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František Josef I. udělal místním před 120 lety jistě velkou ra-
dost, když jejich milovanou osadu Žižkov povýšil na město.
Tento akt byl jen logickou tečkou za obrovským boomem, kte-
rý zde nastal po zboření městských hradeb v roce 1874. Velkou
zásluhu na tomto rozmachu lze s klidným svědomím připsat
prvnímu starostovi Žižkova, staviteli Karlu Hartigovi, který se
podílel také na pojmenování místních ulic a náměstí po slav-
ných osobnostech.
● Pozvání na oslavy si mohli všichni kolemjdoucí i jedoucí přečíst
v úterý 15. 5. na horkovzdušné vzducholodi o průměru cca 5 met-
rů, která poletovala až do pátku nad křižovatkou Ohrada. Na staré
naskakovací tramvaje si zavzpomínali v tento den všichni, kteří
nastoupili do některé ze dvou souprav. Jízdy zdarma využili cestu-
jící na trase z vozovny Střešovice-Hlavní nádraží-Seifertova-ko-
nečná na Vápence a zpět přes Želivského a Floru opět do Střešo-
vic. Pasažéry uvítal usměvavý průvodčí v původní uniformě, který
rozdával také letáčky s pozváním na oslavy. V prvním voze jste
si mohli poslechnout oblíbené šlágry v podání Žižkovan-
ky, která břesknou dechovkou upozorňovala,
že tento historický exponát právě přijíždí.
Kousek se tramvají svezli také zástupci sta-
rosty Vl. Holzknecht, M. Kozumplíková
a T. Mikeska krátce před návštěvou Ol-
šanského hřbitova. Zde položili věnec ke
hrobu starosty J. Hartiga (pro zvídané u-
vádíme, že ho lze nalézt na V. hřbitově ve 23.
oddělení). Slavnostní lesk tomuto aktu dodala Posádková hudba
Praha a také nastoupená čestná vojenská stráž. ● Večer pak byl ve
21.45 h odpálen ohňostroj z vrchu Vítkova, který např. na „Kří-
žek“ přilákal na konci pěkného slunečného dne kolem tisícovky
dospělých i menších dětí, sledujících i přes pozdní hodinu velko-
lepé představení na setmělé obloze. ● Ve středu 16. 5. se Proko-
povo náměstí rozdunělo od 18 hodin rockovou legendou - skupi-
nou ABRAXAS. Její počátek se datuje rokem 1976, mnozí vlastní
ve svých sbírkách kultovní album BOX z roku 1982, na kterém M.
Imrich, S. Janda, M. Ditrich (dnes M. Zelený) a I. Pelíšek předsta-
vili 10 vlastních věcí, z nichž se mnohé (např. Každý den je to ji-
nak, Poprvé) staly rockovými evergreeny. Ty také znovuobnovený
ABRAXAS - spolu se skladbami z posledního alba Rituál (hit Ka-
rel drogy nebere) - zahrál velice smíšenému a bohužel proti oče-
kávání méně početnému publiku. Slavnostní ráz dodávaly koncer-
tu nepozornými dětmi vypuštěné pestrobarevné balonky, které tak
nechtěně upozorňovaly v širém okolí, že na „Prokopáku“ se něco
děje. Hodina a čtvrt dobré muziky byla příjemným zpestřením

středečního pod-
večera. Po závě-
rečném skutečně
N e k o n e č n é m
boogie se publi-
kum s proslulý-

mi rockery jen nera-
do loučilo. ● Násle-
dující den si přišli
znalci Linhy Singers
poslechnout tento
známý komorní sou-
bor. Jeho pět členů pod vedením J. Linhy připomnělo spolu s hu-
debním doprovodem svůj klasický repertoár, mezi jinými skladby
Mozarta a jeho „duchovní kantátu“ Tobě duše všehomíra. ● Osla-
vy vyvrcholily pátkem 18. 5., kdy vyjely z Lipanské ulice ve 13
hodin za vydatného troubení klaksonů historické vozy napříč Žiž-
kovem. Městská policie uvolnila k této příležitosti několik moto-
cyklů, které se staraly o plynulý průjezd. Ve 14 hodin dorazila ko-
lona veteránů zpět do Lipanské, kde mohli návštěvníci obdivovat
jejich perfektní stav, ev. neodolat a pohladit si je až do 18 hodiny.

V 15 h nastoupili trubači Žižkovanky na pavlač rad-
niční budovy v Lipanské 11 a zahájili tak hlavní

část oslav. Bohužel - počasí se docela zhatilo
a častovalo radniční dvorek přívaly nepřetrži-
tého deště. I přes tuto nepřízeň dorazilo hod-
ně návštěvníků, které přivítal starosta Milan

Český a pozval je na prohlídku radnice. Na-
kouknout se dalo do velké zasedací místnosti,

salonku starosty, svatební síně s předsálím, kde by-
ly instalovány fotografie starého Žižkova, listiny a ex-

ponáty z přelomu století. Na radničním dvorku jste mohli ochutnat
klobásky, sekanou, pivo i lihoviny, špatné počasí se snažila roze-
hnat Žižkovanka, k zakoupení byly opět pasy Žižkovské republiky
(ty budou také k dostání po rekonstrukci v Inform. kanceláři ÚMČ
na Jarově). Nafukovací hrad, za kterým přišlo i v deštivém počasí
mnoho dětí, musel majitel bohužel sbalit. Radost jim ale udělali
alespoň poníci a koně, kteří kroužili kolem sochy velkého spiso-
vatele na náměstí před radnicí. K oslavám se připojili i členové
Klubu přátel Žižkova a Klubu fotoamatérů v Žižkově, kteří zapůj-
čili fotografie ze svého archivu. Ty se těšily velkému zájmu - zau-
jaté kroužky nad nimi diskutovaly, zda ulice či dům na obrázku,
bohužel již dávno zmizelý, je právě ten jejich. V úterý 15. 5.
uspořádal Klub přátel Žižkova v Sabinově 8 přednášku M. Čvan-
čary s promítáním Vzpomínání na starý Žižkov. Kulaté výročí
oslavil také místní Club gentlemanů Žižkov, který ho uctil spíše
v místních osvěžovnách a výstavami fotografií - 14. 5. v Hospodě
U vystřelenýho oka vernisáží M. Hynka a téhož dne v Hospodě
nad Viktorkou, kde proběhla vernisáž fotografií M. Pokorného.
V úterý v Kině Aero zahájil výstavu, která potvrvá do konce květ-
na, i náš dlouholetý spolupracovník fotograf J. Zavřel. ● V sobotu
19. 5. vyvrcholily oslavy Žižkovskou smrští na vrchu sv. Kříže.
Na tomto hudebním festivalu vystoupilo od 10 hodin ve 12tihodi-
novém programu celkem 15 souborů - mj. Segment kvartet, Peter
Free, Penguin Quartet a The Big Band Trumpets.

Stáňa Peričová, Eva Horníčková, foto Stáňa Peričová a Jan Dostál 
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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, která zajistí

dodatečný roznos.

Klub k učení se angličtiny pro děti
ve věku od 8-12. Chtěli byste si užít

legraci při učení se anglicky? 
Červen 11-21, po-čt od 15-16.30 h. 

Klub je zdarma, počet je omezen do 15
osob, tak se přihlašte brzy. Křesťanská

knihovna, Baranova 32, P-3, tel. 627 2282
a 627 0401, christianlibrary@quick.cz

●

Týdeník RESPEKT a Čro 1 - Radiožurnál
a divadlo Archa pořádají 18. 6. ve

20 h diskuzi na téma: „ZNÁME VÁS!“
aneb nejnovější sliby českých politiků. 

Diskutovat bude primátor J.Kasl,
předsedkyně Nejvyššího soudu

E. Wagnerová a senátor V. Fischer. 
Info http://respekt.inway.cz

●

Střední odborné učiliště technické)
Průhonická 8, Praha 10 přijímáme žáky

do učebních oborů Knihař(ka) - ruční
výroba. Kontakt: pí Hrušková 246 171 57.

http://web.spinet.cz/soutechpraha10
●

Vycházka dolním Žižkovem: 
Vítkov, vyhlídkový altán, Hrabovka,

Krenovka, Šibeniční vrch. Sraz v sobotu
9. 6. ve 14 h - autobusová zastávka

„U Památníku“. Pořádá OS na ochranu
přírody a krajiny při výstavbě 

„Nového spojení“.
●

Již 10 let nám slouží malý obchůdek
„Švadlenka Věrka“ na rohu Bořivojovy
a Lucemburské. K barevným klubíčkám,

sponkám, špuličkám, ponožkám...
nechybí úsměv a milá slova majitelky.
Přejeme úspěch do dalších desetiletí,

hodně zdraví i splněných přání.
Zákazníci

●

Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1
nabízí : navštivte právní poradnu

JUDr. Rybkové, každou středu 
od 10 do 16 h, příspěvek 100- 200 Kč,

podle délky návštěvy. Pro klienty
v sociální tísni zdarma. S konkrétně

formulovanými dotazy se také můžete
obrátit na Senior-telefon 22 22 17 71 a váš

dotaz předají Mgr. Cendelínovi, který
Vám bezplatně odpoví.

●

Výstava Život v barokní Praze se jako
doprovodná akce širokého projektu Sláva

barokní Čechie uskuteční 24.5.-29. 9.
v nově upravených prostorách 

Clam-Gallasova paláce, Husova 20,
Praha 1 - Staré Město. Dokumentuje život
obyvatel Prahy v období mezi bitvou na

Bílé hoře roku 1620 a sjednocením
pražských měst v r. 1784. Na výstavě

bude více než 500 dobových předmětů.
Otevřeno: út, st 10-19 h, čt-ne 10-17 h,

vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč.

NOVINKY
PRO SENIORY

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

narozeniny, hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let: M. Pavlátové,

M. Dolejšové, I. Vaňkové, M. Čermákové
a M. Ryskové.

●

17. 5. 2001 se paní KAROLÍNA
SLÁDKOVÁ, rodilá Žižkovačka, 

v současnosti v pečovatelském domě 
Pod Lipami v P3 (je také autorkou písně 

Žižkovák, která je hymnou Žižkovské
Republiky), dožívá 80 let. 

Do dalších let mnoho štěstí a zdraví přejí 
Hana, Jarka, Mirek a Vláďa.

●

Poslední vystoupení Harmonia
Mozartiana Pragensis z 10dílného cyklu

Bohemia-Austria přináší skladby, které
hovoří o kulturním životě rodu

Lobkowiczů, zazní tvorba více či méně
pozapomenutých skladatelů. Veřejná gen.

zkouška pro seniory bude 3. 6.
v 15 h v kostele Církve čs. husitské

v Dykově 1, P-10. Vstupné pro seniory
5 Kč. V pondělí 4. 6. v 19 h bude koncert

v kostele sv. Martina ve zdi v P-1.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 18. 6.
1. Soběslavská/Hollarovo n 25. 6.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 4. 6.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 11. 6.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 18. 6.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 25. 6.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 4. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 11. 6.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 18. 6.
10. Ambrožova/Malešická 25. 6.
11. Jeseniova 143 4. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková 11. 6.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 18. 6.
14. Koněvova/V Jezerách 25. 6.
15. Buková/Pod Lipami 54 4. 6.
16. Křivá 15 - vedle domu 11. 6.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský domovní odpad.
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujete ne-
bezpečné odpady - laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje a pod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci
v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa, uvedené-
ho v seznamu. Kontejnery budou obvykle k disposici vždy od pondělí od 14 h do čtvrtka 16
h. Úklid a výměnu kontejnerů zajišťuje u stanovišť l, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 fa IPODEC - čisté měs-
to 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

Pfiechodné uzavfiení Informaãní kanceláfie

Novinky z Remedia

ze dne 18. 4.
Schválila
● rozpis rozpočtu na roku 2001 a stanove-
ní závazných ukazatelů příspěvkovým or-
ganizacím, jejichž zřizovatelem je MČ P-3
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na podání na-
bídky na zakázku „Zavlažovací systém
parku na náměstí Jiřího z Lobkovic“ ●

s tím, že pro období od 1. 7. 2001 do 30. 6.
2002 bude v domech svěřených MČ P-3 u-
platněn koeficient inflace Ki ve výši 1,04
Vzala na vědomí
● informaci o přechodu některých věcí, práv
a závazků z majetku ČR do vlastnictví hl.m.
Prahy ● doporučení finanční a investiční ko-
mise na zpracování studie organizace a říze-
ní MČ P-3 a návrh zdokonalení systému ří-
zení MČ P-3, který zpracovala firma Ústav
technického rozvoje a informací, spol. s r.o.
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek na rekonstrukci stravovacího za-
řízení ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic a souhla-
sila s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
SEFIMOTA a.s. ● doporučení zdravotní
a sociální komise RMČ ze dne 5. 4. k po-
skytnutí finančních prostředků na sociální
účely na základě předložených požadavků
a souhlasila s poskytnutím daru Ústavu so-
ciální péče Lochovice a Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR ● projekt státní in-
formační politiky ve vzdělávání a pověřuje
ing. Hausnera, ředitele ZŠ Lupáčova organi-
zací a koordinací projektu pro MČ P-3
Nesouhlasila
● s postupem MŠMT, které zkrátilo pro-
vozní prostředky do škol o nájemné, a po-
žaduje po MŠMT úhradu dlužných finanč-
ních prostředků
Jmenovala
● pracovní skupinu k návrhu na znak a pra-
por MČ P-3 ve složení: Petr Kallista (před-
seda), Pavel Ambrož, Josef Straka, Petr

Dáňa, RNDr. Věra Toběrná, Csc. (členové)
a Mgr. Helena Vavrušková (tajemník)
Doporučila
● správní radě Nadačního fondu Rychlé
Šípy Jaroslava Foglara zahájit činnost, kte-
rá bude směřovat k naplňování cíle a účelu
nadačního fondu
Zřídila
● komisi pro řešení situace v síti základní
škol v MČ P-3 a jmenuje tyto členy: Vladi-
mír Holzknecht (předseda), Michal Kucián
(místopředseda), Milena Kozumplíková,
Mgr. Eva Nováková, RNDr. Josef Šilha,
Tomáš Roubal, Dana Mušková (členové)
a p. Poláková (tajemník)

ze dne 2. 5. 2001
Souhlasila
● s výzvou více zájemcům na úpravu sute-
rénu Žižkovské  radnice ● s uzavřením
smlouvy o dílo na rekonstrukci výměníko-
vé stanice v ZŠ v Zahrádkách s firmou Te-
Pro-Com, s.r.o. ● s úpravou hlavního před-
mětu činnosti ve zřizovací listině
příspěvkové organizace Junior klub Na
Chmelnici ● s výpůjčkou plastiky z lami-
nátu s názvem „Miminko“ Společnosti
Jindřicha Chalupeckého ● se záměrem Pe-
čovatelské služby P-3 vybudovat telefonní
stoupací vedení v objektu Vinohradská
176, P-3 Poliklinika Vinohrady
Vzala na vědomí
● návrh řešení ad. II. analýzy situace oby-
vatel MČ P-3 z hlediska potřebnosti sociál-
ních služeb a souhlasila s navrženým řeše-
ním ● zprávu komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na rekonstrukci kina
Ponec na taneční divadlo a souhlasila s vý-
běrem firmy LEVEL, s.r.o.
Schválila
● kupní smlouvu na dodávku dvou auto-
mobilů Škoda Fabia

Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva MČ Praha 3 se na svém posledním jednání za-
býval projektovou dokumentací na výstavbu sportovní haly pro uspořádání hokejového
mistrovství světa v lokalitě Hagibor, kterou předložil investor - finská společnost Multia-
rena. Výbor zastupitelstva projektovou dokumentaci schválil s doporučením, které se tý-
ká výstavby druhého vestibulu stanice metra Želivského. MČ Praha 3 při vědomí neús-
pěšných jednání o úhradu nákladů na výstavbu druhého vestibulu mezi investorem a hl.m.
Prahou doporučuje výstavbu druhého vestibulu nerealizovat a zajistit spojení mezi stani-
cí metra a sportovní halou po ulici Izraelská. Toto řešení předpokládá vymístění autobu-
sového nádraží (stanovišť autobusů) z prostoru před stanicí metra Želivského a přebudo-
vání ulice Izraelská na „zelený“ koridor pro pěší. Radnice Prahy 3 předpokládá, že toto
řešení je realizovatelné a oproti výstavbě druhého vestibulu finančně výrazně méně ná-
ročnější. Petr Blažek, tiskový mluvčí MČ Praha 3

Stanovisko ÚMâ k v˘stavbû
sportovní haly na Hagiboru

Informační kancelář ÚMČ Praha 3, Koněvova 214, bude z důvodu rekonstrukce v termí-
nu od 18. do 29. června 2001 pro veřejnost přechodně uzavřena. S dotazy se můžete ob-
racet na tel.: 22 116 392 nebo prostřednictvím www.praha3.cz, ověřování podpisů a listin
bude probíhat na radnici Havlíčkovo nám. 9 - přízemí, rybářské lístky Vám vydá Odbor
zeleně a ochrany prostředí, žádosti o trestní rejstříky lze podat na radnici, Havlíčkovo
nám. 9 - přízemí. Provoz Informační kanceláře bude znovu  zahájen 2. července 2001.

Dne 3. května proběhlo pietní setkání v ZŠ Pražačka, které uvedl A. Šternschuss, mí-
stopředseda OV Čs. svazu bojovníků za svobodu. Uctít památku padlých ve II. sv. válce
přišli starosta M. Český spolu se zástupkyní M. Kozumplíkovou, představitelé ČČK, ob-
ce legionářské a sokolské, skauti, bývalí političtí vězni, odbojáři a partyzáni. ● V pátek
4. května u příležitosti výročí pražského povstání složili vojáci pražské posádky přísahu
na Vítkově. ● V pondělí 7. května se konal pietní akt na Olšanských hřbitovech na čest-
ných pohřebištích zahraničních armád a současně také u hrobu gen. K. Kutlvašra, vojen-
ského velitele Pražského povstání. Věnce zde položili předseda Sněmovny V. Klaus, mí-
stopředseda Senátu J. Ruml, vicepremiér P. Rychetský ● Dne 8. května přišel památku
padlých uctít opět na Vítkov prezident Václav Havel, ministr zahraničí J. Kavan, čerstvě
jmenovaný ministr obrany J. Tvrdík, předseda Senátu P. Pithart, náčelník gen. štábu J. Še-
divý a další politici, zástupci Svazu bojovníků za svobodu a zástupci Čs. obce legionář-
ské a sokolské. Položením věnců k hrobu Neznámého bojovníka připomněli 56. výročí
od ukončení války. -sp-, foto Jan Dostál

Pietní akty k pfiipomenutí kvûtnov˘ch dnÛ

Ačkoli jsem spatřil světlo světa v porodnici na Albertově, můj „rodný dům“ stojí na kon-
ci Jeseniovy ulice, takže jsem od narození Žižkovák. Na konci války mi bylo pět a půl a na
německé vojáky si ještě pamatuji. Květnovou revoluci jsme prožívali částečně i ve skle-
pě, ale dodnes si živě vzpomínám, jak v pondělí 7. května, někdy kolem poledne, nastala
na chvíli „pauza v revoluci“. Máma mohla jít nakoupit chleba a možná i mléko až na Br-
něnskou třídu (tenkrát jsme říkali „na hlavní“) a když jsme se vrátili, mohl jsem ještě
chvilku zůstat venku. Se staršími kluky jsme se proto ihned vydali na Židovské pece, ale
když opět zahoukaly sirény, bylo po pauze. My jsme přesto u tzv. Padevětovy vily ještě
zůstali. Mávali jsme na letadla s červenými nosy (později jsme se dověděli, že to byly
zřejmě spitfiry), která nalétávala od Strašnic. Líbilo se nám, jak se nad německými „pal-
posty“ za Vackovem od odpálených nábojů objevovaly dýmové mráčky. Po chvíli mě to
však přestalo bavit a vracel jsem se po schodech kolem Krejčíků a boudy ševce Posadov-
ského domů. Jeseninka byla liduprázdná a tichá, ve vchodech do domů stáli civilové s hel-
mou na hlavě - byli to pánové od luftschutzu. Nejinak tomu bylo i u nás ve stopětačtyři-
cítce. Došel jsem před dům a náš „luftšutzák“ mě popadl za vycpávky v kabátě a podával
mě dovnitř. Asi jako čtvrtý v řadě stál můj tatínek a právě si odepínal pásek od kalhot...
Zbytek revoluce jsem tak vlastně prožil v slzách.
Už více než padesát let se tomu směju. A tuhle historku jsem vždy rád dával k lepšímu
i tehdy, když se o květnové revoluci hovořilo i psalo nejenže jenom vážně, ale hlavně má-
lokdy pravdivě.
Otec byl novinář a básník a jeho útlá brožovaná knížka „Krev z květů máje“ vyšla do tří
týdnů po revoluci a byla nepochybně první vydanou básnickou sbírkou reflektující Praž-
ské povstání. („Přilba hlíny“ otcova redakčního kolegy Jaroslava Seiferta vyšla o den
později.) Sáhl jsem po ní znovu před dvěma lety spolu s nápadem zamyslet se nad květ-
novou revolucí s těmi, kteří ji opravdu vytvářeli a kteří nikoli vlastní vinou museli se svý-
mi vzpomínkami ustoupit do pozadí, protože jejich pravdivá interpretace oněch květno-
vých dnů se jaksi „nehodila do krámu“ oficiální komunistické propagandě.
V dokumentárním pořadu České televize „Za každým pomníčkem příběh“ jsme se proto
pokusili o to, aby dávno zasunutá minulost mohla vystoupit ve své holé pravdě tak, jak ji
cítí nejen nezkorumpovaní historici, ale především ti, kteří byli při tom... Z jejich vyprá-
vění jsme vybrali pasáže, které květnovou revoluci kolem Pražačky mnohým přiblížily ur-
čitě nově a určitě jinak... Martin Skyba

Jak jsem dostal
za PraÏského povstání v˘prask

Starosta M. Český a jeho zástupkyně
M. Kozumplíková položili 3. 5. věnec
k pomníku obětí nacismu v ZŠ Pražačka

Slavnostní přísahy na Vítkově se 4. 5. kromě dalších hostů zúčastnil opět náš starosta
a jeho I. zástupce Vl. Holzknecht

Co proběhlo
Od února do dubna (12 týdnů) probíhal 1. ročník Školy seniorů Prahy 3. Do programu,
který se skládal z bloků Rehabilitační cvičení, Životní styl, Cvičení paměti a Psychická
pohoda, docházelo celkem 40 seniorů. V průběhu se vytvořila mezi účastníky Školy ne-
formální a přátelská atmosféra. O tom, že byli spokojení také s lektory - prof. Jarmilou
Radechovskou, PhDr. Mášou Svobodovou, Helenou Kubů, Janou Hermovou a Mgr. Mi-
chaelou Černou - svědčí i odezva jedné z účastnic Školy: „Hodně jsem se naučila, zacvi-
čila si a pobavila se v dobrém kolektivu.“ Část finančních nákladů na realizaci programu
poskytla Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků Evropské Unie v rámci pro-
gramu Phare. Další programy připravujeme na podzim, informace o nich budou k dispo-
zici od začátku září na tel. 727 43 666. Přejeme vám všem příjemné prožití léta !
Co se chystá
Relaxace a uvolnění pro seniory - přijďte si zarelaxovat, odpočinout a nabrat nové síly.
Kde? V občanském sdružení Remedium Praha - Vinohradská poliklinika, 6. p., Vinohrad-
ská 176. Kdy? 4. června (pondělí) ve 14 hodin. Volný oděv s sebou - budeme také ležet
na matraci. Lektorka programu: Jana Hermová, vstup volný.

Milan Kinkor, ředitel Remedium Praha

Obvodní organizace Svazu diabetiků ČR 
v Praze 3 vás zve:

12. út 16.30 h Z Edinburghu přes Oxford
do Londýna

15. pá  15 h Co se Vám nejvíce líbilo
- umělecký soubor Albatros

KVS Trojka, Prokopova 100/16

Ve sportovním areálu Pražačka 
ve středu 30. 5. od 14 hodin si děti “POSLEPU”
mohou vyzkoušet své čichové schopnosti při
určování různých věcí a potravin, házení míčků na
ozvučený cíl, zvukovou střelbu, závody v pytlích.
Výcvik vodicích psů, hasičská technika, skákání
v nafukovací žirafě, tombola!

SONS, odbočka P-3 pořádá 
D Ě T S K Ý  D E N

ZVEME VÁS NA DEN DĚTÍ  !
Český rozhlas ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 připravil pro děti

k jejich svátku na pátek 1. června mezi 14. až 16. hodinou 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně 

na náměstí Jiřího z Poděbrad. Vystoupí zde sólisté muzikálu Pomáda,
pro děti máme připraveny soutěže a dětskou diskotéku. Těšíme se na vás.
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Na náv‰tûvû u... jubilantky Franti‰ky Smutné

Jak se vaše maminka s tatínkem
seznámila ?
Byla zaměstnaná v Hradci a on tu
sloužil u c. k. armády. Zamilovala
se do něho tak, že se kvůli němu sa-
ma jen z knížek naučila německy.
Byl totiž Rakušan. Jejímu otci se to
nelíbilo, ale ona si přesto prosadila
svou. Když pak náš táta odešel snad
až na Aljašku a nevracel se, byly
jsme odkázány právě na dědečka.
Maminka se už znovu nevdala, jak
to bylo dál ?
Všelijak si přivydělávala domácími
pracemi, třeba za první války pletla
na stroji pro vojáky ponožky a ru-
kavice. Když se pak starší sestra
vdala, odstěhovala se s ní do Prahy.
Na stará kolena si tu našla nějaký ú-
klid, aby získala alespoň minimální
důchod. Já jsem už také měla místo, v obchodě.
A zamilovala jste se...
Bylo mi 19 let a byla to vlastně náhoda. Měla jsem jít do kina
s jedním hochem, on ale nemohl a přišel ho omluvit můj budoucí
muž. Seznámili jsme se, on byl moc sympatický. Později jsem se
dověděla, že pracuje v Laurince, v automobilce, ale tou dobou
sloužil na vojně v Olomouci. Bylo mu tam smutno, pořáde mi psal,
abych za ním přijela. Přes zprostředkovatelnu práce jsem si tam te-
dy našla místo - jako společnice u jedné staré slečny. Vyšívala
jsem a háčkovala, nosila jí obědy, dělala kosmetiku a chodila s ní
na procházky. Byla to docela příjemná práce. Po třech letech man-
žela propustili z vojny, já se vrátila k mamince a ve třicátém čtvr-
tém jsme se na Staroměstské radnici vzali. Manžel pracoval v Avii
v Letňanech jako klempíř a byl moc šikovný, našemu synovi do-
konce vyrobil dětské auto, které opravdu jezdilo.
Vaše štěstí však navždy poznamenala válka.
Měli jsme se moc rádi. Muž byl strašně hodný člověk, ale od roku
1939 až do zatčení v roce 1943 byl činný v odboji. On měl tako-
vou velkou životní ideu, že se všichni budeme potom mít dobře.
Jenže ho i s ostatními mladými lidmi z Avie - bylo jich přes 70 -
odvezli rovnou do Osvětimi, kde za tři měsíce zemřel. Já jsem zů-
stala s devítiměsíční holčičkou a pětiletým synem sama.
Znovu jste se již nevdala, stejně jako vaše matka.
V jejích šlépějích jdu dodnes. Vdát jsem se nechtěla kvůli dětem,

měla jsem z toho strach. Bála jsem
se, jakého bych jim přivedla tátu.
Po manželovi jsem dostávala dů-
chod, takže jsme měli být z čeho ži-
vi. Na děti jsem byla přísná, ale to
bylo dobře, protože nikdy nic nevy-
vedly. Po revoluci ve čtyřicátém o-
smém jsem získala i vlastní byt ta-
dy na Žižkově a už jsem tu zůstala.
Měla jste vůbec čas sama na sebe ?
Především jsem se musela postarat
o děti. Když jsem už byla zaměst-
naná - nejdřív v Roháčově ulici
v potravinách, tak jsem vžycky
v poledne přiběhla domů uvařit o-
běd. O nedělích jsem prala a uklíze-
la a věnovala se dětem. Nikam jsem
nechodila, vždyť já ani neumím tan-
covat. Ale ráda jsem vyšívala a háč-
kovala.

Kdy vám bylo v životě nejhůř ?
Život to byl pestrý, ale starosti jsem si nikdy nepřipouštěla. Třikrát
mě po manželově zatčení vyslýchalo gestapo a jednou jsem právě
dělala šišky pro husu, kterou jsem měla schovanou na dvorku. Děti
si hrály na zemi a oni se mě ptali, co to dělám. Tak jsem jim řek-
la, že přece vařím dětem jídlo !
Z čeho jste měla v poslední době radost ?
V dubnu jsem dostala pozvánku od svazu bojovníků za svobodu na
setkání, kde mně pogratulovali k 90. narozeninám. Já jsem totiž už
od roku 1946 jejich členkou.
Stýkáte se s dětmi, s vnoučaty ?
Dřív jsem jezdila za dcerou a synem, ale teď už do elektriky ne-
můžu. Tak jsem doma a oni za mnou občas přijdou. Pomáhají mi
hodně sousedé - s nákupem, nádobím, úklidem.
Naše čtenáře by jistě zajímalo, zda znáte nějaký zaručený recept,
jak se ve zdraví dočkat vysokého věku ?
To vás zklamu, neznám. Dlouhověkost je u nás v rodě. Maminka
zemřela v 97 letech. Ale vloni v srpnu jsem upadla a moc jsem
zkusila. V noci jsem pak dokonce viděla maminku a sestru, ale ne-
odpovídaly mi. Teď už je to lepší, ale hůř se pohybuju. Stále si sa-
ma vařím, taková obyčejná jídla. Třeba špagety s kečupem, slad-
kou rýži s jablky, dušené kuřecí stehýnko s kaší, zkrátka podle
chuti. Někdy si dám skleničku piva na žízeň.
Tak tedy hodně zdraví do dalších let ! Text a foto Eva Horníčková

Františka Smutná (roz. Bayerová) žije na Žižkově od roku 1948. Pochází z Českomoravské vysočiny - z obce Popelín
u Jindřichova Hradce. Její otec odešel do Ameriky, když jí byly 3 roky. Matky se třemi dcerami (nejmladší se narodila po
jeho odjezdu) se ujali prarodiče. Otec poslal několik dopisů, v nichž matku prosil, aby za ním i s dcerami přijela, nebo a-
lespoň poslala peníze na zpáteční cestu. To však možné nebylo. Další dopisy již nepřišly, pátrání po jeho osudu bylo bez-
výsledné. Po čase byl prohlášen za mrtvého. - Manžel F. Smutné a otec dvou dětí zemřel v Osvětimi. Paní Smutná praco-
vala do 70. let, v dubnu oslavila 90. narozeniny a naše redakce se připojila ke gratulantům.

Čtyři školy, které byly ve sporném materiálu vedení radnice navrhujícím zrušení ZŠ Perunova zahrnuty do vinohradské oblasti, byly zá-
roveň označeny za školy, které mají největší deficit v naplňování kapacit. Stanovená kapacita je následující: u ZŠ Chelčického  v prů-
měru 25 žáků ve třídě, u ZŠ J. z Poděbrad 26, u ZŠ J. z Lobkovic 27 a u ZŠ Perunova 26, tj. v celkovém průměru má mít jedna třída ve
vinohradské oblasti našeho obvodu 26 žáků. Zbylých osm škol má určeny počty žáků velmi různorodě. V některých z nich jsou i speci-
ální třídy, u kterých jsou stanoveny nižší počty žáků s ohledem na potřebu integrace dětí s různými problémy. To však nevysvětluje do-
statečně, proč mají stanovenu kapacitu v celkovém průměru o 8 žáků méně,  tj. na 18 žáků ve třídě.
Na rozdíl od kapacit, se kterými se dá dobře manipulovat, je realita taková, že po zápise do 1. tříd bude ve čtyřech vinohradských ško-
lách příští školní rok ve třídách v průměru 21,1 žáků a ve zbylých školách 17,5. Vzhledem k tomu, že již zmíněný materiál ukazuje, že
ani jedna z vinohradských škol  nemá volné učebny, je logické, že by počet žáků v důsledku přechodu žáků II. stupně ZŠ Perunova ji-
nam stoupl, a to na úkor vzdělávacího komfortu v této oblasti. Zvýšení reálného počtu žáků na v průměru 25 v této oblasti Prahy 3 by
kvalitu vyučování prokazatelně snížilo, zatímco prostředky získané zrušením ZŠ Perunova by jeden každý z 5634 žáků naší městské čás-
ti pravděpodobně příliš nepocítil. Věřím, že komise, jenž se bude posuzováním všech aspektů zabývat, vyčíslí a posoudí všechny do-
stupné důležité údaje. Za rodiče Klubu příznivců školy  PhDr. Jitka Sýkorová

Odbor kultury naší radnice opět v květnu pořádal oblíbené má-
jové setkání umělců a dělníků v objektu kina AERO. V deva-
tenáct hodin zahájil slavnostní schůzi závodní soubor Žižko-
vanka. Po kontrole docházky se podávalo občerstvení.
S prvním příspěvkem vystoupil soudruh Tuček a jeho soubor RS-Vpřed. Následovalo vy-
stoupení umělců - soudružek ze skupiny Aqua Travesti Show s pásmem hitů dělnického
proletariátu. Po zhlédnutí několika zajímavých filmů o budování naší socialistické vlasti
přišel mnohým delegátům k chuti chléb se sekanou a okurek.
Následovala chvilka jazzové hudby v podání soudruha Kořínka a kapely Groove a závěr
obstaral opět závodní umělecký soubor Žižkovanka.
V následujícím veřejném hlasování bylo jednomyslně přijato usnesení, že závěry májo-
vého setkání byly splněny a v mnohých bodech i překročeny.

Fotografovala a zapsala: s. Púčiková M.

Jarní oslavy zlatých a diamantových svateb, které proběhly 10. a 24. dubna a 22. května
na naší radnici, se i tentokrát setkaly s velkým ohlasem. Přítomní oslavenci nejprve oce-
nili milé hudební přivítání orchestrem ZUŠ pod vedením prof. Nováka ve vstupní hale.
Jak se nám mnozí dále svěřili, rádi přijali také doprovod chlapců a dívek ze Základní ško-
ly na Havlíčkově náměstí, kteří jim nabídli rámě a dovedli je až do obřadní síně. Zde, po
krátkém přivítání Martou Valentovou z oddělení kultury a projevu starosty Milana Čes-
kého nebo jeho zástupců, se již přítomné dámy nechaly unášet známými evergreeny, ne-
rozlučně spjatými s jejich mládím, v podání sólistů Hudebního divadla v Karlíně Pavlín-
ky Millerové a Milana Kováře. Pánové pochopitelně neodolali okouzlujícímu šarmu
sólistky. Při závěrečné Té naší písničce české se v mnohých očích zalesklo dojetí, radost
i smutek. Každý výlet, i tento dnešní krátký výlet do mládí, totiž musí jednou skončit.
V salonku před obřadní síní na oslavence čekalo občerstvení a slavnostní přípitek. Mě za-
jímalo, zda jejich nynější dobrá nálada panovala i ve chvílích bezprostředně předcháze-
jích tomuto setkání a jak jsou s ním spokojeni. Málem jsme to zmeškali, svěřuje se „zlatá
novomanželka“, nemohli jsme se s manželem shodnout, jakou košili si má obléknout. Já
jsem zpočátku ani nechtěla nikam jít, ale muž si to nedal vymluvit a nyní jsem ráda, že
jsem ho poslechla. Manžel se však již netrpělivě také hlásí o slovo: Musel jsem si prosa-
dit svou, protože jsem rád mezi lidmi a tuto příležitost jsem uvítal. Oceňuji perfektní pro-
jev zástupkyně starosty, která jistě dopředu počítala s tím, že ne všichni již dobře slyšíme.
V tomto směru bych chtěl pochválit i paní Valentovou za její nesmírnou vstřícnost a přá-
telskost. Také zpěvačka bezpochyby okouzlila obecenstvo, usmívala se sice profesionálně,
ale přesto nevyumělkovaně a bezprostředně. Celkový výběr skladeb byl podle mého vý-
borný. Navíc mě potěšilo (ale to tam snad ani nepište), že ti manželé, jak jsem si stačil po-
všimnout, ačkoli přečkali 50 let s jednou manželkou, jsou stále na výši, že nezdegenero-
vali... Poté již manželka svému prostořekému protějšku definitivně odebírá slovo a oba se
věnují svým nejbližším, kteří jsou tu dnes s nimi.
Slavnostním zápisem u příležitosti zlaté nebo diamantové svatby, který v dubnu a květnu
na radnici manželské páry učinily, si manželé připomněli svůj slib daný před padesáti či
šedesáti lety a znovu se ujistili, že půjdou spolu dále životem ve vzájemném porozumění
a lásce. Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Na přelomu dubna a května proběhla částečná obnova stromořadí v ulici Jana Že-
livského. Náš odbor vyhodnotil stávající dřeviny a určil dřeviny k pokácení. Vysa-
zena byla lípa obecná (Tilia x vulgaris „Pallida“) v počtu 6 ks a jasan úzkolistý (Fra-
xinus angustifolia „Raywood“) v počtu 20 ks.
Výsadba těchto a dalších dřevin byla uložena investorovi stavby „Palác Flora, Vi-
nohradská třída, Praha 3“ jako kompenzace ekologické újmy za dřeviny pokácené
v prostoru mezi Olšanskými hřbitovy a ulicemi Vinohradskou a Jičínskou podle zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. O výsadbu bu-
de pečovat investor po dobu jednoho roku.
V další etapě se chystáme doplnit stromořadí jírovců jírovcem červeným (Aesculus
x carnea „Briotii“).
Z důvodu záporného stanoviska správce sítí technického vybavení nebudou vysaze-
ny jasany v chodníku před vjezdem do areálu nákladového nádraží na křižovatce
ulic Jana Želivského a Olšanská. Tato plocha zůstane bez obnovy, stávající topol je
zde na dožití.

Ing. Jarmila Vališová, Odbor zeleně a ochrany prostředí

„Vûrné na‰e milování“

Děti ze ZŠ Havlíčkovo náměstí přivádějí jubilanty do obřadní síně

Obnova stromofiadí 
v ulici Jana Îelivského

Je opravdu ru‰ení ‰kol jedin˘m zpÛsobem optimalizace?

Májové setkání pracujících

Po uveřejnění stanoviska zástupkyně starosty M. Kozumplíkové v předchozím čísle umožnila redakční rada RN otištění názoru i dru-
hé straně - Klubu příznivců školy. Vedení radnice má však k některým údajům v článku zásadní výhrady, ke kterým se však již na na-
šich stránkách nehodlá vyjadřovat. Další diskuzi by měl Klub příznivců školy vést již pouze s nově jmenovanovu komisí, kterou zří-
dila k tomuto účelu Rada městské části dne 18. dubna 2001. redakce Radničních novin

Na vernisáži výstavy 13 ideových návrhů na obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad, která se
konala v galerii ATRIUM 21. 5., přivítali zástupce architektonických týmů a další hosty rad-
ní D. Mušková a ing. T. Mikeska. Příznačná skladba „Pocta Jiřímu z Poděbrad“ zazněla
v podání netradičního tria ve složení (zleva) T. Schilla - violoncello, V. Brabenec - saxofon
a klarinet a T. Jirous - buben. Výstava byla ukončena v neděli 27. 5. Text a foto E.H.

Ve středu 6. června v 16 hodin bude slavnostně otevřeno Muzeum dětské kresby v domě U Zelené žáby (U Radnice 13 P-1 Staré Měs-
to). Otevření bude od 15 h předcházet velký průvod Prahou s umělci, účast přislíbil i prof. Milan Knížák. Stěžejním bylo rozhodnutí ra-
dy MČ Praha 1 a vyhlášení výsledků výběrového řízení na pronájem objektů U Tří bubnů a U Zelené žáby firmě, která zahrnula projekt
na rekonstrukci MDK do svého stavebního projektu. V této části Prahy jsou pro umístění muzea ideální podmínky, oba objekty jsou na
strategicky výhodných místech, což významně ovlivní návštěvnost. Dalším šťastným okamžikem bylo udělení záštity primátora hlavní-
ho města Prahy ing. arch. Jana Kasla a možnost užívat logo projektu evropského města kultury - Praha 2000. Projekt Muzea dětské kres-
by klade důraz na komunikaci, aktivní vnímání, odraz vnitřních zážitků. Sází a spoléhá na obyčejnou člověčí chuť dozvědět se, navracet
se a tvořit. Obsah expozic - základní a doplňkový program bude koncipován tak, aby návštěvníky nesvazoval a nevedl jen k pasivnímu
prohlížení expozice. Instalace by navíc měla obsahovat i místa s tvůrčími pomůckami a plochami pro vlastní vyjádření. Měla by nabí-
zet poučení i možnost ověřit si přímo na místě své znalosti. Návrhy na jednotlivé části a oddíly expozice: ● vývoj dětské kresby v his-
torii ● objev dětského umění, názory osobností (J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi apod.), nejstarší nalezená a dokumen-
tovaná dětská kresba ● vliv času, prostředí, kultur, událostí na náměty dětských kreseb ● vývoj kresby dítěte ● vztah výtvarného projevu
a vývoje jedince, tvořivost, psychologie kresby atd. Nejčastější dětské náměty: dětský portrét, rodina, společnost, události, krajina, pří-
roda, technika, neobvyklé náměty ● ilustrace a ilustrátoři dětských knih ● historie a vývoj české ilustrace ● osobnosti (Lada, Trnka, Zá-
branský, Sekora, Strnadel, Zmatlíková, Born, Pilař a mnozí další) ● osobnosti a jejich tvůrčí vývoj ● výtvarná výchova, školní výtvarná
výchova a její historie. Návrh základního programu - stálé expozice a výstavy: monotematické a příležitostné výstavy, komponované
programy (autorské, prodejní, charitativní apod.) Lucie Nosková a redakce, Kontakt: 0603/361977, 6518441) http://www.grisoft.cz

Nové Muzeum dûtské kresby
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V tomto čísle uveřejňujeme psy, kteří jsou již delší dobu v útulku. Máte-li zájem o psího
kamaráda a vyhovoval by Vám některý z nabídky, volejte Domov pro opuštěná zvířata
- 85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, tel. 22 116 370.
� PES, vlkošedý německý ovčák, stáří tři roky. Je klidné povahy, mazlivý, hodný a
velmi komunikativní. Nalezen na Vinohradech v prosinci 2000.
� PES, velký černý kříženec labradora, 1,5 roku starý. Je to krásný temperamentní
pes, bystrý a chytrý. Potřebuje hodně pohybu a pevnou ruku ve výchově. 
Nalezen na Žižkově.
� PES, osmiletý baset, hnědobílý. Je to starší pán, rozumný, klidný, pořád v dobré ná-
ladě, výborný společník k lidem. Nalezen v dubnu 2001 na Vinohradech.

Kdo mû chce?

� �

Na Zelený čtvrtek večer sehrálo 15 mladých herců a hereček (naprostí amatéři ze sboru
na Jarově) Pašijovou hru, jejíž scénář tvořily téměř výhradně biblické texty, převážně z e-
vangelia Janova a Lukášova. Hra byla koncipována ve stylu „divadlo kočujícího diváka“,
neboť se odehrávala na devíti místech - na ulici, před domem, v domě, v kostele, na za-
hradě, na garáži... Hru sledovalo nejen množství těch, kteří přišli cíleně, ale i mnoho ko-
lemjdoucích a sousedů v oknech....

Michal Plzák, farář III. sboru Českobr. církve evangelické na Jarově

Výsledková listina - školní rok 2000/2001
Literární soutěž
I. KATEGORIE
Čestné uznání: T. Trnka - Bojová plemena, I. Zachariášová - Automobily ve městech 
(ZŠ nám. J. z Poděbrad)
3. cena: L. Cermanová - Zvířata v útulcích (ZŠ nám. J. z Poděbrad)
2. cena: D. Hejtmánek - Pokémon (ZŠ nám. J. z Poděbrad)
1. cena: B. Svojtková - Prodavači a já (ZŠ nám. J. z Poděbrad)
II. KATEGORIE
Čestné uznání: T. Nečesaný - Já a moderní umění (ZŠ Nad Ohradou), 
B. Letková - Bosá myška, Mochomůrka (ZŠ Žerotínova)
3. cena: L. Růžičková - Nová nemoc BSE (ZŠ Perunova),
O. Husák - Také máte mobilní telefon? (ZŠ Nad Ohradou)
2. cena: B. Valentová - Navždy? (ZŠ nám. J. z Lobkovic)
1. cena: L. Holcmanová - Květnové ráno (ZŠ nám. J. z Lobkovic)

Výtvarná soutěž
I. KATEGORIE
Čestná uznání: P. Holušová (ZŠ V Zahrádkách) „ Moje volné odpoledne“, L. Brychtová
1. tř. (ZŠ V Zahrádkách) „Přílet Čápů“, T. Fuksa (ZŠ Nad Ohradou) „Naše hory“, A. Ho-
lubová (ZŠ Nad Ohradou) „Podzim“, A. Cizlová (ZŠ V Zahrádkách) „Když přijde jaro“,
D. Zemanová (ZŠ V Zahrádkách) (bez názvu)
3. cena: T. Jaroměřská, 7 let, (ZŠ V Zahrádkách) „Čápi se vrátili“
2. cena: A. Rumlová, 10 let, (ZŠ V Zahrádkách) „Zimní radovánky“
1. cena: D. Slezák, 5 let, (ZŠ K Lučinám) „Matějská pouť“
II. KATEGORIE
Čestná uznání: L. Roll (ZŠ Perunova) „Drak“, V. Žižková (ZŠ V Lučinách) „Matějská
pouť“, Š. Šebelíková (ZŠ Lupáčova) „Optimismus“, P. Čičelová a E. Červenková (ZŠ J.
z Poděbrad) „Hudba kolem nás“, A. Pipková a T. Rohovská (ZŠ J. z Poděbrad) „Sluneč-
ný den“, K. Kovarovská (ZŠ Perunova) „ Naše škola“
3. cena: B. Příborská (ZŠ Perunova) „Láska“
2. cena: E. Šeredová (ZŠ Perunova) „Pastelky“
1. cena: J. Šnábl (ZŠ Perunova) „U moře“
Všem výhercům srdečně blahopřejeme ! Mgr. Helena Vavrušková, oddělení kultury

Milí čtenáři, fotohádanka z čísla 4 našich
novin byla opravdu těžká, a tak jsme dosta-
li pouze dvě správné odpovědi (V. Micka
a J. Urbanová). Odpověď zní: Na fotografii
je nemocnice pro infekční choroby. Budova
se v letech 1890 - 1919 nalézala na volném
prostranství v blízkosti dnešní Domažlické
a Roháčovy ulice. Knihu Novoměstská rad-
nice, kterou nám pro výherce věnovalo Vy-
davatelství a nakladatelství MILPO, tento-
krát posíláme J. Urbanové z Prahy 10.
O této zmizelé stavbě přinášíme podrobněj-
ší informace v následujícím článku.

Infekãní nemocnice
Pamětníky místa, kde na Žižkově stával
starobylý infekční špitál, bychom dnes již
asi nenalezli. Otec autora těchto řádků,
ještě jako kluk - v dobách před první svě-
tovou válkou, ovlivněný dětskou fantazií
o mystickém stavení, podnikal s kamarády
časté výpravy k tehdy již zrušené záhadné
nemocnici.
O předchozím chodu zmíněné léčebny na-
kažlivých chorob, o lékařích, zdravotních
sestrách a pacientech nevíme již nic. Ve
Schematismu města Žižkova z roku 1907 je
nemocnice olšanská evidována pod číslem
popisným 121, coby majetek obce žižkov-
ské, a definována již jako „infekční ne-
mocnice bývalá“. A lokalizována: „vpravo
od vídeňské silnice, na cestě Malešické,
směrem k Židovským pecím“.
Kde přesně nemocnice čp. 121 stála? Nej-
zazší a nejposlednější výspou města Žiž-
kova směrem na východ byla v roce 1891
ulice Šlikova (dnešní Ostromečská). V ro-
ce 1905, kdy několikaletou výstavbou
vznikly další tři bloky domů, se nejvý-
chodnější žižkovskou výspou stala ulice
Domažlická. A odtud dál vedla jen rozle-
hlá a mírně zvlněná pustá pláň, ohraničená
na straně severní silnicí do Českého Brodu
a na straně jihovýchodní hrbolatou a ne-
dlážděnou polní cestou do Malešic. A prá-
vě zde, za tehdejším koncem a v ose ulice

Nositel několika významných ocenění za desítky ilustrovaných knih - absolvent pražské
Akademie výtvarných umění Karel Franta má již od dětství dvě záliby - ilustraci a hudbu.
Pochází z muzikantské rodiny, děda byl kapelníkem a otec vojenským muzikantem. K i-
lustrování knih se dostal opravdu takříkajíc od píky - vyučil se grafickým kreslířem a poté
absolvoval grafickou školu v Praze. Na svá díla vždy kladl nejpřísnější kritéria, nesnáší ne-
solidnost a nepoctivost v umění. Díky technické dokonalosti a osobitosti výtvarného pro-
jevu a zvláštnosti umělecké představivosti si vydobyl přední místo v české soudobé ilus-
trátorské tvorbě. Podstatnou složkou, dotvářející jedinečnost jeho inspirace, je kromě
hudby pestrý svět zvířat. Moderní zkratka, s níž pracuje, však obsahuje maximum pozná-
ní. Ilustrace knihu dotvářejí a na nich vlastně závisí konečný úspěch. Proto, než Karel Fran-
ta začne ilustrovat bajky a pohádky o zvířatech, vybere nejcharakterističtější motivy, od-
povídající i jeho osobnímu výtvarnému cítění. Moderní ilustrace je také svébytným
malířským dílem i mimo souvislost s textem a srovnání originálního obrazu s kvalitou tis-
ku je podnětné. Proto připravili pracovníci ATRIA právě tuto výstavu i pro vás.
Ilustrace a obrazy Karla Franty budete moci navštívit v Galerii ATRIUM, Čajkovského 12
od 31. 5. do 30. 6. (Otevřeno je úterý až neděle od 14 do 17.30 hodin.) Na vernisáži, kte-
rá proběhne ve čtvrtek 31. 5. od 17 hodin, pokřtí jeho knihu Dovolená s Františkem
Nepilem Rudolf Křesťan. Na Františka Nepila totiž výtvarník vzpomíná s láskou, protože
setkání s tímto báječným kamarádem a výborným spisovatelem vždy patřila k těm nej-
krásněji prožitým chvílím. Eva Horníčková

DS Šuplík je nezávislé sdružení scénáristů,
herců a výtvarníků, kteří, pokud neobdrží
grant, hradí si svůj provoz výlučně z vybra-
ného vstupného. Účinkují zde vesměs ab-
solventi hereckých škol, hlavními členy
jsou scénárista a herec Stanislav Hudský,
režisér a herec Vladimír Franče a výtvarník
Matyáš Kavan. S. Hudský je původním po-
voláním výtvarník, studoval na UK, je au-
torem několika set knižních obálek a dnes
se živí především počítačovou grafikou. Li-
terárně debutoval v r. 1994, dramaticky
v r. 1992 scénářem hry Petrachtace,
ŠUPLÍK uvedl jeho Obchodníka s Vesmí-
rem a Bestiář. Nutno připomenout, že jeho
černou bigbeatovou komedii z r. 1997 s pů-
vodní hudbou Aristokrat v. v. uvedlo i Žiž-
kovské divadlo, kde účinkoval jako zpěvák
a kytarista skupiny Banánové rybičky.
V Kině Aero se s Šuplíkem představil na
„Festiválcích jsem spokojenej“, jako herec
a hudebník účinkuje na CD Conversation
a Banánové rybičky. Absolvent Konzerva-
toře J. Ježka V. Franče má bohatou diva-
delní praxi (např. od r. 1994 hraje v před-
staveních TA FANTASTIKA), v Šuplíku je od r. 1997 hlavním
režisérem (Aristokrat v. v., Petrachtace, Bestiář) a podílí se autor-
sky a režijně na cyklu Nevýchovných koncertů. Je známý též v ob-
lasti nezávislého (krátkometrážního) filmu jako držitel mnoha vý-
znamných filmových cen. M. Kavan studoval architekturu
a věnuje se využití světla a projekcí v hudebních a divadelních
představeních (Conversation v Akropoli), účastní se i turné se sku-
pinou LUCIE.
V této divadelní sezoně uvedl Šuplík jako předposlední premiéru
černou fantasy-komedii s multimediálními projekcemi - hru

Bestiář. Původní scénář napsal S. Hudský,
režie i jedné z rolí se ujal V. Franče. Bestiá-
ře byly již ve středověku oblíbenými sbír-
kami popisů exotických nebo fantastických
zvířat a jejich tradice se udržela až dodnes,
kdy tuto formu vyprávění různí autoři napl-
ňují novým obsahem. Dnes je to navíc fre-
kventovaný pojem ve virtuálním světě počí-
tačových her, tj. seznam hrdinů a příšerek,
do nichž se hráč může i „převtělit“. Hra
Bestiář pojednává o cestě hlavního hrdiny
sedmi úrovněmi virtuálního světa, která je
klíčem k poznání sedmi „bestií“ provázejí-
cích nás od narození do smrti. Střídají se tu
dynamická místa, černý humor s dramatic-
kými situacemi i takřka poetickými inter-
mezzy, je to i parodie na svět počítačových
her - a mnohý z jejich fanatických hráčů
v ní může spatřit i sám sebe jako v křivém
zrcadle. Představení je „multimediální“, je
doprovázeno počítačovými animacemi 
a videem i živým hudebním mixem (DJ
Teapack). V hlavních rolích se kromě Luď-
ka Svobody (egoistický advokát Šimon
Cresde, který má pouze jednu ambici - vyš-

vihnout se co nejvýše) představil jako Martin Janus i pražský he-
rec Adam Bormann v postavě starého antického boha Ianuse - pá-
na bran, nebe i země. Představení, které se podle spontánních
reakcí publika může vyvíjet zcela jediněčně a neopakovatelně, je
možno navštívit ve středu 30. 5. a 6. 6. od 19.30 hodin. 
(Počátkem června zde proběhnou tzv. Letecké dny Šuplíku, tj. set-
kání autorských divadel - viz program na str. 8.)

Eva Horníčková, foto archiv Šuplíku
Divadlo ŠUPLÍK, Prokopova 16/100, P-3, 
rezervace 0602 831 036, www.divadlo-suplik.cz

Mnoho čtenářů se na nás obrací s dotazy týkajícími se příjmu televize TV 3.
Poprosili jsme proto tiskovou mluvčí TV 3 paní Barboru Bělíkovou, která k sou-
časným možnostem naladění TV 3 na Praze 3 uvedla:
„Situace v Praze 3 je špatná. V této oblasti by velmi pomohl dokrývač, o který jsme již
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) požádali a jehož přidělení v současné
době projednává ČTÚ (Český telekomunikační úřad). Jedná se o 55. kanál vysílače v Ma-
lešicích, který by právě oblast Prahy 3 velmi dobře pokryl. V současné době je zde signál
velmi slabý.“ -pú-

Pa‰ijová hra probíhala i v ulicích

Takov˘ je mÛj svût

TV 3 v Praze 3

FOTOHÁDANKA

Co se skr˘vá v ·uplíku

Pozvánka na v˘stavu Karla Franty

Harantovy (dnes Roháčova), stála osamocená infekční nemocnice olšanská. Svému pů-
vodnímu účelu časem přestala sloužit. A protože svoji polohou překážela dalšímu pro-
dloužení Harantovy ulice na východ, neunikla demolici.
Autor tohoto článku vyměřil, že nemocnice čp. 121 stávala uprostřed budoucí prodlouže-
né vozovky Roháčovy ulice, přesněji mezi později vystavěnými dnešními domy čp.
1193/78 a 1525/80 na straně jižní, a domy čp. 1502/97 a 1610/99 na straně severní.

Miroslav Čvančara

Bosá myška
Rousala se myška malá
v husté trávě u plotu,
byla bosa,
padla rosa,
večer měla teplotu.

„To je nápad v rose capat,“
zlobila se babička,
„hraj si v suchu
u lopuchů,
nejsi přece rosnička.“

Barbora Letková, VI. tř. ZŠ Žerotínova, II. kategorie  - literární obor

Luděk Svoboda a Adam Bormann v Bestiáři

Od září loňského roku hraje Divadelní společnost ŠUPLÍK v KVS Trojka v Prokopově ulici, kde vytvořila no-
vý prostor pro divadlo, hudbu, nezávislý film a další otevřené aktivity. Divadlo klade důraz na původní auto-
rskou tvorbu a snaží se představovat i originální projekty svých kolegů. Oč jsou suterénní prostory v Trojce
menší, o to intimnější a bezprostřednější jsou všechna setkání.
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Když přišla Dana Mušková, členka zdejší
Rady městské části s nápadem připravit
speciální přílohu k třídění odpadů, připada-
lo nám to jako skvělá věc. Přemýšleli jsme,
jak přílohu nejlépe připravit, aby pro vás
čtenáře byla zajímavá a měla onen kýžený
efekt - poučit se, že třídění je velmi užiteč-
né, a získat rady, jak na to. Logicky jsme
došli k závěru, že kromě vás dospělých by
bylo žádoucí do této problematiky zasvětit
i děti. Připravili jsme proto soutěž s kvízy
a malováním. To, co následovalo, nás však

naprosto zaskočilo - do redakce přicházeli
děti a učitelé ze všech našich škol a školek
a přinášeli nádherné věci - velký žlutý kon-
tejnerek (MŠ Na Balkáně), papírového pa-
náka (ZŠ Jeseniova), překrásné objekty
z PET lahví a papíru (ZvŠ Slezská), věrný
model kontejnerku (dyslekt. třída ze ZŠ
Vlkova) - všechny ani nelze vyjmenovat.
Bylo vidět, že jste se „chytili“ a příloha vás
zaujala. Závěrečná čísla jsou pak neuvěři-
telná - projektu se zúčastnilo všech 13 zá-
kladních škol, celkem 139 tříd a 11 mateř-
ských škol! Pokud vezmeme hrubý průměr
25 dětí na třídu, znamená to, že o třídění
přemýšlelo, povídalo si a malovalo kolem
3 500 dětí ze „základek“ a ještě spousta
dalších dětí ze školek.
Rekordní počet obrázků a kvízů z celkem 25
tříd přinesla např. ZŠ Vlkova. Potěšily nás
také ZŠ Nad Ohradou a ZŠ Perunova, kde
každý žák ze třídy vyplnil svůj vlastní dotaz-
ník a lámal si hlavu více či méně úspěšně
nad správnými odpověďmi. Musíme pochvá-
lit i některé prvnáčky a druháky, např. ze ZŠ
Pražačka, kteří ještě bojovali s psaním, a pře-
sto dost těžký test vyplnili úplně sami.
Všichni se pak jistě nejvíc těšili na pondělí
14. 5. - zasedací síň radnice zaplnilo neuvě-
řitelné množství dětí, přišlo jich kolem dvou
stovek. Mělo se totiž losovat. Strohý sál
jsme vyzdobili girlandami z PET lahví (ná-
pad kolegyně Míši), vybrali jsme nejhezčí
práce a obrázky a vypadalo to tam opravdu
jako v recyklovaném ráji. Děti ani nedutaly
a seděly bez zlobení celou hodinu až k zá-
věrečným dortíkům a limonádě. Bouřlivý
potlesk sklidila kapela Špalíček, která přišla
z Komenského náměstí dětem moc pěkně
zazpívat a zahrát jihočeské a západočeské

písničky. Poukázky na nákup zboží pro kaž-
dou zúčastněnou mateřskou školku předáva-
la radní D. Mušková, výlety pro základky
zase přijeli losovat originál „kukavozem“ tři
praví, nefalšovaní popeláři v zelených uni-
formách. Aby nebylo pochyb, osudí poctivě
promíchával zástupce starosty ing. T. Mi-
keska. Všichni jsme společně na losování
dohlíželi, a proto nás velmi zaskočila volba
štěstěny, či jak to nazvat - výlet povětšinou
vyhrály třídy z 2. stupně. A je tak trochu i-
ronií, že sice kvízy poctivě vyplnily, ale ob-

rázky „vystřihly“ povětšinou s určitým tee-
nagerským nadhledem. Děti z 1. až 5. tříd,
které se svými učiteli asi strávily nad těž-
kým zadáním hodně času a svého úkolu se
zhostily velmi pečlivě, byly vylosovány spíš
vzácně. Tak to prostě v životě chodí, nebývá
spravedlivý, ale my víme, že všechna snaha
a vynaložené úsilí se vrátí, i když třeba jinak
a jindy, zrovna, když to nečekáme...
Trochu nás mrzelo, že pražská média věno-
vala našemu projektu, kterého se zúčastnil
tak rekordní počet dětí, minimální pozor-
nost. Jedinou zprávu s trefným názvem
Ekologicky myslet se učí již děti v mateř-
ských školách zveřejnily internetové Praž-
ské noviny ze dne 14. 5. A my si přitom
myslíme, že vy všichni, kdo jste se zúčast-
nili a nebylo vás málo, jste byli prostě
skvělí!! Teď již budete jistě ostřížím pohle-
dem sledovat stále své rodiče, klidně i pra-
rodiče (ty ovšem přiměřeně), zda tu PET
lahev dali do koše opravdu jen omylem.
Dnes už totiž vědí, že jim to jen tak nepro-
jde, protože vy už taky víte...

A KOHO JSME VYLOSOVALI
Na jednodenní výlet mimo Prahu poje-
dou tyto třídy ze základních škol:
Havlíčkovo náměstí - 6. B, Chelčického -
7. C, Jeseniova - 6. B, K Lučinám - 8. B,
Lupáčova - 4. C, Nad Ohradou - 2. B, Ná-
městí J. z Lobkovic - 8. B, Náměstí J. z Po-
děbrad - 9. C, Perunova - 8. B, V Zahrád-
kách - 1. A, Vlkova - 8. B, Žerotínova -
8. A, ZvŠ Slezská - výlet dostává škola.
Dále se o recyklování dozvědělo a obrázky
a dílka vyrobilo 11 mateřských škol z cel-
kového počtu 15. Odměnou za nádherné
obrázky jim byla poukázka na nákup vyba-

vení školky v hodnotě 1 000 Kč.
A již zcela na závěr, co vás možná také za-
jímá: Všechny ceny v celkové hodnotě cca
100 000 Kč věnoval dětem Úřad městské
části Praha 3.

V¯STAVA NA RADNICI
Od pondělka 21. 5. jsou v prostorách rad-
nice k nahlédnutí nejhezčí obrázky. Ty
z „mateřinek“ a z I. stupně základních škol
uvidíte na Havlíčkově náměstí 9, z II. stup-
ně zase v budově ÚMČ na Seifertově 51.
Budete-li chtít najít třeba ten svůj výkres,
můžete až do ukončení výstavy 8. 6.
Paní Z. Kaškovou z firmy IMP servis tak
nadchl celý projekt a některé z objektů, že
nás požádala o jejich zapůjčení na výstavu
v prostorách pražského magistrátu.

VA·E OHLASY
● Třída 4. A ze ZŠ Lupáčova připojila na
zadní stranu výkresu i zamyšlení, někdy té-
měř slogany.
● Žáci ze 6. A ZŠ Chelčického 43 zase na-
psali: Co nás trápí -
Ve školních automatech na pití jsou plasto-
vé lahve, které děti většinou vyhodí do košů.
Je málo tříd, kde je skladují ve skříňkách
a někteří žáci je potom vyhodí sešlapané
a zazátkované do kontejnerů. U školy ne-
máme kontejnery na plastový odpad (také
dospělí vyhazují lahve do košů). Máme ná-
pad: Mohlo by být jedno ze stanovišť pla-
stových kontejnerů u naší školy?
Odpověď zašle přímo dětem z 6. A ing.
P. Blažek, vedoucí oddělení ochrany pro-
středí ÚMČ.
● Další dotaz přišel hned první den vydání

od L. Wiesnerové: Milá redakce, musím re-
agovat na Vaši specielní přílohu Radnič-
ních novin č. 4 ohledně třídění odpadu.
Když se u nás zhruba před rokem objevily
barevné popelnice, zajásala jsem, protože
jsem třídit chtěla. Nutila jsem své dospělé
děti, aby třídily, jak se má, až skutečně tří-
dily dle mých představ, ale dnes se už ne-
snažím ani já a nenutím ani děti. A víte
proč? Protože 2x týdně přijede auto a to
spolkne, co se do něj vejde, akorát není za-
řízeno na sklo, takže sklo je zřejmě oprav-
du tříděné. Když jsem tento postup viděla

„Dej si bacha, ten je chytrej jako četník,“ říkávali žižkovští Pepíci, když v hospodě Na Bezovce (kousek od Šibeničního vrchu) dozpí-
vali při harmonice Lakovaný buldočky s gumičkama... A když pak šel strážník svobodným městem Žižkovem, lesklou přilbu na hlavě
a v ruce masivní pendrek, mizeli z ulic, parků a náměstí žižkovští Pepíci podobně jako sníh při jarním tání. Jo, to ještě měl strážník ú-
ctu a vážnost!
Proč ji nemá dnes ? Protože úcta, jako morální kategorie, spolu s vážností a autoritou všeobecně upadly. Stačí se podívat do škol, úřa-
dů, nemocnic. Jen si poslechněte, jak mnozí lékaři hovoří o svém personálu, jak se vyjadřují rodiče o učitelích a jak děti o rodičích. Div-
me se potom, že mladý muž, který se hlásí k policii, často nesplňuje kritéria, která na strážníka městské policie klade společnost. Ucha-
zečů z venkova je třikrát více než z Prahy. Hlavním důvodem zájmu o práci u MP je nezaměstanost v regionu, odkud přicházejí. A co si
budoucí strážník přináší z rodného hnízda s sebou do Prahy? Většinou toho není mnoho, neboť čemusi důležitému ho rodiče ani kanto-
ři nenaučili. Již stručné údaje o výsledcích způsobilosti pro povolání strážníka (jež jsem převzal z údajů personálního oddělení MP) co-
si napovídají: Z 300 uchazečů téměř třetina neprošla fyzickými testy. V ověřování psychické způsobilosti jich nesplnilo limit dokonce
dvě třetiny. Naposledy měl ze 400 uchazečů 1 základní vzdělání, 75 % bylo vyučených, necelých 25 % s maturitou a 4 vysokoškoláci.
Ať na tento problém pohlížím z jakékoli strany, vychází jediné. Městští strážnící jsou právě takoví jako občané této země. Ne nadarmo

se říká, že každá společnost má takovou vládu, jakou si
zaslouží. Podobně je to i s městskými strážníky. Tohle
konstatování by nám však nemělo stačit, vždyť přece kaž-
dý z nás může tuto situaci zlepšit! Například tím, že zač-
ne sám u sebe.
Přednášel jsem strážníkům - okrskářům po dvě pololetí
a poopravil jsem si na ně názor. Většina je poctivá, mnozí
dobrosrdeční, někteří velmi vtipní, chybí však dostatek
vzdělání. Za příznivějších podmínek by jistě ledasco do-
kázali, ale jak, když se jim téměř nikdo systematicky ne-
věnuje? Jestliže jsme již jednou schválili, že vzdělávání je
celoživotním programem, pak by bylo nanejvýš spravedli-
vé dát šanci i našim strážníkům. A vidět je raději jako spo-
jence a ochránce, kteří pomáhají udržet pořádek a naši
bezpečnost. Vždyť přece strážník je tu pro nás. A smysl je-
ho existence končí tam, kde se rodí nespokojený občan.
Proto vzájemný respekt a vřelý vztah z obou stran je plně
na místě. Rozhodně to pomůže více než projevy nedůvěry
a vzájemných nesympatií. - br-, foto Petr Šenkýř

StráÏníci v ÏiÏkovsk˘ch ulicích

potřetí, chtěla jsem se ujistit, že se nemý-
lím. Optala jsem se těch dvou mužů, proč
to dělají, když my třídíme? Ironicky mi je-
den odpověděl, že auto má z druhé strany
napsáno „Plasty“ - nemělo! Tato situace
trvá asi půl roku a to vlastně nevím, kdy za-
čala, protože před půl rokem jsem ji teprve
zpozorovala a od té doby třídím pouze sklo
- to zatím s ničím nemíchají. Když slyším
některé sousedy - mají zkušenosti stejné.
Rádi budem třídit, ale kdyby naše snaha
nešla nazmar. Myšlenka je to krásná, ale ti
u konce by ji nesměli mařit a být lhostejní.
Odpověd jsme získali od techn. ředitele
RPS-Ekologie, s.r.o., A. Reitschmieda:

Naše společnost převzala jako první na ú-
zemí hl.m. Prahy funkční systém separova-
ného sběru na území MČ Praha 7 a 9. V-
stupem společnosti RPS-Ekologie do
Systému nakládání s odpady, vyhlášeným
Magistrátem hl. m. Prahy, byla separace
nadále rozvíjena a doplňována. Připomín-
kovali jsme způsob kontejnerového sběru
a postupně jsme dosáhli kompromisu pou-
žití nádob se spodním výsypem pro sklo.
Na území MČ Praha 3 se nám ve spoluprá-
ci s OZOP podařilo dosáhnout zvýšení po-
čtu sběrných stanovišť na 145 a připravuje-
me další zvýšení na 180 stanovišť
v obsazení sklo, papír a plasty.
Separovaný sběr je v současné době kon-
trolován v pěti stupních: 
� Měrnou tabulkou separovaných surovin,
která je stanovena pro každou komoditu
a denně porovnávána se skutečnými vý-
sledky odevzdaných surovin dle vážních
lístků. � Vnitřní kontrolou RPS-Ekologie
na území MČ Praha 3 čtyřikrát týdně.
� Kontrolou pracovníků Pražských služeb,
a.s. � Kontrolou pracovníků Odboru

zeleně a ochrany prostředí ÚMČ Praha 3.
� Kontrolou pracovníků odboru infra-
struktury Magistrátu hl. m. Prahy.
Od 1. 8. 2001 připravujeme mobilní úklid
stanovišť separovaného sběru tak, jak je již
s pozitivními výsledky zkoušen na území
MČ Praha 4 a 10 a do poloviny měsíce
června budou všechny vozy svážející papír
a plasty označeny oboustranně. O těchto
skutečnostech budete informováni na na-
šich stránkách www.rps-ekologie.cz. 
V případě, že budete mít pocit, že naše po-
sádky sesypávají složky separovaného sbě-
ru do jednoho svozového vozidla, volejte
prosím přímo na můj mobil 0602 363 938.
● Další dopis nám předala spolu s hezkými
výkresy 3. B ze ZŠ Žerotínova: Od první
třídy jsme se zapojili do recyklace odpadů.
Třídili jsme použitý papír a zúčastnili se
projektu „Les“, kde jsme si hned promítli
důsledky naší pomoci přírodě. Od druhé
třídy třídíme také plasty a ke dvěma krabi-
cím přibyla letos třetí - na odpad hliníkový.
Asi měsíc poté sbíráme zátky od PET lah-
ví, které se využívají ke stavbě průlezek
a ohrádek na hřiště pro handicapované dě-
ti. Naplněné krabice děti odnášejí do kon-
tejnerů a doufáme, že neskončí na společ-
né (směsné) skládce. Dvakrát jsme se již
zúčastnili festivalu „Den Země“, zkusili si
výrobu ručního papíru (a viděli tak recyk-
laci v praxi)... Jsme moc rádi, že se o eko-
logii, třídění a recyklaci mluví stále více -
tato akce je toho důkazem, další šancí pro
ZEMI. (Podepsána celá 3. B.)

●

Jak vidíte, ohlasů máme opravdu hodně
a těšíme se na všechny další. Pište nám, co
již na vaší škole děláte nebo s čím chcete
pomoci. V dalších číslech RN budeme pra-
videlně věnovat prostor této tematice.
Napište nám také o tom, jak se vám líbil
výlet, co nového jste tam poznali a klidně
připojte i nějakou vyvedenou fotografii.
Těšíme se na všechny vaše dopisy!

●

Za spolupráci na projektu bychom rádi
poděkovali: Daně Muškové za promptní ře-
šení organizačních zádrhelů, M. Kozumplí-
kové za představení projektu ředitelům škol
a školek, firmě IMP servis za účast a kon-
tejnerek k losování, firmě RPS-Ekologie za
vyslání svých pracovníků k losování, CK
Hanka za širokou nabídku výletů, Výtvarné
škole V. Hollara za grafické zpracování cen,
plakátů a přípravu obrázků k výstavě,
studentkám T. Parákové a I. Kolaříkové
z 2. A za vyzdobení zasedací síně, kde se ce-
ny předávaly, a určitě jsme na někoho zapo-
mněli (v tom případě promiňte)...

Stáňa Peričová, 
foto Jan Dostál a Eva Horníčková

Městská police
mezi dětmi

Třídění + recyklace = šance pro budoucnost

Kapela Špalíček předvedla profesionální výkon

Takhle to vypadalo v redakci těsně
před uzávěrkou

Panák z recyklovatelných materiálů
zve na výstavu ve foyeru radnice

Při losování bylo v zasedací
síni radnice docela rušno
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Vážení čtenáři,
máme radost z každého vašeho dopisu, protože nám
tak pomáháte v naší práci a snaze přinést co nejví-
ce informací, které by vás zajímaly. Současně jsou
dokladem, že naše noviny opravdu čtete. Pokud se na
nás obrátíte s dotazem, snažíme se odpovědět nebo poradit, na koho se
s daným problémem obrátit. Pochopitelně, že největší radost nám udělá,
když naši práci oceníte. A protože sdílená radost je radost dvojnásobná,
dovolte ocitovat úryvek z dopisu paní L. P. z Hollarova náměstí, která nám
v závěru dokonce věnuje veršovanou gratulaci ke 120. výročí povýšení
Žižkova na město. Za básničku i fotografii TV věže se šplhajícími mimin-
ky moc děkujeme a z dopisu vyjímáme: Vážení, posílám upřímně srdečný
pozdrav celé redakci. Ráda Vám sděluji svůj názor, že Vaše Radniční novi-
ny jsou nejlepší svého druhu. Tolik zajímavých informací se nenajde v žád-
ných novinách z jiných obvodů... ● Potěšil nás také mail paní Svobodo-
vé, vedoucí Centra SZP: Celé redakci děkuji za zveřejnění informace
o centru. Okamžitě začali chodit další klienti s výstřižkem v ruce. Jsem rá-
da, že díky Vám všem nezůstali bezprizorní a našli k nám cestu. ● Stejně
tak milý byl mail režiséra Martina Skyby, autora pořadu „Za každým
pomníčkem příběh“, odvysílaném v květnu na ČT2. Ve svém dopise se
zmiňuje o RN č. 4: Číslo je pěkné a čtivé, takže snad Vám je v pětce svým
povídáním nepokazím (text na str. 2). ● A zcela na závěr čestvý ohlas na
speciální vydání Radničních novin od paní Aleny Šenkové: Mnohokrá-
te díky za vydání Žižkovských novin. Je jen škoda, že toto je mimořádné čís-
lo, myslím, že historie a život Žižkova a Královských Vinohrad je natolik
bohatá a zajímavá, že by určitě stálo za zamyšlení prezentovat určitá ob-
dobí dějin podobným způsobem a hlavně častěji. Myslíme si totéž a bude-
me se snažit toto její přání uskutečnit.
Ovšem abychom to s chválením sebe sama nepřeháněli, připojujeme na
závěr dotaz, jistě aktuální pro mnohé z vás: Prosím o radu, na koho se ob-
rátit s dotazem, zda se uvažuje o vybudování zastřešené čekárny na do-
pravní prostředky u Vinohradského hřbitova...
Zjistili jsme, že čekárny MHD dnes převážně zřizuje a provozuje společ-
nost JCDecaux na základě smlouvy s pražským magistrátem. Ne všude je
možné moderní kryté čekárny umístit, ať již z důvodů stavebních (nedo-
statečná plocha území), nevyjasněných majetkových poměrů či plánova-
né výstavby. To se týká např. zastávek u Olšanských hřbitovů a u straš-
nického krematoria, kde jsou čekárny pouze v jednom směru. V ulici
Želivského se naopak ještě v tomto roce má vybudovat krytá čekárna v o-
bou směrech. Jak nám dále sdělil technický investor JCDecaux, před Vi-
nohradskými hřbitovy směrem do centra se zatím s krytou čekárnou ne-
počítá, protože zde v současné době - v souvislosti s výstavbou sportovní
Multiarény - stále probíhá územní řízení. Jeho výsledkem bude územní
rozhodnutí a až po vydání stavebního povolení bude možné o příp. zříze-
ní nového přístřešku uvažovat. Návštěvníci Vinohradských hřbitovů bu-
dou proto nuceni vyčkat, jaký verdikt bude o této kontroverzní stavbě na-
konec vynesen. E. Horníčková a S. Peričová

Pí‰ete nám...

Zpíval Janek Ledecký a já s ním plně souhlasím.
Vědci nedávno vyslovili domněnku, že zvířata jsou
mnohem inteligentnější, než se původně myslelo,
a já si neodpustím toto tvrzení ještě rozšířit. Jaro je
v plném proudu, všechno kvete, je čas lásky a hlav-
ně čas plných hnízd. Po dlouhodobém, soustavném
pozorování zvyklostí v ptačí říši, jsem došla k po-
znání, že také ptáci jsou mnohem chytřejší, než se

všeobecně soudí. (Prý se již naučili napodobovat vyzvánění mobilů!) My jsme celou zi-
mu sýkorkám sypali slunečnicová semena a bylo například dojemné, jak disciplinovaně
čekaly, až na ně přijde řada. Ne však pohodář zvonek zelený, který se v krmítku pohodl-
ně usalašil, lelkoval, vybíral si ta nejlahodnější sousta a nedočkavě pípající, hladovou
sýkorčí frontu s přehledem ignoroval. Sýkorky i ostatní ptáci si na pravidelný přísun dob-
rot tak navykli, že už od časných ranních hodin reklamovali prázdné krmítko a po jeho
naplnění se postarali o bleskurychlé rozšíření této nadmíru pozitivní informace do širé-
ho okolí. Stinnou stránkou této naší bohulibé činnosti však byla neuvěřitelná balkonová
spoušť. Slunečnicová semena jsem sbírala doslova po celém bytě, o potkanech hlídkují-
cích pod naší lodžií a vlezlých holubech nemluvě. Nepomohli jsme si ani inovací v po-
době tukové koule, která se nám původně zdála po všech stránkách praktičtější. Sýkory
se nad ní nejprve ofrňovaly, ale když jim bylo jasné, že nic jiného se už servírovat nebu-
de, pustily se milostivě i do ní. Bohužel záhy seznaly, že obsahuje i neatraktivní obilná
semena, a ta byla po krátkém čase opět mezi námi. Odměnou za naši péči byl sborový
ptačí zpěv utichající až v pozdních nočních hodinách a s náramnou vervou nastupující
v době, kdy každá rozumná bytost ještě vychutnává slast spánku.
Zajímavé bylo zjištění, že venkovští ptáci v okolí našeho rekreačního stavení nejsou ani
zdaleka tak vybíraví (tukovou kouli přijali ihned a bez reptání) a že nás neničí hladovým
pokřikem, mají-li krmítko prázdné. Jsou zkrátka disciplinovanější a skromnější. Také si
nás již na podzim vyhlédl vysokomýtský kos a shledal, že právě my jsme tou rodinou, kde
bude jemu i jeho potomkům na jaře nejlépe. Ve slunečných květnových dnech nás tedy
přivítal hlasitým zpěvem a tak dlouho kolem nás hopkoval, až nám bylo jasné, že si pře-
je pochlubit se třemi čerstvými potomky. Klidně sbíral žížaly, které jsem mu při pletí za-
hrádky házela, a odnášel si je do hnízda pod naší střechou. (Maně jsem si vzpomněla na
loňské hnízdo čermáků, kteří mi ani nedovolili vyjít v klidu na zápraží a bojovně na mě
celou dobu pokřikovali, ať se klidím, protože tady jsou přece děti!) Ale tenhle táta kos
nám prostě dovolil sdílet s ním jeho teritorium. Zvědavě nás okukoval a kontroloval, co
právě děláme. Po posekání trávy už ani nelétal, ale nadšeně cupkal za námi a sledoval,
jestli z toho zas něco dobrého nekápne. Večer, když už jeho děti spaly, usedal na vysoký
stožár a prozpěvoval si z plných plic, snad z pocitu dobře vykonané práce a celkové spo-
kojenosti se životem. Když jsme po prodlouženém víkendu odjížděli do Prahy a já se
s ním loučila, chytře po mně pokukoval chvíli jedním a chvíli zas druhým očkem a pak
mě vyprovodil až k plotu, aby se sám přesvědčil, jestli máme opravdu všechno naložené
a doopravdy odjíždíme. Zkrátka pochopil, o co tu jde. Jestli byl rád nebo ne, to se nedo-
vím, ale myslím si, že mu budeme chybět. Třeba při tom, až jeho kluci jako buci (nebo
holčičky celá máma) poprvé poletí na obhlídku naší zahrady. A ať mi nikdo netvrdí, že
jenom člověk má patent na rozum! Eva Horníčková

Dnešní Žižkováci bydlící v blízkosti této rušné křižovatky se nad fotografií přibližně z ro-
ku 1959 mohou jen smutně zasnít. Na Ohradu tehdy ještě jezdila Koněvovou ulicí devít-
ka, automobilů bylo jako šafránu a dalo se tu volně dýchat. Nezaměnitelnými dominanta-
mi známé křižovatky dodnes jsou dva zaoblené nárožní domy postavené v roce 1931
stavitelem Václavem Drncem. Jeden z nich (č. 114/1743) patřil od roku 1939 Žižkovské Li-
dové záložně, později spořitelně. Asi v roce 1961 však tuto budovu poničil výbuch plynu,
a tak musela projít rekonstrukcí. V březnu roku 1967 byla otevřena již jako hotel Vítkov,
z jehož široké nabídky služeb je možné si vybrat i dnes. E. Horníčková, foto J. Javůrek

V nejrůznějších uměleckých žánrech Žižkov najdeme, ale operní tvorba se mu zatím vyhýbala. Až do února 2001, kdy byly v rámci fes-
tivalu Opera 2001 v Kolowratském paláci uvedeny „Žižkovské dvojzpěvy“ (po své premiéře na hudebním festivalu Nekonvenční žiž-
kovský podzim v listopadu 2000). Autorem tohoto dílka v délce 45 minut je Šimon Voseček, student skladby na Pražské konzervatoři.
Své operní skeče napsal na libreto Jana Panenky, mj. dramaturga Národního divadla v Praze. Námětem jsou tři skeče, kratičké příběhy,
které skončily před soudem. V prvním se pan Trmejš, mistr holičský ze Žižkova, dostane do hádky s Bobem, uchazečem o ruku Trmej-
šovy dcery Hedvičky. Pepíkovitý Bob nemá zájem o vzletné projevy holiče, který básní o nikdy nespatřené Pikardii, a radši by se dal do
lákavě vyhlížejícího oběda. Vzniklý slovní spor skončí Trmejšovým výpadem a úprkem možného ženicha. Ve druhém skeči brání stará
panna Upejpová kredenc, vystavenou ve výloze obchodu v Cimburkově ulici, před možnými zájemci o koupi. Má ji totiž už 35 let vy-
hlédnutou pro případ vlastní svatby, ke které ovšem stále nenachází vhodného partnera. Nepřipouští si skutečnost, že prodanou kredenc
obchodník vždycky nahradí jiným výrobkem téhož typu, ani to, že se jiné dívky mohou vůbec někdy vdát. Poslední mladičkou zájem-
kyni o kredenc dokonce napadne deštníkem a její utrhačné řeči skončí opět před soudem. Třetí soudnička se odehrává přímo před sou-
dem. Pan rada je už unaven věčnými líčeními, v nichž řeší urážky na cti, za které se žalují paní Kosinová, Zdrápaná Terka, štěkna zva-
ná Capouch rozježenej, chlupatej a neučesanej, Stará Dorota a Nosatá Mařena. Jejich smíru dosáhne pan rada bleskurychle tím, že
hádavé žižkovské paničky začne oslovovat „dámy“ a při projevu užívá kouzelné slůvko „apropó“. Konsternované paničky odcházejí ze
soudní síně usmířeny, prostě jako pravé dámy. Soudničky jsou proloženy dvěma hudebními interludii věnovanými neveřejnému líbání

v koupelně a Anně F. Pěvci se v té době proměnili v kulisáky
a vyměnili dekoraci i nábytek. Hlavní úlohy ve skečích připad-
ly dvěma zpěvačkám, které do dějů uvádějí: odtud také název
„Žižkovské dvojzpěvy“. Hudebně i výtvarně bylo představení
Pražské konzervatoře laděno do dob první republiky, muzikolo-
gové by jistě ve svěží hudbě Šimona Vosečky nalezli náznaky o-
perních skladeb té doby. Dobře se poslouchala a dala vynikají-
cí příležitosti pěvcům, studentům pěveckého oddělení. Všichni
se jich zhostili výtečně, v malém prostoru sálu Divadla Kolow-
rat jim bylo rozumět a dobře i hráli. Nejvíce se samozřejmě do
paměti diváků zapsaly první a druhá zpěvačka, Zdeňka Hojko-
vá a Barbora Velehradská. Šestičlenným orchestrem byl komor-
ní soubor členů Dobrovolného spolku Milovníci opery, řízený
Robertem Jindrou. Scénu navrhla v expresionistickém duchu
Eleonora Krejčí: její zadní šedobílé prospekty připomínaly sta-
ré německé expresionistické filmy. Diváci se dobře bavili a zá-
věrečný potlesk tomu odpovídal. Doufám, že tato malá opera-
buffo nezapadne a objeví se někdy i na velkých scénách, třeba
spolu s některou slavnou operní aktovkou. O jejím úspěchu ne-
pochybuji, a jistě i roduvěrní Žižkováci prominou satirický ob-
sah skečů. Dr. Zdeněk Šesták

Sdružení Portus pořádá druhý ročník unikátního projektu
„Akce cihla“. Od 2. května si mohou sympatizující dárci za-
koupit cihly na stanovištích v centru Prahy. Finanční pro-
středky budou použity na dokončení domu čp. 74 v obci
Slapy, kde vzniká chráněná domácnost pro lidi s mentálním
postižením. Z výtěžku z loňské sbírky (více než 3 miliony
Kč) je financována rekonstrukce přízemí domu pro chráně-
nou domácnost, do kterého se v červnu 2001 nastěhuje prv-
ních pět obyvatel - lidí s mentálním postižením. V průběhu
stavby byly použity i benefiční cihly, které občané věnova-
li v rámci prvního ročníku sbírky. Letošním cílem je zajistit
finanční prostředky na půdní vestavbu, což umožní nastě-
hování dalších obyvatel s handicapem a zřízení chráněné
dílny. Chráněná domácnost umožní svým obyvatelům život
v přirozeném prostředí mimo ústav a dosažení co největší
samostatnosti. Obyvatelé domácnosti se podle svých mož-
ností budou moci zapojit do všech běžných každodenních
činností, jako jsou nákupy, vaření, praní apod Cihly s logem
„Akce cihla“ si za 100 Kč můžete až do 15. června zakou-
pit nejen v centru Prahy (Václavské náměstí, Příkopy, Praž-
ský hrad), na internetovém portálu msm.atlas.cz, ale také
u nás v redakci Radničních novin, v Lipanské 7. Loni jsme
ze Žižkova poslali na Slapy přes dvacet cihliček, a tak se tě-
šíme a doufáme, že i letos společně pomůžeme dobré věci
a dobrým lidem. -pú-

V dubnu dominovala v soutěži o Pohár
starosty košíková. Velmi dobrou úroveň
měl turnaj chlapců, hrálo se rychle a dů-
razně a akce nepostrádaly přesné potové
zakončení. Družstva hrála podle vylosová-
ní ve skupinách. Jejich vítězové ZŠ Jeseni-
ova, Lupáčova a překvapivě Vlkova po-
stoupily do finále. A bylo se na co dívat -
kromě kvality nepostrádalo vzruch ani ner-
vovou labilitu. Ta nakonec ve vyrovnaných
duelech rozhodla. Prvenství si vybojovali
chlapci z Lupáčovky před Jeseniovou a Vl-
kovou. ● V kat. st. žákyň měřilo své síly
9 družstev. Kvalita jejich umění byla roz-
dílná, přesnost při střelbě nahradil elán
a mnohdy až přehnaná bojovnost. Vítězové
skupin, kupodivu stejní jako u chlapců, po-
stoupili do boje o mety nejvyšší. Výrazně
v něm kralovala děvčata ze ZŠ Lupáčova,
která zatížila konta svých soupeřek 128

body. Stříbrnou příčku získala Vlkovka,
bronzovou Jeseniova. ● V dubnu vyvrcho-
lil turnajový seriál fotbalu pod střechou.
Hrála jej čtyřčlenná družsva ml. žáků se
speciál. míčem s nižším odskokem. V kaž-
dém družstvu se objevil nejméně jeden fot-
balový kouzelník a za některé akce by se
nemuseli stydět ani fotbaloví profesionálo-
vé. Ve finále vítězů skupin byla při chuti
Chelčického, která se trefila do černého 8x,
druhá Pražačka, třetí n. Jiřího. ● Své brány
otevřela i Žižkovská liga škol malé kopa-
né. Její podzimní leader, FC Jiřák, přišel
pro neoprávněný start hráče o všechny bo-
dy a klesl na dno tabulky. Do jara nejlépe
nevykročil ani druhý favorit Real Vlkova.
Naopak jarní Ligu střeleckou potencí uví-
tala Lupáčova a Lobkovicovo n. Z prvního
vítězství se radovala i Pražačka. Do čela ta-
bulky střelců se s 11 trefami vyhoupl Stří-
žek ze ZŠ Jeseniova. ● Ve Velikonočním
turnaji ve stolním tenisu v kat. ml. žáků
zvítězil M. Vřešťal ze ZŠ Chelčického, ve
starších O. Sládek ze ZŠ Pošepného. -vk-

Dne 22. 4. v nočních hodinách byli strážníky MP omezeni na osobní svobodě dva mladíci ve věku 22 let, kteří
v ulici Roháčova poškozovali zaparkovaná motorová vozidla. ● Dne 30. 4. v nočních hodinách hlídka strážníků
MP spatřila muže středních let, který v ulici Rokycanova a Jeseniova úmyslně zapaloval plastové popelnice. Muž
byl strážníky omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR.
Prevence se musí vyplatit
Policejní specialisté, zaměření na mládež a pracující na různých úrovních OŘP Praha 3, se v roce 2001 ve zvýšené míře
snaží preventivně působit na děti a mládež. Práce specialistů Služby kriminální policie a místních oddělení Jarov a Žižkov je zaměřena
zejména na zákl. školy. Prevencí se policisté začali ve větší míře zabývat nejen proto, že rok 2001 byl vyhlášen Mezinárodním rokem

juniorů, ale i proto, že práce s dětmi a mládeží se nejen po-
licii, ale i celé společnosti, musí vyplatit. Od března policisté
pořádají pro žáky přednášky a besedy na téma práce Policie
ČR, prevence sociálně patologických jevů ohrožujících mlá-
dež a věnují se i bezpečnosti dětí doma i na ulici. Přednášky
pro žáky 4. a. 5. ročníků zákl. škol pobíhají po celý letošní
rok. Některé přednášky s následnou besedou se konaly i na
policejních útvarech obv. ředitelství, kde se děti seznámily
s policejní výbavou i prostředím, ve kterém policisté pracu-
jí. Děti mají zájem o policejní vybavení, ochranné pomůcky
a donucovací prostředky. Besedy přinášejí nové poznatky
nejen dětem, ale v mnoha ohledech obohacují i samotné po-
licisty. pplk. Jiří Neuwirth, ředitel OŘP Praha 3

Přednáška a beseda s žáky ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad usku-
tečněná v budově OŘ PČR P-3

Vzpomínejte s námi

SPORT

ÎiÏkov koneãnû i v opefie

Akce CIHLA 2001

Policie informuje

Letošním hlavním pořadatelem PIVOBRANÍ, které se pod názvem ViŽiLi (Vinohrady,
Žižkov, Libeň) koná 15. a 16. června v parku Podviní ve Vysočanech, je MČ Praha 9.
Městské části Praha 2 a 3 se spolupodílejí finančně. V pátek 15. června zahájí program
ve 14 h Žižkovanka, v 15 h starosta Vl. Řihák symbolicky narazí soudek piva, dále
vystoupí Strahovanka, 0609, M. Tankwey s kapelou a od 20 h skupina Krausberry.
V sobotu 16. června začíná program od 10 h pivním čepováním s Dechovým orchestrem
Junior, Duo MM. V programu, který potrvá až do nočních hodin, ještě mj. vystoupí
Žižkovanka, Strahovanka, David Murphy Blues Band, M. Tankwey a 0609. Kromě
hudebních vystoupení slavnostně přivítá v 15 h moderátor Zbyněk Merunka starosty
všech tří městských částí. redakce

Pivobraní tentokrát na Praze 9

Na ptáky jsme krátký...

Prodej cihel podpořila
i herečka Klára Issová

Z uvedení opery na festivalu Nekonvenční žižkovský podzim
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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

■ ZŠ Perunova 6 připravuje pro šk. rok
2001/2002 rozšíření mimoškolní činnosti
pro žáky školy i veřejnost projektem Vz-
dělávání pod střechou Perunky. Žáci
mohou navštěvovat kroužky informatiky,
keramiky, sportovní, výtvarné, dramatické
výchovy, cizích jazyků (angličtina, němči-
na), turistický aj. Dále kurzy hudební
(zobcová flétna, klavír), jazykové (anglič-
tina, němčina) a řidičský kurz na malé mo-
tocykly. Info a přihlášky v kanceláři školy
673 102 96 a na http://perunka.euweb.cz.
■ Prodám kočárek - golf. hole (500 Kč,
s pláštěnkou), dětskou vysokou židli
(IKEA, 100 Kč), tříkolku CAM - téměř
nová (400 Kč). Tel. 900 43 856 (večer),
2272 2396 (9-18h), 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 osmidírkové Martensky, téměř
nové, černovínové, č. 7. Tel. 0604 54 12 56
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 627 75 03,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková
■ Máte zájem zredukovat svou váhu?
Poskytujeme nezávislé informace. Pí Ma-
rie Tel. 24 81 31 25 (9 - 15 h)
■ Obchodní firma nabízí uplatnění 5 lidem
ve velkoobchod. maloobchod. a odbytu.
Kontakt: 24 81 31 25, 9 - 15 h, pí Šimková
■ VŠ s odbornou praxí učí NJ.Tel.69 76 941
■ 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
■ DESIRE - nové nehtové studio!! Solári-
um, ergoline, kavárna. P-3 Boháčova 80.
Tel. 6971032, 0737 859 595

■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
0602 212 089
■ 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
■ Opravy praček Whirpool, Tamat
a Tatramat. Tel. 684 06 61, 0603/360 136
■ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, možno i úklid
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK 
za sucha i za mokra přístr. Rainbow.
Tel. i zázn. 80 76 35, 0607 240 407, 
0602 954 439
■ Kvalitní • obkladačské • zednické
• instalatérské • malířské • lakýrnické
• střešní práce. 
Tel. 0603 349249, 0603 349 249
■ Astrologické poradenství, výklad ta-
rotových karet i po telefonu. Ing. Vo-
ráčková tel . 627 65 07, 0607 679 674
■ Rekonstrukce bytů + kanceláří.
Tel. 0602 212 089
■ 1+1 I. k. 64 m2, hala , komora, terasy,
P7, udrž. s majit. za byt v P3, dopl.
možný. Tel. 80 88 18
■ Rodina s dětmi hledá byt 2+1 a větší
min. 75 m2, P3 a okolí, do 1,5 (1,7) mil.
Kč. Pouze OV i panel. možno uvolnit 1+1
v P3. Tel. 717 37 467
■ Vyměním státní 1+1, 35m2, I. kat.,
6. patro, 2 výtahy, P3 - Jarov za větší,
nejlépe P3. Tel. 0608 630 827
■ Výtvarník hledá pracovnu(atelier) ales-
poň 20 m2. Tel. 22 51 46 35, 0606 848 564
■ St. garsoniéru I. kat. výtah i jako 1+1
v Baranově ul. P-3 za 2+1 v téže lokalitě.
Tel 0603 944 110
■ Koupím členská práva a povinnosti ve
vztahu k Lidovému bytovému družstvu
Praha 3. Převod dohodou o převodu člen-
ských práv a povinností podle §230 obch.
zák. cena dohodou. Tel. 0608 038 547
■ Vyměním 1+1 jako 2+kk, 60m2, maj. 
P-3, zrekonstruováno, 2.p., výtah, balkon
5 m2, komora, za 3+1, 4+1, P- 2, 3, 10, od
3.p. výtah. Tel. 717 72 731

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

ZDARMA ZMĚŘENÍ ZRAKU PŘI NÁKUPU NOVÝCH BRÝLÍ.
Poskytujeme veškeré služby v oboru oční optiky, 

aplikujeme kontaktní čočky.

Vinohradská 118, Praha 3, objednávky na tel./fax: 71 73 40 22
Minská 7, Praha 10, objednávky na tel.: 71 72 45 93

Výběr brýlových obrub již od 150,– Kč.
Otevřeno: po – pá 8 – 18 hod.

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

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

(blok mezi ulicemi Jičínská a Sudoměřská)

tel.: 22 72 25 16

Kvalitní vína za rozumnou cenu.

Literatura o víně, CD s moravskou hudbou.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

OTEVÍRÁME V KVĚTNU!

■ Vyměním stát. byt 2+1, sídliště Jarov za
větší. Tel. 848 18 145
■ Pronajmu nově rekonstruovaný sklepní
prostor 22 m2, nová dlažba, elektrovytápě-
ní, WC, přípojka na telefon, bezpečnostní
dveře. Vhodná pro kanceláře za 3 400,- Kč
Tel. 717 70 530, mobil 0603 203 851
■ Vym byt 2+1. WAW, za podobný i men-
ší v privatizaci. Tel. 697 49 67
■ Přenechám zahrádku v Libni 533 m2. 
Info. 0313/632 186, 0602 240 771
■ Nebytové prostory v přízemí nájemního
domu v centru města na Praze 3 jsou k pro-
najmutí. Plocha 55m2, 2 místnosti a sociální
zařízení, aku topení a zabezp. zařízení. 
Cena dohodou. Kontakt: tel. 62 75 102,
679 11 583, 227 22 190

Nabídka
Sudová vína suchá a polosuchá 34,- Kč/l
Polosuchá  stolní vína od 44,30 Kč/l
Polosladká odrůdová od 47,40 Kč/ láhev 
Suchá odrůdová od 51,30 Kč/ láhev
Ročníková (archivní) odrůdová vína 
od 78,80 Kč/láhev 0,75 l

Dárková balení-vína balená v dřevěných no-
sičích od 300,-/ks

Vinotéka, Baranova 6 
vchod z ul. Přemyslovská, Praha 3

Otevřeno :
Po - Pá 12- 20 h, So 9-12 h

N O V Ě  O T E V Ŕ E N O
P R O D E J  K VA L I T N Í C H  M O R AV S K ÝC H  V Í N

Z e  4  o b l a s t í , z a  d o b r ý  p e n í z  ● D o v o z  p ř í m o  o d  M o r a v á k a

R E S T A U R A C E

SONORA
PŘI ODEVZDÁNÍ NAŠEHO INZERÁTU

20 % SLEVA
NA MEXICKÉ SPECIALITY
NABÍDKA PLATÍ DO 30.6. 2001

Radhošťská 5
Praha 3
Tel: 227 11 029

Po - Pá 10 - 24
So, Ne 11 - 24

• Navštivte nás osobně
Žižkovo nám.- Křišťanova 2, Praha 3
• Zatelefonujte
Tel.: 22714626
• Vybírejte na internetu
www.dasis.cz

Chorvatsko
Čechy 
Slovensko
Itálie
ŠpanělskoPři zakoupení týdenního 

zájezdu získáte film 

EQUICOLOR jako dárek !

DASIStour Last 
minute
☎
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5
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 26. 6.

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 4. 6. každé pondělí a středu od 14 do 18 hod. Zápisový týden: 25.-28. 6.
PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

KLUB KULIČKA
Klub kulička s míšou - pro děti od 2,5 let, po-čt 9-12 hod. ● Jednotlivé pestré dopolední
programy pro děti od 2,5 let s malováním, cvičením , zpíváním a s pohádkami, každý den
je tematicky zaměřen.
Cílené odpolední programy 
Kulička s malováním a keramikou, Kulička s tanečky, Kulička s angličtinou a keramikou,
Kulička s flétničkou a keramikou, 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, aero-
bic, dopolední kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi
psaní na PC, jazykové kurzy ● stolní tenis pro všechny - otevřená herna pro děti i dospělé
každý všední den od 9 do 21 hod.
PRÁZDNINY 2001 – DUHOVÉ LÉTO S TROJKOU
program pro děti od 5 do 15 let, které tráví část prázdnin v Praze, turnusy týdenní, mož-
nost 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

KURZY ARTETERAPIE 
Čt 21.6. od 18.15 h, cena: 60 Kč
pro mládež i dospělé, praktický seminář
Info: P. Červenková
AKCE
DEN DĚTÍ s kapelou RULETA BAND 
Čt 31.5. od 14 h, vstup volný, soutěže, disko-
téka, odměny  Info: J. Smejkalová 
AKADEMIE
Čt 31.5. od 17 h vstupné 20 Kč
(přehlídka činnosti zájmových kroužků)
ZVEME DÉTI, RODIČE A OSTATNÍ
PŘÍZNIVCE DDM Info: J. Smejkalová
PLÁŽOVÁ DISKO – TRYSKO
Ne 17.6. od 16 h, vstupné 30 Kč, disko a ji-
né hrátky pro děti ZŠ  Info: Z. Pipková
VERNISÁŽ VÝSTAVY KERAMIKY
Po 18.6. od 17 h, vstup volný. Prodejní
výstava do 22. 6. Info: K. Němcová
KLUBY
INTERNET KLUB 
Po od 19 h Út, Čt od 13.30 h, od 19 h, resp.
20 h, rezervace den předem/ osobně, telefo-
nicky, cena: 10 Kč/za půlhodinu, možnost
využití i pro školy v individuálních termí-
nech  Info a rezervace: J. Chmel
POZNÁVÁME HRADY - KONOPIŠTĚ
Po 11.6. od 14.30 h beseda k výletu
So 16.6. od 7 h klubový výlet, akce je určena
pro děti ZŠ, cena: 60 Kč Info: Z. Pipková

LETNÍ TÁBORY
Olivětín u Broumova cena: 3400 Kč
termín: 30.6.-14.7. nebo 15.7.-29.7. Info:
J. Bendová, Z. Pipková, program: rekreačně
zábavný, kouzelník, motokáry, koně …
Černovice u Tábora cena: 2150 Kč
termín: 8.8.-15.8. Info: V. Kotrba, program:
soustředění stolního tenisu, jiné sporty
v ceně táborů jsou zahrnuty doprava, ubytování
v pevných objektech, strava, pedagogický, zdra-
votní dozor, pojištění a veškeré náklady spojené
s programem

AKCE V PRAZE - léto pražských dětí
akce v Praze a blízkém okolí
BAREVNÝ TÝDEN
termín: 2.7. - 4.7. cena: od 130 Kč/ den
program: rekreačně-sportovní - výlety ke ko-
ním a do okolí Prahy, koupání v bazénu
s toboganem aj.
KERAMICKÝ TÝDEN
termín: 9.7. - 13.7. cena: od 160 Kč/ den
STŘEDOVĚKÝ TÝDEN
termín: 16.7. - 20.7. cena: od 130 Kč/ den
FOTODÍLNA
termín: 20.8. - 24.8. cena: od 190 Kč/ den
výlety do okolí Prahy
TÝDEN S TENISEM
termín: 27.8. - 31.8. cena: 1200 Kč
KONTAKTUJTE NÁS JIŽ TEĎ

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

â E R V E N

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

Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
3. ne 16 a 19 h Švestka
5. út Akt
6. st Záskok
8. pá Posel z Liptákova

10. ne 16 a 19 h Blaník
12. út Hospoda na mýtince
13. st Němý Bobeš
14. čt Švestka
15. pá Švestka
17. ne 16 a 19 h Záskok
DIVADLO KONZERVATOŘE

4. po M. Calábek: Zavraždění svaté
Celestýny

11. po Labiche, Courteline: Vražda na u-
helném trhu a tichá domácnost
18. po R. Patrick: Kennedyho děti
25. po Konzervování
HOSTÉ ŽIZKOVSKÉHO DIVADLA

2. so 16 h Pohádková říše Claireton chorale
19. út M. Kabeláčová: Taneční večer 

s M. K. Dance

Pokladna ATRIA - předprodej zahájen
23. 5. (otevřeno ve dnech konání koncertů
hodinu před začátkem). Telefonická rezer-
vace vstupenek na č. 22721838. 
PŘEDPRODEJ TICKETPRO. 

6. st 19.30 SPIRITUÁL KVINTET 

7. čt 19.30 GRAN DUETTO
CONCERTANTE - J.
RIEDLBAUCH - flétna, M.
KLAUS - kytara

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

14. čt 19.30 SMÍŠENÝ SBOR JOSEFA
VYCPÁLKA

18. po 19.30 BENEFIČNÍ KONCERT
Integračního centra ZAHRADA

19. út 19.30 PENGUIN QUARTET 
22. pá 19.30 ENSEMBLE MARTINŮ

světová premiéra skladby J. Temla
23. so 15 MILOSTNÉ PÍSNĚ A ÁRIE

D. DEMUTHOVÁ, V. JELÍNEK
PRO SENIORY SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 10 KČ !!!
25. po 19.30 ŠKAMPOVO KVARTETO

a host - NAOKO SHIMIZU - viola
Ostatní akce:

5. út 19 ZUŠ Šimáčkova - varhanní koncert
11. po 18 ZUŠ Cukrovarská
12. út 18.30 ZUŠ Tuklatská
20. st 18.30ZUŠ Trhanovské nám.

VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin 
1. 6. - 30.6. KAREL FRANTA - ilustrace
pro děti, obrazy

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

1. út 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ
VZTAH

AKI KAURISMÄKI
1. pá 18 JUHA

20.30 zahájení přehlídky
LENINGRADŠTÍ KOVBOJOVÉ
DOBÝVAJÍ AMERIKU + TOTAL
BALALAJKA SHOW

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

NABÍDKA kroužků pro školní rok 2000/2001

2. so 18 DRŽ SI ŠÁTEK TAŤJÁNO
20.30 MRAKY ODTÁHLY
23 LENINGRADŠTÍ
KOVBOJOVÉ DOBÝVAJÍ
AMERIKU

3. ne 18 a 20.30 ZLOČIN A TREST
4. po 18 a 20.30 CALAMARI UNION
5. út 18 a 20.30 STÍNY V RÁJI
6. st 18 a 20.30 HAMLET PODNIKÁ
7. čt 18 a 20.30 ARIEL
8. pá 18 a 20.30 DĚVČE ZE SIRKÁRNY

23 TOTAL BALALAJKA SHOW
9. so 18 a 20.30 SMLOUVA S VRAHEM

23 LENINGRADŠTÍ
KOVBOJOVÉ DOBÝVAJÍ
AMERIKU

10. ne 18 a 20.30 BOHÉMSKÝ ŽIVOT
11. po 18 a 20.30 LENINGRADŠTÍ

KOVBOJOVÉ POTKÁVAJÍ
MOJŽÍŠE

ISLAND
12. út 18 ANDĚLÉ VŠEHOMÍRA

20 ISLANDSKÁ PAMĚŤ –dokument
P. Kouteckého na námět J. Buriana

RESPECT
13. st 18 a 21 UNDERGROUND
14. čt 18 a 20.30 SANGUE VIVO

15. pá 20 11. FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ ANEB
PODPORUJTE SVÉHO ŘEZNÍKA
– festival pantomimy, improvizace,
pohybu a mluvy

16. so 18 a 20.30 Dr. DIVNOLÁSKA
ANEB JAK JSEM SE NAUČIL
NEDĚLAT SI STAROSTI A MÍT
RÁD BOMBU
23 SLEPIČÍ ÚLET

17. ne 18 a 20.45 VYSNĚNÝ ŽIVOT
ANDĚLŮ

18. po 18 a 20.45 BRATŘÍČKU, KDE JSI
19. út 18 a 20.30 TŘI BARVY – MODRÁ

/FK/
20. st 18 a 20.30 TŘI BARVY –

ČERVENÁ /FK/
21. čt 18 SATYRICON

21 SALÓ ANEB 120 DNÍ
SODOMY /FK/

22. pá 18 a 20.30 BÍLÁ VDOVA
23 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR

23. so 18 a 20.30 BÍLÁ VDOVA
23 JACKIE BROWNOVÁ

24. ne 18 a 20.45 ČOKOLÁDA
25. po 18 a 20.30 PORNOGRAFICKÝ

VZTAH
26. út 18 ZRCADLO /FK/

20.30 SOLARIS /FK/
27. st 18 a 20.45 TYGR A DRAK
28. čt 18 MONTY PYTHON A SVATÝ

GRÁL /FK/
20.30 EXPRMNTL KBH
premiéra dokumentu A. Růžičkové
a M. Čiháka 

29. pá 20.30 NĚMÉ FILMY A ŽIVÁ
HUDBA - Hamburská skupina Field
hraje k němým filmům “Ménilmon-
tant” (1925) a “The Mystery of the
Leaping Fish” (1916)

30. so 18 a 20.45 PRAVIDLA MOŠTÁRNY
23.15 BEZSTAROSTNÁ JÍZDA 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
2. so 15.30 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
3. ne 13.30 JEN POČKEJ ZAJÍCI
9. so 15.30 JAK ŠEVCI ZVEDLI

VOJNU PRO ČERVENOU
SUKNI

10. ne 13.30 PANE POJĎTE SI HRÁT
16. so 15.30 BOLEK A LOLEK NA

DIVOKÉM ZÁPADĚ
17. ne 13.30 MIKEŠ I
23. so 15.30 MACH A ŠEBESTOVÁ

K TABULI
24. ne 13.30 MIKEŠ II
30. so 15.30 POHÁDKA O ČERTOVI

A KÁČE

PALÁC AKROPOLIS
Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
divadlo@palacakropolis.cz
*JUNIOR KLUB-junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 14051) 
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 hod. , tel. 9633 0913

1. pá 19 LAIBACH + special guest
3. ne 19 ROSIN COVEN (USA) a IVA

BITTOVÁ j.h.
5. út 20 IVAN HAJNIŠ  DOCTOR

TOM’S BLUES CABIN
6. st 20 NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK *

United Colours of Akropolis
7. čt 20 FULA BAND (Senegal) * 

United Colours of Akropolis
10. ne 20 PÍSNĚ A TANCE ZE STŘE-

CHY SVĚTA poprvé v České re-
publice představí tradiční lidovou
kulturu Tibetu.

11. po 20 LHAMO – tradiční tibetské di-
vadlo představí poprvé v České re-
publice představí tradiční hudebně-
divadelní žánr LHAMO  

12. út 20 GARAGE * 
13. st 20 ECHT *
14. čt 17 MALÉ ODPOLEDNE

MODERNÍHO TANCE
15. pá 20 KAVA KAVA – dance funky

23 CHILL OUT - video ”Phase”
16. so 19 DIE TOTEN HOSEN (Němec-

ko) + GARLIC BOYS (Japonsko)
17. ne 19.30 Marek Winkler: MONO

Divadlo M.U.T.
19. út 20 PSÍ VOJÁCI *
20. st 20 VELVET REVIVAL

UNDERGROUND BAND *
21. čt 19 TANEČNÍ SVÁTEK HUDBY -

DJ PIETRO a hosté
22. pá 19 EMINENCE (V.Británie) + JADE

WAH’OO (ČR) +  HOT NAILS (ČR)
24. ne 19.30 VAŘÍME S KUBOU

Divadlo M.U.T.
25. po 19.30 Roman Sikora: NEHYBNOST

Divadlo M.U.T.
26. út 19 NIRVANA REVIVAL + FLATTUS
27. st 20 MEGADETH 
29. pá 20 BAŤA & KALÁBŮF NĚŽNÝ

BEAT *  křest CD “Ostrov” 
Malá scéna:
8. pá 19.30 FLYING CLUB
9. so 19.30 PERIFERIE 42

14. čt 19.30 DEVIL’S AUTUMN
15. pá 23 “Pro sound systém” DJs Liquid

A + Krishpeen, Mc. Dr. Kary
16. so 23 DJs Yukimura + Wadi
23. so 19.30 ŽEREM PSA
28. čt 19.30 SLUKA
30. so 19.30 MIKIHO PUPÍK
ČERVENEC A SRPEN 
31.7. 20 VLTAVA *
2.8. 20 THE BOLLYWOOD BRASS

BAND (Velká Británie, Indie) * 
United Colours of Akropolis

Divadlo Šuplík
Prokopova 100/16

Tel. 227 828 64, www. divadlo-suplik.cz
e-mail: suplik@post.cz
Začátky představení, pokud není uvedeno
jinak, od 19.30 h. Každý večer od 22 h -
Vinyl Sound. Bar otevřen 17 - 03 h. 
1., 2. a 3. 6. 19-24 LETECKÉ DNY
ŠUPLÍKU, třídenní setkání autorských diva-
del:

1. pá 19 JÁTYAHOJ“ (klauniáda Alternati-
vy DAMU), Divadlo Na cestě P. M. 

2. so 19 Divadlo ŠTĚSTÍ, Laurychovo di-
vadlo, Divadlo ŠUPLÍK

3. ne 19 Finále
6. st 19.30 BESTIÁŘ
7. čt 20 koncert Binghi dem regge sound

system

8. pá 20 koncert SM Lomoz ethno rock
9. so 20 koncert Minerální rozvrat

11.po 20 Šíšova jam session s projekcí ne-
závislých zahraničních filmů

13. st 19.30 divadlo Zmalovaný buchty: ak-
tovky Nožička a Opožděná dentalita

14. čt 19.30 Dekadentní divadlo Beruška
15. pá 20 koncert Ex Files, Sněženka Dr. Nota
16. so 20 koncert Milde Shag - groove jungle

22 dj Teapack
20. st 19.30 Alternativa DAMU: Cínový

vojáček
22 koncert Toolenco - funky

21. čt 21 koncert Urban bushmen - regcle
22. pá 20 koncert Niabinghi....
23. so 20 koncert Easy Edit
24. ne 19.30 Divadlo ALVE BAZU:

tři aktovky
25. po 20 Šíšova jam session
29. pá 20 koncert Five’o’clock tea 

& Plán B, dj Ottoman - break beat
30. so 20 koncert Moštárna

22 Jura pictures
pod záštitou Karla Schwarzenberga

13.—14. 6. / kino Aero
13. 6. 18, 20.30 Underground
14. 6. 18, 20.30 Sangue Vivo (It.)
16.—17. 6. / Terasa Jízdárny Pražského hradu
hlavní program festivalu (open-air koncerty)
16. 6. / začátek v 16 h
Mallik Family (Indie) ● Zoe’ (Itálie) 
● Boban Markovic Orkestar (Srbsko)
17. 6. / začátek v 16 h
Troubadours United (Indie/Německo/Fran-
cie/Turecko) ● Mahotella Queens (JAR) 
● Kanizsa Csillagai (Maďarsko)
18. —19. 6. / Míčovna Pražského hradu
Workshop indické hudby

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.
6. st 18 VLADIMÍR FRANC - OBRAZY

Vernisáž
7. čt 20 JAROSLAV HOUDL:

KYTAROVÝ KONCERT 
Španělská kytara a flamenco

12. út 19 TOMÁŠ HOMUTA: BLUES
Koncert bluesových skladeb, impro-
vizací a nálad

14. čt 20 BRAN - KONCERT
Koncert tradiční bretaňské hudby

19. út 18 DEGUSTACE VALTICKÝCH
VÍN Rezervace nutná.

21. čt 20 PHIL SHOENFELT (GB),
PHIL JONES (GB) A PAVEL
CINGL - KONCERT

25. po 20 PRAGER TANDLMARKT
Písně v jidiš v podání Hany Frejkové
a doprovodné kapely

26. út 19 TOMÁŠ HOMUTA: BLUES
28. čt 20 IVAN HLAS – KONCERT

Občanské sdružení Vítkov
Pořádá v pátek – 1.6. 2001

DEN DĚTÍ A HER
NA VÍTKOVĚ

Vstup zdarma
10 zahájení v hlavním sále,

vyhlášení výtvarné soutěže
10.15 DIVADLO KOŇMO
11.30 přehlídka módních návrhů žáků

ZŠ Vodičkova, Praha 1
12.30 DIVADLO BUCHTY A

LOUTKY 
13.30 vyhlášení výtvarné soutěže-

předání plaket legií
14 DÚČAJ – středověká hudba

TEENAGE BEET
FILMOVÁ PROJEKCE / OBŘÍ DÁMA
/ COUNTRY TANCE /  VÝTVARNÁ
DÍLNA / KLUB LIDOVÉ TVORBY /
PŘEDSTAVENÍ HISTORIE
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
Možnost navštívit jindy veřejnosti
uzavřené prostory Národního památníku

BLUE VELVET CAFÉ
Čerchovská 4, Praha 2 – Vinohrady
Počet míst: 50
Otevřeno: Po – Pá 10:00 – 23:00, 

So – Ne 15:00 – 23:00
Rezervace: Tel.: 22 72 15 34, 
internet: www.bluevelvet.cz

Nově otevřená hudební a literární kavár-
na navazuje na tradici předchozí kavárny
GplusG. Naleznete ji 99 kroků od Ná-

městí Jiřího z Poděbrad v poklidné vinohradské uličce. Potkáte se tu často s lidmi od filmu,
hudebníky, se spisovateli, fotografy a malíři. Láká je sem zajímavé prostředí, klid a pohoda
a program akcí, který zahrnuje koncerty, výstavy, literární akce a samozřejmě oblíbené de-
gustace vína. Základem nabídky je vynikající italské espresso a cappucino ILLY a nově ši-
roký sortiment kvalitních moravských a zahraničních vín. Barman Vám nabídne koktejl,
shooters či irskou whiskey nebo tequilu. Pro milovníky piva je připraven točený Velvet ne-
bo Pilsner Urquell.  K jídlu si pak můžete dát New York Gourmet Bagels, sýrové mísy a to-
asty nebo domácí guláš či  polévku v chlebovém bochníku. A na závěr samozřejmě dobrý
doutníček. Při posezení si můžete v klidu vybrat z nabídky našeho knihkupectví či některý
obraz nebo fotografii z prodejní výstavy. Z programu akcí si pak můžete vybrat třeba akus-
tický koncert Ivana Hlase 28. června od 20 hod. a nebo si můžete pro své přátele třeba sami
zahrát na klavír – samozřejmě pokud je co předvádět. Pro teplé letní dny se chystá malá
předzahrádka a zmrzlinové poháry.

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

Letní dětský tábor Strážiště 
v malebném údolí řeky Střely (jiz 31.ročník)
1. běh 2. 7. - 22. 7., 2. běh 22. 7. - 11. 8. 
Bohatý program zaměřený na tábornické

dovednosti, turistiku, sport a hry.
Doprava smluvním autobusem z Prahy,

ubytování ve stanech, pro 40 dětí.
Cena poukazu: 3200 Kč/3 týdny 
(zahrnuje vše mimo kapesné)

Informace: Ing.Luboš Mach tel. 02/41483138
fax: 02/41481161, e-mail: era@comp.cz

http://web.quick.cz/ps_vodovod

Pfiijmu kadefinici na ÎL
Hradecká 16

tel.: 72 73 12 96, 781 52 38.


