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Vážení spoluobčané,
nastává závěr roku, se kterým je neodmyslitelně spojen nádherný
čas vánočních svátků, kdy jsou srdce všech lidí dobré vůle naplně-
na pocitem lidské pospolitosti. Přichází doba rozjímání o roce mi-
nulém, doba k zamyšlení se, co přinese rok nadcházející. Naše me-
tropole se v čase adventním zase oblékla do svátečního a mám za
to, že jí to letos velmi sluší. Při procházce městem můžeme obdi-
vovat krásnou vánoční výzdobu lemující rozzářené ulice a náměstí.
Vánoční atmosféra na nás dýchne doslova na každém kroku.
V těchto dnech většina z nás asi naplno žije přípravami, aby pro
Štědrý večer i další sváteční dny bylo vše nachystáno tak, jak má
být. Krásným okamžikům, kdy ve sváteční chvíli spočineme
v kruhu své rodiny či blízkých, tak předchází období menšího, či
většího předvánočního shonu. Až se však 24. prosince posadíme
ke štědrovečerní večeři, bude všechen spěch posledních dnů zapo-
menut a my budeme připraveni podělit se o pohodu a radost se
svými nejbližšími. Zase budeme svědky jiskření v očích našich
dětí při pohledu na rozsvícený vánoční stromek, zase budeme lás-
kyplným pohledem sledovat jejich neskrývanou radost nad vytou-
ženými dárky. Bude nám dobře ve společnosti lidí, které milujeme
a s nimiž celý rok sdílíme své radosti i trápení.
Přimlouvám se za to, abychom přitom měli na paměti duchovní
rozměr vánočních svátků. Abychom si při oslavách hojnosti vzpo-
mněli i na ty, kteří z mnoha důvodů nemohou vánoční svátky osla-
vit tak, jak by chtěli. Je mezi námi bezpočet lidí nemocných, osa-
mělých nebo materiálně či jinak strádajících. Vánoční svátky,
které nám přinášejí radost a pohodu, mohou pro ně představovat
chvíle velmi těžké a bolestné. Naše pomoc může mít podobu ně-
kolika laskavých slov, drobného finančního přispění, nebo darová-
ní něčeho z našeho bohatě prostřeného vánočního stolu. Projevená
laskavost a porozumění představuje pro strádajícího člověka ne-
pochybně dárek z nejcennějších - navrácení víry v to, že existuje
kouzlo Vánoc. Velmi si také přeji, abychom si alespoň část krásné
vánoční nálady dokázali v našich srdcích uchovat po celý následu-
jící rok. Třeba právě v podobě jisté laskavosti v mezilidských
vztazích či nezištné ochoty pomoci druhým.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi popřát vám co možná nej-
krásnější prožití posledních vánočních svátků ve starém tisíciletí
a mnoho zdraví, štěstí a lásky v roce 2001.

Váš Milan Český, starosta MČ Praha 3

❆ Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Jiřího
z Poděbrad

24. 12. v 16 a 24 h - mše, 25. 12. v 9, 11 a 18 h - mše,
26. 12. v 7, 9, 11 a 18 h - mše, 31. 12. v 18 h - poděko-
vání, 1. 1. v 9, 11 a 18 h - Nový rok. 
Jesličky od 24. 12. do 6. 1. - otevřeno 15 -18 h.
❆ Kostel sv. Prokopa, Sladkovského náměstí
24. 12. v 16 h - Vigilie Narození Páně, 25. 12. v 9.30 h -
Slavnost Narození Páně (lat.), Korunovační mše, 26.
12. v 9.30 h - sv. Štěpána, 27. 12. v 18 h - Sv. Jana,
28. 12. v 18 h - svátek sv. Betlém. dětí, 29. 12. v 18 h,
30. 12. v 8 h - Narození Páně, 31. 12. v 16 h - s děkov-
nou pobožností, 1. 1. v 9.30 h - Slavnost Matky Boží,
2.1. v 18 h, 3. 1. v 18 h - Narození Páně, 4. 1. v 18 h -
mše s vánočním pásmem, 5. 1. v 18 h - mše,
6. 1. v 9.30 h - Slavnost Zjevení Páně, 7. 1. v 9.30 h -
Česká mše vánoční J. J. Ryby. 
Jesličky od 24. 12. do 7. 1. - otevřeno hodinu před mší.
❆ Kostel sv. Anny, Jeseniova ulice
24. 12. ve 23 h - Vigilie Narození Páně, 25. 12. v 8 h -
latinská mše, 26. 12. v 8 h - sv. Štěpána, 27. 12. v 17 h -
sv. Jana, 29. 12. v 8 h - Narození Páně, 31. 12. v 8 h -
Svátek sv. rodiny, 1. 1. v 8 h - Slavnost Matky Boží, 3. 1.
v 17 h - Narození Páně, 5. 1. v 8 h - Narození Páně, 6. 1.
v 8 h - Slavnost Zjevení Páně (Tří králů), 7. 1. v 8 h -
Svátek křtu Páně. 
Jesličky od 24. 12. do 7. 1. - otevřeno hodinu před mší.
❆ Kostel sv. Rocha, Olšanské náměstí
24. 12. ve 24 h - Vigilie Narození Páně, 25. 12. v 9 h -
Slavnost Narození Páně, 26. 12. v 17 h - sv. Štěpána,
28. 12. v 17 h - Svátek sv. Betlémských dětí, 29. a 30. 12.
v 17 h - Narození Páně, 31. 12. v 9 a 17 h - Svátek sv. ro-
diny, 1. 1. v 17 h - Slavnost Matky Boží, 2. 1. v 17 h,
4. a 5. 1. v 17 h - Narození Páně, 6. 1. v 17 h - Slavnost
Zjevení Páně, 7. 1. v 9 a 17 h - Svátek křtu Páně.
Jesličky od 24. 12. do 7. 1. - otevřeno hodinu před mší.
❆ Kostel sv. Vojtěcha, Na Balkáně
24. 12. v 16 h - Vigilie Narození Páně, 25. 12. v 9 h -
Slavnost Narození Páně, 26. 12. v 9 h - sv. Štěpána, 28. 12.
v 17 h Svátek sv. Betlémských dětí, 30. 12. v 17 h -
Narození Páně, 31. 12. v 9 a 17 h - Svátek sv. Rodiny,
1. 1. v 9 h - Slavnost Matky Boží, 4. 1. v 17 h - Naro-
zení Páně, 6. 1. v 17 h - Slavnost Zjevení Páně, 7. 1.
v 9 h - Svátek křtu Páně. 
Jesličky od 24. 12. do 7. 1. - otevřeno hodinu před mší.
❆ Církev československá husitská, náměstí Barikád 1
v 9 h: 24. 12. ve 23 h - půlnoční bohoslužba, 25. 12.-
Hod Boží vánoční, 26. 12. - sv. Štěpána, 31. 12. - Sil-
vestr, 1. 1. - Nový rok
❆ Církev bratrská, Koněvova 24
v 9.45 h: 24. a 25. 12., 31. 12. - bohoslužby
❆ I. sbor Českobratrské církve evangelické,

Prokopova 4
v 9 h: 24. 12. - 4. adventní neděle, 25. 12. - Boží Hod
vánoční, 26. 12. - 2. Vánoční svátek, 31. 12. - Neděle
po Vánocích, 1. 1. - Začátek občanského roku
❆ II. sbor Českobratrské církve evangelické,

Čajkovského 10
v 9.30 h: 24. 12. v 16 h - 4. adventní neděle, 25. 12. -
Hod Boží vánoční, 31. 12. - bohoslužby na posl. den
v roce, 1. 1. - Novoroční bohoslužby
❆ III. sbor Českobratrské církve evangelické,

U Kněžské louky
v 9.30 h: 24. 12. bohoslužby, dětská vánoční hra, ve 22 h -
„půlnoční“ bohoslužba, 25. 12. - Boží Hod vánoční,
31. 12. - bohoslužby, 1. 1. - bohoslužby s vysluhová-
ním VP

Den Narození Páně, jinému jen Štěd-
rý den, je jeden z největších a nejkrás-
nějších svátků v roce. Den, kdy chce-
me někomu udělat radost, kdy
vzpomínáme na Vánoce dávno uply-
nulé, kdy jsme byli těmi, kteří se už
nemohli dočkat. Dnes jsme těmi, kteří
vzpomínají na Vánoce šťastnější i mé-
ně šťastné. Vánoce, kdy jsme druhým
radost udělali, ale i na ty, kdy se nám
to moc nepovedlo. Někteří v tento
den teprve zdobí vánoční stromek
a probíhají poslední přípravy na slav-

nostní večeři. Mnozí jdou na hřbitov za svými blízkými, kteří již
ke štědrovečernímu stolu nezasednou. A ti, pro které je tento den
dnem narození Ježíše Krista, jdou v podvečer do kostela sv. Pro-
kopa na slavnou mši. Ti, kteří sice v Boha věří, ale do kostela bě-
hem roku nechodí, najednou pociťují, že by alespoň v tento den
měli. A tak je na podvečerní mši kostel plný věřících i těch, které
cosi přitahuje do míst, která jindy míjejí.
Po podvečerní mši přichází na řadu slavnostní večeře a zpívání
koled. Potom už je ta chvíle, kdy se pracně zabalené opět rozbalu-

je. A když je rozbaleno, nastává chvíle pro potěšení z dárků. Po-
tom ale v mnohé domácnosti vstoupí do této idyly ten nejnešťast-
nější nápad: pustit televizi. A je po svátku. Ještě chvíli a už si při-
pravuji oblečení na cestu na Půlnoční. Jistě, jak jinak, pěšky!
Cesta je stejně krásná, jako celý večer. A je provázená i mým ma-
lým tajemstvím. Když se blíží Vánoce, koupím balíček čokolády,
kávy a malou „placatku“ rumu. To si dám před cestou do tašky
a vyrazím. A pak vyhlížím nejlépe staršího a samotného člověka.
Těch se v noci od svých dětí domů vracívá dost. A když najdu to-
ho „svého“, popřeji mu krásné a požehnané Vánoce, vtisknu mu
tašku do ruky a mizím. A mám hezký pocit, že někdo cizí někomu
neznámému udělal radost. Pro nic a za nic. Jen pro tu radost. Pro
lásku člověka k člověku. A půlnoční mše? Znám názory, že na
Půlnoční chodí více nevěřících než věřících. Já jsem tam mezi tě-
mi věřícími a bez Půlnoční by pro mě byl tento krásný večer
opravdu ochuzen. A ti, kteří tam jdou snad jen ze zvědavosti nebo
že se to má? I těm podám ruku se slovy Pokoj tobě a myslím to
upřímně. Jo, a za tu „placatku“ se omlouvám. Ale pro mě jsou Vá-
noce stále spojeny se sněhem a k tomu přece patří i hrnek horkého
čaje s troškou rumu.
Tak tedy - Požehnané svátky vánoční, šťastné a veselé Vánoce !

Petr Kallista, ilustrace z cyklu Znamení moci od L. Dvořáka

Prodej vánoãních kaprÛ
• Koněvova č. 164 a 166
• Koněvova u č. 112 (Ohrada)
• Koněvova - roh ulice V Jezerách
• Hradecká u č. 22
• Táboritská u č. 23
• Vinohradská u č. 136
• Jeseniova u č. 93 a 95
• Libická u č. 12
• Milešovská u č. 18
• nám. Jiřího z Poděbrad u č. 6
• Perunova 18

Prodej vánoãních stromkÛ
• Seifertova proti č. 51
• Vinohradská - roh Orlická
• Koněvova č. 205
• Vinohradská nad vestibulem

metra stanice Flora
• Koněvova u č. 112 (Ohrada)
• Táboritská u č. 23
• nám. Jiřího z Poděbrad - proti č. 7
• Vinohradská - roh Libická
• Vinohradská u Olšanských hřbito-

vů (vchod do Malé obřadní síně)

Sváteční slovo

Prodejní místa - Vánoce 2000

Vánoãní zamy‰lení

BohosluÏby a jesliãky

Co nejkrásnější prožití vánočních svátků

a šťastné vykročení do nového milénia 

vám přeje vedení radnice a všichni

pracovníci Úřadu městské části Praha 3

❄
❄

❄

❄
❄❄

Foto Jan Zavřel



Strana 2 12/2000

INFORMACE

Ošetřovatelský domov Habrová bude
slavnostně otevřen ve čtvrtek 4. 1. 2001.
V tentýž den - mezi 15. a 16. hodinou -
bude obyvatelům městské části umožně-

na prohlídka celého objektu.

Česká společnost pro duševní zdraví
vyhlašuje u příležitosti 100. výročí úmrtí

významného evropského filozofa
1. ročník korespondenční soutěže

LITERÁRNÍ CENA F. Nietzsche.
Soutěží se v kategorii poezie a próza,
věk a rozsah není omezen. Motto zní:

Evropa touží být jednotná. Uzávěrka je
30. 12. t. r., podrobnější informace na
adrese: J. Ledvinka, Zvonařova 6, P-3,

příp. tel. 22 71 71 24 
prac. dny 12-13 h a st 19-21 h.

●

Sbor Českobratrské církve evangelické zve
na přednášku Bitva na Bílé hoře - 380

let PhDr. Michala Flegla v sobotu 13. 1.
v 16 h do Betlémské kaple na Žižkově.

●

Obč. poradna Remedium Praha přeje
všem příznivcům veselé Vánoce a šťastný
rok 2001. Ve čtvrtek 28. 12. bude poradna
zavřená, otevřeno je od úterý 2. 1. 2001

a každé po, út a čt v 10 - 18 hod. na
adrese Vinohr. poliklinika, 6. p,

Vinohradská 176, P-3. Děkujeme všem,
kteří podpořili naši činnost - bez jejich

pomoci bychom nemohli existovat.

NOVINKY 
PRO SENIORY

OS REMEDIUM zve od ledna 2001:
● ANGLIČTINA V POHYBU - jednodu-
ché pohybové cvičení s výukou angl. slov
a zákl. konverzací (bez předchozí znalosti
jazyka) proběhne od 17. 1. do 27. 2. v OS
Remedium Praha. Ukázková bezpl. hodi-
na 10. 1. od 14 h, přihl. do 10. 1. 2001.

● HUDBOU A POHYBEM K LEPŠÍMU
ZDRAVÍ - cvičení pro ženy i muže všech
věkových kategorií, přizpůsobené zájem-
cům, není kladen důraz na fyzickou ná-

ročnost, ale na radost z pohybu, abyste se
cítili příjemně a s novou chutí do života -
v ZŠ nám. J. z Lobkovic - malá tělocvična
(Po: od 8.1. do 9.4. 18-19 h, Čt: od 11.1.

do 12.4. 17-18 h. Přihl. a platba do 19. 12.
na OS Remedium Praha, Vinohradská

176, P-3, tel. 7274 3666.
●

V rámci koncertního cyklu pro pražské
seniory se představí soubor Harmonia

Mozartiana Pragensis v opakování
Novoročního koncertu tentokrát opět na
Praze 3. Skladby W. A. Mozarta, F. Kra-
máře a slavné maličkosti českých mistrů
si mohou senioři za symbolické vstupné

5 Kč vyposlechnout 6. 1. 2001 v ATRIU,
Čajkovského 12 v 15 hodin. 

Samotný Novoroční koncert se uskuteční 
1. 1. v 15 h v kostele sv. Martina ve zdi.

●

Svaz důchodců Praha 3 uspořádal 6. 12.
Mikulášskou zábavu - sešlo se přes 250
seniorů! Jsme rádi, že se naši členové rádi
baví a mají zájem o společenské dění na
našem obvodě. K naší velké radosti jsme
mezi námi uvítali zástupkyni starosty Mi-
lenu Kozumplíkovou, která nám přečetla
pozdrav od senátorky Daniely Filipiové,
nechyběl ani zástupce starosty Vladimír

Holzknecht, který přispěl do tomboly
a pomohl ji také rozdat.

Rádi bychom také poděkovali
sponzorům Mikulášské: 

Maron s.r.o., Ing. Martin Šorejs - Balírny
Praha s.r.o., Jiří Černý - Bazar,

Holešovická tržnice, AVIS - agentura
vojen. informací a služeb. 

Byl to pěkný večer, plný radosti a pohody.
Všichni si ho můžeme zopakovat na
JOSEFSKÉ ZÁBAVĚ 7. 3. 2001. 

Všem členům, příznivcům a sponzorům
přejeme pěkné svátky vánoční a vše nej-
lepší do Nového roku 2001, jakož i všem,

kteří oslaví v LEDNU půlkulaté a kulaté
narozeniny: Zdence Průšové, Miladě

Mojžíšové, Františkovi Bartoňkovi 
a Miroslavu Kadlečkovi. 

Výbor Svazu důchodců Praha 3.

Je‰tû jednou volby
V minulém čísle jsme uveřejnili pouze
dílčí výsledky voleb do Senátu PČR za

volební obvod č. 26 - Praha 2. Dnes tedy
přinášíme výsledky konečné - v % hlasů:

1. kolo: Ing. arch. Daniela Filipiová
(ODS) - 39,53; RSDr. Jaroslav Lemák
(KSČM) - 10,79; Ing. Vladimír Zeman

(4koalice) - 31,48; MUDr. Vladimír Pola-
necký (ČSSD) - 18,18

2. kolo: Ing. arch. Daniela Filipiová
(ODS) - 54,29; RSDr. Jaroslav Lemák

(KSČM) - 0; Ing. Vladimír Zeman
(4koalice) - 45,70; MUDr. Vladimír

Polanecký (ČSSD) - 0

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

Okruh C                             termín přistavení
9. Náměstí Barikád 2. 1.

10. Ambrožova/Malešická 8. 1.
11. Jeseniova 143 15. 1.
12. V Zahrádkách/Květinková 22. 1.
Okruh D                             termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 2. 1.
14. Koněvova/V Jezerách 8. 1.
15. Buková/Pod Lipami 54 15. 1.
16. Křivá 15 - vedle domu 22. 1.

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 město
spol. s r.o., tel. 858 34 55, u stanovišť 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 fa RPS Ekologie spol.
s r.o. tel. 7265 19 43. Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte i na tel. č.
ÚMČ Praha 3 - OZOP - 22 116 363,-366,-300.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad
Informace - dispeãink PraÏsk˘ch sluÏeb, a.s. - 66 00 85 28

ze dne 15. 11. 2000
jmenovala
● komisi na vyhodnocení výběrového ří-
zení na prodej 9 nově postavených byto-
vých jednotek v domech Na Ohradě 2, 4,
6, P-3 ve složení: M. Kozumplíková,
P. Dáňa, D. Mušková, P. Kubiče, M. Kuci-
án, MUDr. P. Sedláček.
schválila
● jednací řád Rady městské části
● směrnici k provedení inventarizace ma-
jetku, závazků a pohledávek MČ P-3 za
rok 2000
● Organizační řád Úřadu městské části
vzala na vědomí
● doporučení správní rady fondu obnovy
na poskytnutí návratných půjček pro opra-
vy a rekonstrukce domů na území MČ P-3
zřídila
● komisi finanční a investiční, komisi so-
ciální a zdravotní, komisi protidrogovou,
komisi obchodu a služeb, komisi bytovou,
komisi kulturní, komisi pro výchovu
a vzdělávání
pověřila
● Odbor kontrolní ÚMČ provedením kon-
troly hospodaření v příspěvkových organi-
zacích Atrium - koncertní a výstavní síň
a Junior klub P-3 za období leden - říjen
roku 2000
souhlasila
● se zadáním prací na odstranění stavby
bazénu s fontánou na náměstí Jiřího
z Lobkovic firmě STAVOX
● s výzvou více zájemcům o veřejnou za-
kázku na vybavení místností v přízemí ob-
jektu Seifertova 51 kancelářským nábytkem
● s poskytnutím 150 tis. Kč na zhotovení
mobilní zvonkohry

● s poskytnutím daru z fondu starosty na
úhradu některých nákladů akce Den vete-
ránů, pořádané 11. 11. Jeep clubem CZ
● se jmenováním zástupců MČ P-3 do do-
zorčí rady ŽDHA, spol.s r. o.: D. Mušková,
člen RMČ a MUDr. M. Zeman, člen ZMČ
● s přípravou akce „Tříděný odpad“

ze dne 29. 11. 2000
souhlasila
● s rozpočtovým provizoriem na rok 2001
● s poskytnutím dotace ze sociálního fondu
pro speciální domov mládeže, Dymokury
● s přijetím kontokorentního úvěru na rok
2001 ve výši 15 mil. u České spořitelny, a. s.
● s výzvou více zájemcům na projektovou
dokumentaci pro obnovu nám. Jiřího z Po-
děbrad
vzala na vědomí
● vyhodnocení výběrového řízení na roz-
dělení státní dotace v rámci programu In-
tegrace romské komunity a souhlasila
s uzavřením smlouvy o poskytnutí státní
dotace se Sdružením přátel romské kultu-
ry, s Fakultní základní školou Havlíčkovo
nám., s M. Sedláčkem, s obč. sdružením
romských tradic, kultur a tanců - PERUM
schválila
● smlouvu na přezkoumání hospodaření za
rok 2000 s auditorskou firmou HZ Praha
● záměr zřízení výborů ZMČ, a to v. kon-
trolního, v. finančního, v. pro územní roz-
voj, v. pro privatizaci bytového fondu, v.
pro realizaci majetku, v. pro správu fondu
MČ P-3
doporučila ZMČ
● zrušit výbory O.z. M.č. P-3 a fondy M.č.
P-3 a zrušit pracovní skupinu na regenera-
ci městské památkové zóny

Rada Mâ Praha 3

Vážení obyvatelé Prahy 3,
dovolte mi vyjádřit vám poděkování za důvěru, kterou
jste ve mě vložili tím, že jste mě zvolili svým senátorem
ve volebním obvodu č. 26. Ode dne, kdy jsem byla zvo-
lena, dostávám denně celou řadu dopisů. Mezi nimi je
mnoho takových, ve kterých mi blahopřejete ke zvolení.
Vám všem, kteří mi takto vyjadřují svou podporu, bych
ráda poděkovala alespoň touto cestou.
Mnozí z vás se na mě již nyní obracejí s prosbou o kon-
krétní pomoc. Vzhledem k tomu, že ještě nemám zříze-
nou kancelář, je pro mě složité si s vámi sjednat schůz-
ku, vyslechnout vás a pokusit se hledat řešení toho, co
vás trápí. Je to sice složité, není to však neřešitelné. Má-
te-li nějakou záležitost, která opravdu nesnese odkladu
na leden, tedy do doby, kdy bych již měla vlastní kance-

lář mít, zavolejte, prosím, na mobilní číslo mé asistentky 0603 925 733. Asistentka si na
vás vezme kontakt a domluvíme se, kdy a kde bychom se mohli sejít a pohovořit si o va-
šem problému a o tom, jak bych vám mohla být eventuálně nápomocna při jeho řešení.
Termín „Senátorských dní“ a číslo telefonní linky do mé kanceláře, která by měla být
v Mánesově 3 v Praze 2, se dozvíte včas prostřednictvím těchto novin.
Věřím, že se mezi námi v následujících letech rozvine spolupráce k oboustranné spokojenos-
ti, spolupráce, ze které vzejde mnoho dobrého pro obvod, za který jsem byla zvolena. Nám
všem je tato lokalita blízká a budeme se tedy společně snažit, aby se nám zde dobře žilo.
Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky a konec roku, se kterým přichází nové tisíci-
letí, dovolte mi vám popřát milé, příjemné a poklidné prožití Vánoc a mnoho zdaru
a zdraví v novém roce. Daniela Filipiová

Od 1. 1. 2001 začne platit novela zákona o dani z nemovitostí, která se pod-
statným způsobem dotýká vlastníků bytových a nebytových jednotek. 
Novela zákona rozšířila okruh předmětu daně ze staveb o byty a nebyt. prostory, jejichž
vlastnictví je samostatně evidováno v katastru nemovitostí. Vlastník bytu či nebyt. pro-
storu zapsaného v katastru nemovitostí se tak stává řádným poplatníkem daně, a proto ne-
se v plném rozsahu odpovědnost za daňovou povinnost plynoucí z tohoto vlastnictví.
Podle dosavadní právní úpravy daně z nemovitostí byla předmětem daně stavba jako ce-
lek, a proto v případě více spoluvlastníků byli povinni si zvolit společného zástupce, kte-
rý nesl tíhu daňové povinnosti za všechny ostatní vlastníky. Nyní je každý vlastník bytu
nebo nebytového prostoru povinen podat do 31. ledna samostatné daňové přiznání.
Formulář na daň z nemovitostí spolu s podrobnými pokyny k jeho vyplnění je k dispozici
na všech finančních úřadech. Daňové přiznání je však lépe podat na finančním úřadě,
v jehož místní příslušnosti se nemovitost nachází - v Praze 3 sídlí v Orebitské 18. Ná-
vštěvní hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, přičemž podatelna je otevřena
každý den. Ing. Iva Jíchová, Finanční úřad pro Prahu 3

Setkání 28. 11. ukončilo nádhernou sérii výročí, v jejichž počtu má, myslím, naše
městská část unikát. Neuvěřitelných 47 párů, které spolu prožily stejně tak neuvěři-
telných 50 let společného života a ještě úžasnějších 5 párů, které si u nás se zástupci
radnice a svými nejbližšími připomněly dokonce diamantová výročí. Čtyři manžel-
ské páry slavily ze zdravotních důvodů přímo ve svých domovech.
Sluší se poděkovat firmám Auto Jarov a SKM a.s., které manželské páry slavnostně přivá-
žejí v nablýskaných vozech přímo před radnici, aby je v hale mohl uvítat břeskný zvuk
orchestru ZUŠ z Koněvovy ulice, žáci ZŠ z Havlíčkova náměstí a v obřadní síni zase só-
listé Hudebního divadla v Karlíně. Posledními oslavenci v letošním roce, kterým zástupce
starosty Tomáš Mikeska popřál vše nejlepší do dalších společných dnů, byli Hana a Desi-
derius Kocourkovi - diamantové výročí, a zlatí oslavenci Květoslava a Josef Drdovi, Mi-
lada a Jan Kotrčkovi, Věra a Bohuslav Mertlovi, Milena a Ladislav Petráčkovi, Blažena
a Jiří Šálkovi, Zdeňka a Jaroslav Šaškovi, Antonie a Jiří Štenglovi.
Další „vítěze“ této nelehké životní zkoušky, dá-li se tak 50 a 60leté manželské soužití
s trochou nadsázky nazvat, přivítá naše radnice opět na jaře. Již se těšíme.

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

● Všem občanům se zdravotním postižením, tedy i klientům již uzavřeného Střediska po-
radenství a sociální rehabilitace na poliklinice v Olšanské ulici oznamujeme, že od
29. 11. vám poskytnou všestrannou pomoc v Centru služeb pro zdravotně postižené
občany v Balbínově 6 , P-2, tel. 24 25 38 77, poradna pondělí a středa 8-12 a 13-17 h.
Objekt je bezbariérový s vyhrazeným parkovištěm. Vydávají se zde parkovací znaky, vy-
řizují telefonní stanice pro těžce zdravotně postižené občany, zprostředkovávají vyhraze-
ná parkovací místa, poskytují rady ohledně invalidních průkazek, invalidních či starob-
ních důchodů, dávek státní sociální podpory, pomohou zde s obstaráním kompenzačních
a ortopedických pomůcek nebo se sepsáním různých žádostí a odvolání.

Ivana Svobodová, vedoucí Centra

● Svaz tělesně postižených v ČR sdružuje občany s tělesným postižením, tj. s endopro-
tézami, kolenními náhradami, postižené obrnou, artrózou, lidi po amputaci, vozíčkáře. Je-
ho cílem je pomáhat při vytváření podmínek umožňujících důstojný a plnohodnotný život
i invalidním občanům. Svaz nabízí pro své členy plavání a cvičení v bazénu, vířivou nebo
perličkovou koupel, zdravotní tělocvik, vlastivědné vycházky po Praze, rekondiční poby-
ty v přírodě s léčebnými procedurami. Pro
zlepšení zdravotního stavu svých členů by po-
třebovali zakoupit další mechanicko-rehabili-
tační pomůcku pro motorovou gymnastiku,
která zlepšuje pohyblivost kloubů a pomáhá při
bolestech v zádech, krční a bederní páteře a ne-
mocným artritidou. STP obv. výbor v Praze 3
se proto obrací na veřejnost s prosbou o spon-
zorský dar. Prosíme všechny, kteří by nám
mohli přispět jakoukoliv částkou na zakoupení
této užitečné pomůcky na č.ú. 10586359/0800,
Česká spořitelna, nebo nás kontaktovali na uve-
dené adrese. 
Děkujeme - Hana Dietrichová, Svaz tělesně po-
stižených v ČR, OV v Praze 3, Olšanská 7
Přejeme všem obyvatelům Prahy 3 radostné
vánoce, prožité v klidu a pohodě. 
A do nového tisíciletí dobrý start, pevné
zdraví a životní optimismus.

K É N KO  S E N ÁTO R K Y

Upozornûní majitelÛm bytÛ a nebyt. prostor

Letos rekordní poãet oslav

Směs operetních melodií zpívají oslavencům Pavlína Millerová a Milan Kovář

Informace pro obãany 
se zdravotním postiÏením

Klub důchodců uspořádal 6. 12. v Domě s pe-
čovatelskou službou v Roháčově 26 Mikuláš-
skou zábavu, přišel i Mikuláš s čertem a andě-
lem. Po nadílce zahrála nejenom k poslechu
Branická dechovka. Odpoledne s tancem a po-
hoštěním se letos opravdu vydařilo a všichni
se již nyní těší na další společenské akce.

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Zmûny v parku na námûstí Jifiího z Lobkovic
Rada městské části Praha 3 rozhodla, že v prosinci letošního roku bude z parku na náměs-
tí Jiřího z Lobkovic odstraněn nefunkční bazén (původě požární nádrž). Oprava bazénu
by si vyžádala vysoké finanční náklady, nehledě k tomu, že v letních měsících se zde kou-
pali dohromady psi i děti, což bylo z hygienického hlediska neúnosné. Vodní prvek z par-
ku ale nevymizí. V příštích dvou letech zde bude vybudován zavlažovací systém pro ze-
leň. Děkujeme obyvatelům této lokality za pochopení - po dobu demolice bazénu budou
nuceni snášet hluk z bouracích prací a budou mít u parku o několik parkovacích míst pro
automobily méně. 0dbor zeleně a ochrany prostředí

Nová sluÏba PraÏské plynárenské
PP, a. s., rozšiřuje služby pro zákazníky z domácností a pro maloodběratele o služby v te-
rénu. Na základě telef. dohody s operátorem zákaznického dispečinku navštíví referent
obch. oddělení zákazníka, který má možnost uzavřít smlouvu o dodávce a odběru zemní-
ho plynu, včetně osazení plynoměru, ukončit smlouvu vč. odebrání či zaplombování ply-
noměru, podat reklamaci na vyúčtování spotřeby, podat žádost o úřední přezkoušení
funkce plynoměru, u sebe doma nebo ve své firmě, aniž by musel osobně navštívit ob-
chodně informační středisko PP, a.s. (Jungmannova 31, Palác Adria, P-1 nebo U Plynárny
500, P-4). Termín návštěvy pracovníka si můžete objednat na tel. 210 92 333. Další
novinkou jsou obchodní služby technického charakteru. PP, a.s., zajistí prostř. dceřinné
společnosti veškeré práce a služby spojené s vybudováním či úpravami odběrného plyno-
vého zařízení, vč. prodeje spotřebičů (i na splátky). Zákaznický dispečink: Po-Pá
7–19 h, tel. 210 92 333, FAX 6717 4222. Obchodně informační střediska PP, a.s.: Po-
Čt 9-18 h, Pá 9-13.30 h - pouze informace, Jungmannova 31 (Palác Adria), P-1, U Ply-
nárny 500, P-4. Marie Kubíková, tisková mluvčí, Pražská plynárenská, a.s.

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 se uskuteční 2. 1. 2001 od 16 hodin.
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Hlavním cílem soutěže bylo najít smysluplnou koncepci Vítkova,
zkvalitnit jeho využití a vytvořit funkční prostor pro všechny vrst-
vy obyvatelstva. Dosud se o tom jen hovořilo, vymýšlelo se leda-
cos, ale nikdo nic konkrétního nepřinesl. Usiloval jsem proto
o vypsání soutěže, která by vyústila v něco viditelného jak pro la-
iky, tak pro odborníky. Šlo samozřejmě také o to rozproudit disku-
si a otevřít tu pomyslnou Pandořinu skříňku - vyrovnat se s nega-
tivními prvky, které tam jsou a ten prostor umrtvují.
● Máte pocit, že se došlo ke konkrétním řešením?
Myslím, že ano. Očekávali jsme návrhy, které ten vrch buď zakon-
zervují, anebo ho budou chtít využít naopak bombasticky. Nebyl
tam nakonec ani jeden z těchto extrémů. Soutěžící pochopili, že
nejde navrhnout jen park či z toho udělat Disneyland. Získali jsme
naopak několik námětů, které byly i pro mě objevné. Radnice má
nyní v ruce dokumenty, s kterými může dál pracovat až po diskusi
na vládní úrovni. Budoucnost Vítkova totiž nezávisí na vůli měst-
ské části, i když je bohužel stále chápána jako čistě žižkovská zá-

ležitost. Vítězný návrh, na kterém se porota shodla velmi jedno-
značně, nabízí určitá řešení, která by nemusela být ani příliš
finančně náročná. Problém nastane spíš v takovém „přetlačování“
mezi památkáři a architekty o realizaci schodiště, které by vedlo
na střechu Památníku a vyžaduje upravení jeho kruhové přístavby.
● Schodiště zasahuje přímo do budovy Památníku...
Ono právě nezasahuje. Zadní kruhová část Památníku byla posta-
vená po válce jako opravdu krystalické dílo socialistického realis-
mu a není s ním vůbec nijak spojena. Víte, kdyby se všechny stav-
by jen zakonzervovaly a nijak dál nevyvíjely, nevznikla by vůbec
ani tahle čtvrť. Jistou nekvalitu nahradíme výraznou kvalitou, oži-
vením celého kopce, budou sem přicházet lidé třeba jako na Pet-
řín. A kdybych já byl po válce památkář, tak bych nepovolil právě
tuhle přístavbu!
● Jak to v současnosti vypadá se stanovením výše investic?
O těch nelze zatím vůbec hovořit. A na argumenty, „že to bude
stát moc peněz“, jsem alergický. Nikdo se nepozastaví nad tím, že
se obnovují úplně normální věci, a já to pokládám také za normál-
ní věc. Jestliže se předláždí chodníky a opravují fasády, stojí to ta-
ky velké peníze a všichni to pokládají za samozřejmost. Jestliže se
zkulturní jeden z významných zelených vrchů uprostřed města,
tak to logicky musí něco stát. Ale jde především o to, aby se z něj
stala funkční část organismu celého města.
● Takže asi hodně předbíhám, když se vás zeptám na časový
harmonogram. Teď proběhla výstava soutěžních návrhů, co
bude dál?
Velmi zjednodušeně řečeno, po vyhlášení vítězného návrhu by mě-
la následovat jednání zástupců radnice - od magistrátu přes minis-
terstvo kultury až po vládní úroveň. Dalším krokem by pak mělo
být zajištění financí na hlubší architektonickou studii, na jejímž zá-
kladě se vyčíslí konkrétní náklady, což z ideového návrhu nelze.
● Jak se vám líbí návrh č. 5, který chce Památník nechat zmi-
zet pod popínavým vínem a chmelem?
Brali jsme to s porotou jako dobrý žert. Zahradní architekt Kuča
návrh komentoval s tím, že ta pomyslná „Zahrada Čech“ může na
malém prostoru vypadat pěkně. Stejný systém se užívá na zám-
cích, např. v Kratochvíli, kde byly bílé a červené hlávky zelí vysa-
zeny do barokní zahrady. Bohužel, zbývající polovinu roku by byl
prostor bez této zeleniny nevyužitý... Obdobný návrh arch. Krou-
py jsme ocenili za určitou odvahu v čistotě architektury a nestan-
dardní řešení. Ovšem oba, jak návrh č. 5, tak i návrh arch. Kroupy,
jsou nereálné. Ideová soutěž, která není ještě soutěží realizační,
však taková netradiční řešení umožňuje.
Na závěr bych rád uvedl můj osobní názor, že vítězný návrh spolu
s druhým v pořadí přinesl skutečně podnětné náměty, o kterých se
dá dál diskutovat. Stáňa Peričová

První cena v této soutěži byla udělena návrhu č. 7 - autoři
akad. arch. Tomáš Turek, ing. arch. Jan Červený a PhDr. Jo-
sef Holeček. Čtvrtý člen vítězného týmu ing. arch. Mikoláš
Vavřín nám tento návrh podrobněji přiblížil.
● Zadání soutěže bylo formulováno tak, že má jít především
o oživení vrchu Vítkova, který je výraznou krajinnou domi-
nantou s významným pásem zeleně uplatňujícím se v horizon-
tu města. Váš návrh toto vše akceptoval. Z čeho jste vycházeli ?
Naším krédem je reálnost provedení návrhu. Při zpracování jsme
vycházeli ze současného stavu, kdy vrch trpí neživostí, na rozdíl
od třeba hojně navštěvovaného parku na Letné. Park Letná je
snadno dostupný a přitom tam „pouze“ funguje adekvátní mož-
nost občerstvení. Naší stěžejní myšlenkou bylo, že vlastní oživení
přinesou sami lidé, pokud jim budou jako cílová místa nabídnuty
byť jen obyčejné hospody „odměnou“ za návštěvu.
● To ale vždy skýtaly zahradní restaurace.
Na Vítkově jsou zajímavé vyhlídky, do nichž bychom rádi takové

restaurace umístili. Jednu vy-
hlídkovou restauraci navrhuje-
me v blízkosti Památníku, druhá
je koncipovaná v místě sportov-
ního areálu. Přístup navrhujeme
tzv. Roháčovým schodištěm ze
strany Žižkova, což bude rampa
překonávající trať a později pře-
cházející v „obytné schodiště“.
Tento termín jsme vymysleli
pro nástupní schodiště kombi-
novaná se zelení a s možností
posezení. Třetí restaurace -
u budovy vojenského muzea, by
jistě byla vítaným doplňkem je-
ho prohlídky.
● Jedním ze sedmi vámi navr-
hovaných vstupů na Vítkov je
i pozoruhodná rampa z Karlí-
na - Invalidovny.
Možnosti přístupu jak z Karlí-
na, tak z Žižkova jsme důkladně
prověřovali. Invalidovna s boha-
tou zelení a historickou zástav-
bou je ideálním, přirozeným

styčným místem. Propojení s Vítkovem by bylo přínosné i pro ar-
chitektonicky cenný areál Invalidovny, kde nyní sídlí archiv hl. m.
Prahy. Kdyby vlastní objekt Invalidovny získal kulturně společen-
skou náplň, mohl by se stát přirozeným centrem pro volný čas.
Rampa z Karlína nejprve překoná drážní těleso a ve stráni bude
pokračovat opět „obytným schodištěm“. Stoupání bude spíše růz-
norodé, cesty svou dostatečnou šíří navodí pocit bezpečných ulic.
Na rozdíl od lanové dráhy, která by zde mohla být výhledově také
umístěna, nabízí tato možnost pojmout výstup samotný již jako
příjemnou součást výletu.
● Lanovku tedy zcela nezavrhujete, ve vašem projektu počítá-
te i s výtahem.
Vycházeli jsme z úvahy, že lanovkou by se urychlilo i přemísťová-
ní Žižkováků do Karlína, třeba za kulturou. Výtah by jako součást
karlínského tunelu umožnil rychlé, přímé bezbariérové propojení
obou čtvrtí s hřebenem Vítkova.
● Další významný vstup je z Ohrady.
Současný stav je velmi chaotický (nevhodně umístěné hřiště, láv-
ka pro pěší, pozemní parkoviště, nelogický přístup od Raiffeisen-
ky). Prostor Ohrady si jistě zaslouží důstojné, jasně definované
nástupiště na Vítkov. Proto zde navrhujeme přehledný nástupní
prostor s fontánami, který vytvoří náměstí. Pochopitelně také
s podzemním parkovištěm.
● Jak bude vypadat hlavní přístupová cesta od Ohrady přímo
k Památníku ?
Tuto hřebenovou cestu bychom chtěli v části doplnit na čtyřřadou
alej a vytvořit tak příjemnou promenádu s doprovodným progra-
mem kiosků, dětských hřišť a laviček při zachování postranních
cest pro cyklisty i prknaře. Takovéto atraktivní prostředí by již sa-
mo o sobě mohlo být cílem návštěvy.
● Nejvýznamnějším architektonickým prvkem vašeho návrhu
je vyhlídková terasa na střeše Památníku, přístupná novým
schodištěm ze strany pozdější socialistické přístavby - od
Ohrady.
Jako vyvrcholení hřebenové osy Vítkova chceme vybudovat pří-
mé schodiště směřující do nebe, jako symbol volnosti a perspekti-
vy budoucnosti a jako kontrast k vlastnímu Památníku, který se již
svým posláním uzavírá do sebe a do minulosti. Tato jedinečná vy-
hlídka na Prahu by se měla stát protipólem Pražskému hradu či
Petřínu. Pro nás je důležité, aby byla přístupná nezávisle na budo-
vě Památníku a kdykoli. Památník byl pro nás od začátku klíčo-
vým prvkem celé úlohy a my jsme ho takto využili nezávisle na
jeho provozu. Náš návrh považujeme za řešitelný i z památkového
hlediska, protože neporušujeme jeho monumentalitu ani vlastní
náplň, naopak zdůrazňujeme kultovnost tohoto místa.

Eva Horníčková

Na náv‰tûvû ... soutûÏe na vyuÏití vrchu Vítkov
V polovině listopadu byla uzavřena urbanisticko-architektonická ideová soutěž na Uspořádání a využití území
vrchu Vítkov. Co měla vlastně přinést jsme se zeptali zpracovatele soutěžních podmínek ing. arch. Ivana Vavříka.

Pokud je vám dnes na televizní věži něco
divné, máte pravdu. Už na ní totiž potmě-
šile nehopkají gigantická černá mimina.
A kam se tak najednou všechna poděla?
Všechna úplně ne - jedno zatvrzele odmít-
lo slézt a hoví si na střeše restaurace. Asi
chce vyzkoušet, jestli tam přežije tuhou zi-
mu (tedy spíš jen zimu, ta tuhá nás vzhle-
dem ke katastrofickým zprávám v novi-
nách už nejspíš nečeká). Podle slov autora
Davida Černého ostatní mimina „slezla do
teplých pelechů“. Se stálým zavěšením
metrákových Babies z laminátu se totiž
původně nepočítalo a své skotačení měly
definitivně ukončit koncem října. Provo-
zovatel věže, spolu s autorem architekto-
nického návrhu, však dodatečně souhlasil
s jejich umístěním natrvalo. Mimina jsou
jednou z mála moderních instalací ve ve-
řejném prostoru, kterými naše konzerva-
tivní město příliš neoplývá, a přitahují
k nám hodně návštěvníků. Vysílač s odpo-
čatými miminy by se tak na jaře měl stát
opět výraznou dominantou Prahy, nepře-
hlédnutelnou ze všech - ba možná i světo-
vých - stran. Text a foto Stáňa Peričová

Tradice stavění jesliček a betlémů se datu-
je rokem 1223, kdy sv. František z Assisi
postavil v Itálii na oslavu narození Ježíše
jesle a sloužil u nich mši. Řád františkánů
pak rozšířil tuto tradici po celém křesťan-
ském světě - první betlém u nás byl vysta-
ven u jezuitů v Klementinu v roce 1560,
bohužel o jeho vzhledu nevíme nic. Betlé-
my patřily až do 18. st. výhradně ke kláš-
terům a kostelům, ty bohatší měly náklad-
né kulisy a figury v lidské velikosti,
oblečné do brokátu. Stavění betlémů se
brzy ujalo také v šlechtických sídlech
i chudších kostelech. Na počátku 17. sto-
letí se objevily přenosné jesličky, se kte-
rými chodili řádoví bratři po vesnicích
a vyprávěli příběh narození Ježíše. Za pa-
nování Josefa II. byla zrušena řada klášte-
rů a kostelů a betlémy z nich byly jako ne-
důstojná hračka vypovězeny. Naštěstí se
však tato tradice tak široce vžila, že si lidé
stavěli jestličky a betlémy přímo ve svých
domovech. Paradoxně tedy zákaz betlémů
jejich tradici ještě rozšířil. Koncem 18. st.
nastala doba největšího rozkvětu - měnily se kulisy, postavičky byly přímo ze života a bez
jakýchkoliv předsudků. Začaly se používat nejrůznější materiály a formy, běžné byly bet-
lémy pod „šturcem“ - poklopem nebo ve skříňce na hodiny. Betlémy s krásným názvem
„chlebáčci“ se bohužel příliš nezachovaly, byly vyrobeny z žitné mouky, a tak si na nich
pochutnával moučný červ. Autoři je málokdy podepsali či nějak označili, někdy však na
nich bývala napsána různá sdělení jako např. Malováno, když se nám narodila kráva atd.
Velkou oblibu si získaly papírové betlémy z jesličkových archů, jedny z posledních nama-
lovali např. M. Aleš nebo J. Lada. Velkým badatelem a nadšencem v této oblasti je vý-
tvarník František Valena, člen Českého sdružení přátel betlémů. A je velmi milé, že ač je
toto sdružení nejmladším členem (od r. 1990) mezinárodní betlémářské organizace UN
FOE PRAE, právě odborník z Čech - PhDr. V. Vaclík, je jeho předsedou. Organizace
sdružuje 400 členů a sídlí v Římě.
F. Valena je také autorem expozice TRADICE VÁNOC v Muzeu hl.m. Prahy, která
představuje betlémy z 18. a 19. století. Největší z nich je Ústecko-orlický papírový bet-
lém ručně malovaný temperou na kartonu z let 1886-1910, dále uvidíte příbramské betlé-
my, betlémy z perníku, skříňkové i moderní dřevěné betlémy s letošním datem. Vždyť
kouzlo Vánoc a k nim neodmyslitelně patřící jesličky nás nepřestane vábit nikdy. 
Otevřeno do 13. 1. kromě pondělí 12-18 h, každý první čtvrtek vstup zdarma a do 20 h.
DALŠÍ VÝSTAVY: Zvykoslovná výstava „České Vánoce“ - Starý královský palác,
Pražský hrad - do 7. 1., od 16. do 26. 12. zde na dvorku proběhne Vánoční jarmark ● Vá-
noční výstava Bonsai servisu Praha „České betlémy“ v Galerii U dominikánů v Jilské
ulici, Praha 1 - do 5. 1. ● Výstava „Betlémy a vánoční tradice“ v Galerii Ambit, Jung-
mannovo nám., Praha 1 - do 9. 1. Stáňa Peričová, materiály F. Valeny a PKP

Ačkoli miluji léto, nejintenzivněji prožívám Vánoce.
Jako malá jsem dokonce již od jara měla jasno, co
komu koupím nebo vlastnoručně vyrobím. (K nesmír-
né radosti obdarovávaných.) S přicházející zimou
jsem pak stupňovala matčina duševní muka vzdychá-
ním, jak strašně se těším na Vánoce. Její ztrápený po-
hled s očima kamsi upřenýma a pramalou účast na
mém vzrušení jsem pochopila až mnohem později.
Ona totiž za kupou dárků a sváteční tabulí viděla
především tu trpkou realitu. Například příprava Kap-
ra na černo, sestávajícího z 25 až 29 důležitých in-
grediencí, znamenala v době, kdy se přes noc mohlo
stát nedostatkovým prakticky cokoli, mistrovský vý-
kon. Podobně i běžný bramborový či ovocný salát vy-
žadoval bohatou výzvědnou síť a spoustu času na po-
stávání ve frontách. Já se však jen radovala a hořela
nedočkavostí. Takovou, že mně rodiče nakonec povo-

lili, abych si u babičky ustrojila svůj vlastní „předvánoční“ stromeček. A tak jsem při-
bližně 14 dní před Štědrým dnem požádala souseda pana Vosátku o upevnění malinkého
vánočního stromku do litinového stojanu se třemi zele-
nými nohami. Mně ty nohy nikdy nechtěly spolu se
stromkem držet pohromadě, ale pan Vosátka byl moc
šikovný, se stojanem si skvěle poradil a po čase se na-
víc přestal divit mému předbíhání událostem. Divili se
však rodiče mých spolužaček, když se po nich někdy
kolem 10. prosince požadoval souhlas s účastí na ve-
selici pod ozdobeným vánočním stromkem. Tenhle fa-
lešný Štědrý den se konvencím navzdory těšil tak velké
oblibě, že se stal nedílnou součástí mnoha dalších Vá-
noc. I když se pak následující roky přehnaly jako vich-
řice a z dychtivých školaček se dávno staly nestíhající
mámy, drahocenná chvilka na společné předvánoční
setkání se vždy nějak vyšetřila. A já jsem šťastná, že to
tak již zůstalo. Jen ten stromeček už nestrojím dopře-
du, dárky sháním na poslední chvíli a o Kapra na čer-
no u nás nikdo moc nestojí... Eva Horníčková

Po originálních Waltari se již podruhé v tomto roce Palác Akropolis roz-
vibroval hudební smrští importovanou z Finska. Agentura 10:15 Promo-
tion i tentokrát potvrdila vysokou profesionalitu a šťastnou ruku při vý-
běru. V sobotu 2. 12. srdce metalových fanoušků rozehřálo
violoncellové kvarteto absolventů helsinské Sibelius Academy hrající
pod názvem Apocalyptica. Vesměs beatové publikum mělo možnost
ocenit jejich úchvatné aranže pro čtyři elektrifikovaná cella např. Not-
hing Else Matters či One od americké legendy Metallica. (Při jejich po-
slechu se ani nechtělo věřit, že bicí Larse Ulricha lze nahradit tak odliš-
ným nástrojem, jako je violoncello.) Znalci pak ocenili i coververze
Slayer či Sepultury, nechyběla však ani ukázka vlastní tvorby z poslední-
ho alba Cult, např. skladby Romance či Picasso. Nakolik sympatická
čtveřice porozuměla v závěru koncertu jednoznačné české pobídce hob-
luj! není známo, ale jisté je, že mnoho nechybělo a třísky opravdu létaly
vzduchem. Nadšení bylo zjevně oboustranné, a tak se jen můžeme těšit,
že se klasicky trénovaní akademici se svou metalovou show v Praze ob-
jeví co nejdříve znovu.

Eva Horníčková, foto Tomáš Martinek

Z vysílaãe zmizela mimina

Krásná tradice Vánoc - BETLÉMY

Violoncellová heavymetalová
boufie v Akropoli

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Eicca Toppinen

Vítězný návrh počítá s vyhlídkovou 
terasou na střeše Památníku

Jednomu z mimin se zalíbilo na střeše ga-
ráže našeho úřadu - zaleze na zimu do tep-
lého pelíšku nebo nezaleze?



Vážení čtenáři, těší nás, když v dopisech reagujete na naše články,
které pro vás rádi a někdy i s nemalým úsilím každý měsíc při-
pravujeme. Máme radost, že se nespokojujete jen s oblíbenými
informacemi o umístění kontejnerů, ale že svou pozornost věnu-
jete i ostatním příspěvkům. Takové dopisy jsou pro naši práci vel-
kým povzbuzením. Pokud se k nám však zatoulá dopis, jehož obsah
nás již těší méně, zabýváme se v rámci fair play i jím. Ten následující nás naopak velice
potěšil, protože přišel až z Vídně. Naše noviny si totiž přečetl známý neúnavný badatel
o Cimrmanově díle - vídeňský profesor Fiedler, mimochodem proslulý sice precizním,
ale většinou naprosto chybným výkladem Cimrmanových rukopisů, zejména pak hry
Němý Bobeš. Jeho dopis, zpochybňující údaje o Cimrmanově nástropní malbě, kterou
v našich novinách nedávno zmínil Zdeněk Svěrák, přinášíme raději celý a bez redakčních
úprav: Vazeni, ja ve vasich poslednich novinach cetl jsem, ze Cimrman maloval na zed ve
Stitneho ulici 31 ! Ja zistil jsem to jinak ! Podle vyzkumu meho je to na jina cislo ! Ja jisty
jsem za to, ze to je tricitka ! Priste poradte se mnou radeji. Vas Fiedler, Wien.
Číslo sem, číslo tam. Důležité pro nás, pane profesore Fiedlere je, že Cimrmanova ná-
stropní malba se zachovala právě u nás - na Žižkově - a nikoli ve Vídni, což byste si jistě
moc přál... Foto z archivu MIPO

Pí‰ete nám...
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● Dne 28. 11. pracovníci SKP P-3 ve spolupr. s útvarem OBOZ odhali-
li trestnou činnost I. Č. z Prahy 3, který ve svém trvalém bydlišti nedo-

voleně vyráběl a držel omamné prostředky. V bytě se nacházelo zařízení
na výrobu omamných a psychotropních látek a při následné domovní pro-

hlídce byla nalezena ilegálně držená zbraň ráže 7,35. Pachatel je vyšetřován vazebně.
● V minulých dnech se podařilo policistům místního oddělení Žižkov zadržet dva pacha-
tele, kteří vykrádali osobní automobily. Jednomu z pachatelů již sdělil vyšetřovatel obvi-
nění a je vyšetřován vazebně.
● Policisté Prahy 3 žádají občany, aby v předvánoční době věnovali zvýšenou opatrnost
svým kabelkám, nákupním taškám apod. Nenechávejte své peněženky ležet na nákupu
(aby byly po ruce), vyhýbejte se místům, kde je hodně lidí pohromadě a vzniká tlačenice.
Nedávejte si do kapes kabátu cenné věci, buďte opatrní v tramvajích a autobusech. Přede-
vším starší občané by měli být opatrní a nedůvěřovat různým podvodníkům, kteří se na
nich snaží vylákat pod různými záminkami finanční pomoc v nouzi, do které se údajně
neočekávaně dostali.
Vedení Obvodního ředitelství Policie Praha 3 a všichni policisté přejí všem občanům klid-
né a spokojené vánoční svátky, pevné zdraví a pohodu v roce 2001. Věříme, že ve spolu-
práci s vámi, občany Prahy 3, bude naše městská část bezpečným a klidným domovem.

Ředitel pplk. Jiří Neuwirth

POLICIE âR informuje

Fakultní základní ‰kola Havlíãkovo námûstí

Pro šk. rok 1885/1886 proběhlo slavnostní otevření nově postavené budovy na Basilej-
ském náměstí 300 (náměstí se v r. 1911 po instalaci sochy K. H. Borovského přejmenova-
lo na Havlíčkovo). Slavnostní vysvěcení školní budovy vykonal 20. 9. 1885 arcibiskup
pražský František hrabě Schönborn. Budovu zabydlela smíšená trojtřídní obecná škola
Olšanská, dívky a chlapci byli rozděleni a škola rozšířena na pětitřídní samostatnou dívčí
a chlapeckou. Polovina budovy, 10 učeben, patřilo obecné škole chlapecké a druhá část
obsahující 9 učeben zase dívčí škole měšťanské a obecné. Od 21.-23. 9. 1885 došlo k pře-
stěhování několika tříd chlapecké školy z budovy na Komenského náměstí. Zápis nových
žáků se konal od 13.-15. 9., později koncem školního roku nebo během prázdnin. Žáci
byli rovnoměrně rozděleni podle obvodů a škol. Školní rok uzavřel 16. červenec (do r.
1883 školní rok končil 31. 7.) Koncem září 1887 bylo žactvo škol obecných rozděleno na
tři obvody. K obvodům byli 1. 10. přiděleni i učitelé - I. obecná škola chlapecká se připo-
jila ke škole měšťanské na Komenského n. 400 (vých. část Žižkova), II. obecná škola
chlapecká na Basilejské n. 300 (stř. část Žižkova) a III. obecná škola chlapecká do Cim-
burkovy 600 (záp. část Žižkova). Kvůli stoupajícímu počtu obyvatel Žižkova bylo nutné
rozšířit budovu o další třídy, a to i přesto, že v těchto letech povolila školská novela
z r. 1883 č. 53 říšského zákoníku zvýšení počtu žáků na jednoho učitele z 80 na 100.
Městská stavební komise schválila 28. 7. 1895 přístavbu třetího patra, stavět se začalo
24. 8. a již 16. 10. 1895 byla nástavba dokončena. V r. 1898-1900 tu bylo přechodně i ně-
kolik tříd c. k. státní reálné školy, otevřené v r. 1898. Od 2.-10. 12. 1897 bylo mimořádně
přerušeno vyučování a ve školní budově se ubytovalo vojsko. Od konce listopadu probí-
haly totiž v Praze velké demonstrace a bylo vyhlášeno stanné právo. Vojsko mělo tyto
bouře na Žižkově potlačit. Během I. sv. války došlo k dočasnému sestěhování škol a v ně-
kterých z nich fungoval lazaret (Lupáčova, Perštýnovo náměstí). V r. 1917 byl ve škole
útulek pro chudé a opuštěné děti. Kvůli nedostatku uhlí se vyhlásily mimořádné prázdni-
ny (5. 11. 1917-4. 2. 1918, zameškané hodiny žáci nahradili sobotním odpoledním vyu-
čováním. Denní vyučování pak bylo nastaveno o jednu hodinu, během níž se žáci učili
hlavně počtům a jazykům. V letech 1919-1920 bylo ve škole na Havlíčkově n. pro nedo-
statek místa opět zavedeno střídavé vyučování. Od 1. 4. 1920 pak nastala velká změna
v žižkovském školství - zemská školní rada rozdělila 8 obecných a 4 občanské školy na
dvě samostatné školy. Tím vzniklo 10 obvodů obecných škol a 6 obvodů občanských
škol. II. obecná škola chlapecká na Havlíčkově n. se rozdělila na II. a VIII. obecnou školu
chlapeckou. Nová VIII. obecná škola chlapecká se na začátku příštího školního roku pře-
stěhovala do nové školní budovy v Lupáčově. Výnosem min. školství a osvěty z 25. 4.
1919 byl stanoven začátek šk. roku na 1. září. Během dalších let se měnila struktura školy
- pojmenování obecná a měšťanská škola bylo postupně nahrazeno názvem základní deví-
tiletá škola a pod správu školy patřila i budova v Cimburkově ulici. Později škola opět
změnila název, vypuštěn byl název devítiletá. Dnes je škola vedena jako škola s celoden-
ním výchovným vedením. Budova prodělala několik oprav a po celý šk. rok 1989/90 pro-
bíhaly úpravy interiéru. Škola byla vymalována, některé učebny dostaly nový nábytek
a začalo se budovat informační centrum. Zřízena byla také žákovská samospráva. 

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení pro kulturu a redakce

Takzvané „Plesání výtvar-
níků a milovníků ...“ (zřej-
mě umění??) pod názvem
2. VÝTVAR pořádala
21. 11. Společnost Jindři-
cha Chalupeckého. Po
„defenestraci“ Milanem
Knížákem a převzetí této
prestižní ceny z rukou pre-
zidenta před Národní galerií
si pro ni do Paláce Akropo-
lis symbolicky přišel podru-
hé její letošní držitel David
Černý. Velmi příjemný ve-
čer vtipně uváděl Jiří Su-
růvka, kolega výtvarník
z moravského regionu, za-
hrála brněnská skupina Ty
Syčáci se sugestivním Pet-
rem Vášou, skvěle odvázali
Tata Bojs z Hanspaulky, Pe-
tr Nikl a dámská kapela
Apples. Závěr patřil dídžej-
ce - taktéž výtvarnici Babe
LN a i když bylo avizová-
no, že „možná přijde i Ka-
rel Gott“, tak kupodivu bo-
hužel nepřišel...

Stáňa Peričová, 
foto Jan Zavřel

V listopadu sportovní soutěže základních
škol o POHÁR STAROSTY startují pod
střechou, ale letos se ještě dohrávalo finále
turnaje ml. žáků v malé kopané. Chlapci ze
ZŠ n. Jiřího vyhráli bez ztráty bodu před
Lobkovicovým n. a Pražačkou. Turnaj měl
dobrou úroveň, jež pohladila srdce i nároč-
ného fotbalového labužníka. Ani Viktorka
nemusí mít obavy o svou budoucnost. Ou-
verturou zimního seriálu soutěží byly závo-
dy v plavání, v nichž soutěžila 6členná druž-
stva v kat. ml. i st. žáků a žákyň. Každý
musel plavat jednu z disciplín - prsa, znak,
volný způsob. Všichni společně štafetu 6 x 1
bazén volným způsobem. Dosažené časy
stanovily pořadí, to zisk bodů a jejich součet
celkové pořadí. Jako ryba ve vodě se pohy-
bovali plavci ze ZŠ Lupáčova. V závěreč-
ném hodnocení stálo jejich družstvo vždy
na stupni vítězů. Na medailové stupně v ml.
žácích vystoupili chlapci ze ZŠ n. Jiřího,
Lobkovicova n. a Lupáčovy. V žákyních tri-
umfovala Lupáčova před Jeseniovou a Vl-
kovou. V kat. st. žáků opět nejrychleji pla-
vala ZŠ Lupáčova před n. Jiřího
a Jeseniovou. V žákyních doplavaly školy
v pořadí Jeseniova, Lupáčova, Lobkovicovo
n. Plavání se těší velkému zájmu, do závodů
se zapojilo 10 zákl. škol a Gymnázium
Sladkovského. Každá mohla do příslušné
kategorie nominovat pouze jedno družstvo,
tedy celkem čtyři. Plavecké umění v bazénu
na Pražačce předvedlo 238 chlapců a dívek.

Vánoce s bílým míčkem
Středisko sportu DDM Praha 3 připravilo na
pátek 22. 12. od 14 h dvouhry ml. a st. žáků
a žákyň, ve středu 27. 12. se od 9 h usku-
teční netradiční turnaj čtyřher. Dvojice se
ničím nelimitují. Startovné je 30 Kč, vánoč-
ní překvapení pro každého. 
Informace na tel.: 900 25 273. (vk)

SPORT

Městská knihovna v Praze (MKP) upozorňuje čtenáře a uživate-
le služeb knihoven ve třetí městské části na změny, které je čeka-
jí v závěru letošního a v průběhu příštího roku.
• Uskuteční se reorganizace pobočky ve Vinohradské ulici 172, P-3. Cílem je
snaha co nejdéle zachovat a zkvalitnit služby poskytované dětem z této lokality.
Právě pro ně je tato - byť malá - knihovna svým umístěním nejsnáze přístupná.
K 1. 12. 2000 bylo zrušeno oddělení pro dospělé čtenáře a od tohoto data zde lze
knihy pouze vracet. Děti si budou moci vybrat z nabídky beletrie, odborné litera-
tury a dětských časopisů, využívat knihovnu ke studiu či odpočinku s knihou, ča-
sopisem nebo společenskou hrou. Knihovna bude také pokračovat v tradici besed
pro základní školy. • Dospělí čtenáři mohou využít služeb jiných poboček
MKP. K nejbližším knihovnám patří pobočka v Lucemburské 1, P-3 s výpůjční
dobou Po, St, Čt 12-18 h, Út, Pá 9-15 h. Pro handicapované spoluobčany je kni-
hovna schopna po dohodě poskytovat donášku knih domů. Další dobře dostupná
rodinná knihovna sídlí v Korunní 68, P-10, výpůjční doba Po 12-18 h, Út, St, Čt
9-18 h, Pá 9-15 h, So 9-12 h. • K 31. 12. bude z důvodu uplynutí nájemní smlou-
vy ukončen provoz dětské knihovny ve Štítného 14, P-3. Vypůjčené knihy je zde
možné vracet do 23. 2. 2001. Knihovna se přestěhuje ze soukromého objektu do
prostor knihovny pro dospělé v Husitské 70, P-3. Tímto způsobem se podaří za-
chovat služby dětským čtenářům v plné šíři. Po rekonstrukci vznikne rodinná
knihovna pro všechny věkové kategorie čtenářů. • Nejbližší náhradní knihovny
MKP po dobu rekonstrukce v Husitské ul. jsou automatizovaná knihovna ve
Školské 30, P-1 (výpůjční doba Út, St, Čt, Pá 9-19 h) a po znovuotevření knihov-
na pro děti ve Vinohradské 172, P-3 (výpůjční doba Po, St 12-18 h, Pá 12-15 h).
O termínu zahájení rekonstrukce knihovny v Husitské ul. budou čtenáři včas in-
formováni. Mgr. Martina Dokládalová, ředitelka OK pro Prahu 1, 2 a 3  

To, že 30. září bylo
na Žižkově v KVS
Trojka, Prokopova
100/16, otevřeno no-
vé divadlo, už asi vě-
dí všichni. Ale
POZOR, byla uvedena první PREMIÉRA, „Setkání druhého druhu“ - malá
ufologie ve verších aneb co může český človíček udělat s UFOnem. Tato
malá čtyřobrazová veršovaná hříčka je oficiálně prezentována jako de-
strukční optimismus zkolabovaného literáta, stojícího na pokraji svých
dlouho zdolávaných sil, nebo-li něžně uvědomělá ufologická vtipnost dopl-
něná absurditou smyslů, jež někdy jsou nevyzpytatelné. Nebo-li, stvořeno
z netvoření, tvořeno znetvoření, znetvořeno stvořením, dotvořeno pitvoře-
ním, přitvořeno třením a tře. Autor: Dalibor Štědronský. A dokonce i druhá
PREMIÉRA, které byla uvedena 23. 11. - „Výběrčí“, Milan Uhde, kde
hlavní postavu ztvárnil Adam Cvikor a režii držel v rukou Adam Bormann.
To není vše: 29. 11. byla na světě 3. PREMIÉRA - „Obchodník s vesmí-
rem“, scénář a režie Stanislav Hudský. Jako poslední premiéra tohoto roku
„Mobil a SMS“, scénář a režie Petr Ladin, byl uveden 8. 12. a 9. 12. 
Rád bych milému čtenáři zrekapituloval, jak to u nás vlastně chodí. 
PROGRAM je každý den od 20 h, od ledna 2001 od 19 h: Po - nezávislý
film, Út - kabaretní show s hosty, St - klasické divadlo, Čt - pantomima,
Pá a So - hudba (funky, jazz, blues) a v Ne - Knihovna ze Šuplíku, lite-
rární večery. A samozřejmě každý den od 22 h různí DJ’s and music,
A A A zavíráme s posledním návštěvníkem. Na viděnou v Šuplíku! 

Petr Ladin

Z  H I S T O R I E  N A Š I C H  Š K O L

Cena Chalupeckého se u nás pfiebírala
pro zmûnu uvnitfi

Zmûny v knihovní síti v Praze 3

V Atriu se do 21. 12. koná výstava plastik Jarosla-
vy Brázdové a obrazů a grafiky jejího manžela Ji-
řího. Hlavním námětem je žena, celou galerii zapl-
nily dívky, ženy, babice, ženy-kočky. A tak, za
dlouhých žižkovských večerů, mohou krásné dívky
z obrazů a grafik bezstarostně klevetit se ženami
keramickými. Když půjdete kolem Atria úplně poti-
chu, tak je možná i uslyšíte.
Keramické sochy jsou na prodej, a tak bych ráda
vzkázala Ježíškovi, že i když jsem byla letos oprav-
du hodná, určitě si nepřeji telefon.

Text a foto Michaela Púčiková

Divadlo ·uplík se pomalu rozjíÏdí

Mûstská ãást Praha 3, Úfiad mûstské ãásti sdûluje obãanÛm, 
Ïe úfiední deska ÚMâ Praha 3 je k nahlédnutí na tûchto adresách:

● nepfietrÏitû 24 hodin ●
Informaãní kanceláfi ÚMâ Praha 3, Konûvova 214 - Jarov

ÚMâ Praha 3, Lipanská 11
● v úfiedních hodinách ÚMâ Praha 3 ●

Havlíãkovo námûstí 9
Seifertova 51

Petr Váša se skupinou Ty Syčáci v plném proudu

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Údaje o naší městské části,
aktuality z Úřadu městské

části Praha 3, rubriky
z Radničních novin a další
důležité informace najdete 

od 1. 1. 2001
na internetové adrese

www.praha3.cz
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Firma FAJT

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

Koněvova 51/53, PRAHA 3

✔ Elektrikářské práce
včetně revizí

✔ Instalatérské práce,
voda, odpady, plyn
včetně revizí

✔ Zednické a obkladačské
práce

✔ Zámečnické práce
– zámky, mříže atd.

✔ Klempířské, pokrývačské
a izolatérské opravy
střech

✔ Stavbu nových
komínových těles
k blokovým kotelnám

✔ Odkouření spotřebičů
na plynná a pevná paliva

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

zedníci, malíři, elektrikáři
☎ / FAX: 900 01 946, 

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

Střední odborná škola, Střední odborné
učiliště, Odborné učiliště 

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

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

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

sportovního areálu v následujících
termínech:

13. 1. 2001 od 8 do 14 hodin
Prodejní výstava spojená s prohlídkou

zahrad a dnem otevřených dveří se
uskuteční na odloučeném pracovišti

Pod Táborem 17, Praha 3
19. a 20. 12. 2000 od 9 do 17 hodin
10. a 11. 4. 2001 od 9 do 17 hodin

Informace o studijích a učebních oborech
denně na tel. 684 81 31, 66 10 63 14,

66 10 62 94
■ Prodám dámský tříčtvrteční kožich
divoká kočka, v dobrém stavu, levně,
chlapecké kopačky - černé č. 38, téměř
nenošené, za 100 Kč. Tel. 22 782 816,
0604 166 129

■ OBRAZY SLOVÁKŮ PLATÍM
v hotovosti, pricestujem.
Tel. 00421/754431896, 00421/905659148

■ Koupím autíčka různých firem i krabič-
ky 0604/988 481

■ 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

■ Doučím ČJ, AJ a připr. na zkoušky na
SŠ i na maturitu a VŠ z ČJ a z dějepisu. 
Tel. 0723 216 414
■ Němčinu, ruštinu naučím, doučím -
učitelka. Tel. 0604 464 510

■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 627 75 03,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková.

■ Přijmeme pracovitou a svědomitou paní
na úklid kanc. v P-2. Prac doba 5-8 ráno
nebo celodenně. Možnost HPP a VPP.
Tel. 78 62 580

■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
0602 212 089

■ 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
■ Přijmu kadeřnice a manikerky na ŽL do
zavedeného salonu na Praze. Tel 0607
990 550

■ Daňová a účetní kancelář nabízí zpraco-
vání daňového přiznání - odklad placení
daní do 30. 6. Zpracování účetnictví
a mezd v ceně od 1000 Kč/měsíc. Kontro-
la daňovým poradcem a odklad v ceně.
Tel. 71772416, 0603 340 937

■ Vyklízení, malování, kácení stromů,
koupelny renovace, zednictví i v zimě.
Po–pá 8 - 16 na tel.: 71 73 31 57. 
Provize za velké zakázky.

■ Rekonstrukce bytů + kanceláří.
Tel. 0602 212 089

■ MALOVÁNÍ A TAPETOVÁNÍ.
Tel. 222 444 27. Levně
■ 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, 0602 954 439

■ f. Moncha - úklidový servis + mytí
oken. Tel. 0602 764 234, 71 77 23 15
■ PARKETY- výroba, pokládka, reno-
vace, kompletní služby. Tel.4446 0988,
0602 262 943

■ Psací stroje - SERVIS, PRODEJ,
VÝKUP. Tel. 643 14 25, 0602 387427

■ Hledáme byty k pronájmu i k prodeji
pro naše anglicky hovořící klienty.
Volejte: 248 101 76, 0604 205 866
■ Vyměním 4+1/L v Praze - Bohnicích,
družstevní za 4-5 + 1 v Praze 3, příp.
Vršovice, Michle, Pankrác, Spořilov. 
Tel. 855 41 08
■ Vym. 1+1 jako 2+KK, 60 m2, maj. P-3,
zkrekonstr., balkon, komora, telefon,
WAW, 2.p.,výtah za 3+1, 4+1, P-2, 3, 10
ne panel, ne příz., od 3. p. výtah. 
Tel. 717 727 31
■ Koupím činžovní dům i obsazený, 
za informaci vedoucí ke koupi zaplatím
až 10 000 Kč! Jsem přímý seriozní
zájemce na t. 22 71 55 21 nebo na
0606 289 947 – zavolám zpět!

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 
- Radlická 76, Praha-5, Smíchov 54 52 62
- Lovosická ul., Praha-9, Prosek 88 90 61

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 A REVIZE PLYNOVÉHO

ZAŘÍZENÍ NA LPG K POHONU MOTOROVÝCH VOZIDEL
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ

BODY - PERFECTING CLUB
Regenerační a rekondiční centrum

Petr Vávra
Biskupcova 75 (z ulice Na Hlídce) 
tel. 717 702 04 (i fax), 673 14 907

v klidném klubovém prostředí nabízíme
POSILOVNU

AEROBNÍ TRENAŽERY
WHIRLPOOL

SOLÁRIA
SAUNU

MASÁŽE
po-čt 9-13, 15-22, pá do 21, so-ne 15-20

◆ 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

Jistota pro Vaše finance
KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kryje rizika ohrožující zdraví a život 
při nepředvídatelných okolnostech.

Zajišťuje rodinu a stáří.
Bližší informace si vyžádejte

u Vašeho poradce:
Šárka Mazánková, 0603/835117

Chcete vidět jako rys? Navštivte nás!
Poskytujeme veškeré služby v oboru oční optiky, 
zdarma změření zraku při nákupu nových brýlí.

Aplikujeme kontaktní čočky.

ROZI
služby nemovitostem

- pravidelný úklid a údržba
činžovních domů

- úklid kancelářských
a nebytových prostor

- čištění a renovace
kamenných podlah

- malířské a natěračské práce
- broušení a lakování parket 

tel, fax: 231 06 18, 0608/950001
rozi@volny.cz • www.volny.cz/rozi

■ Pronajmu zařízený 2+kk, 47m2, blízko
MHD. 10 000,-Kč/měs + služby. 
Tel. 962 300 38 - večer
■ Vyměním dvougenerační obecní byt
4+1+kk+hala, 146 m2, I. kat., 2.patro, vý-
tah na Praze 3, za dva menší byty. Volejte
večer pí Šestákovou, tel. 6976 155
■ Vyměním hezký byt 1+1, I.kat. P-6,
slušný majitel za 2+1, I.-III.kat. Možné fi-
nanční vyrovnání. Tel. 35363710 po 20
hodině 
■ 1+1 I.kat. 64m2 hala, terasy P7 udrž.
s domácí za podobný i větší na P3. 
Tel. 80 88 18
■ Vym. 4+1 u Lobkovic.nám., předsíň,
hala, I.kat., sluš. majitel za 2-3+1 a gars.
Tel: 727 44 528

■ Pronajmeme dvě garáže á 16 m2/mož-
no i jednotlivě/ ul. Pod Lipami. P-3.
Rozměry 5,90 d, 2,75 š, 2,40 v. Cena
150 Kč/m2/měsíc. Informace p. Babjak
83 086 500

Nově otevřené studio

Melinda 
kadeřnictví, kosmetika

manikura
Chvalova 3

tel. 227 162 62 
i bez objednávek

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a ostré vidění v Novém roce

Vinohradská 118, Praha 3, tel.: 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.

Integraãní centrum Zahrada v Praze 3, zfiizované Mâ P-3, dûkuje srdeãnû
v‰em, ktefií jak˘mkoliv zpÛsobem pfiispûli k jeho poslání - poskytovat vzdûlání,

rozvoj a legraci dûtem s kombinovan˘m postiÏením.

V roce 2000 sv˘mi prostfiedky podpofiili: 
V˘robce autobusÛ Karosa a.s. ing. R. âern˘ a ing. J. Pilafi - z jejich podpory jsme

pofiídili architektonickou studii projektu chránûné dílny a vybavili jeden pokoj
nábytkem, Strojimport a.s., ing. I. âapek - z jejich prostfiedkÛ jsme promûnili chodby

v podmofisk˘ svût, poãítaãová firma z Prahy 3 I.T.S a.s. (ing. L. Srch) stálou
podporou v oblasti v˘poãetní techniky, P. Diab z Prahy 6 a pan D. Herink z Prahy 3

uhradili dûtem cestu k mofii, Nadace Dûtsk˘ mozek pomohla tfiídu vybavit nábytkem,
Nadace Charty 77 - konto Bariéry pfiispûla na ‰kolu v pfiírodû, na vozík sleãny
Gabriely a na vybavení chránûné dílny, V˘bor dobré vÛle O. Havlové pfiispûl na

vybavení chránûné dílny a na vozík sleãny Gabriely, Europe Technic - Elektrocity
ing. D. Îekov - nám vûnovala automatickou praãku AEG, Pragoperun a.s. (ing.

Vanûk) slevou na vybavení prádelny, rodina ak. malífie J. Trnky svolením pouÏívat
obrázek z knihy Zahrada co na‰e logo, Club GentlemanÛ ÎiÏkov sbírkou mezi sv˘mi
ãleny, rodina P. Severina z Prahy 3 dlouhodobou zápÛjãkou originálních ilustrací
z knihy Tisíc a jedna noc, Tower a.s. a Seidl Grand Vins v˘tûÏkem oslav Beaujolais

Nouveau na ÎiÏkovské vûÏi, farní úfiad Sv. Prokopa v Praze 3 (p. V. Kellnar),
zapÛjãením prostor rotundy sv. Rocha ku vánoãním slavnostem, skláfiská firma

·tûdra z Nového Boru sv˘mi v˘robky, COPY GENERAL (R. Petr) rozmnoÏovacími
sluÏbami, knihkupec J. Jirásek knihami a papírnick˘m zboÏím, Maraton Praha

mediálnû podpofiil bûhem svého závodu, architektka Volfová více neÏ vlídnou cenou
za architekt. studii, Mâ Dolní Poãernice (starosta Z. Richter), II. Interní klinika 1. LF

UK (prof. M. Aschermann a MUDr. V. Mrázek) sbírkou mezi doktory a sestfiiãkami,
Radniãní noviny publicitou, které se nám v tomto tisku dostává, paní Wanek

z Rakouského velvyslanectví financemi na zakoupení hudebních nástrojÛ, úãetní
firma ETES z Prahy 3 (ing. Kupcová) stálou finanãní podporou, Jachting Zindulka

(ing. Zindulka) speciálním ergoterapeutick˘m stolem, Skfiivánek servis s.r.o. -
pfiekladem na‰ich projektÛ do angliãtiny, Bovis Lend-Lease bezplatn˘m poradenstvím

v oblasti stavební problematiky, MUDr. Rajchrt preventivní stomatologickou péãi,
Keramické studio pana Skoblíka nám umoÏÀuje tvofiit z hlíny, fa Meyra nám

vûnovala vozík, âTK nás podpofiila fotografick˘mi sluÏbami, magistrát hl. m. Prahy
a fa SPOR zdarma pronajaly prostory na Staromûstském nám. v dobû vánoãních

trhÛ, mistr J. Ho‰ek a zpûvaãka M. Balejová sv˘m umûním povznesli nejednu na‰i
slavnost. Dûkujeme také v‰em dobrovoln˘m spolupracovníkÛm, ktefií se dûtsk˘m

klientÛm vûnují ve volném ãase. „Zahrada“ vznikla z aktivity Mâ Praha 3 v roce 1991
jako alternativa k tehdej‰ím ústavÛm sociální péãe. Dnes patfií mezi nejmodernûj‰í

svého druhu a snese srovnání s obdobn˘mi západoevropsk˘mi instituty. Stará se o 36
klientÛ s kombinovan˘m postiÏením (tedy tûlesn˘m i mentálním), autismem,

Rettov˘m syndromem. Sv˘m klientÛm poskytuje pfiedev‰ím pedagogické
a rehabilitaãní sluÏby. 

Objevila-li se ve Vás chuÈ se podívat, jak tato instituce ve Va‰em obvodû vypadá
a funguje uvnitfi, neváhejte nás kontaktovat - rádi Vás zde provedeme.

Integraãní centrum Zahrada, U zásobní zahrady 8, P-3, tel. 697 48 21, 697 65 98
(fieditel PhDr. J. Drahota).

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
+ kancelářské služby

mluvíme rusky a anglicky,
na Praze 3 máme kancelář již 4 roky.
Tel.: 6971050, e-mail: ekon@cmail.cz

Pojďte hrát tenis s TŠ Tallent
• zimní kurzy pro děti v místě

vašeho bydliště od 8. 1.
• jarní prázdniny s Tallentem

Máte-li zájem, volejte 24 915 457

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 22. 1. 2001

Prokopova 100/16
☎ 227 81 355 a 227 83 181

http://www.trojka.cz, 
e-mail: info@trojka.cz

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
KLUB KULIČKA

Kulička s Míšou - jednotlivé pestré dopolední programy - denně 9-12 • malování,
cvičení, zpívání, pohádky, překvapení z medvědí krabičky - určena dětem od 2,5 let 

• Kulička s flétničkou a keramikou, Kulička s malováním a s keramikou,
Kulička s tanečky, Kulička s angličtinou s keramikou

KVS TROJKA NABÍZÍ KURZY 
Kurzy – výtvarné, pohybové, počítačové, jazykové

dopolední kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi
Jezdecký výcvik a péče o koně – celoroční kurz
Keramické kurzy, točení na hrnčířském kruhu 

Nově nabízíme: 
Voltiž - gymnastika na koni pro děti od 6 let

Ranní cvičení aerobicového typu pro ženy - čtvrtek 7.45 - 8.45
Stolní tenis pro všechny každý všední den 8 - 21.30 hod.

V sobotu 13. 1. 2001 od 15 hod.
divadlo pro děti od tří let - ROZUM A ŠTĚSTÍ

1. 2. 2001 - celodenní program pro děti od 6 let, 8 - 17 hodin

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V SEDLE KONÍ
ZÁPISY DO KURZŮ KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU OD 14 DO 18 HOD. 

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

Obvodní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 3 vás zve:

16. 1. út 16.30 h promítání: 
Z Londýna k nejvyšší hoře Skotska

19. 1. pá 15 h
Vesele i vážně do nového roku 2001 -

umělecký soubor Albatros
Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16, Praha 3.

KURZY
• ARTETERAPIE 
termín a cena: bude upřesněno
pro mládež i dospělé; praktický seminář -
teorie barev a její působení na lidi
Info a přihlášky P.Červenková
• ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
termín: 10. 1. - 14. 2., cena: 900 Kč
pro studenty i podnikatele
Info a přihlášky J. Smejkalová
• TENISOVÁ ZIMA 2001
termín: Út 17.20 St, Pá od 15 h, 
cena 710 Kč. Místo konání: 
DDM Praha 3 a ZŠ Chelčického
Info V. Kotrba 
AKCE
• VÝTVARNÝ KLUB - malování hrníčků
pro děti od 6 do 18 let 
Pá 19. 1. , od 14 h, vstupné 45 Kč 
• KERAMIKA pro dospělé 
So 20. 1. a 27. 1. od 14 h, vstupné 400 Kč 
Info pro obě akce K. Němcová
• JACKIE and the Giant - výukové diva-
delní představení; termín: individuální ob-
jednávky ZŠ, MŠ, cena: 30 Kč, 
Info J. Šimánková
• VÁNOČNÍ TURNAJ ve stolním tenisu
22. 12. dvouhry/ 27. 12. netradiční turnaj
čtyřher. Startovné: 30 Kč 
Info a přihlášky V. Kotrba
• INTERNET KLUB 
Po od 19 h, Út, Čt od 13.30 h, od 19 h, resp.
20 h. Rezervace den předem/ osobně, tele-
fonicky, cena 30 Kč/za první půlhodinu,
dále 20 Kč/ za půlhodinu, možnost využití
i pro školy v individuálních termínech
Info a rezervace J. Chmel

• KLUB DIVÁKŮ
víkendové návštěvy divadelních představe-
ní - Divadlo v Dlouhé, Minor, Skelet …
pro děti I. stupně ZŠ, cena: 500 Kč /
5 představení
Info a rezervace Zuzka Pipková
ZIMNÍ TÁBORY 
Medvědí Boudy - ŠPINDLERŮV MLÝN
10. 2. - 17. 2. 2001, cena: 2 500 Kč
Strážné - KRKONOŠE
17. 2. - 23. 2. 2001, cena: 2 500 Kč
oba tábory jsou pro děti ZŠ, výuka a zdo-
konalování sjezdového lyžování, společný
večerní program, karneval na sněhu, dis-
ko, soutěž ve slalomu apod.
Info, rezervace a přihlášky J. Šimánková
DEŠTNÉ - ORLICKÉ HORY
10. 2. - 17. 2. , cena: 2 400 Kč 
ESKYMÁCKÝ TÁBOR - nelyžařský,
doplněný výtvarným, dramatickým
programem, vhodný pro děti od 6 - 16 let
Info, rezervace a přihlášky P. Červenková
Cena pobytů zahrnuje: plnou penzi,
ubytování, pojištění, zdravotní, pedagogic-
ký i odborný dozor, dopravu a veškeré ná-
klady spojené s programem. Nezahrnuje
vlekovné
AKCE V PRAZE v době jarních prázdnin
BAREVNÝ TÝDEN
12. 2. - 16. 2., cena: 130 Kč/den včetně oběda
kombinovaný program - pohyb, poznává-
ní, výtvarná činnost, vhodné pro děti ZŠ

KONTAKTUJTE NÁS JIŽ TEĎ

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

L E D E N  2 0 0 1

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
14. ne 16 a 19 h Lijavec
16. út Vražda v salónním coupé
17. st Cimrman v říši hudby
18. čt Hospoda Na Mýtince
21. ne 16 a 19 h Akt
23. út Švestka
24. st Švestka
25. čt Záskok
28. ne 16 a 19 h Švestka
30. út Vyšetřování ztráty třídní knihy
31. st Záskok
DIVADLO KONZERVATOŘE
15. po Labiche, Courtelain: Vražda na

uhelném trhu a tichá domácnost
22. po SLAvné Filmové MElodie

BIOGRAF
29. po R. Patrick: Kennedyho děti

PREMIÉRA
HOST DIVADLA
21. ne Cimrman, Svěrák: Akt (Teatr

Tradycyjny, Krakov - Polsko)

Pokladna otevřena pouze ve dnech konání kon-
certů hodinu před začátkem představení. Před-
prodej v síti TICKETPRO a v pokladně ATRIA.
Rezervace vstupenek na tel.: 627 04 53. Přístup
do ATRIA bezbariérový, v koncertní síni je in-
stalována indukční smyčka pro nedoslýchavé.

4. čt 17 VERNISÁŽ VÝSTAVY - PETR
HAMPL

6. so 15 NOVOROČNÍ KONCERT  -
Dechový soubor HARMONIA
MOZARTIANA PRAGENSIS
PRO DŮCHODCE SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ 10 Kč !

10. st 19.30 VÁCLAV SNÍTIL -
HOUSLOVÝ RECITÁL
Klavírní spolupráce H. VEISOVÁ.
W. A. Mozart, M. Ravel,  J. Brahms,
A. Dvořák. 

17. st 19.30 JANA SZUŚCIKOVÁ -
KLAVÍRNÍ RECITÁL
F. Chopin, S. Rachmaninov, J. Brahms.

24. st 19.30 TRIO EUFONICO
K. CHUDOBOVÁ - flétna, R. SRŠŇOVÁ
- housle, S. KALENDOVÁ - klavír.
Premiéra skladby J. Temla za účasti
autora, O. Mácha, L. Janáček,
J. Vrkoč, R. Sršňová.

25. čt 19.30 Pěvecký sbor MUSICA
POETICA Praha
Program: BOŽÍ MATKA v nejstarších
hudebních památkách. Dirigent
a průvodní slovo: Dr. E. KINDLER,
sólistka J. EBENHÖCHOVÁ.

27. so 15 JAN OSTRÝ - flétna, Luděk
ŠABAKA - klavír
Program: J. N. Hummel, F. Chopin,
J. S. Bach, S. Prokofjev, W. A. Mozart.
PRO DŮCHODCE SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ 10 KČ !!!

31. st 19.30 Gabriela EIBENOVÁ -
PĚVECKÝ RECITÁL, klavírní
spolupráce L. VALEŠOVÁ 
M. Ravel, R. Schumann, M. Head,
F. Poulenc, E. Satie, W. Walton.

Ostatní akce:
11. čt ADÉLA MIôKOVÁ - PĚVECKÝ

RECITÁL (19.30)
30. út ZU‚ TUKLATSKÁ - KONCERT

ŽÁKŮ (18.30)
Předprodej zahájen 18.12. 2000
VÝSTAVNÍ SÍŇ – otevřeno denně mimo
pondělí od 14 do 17.30 hodin 
5. 1. - 28. 1. 2001 PETR HAMPL - malba

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12
tel.: 627 04 53
fax: 627 04 21
Sponzor Strojimport, a.s.

NABÍDKA kroužků pro školní rok 2000/2001

ZÁŽITKY Z CEST (cyklus besed a promítání) každou středu od 18 h: 
10.1. Trekking na Kanárech, 17.1. Aljaška, čtvrtek 18.1. Národní parky U.S.A., 

24.1. Indie - Sikkim, 31.1. Severní Indie, čtvrtek 1.2. Čína

Kino Aero
Praha 3, Biskupcova 31, tel. 71 77 13 49. Po-
kladna otevřena vždy hodinu před představe-
ním. Předprodej vstupenek na celý měsíc
denně od 17 do 21 h. Vstup na představení
označená FK (Filmový klub) s členským prů-
kazem AČFK. Bar otevřen denně 16-
23h (i během promítání). Sál je vybaven zvu-
kovým systémem DOLBY DIGITAL. Další
info na www.kinoaero.cz.

1. po KINO NEHRAJE, Ha, Ha
2. út 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS
3. st 18 a 20.30 „24“
4. čt 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
5. pá 18 a 20.30 V ZAJETÍ CHUTI
6. so 17.30 a 21 MAGNOLIA

JUGOŠKA
7. ne 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ

KOCOUR
8. po 17.30 a 20.30 UNDERGROUND
9. út 18 a 20.30 SUD PRACHU

PROFIL WIM WENDERS
10. st 18 a 20.30 BUENA VISTA

SOCIAL CLUB
11. čt 18 a 20.30 MILLION DOLLAR

HOTEL
12. pá 18 a 20.30 FALEŠNÝ POHYB
13. so 18 a 20.30 ALICE VE MĚSTECH
14. ne 18 a 20.30 ZA MRAKY
15. po 18 a 20.30 STRACH BRANKÁŘE

PŘI PENALTĚ
16. út 18 a 20.30 AMERICKÝ PŘÍTEL
17. st 18 AMERICKÝ PŘÍTEL

20.30 STAV VĚCÍ
18. čt 20 Slavnostní zahájení PROJEKT

100 - 2001
THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW + POWERS

PROFIL WIM WENDERS - pokračování
19. pá 18 a 20.30 NEBE NAD BERLÍNEM
20. so 18 a 20.30 NEBE NAD BERLÍNEM
21. ne 18 a 20.45 TANEC V TEMNOTÁCH
22. po 18 a 20.45 TANEC V TEMNOTÁCH
23. út 18 a 20.30 POHÁR
24. st 19 ANIMOVANÝ OBČASNÍK -

JIŘÍ BARTA A JEHO KRYSAŘ
25. čt 18 a 20.30 GHOST DOG - CESTA

SAMURAJE
26. pá 18 a 20.30 PRAVIDLA MOŠTÁRNY
PROJEKT 100 - 2001
27. so 18 a 20.30 ROCKY HORROR

PICTURE SHOW
28. ne 18 a 20.30 ROCKY HORROR

PICTURE SHOW
29. po 18 a 20.30 MODRÝ SAMET
30. út 18 a 20.30 MODRÝ SAMET
31. st 18 a 20.30 MODRÝ SAMET

Filmy pro děti
6. so 15.30 Hurá na medvěda
7. ne 13.30 Opičky a zloději

13. so 15.30 Král sokolů
14. ne 13.30 Královna koloběžka
20. so 15.30 Princezna ze mlejna II.
21. ne 13.30 Krtkova pohádková

dobrodružství
27. so 15.30 Dinosaurus
28. ne 13.30 Cirkus Hurvínek
DIVADLO

7. ne 16 Malované písničky
T. Kostková, P. Mikeska

14. ne 16 Duhové bubliny
Divadlo Grotesky - Václav Strasser
a Káťa Jiránková

21. ne 16 Pohádky kozy Lujzy
Divadlo Abrakadabra

28. ne 16 O statečném Kulihráškovi
Divadlo bez opony

PALÁC AKROPOLIS
Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
E-Mail: info@palacakropolis.cz
*JUNIOR KLUB E-Mail:
junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 14051)
pokladna Paláce Akropolis: KAABA
CAFÉ od 10 hod., tel. 96 330 933
Změna programu vyhrazena
10. st M.U.T.ERIAL closed air festival

Divadla M.U.T. Mensch und Technik 
10 DÍLNA pro děti

14. ne M.U.T.ERIAL
13 PLAYSTATION 2. 

16. út M.U.T.ERIAL
10 DÍLNA pro děti
19.30 SAD Story

17. st 19.30 S. Königgratz: JEŠTĚ ŽIJU
S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ
A PLÁCAČKOU Divadlo na tahu
a Nejhodnější medvídci

21. ne M.U.T.ERIAL
14 V JÁDRU MĚKKÉ / SOFTCORE

23. út 19 TANZWUT (Německo) +
special guests

4. st 20 JABLKOŇ*
25. čt 19.30 cyklus SLOVÁCI 

KOREKTURA KOREKTURY
hraje Divadelní sdružení J.A.V. (Žilina) 

26. pá 19 SAYAG JAZZ MACHINE
(Francie) + T-BREAK + DJs BABE
LN, LIQUID A

27. so 20 NANA ZORIN *
29. po 20 PSÍ VOJÁCI *
30. út 19.30 RESPECT 2001 

ethnicworld music festival: 
ÁLOM (Praha) + LABOR
EXCHANGE BAND (Taiwan) 

31. st 20 TY SYČÁCI

Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo máte o zvířátka zájem, 
volejte Domov pro opuštěná zvířata v Troji - 85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, 

tel. 22 116 370. Do domova si můžete zajet i pro kočičí dámy a pány.
� FENA, anglický kokršpaněl, stáří asi 1 rok. Nalezena v metru - stanice Že-
livského. Na krku měla kovový stahovací obojek. � FENA, kříženec pitbullte-
riéra, stáří 3,5 roku. Nalezena na Žižkově. Byla bez obojku. ��� ŠTĚŇATA,
fenky, kříženci špicla, stáří 7 týdnů. Nalezena na Vítkově v síťovém pytli 
� PES, kříženec německého ovčáka, barva vlkošedá, stáří 2,5 roku. Nalezen
na Vinohradech. Na krku měl jednořadý kovový stahovací obojek. � PES, kří-
ženec německého ovčáka, stáří 2 roky. Nalezen na Jarově. Na krku měl hnědý
kožený obojek. � FENA, německý ovčák, stáří 3-4 roky, barva vlkošedá.
Nalezena v Mahlerových sadech. Na krku měla hnědý kožený obojek.

Kdo mû chce?� �

Malá scéna:
3. st 19.30 BAŤA & KALÁBŮF NĚŽNÝ

BEAT
4. čt 19.30 XXL
5. pá 19.30 SWORDFISHTROMBONES
6. so 19.30 HOOKER’S
7. ne 19.30 ôAJOVÝ VEČÍREK 

Láďa Brom
11. čt 19.30 PERIFERIE 42
10. st M.U.T.ERIAL

19.30 Mark Ravenhill: SHOPPING
AND FUCKING 
21 DISKUPŘÍBĚHY

14. ne M.U.T.ERIAL
19.30 VAŘÍME S KUBOU
Kuba Černý vaří dle nejlepších receptů
svého hosta –  Jiřiny Bohdalové.
21 MED kapely

16. út M.U.T.ERIAL 
21 DISKUPŘÍBĚHY
Teoretický dýchánek na téma Smutek
české kritiky.

21. ne M.U.T.ERIAL 
19.30 Viliam Klimáček:
ROZKVITLI SEKERY
21 DISKUPŘÍBĚHY
Teoretický dýchánek na téma
Rodinné drama a televize.

22. po 19.30 Peter Handke:
SEBEOBVIŇOVÁNÍ
21 DISKUPŘÍBĚHY
Teoretický dýchánek na téma
Sebeobviňování.

Výstava ve foyéru:
8. – 31.1.2001 Nahlédnutí  Egypt - Maroko 
fotografie Jiřího Rudolského

● Kostnické náměstí mezi schody
a trafostanicí

● Komenského náměstí křižovatka
Roháčova/Blahoslavova

● Náměstí Barikád roh parku proti vchodu
Roháčova 73

● Žižkovo náměstí roh
Ondříčkovy/Radhošťské mimo zeleň
● Křišťanova/Radhošťská roh parku

a chodníku
● Škroupovo náměstí prostor na
rohu Ševčíkova/Škroupovo

● Slezská 101 vnitroblok
● Kouřimská 17 parčík naproti

VÚFB
● Hollarovo náměstí proti domu č. 13

● Biskupcova/Na Vápence
křižovatka ulic proti vozovně

● Nad Ohradou proti č. 7
● K Lučinám/Na Lučinách

křižovatka ulic - trávník uprostřed
● Luční/U Kněžské louky proti garážím

u křižovatky
● Pod Lipami/Buková křižovatka

u vchodu č. 70
Odkladné plochy jsou vždy na chodníku
mimo zeleň.
Stromky budou sváženy ve dnech 15. 1.,
29. 1. a 12. 2. 2001

Odbor zeleně a ochrany prostředí

Kam s vánoãními
stromky

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Soukromý úklid domů
a chodníků - firma MÁJA

Tel.: 627 64 24 
0603 94 32 43

Gymnaz ium,  Praha  3 ,  
S ladkovského  náměst í  8 ,  

pořádá 17. 1. 2001 od 18 do 20 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


