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Fotbalisté FK Viktorie Žižkov mají za sebou mimo-
řádně úspěšnou sezonu. Po velmi dobrých výkonech
získali v 1. Grambrinus lize celkově páté místo, když
prakticky až do konce usilovali o postup do Ligy mist-
rů. Toto umístění je spojené s postupem do Poháru
UEFA a současně je nejlepším v novodobé éře klubu.
Hráči populární Viktorky se však nespokojili jen s ús-
pěchem v 1. lize, ale ještě úspěšnější byli v pohárové
soutěži. Po čtvrtfinálovém vítězství nad silnými Tepli-
cemi 3:2 dokázali na Strahově porazit v semifinálo-
vém duelu druhé nejúspěšnější mužstvo českého fot-
balu, Slavii Praha 3:1. Postup do finále proti
čerstvému mistru ligy znamenal opět přímý postup do
Poháru UEFA a znásobení letošního úspěchu. Finálo-
vý soupeř Sparta Praha ovšem budil značný respekt.
Výraznou motivací mu byla především touha po od-
vetě za porážku s Viktorií Žižkov ve finále Poháru
ČMFS v sezoně 1993/94 a současně snaha získat, ja-
ko první v samostatné České republice, tzv. double -
vítězství v lize i poháru.
Dramatické finále přineslo krásný boj a především na-
prosto zasloužené vítězství fotbalistů Viktorie Žižkov
nad Spartou Praha v poměru 2:1. Rozhodující branku
vstřelil v nastaveném čase záložník Viktorky Aleš Pikl.
Vítězná koncovka přinesla hráčům Viktorie Žižkov ob-
rovský úspěch a po 7 letech postup do pohárové
Evropy. Úspěch o to cennější, že v loňské sezoně měl
klub spíše sestupové starosti. Po zasloužené dovolené
začala hráčům Viktorky 21. 6. příprava na další sezo-
nu. Před evropským pohárovým losem koncem srpna
v Monte Carlu čeká hráče ovšem další historická zku-
šenost. V průběhu července bude FK Viktoria Žižkov
startovat na mezinárodním turnaji v Číně, kde bude za-
stupovat český fotbal. FK Viktoria Žižkov

S trochou nostalgie všichni jistě vzpomínáme na zaniklé kino Flora - zažili jsme tu pěkné filmy, často i jejich
slavnostní premiéry. Nyní tu po mnoha peripetiích našla své sídlo Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Na rohu Orlické a Vinohradské přibyl v letech 1926-1932 podle plánu arch. A. Krofty nový komplex nájemních domů - rohový dům po-
stavil Krofta své rodině jako hotel. Objekt je významnou ukázkou meziválečné architektury s motivy rondokubismu, funkcionalismu, in-
teriéry obsahují detaily evokující novobaroko, secesi a styl art déco. Od roku 1928 fungoval v suterénu jeden z největších pražských ki-
nosálů s kapacitou 660 diváků. Hotel v kategorii vyššího standardu sloužil návštěvníkům od 30. let, po únoru 1948 došlo k jeho
znárodnění. Kino bylo pojmenováno Bystrica, původní název Flora dostalo zpět v roce 1957 a hotel byl v této době zase přejmenován
na Interhotel Flora. Budova sloužila bez výraznějších oprav do roku 1989, kdy byl zpracován projekt na modernizaci ve výši 170 mili-
onů Kč. Přihlásili se však dědici A. Krofty, čímž byly další plány zastaveny a objekt v roce 1996 získaly tři restituentky. Doba, po kte-
rou nebyl hotel provozován, se na něm logicky negativně projevila. Ani jedna z vlastnic nenašla možnost uvést jej do stavu, který by od-
povídal všem požadavkům, nikdo také neprojevil zájem o koupi či provozování hotelu a kina.
Naštěstí již od roku 1993 hledala VZP vlastní administrativní objekt. Ze 44 nabídek se rozhodla právě pro Palác na Floře, který zakou-
pila v roce 1998 za 150 milionů Kč se souhlasem jak správní rady, sboru zástupců, tak i vlády a parlamentu (v rámci pojistného plánu
pro rok 1998). Nový objekt umožní pracovat ústředí a části pracovišť Okresní pojišťovny VZP hl.m.Prahy v jedné administrativní budo-
vě (z několika původních adres na Praze 1 a na Praze 10). Celkové stavební náklady byly stanoveny na 241,6 milionů Kč. VZP řešila ta-
ké možnost využití kina ke komerčním účelům, ale nebyl o něj zájem. V Praze je nyní v provozu kolem 40 kin a budoucnost patří zřej-
mě spíše neosobním multikinům. Správní rada proto schválila v r. 1999 rekonstrukci kina Flora a dvorního objektu také pro potřeby VZP.
Stavební práce sledoval ÚMČ Praha 3 spolu s odborem památkové péče magistrátu, který vyžadoval dodržení architektonických dobo-
vých detailů. V současné době se v bývalém kině dokončují jednací a zasedací místnosti a přepážkové pracoviště pro Okresní pojišťo-
vnu VZP, které se otevřou návštěvníkům v září 2001.
Rekonstrukce, která trvala tři roky, nepřekročila dle sdělení VZP stanovené náklady. Ty by se podle J. Musílkové, ředitelky VZP, měly
vrátit zpět do 10 let. Náklady na roční provoz nové administrativní budovy byly předběžně vyčísleny ve výši 7-9 milionů Kč.
Jak bylo řečeno na tiskové konferenci v květnu 2001, všechny zúčastněné strany byly s provedenou rekonstrukcí spokojeny - především
proto, že objektu již hrozila demolice a totální ztráta mobiliáře. David Rath, prezident České lékařské komory, vyslovil přání, aby po-
dobné prostory dostaly i nemocnice a aby přesídlením do historické budovy z 30. let získala spolupráce mezi lékaři a VZP jiný, elegantní
způsob komunikace... Zároveň ocenil, že pojišťovna mohla stavět i jednodušším způsobem - na zelené louce, ale budovy na Floře by asi
zcela zchátraly, a navíc novostavba by podle něj vyšla dráž.
V novém objektu bude vyřizovat požadavky klientů 620 pracovníků, v sále kina vyřídí klienti své požadavky u 14 přepážek. Využít mo-
hou bezbariérového přístupu již od hlavního vchodu, spolu s občerstvením formou automatů.

Z podkladů VZP zpracovala Stáňa Peričová, foto firma SATER GROUP spol. s r.o.

V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna zaãíná v novém

PRACOVI·Tù VZP âR JIÎ V PROVOZU
● Centrum informací VZP ČR - tel. 217 52 175, fax 217 54 951 ● Asistenční služba
VZP ČR - komunikace se zahraničím několika jazyky, nepřetržitý provoz, tel. 217 52
121, 0602 268902, fax 217 52 177 ● Telefonní centrála - spojovatelka tel. 2175 1111
● Odbor marketingu a komunikace - ředitelka PhDr. K. Zamastilová, tel. 217 52 310,

fax 217 54 321 ● Oddělení vnějších vztahů - vedoucí J. Suttner - tel. 217 52 320.

PROVOZ OD 1. 9.
● Přepážková pracoviště pro klienty OP VZP ČR - tel. 2175 1111

20. záfií aÏ 16. listopadu 2001
Již popáté se veřejnosti představí prostřednictvím hudby, divadla a výtvarného
umění mnohdy neznámá místa Žižkova i Vinohrad. Svou premiéru budou mít
i tentokrát nově objevené hudební sály či prostory, např. v Armádním muzeu
ČR na Vítkově, ve výtvarných školách SUPŠ a V. Hollara, bývalém kinu Flora
či Integračním centru Zahrada. Záštitu nad tímto unikátním festivalem převza-
lo MK ČR spolu s MČ Praha 3, nad některými koncerty duchovní hudby zase
nejvyšší církevní představitelé. Festival opět organizačně a programově zajis-
til jeho zakladatel, viloncellista doc. Mgr. 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
25. 9. v 19.30 h ŽIŽKOVSKÉ ROZJÍMÁNÍ - KVS Trojka
27. 9. v 17 h V ZEMI KRÁLE MIROSLAVA - IC Zahrada
Předprodej a programové brožury v prodejně T.T.T. - Táboritská 26, tel/fax
6277131. Vstupenky v místě konání pouze hodinu před začátkem koncertu!
Aktuální zpravodajství www.zizkov.cz/festival.

Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim

Prostory Paláce Flora při zahájení rekonstrukce před třemi lety Sál bývalého kina - květen 2001
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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.

Letní provoz v mateřských školách -
v červenci zajišťuje MŠ Jeseniova 204,
v srpnu MŠ Libická a MŠ Na Vrcholu.

Přípravný týden proběhne od 27. do 31. 8.
●

Dne 12. 8. 2000 vstoupil v platnost
Německý nadační zákon, který ustanovil

Mezinárodní organizaci pro migraci
(IOM) jako partnerskou organizaci zod-
povědnou za vyřizování žádostí týkají-

cích se majetkových újem utrpěných za
nacistického režimu s podstatnou, pří-
mou a škody způsobující účastí němec-

kých podniků. Kompenzace náleží v prv-
ní řadě těm, kteří se nemohli podílet na
předchozích německých vládních kom-
penzačních či restitučních programech
z důvodů uvedených v Německém nadač-
ním zákoně. Dotazy volejte Mezinárodní

organizaci pro migraci (IOM) na
tel. 02/3337 0160, fax 02 3338 2259.

●

Správa komunálního majetku Praha 3,
a.s. oznamuje, že po dobu stavebních
úprav prostor domovní správy č. 1,

Koněvova 150, bude její provoz zajišťo-
ván v Olšanské 7 - vstup ze zadní strany
budovy z ulice P. Pittera. Návštěvní dny

pro nájemce zůstávají beze změny. Tel. č.
pro provoz i předpis nájemného od 6. 6.:
24 21 39 74, 24 21 85 73, 24 23 97 75,

24 23 37 66. Provoz domovní správy byl
ukončen v nynějších prostorách 31. 5.,

náhr. prostory jsou nájemcům k dispozici
od 6. 6. 2001. Po ukončení stavebních

úprav bude správa domů zajišťována do-
movní správou č. 1 opět Na Vápence 25,
a to od 1. 10. 2001. Děkujeme za pocho-
pení. Jiří Kolář, provozní náměstek, SKM
P-3, a.s. Na Vrcholu 25, 130 34 Praha 3

●

Čištění ulic na webu - inf. o místech
a časech blokového čištění umístila na

své stránky Technická správa komuni-
kací hl. m. Prahy. Aktuální údaje nalez-
nou řidiči na www.tsk-praha.cz. V rubri-

ce Informace pro veřejnost je časový
rozpis údržby komunikací a čištění.

Pokud je některé číslo bloku na šedivém
podkladu, budou tam odtahovány překá-

žející automobily.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8,
otevřeno denně kromě pondělí 9-18 h.

Každý 1. čtvrtek v měs. otevřeno do 20 h,
symbolické vstupné 1 Kč! ● PRAHA NA
ÚSVITU DĚJIN (do 16. 9.) - archeolo-
gická výstava dokumentující počátky na-
šeho hl. města ● TERČE PRAŽSKÝCH
OSTROSTŘELCŮ (do 18. 11.) - výsta-
va střeleckých terčů 18. a 19. st. ze sbírek

Muzea hl. m. Prahy ● CLAM-
GALLASŮV PALÁC Husova 20, P-1

ŽIVOT V BAROKNÍ PRAZE (do 29. 9.),
út, st 10-19 h, čt-ne 10-17 h.

●

V době dovolené od 16.-30. 7. 
a 27.-31. 8. bude kontaktní středisko 

OS Diakonie Úpice v Prokopově 4/216
otevřeno pouze v úterý 13-17.30 h - 

zizkov.kontakt@volny.cz
●

Městské centrum soc. služeb a preven-
ce v P-2 nabízí bezplatné poradenství

i o prázdninách: po a st od 10 do 16 h, út
a pá od 12 do 16 h. Na tel. 226 461 51
lze domluvit individuální konzultaci.

KONTAKT nabízí poradenství k sociál-
ním dávkám a službám, kontakty na ob-
čanská sdružení. Od července bude otev-
řena nová soc. PORADNA pro osoby

s handicapem. Info tel. 226 461 51, info-
kontakt@volny.cz, 128 00 P-2, Palackého

náměstí, podchod metra B.
●

Obč. poradna Remedium děkuje všem,
kteří dosud využili její služby a zároveň
oznamuje, že po dobu letních prázdnin

v červenci a srpnu bude pro veřejnost otev-
řena každé pondělí a úterý od 10 do 18 h.

●

Děti a zaměstnanci mateřské školy Na
Vrcholu děkují pí Uldrichové za sponzo-
rování skákacího hradu ke Dni dětí a pí
Donátové za sponzorování autobusu na

výlet do ZOO Ústí nad Labem.

NOVINKY
PRO SENIORY

Svaz důchodců v Praze 3 přeje členům
a ostatním seniorům, kteří oslaví

v ČERVENCI a SRPNU půlkulaté a ku-
laté narozeniny, hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let: V. Ledvinkové, 

M. Čamekovi, A. Horáčkové, B. Lapkovi,
A. Šilhové, H. Vránové, H. Arlothovi, 

M. Arlothové, I. Frývaldské, Z. Lerchové,
J. Večeřákové, L. Hrdinové a M. Valáško-
vé (červenec) a J. Kudynovi, M. Reichlo-

vé, S. Beranovi, S. Chlebounové, 
A. Váchové, A. Voronovskému 

a R. Pokorné (srpen).

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 16. 7., 13. 8.
1. Soběslavská/Hollarovo n. 23. 7., 20. 8.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 30. 7., 27. 8.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 9. 7.,  6. 8.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 16. 7., 13. 8.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 23. 7., 20. 8.
7. Táboritská-zad. trakt/roh Sudoměřská 30. 7., 27. 8.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 9. 7.,  6. 8.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 16. 7., 13. 8.
10. Ambrožova/Malešická 23. 7., 20. 8.
11. Jeseniova 143 30. 7., 27. 8.
12. V Zahrádkách/Květinková 9. 7.,  6. 8.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 16. 7., 13. 8.
14. Koněvova/V Jezerách 23. 7., 20. 8.
15. Buková/Pod Lipami 54 30. 7., 27. 8.
16. Křivá 15 - vedle domu 9. 7.,  6. 8.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad.
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte 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 16. 5. 2001

Vzala na vědomí
● informaci o provozování kotelen v ma-
jetku MČ P-3 a souhlasila s pronájmem
kotelen v majetku MČ P-3 SKM P-3 od
1. 1. 2002 ● kontrolní zprávu z provedené
kontroly v příspěvkové organizaci Inte-
grační centrum Zahrada v P-3, zaměřenou
na hospodaření organizace za rok 2000
a vyjádření ředitele Integračního centra
Zahrada ke zjištěným nedostatkům z kon-
trolní zprávy ● zprávu komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek na rekonstrukci
hřiště ZŠ K Lučinám a souhlasila s výbě-
rem nejvhodnější nabídky firmy Sport
technik bohemia, s. r. o. ● zprávu komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku „Zavlažovací systém parku
na náměstí Jiřího z Lobkovic“ a souhlasila
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
Aquastart spol. s r. o.
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na nástavby by-
tových domů Jilmová 4, 6, 8, 10 ● vydáním
obecně závazné vyhlášky ZHMP - omezu-
jících opatření k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku na venkovních
prostranstvích a s návrhem omezujících
opatření při hudebních produkcích a jiných
kulturních a sportovních akcích pořáda-
ných na venkovních prostranstvích ● s po-
řádáním akce „Buřinka jede“ organizova-
nou Českou stavební spořitelnou a.s. na
nám. Jiřího z Poděbrad ve dnech 26. 6. ne-
bo 27. 6. 2001 ● se setkáním žonglérů na
Židovských pecích 19. 5. 2001

ze dne 30. 5. 2001
Souhlasila
● se závěrečným účtem, v němž jsou obsa-
ženy údaje o plnění příjmů výdajů v členě-
ní podle rozpočtové skladby a dalších fi-
nančních operacích a zprávy auditora
a s celoročním hospodařením za rok 2000
a konstatovala, že součástí závěrečného
účtu není vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl.m. Pra-
hy, neboť bude projednáno v Zastupitelstvu
hl. m. Prahy ● s vyhrazením parkovacího
místa: 4 místa pro ALIACHEM a.s. v ulici
Domažlická, 2 místa pro Julius Meinl, a.s.
v ulici Perunova, 2 místa + 1 místo pro ná-
kladní vůz pro Česká pošta s. p. v ulici Ro-
háčova ● s konáním akcí k zahájení distri-
buční kampaně Zlatých stránek na nám.
Jiřího z Poděbrad, dne 18. 6. 2001, se set-
káním žonglérů na Židovských pecích dne
16. 6. ● s konáním akce „Dětský den“ po-
řádané Českým rozhlasem dne 1. 6. 2001
na nám. Jiřího z Poděbrad
Vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na úpravu části suterénu žiž-
kovské radnice a souhlasila s výběrem nej-
vhodnější nabídky firmy FAJSTAVR, s.r.o.
Nesouhlasila
● s povolením záboru veřejného prostran-
ství v parku u TJ Viktoria Žižkov za úče-
lem zřízení předzahrádky u provozovaného
klubu v suterénním prostoru bývalých ve-
řejných WC

Písecká 15/2192
MČ Praha 3 oznamuje svůj záměr pronajmout nebytové prostory v Písecké 15/2192, pří-
zemí, s předem určeným využitím jako prodejna, vzorková prodejna a kancelář, předvá-
děcí centrum a kancelář. Plocha je 129,60 m2, prohlídka bude umožněna 3. 7. 2001
(9–10 h). Podmínky nájmu: minimální nájemné 800 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 5 let, nájemné bude hrazeno čtvrtletně předem. Tyto prostory
budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných Městské části Praha 3
- Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 5l, v obálkách označených značkou
„Výběrové řízení č. 120“. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nespráv-
ně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte cenu za m2/rok, kterou pro
tyto prostory považujete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kri-
térií výběrového řízení pro obsazení tohoto nebytového prostoru bude nabídnutá výše ná-
jemného. K nabídce nutno doložit: � živnostenské oprávnění v aktuálním znění a v sou-
ladu s účelem podnikání � výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce) - platí pro
právnické či fyzické osoby, které mají povinnost být zapsány � výpis z trestního rejstří-
ku podnikatele nebo jednatele společnosti � potvrzení správce daně o řádném placení da-
ní � potvrzení o hrazení povinných odvodů za zaměstnance (zejména sociální a zdravot-
ní pojištění) � prezentace dosavadní činnosti včetně fotodokumentace apod. (přednost
bude dána uchazečům, kteří prokáží dlouhodobou úspěšnost v oboru, solventnost, roční
obrat) � čestné prohlášení o závazku uchazeče zprovoznit provozovnu nejpozději do
2 měsíců od uzavření smlouvy. Nabídky, které nebudou výše uvedené podmínky splňo-
vat, nebudou do výběrového řízení zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni
zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro příjem
nabídek bude 13. 7. 2001 v 15 h. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodu
a služeb Rady městské části 23. 7. 2001. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude píse-
mně informován do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ P-3 si vyhrazuje právo odmítnout
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

Îerotínova 41/1489 - âajkovského 14/2423V
MČ Praha 3 disponuje v současné době volnými nebytovými prostory uvedenými v této
výzvě. Jedná se o následující prostory s předem určeným využitím jako sklad, prohlíd-
ka bude umožněna 10. 7. 2001 (9-10 h):
1. Žerotínova 41/1489, suterén, 60,45 m2 (min. nájemné 350 Kč/m2/rok)
2. Čajkovského 14/2423V, suterén, 36,15 m2 (min. nájemné 100 Kč/m2/rok).
Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných Měst-
ské části Praha 3 - Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 5l, v obálkách ozna-
čených značkou „Výběrové řízení č. 121“. Obálky takto neoznačené nebo označené ne-
úplně či nesprávně, do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní
prostor, o který máte zájem a stanovte výši nájemného, kterou pro tento prostor považu-
jete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového ří-
zení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Uveďte též zá-
měr, co budete v nebytových prostorech provozovat. (K provozování výherních a hracích
automatů nebudou nebytové prostory pronajaty). Do výběrového řízení též nebudou zařa-
zeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro pří-
jem Vašich nabídek bude 13. 7. 2001 v 15 h. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí
obchodu a služeb Rady městské části 23. 7. 2001. Vybraný uchazeč výběrového řízení bu-
de písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. MČ P-3 si vy-
hrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

GaráÏová stání
MČ Praha 3 disponuje v současné době volnými nebytovými prostory uvedenými v této
výzvě. Jedná se o předem určené využití jako garážové stání s minimálním nájemným
900 Kč/m2/rok, prohlídka bude umožněna 10. 7. 2001 (9-10 h):

Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných Měst-
ské části Praha 3 - Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Seifertova 5l, v obálkách ozna-
čených značkou „Výběrové řízení č. 121“. Obálky takto neoznačené nebo označené ne-
úplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní
prostor, o který máte zájem a stanovte výši nájemného, kterou pro tento prostor považu-
jete za přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového ří-
zení pro obsazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro
pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v Praze 3. Do výběrového řízení
též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Koneč-
ný termín pro příjem Vašich nabídek bude 13. 7. 2001 v 15 h. Výběrové řízení bude vy-
hodnoceno Komisí obchodu a služeb Rady městské části 23. 7. 2001. Vybraný uchazeč
výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání RMČ. MČ P-3
si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

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

V pátek 1. 6. a pondělí 4. 6. bylo v koncertní síni ATRIA rušno, předávala se totiž matu-
ritní vysvědčení. Tuto velmi pěknou tradici dodržuje naše radnice již po desetiletí spolu
s M. Valentovou z oddělení pro kulturu, která setkání s grácií sobě vlastní každoročně při-
pravuje. V pondělí 4. 6. hned v 9 h předával maturantům Gymnázia na Sladkovského ná-
městí potvrzení o složení maturitní zkoušky přímo I. zástupce starosty Vl. Holzknecht.
Povinnost to byla příjemná, protože 10 studentů, kteří kromě samých jedniček u maturi-
ty studovali po celou dobu s vyznamenáním, převzalo z rukou ředitelky gymnázia také
jednorázová stipenda. Všichni maturanti si jako připomenutí tohoto významného dne do-
mů odnesli také knihu A. de Saint-Exupéryho Slovo jako hvězda. Písničky známé z po-
dání J. Suchého a L. Hermanové zazpíval Igor Šebo, u klavíru ho doprovázel Jiří Toufar.
Závěr patřil varhanům a písni, kterou si notují jako svou hymnu studenti již od 18. stole-
tí - „Gaudeamus igitur...“ aneb radujme se tedy, dokud jsme mladí. Mnozí z našich po-
tomků se nyní opravdu radují, ukončili své vzdělání a mohou se vrhnout do „víru života“,
čekají je již jiné starosti. Někteří si ještě projdou několika zkouškami na vysoké školy, než
se na ně štěstí usměje. Ovšem co je nejdůležitější - ať už v nové práci nebo na další cestě
za vzděláním jim všichni držíme moc a moc palce. Text a foto Stáňa Peričová

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné ze-
leně č. 6/2001, která platí od 1. 5. 2001, přináší dlouhý se-
znam zákazů, jejichž přestoupení je sankcionováno. Ve ve-
řejné zeleni je například zakázáno ● používat motorová
vozidla ● vstupovat na květinové záhony ● vstupovat se psy
na dětská hřiště a umožnit jim volné pobíhání ● poškozovat
a znečišťovat porosty ● odhazovat hořící předměty. Dále je ve
vybraných plochách veřejné zeleně, která je součástí zahrad
a parků, zakázáno ● jezdit na kolech, kolečkových bruslích,
skateboardech, koloběžkách aj. nemotorových prostředcích
(tento zákaz neplatí pro děti do 10 let) ● jezdit na zvířatech
● vstupovat na trávníky ● stanovat a nocovat ● rozdělávat
a udržovat otevřené ohně ● nechat volně pobíhat psy ● brus-
lit, lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardech ● koupat se ve

vodních nádržích ● pořádat propagační, reklamní a jiné akce. Podle vyjádření vedoucí
magistrátního odboru městské zeleně se lidé nemusí vyhlášky bát, protože pouze určuje,
co vše je v parcích možné zakázat. Původní vyhláška o ochraně zeleně zakazovala to sa-
mé, pouze nepřipouštěla možnost udělení výjimek. Proto je důležité sledovat informační
grafické značky (piktogramy) označující povolené činnosti. Tento informační a orientač-
ní systém zřizuje vlastník konkrétní veřejné zeleně, jenž má právo povolit výjimku z uve-
dených zákazů. Tohoto práva naše městská část již zčásti využila a usnesením RMČ Pra-
ha 3 č. 234 z 18. 4. 2001 se např. povoluje volné pobíhání psů bez upoutání na vodítko
na vrchu sv. Kříže, Hollarově nám., Židovských pecích, v parku Pražačka, ve vnitroblo-
cích Koněvova (u prodejny Pražačka), v parku U Kněžské louky, na sídlišti Kněžská lu-
ka, Jarov a Habrová a v ul. Křivá-Luční. Povolením volného pobíhání psů ve veř. zeleni
však není dotčena povinnost majitele psa zajistit úklid psích extrementů! Možnost vstupu
na trávník (zákaz platí na Vítkově, Židovských pecích a na nám. Jiřího z Poděbrad), jízdy
na skateboardech, kolečkových bruslích (povoluje se v parku na Židovských pecích), jíz-
dy na kolech, koloběžkách atd. bude na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví MČ Pra-
ha 3 a na parcelách svěřených HMP průběžně vyznačována jednotlivými piktogramy. Pro-
to bude dobré před tím, než vypustíte svého pejska nebo se uložíte do trávy, zjistit, co vše
je ve vámi právě vybraném místě dovoleno. Eva Horníčková

Pronájem nebytov˘ch prostor

K nové vyhlá‰ce o ochranû vefiejné zelenû

Pfiedání maturitních vysvûdãení
Období školního vyučování ve šk. roce 2001/2002 začne na všech základních, středních
a speciálních školách v pondělí 3. září 2001.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. a úterý 30. října 2001. Vánoční prázdni-
ny jsou od 23. prosince 2001 (neděle) do středy 2. ledna 2002. Vyučování začne ve čtvr-
tek 3. ledna. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2002. Jedno-
denní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2002. Jarní prázdniny v délce
jednoho týdne budou pro Prahu 3 probíhat od 18. února do 22. února 2002. Velikonoční
prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2002. Období školního vy-
učování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2002. Hlavní prázdniny budou
trvat od pondělí 1. července do soboty 31. srpna 2002. Období školního vyučování ve šk.
roce 2002/2003 začne v pondělí 2. září 2002. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Prázdniny ve ‰kolním roce 2001/2002

3. Ondříčkova 37/391 g. s. č. 25.216, 11 m2

4. Táboritská 580/0 g. s. č. 52, 10 m2

5. Jeseniova 37/446 g. s. č. 26.36, 12,25 m2

6. Jeseniova 37/446 g. s. č. 26.2, 11 m2

7. Jeseniova 37/446 g.s. č. 26.31/13, 11 m2

8. Jeseniova 37/446 g. s. č.26.62, 12,25 m2

9. Jeseniova 37/446 g. s. č. 26.42, 13 m2

10. Jeseniova 37/446 g. s. č. 26.11, 11 m2

11. Jeseniova 27/846 g. s. č. 5, 11 m2

12. Jeseniova 27/846 g. s. č. 30, 12,25 m2

13. Jeseniova 27/846 g. s. č. 26.38, 12,25 m2

14. Jeseniova 27/846 g. s. č. 42, 12,25 m2

15. Roháčova 34/297 g. s. č. 25.34, 14 m2

16. Roháčova 34/297 g. s. č. 25.10, 23,10 m2

17. Roháčova 34/297 g. s. č. 25.22, 14,39 m2

18. Roháčova 46/410 g. s. č. 26.13, 13,25 m2

19. Roháčova 46/410, g. s. č. 26.25, 12,25 m2
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Na náv‰tûvû u... vãelafie Franti‰ka Houfa

Nedovedu si představit, kde by u nás mohly být úly...
Já je nejprve měl u strašnické Tesly, ale tam mně včelstva zničil
nějaký chemický postřik, tak jsem je přestěhoval na Žižkov. Není
to žádná rarita, já tu nevčelařím sám. Jeden děda měl 3 včelstva
v Chlumově ulici, jsou i v zahrádkách na Jarově, na Balkáně.
Oblast Balkánu a Vítkova je pro včely úžasným zdrojem potravy.
To není kulturní krajina, ale divočina. Med z ní není jednodruho-
vý a je kvalitní.
Jaké jsou tedy druhy medu a jaký nabízíte Vy?
Zkušený včelař pozná med podle barvy pylu, který včely přináše-
jí do úlu. Především je med jarní, pampeliškový, akátový, lipový,
vojtěškový a letní, třeba mali-
níkový atd. Já si na jaře - ří-
kám že od pampelišek do aká-
tu - od včel beru jen to, co jim
přebývá, protože to je období
rozvoje a medu potřebují hod-
ně. Jakmile začíná kvést akát,
vytáčím jarní akátový med,
potom kvetou lípy. Stáčím cel-
kem 3x, tak mám 3 druhy kvě-
tového, tedy světlého medu.
V polovině července již není
dobré v Praze med odebírat, už
nic nekvete a chybí les, naopak
musím dokrmovat cukrem,
aby včely dobře přezimovaly.
Nemám tedy tmavý med, tzv.
spadkový nebo také medovico-
vý. Ten včely vyrábějí z vý-
měšků mšic či červců ulpívají-
cích na rostlinách.
Jak se pozná kvalitní med?
Čerstvý má výraznou chuť
i vůni a hlavně krystalizuje. Na
testech MF Dnes obstál z 10
zkoumaných medů jen jeden.
Ostatní prošly teplotou nad
50 °C, a tím se znehodnotily. To platí i o přidávání do čaje, musí
mít teplotu, při které se dá pít. Aby si zachoval všechny vlastnosti
- obsahuje celkem 180 různých důležitých minerálních látek
a komponentů - musí se uchovávat ve stálé teplotě.
Co kromě medu a vosku od včel získáváte?
Pyl, mateří kašičku a propolis, což jsou výpotky ze stromových
pupenů nebo smůla, kterou včely dále zpracovávají. S touto hmo-
tou pak potahují vše, co je v úle, je to taková jejich „nemocnice“.
Odebraný, vyčištěný propolis se rozpouští v lihu a říká se, že má
použití od kuřího oka až po úplnou blbost...

Známé je rčení Kouká, jako kdyby mu uletěly včely. Už se vám to
někdy stalo?
Právě v pátek jsem měl roj. Pracně jsem ho ze sloupku u plotu
sklepával do „rojáku“ a hledal matku, protože za ní včely jdou.
Vše se zdálo v pořádku, a tak jsem je dal nejprve do sklepa, aby se
roj stmelil - stará matka má okolo sebe jen asi 30 % včel z původ-
ního úlu - a potom už do úlu a šel jsem na pivo. Je to totiž tak, že
když se má narodit mladá matka, ta stará se starými včelami i trub-
ci vyletí ven a hledají si nové bydlení. To je právě ten roj, který pak
někde vidíte viset. Jenže v tomhle roji matka nebyla, asi zůstala
ukrytá uvnitř toho sloupku, a tak se včely druhý den sebraly a zmi-

zely někde na stráni. Ale jestli
jsem koukal, jako když mi
ulítne roj, to nevím ! Vloni
jsem měl dokonce roj šestiki-
lový !, který mi taky uletěl.
Bylo tam totiž matek několik,
já neodhadl jejich počet a ně-
které jsem nesebral. Včely se
vydaly svou matku hledat
a bylo po roji. (Ještě před vyji-
tím tohoto článku pan Houf po
zoufalém telefonátu naší zná-
mé z druhého konce Prahy
ochotně poradil a pomohl
s rojem, který se jí usadil na
zahradě - pozn. red.)
Nemáte problémy se žihadly?
Mě mají včely rády, píchají
mě ze známosti. Dokonce
jsem si tak na zápěstích vylé-
čil revma. V zimě si už musím
dojít pro žihadlo, abych kom-
penzoval deficit. Bodnutí se
léčí šťávou z cibule, čpavkem,
něčím co pálí. Já to nedělám,
ale je důležité, kde včela lítala,
jestli není „zamazaná“ od ně-

jaké chemikálie. To někdy oteču i já.
Zkoumal jste, jak mezi sebou včely komunikují?
Vím o tom, ale do jejich života moc nezasahuji, aby po mně „svůj
byt“ nemusely pracně uklízet. Že včely dokáží přesně sdělit, kde
je jaká snůška, je známo, já to beru jako fakt a nezkoumám to dál.
Ale moc rád sedávám před česnem a pozoruji je.
Život včel, jejich dokonalá organizace a souhra, kdy každý jedinec
má přesně určenou funkci, trpký úděl trubců, to je kapitola sama
pro sebe a vydalo by to na další samostatný článek. Tak snad ně-
kdy příště. Text a foto Eva Horníčková

František Houf se narodil v Sedlčanech a jako syn živnotníka - knihaře měl osud více méně předurčen. Šel rovnou do
učení, ale na vojně přišel při havárii o nohu a výběr zaměstnání se ještě zúžil. Po roce studia na průmyslovce se
z politických důvodů vrátil zpět do dílny a udělal si svářečské zkoušky. Před 20 lety, již jako invalidní důchodce, kterého
nebavilo vysedávání u okna, se začal intenzivně zajímat o včely a stal se včelařem. Bydliště na Vackově prý rozhodně není
překážkou. Prvá 2 včelstva však přece jenom z balkonu časem přestěhoval na příhodnější stanoviště a počet včelstev
rozšířil. Míval jich až 36 na 3 stanovištích spolu se zetěm, nyní se počet ustálil na 9. S potěšením konstatuje, že v Praze 3
jsou velmi dobré snůškové podmínky. Jeho kvalitní med znají lidé z širokého okolí.

Aby se Praha 3 stala součástí obchodního centra Prahy, chybí jí moderní obchodní a administrativní plochy, jaké rostou ze dne
na den např. na Smíchově. Tento fakt si již uvědomili pražští developeři, kteří zaměřili svou pozornost i na naši městskou část.
● Ve fázi územního rozhodnutí se nachází projekt multifunkční zástavby v lokalitě Koněvova - Roháčova, kde veškeré aktivity brz-
dila komplikovaná majetkoprávní situace. Tato proluka s černou skládkou, obestavěnou ohradou zela dlouho prázdnotou. Podařilo se
však vykoupit pozemek od několika desítek vlastníků a novým majitelem a investorem se stala příbramská společnost Congesta, a.s. 
Její projekt počítá s administrativními prostorami, obchody, třemi patry podzemních garáží a možná i s bytovou výstavbou.
● U Vinohradské třídy mezi poliklinikou, Strojimportem a budovou Sony se na pozemcích bývalých laboratoří připravuje stavba pod ná-
zvem Náměstí nového milénia. Kromě nové budovy České spořitelny, která je investorem, počítá návrh se vznikem celého náměstí,
s vysázením stromů a další zeleně.
● Dlouho plánovaný a odkládaný projekt Luxembourg Praha neustále narážel na problém konkurence vedlejšího projektu Flora Plaza
a budovy Agora Flora. Rýsujícím se řešením spletité situace je podle I. zástupce starosty Vladimíra Holzknechta chystaná dohoda s in-
vestorem Flora Plaza, izraelským developerem Africa Israeli Invest.
● Na první pohled velmi atraktivní lokalita v okolí bývalého Nákladového nádraží Žižkov je zatím pro investory spíše zklamáním.
Území bývalého nádražního areálu bylo předmětem výběrového řízení na investora, které organizoval vlastník pozemků České dráhy.
Vítězem se stalo konsorcium společností Eurospektrum a SUDOP pod společně vytvořenou firmou RailReal a.s., ve které si České drá-
hy ponechají 66 % akcií. Připravovaný projekt počítá s kombinací administrativních a obchodních ploch a bytovou výstavbou.
● V blízkém sousedství Nákladového nádraží v ulici K Červenému dvoru leží pozemky, na kterých se měla původně uskutečnit vý-
stavba jednoho ze dvou obchodně - zábavních center, plánovaných v Praze společností Plaza Centers Europe. Investor požádal o po-
třebnou změnu v územním plánu, nicméně odbor územního rozvoje hl.města byl nucen žádost zamítnout kvůli nedořešené trase tzv. ja-
rovské spojky, která je součástí budovaného městského okruhu. Nová výstavba v této lokalitě by tak byla omezena pouze na přestavbu
budovy bývalého velkoskladu Julius Meinl.
● Novou prodejnou Diskont Plus na Jarově se snažila radnice vitalizovat naši jedinou sídlištní lokalitu. V budoucnu by zde měly při-
být další nebytové prostory, především supermarkety, většinou již ve stávajících prostorách.
● V těchto dnech již realizovanou aktivitou tak zůstává regenerace a nástavba panelových bytů. Aktuálně byl schválen projekt v Jilmové
ulici, kdy by investicí ve výši 36 milionů mělo dojít k renovaci několika panelových domů a vzniku asi 10 nových bytových jednotek
v rozmezí 36-100 m2. Z podkladů v Construction Journal/Stavební žurnál, které předal Vl. Holzknecht, zpracovala Stáňa Peričová

MČ Praha 3 věnuje v oblasti životního prostředí značné finanční prostředky na zlepšování
množství a kvality městské zeleně, tedy na výsadbu nových stromů v uličních stromořadích či
parcích. Významný je záměr žižkovské radnice obnovit stromořadí v příštích 5 letech. Za po-
slední 3 roky investovala radnice Prahy 3 v rámci obnovy uličního stromořadí z vlastních pro-
středků výsadbu 86 stromů. Výsadbu dalších mnoha desítek stromů nařídil úřad soukromým in-
vestorům jako náhradní výsadbu. Letos se rozšiřování městské zeleně týká především
plánované rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. V rámci této investiční akce bude v prosto-
ru náměstí nově vysazeno okolo 195 vzrostlých stromů a v návaznosti bude prováděna obnova
stromořadí v přilehlých ulicích. Jedná se o dalších 90 stromů, investorem bude zčásti Odbor ži-
votního prostředí MHMP. Náklady na vysazení jednoho kvalitního stromu činí cca 15 tis. Kč.
Největší akcí z hlediska náhradních výsadeb je v letošním roce zatím vysazení 26 stromů v uli-
ci Jana Želivského (jasany a lípy), kterou úřad nařídil investorovi výstavby multifunkčního ob-
jektu Palác Flora. Zastupitelstvo MČ Praha 3 také na své poslední schůzi schválilo koncepci
obnovy stromořadí na Praze 3. Jedná se o vytipování lokalit, kde chce Praha 3 vysazovat nové
stromy. Odbor zeleně zpracoval rozdělení tohoto záměru na jednotlivé etapy a stanoveny byly
také finanční nároky na rozpočet MČ Praha 3 v dalších letech. Tento záměr počítá v příštích
5 letech s výsadbou cca 1 900 nových stromů, celkové náklady činí více než 32 milionů korun.

První etapa plánovaná na příští rok zahrnuje výsadbu 350 stromů. Dalších asi 230 stromů v ulicích, kde bude obnova stromořadí prová-
děna, bude zachováno a stromy se dočkají celkového ošetření. Náklady na I. etapu obnovy stromořadí radnice vyčíslila na 5,8 mil. Kč.
Do I. etapy jsou navrženy lokality, kde zeleň chybí nebo nutně vyžaduje doplnění a obnovu. První etapa obnovy stromořadí zahrnuje uli-
ce - Čajkovského, Jagellonská, Velehradská, Ševčíkova, Křišťanova, Baranova, Hájkova, Zelenky-Hajského, Štítného, Husinecká, Vlko-
va a nám. Jiřího z Lobkovic. Při výběru ulic do dalších etap se postupovalo tak, aby do časově bližších etap byly zařazeny lokality s ne-
dostatkem zeleně nebo lokality s vysokou zátěží zeleně. Záměr radnice na obnovu uličních stromořadí je motivován snahou pozitivně
ovlivnit vzhled zdejších ulic a náměstí a přispět ke zlepšení kvality ovzduší, kterou v posledních letech výrazně zatěžuje zejména
vzrůstající intenzita automobilové opravy. Petr Blažek, tiskový mluvčí 

Když denně míjíme šedou poničenou budovu bývalého kina Ponec vedle
železničního viaduktu, asi bychom nevěřili, jak čilý ruch panuje uvnitř. Obč.
sdružení Tanec Praha, které objekt získalo ve výběrovém řízení, totiž slavnostně
zahájilo 13. 6. spolu s otevřením festivalu i své působení na Žižkově. Co tomu
předcházelo jsem se zeptala jeho ředitelky Yvonny Kreuzmannové.
● Rozhodli jste se zahájit provoz, i když není zcela „hotovo“...
Podobně jako vloni, kdy jsme udělali televizní přenos z budovy, ve které vlastně rekon-
strukce ani nezačala, rozhodli jsme se nyní, kdy rekonstrukce finišuje, ale nemáme fasá-
du, vzduchotechniku a spoustu dalších věcí hotové, uspořádat festivalová představení. Ch-
ceme totiž ukázat, že to „myslíme vážně“ a že divadlo začíná fungovat. V září plánujeme
otevřít již stálý celoroční provoz. Bohužel půl roku jsme čekali na registraci této investič-
ní akce od ministerstva financí. Musím říci, že jsem z toho velice „otrávená“, protože kdy-
by ten proces nebyl tak dlouhý, jsme dnes už v téměř hotovém divadle. Nicméně otevře-
me, uděláme to v provizoriu a věřím, že během léta se stavba dokončí. Účelem dalšího
benefičního představení je získat další sponzory, abychom mohli dofinancovat tu část re-
konstrukce, která se do 10 milionů státní dotace nevejde. Ideální je udělat všechno kom-
pletně, abychom v září otevřeli již v novém hávu a ne fungovat třeba první rok bez vzdu-
chotechniky, dostavovat ji dodatečně apod.
● Jak byla úspěšná první benefiční akce?
Pro nás měla velký význam. Mohli jsme poděkovat sponzorům, kteří se již rozhodli. Ne-
vybírali jsme od veřejnosti, jako např. Fidlovačka, ale chtěli jsme zviditelnit sponzory
a inspirovat další. V tomto směru jsme byli velmi úspěšní, podařilo se nám z chybějících
6 milionů, potřebných na rekonstrukci, cca 3,5 milionu zajistit. Zbývající část by mohl
přinést přímý televizní přenos z benefičního představení 16. 6. na ČT 2.
● A jak se vám v Ponci tancuje?
Prostor je svými dimenzemi úplně ideální - velikost scény 12x12 i 12x15 metrů je pro tan-
cování skvělá, podobnou má v Praze jen např. Archa. Kapacita kolem stovky diváků je
malinká, na festival bychom ji potřebovali větší, je hned vyprodáno. Ovšem zase pro ce-
loroční provoz je to výhodné, plánovaná dvě představení do týdne uspokojí pražskou ve-
řejnost, která chce vidět tanec.
● Udržíte i přes malou kapacitu vstupné na přijatelné úrovni?
Nechceme jít moc vysoko, max. na 150-200 Kč. Tady bude důležité, jak se k nám zacho-
vá hlavní město Praha. Žádali jsme o provozní grant na první sezonu, ve které si ověříme,
zda jsme schopni fungovat i při této výši vstupného.
RN vycházejí již po benefičním koncertu a festivalových představeních. Těšíme se na ty
další a na závěr ještě důležitá informace pro motoristy - parkovat je nutné v Křižíkově
a v Pernerově ulici. Součástí divadla bude divadelní klub, otevřený i veřejnosti.

Text a foto Stáňa Peričová

Nárůst kriminality je fenoménem, který nás provází v souvislosti s celkovou liberalizací
po roce 1989. Společnost ovšem také hledá nové postupy, jak míru kriminality účinně sni-
žovat. Jednu z cest, která se osvědčila v širším měřítku, představuje budování systému ka-
merového zabezpečení. Ten monitoruje veřejná prostranství a jeho důsledkem je výrazné
snížení drobné pouliční kriminality, která řádné občany velmi obtěžuje a znepříjemňuje
jim každodenní život.
Tzv. kamerový program má při budování kamerového systému v naší metropoli také Pra-
ha 3. V loňském roce byly instalovány první tři kamery Policie ČR a v roce 2001 přibu-
dou další čtyři. Jednotlivé lokality, které budou tímto způsobem monitorovány, přitom na-
vrhoval přímo náš úřad. Zastupitelé na pořízení těchto kamer schválili příspěvek ve výši
půl milionu Kč. Jsem přesvědčen, že vůle zastupitelstva podpořit tímto způsobem práci
policie bude existovat i v dalších letech. Jedná se o velmi výkonné zařízení, které může
sledovat v maximálním detailu monitorované území. Samozřejmostí je pořízení záznamu,
který následně poslouží při důkazním řízení proti pachateli trestné činnosti. Výstup z ka-
mer sledují policisté v operačním centru Policie ČR v Kongresové ulici, z hlediska větší
operativnosti je ovšem k dispozici také další výstup na místním policejním ředitelství.
Dalšími kamerami vybaví Prahu 3 Městská policie hl.m. Prahy. Záměr pražských strážní-
ků počítá pro náš obvod zatím s devíti kamerami, které budou instalovány ve dvou eta-
pách. Realizaci první etapy zahájí městská policie v nejbližší době.
Statistické údaje, které máme k dispozici, dokládají, že na monitorovaném území klesá
počet kriminálních deliktů až o jednu polovinu. Máme pochopitelně zájem na tom, aby
těchto kamer bylo na území Prahy 3 co možná nejvíce. Budování systému kamerového
zabezpečení ruku v ruce s výbornou prací policie - policisté na Praze 3 vykázali v rámci
celé metropole nejvyšší procento objasněnosti trestných činů - vede k tomu, že se Praha 3
stává klidným a bezpečným místem.

Vladimír Holzknecht, I. zástupce starosty, foto Eva Horníčková

Nové projekty nabízejí vyuÏití voln˘ch parcel

V˘sadba nov˘ch stromÛ na Praze 3

Ponec otevfiel své prostory pro Tanec
Socha na střeše svítící novotou se
snaží zřejmě protancovat k lepším
časům tohoto zchátralého objektu

Bezpeãnost obãanÛ je pro radnici
Prahy 3 prioritou

Okolí radnice je také 
monitorováno
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Tentokrát uveřejňujeme informace o štěňátkách, která někdo odložil do krabice. Kromě
nich čekají na nového, hodného páníčka samozřejmě i další pejskové a kočky s koťátky -
Domov pro opuštěná zvířata - 85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, tel. 22 116 370. Pokud si
z různých důvodů nemůžete přivést čtyřnohého přítele domů, máte příležitost přispět na
provoz Domova samozřejmě také finančně.
Čtyři štěňátka - kříženci, nyní ve stáří 6 týdnů. Jsou to dvě fenečky (krémová, černá
s bílými znaky) a dva pejsci (černí s bílými znaky). Předpokládá se, že v dospělosti bu-
dou malého vzrůstu. Nalezena v krabici dne 5. 6. 2001 v Korunní ulici.

Kdo mû chce?

Ke dni 31. 12. 2001 končí platnost občanských průkazů vydaných do konce roku 1992
(OP typu knížka), ve kterých není vyznačeno občanství České republiky. Výměna se tý-
ká relativně velmi malého okruhu držitelů dokladu, kteří si ve stanovené době nenechali
vyznačit do občanského průkazu české státní občanství.
Vyzýváme všechny držitele tohoto typu občanského průkazu, aby na tuto skutečnost pa-
matovali a aby si v přiměřené době před skončením platnosti osobního dokladu zajistili
jeho výměnu. Senioři se špatnou pohyblivostí či osoby, které mají možnost výměny ob-
čanského průkazu na pracovišti úřadu jinak ztíženu, mohou požádat Odbor správní a or-
ganizační o asistenci při jeho výměně. Podrobnější informaci o občanských průkazech
a cestovních dokladech přinese příští číslo RN.
Do roku 2005 také dojde ke kompletní výměně všech stávajících občanských průkazů. Na-
hradí je nový typ občanského průkazu s automatickým čtecím zařízením, ale uvažuje se ta-
ké o osobním dokladu na bázi čipové karty, který by sjednocoval více typů dokladu a byl
pro svého držitele z hlediska manipulace s osobními doklady podstatně komfortnější.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Dne 1. 7. 2001 nabývá účinnosti nový Statut hl.m. Prahy vydaný na základě zák. 
č. 131/ 2000 Sb., Zákon o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s in-
formacemi o změně správních obvodů uveřejněnými ve sdělovacích prostředcích jsme za-
znamenali dotazy, jakým způsobem se nové správní členění Prahy dotkne občanů naší
městské části. Městská část Praha 3 je správním obvodem, který pro občany vykonává
v přenesené působnosti celou šíři agend státní správy. To zahrnuje např. živnostenský
a stavební úřad, matriku, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, výplatu
státních sociálních dávek, působnost silničního úřadu a další. Společně s Prahou 1 a Pra-
hou 2 patří Praha 3 mezi centrální městské části, které vykonávají státní správu v přene-
sené působnosti pouze na svém území, na rozdíl od dalších správních obvodů, které vy-
konávají přenesenou působnost také pro menší okrajové městské části. Z výše uvedeného
vyplývá, že z hlediska občanů Praha 3 - klientů přicházejících na úřad vyřizovat své zá-
ležitosti - nedochází od 1. 7. 2001 z praktického hlediska k žádným změnám.

Petr Blažek, tiskový mluvčí

Vážení hádankáři, jistě máte před blížícím se létem dostatek jiných starostí, a tak Vám
dnes přinášíme snadněji rozluštitelnou fotohádanku. Pokud s jistotou víte, kde se tato
stavba nalézá a k čemu dříve sloužila, napište nám do redakce Lipanská 7, 130 00 Pra-
ha 3. Na Vaše odpovědi se těšíme do 31. července. redakce

Na Vackově připravuje pražský magistrát projekt komplexu
komunálních bytů. Tato výstavba patří do skupiny prominentních
bytových projektů, které město koordinuje a částečně nebo kompletně
samo zainvestuje. Smyslem těchto investic by mělo být naplnění přibližné
kvóty počtu bytů - cca 500, které je nezbytné postavit každý rok.
Vinou investičních akcí, demolic apod. město každoročně přichází o stovky bytů. Ma-
gistrát se proto snaží udržet počet nově postavených bytů minimálně na úrovni právě 500
jednotek za rok (průměrný investiční objem ve výši 800 mil. až 1 miliardy Kč).
Magistrát nyní vyjednává podmínky dopravního řešení, územní řízení by mohlo být v ide-
álním případě uzavřeno letos na podzim. Ve výběrovém řízení na projektanta rezidenčních
komplexů zvítězila firma Komprin, a.s. V rámci projektu bude postaveno pět komplexů
domů - tři z nich čistě obytné, další dva kombinované s nebytovými prostory. Zvláštním
přáním MČ Praha 3 jsou pak zdravotnické prostory, dále vznikne asi 600 podzemních
a dalších 140 nadzemních parkovacích míst, což by měla být pro motoristy velmi dobrá
zpráva. Přesný počet bytových jednotek nebyl stanoven, bude se pohybovat mezi 650-690
byty, především malometrážními, a jednalo by se o tzv. nájemní výstavbu.

Z podkladů v Construction Journal/Stavební žurnál, které předal Vl. Holzknecht, 
zpracovala Stáňa Peričová

● Základní škola v Chelčického rozjíždí pěknou tradici akcí pro děti - po soutěži o Železného žáka při-
pravila na 31. 5. zábavné odpoledne. Nádherného orla, kondora a sovu dětem, kterých dorazilo přes
200, předvedla Společnost ochrany dravců a sov z Prahy 4. Musela však spolu s dětmi rychle utéci před
prudkým deštěm, který vyhnal účastníky do školní tělocvičny, aby se tam vzápětí rozpoutal lítý boj šer-
mířské skupiny. Kolem dvoustovky dětí si odneslo dobrůtky, které škola mohla zakoupit díky pomoci
sponzorů-rodičů. Jak je vidět na snímku, důstojného kondora liják nijak nerozházel a klidně si dál se-
děl na svém bidýlku.
● Sdružení pro obnovu
a oživení Vítkova pořádalo
1. 6. na Vítkově Den dětí
a her. Pestrý program nabí-
zel příležitost pro malé
i velké, divadla, taneční
vystoupení, hudební skupi-
ny, výtvarné dílny. Vodnic-
ká pohádka divadla
KOŇMO rozveselila po-
chmurné prostory Památní-
ku. Poněkud nešťastně zvo-
lený prostor ve vstupním
foyeru posloužil jako pódi-
um pro soubor lidových

tanců Vonička ze ZŠ Čestlice. Na trávníku před Památníkem
zahájil strastiplnou pouť od rodičů zase zpět žabák Valentýn
divadelní skupiny Buchty a loutky. Šikovné holčičky, a že se

jich na Vítkově sešel celý zástup, si pak mohly vlastnoručně navléci ko-
rálkový náhrdelník či náramek, a pod zkušeným vedením ozdobit perníč-
ky. Největším lákadlem pro šikovné kluky byla výroba balzového házecí-
ho letadélka. Malíři zase
dostali pastelky, či vo-
dovky a mohli tvořit na
libovolné téma na libo-
volný formát. S úspě-
chem se setkala módní
přehlídka kreací dětí ze
ZŠ Vodičkova a vystou-
pení skupiny Dúčaj. Od-
poledne bylo možno
navštívit uzavřené pro-
story Památníku a v pří-
ležitostně otevřené ča-

jovně popít lahodný čaj. I když počasí spíše připomínalo začátek jara, na Vítkov si našlo
cestu mnoho dětí i dospělých a pořadatelům patří velký dík za narušení nevlídné strnu-
losti Památníku na Vítkově.
● Na náměstí Jiřího z Poděbrad se oslavy dne dětí konaly pod patronací naší radnice
a Českého rozhlasu - všechny přítomné přivítal Vl. Holzknecht. O hudební doprovod se
k velké radosti dětí i maminek postarali zpěváci z muzikálu Pomáda, kteří v několika
blocích zazpívali největší hity ze slavného filmu a neméně úspěšného muzikálu. Pís-
ničky střídaly soutěže, a tak ti, kteří nelovili autogramy muzikálových hvězd, mohli vy-
zkoušet svou zručnost a vyhrát lákavé ceny. Pro menší návštěvníky byly připraveny sto-
lečky a hromady kostiček Lega, a ani déšť nezabránil stavitelům v pláštěnkách v jejich
díle. Aprílové sluníčko nakonec vysušilo kaluže a z rozjásaného náměstí se dětem do-
mů vůbec nechtělo. Tak zase za rok... Text a foto Stáňa Peričová a Michala Púčiková

V slavnostní síni žižkovské radnice visí už po desítiletí monumentální obraz Adolfa Liebschera Bitva
na Vítkově. Zachycuje událost, s kterou je historie této čtvrti pevně spojena.
Na samém počátku husitské revoluce, na jaře roku 1420, vyhlásil papež proti kacířským Čechám první křížovou výpravu, do jejíhož če-
la se postavil sám král Zikmund. Tento Čechy odmítaný dědic trůnu zamířil ku Praze, aby tu, přímo v srdci království, zničil odbojné
husity. Během května a června shromáždil na 80 tisíc křižáků z celé Evropy a město oblehl. Jediná volná cesta do Prahy, kterou mohly
přicházet potraviny či posily, vedla pod vrchem Vítkovem. Jeho udržení bylo pro obléhané životně důležité, a tak bylo svěřeno tábor-
ským bojovníkům vedeným hejtmanem Janem Žižkou.
V neděli 14. července 1420 odpoledne se křižácké houfy zvedly z ležení, přebrodily řeku a zaútočily na Vítkov. Jediná cesta na vrcho-
lek, schůdná pro železné jezdce, vedla - prakticky stejně jako dnes - po hřebenu kopce. Obránci ji zatarasili třemi příkopy a dvěma sru-
by a využili i kamennou zídku a zděnou viničnou věž. Proti tisícům obrněných jezdců tu však stálo pouhých několik desítek husitů. Prv-
ní i druhý příkop byl rychle překonán, dobyta byla i věž. Třetí příkop se sruby odolával zejména díky palbě z děl, píšťal a samostřílů, ale
to nemohlo trvat dlouho. V nejhorší chvíli však vyrazili z pražských hradeb táborští cepníci, vystoupali svahem a napadli křižáky z bo-
ku. V nastálém zmatku padali jezdci z prudkého svahu k řece tlačeni spíše vlastními spolubojovníky než nepřítelem. Další husité pak
vyrazili z městských bran a napadli křižácké vojsko čekající na Špitálském poli. Při útěku přes řeku mnoho křižáků v proudu utonulo.
Bitva na Vítkově byla jen kratičkým prologem příštích událostí, světu však ukázala sílu českých husitských vojsk. Nesmrtelnou tradicí
se stala Žižkovu, vždyť právě díky této nejvýznamnější události historie zdejšího území si jeho obyvatelé vyvolili jméno slavného voje-
vůdce pro svou obec. Právě tehdy začaly dějiny Žižkova, jejichž novodobou část jsme nedávno také slavili. Pavel Augusta

Také na Žižkově si v květnu připomněla
hudební veřejnost sté výročí narození Vác-
lava Bláhy (na snímku), lidového skladate-
le a výborného trumpetisty, který hrál i ve
známém orchestru R. A. Dvorského. Neza-
pomněli na něj ani mladí hudebníci z or-
chestru JUNIOR Hudební školy hl. m.
Prahy a Gymnázia J. Nerudy v Praze 3. Ta-
to kapela, která v květnu slavila dvouleté
výročí založení, věnovala svůj tradiční
školní koncert právě Bláhovi. Kapelník
JUNIORU, profesor hudební školy Josef
Zettl, sestavil z tvorby skladatele směs
skladeb. Příjemným překvapením byl pak
vokální doprovod třináctileté klarinetistiky
Elišky Hurábové, která zazpívala ve směsi
Bláhovu Červenou sukýnku a další dvě
skladby. Skladatel Josef Stuchlý, známý
z naší filharmonie a z Dechovky ve fraku,
ji odměnil květinou, přišel i Jaroslav Ška-

brada, který si s hudebním mládím zvlášť dobře
rozumí, a skladatelé Antonín Votava a Bohumil
Vošický. Ze zahraničních hostů uvedl valčík
a polku ze své tvorby ředitel Hudební školy v Pa-
sově Manfred Herre. Mimo program přidala ka-
pela ještě Vejvodovu Už kamarádi, pomalu stár-
nem a Vackovu polku Zůstaň tu s námi, muziko
česká, které si spolu s kapelníkem s chutí zazpí-
vali i přítomní skladatelé. Za všechny poděkoval
JUNIORU za propagaci české dechové hudby
skladatel Antonín Votava. Slova uznání z úst od-
borníka, který kromě úspěšné skladatelské čin-
nosti hrál v Hudbě Hradní stráže ČR a v roce
1965 založil dechový orchestr, přítomné mile
zahřál.
Koncert svou výjimečností patřil mezi ty podaře-
né akce, kterých není mnoho. Mladé dechovce
přeji mnoho úspěchů a pokračování v dalším
kvalitativním růstu.

Ing. Josef Nejedlo a redakce

● Oslavy 120. výročí povýšení Žižkova na město se líbily nejen obyvatelům Prahy 3, panu starostovi byl adresován
následující dopis od paní Marty Klímové z Prahy 10.
Vážený pane starosto, dovolte, abych Vám poděkovala za uspořádání důstojných oslav „120 let města Žižkov“.
Poutavá výstavka, prohlídka Vašeho pracoviště, břeskná dechovka i chutné občerstvení - to vše utvářelo úsměvnou
atmosféru a velice přispívalo k družné pohodě všech zúčastněných.
● Čas od času se některý z našich čtenářů přijde pozeptat, jak je to s bývalou legendární tržnicí v Koněvově ulici - odpověď jsme získali
na odd. nebytových prostor: Tato nemovitost patří soukromému majiteli, proto o jejím využití či dalších plánech do budoucna MČ Praha 3
bohužel nerozhoduje. Takže - uvidíme, snad současný majitel brzy nalezne výhodné i zajímavé řešení pro obyvatele blízkého okolí.
● Na telefonický dotaz čtenáře z okolí křižovatky Flora, kam se podělo sousoší z prostranství u stanice metra, nám podal informace
Vl. Holzknecht, I. zástupce starosty. Tzv. Šťastná rodina musela ustoupit stavbě metra, v této době jsou zde umístěny kanceláře a buňky
Metrostavu, který provádí stavební práce. Sousoší má uloženo ve svých archivních prostorách.

Pí‰ete nám...

V˘mûny obãansk˘ch prÛkazÛ

Zmûny ve v˘konu státní správy

V˘stavba komunálních bytÛ
Na Vackovû jiÏ v pfiípravû

F O T O H Á D A N K A

Dechov˘ orchestr JUNIOR z „KomeÀáku“ pokraãuje v tradicích

V˘roãí bitvy na Vítkovû

Aprílov˘ Den dûtí - pr‰elo a pr‰elo ...

Klobásky na dvorku za školou, na které dostala chuť většina dětí, opékal
na grilu přímo zástupce ředitele L. Čáp



6/2001 Nejnovější ínformace naleznete také na webových stánkách Městské části Praha 3: www.praha3.cz Strana 5

Dana Mušková nás poprosila, abychom pře-
dali prostřednictvím RN její poděkování
účastníkům ekologického kvízu. Při slavnost-
ním losování vítězů byla totiž atmosféra na-
tolik bouřlivá, že se nedostala ke slovu, aby
tak učinila osobně. Zeptali jsme se jí proto na
hodnocení tohoto projektu dodatečně.
● V našich novinách vyšla příloha o re-
cyklaci, na školách proběhla soutěž s ob-
rázky, které byly dokonce vystaveny
v prostorách Magistrátu. Co tomu říkáte?
Ráda bych poděkovala především nejmen-
ším žáčkům z mateřinek, menším a větším
školákům, kteří se do soutěže zapojili, a sa-
mozřejmě i jejich pedagogům, kteří jim při
zpracovávání byli nápomocni. Můj velký
dík patří také vám, redaktorkám RN, které
jste celý projekt vzaly za svůj a s velkým
nadšením dotvořily do té příjemné podoby,
jakou měl. Byla jsem překvapena i nápadi-
tostí, se kterou k tomuto tématu děti přistu-
povaly. Vždyť zájem, který je o jejich
objekty a obrázky odevzdané současně
s kvízem, mluví za vše. Snad mohu prozra-
dit, že právě z těchto půvabných dílek by
měla být uspořádána výstava v nově otev-
řeném Muzeu dětské kresby. Osobně jsem
nadšená tím, jak školáci naši výzvu přijali.
Potěšila mě žádost např. ZŠ Chelčického
o umístění kontejnerů na tříděný odpad
před jejich školní budovu, aby mohli začít
třídit i zde. Je vidět, že děti si samy říkají
o šanci, aby se mohly chovat ekologicky.
To jistě ovlivní mé další snahy v oblasti tří-
dění a recyklace odpadů.
● Zatím zmiňujete samé pozitivní ohla-
sy, takže žádná nemilá překvapení?
Ta samozřejmě také byla. Jak se totiž otev-
ře nějaká problematika a začnete se jí za-
bývat do hloubky, zjistíte, co vše je třeba
pozměnit nebo dořešit. Důležité je, že celá
kampaň kolem třídění odpadů přiměla řadu
občanů k zamyšlení nad touto problemati-
kou. Díky množství faktů, které se z RN
dozvěděli, pak mohli zaujmout svá osobní
stanoviska. Musím říci, že některé negativ-
ní ohlasy mě upozornily i na nedostatky,
které se při třídění vyskytují. Například pa-
ní Wiesnerová z Prahy 3 nás informovala
o tom, že viděla sesypávat tříděný odpad -
plasty a papír současně do jednoho svozo-
vého vozu, a to opakovaně. To bych po-
chopitelně považovala za výsměch všem,
kteří poctivě odpad třídí. Je na nás, aby-
chom zjistili, co se s takto smíchaným od-
padem děje dál, protože ve spalovně ani na
veřejné skládce skončit nemůže. Každé au-
to, které projede např. do spalovny je evi-
dováno a projde kontrolou. Následné vy-
světlení zástupce zodpovědné firmy mě
neuspokojilo, a tak jsem paní Wiesnerovou
požádala o bližší informace. Celý případ
budeme řešit s pracovníky oddělení ochra-
ny životního prostředí. Bude třeba zavést
taková opatření, aby se něco podobného
nemohlo opakovat.

● Reálný ekolog, ochrana životního pro-
středí - výrazy, které často používáte. Js-
te vy takovým reálným ekologem?
Snažím se být, ale zda jsem, to musí po-
soudit jiní. Jsem občan a současně zastupi-
tel a žiji na Praze 3 jako všichni ostatní. Za
toto prostředí cítím zodpovědnost, za čisté
ulice bez psích exkrementů a odpadků,
a také za zeleň...

● Máte asi na mysli nedávno schválenou
koncepci „Obnovy a dosadby stromořadí
na Praze 3“, kterou jste předkládala Vý-
boru zastupitelstva pro územní rozvoj.
Ano. Jsem přesvědčena, že většina z nás si
uvědomuje, že se v městské zástavbě bez
zeleně a bez stromů nelze obejít, a proto vi-
dím realizaci projektu obnovy a dosadby
uličních stromořadí jako správnou věc. Sa-
mozřejmě bude nutné řešit řadu problémů,
jednat se správci inženýrských sítí, které
mohou být někde v kolizi se stromy. Je nut-
né dořešení majetkových vztahů, aby ulič-
ní stromořadí byla svěřena do péče MČ
Praha 3 jako např. parky. Zatím jsou tato
stromořadí v péči Magistrátu, resp. TSK
a.s. V rámci tohoto projektu má být vysa-
zeno 1 700 stromů. A to už je, myslím,
opravdu velký vklad do budoucnosti, který
si zaslouží překonat překážky, které budou
stát v cestě. -redakce-

Prostor na téma zálohování obalů jsme po-
skytli i dalšímu názoru z Hnutí DUHA:

PET nebo SKLO?
Fenomén posledních let je ústup vratných
zálohovaných obalů a jejich postupná ná-
hrada obaly nevratnými, čímž dochází
k zvýšení množství produkovaných obalo-
vých odpadů. To vede k většímu znečištění
životního prostředí.
Každý, kdo nakupuje potraviny, nemůže
přehlédnout, že z obchodů mizí nápoje ve

skleněných lahvích. Tento trend má vliv
i na naše peněženky. Díky opakovanému
plnění vratných láhví neplatíme při nákupu
za celý obal (nová skleněná láhev 4-6 Kč),
nýbrž jen jeden oběh plus manipulaci a vy-
mývání lahví. Naopak jednorázová PET lá-
hev stojí 2,50-3 Kč. To znamená, že pokud
vypijete denně 1,5 litru minerální vody, vy-
hazujete zbytečně nejen PET láhve, ale

i přibližně tisíc korun ročně. Další náklady
nám vznikají při likvidaci plastového od-
padu. Tyto náklady hradíme nejen přímo
v ceně za odvoz popelnice, ale také přispí-
váme na dotování tříděného odpadu ve
městech.
Recyklovat PET lahve je jistě lepší než je-
jich odvezení na skládku nebo do spalovny.
Ani recyklace však není všelék. Je to
výrobní proces, který potřebuje energii,
prostor a vytváří odpady. Neustálou recyk-
lací také dochází k poklesu kvality zpraco-
vané hmoty. Naopak skleněné láhve je
možno recyklovat neustále. V ČR se PET
lahve využívají pouze dvěma způsoby.
K výrobě lisovaných předmětů (stavební
díly, tyče, lavičky aj.) nebo k polykonden-
zaci na polyesterová vlákna, z nichž se vy-
rábí netkané textilie a izolační materiály
(postup použitý v Silonu). Třídění a recyk-
lace je drahé, proč by tedy měly nést ná-
klady obce, když výrobcům a obchodní-
kům rostou zisky?
Ekologická organizace Hnutí DUHA vede
kampaň „Za záchranu vratných lahví“, kte-
rá však není striktně zaměřena proti nevrat-
ným PET lahvím a na jejich zrušení. Při-
pravovaný zákon o obalech by měl
odstranit dosavadní znevýhodnění vrat-
ných lahví vůči nevratným PET lahvím, do
jejichž ceny nejsou zahrnuty náklady na
třídění a recyklaci. Výrobci by měli nést
odpovědnost za produkci obrovského

množství odpadu a platit většinu vyvola-
ných nákladů. Hnutí DUHA také požaduje,
aby PET lahve byly znovu používány nebo
recyklovány alespoň z 50 % do r. 2005
a 80 % v r. 2008. Snaží se i o to, aby byla
zavedena rozumná výše zálohy, která by
byla uvedena na etiketě. 

Kateřina Součková

Proã právû ekologie aneb
nûkolik postfiehÛ od nás

V mateřské škole Na Balkáně jsme se pus-
tili do nového projektu. Pracovně jej nazý-
váme ekovýchova. Proč jsme se rozhodli
právě pro toto téma? Žijeme ve velkoměs-
tě zcela městským způsobem života. Mys-
lím, že právě proto cítíme, že v našich dě-
tech musíme probouzet vztah a úctu
k přírodě. Lidé jsou stále pohodlnější
a snaží se tomu přizpůsobit své životní pro-
středí. Ale jsou i jiné alternativní možnos-
ti. Například najít uspokojení v blízkém
soužití s přírodou a přiznat si, že i v době
nekonečných televizních seriálů, počítačo-
vých her a nákupních orgií jsme na ní zá-
vislí. Naše cíle ekovýchovného programu
jsou v souladu s úkoly předškolního vzdě-
lávání - získat dobrý vztah ke všemu živé-
mu i neživému, učit se samostatně i v týmu
tvořivě myslet a získávat základní informa-
ce o životním prostředí.
Abychom získali i rodiče, motivujeme je
tak, aby měli chuť mít zdravé, vitální a pří-
padně i v tvrdších podmínkách života-
schopné děti. Jezdíme na polodenní i celo-
denní výlety, pořádáme vycházky do
okolní pražské přírody, jezdíme na zimní
i letní školu v přírodě. Hojně využíváme

i pěkné prostředí naší školní zahrady a ne-
bojíme se žádného ročního období. Pro dí-
tě je bezprostřední zkušenost s přírodou
nenahraditelná. Romana Matějčková, 

učitelka MŠ Na Balkáně

Za soutûÏ v recyklaci v˘let
na Konopi‰tû

Žáci z Žerotínovy nám napsali o svém vý-
letě na Konopiště:
Děti, je to tady! Byly jste vylosovány na
jednodenní výlet mimo Prahu. Je to dárek
z radnice Prahy 3. Jen aby bylo hezky. St-
ředeční ráno nás vítalo blankytnou oblo-
hou. Cílem naší cesty se stal zámek Ko-
nopiště. Cesta probíhala hladce, po deváté
hodině jsme byli na místě. Hned se nás
ujal majitel ekovláčku a za výhodou cenu
nabídl jízdu zámeckým parkem. Netrvala
sice dlouho, ale i tak jsme si užili. Zbytek
dopoledne jsme trávili na útulném místě
Růžové zahrady, někteří využili možnosti
navštívit zdejší skleník a obdivovat krásy
cizokrajných rostlin. Ale to ještě nebylo
všechno. Říká se pyšný jako páv - ale nám
tento pták zobal přímo z ruky. Po kratší
procházce jsme došli k medvědům ušatým
- tedy k jejich výběhu - a dlouhé minuty
pozorovali jejich zábavu. Pak se nás ujala
příjemná průvodkyně a při procházení
zámeckými místnostmi nám vypravovala
zajímavosti z historie. Pod zámeckou
bránou nás čekalo ještě jedno milé
překvapení, mladý sokolník předváděl své
svěřence.
Domů jsme se vraceli plni pěkných zážit-
ků. Děkujeme a těšíme se na další soutěže. 

Žáci ZŠ Žerotínova

Často se nás ptáte, zda černá plastová mimi-
na pobíhající vloni po televizním vysílači
v Mahlerových sadech a uložená na zimu do
tepla se zase objeví. Na jejich trvalé umístě-
ní, s kterým již souhlasil vlastník věže České
radiokomunikace, není zatím bohužel dost fi-
nancí. Magistrát zamítl žádost autora, socha-
ře Davida Černého, o příspěvek ve výši 300
tisíc korun. Tento postoj možná změní příz-
nivější stanovisko naší radnice, která zazna-
menala díky těmto plastikám výrazné zvýše-
ní zájmu návštěvníků jak o Prahu 3, tak
o televizní vysílač a jeho vyhlídkové patro
a kavárnu. Zároveň by tato nepřehlédnutelná
prezentace současného umění posunula měs-
to Prahu do kategorie měst, otevřených mo-
derním trendům. Rozdělení nákladů na více
subjektů včetně sponzorů by mohlo umožnit
celý projekt nakonec realizovat - loňská in-
stalace těchto broučků vzbudila velký zájem,
na její vernisáž se přišel podívat i prezident
Václav Havel.

Text a foto Stáňa Peričová

V letošním roce opět pořádá Městská část Praha 3
soutěž „Za kapkou rosy“. Na rozdíl od minulých
let není pořadatelem Komise pro životní prostředí,
ale Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva městské
části Praha 3. Formuláře šestého ročníku této příro-
dovědecké soutěže již byly na školy rozeslány,
k příp. vyzvednutí jsou u tajemnice Výboru ing.
L. Kotkové, ÚMČ P-3, Seifertova 51. Vyplněné
formuláře je třeba odevzdat do konce října,
vyhodnocení soutěže proběhne do konce roku 2001.
Přejeme všem hezké prázdniny a dobrou zábavu při
řešení zadaných otázek.

Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3

„ÎiÏkov 21. století“
Městská část Praha 3 ve spolupráci s Klubem přátel Žižkova
a Klubem fotografů amatérů v Žižkově vyhlašuje fotografickou
soutěž ke 120. výročí povýšení Žižkova na město.

Podmínky soutěže:
1. Do soutěže se můžou přihlásit všichni občané bez omezení věku.
2. Fotografie budou na téma - např.: „Lidé z mého okolí“, „Události, které stojí za zaznamenání“, „Proměny Žižkova“ apod.
3. Nejmenší doporučený formát černobílé či barevné fotografie - 18x24 cm (ve výjimečných případech se bude tolerovat i 15x21 cm),
odvozeniny při zachování delší strany.
4. Fotografie označené na rubové straně jménem, adresou, věkem a příp. telefonem zašlete na adresu: Úřad městské části, odd. kultury,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3.

Uzávěrka soutěže je 14. září 2001. Vyhodnocení provede odborná porota, účastníky soutěže vyrozumíme do konce září. Hodnotné ce-
ny vítězům budou slavnostně předány v říjnu. Vítězné fotografie budou uveřejněny v Radničních novinách a na internetových stránkách
MČ Praha 3 - www.praha3.cz. Vstupní poplatek za účast v soutěži je 20 Kč.
U vítězných a vystavených snímků si pořadatelé vyhrazují možnost využít je při propagaci soutěže a s ní souvisejících aktivit. Soutěž-
ní fotografie nebudou zasílány zpět autorovi. Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí odd. kultury

Budou skotaãit mimina na vysílaãi jiÏ natrvalo?

Pivobraní tentokrát v Podviní

Byli jsme v ZOO - 6. B ze ZŠ Havlíčkovo náměstí také děkuje pořadatelům soutěže
„Třídíme odpad“. Vybrali jsme si výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Bylo to super. Díky.

Z výstavy v zasedací síni magistrátu na Mariánském náměstí

Letošní Pivobraní proběhlo 15. a 16. června za finanční spoluúčasti Prahy 2 a 3 v parku
Podviní, na území Městské části Praha 9, která byla jeho hlavním pořadatelem. V sobotu
odpoledne pozdravil vyznavače „národního“ nápoje starosta Prahy 9 Vladimír Řihák
a Milan Český za naši městskou část, moderování se ujal Zbyněk Merunka (uprostřed).
Přívětivé prostředí nově upraveného parku, příznivé počasí a zajímavá hudební dvouden-
ní nabídka umožnila Pražanům prožít příjemný víkend. Foto Jan Dostál

Třídění + recyklace = šance pro budoucnost
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Finálovými boji vrcholily 18. - 22. 6. na několika místech hlavního města Pražské dětské
olympijské hry. Utkalo se v nich více než 13 tisíc školáků z 15 městských částí, kteří do
finále postoupili z loňských kvalifikačních soutěží. Od nás z Prahy 3 bojovali zástupci pě-
ti škol - nejvíce borců se kvalifikovalo ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic a především na at-
letiku se již tradičně zaměřila ZŠ Jeseniova. Soutěžilo se nejen ve 22 sportovních, ale
i v 18 kulturních disciplínách, jako například hra na hudební nástroj, keramika, kreslení.
„V souladu s klasickou olympijskou tradicí chceme u dětí podpořit rozvoj nejen tělesných,
ale i duševních schopností a dovedností,“ řekl Jan Hejma, předseda organizačního výbo-
ru dětských olympijských her. Text Michala Púčiková, foto Štěpán Luťanský

Sportovní soutěže zákl. škol o Pohár starosty vrcholí, do finále dospěla Žižkovská liga
škol v malé kopané a o prvenství se rozpoutal boj. Čelo tabulky měnilo tvář po každém
odehraném kole. Primát zaslouženě vybojovala ZŠ nám. J. z Lobkovic s 3bodovým ná-
skokem před Jeseniovou a Realem Vlkova. Dále se umístily Lupáčova, Chelčického, Že-
rotínova, FC Jiřák, FC Slezská, Pražačka a Perunova. Králem střelců se stal se 17 trefami
M. Střížek z Jeseniovy. Z rozhodčích si primát vypískal F. Čech z Vlkovy s vynikající prů-
měrnou známkou 1,12 na utkání! ● Ve volejbalových turnajích opět dívky úrovní převý-
šily chlapce. Vítězové skupin postoupili do finále. Ve st. žácích se poprvé v historii Pohá-
ru zapsali do alba vítězů reprezentanti Gymnázia Sladkovského před Žerotínovou
a Vlkovou. V dívkách prvenství obhájila ZŠ Lupáčova před Sladkovského a Jeseniovou.
● Turnaje ve velice oblíbené vybíjené byly určeny žákům 6. tříd, kteří hráli s nadšením
a zápalem. V chlapcích mělo zaslouženě nejvíce přesných zásahů družstvo z Havl. nám.,
následované Žerotínovou a loňským vítězem Lobkovicovo n. V kat. dívek byla nejúspěš-
nější děvčata z Lupáčovy, druhé z Pražačky a třetí z Chelčického. ● Turnaj v přehazova-
né hrají dívky ze 7. tříd, 10 družstev bylo rozlosováno do 3 skupin, nejlepší 4 postoupily
do finále. Bylo vyrovnané, dramatické a žádné z družstev jím neprošlo bez ztráty bodu.
Nejúspěšněji si vedla děvčata z Lobkovicova n., druhá skončila Lupáčova, následována
Chelčického a Perunovou. ● Časová a organizační náročnost charakterizuje Olympijský
pohár - atletický čtyřboj družstev. Pětičlenná družstva st. žáků soutěží ve sprintu na 60 m,
vytrvalosti na 800 m (dívky), 1000 m (chlapci), ve skoku dalekém i vysokém, hodu kri-
ketovým míčkem a vrhu koulí. Výkony se bodují a součet bodů stanoví celkové pořadí.
Podle očekávání v obou kategoriích na stupně vítězů vystoupili borci ze ZŠ Jeseniova -
školy s atletickou specializací. Chlapci získali 7497 bodů, druhá Chelčického 6013, třetí
n. Jiřího 5248. V dívkách Jeseniova vybojovala 5589 bodů, Lupáčova 5182, třetí n. Jiřího
4956. Mladým atletům z Jeseniovy se dařilo i na pražském finále Olympijského čtyřboje.
Chlapci skončili druzí, děvčata o stupínek níže. ● První květnový týden odstartoval i Tur-
naj žižkovských škol v kopané, 10 družstev hraje každé úterý ve skupinách a vítězové se
střetnou v semifinále. O držiteli putovního poháru se rozhoduje na Sportovním dni žiž-
kovských škol, kde vždy vrcholí i celoroční soutěž o Pohár starosty. Do květnových sou-
těží o Pohár starosty se zapojilo 689 žáků a žákyň zákl. škol. Neúčastnila se ZŠ K Luči-
nám, která patřívala ke sportovním veličinám obvodu... -vk-

Kulturní a vzdělávací středisko TROJKA sídlí ve zrekonstruovaných prosto-
rách v Prokopově ulici 100/16 již od října 1993. Za tu dobu si bohatou nabíd-
kou kurzů, cvičení, keramickou dílnou a zábavnými programy získala přízniv-
ce všech věkových kategorií. Kdo pravidelně sleduje její měsíční přehled ví,
že se nabídka neustále rozšiřuje. Dopoledne patří především nejmenším před-
školním dětem (od 2,5 let), které mají možnost vyzkoušet si své dovednosti od
kreslení až po zpívání a tancování. Ani maminky nemusejí zahálet, pro ně je
připraveno dopolední cvičení s dětmi nebo cvičení s hlídáním (dokonce i mi-
minek), keramický ateliér, stolní tenis a nově se mohou kondičně rozcvičit na
aerobicu vždy v pátek od 9 do 10 hodin (podle zájmu se uvažuje o hlídání dě-
tí po dobu cvičení). Odpoledne přicházejí starší děti a mají si opravdu z čeho
vybírat. Opět keramické centrum, odpolední Klub Kulička pro děti od 3 až 4
let, novinkou je Voltiž - gymnastika na koních pro děti od 6 let celoročně
1x týdně a výtvarný kurz pro děti - malování a výtvarné techniky jako batiko-
vání, malba na hedvábí (kurz batikování a malby na hedvábí je i pro dospělé),
otevřená herna stolního tenisu, kde jsou i kurzy již od 10 let. TROJKA má
otevřené dveře každý den a nabízí zajímavou alternativu co s volným časem
i té části mládeže, která právě prochází problematickým obdobím dospívání.
Neodpočívá se tu ani o prázdninách - pro děti od 5 do 15 let, které tráví část
prázdnin v Praze, jsou připraveny bohaté celotýdenní programy Duhové léto s TROJKOU. Denní program začíná mezi 8. a 9. hodinou,
děti mají zajištěn oběd a rodiče si je vyzvedávají mezi 16.30 a 17 h. Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny. Na bližší informace jsme
se zeptali přímo u pramene sympatických lektorek Mgr. Pavly Mikulové a Mgr. Renaty Brichcínové: Duhové léto dělíme na dvě části,
v té klasické máme na každý den připraven jiný program. Pondělí je seznamovací den a na programu je koupání v krytých bazénech
(Olšanka) i ve venkovních koupalištích (Slavia, Čakovice), podle počasí. V úterý děti odvážíme na farmu Zmrzlík mezi Řeporyjemi a Ra-
dotínem. Tam mají zaplacenou půlhodinovou projížďku spojenou s prohlídkou stájí a dalších zvířat. Ve Zbuzanech je připraven oběd
a vlakem se vracíme zpět do Prahy. Středy jsou určeny pro celodenní výlety, např. na Karlštejn, kde se děti podívají do muzea betlémů
nebo voskových figurín, nebo na Konopiště, kde jsou ukázky výcviku dravých ptáků. Čtvrtky patří vyhlídkovým letům nad Prahou, které
probíhají na letišti Aeroklubu v Letňanech. V pátek se děti svezou parníkem do ZOO nebo navštíví botanickou zahradu či další zajíma-
vá místa. O bezpečnost dětí nemusejí mít maminky obavy, odborný dozor zajišťujeme společně se zkušenými lektory-pedagogy, kteří s ná-
mi dlouhodobě spolupracují. V místě pobytu je vždy zajištěn oběd. Do druhé části Duhového léta jsme nově zařadili cílený jezdecký vý-
cvik, spojený s péčí o koně na farmě na Zmrzlíku, na přelomu července a srpna ve 3 termínech. Pro velký zájem a omezený počet dětí je
nutné se přihlásit co nejdříve (a to i v případě, že rodiče chtějí, aby jejich dítě bylo v přibližně stejné věkové skupině). Přihlášky a plat-
by přijímáme v pondělí a ve středu od 14 do 18 h, tel. 227 81 355 od 9 do 18 h až do konce června.
A teď již víte o TROJCE úplně všechno - na některý z kurzů se můžete přihlásit již nyní, další zápisy budou v zápisové kanceláři TROJKY
od 3. 9. každé pondělí a středu ve 14-18 h, v zápisovém týdnu od 10. do 13. 9. opět 14-18 h. Eva Horníčková, foto K. Baalbaki

V samém srdci Žižkova ve Štítného ulici, historické budově č.5,
nalezneme Základní uměleckou školu s největším výtvarným obo-
rem v Praze a literárně-dramatickým oborem. Tradice této školy je
vyhlášená a je spojena s významnými osobnostmi uměleckého ži-
vota  jak pedagogů, tak absolventů. Nedávno se pochlubila zdaři-
lou expozicí na výstavě výtvarných oborů ve Velké Dvoraně Ve-
letržního paláce v Praze, v rámci 9. ročníku
Festivalu základních uměleckých škol. Dra-
matický obor navíc zazářil na pravidelné
přehlídce ZUŠ, organizované MŠMT ČR,
když reprezentoval hlavní město na červno-
vém národním kole v Hradci Králové.
Je proslulá úspěšností přijatých žáků na
střední a vysoké školy. Spolupracuje s nimi
však dále. Cílem je, aby si odnesli co nejví-
ce poznatků pro praktické využití v povolání
i osobní realizaci. 
Výchova umělecké individuality je celoži-
votní  proces a měl by začít co nejdříve.
Předškolní děti nejdříve zařazujeme do pří-
pravných tříd, kde zkušený učitel dokáže
rozpoznat vyjadřovací schopnosti od mecha-
nického opakování naučených stereotypů.
Po dovršení 8 let je dítě přijato na první stu-
peň. Zde již najdeme všechny atributy školy,
jako osnovy, hodnocení, vysvědčení. Kromě
základní výuky mohou ve vyšších ročnících
navštěvovat další den v týdnu rozšířenou výuku, jako přípravu
k talentovým zkouškám na střední školy. Učitel zájemcům o stu-
dium pomůže vybrat vhodnou školu, sestavit kolekci domácích
prací pro talentové zkoušky a opatřit potřebné informace. 
Od 14 let  mohou žáci pokračovat na druhém stupni základního
studia, který rozsahem nemá ve státním měřítku obdoby. Většina
žáků se tu připravuje na přijímací zkoušky na vysoké umělecké
školy v řadě speciálních výuk, zaměřených podle oboru. Nejpopu-
lárnější jsou figurální speciálky. Ve všeobecné škole kresby a mal-
by se žáci připravují na fakulty architektury, ilustraci, textilní vý-

tvarnictví a další užité obory. Grafická speciálka umožňuje přípra-
vu na vyšší i vysoká studia v oborech jak užité, tak volné grafiky.
Je tu i příprava pro zájemce o scénografii na divadelní akademii.
Sochařská speciálka je zaměřena na plastiku včetně designu, res-
taurátorství, keramiku a další materiály. Po dovršení 18 let student
může pokračovat dále ve čtyřletém studiu pro dospělé, jestliže se

chce věnovat samostatné tvůrčí práci, nebo
rekvalifikovat pro jinou profesi. 
Podobné uspořádání má i literárně-dramatic-
ké oddělení. Před dovršením 8 let je dítě za-
řazeno do přípravného ročníku. Tam pro-
střednictvím dramatických her rozvíjí
pohybové a vyjadřovací dovednosti, předsta-
vivost a fantazii. Od 8 let přechází na první
stupeň, kde přibývají postupně další před-
měty. V prvním a druhém ročníku je základ-
ním předmětem dramatická průprava, po-
zději dramatická slovesnost. Hlavním cílem
není herecké řemeslo, ale výchovné utváření
osobnosti. Děti  postupně získávají zdravou
sebedůvěru ve společenském vystupování,
jistotu ve správné mluvě, naučí se bez osty-
chu formulovat svoje myšlenky na veřej-
nosti. Není divu, že toto oddělení je pro do-
vednosti dětí poslední dobou stále více
vyhledáváno producenty a režiséry, kteří dě-
ti zvou na kamerové zkoušky. 

Od 14 let věku pokračuje studium čtyřletým druhým stupněm.
Tam přibude celá řada dalších předmětů. Základy dramatické tvor-
by, pohyb, dějiny a teorie dramatické tvorby. Objeví se sólový
dramatický projev a umělecký přednes, případně hudebně hlasová
průprava, práce v souboru či individuální příprava ke studiu na
konzervatoř nebo Divadelní akademii múzických umění. Práce
v souboru je zaměřena na nastudování dramatických realizací, kte-
ré bývají často prezentovány na veřejnosti, festivalech, soutěžích,
případně divadelních jevištích.

Ak. mal. Vladimír Vošahlík

Integrační centrum Zahrada - denní stacionář pro děti s kom-
binovaným postižením a žižkovský produkt evropské úrovně
dovršil desátý rok své existence. Byl založen v červnu 1991
jako snad první alternativa ústavů, jako nabídka profesionál-
ní a respektující péče. V roce 2001 se o 35 klientů z celé Pra-
hy stará rozsáhlý tým speciálních pedagogů a fyzioterapeutů.
Slavilo se v Atriu, moderátor rádia Limonádový Joe Ovar
Sharif mluvil o úloze Jamese Bonda v dějinách integrace, ře-
ditel Zahrady Jiří Drahota o způsobu, jak se v indiánském ne-
bi váží duše, jeden z otců zakladatelů prof. Jaroslav Šturma
o dramatických počátcích, zástupkyně starosty Milena
Kozumplíková si zavzpomínala, protože byla také při tom,
pákistánské placky byly neodolatelné a Českomoravská hu-
dební společnost... Škoda, že jste tam nebyli. Z těch, kteří
Zahradu podporují, v Praze 3 bytují např. pan D. Herink, ro-
dina akad. mal. J. Trnky, Club gentlemanů, pan P. Severin,
účetní fa Etes, mistr. J. Hošek, pan Z. Helich a fa AWH pana
M. Speváka, Děkujeme, neodcházejte.

Integrační centrum Zahrada, se sídlem v ulici U Zásobní zahrady 8, oznamuje zahájení nové ambulantní služby určené zejména rodi-
nám s dětmi v ohrožení motorického i rozumového vývoje. Nabízené služby budou probíhat formou poradenství a osobních konzulta-
cí s týmem odborníků, kteří v IC pracují (speciální pedagog, fyzioterapeut, sociální pracovník, ergoterapeut) a kteří mohou poskytnout
zkušenosti ze své praxe či předat informace o specializovaných pracovištích v rámci celé sítě služeb, kterých by mohla daná rodina vyu-
žít. Konzultace budou probíhat zpočátku na základě individuálně smluvených termínů. Kontaktuje proto prosím Ditu Votavovou či Pavlu
Pospíšilovou, tel. 697 48 41, 8-15 h, které vám poskytnou také podrobnější informace. Těšíme se na Vaši návštěvu. Jiří Drahota

Městská knihovna v Praze (MKP) upozorňuje čtenáře pobočky v Husitské ulici 70, že od 1. 7. 2001 je tato knihovna z důvodu celkové
rekonstrukce přechodně uzavřena. V průběhu 2. pololetí zde proběhnou stavební a jiné úpravy interiéru tak, aby mohla být knihovna
zmodernizována a otevřena jako plně automatizovaná. Po otevření bude knihovna poskytovat služby nejen dospělým uživatelům, ale ta-
ké dětským čtenářům v nově vytvořeném oddělení pro děti. Do jejích prostor bude přestěhován fond dětské knihovny ze Štítného ulice,
která musela začátkem roku opustit pronajaté prostory. Nejbližší vhodnou náhradní pobočkou MKP po dobu rekonstrukce je automati-
zovaná knihovna ve Školské ul. č. 30, Praha 1, která zajišťuje dostatečný výběr knih a je schopná přijmout další nové čtenáře 
(tel. 22 23 13 50, výpůjční doba Út - Pá 9-19 h). Předpokládaný termín znovuotevření pobočky v Husitské ulici je jaro 2002. 
Městská knihovna v Praze děkuje za pochopení.

Trojka je tu s vámi po cel˘ rok

Zahradû bylo 10 let

Knihovna v Husitské ulici doãasnû uzavfiena

Základní umûlecká ‰kola ve ·títného

Naše škola je součástí projektu nadace Nová škola, spolupracuje se školami z Ostravy, Br-
na a Ústí n. Labem. Vzájemně si vyměňujeme zkušenosti, pořádáme semináře a různé
akce. První vlaštovkou byl turnaj v malé kopané, který se konal v dubnu v Ústí a naše
mužstva tam ob-
sadila skvělé 2.
a 4. místo, v květ-
nu se konala od-
veta. V červnu na
oplátku přijely na
prohlídku Prahy
děti z Ústí a usku-
tečnil se zápas ve
florbale s muž-
stvem Brna, v září
se do ústecké ško-
ly a zdejší prosla-
vené ZOO chysta-
jí naši žáci.

Hana Jindrová,
učitelka 

ZŠ Havlíčkovo
nám.

Olympiáda ve finále

Kvûtnov˘ fini‰ na‰ich ‰kol

20. 6. předal na hřišti ZŠ Pražačka
vítězi fotbalové soutěže pohár zástupce
starosty Vladmimír Holzknecht

Co je nového v Z· Havlíãkovo námûstí

Týden se sportem
Sportovní rozptýlení - florbal, fotbálek, plavání, beach volejbal, tenis, stolní tenis - v po-
sledním prázdninovém týdnu (27.-31.-31. 8. 2001) nabízí Středisko sportu DDM Praha 3.
Možnost celodenního i půldenního zapojení. Info V. Kotrba, tel. 67 31 31 17, 
e-mail Kotrba@ddm-p3.cz.
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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

■ Odbor zeleně a ochrany prostředí
MČ Praha 3, Úřadu městské části hle-
dá pro firmu spravující dětské hřiště
Pod Kapličkou hlídače. Jedná se o ne-
náročnou práci na plný úvazek.
Vhodné zejména pro důchodce. Kon-
takt ing. Boštík tel. 78 21 531 nebo
0602/322 157 
■ ZŠ Lupáčova v P-3 přijme učitele infor-
matiky. Inf. na tel. 227 193 21, 227 156 91.
E-mail: hausner@lupacovka.cz
■ Našla se zlatá náušnice - 9. 5. odpo-
ledne na pískovišti na Jarově poblíž ulice
Koněvova. Kontakt nálezce: 684 54 99
■ Prodám plastovou tříkolku CAM -
téměř nová (400 Kč). Tel. 900 43 856
(večer),  244 97 163 (7-15 h)
■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky. Tel. 0604/988 481, 227 16 907
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu ne-
bo jenom součástky a příslušenství.
Tel. 227 201 86 nebo 0602 659 885
■ PRODÁM in-line brusle zn. Bauer,
č. 5-7, cena 1200 Kč (nové 2500 Kč),
Tel. 0605 135373, 22 780 705.
■ 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. 627 75 03,
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
■ 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

■ Pravidelné úklidy domů, svědomitě,
za slušné ceny. Tel. 0603 797 851,
e-mail: jirisabacky@volny.cz
■ Zednické práce + dlažby a obklady.
Tel. 627 91 17, 0604 832 898
■ Opravy vodovodních baterií. P-1,
Hybernská 30, tel. 24 23 49 88,
po-pá 8 - 12, 13 - 17 h
■ 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
■ 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., 75 m2, 3x
WAW, soukr. majitel, krásný byt s vyso-
kými stropy, P-3 u Havl. náměstí ZA
MENŠÍ (min. 50m2) v klidném prostředí
se zelení. Tel. 0604 166 129, 22 780 705
■ Vyměním stát. byt 2+1, sídliště Jarov za
větší. Tel. 848 18 145
■ Pronajmeme suteren. místnost cca
30 m2 voda, el., příp., tel., WC. Vhodné na
sklad, Baranova ul. Tel. 62 76 468
■ Koupím garáž P 2, 3. Tel. 0602 368 787
■ Obecní 1+1(16, 21 m2) P3 Vinohrady,
II. kat., 4.patro, výtah, WAW, karma,
menší balkon, spíž, tichý. Za velký 1+1
nebo 2+kk ne přízemí. Nejraději P 2, 3.
Tel. 02/ 627 34 25, 0606 65 88 50
■ Ubytování na Lipně Karlovy dvory
4–8 lůžkové chaty, voda, WC, sprcha,
možnost vaření . Tel. 0608 029 981
■ 1+1, 36 m2, státní, Jarov, za velký byt
80m2 do privat. Tel. 84 81 81 50
■ Vym. 3+kk + hala, I. kat., Flora
83 m2, za 1+1 nejlépe Praha 3.
Tel. 0606 34 55 71
■ Výtvarník hledá pracovnu(atelier) ales-
poň 20 m2. Tel. 22 51 46 35, 0606 848 564

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

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

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

Poskytujeme veškeré služby 
v oboru oční optiky.

Minská 7, Praha 10, objednávky na tel./fax: 71 72 45 93
Otevřeno: po – pá 8 – 18 hod.

Z důvodů neobnovení pronájmu prostor jsme nuceni naše služby oční optiky od 1. 6. 2001
poskytovat v naší provozovně v Minské ulici. Nevyzvednuté a objednané zakázky 

z provozovny v P-3 na Vinohradské třídě si, prosím, laskavě vyzvedněte rovněž v Minské 
(tram č. 4, 22, 23 stanice Oblouková, tram.č. 4, 22, 23 Čechovo nám.)

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
a zprac. podn. záměrů

mluvíme anglicky a rusky,
zajišťujeme i kancelářské služby.

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

Prodáme rychle vaše

• B Y T Y •
• D O M Y •

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

Navštivte nás na adrese
RÁJ NEMOVITOSTÍ

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

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

JAK SI VYBRAT AUTOŠKOLU? ôTĚTE http://www.ridicak.cz

Ing. ONDŘEJ HORÁZNÝ

Praha 3, Ondříčkova 9
tel.: 02/227 228 22

tel.: 02/627 49 31 (02/227 228 21)
tel.: 02/627 25 11 (02/227 228 20)

http://www.horazny.cz

Jste-li s námi spokojeni, řekněte to ostatním Pokud ne, řekněte to nám!

● POVINNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ dle zákona

č. 247/2000 včetně závěrečného přezkoušení
● Povinné školení ostatních řidičů a referentů
● Kondiční jízdy, slevy pro studenty
● Nový trenažér s virtuální realitou
● Kurzovné na splátky
● Teoretická výuka s použitím moderní audio - video

techniky
● Full preparation and test for Czech + international

driving licence in English, Russian and Spanish
● Spojení MHD: „M“ Jiřího z Poděbrad, tram. 5, 9, 26, Olšanské náměstí

R E S T A U R A C E

SONORA
PŘI ODEVZDÁNÍ NAŠEHO INZERÁTU

20 % SLEVA
NA MEXICKÉ SPECIALITY

NABÍDKA PLATÍ DO 31. 8. 2001

Radhošťská 5
Praha 3
Tel: 227 11 029

Po - Pá 10 - 24
So, Ne 11 - 24

KNIHKUPECTVÍ KANZELSBERGER
Vinohradská 160, Praha 3
NABÍZÍ
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

PODVOJNÉ 
A JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 

• MZDY • DPH •  DANĚ •
REKONSTRUKCE

TEL. 0603 / 502 706
KATEŘINA PLAČKOVÁ

Zveme Vás do nově
otevřené irské restaurace

DUBLIN, Lipanská 2

Minutková kuchyně 
za přijatelné ceny, 

velký výběr piv a nápojů.
Otevřeno 

po-pá 12 - 24, ne 17 - 24

Vloupání do vozidel
● Dne 29. 5. t.r. bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže a poškozování cizí věci mladistvému G. T. By-
lo mu prokázáno 7 vloupání do osobních vozidel na území Prahy 3 a dále se dopustil 3 vloupání do vozidel spo-
lečně s mladistvým B. L. Způsobená škoda činí 81 272 Kč.
Pozor na zlodějku
● Kriminalisté Prahy 3 důrazně upozorňují, že na území Prahy 3 se opakovaně dopouští domovních krádeží štíhlá žena
ve věku 22-25 let. Má krátké blond vlasy, boty na úzkém vysokém podpatku a byty navštěvuje s velkou igelitovou taškou. V té má ba-
revnou deku s elektrickým vyhříváním, kterou nabízí ke koupi. Může mít i sluneční brýle. Před touto ženou, která se v bytech pod zá-
minkou výhodné nabídky zboží dopouští krádeží, policie varuje. Policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po této zloděj-
ce a dále vyzývají občany k větší pozornosti a všímavosti k dění v jejich okolí. Zvláště v letním období bude třeba zvýšené
ostražitosti, neboť většina Pražanů odjíždí na víkendy a dovolené. Na tel. č. 614 532 36 lze nepřetržitě sdělovat poznatky o vý-
skytu podezřelých osob či o páchání trestné činnosti. pplk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Policie informuje
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 21. 8.

â E R V E N E C
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.
ČESKÝ FILM

1. ne 18 CESTA Z MĚSTA
20.30 PARALELNÍ SVĚTY

2. po 18 ANDĚL EXIT /anglické titulky/
20.30 KYTICE

3. út 18 OTESÁNEK
20.45 VYHNÁNÍ Z RÁJE

4. st 18 a 20.30 TMAVOMODRÝ SVĚT
5. čt 18 a 20.30 TMAVOMODRÝ SVĚT
6. pá 18 a 20.30 ČOKOLÁDA

23 BIG LEBOWSKI
AMERICKÁ NEZÁVISLÁ

7. so 18 a 20.30 GHOST DOG - CESTA
SAMURAJE
23 ČTYŘI POKOJE

8. ne 18 ŽIVOT V OBLOUZNĚNÍ
20.30 ZBYTEČNÁ KRUTOST

9. po 18 a 20.30 BRATŘÍČKU, KDE JSI?
10. út 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ

VZTAH
11. st 18 a 20.30 VŠE O MÉ MATCE
12. čt 17.30 a 21 MAGNOLIA
13. pá 18 ŽIVOT BRIANA /FK/

20.30 MONTY PYTHON
A SVATÝ GRÁL /FK/
23 MATRIX

14. so 18 a 20.45 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
23 CHUNGKING EXPRESS

OZVĚNY 36. MFF KARLOVY VARY
15. ne 18 NEVĚRA (FAITHLESS)

21 GHOST WORLD
16. po 18 LUŽINOVA OBRANA (THE

LUZHIN DEFENCE)
20.30 SEX PISTOLS DĚS A BĚS
(THE FILTH AND THE FURY)

17. út 18 PRINCEZNA A BOJOVNÍK (DER
KRIEGER UND DIE KAISERIN)

20.45 INTIMITA (INTIMACY)
18. st 18 a 20.30 TOGETHER
19. čt 18 a 20.30 PIANISTKA (THE

PIANIST)
20. pá 18 a 21 AMORES PERROS

23 MODRÝ SAMET /FK/
21. so 18 a 20.30 DENÍK BRIDGET

JONESOVÉ (BRIDGET JONES
DIARY)
23 MILLION DOLLAR HOTEL

22. ne 18 a 20.30 TO JE MÉ TĚLO (TOO
MUCH FLESH)

23. po 18 a 20.30 KRÁL TANČÍ (LE ROI
DANSE)

24. út 18 a 20.30 HONEM! HONEM!
(JALLA! JALLA!)

25. st 18 a 20.30 MEMENTO
26. čt 18 a 21 STALKER /FK/
27. pá 18 a 20.30 POSLEDNÍ TANGO

V PAŘÍŽI /FK/
23 TANEC V TEMNOTÁCH

WOODY ALLEN
28. so 18 a 20.30 DAREBÁČCI

23 BUENA VISTA SOCIAL CLUB
29. ne 18 a 20.30 VŠECHNO, CO JSTE

KDY CHTĚLI VĚDĚT
O SEXU./FK/

30. po 18 a 20.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS /FK/

31. út 18 a 20.30 KAŽDÝ TO RÁD
JINAK

Dětská představení:
7. so 15.30 Není král jako král
8. ne 13.30 Pohádky pod sněhem

14. so 15.30 Z pekla štěstí II
15. ne 13.30 Mach a Šebestová
21. so 15.30 102 Dalmatinů
22. ne 13.30 Nápady opičky Žofky
28. so 15.30 Dinosaurus
29. ne 13.30 Rytíři Bolek a Lolek

SRPEN
program kina AERO nebyl do uzávěrky
tohoto čísla znám. Kino AERO i v srpnu
promítá každý den. Program najdete na
www.kinoaero.cz a na všech pravidelných
inzertních místech. Děkujeme za pochopení.

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.

3. út  19 LAURA A JEJÍ TYGŘI
Vernisáž výstavy fotografií bude spo-
jena s malým komorním koncertem
kapely. 

10. út  19 TOMÁŠ HOMUTA:
BLUESOVÉ PIÁNO
Koncert bluesových skladeb, impro-
vizací a nálad. 

11. st 18 DEGUSTACE
SLOVENSKÝCH VÍN
Degustace slovenský vín z vinařské
oblasti Pezinok s výkladem o původu
a charakteru vín. Degustace proběh-
ne pod vedením someliérky Veroniky
Špachtové. 

12. čt 20 MARTY HALL – BLUES
Koncert kanadského bluesového ky-
taristy a zpěváka Martyho Halla. 

24. út 19 TOMÁŠ HOMUTA:
BLUESOVÉ PIÁNO

26. čt 20 VERA LYNN - Jazzový koncert

Divadlo Šuplík
Divadlo & hudební klub ŠUPLÍK,
Prokopova 16/100, Praha 3 - Žižkov
(bus 133 a 207 z Florence na Tachovské n.)
aktuální program letních koncertů a dj’s
na:http://www.divadlo-suplik.cz

III. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO

FESTIVALU AMATÉRSKÝCH

A NEZÁVISLÝCH DIVADEL

III. MB (APOSTROF) 99
POŘÁDÁ DIVADLO LUCERNA MB

1.- 7. ČERVENCE 2001
NA SCÉNÁCH DIVADLA NA ZÁBRADLÍ

A MALOSTRANSKÉ BESEDY

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. - 13. 9. 2001
Pfiipravujeme na ‰kolní rok 2001/2002

K L U B  K U L I â K A
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, Kulička školička
Kurzy pro školní děti:
● veselé malování, 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,
bodystyling, kalanetika, aerobic, dopolední kondiční cvičení pro maminky
s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi, psaní na PC, jazykové kurzy
stolní tenis pro v‰echny
- otevřená herna pro děti i dospělé každý všední den od 9 do 21 h

Prázdniny 2001 - Duhové léto s Trojkou
program pro děti od 5 do 15 let, které tráví část prázdnin v Praze, turnusy
týdenní, možnost účasti i v jednotlivých dnech (projížďky na koních, vyhlídkové
lety nad Prahou, koupání, výlety, keramika, stolní tenis.)
pro děti od 6 let - jezdecký výcvik 23. 7. - 27. 7., 30. 7. - 3. 8. a 6. 8.-10. 8.

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

10:15 uvádí

PAT T I  S M I T H
8. července 2001 od 20:00

ve Společenském sále pražského Kongresového centra.
(Původní vstupenky do Lucerny zůstávají v platnosti)

Předprodej Ticketpro


