zeleni. Za porušení výše uvedené vy-
hlášky je strážník oprávněn uložit blokovou pokutu až do výše 1000 Kč!
Příjemné chvíle s vaším psím miláčkem vám přeje
Městská policie hl. m. Prahy Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

Pokus o vraÏdu
Dne 18. 6. t.r. v podvečerních hodinách napadl H. M. ve sklepě do-
mu bodnou zbraní muže, kterému zasadil 10 bodných ran a způsobil
mu tak mj. těžká poranění plic. Jen díky okamžité pomoci, rychlému
převozu do nemocnice a následné operaci se jeho život podařilo za-

chránit. Pachatel stačil ukrást horské kolo, které následně kriminalisté
vypátrali v jedné pražské zastavárně. Rychlou a vysoce profesionální pra-

cí policistů byl pachatel tohoto trestného činu dopaden a již 29. 6. mu bylo sděleno obvi-
nění z trestného činu pokusu vraždy a krádeže věci a vyšetřovatel podal návrh na jeho vze-
tí do vazby.

LoupeÏné pfiepadení se zbraní
Dne 29. 6. t.r. v odpoledních hodinách vešli do herna-baru na Vinohradské ulici čtyři mu-
ži, jeden z nich přiskočil k barmanovi a s pistolí u jeho hlavy požadoval peníze. Poté, co
obdržel tzv. kasírtašku s tržbou asi 1600 Kč, ho srazil na zem a odvlekl na WC, kde ho
spoutal. Dále pachatelé odcizili tržbu v hodnotě cca 12 tis. Kč, mobilní telefon, radio, te-
levizor, doutníky, cigarety a alkohol a z místa činu uprchli. Policistům se podařilo získat
popis dvou pachatelů: jednalo se o muže asi 175 cm vysokého, který měl na sobě bermu-
dy a tričko pískové barvy, druhý byl vysoký asi 185 cm a na sobě měl černé plátěné kal-
hoty, tzv. kapsáče a kostkovanou košili. Hovořili s ukrajinským přízvukem. 
Kriminalisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po pachatelích tohoto loupež-
ného přepadení. Jakékoli poznatky je možné sdělit na tel. č. 614 53 235 nebo
614 53 236. plk. Jiří Neurwith, ředitel OŘP Praha 3

NEKONVENâNÍ ÎIÎKOVSK¯ PODZIM
20. září až 16. listopadu 2001
5. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU 
- zakladatel a umělecký garant Jiří Hošek

● 23. 9. v 19.30 h JAROSLAV SEIFERT 100. jubileum 
- Arcotel Teatrino
● 25. 9. v 15.30 h SLAVNÍ UMĚLCI ODPOČÍVAJÍCÍ 
NA OLŠANECH 
- kostel sv. Rocha a vycházka po Olšanských hřbitovech s výkladem
● 25. 9. v 19.30 h ŽIŽKOVSKÉ ROZJÍMÁNÍ 
- happening a premiéra filmového dokumentu o festivalu - KVS Trojka
● 27. 9. v 17 h V ZEMI KRÁLE MIROSLAVA 
- M. Moravec, Aulodie a pouliční divadlo - IC Zahrada
● 2. 10. v 19.30 h BAROKNÍ SONÁTY A VERŠE - 60. výročí
zahájení prvních transportů do Terezína - obřadní síň radnice
● 4. 10. v 19.30 h J. SEIFERT V SEIFERTOVĚ ŠKOLE 
- ZŠ J. Seiferta
● 9. 10. v 19.30 h DUCHOVNÍ HUDBA U SV. PROKOPA 
- kostel sv. Prokopa na Sladkovského nám.
Předprodej a programové brožury v prodejně T.T.T. - Táboritská 26,
tel./fax 6277131. Vstupenky v místě konání pouze hodinu před začátkem
koncertu! Informace na www.zizkov.cz/festival.

Potápût se mÛÏete i na ÎiÏkovû

Katakomby na ÎiÏkovû
Západní území vrchu nazývané Vítkov koupil v r. 1814 pražský měšťan Antonín Krenn, který nechal v blízkosti bývalé kaple vystavět
stáje pro koně a kolny pro formanské vozy a podél levé strany tehdejší Vídeňské silnice až k usedlosti Červený lis později zvané Hra-
bovka (zanikla r. 1845) vybudoval ve dvacátých letech 19. stol. sady známé jako Krennovy sady. Na části území pod vrchem byl později
vystavěn hostinec. Po jeho zániku byl na tomto místě v letech 1927-1929 vybudován areál památníku odboje, později vojenské muze-
um s archivem. Při kopání jeho základu bylo nutno vytvořit sondy. Při hloubení jedné takové sondy směrem k Husově třídě nyní Husit-
ské se dostali dělníci až pod úroveň této ulice a narazili na klenbu. Po odkrytí klenby byl nalezen prostor zatopený vodou a zpočátku se
tedy nedalo zjistit, zda jde o sklep nebo chodbu. Teprve po odčerpání vody se dělníci spustili do podzemních katakomb táhnoucích se
pod zmíněnou silnicí. Tehdy byly odkryty dvě „chodby“, jedna v délce 53 m a druhá 26 m, široké 4 m a vysoké 4-5 m. Na mnoha mís-
tech byly téměř zasypané až po okraj. Chodby se v určitých místech rozšiřovaly ve výklenky místy dosti široké. Při dalším pátrání se
nedalo zjistit, kde tyto chodby vyúsťují a k jakým účelům sloužily. Zdivo a klenby jsou z kamene, avšak často vyspravované cihlami,
z čehož lze usuzovat, že sklepení se používalo ještě v 1. pol. 19. století, a protože na vrchu bývaly v minulosti vinice, lze se domnívat,
že sklepení se používalo pro uskladňování vína. Je též možné, že se zde scházeli Čeští bratři, kteří se v době pobělohorské často skrý-
vali ve zdejších vinicích, jak o tom píše i A. Jirásek v románu Temno. Chodby byly pravděpodobně zasypány v druhé pol. 19. století.

Václav Micka

PetrÏilkovo loutkové divadlo
Mezi všemi žižkovskými loutkovými divadly nelze nevzpomenout na pověstné Petržilkovo divadlo. Existovalo ještě na samém začátku
dvacátého století a nalézalo se v dřevěné boudě na nádvoří domu čp. 236/5, v horní části Chlumovy ulice.
Jeho majitel František Petržilka byl jediným oficiálním žižkovským vycpavačem zvířat a jedním z pěti úředně schválených místních
ptáčníků. Ve svém krámku v Milíčově ulici čp. 471 prodával ptačí zob, klícky, pastičky na myši a pamlsky pro domácí zvířenu.
Divadélko s asi deseti řadami primitivních lavic provozoval spíše pro zábavu, a to většinou jen o sobotách a nedělích odpoledne. Při tom
mu pomáhali jeho přátelé Jan Zelený, pan Reiter a starý ochotník z divadla Pokrok a pozdější majitel biografu - Vilém Weis. A není bez
zajímavosti, že častým klukovským divákem býval i budoucí král komiků - Vlasta Burian!
Dřevěné, asi 70 cm vysoké loutky si František Petržilka vyřezával sám a oblékal do kostýmů podle návrhů akademických malířů. Navíc
si vyhradil přednostní právo prvního loutkoherce vznešených králů, šlechticů a vůdců loupežníků. Protože principál se před každým
představením často a vydatně posiloval v hostincích a výčepech lihovin, jeho hlasové a obrazotvorné projevy dávaly figurám nepřiroze-
ně chraplavý a mnohdy drsný přízvuk.
Nezkrotné dětské publikum reagovalo zvýšeným šumem, který neutišilo ani do omrzení opakované Klicperovo drama Jan za chrta dán.
Při reprízách Loupežníků na Chlumu se hlediště nejednou změnilo v divokou arénu. V jiných případech se nesympatické loutky démo-
nů, ježibab, ďáblů, hastrmanů, čarodějů a smrťáků musely kvapně skrýt za kulisami před zbytky ovoce a chlebových kůrek, vrhanými na
jeviště rozdováděným diváctvem.
Vousatý Petržilka ostatně sám a neúmyslně dodával nespokojeným dětem munici. Před každým představením totiž otevřel svůj „buffet“,
jaký by dnes každý hygienik okamžitě zakázal. Totiž na jedné rozvrzané židli měl ušmudlanou krabici s tvrdými, nevábnými a olepka-
nými bonbony, na druhé židli staré otlučené umyvadlo, v němž se koupaly okurky v kyselém láku.
Když malí diváci jako obvykle zasypali krupobitím zeleninových produktů některou zápornou postavu, opona spadla a s přívalem pepr-
ných slov se vynořil rozezlený majitel stánku kultury.
František Petržilka si však vzápětí věděl rady, jak udeřit na strunu pomsty. Okurky z jeviště a z podlahy posbíral a ořezal a vyhodil okou-
sané části. Zbytky pak protáhl v zákulisí očistnou lázní v umyvadle a dal o přestávce se slevou opět do prodeje.

Miroslav Čvančara

Cviãení pro zdraví a pro radost
Od počátku března se v tělocvičně DDM
na Balkáně schází skupina mužů a žen
středního a staršího věku při pravidelném
cvičení. Cílem je odstraňování zdravotních
problémů a právě vhodně sestavené pohy-
bové programy mohou zlepšení zdravotní-
ho stavu účinně napomoci. Tyto cviky je
možné provádět i doma či v přírodě, jejich
výběr respektuje specifika stárnoucího or-
ganismu a zdravotní stav cvičících. Jedná
se o cviky zdravotně - rehabilitační, rela-
xační a dechové, cvičení pro udržení
kloubní pohyblivosti, cvičení zaměřená na
obratnost a též cvičení s hudbou a tanec.
Po překonání počátečního ostychu se
všichni na společné cvičení těší a nikdo se
neobává posměchu při případném nezda-
ru. Pravidelné cvičení spolu s racionálním
stravováním přispívá i k dosažení psychic-
ké pohody a vyrovnanosti.
Přesvědčit se o tom můžete i vy, od října
každé úterý a čtvrtek od 9.30 do
10.30 h v tělocvičně DDM na Balkáně.
Přijďte mezi nás !

Milada Pečová

V červnu do cíle úspěšně poosmé dorazila sportovní soutěž zákl. škol o Pohár starosty. Ve 3 věkových kategoriích a ve 14 sportech se
v průběhu šk. roku aktivně zapojilo 7823 dětí našeho obvodu. Specialita Poháru, štafetový závod o Žižkovský kolík, testuje běžecké
schopnosti dětí z 1.-5. tříd na atletickém oválu Sport. areálu Pražačka. Každý ze sebe vydává vše, úspěšní se poprvé v životě radují z ví-
tězství, poražení naopak poprvé ochutnávají hořkost porážky. V kat. prvňáků běželo nejrychleji družstvo ZŠ z Lobkovicovo n. před n. Ji-
řího a Vlkovou, v kat. 2.-3. tříd dominovala Vlkova před Žerotínovou a Lobkovicovo n., v kat. čtvrťáků a páťáků si pro medaile přiběhla
družstva v pořadí: Chelčického, Pražačka a nám. Jiřího. • Dlouhodobý Turnaj žižkovských škol v kopané hrálo 10 družstev, vítězové
postoupili do finále. I zde nejpřesnější mušku měli vítězové - chlapci ze ZŠ nám. Jiřího. V turnaji ani jednou neprohráli a konto soupe-
řů zatížili 17 trefami do černého. Druhá skončila ZŠ Vlkova, třetí Lobkovicovo nám. Králem střelců se s 8 trefami stal M. Střížek z Je-
seniovy. • Vyvrcholením soutěží se stal Olympijský den žižkovských škol. Aktivně se do něj zapojilo 348 dětí. Na nejvyšší příčku ví-
tězů vystoupili: Zavázal a Šupsová (Jeseniova) v běhu na 60 m, Maška (nám. Jiřího), Petráčková (Jeseniova) na 100 m. Štafetové závody
10x1 kolo vyhrála v obou kategoriích družstva ZŠ Jeseniova. V turnaji žáků 5. tříd ve vybíjené mělo nejvíce přesných zásahů družstvo
ZŠ Chelčického, ve streetballu smíšených družstev reprezentanti ZŠ Lobkovicovo nám. • Slavnostní tečku učinila premiace vítězů ce-
loroční soutěže o Pohár starosty Prahy 3. Z rukou zástupce starosty Vladimíra Holzknechta jej podruhé za sebou získala ZŠ Lupáčo-
va s 339 body. O 42 bodů méně vybojovalo druhé nám. Jiřího. O třetí příčku se s 276 body dělí Jeseniova a Lobkovicovo nám. První 4
školy převzaly i starostovu finanční prémii (4-1 tis. Kč). Během školního roku všichni jeho medailisté získávali propisovací tužky a di-
plomy s emblémem Poháru.
VÝSLEDKY POHÁRU STAROSTY PRAHY 3 - ŠKOLNÍ ROK 2000/01
1. ZŠ Lupáčova - 339 bodů, 2. nám. J. z Poděbrad - 297, 3.- 4. Lobkovicovo nám. - 276 a Jeseniova - 276, 5. Vlkova - 204, 6. Pražačka

- 194, 7. Chelčického - 171, 8. Žerotínova
- 166, 9. Perunova - 123, 10. gymn. Slad-
kovského - 115, 11. Havlíčkovo nám. - 94,
12. Chmelnice - 29, 13. ZVŠ Slezská - 14.
Album vítězů: 1993/94 ZŠ Lobkovicovo
nám., 1994/95 ZŠ Chmelnice, 1995/96 ZŠ
Jiřího z Poděbrad, 1996/97 ZŠ Jeseniova,
1997/98 ZŠ Jeseniova, 1998/99 ZŠ Jeseni-
ova, l999/00 ZŠ Lupáčova, 2000/01 ZŠ
Lupáčova.
● Týden se sportem - florbal, fotbálek,
plavání, beach volej, tenis, stolní tenis od
27. do 31. 8. nabízí Středisko sportu DDM
Praha 3. Možnost celodenního i půldenní-
ho zapojení. 
Info tel. 67 31 31 17.
● Podzimní tenis - Tenisová škola Středis-
ka sportu DDM Praha 3 ve Sport. areálu
Pražačka zahajuje nový šk. rok ve st 5. 9.
ve l4.30 h. Dále každé po a st podle vý-
konnosti ve třech turnusech. 
Info tel. 726 50 091,  67 31 317.

-vk-, foto M. Púčiková

Lupáãovka obhájila pohár

UÏiteãná pfiíruãka
Informační Centrum YMCA sestavilo brožuru Jazykové kurzy v Praze 2001/02, kte-
rá mapuje nabídku více než 70 jazykových škol, agentur a organizací, pořádajících ja-
zykové kurzy na území Prahy. Obsahuje základní informace o typech kurzů (náročnost,
zaměření atd.), nabídce jazyků, kontakty a rejstřík dle místa působení. Pokud máte zájem
o koupi brožury za 17 Kč, kontaktujte ICM YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1,
tel.: 24 87 22 20, e-mail: infocentrum@ymca.cz.

Klub vodní sporty Pražačka najdete v ulici Za Žižkovskou vozovnou 17. Klub funguje již
od dubna 1996 a je určen dětem od 6 do 18 let. Nejmladší začínají v plavecké přípravce,
kde se učí jednotlivé plavecké styly, obrátky a startovní skoky. Trénink pod vedením kva-
lifikovaných trenérů probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 18.15 h. Na přípravku navazu-
je plavecký oddíl, který reprezentuje KVSP na plaveckých závodech nejen v ČR. Trénin-
ky jsou každé pondělí až čtvrtek od od 19 hodin. Všem, které láká svět pod vodou, je
určena malá škola potápění zaměřená na odbornost PADI, kurz zahrnuje ploutvové pla-
vání, vodní záchranářství, plavání s přístrojem. Každý rok jezdí malí potápěči na soustře-
dění do Čech nebo k moři do Chorvatska. Trénink je vždy v úterý a ve čtvrtek od 17.30 h.
V současné době KVSP přijímá nové členy, informace o kurzech plavání poskytne pan
Viktor Hora, tel. 02/697 21 74, 0605 967 184 a o kurzech potápění Jiří Richter tel.
02/697 01 21, 0603 509 293.
Klub vodní sporty děkuje za podporu své činnosti ÚMČ P-3. Jiří Richtr

Putovní Pohár starosty získala opět ZŠ Lupáčova

Umíte plavat a nestačí vám to? Naučte se potápět!

Z historie
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Firma FAJT

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

Koněvova 51/53, PRAHA 3

✔ Elektrikářské práce
včetně revizí

✔ Instalatérské práce,
voda, odpady, plyn
včetně revizí

✔ Zednické a obkladačské
práce

✔ Zámečnické práce
– zámky, mříže atd.

✔ Klempířské, pokrývačské
a izolatérské opravy
střech

✔ Stavbu nových
komínových těles
k blokovým kotelnám

✔ Odkouření spotřebičů
na plynná a pevná paliva

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

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

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

■ PRODÁM střešní okna VELUX typ
GZL 1000, velikost 78 x 140 cm, včetně
lemování pro profilovanou krytinu,
NEPOUŽITÉ SE SLEVOU. 
Tel./ fax 74 77 25 76
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 6277503,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ PRODÁM Dějiny umění 11. díl -
Pijoan, nový, cena 200 Kč (pův. 300).
Tel. 0604 166 129, 22 780 705
■ Prodám za symbolickou cenu, nebo
dám za odvoz kuchyňský nábytek
z r. 1935 (kredenc, stůl, židle a další), dá-
le trubkový gauč zachovalý s matracemi.
Ideální na chalupu. Spěchá. 
Tel. 0603 272 450
■ Prodám dvě válendy s úložným pro-
storem, molitanovými matracemi a ze-
leným potahem. Spěchá, cena dohodou.
Tel. 221 16 322
■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481, 227 16 907
■ 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
■ České prádlo Chelčického 17 přemís-
těno Lupáčova 19, Praha 3
■ Instalatérské potřeby. 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
■ Ubytujete studenta? Tel. 799 72 16
■ Prosím pronájem občerstvení nebo
restaurace. Slušné jednání. 
Tel. 0602 391 494
■ Vyměním st. byt 2+1 Jarov za větší
jen státní. Tel. 84 81 81 45, 0603 473 156
■ KOUPÍM ROD. DŮM NA VACKOVĚ,
ŽID. PECÍCH, BALKÁN a okolí. Možno
i pozemek vhodný ke stavbě. Nejde o R.k.
Tel. 0602 201 451, 71 77 15 19
■ Pronajmeme nebytový prostor jako
kancelář či dílnu, rozměr 31m2, v Pra-
ze 3, Velehradská ul., v blízkosti Vino-
hradské tř., vchod z ulice, snížené příze-
mí. Informace na tel. 0601 302 442
■ Koupím členství v LBD Praha 3 nejlépe
od nebydlícího člena LBD. Převodní po-
platky hradím. Cena do 150 000 Kč.
Tel. 0602 619 253
■ Pronajmeme prodejnu (2 místnosti -
možnost dalšího skladového prostoru)
v Praze 3, vchod z Baranovy ul. Možnost
potravinářského sortimentu, např. pekař-
ství. Info na tel. 227 108 72
■ Pronajmeme nebytový prostor - kance-
lář, PC dílna apod. o celkové výměře
93 m2, roh Slavíkovy a Kubelíkovy ul.
Info na tel. 227 108 72.
■ Nezisková organizace hledá pronájem
prostoru cca 60 m2 pro svou zájmovou
činnost – prostor event. sami zrenovujeme.
Kontakt: marianovska@seznam.cz.
■ Vyměním 2 + kk státní I.kat. 44 m2 v 7.
patře s výtahem na Olšanském náměstí za
větší - tel. 627 11 42
■ 1+1 I. k. 64 m2, hala, komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3, dopl.
možný. Tel. 80 88 18
■ Vyměním 3+1, II. kat., 78 m2, WAW,
soukr. majitel, krásný byt s vysokými stropy, 
P-3 za menší (min. 60m2) v klidném pro-
středí se zelení, event. v rod. domku, kde po-
můžeme se zahrádkou. Tel. 0604 166 129
■ Prodám in-line brusle zn. Bauer č. 7-9,
v dobrém stavu za 1000 Kč (pův. 2500
Kč). Tel. 22 780 705

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

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

ODEôTY SPOTŘEBY
ZEMNÍHO PLYNU  

Pražská plynárenská, a. s., provede v měsíci září 2001 
u zákazníků kategorie „DOMÁCNOSTI“

v Městské části Praha 3 odečty spotřeby zemního plynu.
Prosíme Vás o přítomnost při odečtu plynu.

Zákazníci, kteří si zaznamenali stav plynoměru ke změnám ceny zemního plynu

(1. 1. 2001,  1. 7. 2001) a ke změně metodiky účtování (účtování v energetických

jednotkách – kWh od 1. 4. 2001), mají možnost jej nahlásit pracovníku

provádějícímu odečty.

Pro více informací volejte zákaznický dispečink

02/210 92 333
nebo nás navštivte na adresách: Praha 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)

Praha 4 – Michle, U Plynárny 500

www.ppas.cz

POHOTOVOST PLYN – číslo 1239

SEBEOBRANA
Vycházející

z nejúčinnějšího
bojového umění

KARATE
a z ostatních bojových

umění
Vhodné pro dívky

a chlapce od 6 do 15 let,
ženy a muže nad 15 let.
Přihlášky a informace

každé pondělí a středu
od 17 do 19 hodin

v kanceláři 
TJ KARATE Praha

Radhošťská 5, Praha 3

DELTA 
SCHOOL 
a

ZŠ LUPÁČOVA

Kurzy angličtiny
pro dospělé a děti

- všechny úrovně: začátečníci 
až velmi pokročilí

- přípravné kurzy na zkoušky FCE 
University of Cambridge

v

ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

Zápisy na šk. rok 2001/2002: 
4., 6. a 12. září 2001

16.00 - 20.00 hod. v ZŠ Lupáčova

Informace: PhDr. Jakub Cháb 
tel.: 227 228 88  

e-mail: deltaschool@iol.cz

P o d  V i š ň o v k o u  2 1 ,  b u d o v a  A 3 ,  P r a h a  4  -  K r č ,
t e l . / f a x :  6 1  3 0 3  1 4 3 ,  e - m a i l :  i n f o @ n d p . c z ,  w w w . n d p . c z

V Ý S T A V B A  Ř A D O V É H O  ô T Y Ř D O M U
P R A H A  1 0  –  M A L E Š I C E ,  U L .  R E K T O R S K Á
Dispozice domu 4+1 s terasou a vest. garáží, každý dům má vlastní pozemek

a samostatný vchod. Pozemky od 218 m2 do 429 m2 s cenou 
od 4,1 mil. do 5,1 mil. Kč (vč. DPH a pozemku).

Napojení na kompletní inženýrské sítě.
T e r m í n  z a h á j e n í  v ý s t a v b y :  1 1 / 2 0 0 1

T e r m í n  d o k o n č e n í  v ý s t a v b y :  0 7 / 2 0 0 2
V Ý S T A V B A  R O D I N N É H O  D V O J D O M U
P R A H A  9  –  K Y J E ,  U L .  A L O I S O V S K Á
Dispozice domu 4+1 s balkóny a s možností terasy, přistavěná garáž.

Dům se bude nacházet na částečně svažité parcele s pěkným výhledem do údolí.
Pozemky 440 m2, cena 3 780 000 Kč (vč. DPH a pozemku).

Napojení na kompletní inženýrské sítě.
T e r m í n  z a h á j e n í  v ý s t a v b y :  1 0 / 2 0 0 1

T e r m í n  d o k o n č e n í  v ý s t a v b y :  0 7 / 2 0 0 2

Dne 6. 8. 2001 zemřel ve věku nedožitých
92 let pan Stanislav Ferda. 
Vzpomínejte s námi. Rodina
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7-8
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 25. 9.

Zápis do zájmových kroužků (mimo keramiky)
probíhá 3.- 7. září, denně od 10 do 19 hodin
v Domě dětí a mládeže, Na Balkáně 100, Praha 3.
Zápis do kroužků keramiky bude pouze ve
dnech 5. 9. pro děti, které naše keramické
kroužky navštěvovaly v minulém šk.roce a 6. 9.
pro začátečníky, vždy od 16 do 19 hodin.
Není-li uvedeno jinak, ceny kroužků jsou uve-
deny za pololetí šk. roku.

POČÍTAČE, ELEKTRONIKA A OSTATNÍ
• Hrátky s počítačem (st) - základy práce
s počítačem pro nejmenší, cena od 400 Kč
• S počítačem do světa (út, čt) - základy pro
děti od 5. tř. ZŠ, cena od 900 Kč
• Postavte si PC - základní dovednosti pro děti
od 13 let i dospělé, cena od 900 Kč
• Programování - PASCAL (po, st) - pro děti
12-15 let, v jazyce Pascal, cena od 900 Kč
• Programování pro pokročilé (st) - Visual
Basic, C, Unix – cena od 900 Kč
• Programování – Internet - pro mládež od 13
let, cena od 900 Kč
• Psaní na počítači (čt) - výukový program pro
mládež od 13 let a dospělé, cena od 600 Kč
• Základy práce s PC pro dospělé (út, st) -
cena od 1360 Kč
• PC herna - volné hraní oblíbených PC her
pro děti do 15 let, cena 10 Kč/h
• Elektroklub - základy elektroniky pro děti ve
věku 11-15 let
• Internet klub (po, út, čt) – Internet pro
všechny, cena 10 Kč/30 min (minimálně 20 Kč)
• Modelářský kroužek (út) - pro začátečníky
i pokročilé děti ZŠ, cena od 760 Kč
• Kutílek, Šikulka (út) - Kutílek pro chlapce
za 450 Kč, Šikulka pro děvčata za 610 Kč
UMĚNÍ A HUDBA
• Keramika (po-pá) - pro děti i mládež, cena
od 1100 Kč nebo od 700 Kč-na ZŠ Chmelnice
• Výtvarná škola (po-čt) - pro předškolní děti,
žáky ZŠ a mládež, cena od 860 Kč
• Výtvarně dramatický kroužek - výroba ku-
lis, masek, kostýmů a loutek, tvořivá dramatika
(etudy, improvizace, mluvený projev…), práce
na divadelní hře pro děti MŠ
• Kytara (po, út) - folková kytara bez not pro
začátečníky i pokročilé, cena od 510 Kč
• Flétna (út, čt) – individuální výuka pro děti
MŠ i ZŠ, cena od 780 Kč
• Výroba loutek (po) - pro děti MŠ i ZŠ, cena
od 860 Kč
• Dramatický kroužek (út) - pro děti ZŠ, cena
od 560 Kč
• Arteterapie (čt) – tématické bloky pro mlá-
dež i dospělé, cena 60 Kč za 1 lekci
• Divadelní kroužek (út) - pro mládež i dospělé,
cena od 400 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ
• Angličtina (po, út) - pro děti MŠ, ZŠ, SŠ, do-
spělé, začátečníky i pokročilé; pro děti výuka
formou hry i klasická výuka, cena od 660 Kč
• Dějiny umění (po) - teorie a dějiny výtvarné-
ho umění (příprava pro přijímací řízení na VŠ)
- zakončeno testem a generálkou na přijímací
zkoušky, pro mládež SŠ, cena od 1500 Kč/ 11 lekcí

• Přípravka na přijímací zkoušky na SŠ (st) -
matematika, jazyk český: pro žáky 5. a 9. tříd,
cena 720 Kč za celý kurz
• Výtvarná přípravka na SŠ a VŠ (čt) - prak-
tická výtvarná výchova: malba, kresba, netradič-
ní techniky, konzultace pro mládež a dospělé,
cena od 860 Kč
• Účetnictví (st) - pro studenty SŠ a dospělé,
cena 900 Kč/6 lekcí
TANEC - POHYB - SPORT
• Stolní tenis (út) - přípravka, výběr, mladší
i starší žáci, cena od 370 Kč
• Škola tenisu (po-pá) - pro začátečníky, mírně
pokročilé, děti ZŠ a mládež
• Florbal (po, út, čt) - pro děti ZŠ, skupiny dle
věku a pokročilosti, cena od 370 Kč
• Sport klub (pá) - pro chlapce od 5 let - fot-
bal, florbal, sportovní hry, cena od 390 Kč
• Malá kopaná (út, čt) – soutěž družstev pro
děti a mládež od 12 let, cena od 250 / družstvo 
• Volejbal pro děti - pro děti ZŠ, začátečníky
i pokročilé, cena od 400 Kč
• Žonglování - míčky, diabolo, devil stick
• Rokenrol (út) - pro děti ZŠ, začátečníky
i mírně pokročilé, cena od 510 Kč
• Mažoretky (út) - pro děti ZŠ i mládež, začá-
tečníky i mírně pokročilé, cena od 430 Kč
• Zpívánky (čt) - pro děti od 3 let - pohybově
taneční, písničky, rytmus, cena od 430 Kč
• Cvrčci (čt) - cvičení rodičů s dětmi, cena od
590 Kč/dvojice
• Aerobic, Body Styling (út, st, čt) - cvičení při
hudbě zaměřené na kondici a formování posta-
vy, pro děti, mládež i dospělé, cena od 270 Kč
• Jóga (st) - rehabilitační jóga pro mládež i do-
spělé, cena od 510 Kč
• Taiji (út) - čínské cvičení pro děti, cena od 300 Kč
• Sebeobrana (pá) - sportovní kroužek se za-
měřením na sebeobranu s prvky karate, aikida,
thajského boxu; doplněno hrami (např. míčové,
florbal…) pro děti ZŠ, cena od 650 Kč
• Moderní tanec - pro děti ZŠ i mládež, cena
od 420 Kč
• Hip-hop, Rap, moderní tanec – disco tance
pro děti a mládež, cena od 420 Kč
• Scénický tanec (čt) – zákl.baletní a gymna-
stické prvky, děti 6 - 10 let, cena od 460 Kč
• Square Dance (út) - při country hudbě na po-
kyny callera tanec 4 dvojic ve čtverci,
pro začátečníky i pokročilé, mládež i dospělé,
cena od 200 Kč
• Taneční terapie - správné držení těla, pohy-
bově-taneční prvky, pro děti MŠ, od 370 Kč
• Klub ZOO (čt) - pro děti ZŠ, cena od 250 Kč
• Klub diváků (víkendy) – společné návštěvy
různých představení pro děti ZŠ
• Společenský tanec (út, čt) - začátečníci i po-
kročilí, pro děti ZŠ + pro 8.třídu předtaneční,
cena od 650 Kč
• Pohybová přípravka k historickému tanci
(čt) - pro děti ZŠ, začátečníky i pokročilé,
ve spolupráci s taneční skupinou, cena od 400 Kč
Senior klub (út) - dopolední cvičení a relaxace
pro seniory, cena od 400 Kč

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

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

JAN KRÁLÍK: Když začal vonět benzin
Obrázky z dějin motorismu v Českých zemích do roku 1918
Publikace přibližuje začátky motorismu v Českých zemích a vše co s nimi souviselo. Mapuje historii našich
slavných automobilových firem, závodů a autosalonů, ale i osudy osobností spjatých s tímto oborem. Přináší
množství nejrůznějších informací a zajímavostí z prvních let benzinového opojení. Atmosféru doby v knize
dokreslují staré fotografie, inzeráty a dokumenty. Váz., A4, 144 str., 300 obr. a fotografií,  doporuč. cena 252 Kč

VINOTÉKA NA FLOŘE
VINARIUS  s.r.o.
Přemyslovská 44/186, Praha 3

(blok mezi ulicemi Jičínská a Sudoměřská)

tel.: 22 72 25 16

Kvalitní vína za rozumnou cenu.

Literatura o víně, CD s moravskou hudbou.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

R E S T A U R A C E

SONORA
PŘI ODEVZDÁNÍ NAŠEHO INZERÁTU

20 % SLEVA
NA MEXICKÉ SPECIALITY

NABÍDKA PLATÍ DO 30. 9. 2001

Radhošťská 5
Praha 3
Tel: 227 11 029

Po - Pá 10 - 24
So, Ne 11 - 24

Z Á ¤ Í

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
hraje opět od poloviny září.

DIVADLO KONZERVATOŘE
od 17. 9. vždy v pondělí.

Pokladna ATRIA - předprodej zahájen
3. 9. (otevřeno ve dnech konání koncertů
hodinu před začátkem). Telefonická rezer-
vace vstupenek na č. 22721838. 
PŘEDPRODEJ TICKETPRO. 
11. út 19.30 VÍT KOLOŠ - KLAVÍRNÍ

RECITÁL
12. st 19.30 STAMICOVO KVARTETO
13. čt 17.17 VERNISÁŽ VÝSTAVY 

- INTEGRAČNÍ CENTRUM
18. út 19.30 LEE ANDREW DAVISON & CO.
19. st 19.30 SETKÁNÍ SE SOUBOREM

MUSICA BOHEMICA A JEHO
HOSTY

22. so 15 J. HOLEŇA - violoncello, 
J. HOLEŇA - klavír

Pro seniory symbolické vstupné 10 Kč !!!
25. út   19.30  HUDBA BAROKA 

A KLASICISMU NA HISTORICKÉ
NÁSTROJE

26. st  19.30 CYKLUS KONCERTŮ

ČESKÉ A SVĚTOVÉ HUDBY 20.
STOLETÍ  Ve spolupráci se sdruže-
ním Music of Changes

27. čt  19.30 DUO CARMELA - K.
JANSOVÁ - flétna, A. STARÁ - kla-
vír.

Ostatní akce:
14. pá 15-19 h ŽIŽKOVSKÉ VINOBRANÍ

- ARCHIV VÍN
VÝSTAVNÍ SÍŇ - otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin
14. 9. - 30. 9. ÚTRŽKY - STOPY - OTISKY
Výstava dětí z Integračního centra Zahrada
v Praze 3

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

1. so 18 ŽIVOT BRIANA /FK/
20.30 MONTY PYTHON 
A SVATÝ GRÁL /FK/ 
23 ŠTĚSTÍ

2. ne 18 MODRÝ SAMET /FK/
20.30 POSLEDNÍ TANGO 
V PAŘÍŽI /FK/

3. po 18 a 21 APOKALYPSA
4. út 18 POWERS – ČR 2000, 

režie: P. Zelenka, 
VOLNOBĚH – Slovinsko 1998,
režie: J. Burger, PREMIÉRA!   
20.45 STRACH A HNUS V LAS
VEGAS /FK/

5. st 18 SILNICE /FK/
20.30 OBČAN KANE /FK/

6. čt 18 a 20.30 BÍLÁ VDOVA
PROFIL ARTCAM

7. pá 18 BLÍŽENCI
20.30 S MILENKOU MÉ MATKY
23 BUENA VISTA SOCIAL CLUB

8. so 18 V ZAJETÍ CHUTI
20.30 ABERDEEN
23 BUENA VISTA SOCIAL CLUB

9. ne 18 LÉTO ZTRACENÝCH POLIBKŮ
20.30 TANEC V TEMNOTÁCH

10. po 18 a 20.45 PIANISTKA
předpremiéra

11. út 18 a 20.45 PIANISTKA
předpremiéra

12. st 18 a 20.45 NEŽ SE SETMÍ
13. čt 18 a 20.45 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ

KOCOUR
PROFIL Jean Pierre JEUNET
14. pá 18 a 20.30 VETŘELEC - VZKŘÍŠENÍ

23 DO NAHA!
15. so 18 a 20.30 DELIKATESY

23 SPALOVAČ MRTVOL 
16. ne 18 a 20.30 DELIKATESY 
17. po 18 a 20.45 AMÉLIE

Z MONTMARTRU – předpremié-
ra

18. út 18 a 20.45 AMÉLIE
Z MONTMARTRU 

19. st 19 ANIMOVANÝ OBČASNÍK
(trojitá premiéra)
AUREL KLIMT – Fimfárum 
PAVEL KOUTSKÝ – Pygmalión
VLASTA POSPÍŠILOVÁ –
Splněný sen 
+ koncert UŽ JSME DOMA 

20. čt 18 a 20.30 SEX PISTOLS DĚS A BĚS
21. pá 18 a 20.30 SEX PISTOLS DĚS A BĚS

23 BASQUIAT
22. so 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ

VZTAH
23 PULP FICTION – HISTORKY
Z PODSVĚTÍ 

23. ne 17.30 a 21 MAGNOLIA 
PŘEHLÍDKA FILMŮ T. TYKWERA
24. po 18 a 20.30 SMRTELNÁ MARIE,

SRN 1994,
25. út 18 a 20.45 ZIMNÍ SPÁČ, SRN 1997
26. st 18 a 21 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT,

SRN 1998,
27. čt 18 a 20.45 PRINCEZNA A

BOJOVNÍK, SRN 2000
28. pá 18 a 20.30 ABSOLUTNÍ GIGANTI,

SRN 1999
23 LOST HIGHWAY 

FILMOVÝ KLUB PRO NÁROČNÉ
29. so 18 ORLANDO /FK/

20.30 SBOHEM MÁ

KONKUBÍNO /FK/
30. ne 18 ZROZENÍ MOTÝLA /FK/

20.30 ZEMĚ JE HŘÍŠNÁ PÍSEŇ /FK/ 
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

1. so 15.30 KRÁL SOKOLŮ
2. ne 13.30 PAN TAU A CESTA KOLEM

SVĚTA
8. so 15.30 HURÁ NA MEDVĚDA
9. ne 13.30 FERDA MRAVENEC

15. so 15.30 POKÉMON 2 
16. ne 13.30 JAK PEJSEK VYČMUCHAL

DAREBÁKA
22. so 15.30 PRINCEZNA ZE MLEJNA 2
23. ne 13.30 JAK ULOVIT MAMUTA
29. so 15.30 Z PEKLA ŠTĚSTÍ 
30. ne 13.30 KRAKONOŠ A POSLÍČEK
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

9. ne 16 DUHOVÉ BUBLINY 
16. ne 16 ŠEVCOVSKÁ POHÁDKA

Divadlo z půdy F. Pešána
23. ne 16 KOPRETINKA

„Pohádkové divadlo Praha“
30. ne 16 ČERVENÁ KARKULKA

Divadlo ŠUS

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

6. čt 17 Dúm tolerance
Benefiční večer na závěr mediální
kampaně Akce DÚM TOLERANCE,
Bluesberry, RuMbent a další hosté

11. čt 19.30 Komediograf
12. st 19.30 Komediograf

Komediograf® jest velmi pozoruhod-
ný způsob divadelního představení.
Formou kabaretu, což jest skladba
písní, dramatických výstupů a klaun-
ských čísel, grotesky a černého hu-
moru, nesmyslu a paradoxu, vypráví
o dnešní době 

18. út 19.30 Floex + Létající koberec
22 Floex after party: 
DJ Tall - Malá scéna

21. pá 19.30 EuroConnections: No Jazz (F)
+ Laura a její tygři

25. út  20 Psí vojáci
27. čt  20 Colorfactory
Malá scéna:
Tak trochu jinou cestou…

Minifestival nejen poněkud tvrdších kapel.
Vstup volný – Free entry
13. čt 20 Wellbloud
17. po 20 Fourth Face – afterbioparty
19. st 20 Wollongong
20. čt 20 Jade Wahoo – kornsession
23. ne 20 Anthon Mauser – funkynight
24. po 20 Cocotte Minute
26. st 20 Hot Nails - stuckmojoevening
29. so 20 Artery + Luca Brasi

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. Zápisový týden 10. - 14. 9. od 14 do 18 hodin.

nabízíme na školní rok 2001/2002:
KLUB KULIČKA
Klub Kulička s míšou - pro děti od 2,5 let, po-čt 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
základy práce s počítačem, programování
Jezdecký výcvik a péče o koně
Voltiž - gymnastika na koních pro děti od 6 let
Novinka: 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
psaní na PC, jazykové kurzy
stolní tenis pro všechny
- otevřená herna pro děti i dospělé každý všední den od 9 do 21 hod.

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 01 455

Biskupcova 71, Praha 3, informace na 
tel.: 7177 0532 (den), 644 05 36 (večer)

ŽENY A DÍVKY:

• AEROBIK

• STEP AEROBIK

• POSILOVÁNÍ

• FORMOVÁNÍ POSTAVY

Zápis 3. a 4. září od 16 do 18 hodin

Výuka angličtiny 
pro dospělé

Blue Velvet Café
Čerchovská 4, Praha 2 

(99 kroků od nám. Jiřího z Poděbrad)
Tel.: 22 72 15 34  

otevřeno po-pá 10 – 23 h, 
so-ne 15 – 23 h

4. út 19 IDA SAUDKOVÁ – ŽHAVÉ
POLIBKY
Vernisáž výstavy fotografií   

13. čt 20 MARTY HALL: 
BLUESOVÝ KONCERT

20. čt 19 DUN AN DORAS: 
IRSKÁ HUDBA
Koncert tradiční irské hudby v po-
dání irsko-české kapely se skvě-
lou zpěvačkou Katkou Garcia.

26. st 20 MĚŠŤANSKÉ PÍSNĚ:
LOUTNOVÝ KONCERT
Koncert světských písní a hudba
měšťanů z XVIII. století. Rudolf
F. Měřínský - barokní loutna
a Petra Kohoutová - zpěv

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

KNIHKUPECTVÍ KANZELSBERGER,
Vinohradská 160, Praha 3 
nabízí

v malých skupinách - individuální přístup, 
1-2 x týdně, 130 Kč / 90 min.

Pod Parukářkou 6, P-3, tel. 697 19 44

Obvodní organizace 
Svazu diabetiků ČR 
v Praze 3 vás zve:

21. pá 15 h Zahajujeme vážně
i vesele - umělecký soubor Albatros

KVS Trojka, Prokopova 100/16,
Praha 3.

TENIS + děti = Tallent

☺ celoroční kurzy tenisu

☺ 30 středisek v Praze

☺ tradice od roku 1993            

☺ školné od 1450 Kč/3 měsíce 

Hra o 100 tenisových raket!
tel./fax: 02/24915457,  tel.: 0603/527172


