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Aktuality

Údaje o naší městské části, aktuality
z Úřadu městské části Praha 3,

rubriky z Radničních novin a další
důležité informace vám budou

k dispozici na oficiálních webových
stránkách nejpozději do 31. 12. 2000

na adrese www.praha3.cz.

Upozorňujeme občany Městské části Pra-
ha 3 na velmi podstatnou změnu týkající
se evidence obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů. Od 10. 1. 2001 bu-
dou agendy evidence obyvatel, občanské
průkazy a cestovní doklady přestěhová-
ny ze stávající adresy Úřad městské části,
Vinohradská 112, Praha 3 na adresu Úřad
městské části, Seifertova 51, Praha 3.
Z důvodu stěhování výše uvedených
agend nebudou od 18. 12. 2000 do 7. 1.
2001 poskytovány občanům tyto služby:
● přihlášení se k trvalému pobytu na
Městské části Praha 3 ● nebudou poskyto-
vány informace z evidence obyvatel ● ne-
budou přijímány žádosti o vystavení ob-
čanského průkazu a cestovního dokladu
a tyto doklady nebudou vydávány. Ztrátu
občanského průkazu nebo cestovního do-
kladu bude možno nahlásit na Úřadu měst-
ské části, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
v kanceláři číslo 3 během pracovní doby:
Pondělí od 7.30 do 18 h, Úterý od 7.30 do
16 h, Středa od 7.30 do 18 h, Čtvrtek od
7.30 do 16 h, Pátek od 7.30 do 15 h.
Děkujeme za pochopení

Eva Cihelková, vedoucí 
Odboru správního a organizačního

●
S převedením agendy evidence obyvatel,
obč. průkazů a cest. dokladů na novou
adresu souvisí i další změna - přemístění
Odboru živnostenského ze Seifertovy 51
do nově rekonstruované budovy v Lipan-
ské č. 14. Ve dnech 20. 12. a 27. 12. bude
proto tento odbor z důvodu stěhování
uzavřen, formuláře na ohlášení živnosti
budou k dispozici v podatelně úřadu na
Seifertově 51.
Ing. Pavel Císař, ved. Odboru živnostenského

Rada Zastupitelstva hl. m. Prahy svým usne-
sením č. 1208 vyhlásila grantové řízení na
Celoměstské programy podpory aktivit
národnostních menšin na území hl. m.
Prahy pro rok 2001:
1. Programy zaměřené na prezentaci národ-
nostních kultur, na kulturní, společenskou
a osvětovou činnost národnostních menšin.
2. Programy zaměřené na propagační a pub-
likační činnost, související se vztahem ná-
rodnostních menšin k hl. m. Praze. K pro-
gramům se mohou svými projekty přihlásit
občanská sdružení a organizace národnost-
ních menšin, zaměřené na uchování a rozvoj
národnostní identity a na rozvoj komunikace
a dialogu mezi národnostními minoritami
a majoritou v hl. m. Praze. Projekty se přijí-
mají v hl. podatelně Magistrátu, Mariánské
nám. 2, Praha 1 do 5. 1. 2001 do 16 h. 
Formuláře je možné si vyzvednout v Info-
středisku Magistrátu, Mariánské nám. 2,
Praha 1 (po-čt 7.45-18 h, pá 7.45 - 17 h). Pří-
padné dotazy o podmínkách: PhDr. J. Bal-
vín, CSc., Staroměstské nám. 4, Praha 1,
tel. 24 48 31 40. Informace lze získat i na
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Odbor sociál-
ních věcí - odd. sociální prevence, Margita
Lakatošová, tel. 22 116 488 nebo Irena
Melmerová, tel. 22 116 492.

Velitel Apolla 13 na vlastní oãi
V předvečer 28. října proudili na Vítkov všichni,
kteří chtěli osobně vidět amerického astronauta
českého původu Jamese A. Lovella (72 let), velite-
le legendárního Apolla 13, a našeho kosmonauta
Vladimíra Remka (52 let). Dramatický osud Apol-
la 13 známe z nedávno uvedeného filmu. Jak se
J. A. Lovell v Praze svěřil, film je prý velmi věrný
v líčení skutečné situace a moc se mu líbil. Apollu
13 během letu na Měsíc v roce 1970 explodovaly
ve vzdálenosti 330 000 km od Země dvě z nádrží
s kapalným kyslíkem. Díky intenzivní práci centrá-
ly v Houstonu a chladnokrevnosti tříčlenné posád-
ky se nakonec všichni vrátili na Zemi. Tento let byl
pro J. A. Lovella také posledním, manželka ho prý
již do vesmíru „nepustila“. Dnes často cestuje
(ovšem po Zemi samozřejmě), přednáší o svých
zkušenostech a je stále velmi aktivní. Při návštěvě
ČR ho armádní vrtulník zanesl také do Dolních
Lukavic u Plzně, odkud pocházejí rodiče jeho mat-
ky. Spolu s ním měl do ČR přijet další americký
astronaut Eugene Andrew Cernan - také česko-slo-
venského původu, velitel Apolla 17 a poslední člo-
věk na Měsíci (rok 1972), kterému to však zdravot-
ní důvody bohužel nedovolily. Druhý host,
Vladimír Remek, letěl v roce 1978 v SOJUZU 28
jako zástupce třetí země do vesmíru. V době havá-
rie Apolla byl právě v leteckém výcvikovém stře-
disku a jak řekl, mohli se tak poučit z chyb americ-
ké posádky. Při 8denním letu v Saljutu 6 se ani
jeho let neobešel bez dramatických momentů,
když např. alarm signalizoval nedostatečný tlak v kabině. Naštěstí šlo jen o falešný po-
plach, který pak na Zem ani nehlásili.

Slavnostní akt na Vítkovû
Kromě mnoha setkání, např. s prezidentem Havlem,
se oba astronauté zúčastnili v podvečer státního svát-
ku slavnostního aktu na vrchu Vítkově. Spolu s ná-
čelníkem Generálního štábu Armády ČR J. Šedi-

vým, ministrem obrany V. Vetchým, vedením
naší radnice a dalšími hosty přihlíželi ná-

stupu čestných jednotek s bojovými zá-
stavami a pokládání věnců u hrobu
Neznámého bojovníka. Z rukou
V. Vetchého pak převzali Záslužný
kříž ministerstva obrany 3. stupně.
Náš starosta Milan Český byl spolu
se starosty dalších městských částí
oceněn Zlatou pamětní medailí
za vynikající spolupráci s Armádou
ČR. Na oba astronauty se pak do-
slova sesypali zájemci o autogramy
a předkládali jim desítky knih,
článků a výstřižků. Myslím, že
J. A. Lovell byl tak obrovským zá-

jmem docela příjemně zakočen
a s úsměvem podpisoval a podpisoval

- s nepořízenou neodešel nikdo.

PraÏské kopce - De‰tník ve fini‰i
Program na Vítkově však zdaleka nekončil. Od 17 hodin vystoupil pod sochou Jana Žižky
bohužel za již nepříjemně pošmourného počasí chrámový pěvecký sbor z Velešína. Večer
od 20 hodin zase proběhla uvnitř Památníku Akademie ke vzniku republiky, kde byl mj.
ve světové premiéře předveden fragment Fr. Kafky „Strážce hrobky“, Aleš Bárta rozezněl
varhany a představil se dětský pěvecký sbor Hrajeto. V sobotu 28. 10. se v rámci oslav
Dne republiky opět koncertovalo - pod sochou Jana Žižky zahrála Ústřední hudba České
armády. A úplně na závěr byl ve 21 hodin na všech třech kopcích - Petříně, Vyšehradě
a Vítkově - odpálen synchronizovaný ohňostroj za doprovodu symfonické básně Vltava,
přenášené souběžně rozhlasovou stanicí Praha. Tímto víkendem vyvrcholil projekt Praž-
ské kopce - Deštník, který pořádala divadelní agentura ECHO v rámci Prahy 2000. V je-
ho průběhu jste mohli být na tom „našem“ kopci např. svědky Sletu čarodějnic, pobýt na
Dětském dni nebo si poslechnout Klenbu z hlasů - zmíněnou přehlídku sborového zpěvu.

Tradiãní setkání legionáfiÛ na radnici
Jako každým rokem se v den státního svátku 28. 10. sešli ve 14 hodin ve velké zasedací
síni představitelé Čs. obce legionářské se zástupci radnice. Tentokrát se přišli podívat také
bývalý senátor Vladimír Zeman a čerstvě zvolená senátorka Daniela Filipiová. Na závěr
setkání se pak ve zcela zaplněném sále Památníku na Vítkově zúčastnili varhanního kon-
certu ke státnímu svátku ČR v rámci festivalu Nekonvenční žižkovský podzim.

Text a foto Stáňa Peričová

V neděli 12. 11. proběhly v naší městské části volby do Senátu PČR pro obvod č. 26, tj. Praha 2 a 3. V prvním kole těchto voleb nezískal
žádný ze 4 kandidátů potřebný nadpoloviční počet hlasů. Ing. arch. Daniela Filipiová z ODS získala 41,44 %, těsně za ní následoval sou-
časný senátor Ing. Vladimír Zeman za Čtyřkoalici s 33,51 % hlasů. Kandidát za ČSSD MUDr. Vladimír Polanecký obdržel 17,13 % hla-
sů a s nejnižším počtem hlasů - 7,9 % - skončil RSDr. Jaroslav Lemák za KSČM. Tohoto kola se zúčastnilo 30,79 % voličů, kteří odevz-
dali 29 770 platných hlasů. Ve druhém kole, které se konalo o týden později, v neděli 19. 11., zvítězila s 54 % Daniela Filipiová,
V. Zeman získal 45,99 % hlasů. Tohoto kola se zúčastnilo 22,98 % voličů, kteří odevzdali 22 167 platných hlasů. Pro zajímavost uvádí-
me, že do Senátu PČR kandidovalo celkem 160 osob, z toho 134 mužů a 26 žen.
Podrobné informace o naší nové senátorce i to, kde ji budete moci zastihnout, aby vám pomohla s řešením vašich problémů, zveřejníme
v některém z příštích čísel. Dnes přinášíme pouze základní údaje: architektka Daniela Filipiová se narodila v roce 1957 v Praze na Vino-
hradech v lékařské rodině, maturovala na gymnáziu Na Pražačce a v r. 1982 absolvovala na Fakultě architektury při ČVUT. Poté praco-
vala jako projektant v KPÚ, později v ateliéru Genesis. Dnes působí jako konzultant při projektování a úpravách staveb se zaměřením na
odstraňování architektonických bariér a své zkušenosti uplatňuje i jako předsedkyně skupiny za odstraňování bariér při České komoře
architektů. Paní senátorce k jejímu zvolení gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v její práci. -red-

V den konání voleb do krajských zastupi-
telstev, tj. 12. 11. 2000, nabyl účinnosti Zá-
kon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Pra-
ze. Podle tohoto zákona dochází mj.
k těmto změnám: obvodní zastupitelstvo se
stává zastupitelstvem městské části, ob-
vodní rada radou městské části a obvodní
úřad se stává úřadem městské části.

Daniela Filipiová - nová senátorka pro Prahu 3

Vyhlá‰ení grantÛ

Zmûny adres ÚMâ

Starosta Milan Český spolu s kolegy z dalších
městských částí převzal Zlatou pamětní medaili
za vynikající spolupráci s Armádou ČR

Shodou okolností v době příprav na nedělní senátní volby zasedala na naší radnici v pátek
17. 11. a sobotu 18. 11. také porota urbanisticko-architektonické soutěže k uspořádání
a vyžití vrchu Vítkova, aby vybrala vítězný návrh. Tato mimořádná lokalita stále dřímají-
cí jako totalitní Šípková Růženka se snad již konečně dočká svého probuzení a začlení se
do pulsujícího života Prahy 3. Ke konečnému termínu 15. 11. bylo odevzdáno 13 návrhů,
z nichž některé přinesly řadu nosných nápadů. Porota v desetičlenném složení ocenila
a finančně ohodnotila návrhů pět. První cenu získala práce autorů akad. arch. Tomáše
Turka, ing. arch. Jana Červeného a ing. arch. Mikoláše Vavřína. Ve středu 22. 11. pak by-
ly všechny návrhy slavnostně představeny veřejnosti na výstavě, která bude ke shlédnutí
až do 17. 12. v Památníku na Vítkově. Podrobné informace k této zajímavé soutěži vám
přineseme v příštím čísle. Text a foto Stáňa Peričová

SoutûÏ na vyuÏití Vítkova má svého vítûze

J. A. Lovell
rozdával
autogramy 
na všechny
strany

foto Radko Janata
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INFORMACE
I. farní sbor ČCE, Prokopova 4 zve opět
ve třetí adventní neděli všechny členy

s přáteli, děti a rodiče 17. 12. v 15 h na
ADVENTNÍ SLAVNOST S DĚTMI

do Betlémské kaple na Žižkově. Vedle
adventních písní, předvánočního

zamyšlení, staročeských koled sboru
JERONYM ani letos nebude chybět

vánoční divadelní hra. Hledáme děti
od 4 do 12 let, které mají chuť ji s námi
nastudovat. Zkoušky jsou při úterních

setkáních (16 h) a o sobotách. Děti nebo
jejich rodiče prosíme, aby se hlásili do

30. 11. u faráře Ch. Langeho,
tel. 22 781 800, 22 782 002,

tel/fax 22 781 801, cce.zizkov@volny.cz
●

Agentura MaJa v rámci Projektu 95’ -
Zdravé a šťastné dítě pořádá 3. 12. 

od 15 h tradiční „netradiční“
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 

tak trochu jinak aneb Čertí rojení
v kongresovém centru hotelu Olšanka -

Táboritská 23. Velké zábavné rodinné
odpoledne se soutěžemi a bohatým

programem pro všechny děti zdarma.
Jinak platí: rodiče a děti kostýmy
„pekelníků a pekelnic“ s sebou!

●

Sbor Bratrské jednoty baptistů,
Vinohradská 68, nám. J. z Poděbrad, P-3
zve na VEČER KOLED 10. 12. v 17 h.
Přijďte si společně s dětmi a dospělými
zazpívat tradiční české vánoční koledy.

●

Studio Zdraví zajistí pro občany se
zdravotním postižením a seniory • zájezdy

a pobyty (domácí i zahraniční, jedno
i vícedenní) • ubytování, dopravu • služby

(pedikúra, reh. cvičení, masáže) 
• občansko-právní poradnu • jazykové
kroužky • přednášky, besedy, vycházky 

• drobný prodej (zdravotní obuv, bylinné
produkty) • vánoční a silvestrovské

pobyty. Info: Masarykovo nábřeží 250,
Mánes - I. p., Praha 1, 

tel.: 900 101 64, 0604 580 509.

Sbírka na nov˘ pavilon
Dobročinný bazar proběhl v evangelickém

sboru na Jarově. Od 8. do 9. 11.
se přijímaly darované hračky, přebytečné

elektrospotřebiče, knížky, sklo nebo
porcelán, v pátek 10. a v sobotu 11. 11.

zase všichni příchozí svým nákupem
přispěli do společné sbírky. 

O průběh akce se staralo asi 15 členů
sboru, nakoupit přišlo kolem 50 lidí.

Výtěžek akce 10 000 korun bude odeslán
Diakonii ČCE v Krabčicích na výstavbu

nového pavilonu pro nemocné
Alzheimerovou chorobou.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Svaz důchodců v Praze 3 srdečně zve
všechny seniory a jejich přátele na

tradiční MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
s tancem, kterou na všeobecné přání

pořádá ve středu 6. 12. od 14 do 17 h
ve velkém sále Učňovského střediska na

konečné tram 1, 9, 16.
●

V rámci koncertního cyklu pro pražské
seniory Bohemia - Austria se 18. 12. 

v 19 h koná v kostele sv. Martina ve zdi
Vánoční koncert. Účinkuje Harmonia

Mozartiana Pragensis, na programu jsou
nádherné české pastorely skladatelů

V. Maška a J. Fialy, hudba W. A. Mozarta,
české a evropské vánoční koledy. Veřejná
generální zkouška pro seniory je 17. 12.

v 15 h v kapli Domova Sue Ryder,
Praha 4. Vstupné 5 Kč 30 min. před

začátkem. Vstupenky na večerní koncert
v síti Ticketpro nebo hodinu před

začátkem.

Vánoãní projíÏìka Prahou
V předvánočním čase tradičně nabízí
méně pohyblivým seniorům a starým

osamělým lidem z Prahy, kteří se bez cizí
pomoci nedostanou po celý rok ze svého

domova ven, možnost podívat se do centra
Prahy, navštívit Staroměstské náměstí,

Malou Stranu, Hradčany...
Projížďka se koná v sobotu 16. 12. 

od 13 do 18 h a přihlásit se můžete na
Senior telefonu 22 22 17 71.

●

Svaz důchodců v Praze 3 přeje svým
členům k jejich významným

narozeninám, které oslaví
v PROSINCI, hodně zdraví a osobní

pohody do dalších let:
F. Šmídovi, K. Hoškové, B. Hudečkové,

Š. Pankuličkové, V. Petrů, V. Aubrechtovi,
J. Jaré, J. Kukrálovi, V. Löwlové,

A. Hovorkové, M. Kolaříkové, 
M. Volejníkové, J. Kopalové, 

I. Tejnorové, J. Hegrové

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 4. 12.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 11. 12.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 18. 12.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 27. 12.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 4. 12.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 11. 12.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Sudoměřská 18. 12.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 27. 12.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 4. 12.

10. Jeseniova u č. 143/1515 18. 12.
11. V Zahrádkách/Květinková 27. 12.
Okruh D termín přistavení
12. Na Vrcholu/V Domově 4. 12.
13. Koněvova/V Jezerách 11. 12.
14. Buková/ Pod Lipami 54 18. 12.
15. Křivá 15 - vedle domu 27. 12.

Upozorňujeme občany, že v týdnu od od 11. do 15. 12. 2000 bude přistaven kontejner pro
velkoobjemový odpad na novém stanovišti na rohu ulic Malešická/Ambrožova. Kontejner
je určen jen pro občany M. č. P-3.
Určeno pouze pro velkoobjemový občanský odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemikálie,
zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orien-
tační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné
složení může být v okolí místa, uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici
vždy od po 14 h do čt 16 h. Úklid a výměnu kontejnerů u stanovišť 1-3 a 5-8 zajišťuje IPODEC -
čisté město, spol. s r.o., tel. 858 34 55, u stanovišť 4 a 9 až 15 RPS Ekologie, spol. s r.o., tel. 726
519 43. Informace je možné získat i na dispečinku Pražských služeb, a.s., tel. 66 31 34 10. Inf.
o stanovištích a příp. změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ P-3 - OZOP: 22 116 363, -366, -300.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Svaz diabetiků ČR ve spolupráci s hl. m. Prahou, Hygienikem hl. m. Prahy a Pražským
sdružením Lékárnické komory ČR připravili pilotní projekt „Sběr a likvidace použitých
injekčních stříkaček a jehel od diabetiků“. Zahájení pilotního projektu bylo naplánová-
no na 14. listopad 2000 - ke Světovému dni diabetiků. Od tohoto dne mohou pacienti po-
stižení diabetem použité jehly a stříkačky ukládat do kartonového kontejnerku o objemu
cca 3 litry, do kterého se vejde 150 až 200 stříkaček. Jedna krabice by měla i velmi silnému
diabetikovi vydržet minimálně 2 měsíce. Po jejím naplnění ji lze odevzdat ve vybraných
lékárnách (uvedených na kontejnerku). Do tohoto pilotního projektu bylo vybráno odbo-
rem infrastruktury města MHMP 18 lékáren na území hl. m. Prahy, s jejichž majiteli byla
problematika předem prokonzultována a byla přislíbena spolupráce.
Pacienti postižení diabetem si mohou v níže uvedených lékárnách vyzvednout kontejnerek
na základě předloženého průkazu diabetika nebo předpisu na inzulín a po naplnění jej tam
odevzdat. Tímto postupem by se mělo minimalizovat riziko, že někdo najde použitou jehlu
a nakazí se některou z nebezpečných chorob, například hepatitidou typu C.
• Real, Hybernská 12, Praha 1 • Palackého 5, Praha 1 • U zlatého hada, Národní 35,
Praha 1 • Klimentská 9, Praha 1 • U sv. Ignáce, Ječná 1, Praha 2 • Na Vápence, Koněvo-
va 144, Praha 3 • Budějovická, A. Staška 80, Praha 4 • Fakult. Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, Praha 4 • Na poliklinice, Seydlerova 2451, Praha 5 • Hašva, Kartouzská
204/6, Praha 5 • Fakult. nemocnice Motol, V úvalu 84, Praha 5 • Ústřední vojen. nemocni-
ce, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 • Na Dlouhém lánu 11, Praha 6 • U sv. Antonína,
Strossmayerovo nám. 6, Praha 7 • Fakult. nemocnice Bulovka, Budínova 2/67, Praha 8
• Poliklinika Prosek, Lovosická 40, Praha 9 • V Malešicích, Plaňanská 573/1, Praha 10
• Jabloňová 8/2992, Praha 10. Mgr. Eva Šimková, Magistrát hl. m. Prahy a redakce

ze dne 18. 10. 2000
schválila
● znění předložené smlouvy o převodu
oprávnění hospodařit s majetkem hl.m.
Prahy mezi M.č. P-3 a příspěvkovou orga-
nizací Waldorfská mateřská škola Koněvo-
va 240 a
● postup při vyhlášení a vyhodnocení vý-
běrového řízení na prodej 9 nově postave-
ných bytových jednotek v domech Na
Ohradě 2, 4, 6 P-3
souhlasila
● s uzavřením smlouvy o dílo na rekon-
strukci horkovodní přípojky pro ZŠ K Lu-
činám 18 s firmou Termonta Praha, a.s.
● s uzavřením smlouvy o dílo na vybavení
interieru Ošetřovatelského domova Habro-
vá 2 s firmou Dřevospol, s.r.o.
● s uzavřením smlouvy o dílo na rekon-
strukci objektu Lipanská 14 s firmou BAU
plus, a.s.
● s uzavřením mandátní smlouvy o údržbě
a čištění oblast I. s firmou TEST,  s.r. o.
s uzavřením mandátní smlouvy o údržbě
a čištění oblast II. mezi M.č. P-3 a firmou
Komwag, a.s.
● s předloženou smlouvou na dobu urči-
tou mezi Ministerstvem kultury ČR a M.č.
P-3 o pronájmu Národního památníku na
hoře Vítkov za účelem varhanního koncer-
tu ke státnímu svátku ČR
vzala na vědomí
● studii „Rekonstrukce vstupního podlaží
domu s pečovatelskou službou“ Roháčova
24, P-3 a souhlasila s realizací projektové
přípravy a s realizací rekonstrukce vstup-
ního podlaží DPS
● předloženou žádost ZŠ náměstí Jiřího
z Lobkovic 22 a souhlasí s vyslovením ga-
rance na rekonstrukci hřiště

● předloženou žádost ZŠ K Lučinám 18,
P-3 a souhlasí s vyslovením garance na re-
konstrukci hřiště
● návrh vyhlášky hl.m Prahy, kterou se
vydává Statut hl.m. Prahy
doporučila OZ M.č. P-3
● schválit prodej id.2/3 bytového domu
čp. 1987 s pozemkem parc. č. 2994 v k.ú.
Vihohrady, Libická 7, P-3 spoluvlastníko-
vi za kupní cenu
souhlasila
● s realizací rekonstrukce hřiště ZŠ Chel-
čického, P-3
● se zápisem Mgr. Jaroslava Kučery do
Knihy cti M.č. P-3 „U příležitosti životní-
ho jubilea“

ze dne 1. 11. 2000
souhlasila
● s provedním veřejné zakázky na dodáv-
ku a montáž vestavěných skříní do objektu
Ošetřovatelský domov Habrová 2
● s účastí M. č. P-3 na projektu Schola
Pragensis 2001
vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek - výběr firmy na koše na psí ex-
krementy a držáky sáčků na psí exkremen-
ty - oblast I. a II. a souhlasila s výběrem
nejvhodnější nabídky firmy Test, s.r.o.
zrušila
● tyto komise OR M.č. P-3 ke dni 11.11.
2000 - finanční, kontrolní, dopravní, sta-
vební, životního prostředí, zdravotní a so-
ciální, protidrogovou a bezpečnostní,
obchodu a služeb, bytovou, kulturní a pa-
mátkovou, investiční, pro výchovu a vzdě-
lávání, pracovní skupinu na regeneraci
městské památkové zóny a odvolává
všechny předsedy, místopředsedy, členy
OZ a členy odborníky s hlasem poradním
a tajemníky z komisí OR M. č. P-3

1. Písecká 15/2192, byt č. 3/11, 60,- Kč/m2/měsíc, 44,03 m2, I.kat., 1+1, přízemí
2. Písecká 15/2192, byt č. 12, 60,- Kč/m2/měsíc, 52,8 m2, I.kat., 1+1, 2. patro
3. Pod Lipami 37/2559, byt č. 5, 60,- Kč/m2/měsíc, 52,17 m2, I.kat., 2+1, 1. patro
4. Pod Lipami 37/2559, byt č. 7, 60,- Kč/m2/měsíc, 51,22 m2, I.kat., 1+2, 2. patro
Prohlídka 12. prosince 2000 od 9 do 10 hodin.
Byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu Úřadu
m. č. Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou „Výběrové řízení-byty“.
Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahr-
nuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní byt, o který máte zájem, a stanovte výši zá-
kladního měsíčního nájemného za m2 a dobu, za kterou jste ochotni zaplatit předem (bez
služeb), a celkovou částku v Kč. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.
Upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uzavření Smlouvy
o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka předplatného. Pro
urychlení vyřízení uveďte i své telefonické spojení. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena
na dobu určitou (určenou dobou předplatby) po zaplacení předplatného. Po uplynutí doby
je uživatel povinen vyklizený byt vrátit pronajímateli. Uchazečem může být pouze občan
ČR. Konečný termín pro příjem Vašich nabídek je 15. 12. 2000 v 15 h - podatelna ÚMČ
Praha 3, Seifertova 51. Výběrové řízení bude vyhodnoceno RMČ P-3. Vybraný uchazeč
bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání rady.

Stalo se již milou tradicí, že zástupci naší radnice se pravidelně na jaře a na podzim setká-
vají s manželskými páry, které oslavily či právě slaví 50 a 60 let trvání manželství. Je po-
těšitelné, že u nás žije tolik manželských párů ve šťastném dlouhotrvajícím manželství
a že rádi přijímají pozvání k oslavě svých významných životních jubileí právě na naší rad-
nici. Dokladem jsou četné telefonáty i děkovné dopisy adresované starostovi naší městské
části, které nám do redakce chodí. Neodmyslitelnou součástí každého setkání je slavnost-
ní uvítání v hale radnice, které s vervou mládí vlastní pravidelně zajišťuje dechový or-
chestr Základní umělecké školy z Prahy 3 pod vedením prof. Nováka. K slavnostnímu
podpisu - stvrzení manželského slibu daného před 50 či 60 lety, pak všem přítomným
oslavencům pogratuluje starosta Milan Český nebo jeho zástupce Vladimír Holzknecht.
O příjemnou atmosféru v obřadní síni se pak postarají sólisté Hudebního divadla v Karlí-
ně Pavlína Millerová a Milan Kovář, jejichž pásmo z nejznámějších operet na varhany do-
provází Jiří Šmejkal. Bohužel, každá, i ta nejpříjemnější chvíle, jednou skončí. Krásné
vzpomínky na ni však zůstanou a my je dnes chceme ještě jednou připomenout. Pro gra-
tulaci si na radnici 24. 10. přišli Josef a Helena Havlíčkovi (diamantová svatba), JUDr. Ja-
roslav a Ludmila Dvořákovi, Mgr. Josef a Libuše Chudých, Norbert a Anna Kučerovi,
JUDr. Jaroslav a Vlasta Libusovi, Miroslav a Miloslava Loudovi, Ing. Milan a Ing. Alen-
ka Provazníkovi a Jaroslav a Vlasta Žantovi. Diamantovou svatbu 14. 11. oslavili manže-
lé Karel a Vilemína Klikorkovi, zlaté svatby pak Ing. Jan a Marta Hajíčkovi, Jiří a Eliška
Novákovi, Lubomír a Jaroslava Polákovi, Karel a Jarmila Trachtovi, JUDr. Václav a Hele-
na Trunečkovi, Miroslav a Irena Vadinských a Vojtěch a Anna Vaněčkovi. Všem přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a i nadále oblohu bez mráčků.

Eva Horníčková, foto Stáňa Peričová

Opět byl vyhlášen 4. ročník přírodovědné a ekologic-
ké soutěže Za kapkou rosy pro děti do 16 let
z Prahy 3, která vznikla z iniciativy komise životního
prostředí a Odboru zeleně a ochrany prostředí Úřadu
městské části Praha 3. Na školy již byly zaslány pod-
mínky této soutěže, takže pouze připomínáme, že
příspěvky můžete zasílat do konce roku 2000. Orga-
nizátoři se již těší a ti nejlepší nezůstanou zkrátka,
opět jsou připraveny krásné ceny. -red-

Pražská plynárenská, a.s., rozšiřuje služby pro zákazníky z kat. domácnosti a maloodbě-
ratelé o zákaznický DISPEČINK. Na tel. 210 92 331-3, 210 92 380-7 bude ve dvou-
směnném provozu vyřizovat požadavky týkající se odběru zemního plynu 19 vyškole-
ných operátorů. Po telefonu si vyřídíte změnu výše zálohy, změnu způsobu platby, změnu
bankovního spojení, podání žádosti o úřední přezkoušení plynoměru, objednání výměny
plynoměru, podání žádosti o odběr zemního plynu v již plynofikovaném objektu, podání
žádosti o rozšíření odběru (další spotřebiče), je možné objednat termín návštěvy pracov-
níka Pražské plynárenské, a.s., v místě odběru k uzavření nové smlouvy při převodu ply-
noměru na nového odběratele, k uzavření smlouvy při novém odběru spojeném s osaze-
ním měřidla, k ukončení smlouvy se zaplombováním či odebráním plynoměru. Operátoři
také ochotně poskytnou informace k obchodním podmínkám, o platných cenách, k faktu-
raci spotřeby plynu a stanovování optimální výše záloh na odebraný plyn a zodpoví i ja-
kékoliv další dotazy k odběru zemního plynu. Dotazy můžete posílat také faxem a pro-
střednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách Pražské plynárenské, a.s.
Zákaznický dispečink: po-pá 7-19 h, tel. 210 92 331-3, 210 92 380-7, fax 6717 4222.

V Clam-Gallasově paláci bylo 20. 10. předáno dvěma pracovnicím Úřadu m.č. P-3 osvěd-
čení o absolvování dvouletého studia „Přibližování práce zaměstnanců veřejné správy
podmínkám v zemích Evropské unie“ ve studijním oboru Kulturologie veřejné správy.
Multidisciplinární studium bylo organizováno na základě spolupráce mezi Akademií ve-
řejné správy a FF UK v Praze a pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. Jeho obsahem bylo
seznámení se základy jednotl. oborů souvisejících s výkonem místní správy v oblastech
práva, ekonomiky, historie, politologie, kulturologie, psychologie a sociologie. Témata
přednášek se týkala např. EU a evropského práva, Evropského správního práva, ekono-
mické charakteristiky evropské integrace, kulturní politiky evropských států, kulturní
psychologie, EU v ekologické perspektivě, evropského umění nebo informatiky. Předná-
šeli odborníci na problematiku EU z Právnické a Filosofické fakulty a Fakulty sociálních
věd UK a VŠE v Praze. V současné době je podána žádost o přidělení akreditace na
MŠMT ČR. V případě udělení akreditace získá tento obor statut bakalářského studia a
bude otevřen třetí ročník studia. Blahopřejeme oběma našim kolegyním - Elišce Julá-
kové a Janě Stehlíkové ! - red-

Obvodní rada M.ã. Praha 3

M. ã. Praha 3 disponuje voln˘mi byty

Zlaté a diamantové svatby na radnici

S uvítáním a doprovodem pomáhají žáci ze ZŠ na Havlíčkově náměstí

Dal‰í kolo soutûÏe pro dûti z „trojky“

Nov˘ dispeãink pro odbûratele plynu

I na‰e radnice se pfiipravuje na vstup do EU

Diabetici jiÏ nemusí dávat pouÏité
injekãní stfiíkaãky do popelnic

Tradiční setkání legionářů na radnici - foto k textu na straně 1

Foto Z. Pacák
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● Vaše životní pouť nebyla jed-
noduchá. Zažila jste válku, od-
loučení od rodiny, ztrátu milova-
ného manžela, před návratem
do Čech si ještě ve vašem bytě
v Miami zařádil hurikán Irene.
Kdy vám bylo opravdu nejhůře?
Má životní pouť skutečně nebyla
jednoduchá, ale zato velice zají-
mavá a nelituji ničeho. Nejhůře
jsem se cítila po manželově smrti.
Nečekala jsem, že mě předejde.
Nemohla jsem tomu uvěřit a mys-
lela, že už nemůžu dál žít. Potom
jsem si ale uvědomila, kolik lidí
kolem je na tom ještě hůř, a poma-
lu jsem se z toho dostávala. Po-
mohl mně pohyb, hudba a pře-
svědčení, že dokud žiju, tak chci
od života maximum. Následují-
cích pět let jsem bojovala s tím,
jestli se mám vrátit nebo zůstat.
K mému rozhodnutí odejít přispěl
poslední strašlivý hurikán, kdy
přestože jsem bydlela v 9. po-
schodí, vody bylo po kotníky. Bála jsem se, že mě ta hrozná síla
zabije. Řekla jsem, já už nebudu smlouvat, já se musím vrátit do-
mů, kde jsou mé kořeny, má rodina a zbytky mých dávných přátel.
Rozhodnutí podpořil i můj syn, když řekl Maminko, ty až přijedeš
domů, tak stejně budeš chtít něco dělat, tak radši přijď hned, do-
kud máš ještě sílu. A já ho poslechla.
● Vraťme se ještě k vašemu pobytu v Americe. Kde všude jste
působila ?
Začínala jsem jako učitelka tance, 20 let jsem vedla odpolední
kurzy pro seniory, v rámci programu „dance therapy“ jsem se sta-
rala i o pacienty v léčebnách a nemocnicích, také o handicapované
adolescenty, deset roků jsem pracovala s drogově závislými od 18
do nekonečna. Sedm let jsem pečovala o pacienty s Alzheimero-
vou chorobou, které se říká dlouhé sbohem, protože člověk je ješ-
tě tady, ale už tu není. Ráno jsem jim na uvítanou zahrála nějaký
ten evergreen a zahlédla jiskřičku radosti v jejich očích, ale to by-
lo vše. Nesmírně mě to vyčerpávalo a deprimovalo, zejména po
manželově smrti. Přesto jsem tam prožila moc hezká léta.
● Doma nejste ještě ani rok a už zase jedete na plný plyn ...
Řekla jsem si, že pokud mohu, chci být užitečná. Potřebuji to ke
svému životu. Například vyučuji angličtinu, cvičím se skupinou
seniorů a pravidelně se účastním různých seniorských programů,
v přípravě je projekt celoevropského sympozia, jak si hudbou, ryt-
mem a tancem vylepšit kvalitu života.
● Máte v sobě obdivuhodnou energii, pomáhá vám víra ?
Věřím, že nad námi něco je, ale ne nějaký vousatý pán na trůně,
spíše nějaká síla. Kolikrát, když už jsem byla v koncích, se něco

stalo a já najednou dostala kuráž
jít dál. Nějaký ten anděl nade
mnou stále bděl. Jistě k tomu při-
spělo i to, že jsem měla ohromně
pohodové mládí a od rodičů mně
bylo vštěpováno, že mám-li ta-
lent, je mou povinností o něj pe-
čovat a předat z něho něco i ostat-
ním. Když se mě lidé ptají, kde tu
energii beru, odpovídám, že to je
dar, který už mám v sobě, jen je
nutno ho stále vyživovat.
Jsem důkazem toho, v co věřím.
Těsně před odjezdem z Ameriky
jsem učila 18 a 19leté dívky a já
bych s nimi neměnila. Mnohé
z nich již byly otrávené životem
a přitom ještě vůbec nežily. Já
jsem vděčná za všechny situace,
kterými jsem prošla, protože mě
nesmírně obohatily.
● Prozradíte nám, jak být du-
ševně a tělesně svěží i ve zralém
věku ?
Především se musíte sama rozhod-

nout, udělat si smlouvu sama se sebou, že chcete něco změnit. Na-
bídek je dost, ale mnohé ženy je nevidí. Táta odešel, děti se odstě-
hovaly a ony si myslí, že na nich už nezáleží. Já jim chci dodat
kuráž, aby si řekly Tak a teď mám konečně čas na sebe. Chci se
hezky oblékat, chci se sama sobě líbit, chci pečovat o své tělo i du-
ši a být veselá. Smích je totiž obrovské uvolnění pro celé tělo a já
ráda říkám Laughter is jogging for your soul (Smích je jogging pro
tvou duši). Také učím ženy, jak správně držet tělo při chůzi, jak se
pohybovat s jistotou. To vše pak dodá nádherný pocit sebevědomí,
že umíte své tělo ovládat, a tím vlastně zpomalíte proces stárnutí.
Potom se podíváte do zrcadla a řeknete si Vždyť ono to není tak
špatný. Nyní mám skupinu dam, které odhodlaně mašírují kupře-
du, já jim v tom pomáhám a tím, že mají úspěch, to pak dopadá
zpátky i na mě. Mohu si říci Ještě k něčemu na tom světě jsi.
● Kam za vámi mohou naši čtenáři přijít ?
Do klubu Remedia ve Vinohradské poliklinice na Vinohradské
176, 6. patro, kde se pořádají úterní setkání. Chci, aby sem každý
přišel rád a bez starostí. Na úvod vždy zvolím nějaké zajímavé té-
ma, nedávno jsem například besedovala o tom, jak se žije senio-
rům v Americe, nebo zde byla kosmetička. Základem každé mé
dvouhodiny je nenáročné cvičení vsedě a s hudbou, která dokáže
změnit náladu, a dechové cvičení. Nyní připravujeme dokonce
módní přehlídku. Také máme v Základní škole na Lobkovicově
náměstí cvičení pro seniory vždy v pondělí od 18, ve čtvrtek od
17 hodin a právě začínáme s renesančním tancem. Ráda přivítám
všechny seniorky i seniory, kteří jsou přesvědčeni, že jejich věk je
právě ten nejlepší. Text a foto Eva Horníčková

Na náv‰tûvû u... Jarmily Radechovské - Houdek
Rodačka z Vrchlabí Jarmila Radechovská zasvětila svůj život tanci. Se svým druhým manželem žila přes 30 let
v Americe, kde vedla taneční kurzy a věnovala se terapii pohybem. Pomáhala lidem různých věkových i sociálních
skupin znovu získat ztracený elán i chuť do života a přitom si sama doplňovala vzdělání, které jí v tehdejším Čes-
koslovensku nebylo umožněno. Dosáhla titulů bakalář a master a na univerzitě titulu diplomovaný terapeut speci-
alista. Dnes je doma na Vinohradech, a přestože právě oslavila 80. narozeniny, má energie na rozdávání stále dost.

Třetí ročník mezinárodního festivalu „Kytara napříč žánry“ le-
tos proběhl od 5. do 16. 11. opět pod záštitou Výboru dobré vůle
O. Havlové, předsedkyně Senátu L. Benešové a starosty M. Čes-
kého. Již tradičně bude část výdělku festivalu věnována na dobro-
činné účely, tentokrát na rozvoj peritoneální dialýzy pro nemocné
s chronickým selháním ledvin. Ředitel festivalu Stanislav Barek
i tentokrát zajistil bohatou účast špičkových kytaristů různých
stylů a národností. Novinkou byly mimopražské i zahraniční
koncerty a také turné studentů českých a německých uměleckých
škol, které podpořil mj. Česko-německý fond budoucnosti. Za
všechny zajímavé koncerty, které se konaly v Praze 3, jmenujme
například vystoupení tří světových hvězd akustické kytary v kon-
ferenčním sále Raiffeisen stavební spořitelny na oficiálním za-
hájení festivalu 10. 11. Za přítomnosti zástupců radnice i Raiffei-
sen stavební spořitelny zde představila mnohostranná „sestava“
(Dean Magraw z USA, Peter Finger z Německa a Michael Lan-
ger z Rakouska) celou šíři současné akustické kytarové hudby,
a to od tradičního jazzu až po Stinga a Police. Bohužel, čtvrtý ky-
tarista, Ital Franco Morone, poněkud předběhl dobu, protože se
jako obyvatel členské země EU domáhal vstupu do České repub-
liky bez pasu. Povolení nedostal, a tak se jen můžeme těšit, že
příští rok bude úspěšnější. Koncert k 75. narozeninám prof. Jiřího
Jirmala proběhl 11. 11. Ve vyprodaném Žižkovském divadle vy-
stoupilo v první části večera několik umělců spjatých s osobou

prof. Jirmala - Pražské kytarové kvarteto (M. Klaus, K. Arman a P. Steidl). V druhé půli zahrál prof. Jirmal se svými přáteli (R. Dašek -
kytara, P. Dvorský - kontrabas, V. Žižka - bicí a Pražské kytarové kvarteto) několik vlastních skladeb z CD Romantic Guitar, které bylo
na koncertě pokřtěno. Závěrečný koncert pražské části festivalu proběhl 13. 11. v žižkovském ATRIU ve spolupráci s Velvyslanectvím
Španělska v Praze. V první části večera jazzovými standardy příjemně naladil tradičně usměvavý A. Gondolán, jehož kontrabas lehce
doplňoval kytary R. Pokorného a P. Zelenky. V jejich podání zazněla např. známá How Insensitive, All Of You či rozlučková So What.
Zlatý hřeb večera, rodák ze španělské Andalusie a špičkový umělec stylu flamenca - Juan Martín při předvedení vlastní kompozice Evo-
cation de la Invasion Arabe AD 711 z alba Andaluské svity si přítomné hned zpočátku zcela podmanil. Vzájemné jiskření provázelo jeho
vystoupení až do závěrečné skladby z alba El Alquimista. Tehdy jeho neuvěřitelná razgueada pozvedla ze židle celou koncertní síň. 
Tento mezinárodní festival akustické kytary si své místo v kulturní nabídce Prahy 3 i věrné posluchače již získal, a tak se jen můžeme tě-
šit na příští ročník. Text a foto Eva Horníčková

Tímto tradičním nápisem označují obchodníci a restauratéři po celém
světa místa, kde je možné vždy třetí čtvrtek v listopadu přivítat mladé ví-
no z letošní úrody. Beaujolais je nejjižnější oblast burgundských vinic,
kde se daří vínu určenému k rychlejší spotřebě.
Městská část Praha 3, Tower Praha a.s., České radiokomunikace a. s.
a Seidl Grands Vins uspořádali společně slavnost vítání Beaujolais Nou-
veau Millenium 2000 v zajímavých prostorech vyhlídky TV vysílače
v Mahlerových sadech. Výtěžek akce je určen na technické vybavení In-
tegračního centra „Zahrada“ v Praze 3.
Po krátkém zahájení se sklenky naplnily jiskřivým červeným vínem
s ovocnou příchutí, přinášejícím podle odborníků lehkost a radostnou
pružnost. Mladé víno, staré šlágry v podání Marty Balejové s Jiřím Hoš-
kem a nezapomenutelný výhled na tisíce světel v pražských ulicích vy-
tvořily harmonický rámec slavnosti vína. Na zdraví! A votre santè!

Michaela Púčiková, foto Jan Zavřel

Měsíc listopad završil defilé vyprodaných koncertů i interpretů zvučných jmen, které již
počtvrté pozval na žižkovskou a vinohradskou půdu violoncellista Jiří Hošek. Organizá-
tor tohoto festivalu neustále mapuje zapomenutá území naší městské části a vymýšlí ne-
obvyklé kombinace. Letos se opět osvědčila tradiční místa jako Betlémská kaple v Pro-
kopově - „Ota Pavel a J. S. Bach“, žižkovská radnice a koncert děl J. S. Bacha, Hudební
škola hl.m. Prahy - koncert k jubileu Jana Kubelíka, Auto Jarov se skvělým Dixielan-
dem z Plané, O. Brouskem a D. Gondíkem, Žižkovská věž a „Ragtime party na věži“.
V nabitém sálu hotelu Ariston s velkým úspěchem pomáhal řešit „Žižkovský případ rady
Vacátka“ soubor Řešeto a Staropražská kapela, mnoho návštěvníků zašlo v rámci státního
svátku ČR také do velkého varhanního sálu na Vítkově na koncert z cyklu „J. S. Bach
na Žižkově“. Letos poprvé se na seznamu nových míst objevila kaple Bratrské jednoty
baptistů na Vinohradské a „Zjasněný podzim“ s recitací Jany Štěpánkové, modlitebna
sboru Církve bratrské na Koněvově a „Křeslo pro čestného občana Žižkova“ Svatoplu-
ka Beneše. Žižkovské divadlo ve Štítného bylo zase svědkem světové premiéry opery
„Žižkovské dvojzpěvy“ v podání studentů pražské konzervatoře. Festival Nekonvenční
žižkovský podzim se uzavřel letos opravdu ve velkém stylu. K výročí 17. listopadu, kdy
byl také před rokem odhalen pomník W. Churchilla, provedla Filharmonie B. Martinů ze
Zlína, vystupující především v zahraničí, Dvořákovu Anglickou symfonii. Dirigoval To-
máš Koutník a zakladatel festivalu Jiří Hošek zahrál na violoncello v první části večera.
Koncert pod záštitou britského velvyslanectví se konal ve zcela vyprodané aule Vysoké
školy ekonomické a byl oceněn bouřlivým potleskem. Ten byl také symbolickou a krás-
nou tečkou za dalším vydařeným ročníkem. Stáňa Peričová, foto Jindřich Traxler

Letošní festival INTEGRACE SLUNCE, který se konal od 8. do 12. 11. v Paláci
Akropolis, přinesl premiéru Dočasné Šejkspírovské společnosti Jedličkova ústavu s titu-
lem „Sirény z Beržeraku“. Zajímavé bylo představení Prapandra frekventantů Divadelní
dílny Divadla Komedie. Velkou návštěvnost měly dopolední bloky dětských souborů, ve
středu dokonce přišlo tolik dětí, že pro ně nestačily židle. S velkým zájmem se setkaly
i všechny večerní koncerty, příjemným zážitkem byl koncert skupiny Priessnitz, kterou
doprovodil dětský smyčcový orchestr Jeseník. Jak bylo již řečeno, třešničkou na dortu se
stala premiéra hry Sirény z Beržeraku. Režisérka Eva Slámová nastudovala s herci insce-
naci, která se názvem symbolicky vztahuje k Cyranovi z Bergeracu, tragedii o jinakosti,
ošklivosti a lásce. Hlavní hrdinkou je Siréna, která však namísto, aby vábila a zabila, je
svedena a podlehne. Celý děj je rozkouskován do drobných skečů, více či méně vtipných
výstupů rozličných párů z ukrutné díry Beržeraku. Divácky nejvděčnější jsou scénky do-
konalých partnerů Barbíny a Kena, kteří v kontrastu s neustále hledající (a ztrácející) Si-
rénou nic nehledají, neboť vše mají a jejich umělohmotné štěstí z televizních reklam ne-
může nic narušit. Divadelní telenovela o třech dějstvích žánru navzdory postrádá happy
end, Sirénu opouští již po několikáté přelétavý Roxan, ale život jde dál.
Dočasná Šejkspírovská společnost Jedličkova ústavu přinesla do Akropole svoji originál-
ní verzi poselství o kráse a jinakosti, a za to jí patří velký dík. Michala Púčiková

Akustická kytara potfietí

Beaujolais Nouveau est arrivé

Juanu Martínovi se v bývalé kapli ATRIA moc dobře hrálo

Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim

Co bylo letos nového

Výtvarná škola V. Hollara si v tomto roce připomíná 80 let své existence. Byla totiž jako
Státní grafická škola založena v roce 1920, protože mladá republika si potřebovala vy-
chovat vlastní odborníky z oblasti tisku, reprodukčních technik, knihařství, fotografie
a užité grafiky. Od té doby si tato škola získala značné renomé a z jejích škamen vzešly
stovky absolventů, mezi nimiž je mnoho významných osobností českého výtvarného
umění. V poslední době se úspěšně školní výuka propojuje s praxí. Škola totiž navazuje
kontakty s řadou firem a reklamních agentur, které realizují nejlepší studentské práce ne-
bo si zde zadávají konkrétní propagační materiály. Tak také vznikla spolupráce s úklido-
vou firmou TEST, spol. s r.o., sídlící a zajišťující úklid v naší městské části. Díky jejímu
sponzorskému daru se nyní může škola pochlubit kvalitním katalogem vydaným k 80. vý-
ročí založení. Tento katalog byl k dispozici i při slavnostní vernisáži prodejní výstavy
prací pedagogů VŠVH a jejich hostů v Pálffyho paláci 14. 11. Výstavu uvedli Karel
Štědrý a Eliška Schránilová, přítomné hosty - bývalé ředitele Vladislava Bauera a Jarosla-
va Kubičku, zástupce radnice Milenu Kozumplíkovou, Tomáše Mikesku a radní Danu
Muškovou spolu s bývalými i současnými studenty pak přivítal současný ředitel školy Ja-
roslav Kučera. O hudební program se postarali žáci Pražské konzervatoře, která v Pálffy-
ho paláci od roku 1989 sídlí. Výstava je umístěna do překrásného barokního koncertního
salonku (foto) a do prostor restaurace, kterou mj. navštívil prezident Václav Havel, zpěvák
O. Osbourne i herečka S. Weaver. Vystavená díla (např. P. Chalabala, J. Róna, J. Kavan,
J. Kučera, P. Sivko, B. Gemrot a další) je možné shlédnout či zakoupit do 30. 11. Výtěžek
z prodeje je určen na přípravu a uspořádání programu spojeného s jubileem školy. Tato
aktivita je jistě chvályhodná a nezbývá než výstavě i škole popřát co nejvíce spokojených
návštěvníků. Text a foto Eva Horníčková

V˘tvarná ‰kola Václava Hollara se
svûdomitû pfiipravuje na oslavu

S moderátorkou TV Prima Štěpánkou Duchkovou ochutnával
Beaujolais starosta Milan Český

Jiří Hošek coby žižkovský
Pepík s Martou Balejovou



Můžete-li poskytnout nějaké informace o majitelích nebo
máte o zvířátka zájem, volejte Domov pro opuštěná zví-
řata - 85 54 242 nebo ÚMČ Praha 3, tel. 22 116 370. Do
domova si můžete zajet i pro kočičí dámy a pány.
� FENA, kříženec německého ovčáka, stáří 7 měsíců.
Nalezena v Koněvově ulici. Na krku měla kožený obojek
a kus prádelní šňůry. � FENA, kříženec jezevčíka,
menšího vzrůstu, hladká srst zlaté barvy, stáří 3 roky.
Nalezena na Vinohradech. Je hodná, čistotná, vhodná do
bytu. � FENA, kříženec pitbullteriéra, stáří asi 4 roky.
Nalezena v Radhošťské ulici, hubená po štěňatech. 
Je milá a přátelská.

Kdo mû chce?�

Strana 4 11/2000

Máloco a málokdy mě v poslední době v hudební produkci něco překvapí, neřku-li přímo
zasáhne. Když jsem se však od přátel dozvěděla, že si s nimi přijde do Prahy zahrát ně-
kdejší spoluhráč Jimiho Hendrixe - bluesová legenda King George, tušila jsem, že to by
mohlo být ono. A bylo! Pravda, nevědělo to zřejmě mnoho lidí, ale poloprázdný sál Akro-
pole dokázali během pár minut zaplnit línou bluesovou pohodou skvělí Stan The Man
Blues Band. A když na pódium přišel King George, zavřela jsem oči a měla pocit, že sto-
jím někdy v 70. letech ve Woodstocku a tam zrovna rozjíždí svou kytaru Jimi Hendrix.
Přesně stejný zvuk totiž, včetně brilatního hraní za hlavou, má dodnes King Georgova ky-
tara. Tento blues-soulový zpěvák zahájil svou kariéru v legendárním Apollo Theather
v New Yorku, kde se také spřátelil s Hendrixem. Později přesídlil do Skandinávie jako só-
lový zpěvák skupiny Harlem Kiddies, která byla v roce 1967 předkapelou J. Hendrixe na
jeho koncertě v Kodani. V průběhu let hrál s mnoha hudebníky, kromě jiných také s Ray
Charlesem. Dnes ve skupině King George Bluesology jeho kytara vytváří nezaměnitel-
nou tvrdou rytmickou spodní linku. Na repertoáru má jak nejznámější hity Muddyho Wa-
terse, R. Charlese, B. Marleye, tak i vlastní kompozice a interpretace skladeb J. Hendrixe.

Text a foto Stáňa Peričová

● 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
● Kostel sv. Anny, Jeseniova ulice
24. 12. ve 23 h Vigilie Narození Páně,
25. 12. v 8 h Slavnost Narození Páně (lat.) 
26. 12. v 8 h Svátek sv. Štěpána
● Kostel sv. Prokopa, Sladkovského n.
24. 12. v 16 h Vigilie Narození Páně,
25. 12. v 9.30 Slavnost Narození Páně (lat.)
26. 12. v 9.30 h sv. Štěpána
● 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 Svátek sv. Štěpána
● 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 Svátek sv. Štěpána
● I. sbor Českobratrské církve
evangelické, Prokopova 4
17. 12. v 15 h Adventní slavnost s dětmi,
24. 12. v 9 h 4. adventní neděle, 
25. 12. v 9 h Hod Boží vánoční 
26. 12. v 9 h Druhý vánoční svátek
● II. sbor Českobratrské církve
evangelické, Čajkovského 10
3. 12. v 9.30 h 1. adventní neděle
s vysluhováním VP, 
10. 12. v 9.30 h 2. adventní neděle, 

17. 12. v 9.30 h 3. adventní neděle
spojená s dětskou vánoční slavností, 
24. 12. v 16 h 4. adventní neděle - Štědrý
den, 25. 12. v 9.30 h Hod Boží vánoční,
s vysluhováním VP
● III. sbor Českobratrské církve
evangelické, U Kněžské louky 9
17. 12. v 9.30 h Sborový den - odpoledne
vánoční hra mládeže, 24. 12. v 9.30 h
Vánoční zvěstování dětí - dětská vánoční
hra v rámci bohoslužeb, 22 h „Půlnoční“
bohoslužba, 25. 12. v 9.30 h Hod Boží
vánoční - s vysluhováním VP
● Sbor Církve bratrské, Koněvova 24
17. 12. v 9.45 h Adventní nešpory se
zvěstováním adventní evang. zvěsti, 16 h
Dětská vánoční slavnost nejen pro děti,
24. 12. v 9.45 h Vánoční bohoslužba, 
25. 12. v 9.45 h Boží Hod vánoční
● Církev československá husitská,
náměstí Barikád 1
Adventní neděle 3., 10., 17. 12. v 9 hodin
24. 12. ve 23 h - půlnoční bohoslužby, 
25. 12. v 9 h - Hod Boží vánoční, 
26. 12. v 9 h - sv. Štěpána
● Bratrská jednota baptistů,
Vinohradská 68
10. 12. v 17 h Večer koled, 
17. 12. v 10 h Dětská vánoční slavnost,
24. 12. v 10 h Slavnostní vánoční
bohoslužba

Po klasických závodech na Vítkově pod názvem Čtvrtmíle Žižkovem, kdy se mezi veterá-
ny objevili překvapivě už i malí „broučci“ - fiati šestistovky, se zas pro změnu na náměstí
W. Churchilla přijeli v sobotu 11. 11. ukázat milovníci elegantních terénních aut značky
Jeep. Členové klubu z celé České republiky tak společně oslavili 60. výročí představení
prototypu, který byl objednán armádou USA. Stejný den - 11. 11. - byl současně označen
jako Den pocty válečným veteránům. Setkání příznivců připomnělo obě výročí, slavená
u nás poprvé. Akce se konala pod záštitou starosty Milana Českého, který sjezd džípů
uvedl spolu s G. J. Toufarem, předsedou českého Jeep Clubu. Po krátké prohlídce i ukáz-
ce perfektního stavu jednoho z motorů se džípy vydaly na spanilou jízdu Prahou za řinči-
vého ryku všech svých sirén a houkaček. Cílem všech veteránů, které navíc získaly i titul
„Vůz Milénia“, byla obec Tetín u Karlštejna. Text a foto Stáňa Peričová

Pravděpodobně již nikdo přesně nezjistí, kolik občanů z Prahy 3 se může pochlubit šlechtickým erbem. Otto Puteany měl prokázaný ro-
dokmen již od roku 1637 a tvrdil, že jeho předkové přišli do Čech z Itálie už za Karla IV. Původně se jmenovali Puetani a hroby jejich
potomků - komořích, kapitulárek Ústavu šlechtičen, rytmistra i policejního inspektora a dalších - dnes najdeme i na Olšanech. Otto Pu-
teany se narodil 12. 3. 1914 v Milíčově ulici, jako mladík navštěvoval různé zdejší sportovní akce, chodil do biografu Ponec či Kosmo-
rama i do místních letních kin. Nejvíce ho však přitahoval sport, a to hřiště lehké atletiky a fotbalu. Jako dorostenec hrál kopanou za
Olympii Žižkov, později za Slavoj Žižkov, Union Žižkov, Meteor Libeň, Viktorii Žižkov i za Mělník. Proslavil se i jako běžec, již v roce
1934 závodně běhal coby člen polabské trampové osady Maraňon a v této kategorii se stal mistrem republiky. Vystřídal mnohá povolání,
za první republiky byl zaměstnancem Zemské banky, pracoval v autoopravnách, za Pražského povstání svážel na hřbitovy padlé a když
po únoru 1948 musel opustit místo oficianta na pražském magistrátu, dojížděl do kladenských oceláren. Aby nevyšel z tréninku, vystu-
poval z autobusu již za Ruzyní a do Kladna běhal přes pole. Mnohokrát absolvoval Velkou kunratickou a celkem 27krát závod Běchovi-
ce - Praha. Ten ve své kategorii vyhrál již jako 56letý. Zúčastnil se závodů v běhu i ve Velké Británii a v Japonsku. Měl prokazatelně je-
dinečné prvenství v běhu - maratonu (42 195 m), od r. 1945, kdy běžel trať Praha - Lány, až do r. 1966 se zúčastnil rovné stovky
maratonů. Otto Puteany v soukromí zůstal skromným, družným a příjemným člověkem. Poslední dobou chodil již pomalu a s pomocí
hole, čilý dopravní ruch venku sledoval jen z oken svého obyčejného žižkovského bytu. Nejraději usedal mezi poctivě zasloužené plake-
ty, zažloutlé diplomy, medaile a zašlé stuhy, vybojované za cenu nezměrného fyzického úsilí, námahy a touhy zvítězit.

Miroslav Čvančara, redakčně kráceno

Kdyby ve známém televizním pořadu Nikdo není dokonalý padla otázka
- Kde se na Žižkově nachází gastronomické centrum ? - zcela určitě by
mezi odpověďmi nechyběla i ta správná - V hotelu Vítkov na Ohradě.
Vítkov a Žižkov má totiž s gastronomií mnoho společného. Název vrchu
dal majetný pražský měšťan Vítek, který v této oblasti pěstoval vinnou
révu a ve svém domě, v místech dnešní Ohrady, vařil pivo, naléval víno
a poskytoval občerstvení. Obchody měl výtečné, zejména po bitvě na
Vítkově v roce 1420, kdy Jan Žižka, jehož jméno dalo název této praž-
ské čtvrti, rozmetal vojsko Zikmundovo. A to se také muselo řádně osla-
vit. Středověká staročeská kuchyně byla již tehdy velice bohatá. Na jí-
delních stolech nemohla chybět zvěřina, ryby, drůbež, vepřové, hovězí
a mnoho druhů polévek a kaší. Ostatně šéfkuchař hotelu Vítkov, starý
Žižkovák Vlastimil Šimek, který zde působí již více než třicet let, má

dokonale přečtenou Savarinovu kuchařskou knihu z období okolo roku 1520. Dalo by se podle ní vařit i dnes? „Dalo, ale bylo by to ve-
lice pracné na přípravu, zejména při nadívání hus kuřaty naditými slukami a nádivkami, dochucené dalšími zálivkami...“ Mistr kuchař
však připravuje staročeská jídla dodnes. Na mezinárodních gastronomických akcích v zahraničí s nimi slavil vždy velké úspěchy, zejmé-
na v Madridu. Tam se zase naučil skvěle připravovat nejrůznější „mořské potvory“. A protože Španělé byli v posledních deseti letech
nejčastějšími hosty tradičního žižkovského hotelu, jmenuje se hotelová restaurace Granada. Ta ale vůbec není určena pouze hotelovým
hostům. Naopak. Má z ulice zvláštní vchod a také polední chod. Ten sestává z menu, které se mění dvěstěpadesátkrát do roka a stojí jen
49 Kč. Ceny v restauraci i v salonku jsou pro návštěvníky velice příjemným překvapením. Právě tak jako výběr jídel, zmrzlin a nápojů.
Například vynikající vína z moravských Dubňan jsou speciálně vybrána pouze pro zdejší restauraci.
„Přijďte pobejt“ zvou pohostinní lidé své hosty. Stejně zveme i my. A vůbec se nebojte, že odejdete sice s plným žaludkem, ale s prázd-
nou peněženkou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Volejbalové druÏstvo dûvãat 
bylo úspû‰né

Při TJ Sokol Žižkov I. působí volejbalové
družstvo děvčat, jehož hráčky se věkově řadí
do kat. starších žákyň a v tomto roce dosáhly
vynikajících výsledků: 1. místo v Přeboru
Prahy st. žákyň, 1. místo v Přeboru Prahy ml.
dorostenek a 2. místo v seriálu 6 turnajů Čes-
kého poháru žákyň, do kterého se kvalifiko-
valo 24 družstev z celé ČR. Díky těmto vý-
sledkům získalo družstvo právo startovat na
mistrovství ČR žákyň. Děvčata se po vynika-
jícím výkonu umístila na 2. místě poté, co ve
finále podlehla děvčatům z Frýdku-Místku.
V průběhu sezony se účastnila kvalifikace
o přebor ČR ml. dorostenek, kde startovali
vítězové krajů a sestupující z přeboru ČR.
Kvalifikaci děvčata ze Sokola Žižkov I. vy-
hrála a získala tak právo hrát nejvyšší soutěž
pro danou kategorii v ČR. Po 13denním let-
ním soustředění družstvo absolutně vyhrálo
kvalifikaci na Český pohár ml. dorostenek (9
zápasů, 9 vítězství) a dokonce 2x porazilo je-
diného jarního přemožitele Sokol Frýdek-
Místek. Vstup do přeboru ČR byl zatím také
úspěšný, v 1. dvojkole dívky zvítězily nad
Tatranem Střešovice Praha 3:0, 3:0 a v dal-

ším porazily Slavii Praha 3:2, 3:1. Výsledky
jsou zasloužené, protože je za nimi mnoho
tvrdé tréninkové dřiny. Na úspěších se vý-
znamnou měrou podílí i trenérská dvojice
Jindra Koutská a Karel Krumpholc. Povzbu-
zením do další činnosti bylo i nedávné roz-
hodnutí radnice Prahy 3 toto družstvo sportu-
jící v čistě amatérských podmínkách
podpořit. Termíny zápasů hraných na do-
mácí půdě v Sokole Žižkov I., Koněvova 19,
Praha 3 najdou všichni příznivci v předsti-
hu na inf. tabuli u vchodu do sokolovny. 

I. Černohorská, ZŠ nám. J. z Lobkovic

StarostÛv Pohár odstartoval
Úvodní krok 8. ročníku sportovní soutěže zá-
kl. škol o Pohár starosty učinila schůzka uči-
telů tělesné výchovy, která schválila termíno-
vý kalendář na 1. pololetí letošního šk. roku.
Žižkovská radnice doplnila zásobu propiso-
vacích tužek s emblémem Poháru, které zís-
kávají medailisté. V říjnu odstartoval turnaj
v malé kopané. Mladší žáci hráli podle vylo-
sování ve skupinách, vítězové ZŠ Pražačka
a n. Jiřího z Lobkovic se střetnou o medailo-
vé pozice. Starší žáci odstartovali Žižkov-
skou ligu v malé kopané. Systémem každý
s každým hraje 10 přihlášených družstev. Ví-
těz bude znám v polovině května příštího ro-
ku. Překvapivě se do Ligy nepřihlásil její
loňský suverénní vítěz, družstvo ZŠ Chmel-

nice. A tak bude boj o prvenství otevřený
a vyrovnaný. Po 4 kolech bez porážky kraluje
družstvo FC Jiřák. Krok s ním drží Chelčic-
kého, Lupáčova - nováček ligy a Real Vlko-
va. Masovou účast tradičně zaznamenává
přespolní běh družstev. Náročná, členitá trať
na Krejcárku nastavuje zrcadlo fyzické vy-
spělosti a psychické odolnosti každému, kdo
se na ni vydá. Přestože rozdíly mezi prvním
a posledním byly i několikaminutové, nikdo
nevzdal ! Pořadí v cíli se sčítala a výsledná
umístění prvních 4 závodníků z každého
družstva stanovila počet získaných bodů
a celkové pořadí. V kat. ml. žáků nejrychleji
běžela ZŠ n. Jiřího před Jeseniovou a Lupá-
čovou. V kat. ml. žákyň a v obou kat. starších
dominovala družstva ZŠ Jeseniova. Druhou
příčku vždy obsadila překvapivě ZŠ Lupáčo-
va, bronzovou v ml. i st. žákyních ZŠ n. Jiří-
ho a ve st. žácích jejich hegemonii narušilo
družstvo ZŠ z Lobkovicova nám. Tečku za
říjnovým sbíráním bodů učinil Podzimní tur-
naj, který se tradičně hraje o podzimních
prázdninách. V ml. žácích na stupeň vítězů
vystoupili hráči v pořadí Drahota (n. Jiřího),
Ťuik a Kemr (oba ZŠ Lupáčova), v kat. st.
zase Všetiček (ZŠ Jeseniova), Tomaník
(Gymn. Nad Štolou), Štěpán (ZŠ Pražačka).
Mezi dívkami medaile vybojovaly Ťuiková
(Lupáčova), Svatoňová (Perunova) a Lenco-
vá (Jeseniova). -vk-

Pod názvem „Zbytky listů rozmarýny“
proběhla v galerii ATRIA výstava soch
a obrazů manželů Stanislavy a Jana Ka-
vanových. Ve čtvrtek 2. 11. ji zahájila
PhDr. M. Klasová spolu s premiérou
skladby Z. Lukeše v provedení Nováko-
va tria.
Jan Kavan po absolvování SUPŠ v Praze
vystudoval UMPRUM, a to u profesorů
zvučných jmen - A. Strnadela, J. Trnky
a Z. Sklenáře. Dnes se zabývá převážně
volnou grafikou, příležitostě ilustruje, vě-
nuje se tvorbě plakátů, animovanému fil-
mu a u nás na Praze 3 zase studentům
Výtvarné školy V. Hollara. V Atriu se
představil několika brilantními kresbami
na velkoformátovém papíru. Stanislava
Kavanová, taktéž asolventka UMPRUM
v Praze, uvedla své sochy zajímavým příběhem: „Na výstavě Praha
císaře Rudolfa II. jsem potkala šaty arcikněžny Eleonory. Šaty z po-

hřební výbavy po zrestaurování působily
honosně, vznešeně až okázale... Napadlo
mne pokusit se prostřednictvím šatů po-
odhalit krutý osud děvčátka, pro které byl
přichystán život v přepychu vládnoucí dy-
nastie. Protože se Eleonora dožila asi
12 let, není o jejím životě mnoho známo.
To mi dovolilo si ten svět představit svo-
bodně od historických souvislostí...“ 
Jak S. Kavanová uvedla, kresby jejího
manžela byly vytvořeny v souladu s pů-
vodním záměrem dodatečně a i přes jis-
tou ironičnost zachovávají námětovou
příbuznost. Jan Kavan své práce, kresby
a grafiky, v současné době vystavuje
i v rámci nadcházejících oslav 80. výročí
založení našich dvou středních výtvar-
ných škol - VŠVH a SUPŠ. Galerie

SUPŠ v budově školy na Žižkově nám. 1 je přístupná po-pá od 9 do
15 hodin. Text a foto Stáňa Peričová

PraÏské publikum si pfiijel vyzkou‰et 
spoluhráã Jimi Hendrixe

BohosluÏby na Praze 3 - I. ãást

Spanilá jízda odstartovala u Churchilla

BûÏec dlouh˘ch tratí

Vítkov má tradici
aneb nebojte se hotelové restaurace

Otto Puteany, žižkovský rodák, hráč kopané za Viktorii Žižkov, mnohonásobný bě-
žec závodu Běchovice - Praha účastník rovné stovky maratonských závodů, nositel
řady plaket a medailí za zásluhy o český sport zemřel letos 21. října ve věku 86 let.

SPORT

Pohfiební v˘bava knûÏny Eleonory trochu jinak

Policie ČR, OŘ P-3 se obrací na veřejnost se žádostí
o poskytnutí informací ke krádežím elektrických jističů,

spínačů na noční proud, napaječů domovních telefonů
apod. Tato elektrozařízení jsou vykrádána z elektrorozvodných

skříní v domech dosud neznámými pachateli. Prosíme veřejnost, aby podezřelým „monté-
rům“, kteří se pohybují v domech, věnovali pozornost a jejich případnou přítomnost hlásili
na tel. číslo: 6145 3235 nebo 6145 3236. ● Dále upozorňujeme občany, že se množí přípa-
dy, kdy dvě ženy a muž zazvoní u domovních dveří a sdělí nájemníkovi, že vyhrál v soutě-
ži deku. Snaží se vstoupit alespoň do chodby bytu a v době, kdy nájemník podepisuje pře-
vzetí výhry, nepozorovaně v bytě kradou. Tito pachatelé trestné činnosti vystupují většinou
jednotlivě a jejich hrubé popisy jsou následující: mladá žena, věk 18-20 let, plnoštíhlá
170 cm vysoká postava, blond vlasy po ramena, pohledná, dále žena ve věku 40-45 let,
160 cm vysoká, štíhlé postavy, krátké kaštanové vlasy, světlá pleť, muž stáří 35-40 let, za-
valitá 180-185 cm vysoká postava, kulatý obličej, tmavé vlasy, oblečen v tmavém obleku.
● Policie ČR upozorňuje občany, aby nevpouštěli neznámé lidi do svých bytů a v případě
výskytu osob, odpovídajících výše uvedeným popisům, volali na tel. č.: 614 53 235.
● Dne 22. 11. v 13.35 h spatřila hlídka Městské policie v Jičínské ulici klečící ženu, kte-
rá z tašky vyndávala malé igelitové sáčky s drogou a ukládala je do plastikové krabičky.
Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci ženu omezili na osobní svobodě a pře-
dali Policii ČR. ● Dne 24. 10. v 18.10 h bylo na linku Městské policie oznámeno, že v ul.
Ostromečská neznámý muž vykrádá osobní automobil. Po příjezdu hlídky Městské poli-
cie byl dotyčný omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR.

POLICIE informuje
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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

■ Prodám chlapecké kopačky - černé
č. 38, téměř nenošené, za 100 Kč, dám-
ský tříčtvrteční kožich divoká kočka,
v dobrém stavu, levně. Tel. 22 782 816,
0604 166 129
■ Prodám cestovní box na kočku,
350 Kč. Tel. 22 782 816, 0604 166 129
■ Likvidace - nabízím šicí stroj Lucznik
stolní přenosný + stolní přenosnou
ždímačku na prádlo, cena dle dohody. 
Tel.6830 627
■ Prodám nový pán. velurový kožich
č. 52 a světle hnědou koženou bundu
č. 52. Tel. 2271 0256

■ 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

■ Hl. paní na venčení psa (lovecký)
a úklid menšího bytu na Jarově, 2x týdně
(14-17 hod.) dlouhodobě. Vhodné pro pa-
ní v domácnosti či aktivní důchodkyni.
Tel: 22 895 444
■ 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.

■ Podnikatelům nabízíme zpracování jed-
noduchého a podvojného účetnictví včet-
ně rekonstrukcí, DPH, mezd, účetních vý-
kazů a daňového přiznání.
Tel. 02/6284 574, mobil: 0603 320 712,
0603 254 261 e-mail:Saban@centrum.cz

■ 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

■ Rekonstrukce bytů + kanceláří. Tel.
0602 212 089

■ Vyklízení, malování, kácení stromů,
koupelny renovace, zednictví i v zimě.
Po–pá 8 - 16 na tel.: 71 73 31 57. 
Provize za velké zakázky.
■ MALOVÁNÍ A TAPETOVÁNÍ.
Tel. 222 444 27 Levně
■ Opravy praček Whirpool, Tamat
a Tatramat. Tel. 684 06 61, 0603/360 136
■ Krejčovská dílna „YVETTE“ se síd-
lem v areálu ZŠ Jeseniova 96, Praha 3,
nabízí šití a úpravy oděvů. 
Pracovní doba PO-PÁ 9–17. Informace
0604/714566, večer 7177 3217

■ Z krabice do šanonu, ze šanonu do
počítače – jednoduché-podvojné účet-
nictví a ostatní servis. Příznivé ceny
a kvalitní práce. Tel. 0604/ 714566 nebo
71770314.

■ Dámská krejčová ušije. Tel.6276 149
■ PEDIKURA  u zákazníka.
Tel. 697 31 60

■ 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
■ Vyměním stát. byt 2+1 65m2 u Flory za
menší družstevní nebo v os. vlast. 
Tel. 7173 7048
■ Majitel pronajme nebytové prostory
v přízemí, 60m2, Rokycanova 10. 
Tel. 0603 243 293
■ Vyměním 3+1 I.kat., státní, tel.+
L v Lupáčově ul. , výhled do zeleně za
dvojgars. nebo gars. s ložnicovým koutem
I.kat státní, L+tel. Tel:2271 7928

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

SLUÎBY

BYTY

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 ZÁMKŮASSIN Praha, s.r.o.

N Á B Y T E K

■ kancelářský, kanc. židle
■ stylový z masivu

■ rattan
■ sedací soupravy

■ šití záclon, závěsů aj.
Seifertova 95, Praha 3 (z Lipanské)

tel., fax: 22 782 595
po+pá 12-16, út-čt 9.30-17 h

Vánoční dárek pod stromeček 
sleva 20% na předplatné služeb
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
S T A V E B N Í  S P O Ř E N Í

minimální riziko, státní
podpora až 4 500 Kč ročně,
výnosy nepodléhají  zdanění,
možnost poskytnutí úvěru.

Bližší informace si vyžádejte 
u Vašeho poradce:

Šárka Mazánková 0603 835 117

Chcete mít hospodu na Žižkově?
Nabízíme dlouhodobý pronájem

sklepních prostor vhodných pro menší
restaurační provoz v Lipanské ulici na Žižkově

u hotelu Arcotel TEATRINO 
• cca 150 m2, cihlová klenba, sucho
• možnost využití vnitřní zahrádky

• nezbytné investice odečitatelné od nájemného
• další informace na tel. 02/2271 9306

Chcete vidět jako rys? Navštivte nás!
Poskytujeme veškeré služby v oboru oční optiky, vyšetření zraku

a aplikaci kontaktních čoček očním lékařem.

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.

Gymnázium
Omská 1300/6, Praha 10 - Vršovice (státní škola)
pořádá dne 6. 12. 2000 od 17 hodin Den otevřených dveří.

Ve školním roce 2001/2002 otevíráme 
• 2 třídy osmiletého studia (zaměřené na výuku živých jazyků)

• 1 třídu čtyřletého studia (všeobecné zaměření)
Bližší informace na tel. č. 02/67311317, 02/72738333,

www.omska.cz

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

ÚKLID SNĚHU
pohotovost dle vyhlášky

0603/55 25 80
S P O L E H L I V Ě

� P O Z O R  �
V Restauraci 
U DUDÁKA 

Rokycanova 10 

každý pátek - sobota - neděle 

Pivo 10.50 Kč 10° Staropramen 

přes kompresor 

Hotová jídla od 28 Kč až do 22 hod. 

Elektronické šipky - turnaje

Zavírací doba v případě vyšší

konzumace do ?

Soukromý úklid domů
a chodníků - firma MÁJA

Tel.: 627 64 24 
0603 94 32 43

UNIE SVOBODY PRAHA 3
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
SE ZASTUPITELI A DALŠÍMI ZAJÍMAVÝMI HOSTY
KDY: 12. 12. 2000
OD: 17.30 HODIN
KDE: SVATEBNÍ SÍŇ RADNICE

POHOŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNO
„POJĎTE TO DĚLAT S NÁMI“

PraÏská fotografická ‰kola o.p.s. nabízí -
rekvalifikaãní studium denní, veãerní,
dálkové, - pfiípravné studium, - kurzy
fotografie. Nám. Jifiího z Lobkovic 22, 

130 00 Praha 3, tel. 7273 8290

Svatby • Promoce 
Smuteční hostiny 

Konferenční sál • Ubytování

HOTEL VÍTKOV ★★★
Koněvova 114, Praha 3

tel.: 22 71 27 15, fax: 22 71 74 25

Hledáme pravidelnou
výpomoc v administrativě. 

PC, WORD, MS EXCEL podmínkou. 

Dva prac. dny v týdnu. 

Inf. č. tel. 0602 258 816

■ Výměna 2 státních bytů za za jeden.
Sídl. Jarov, 2+1, I.kat.,1.p., cihla a sídl.
Chmelnice 2+1, I.kat., 3.p., panel za 3+1
(4+1) Chmelnice, Jarov, Pražačka. 
Tel. 6631 0982, od 18 do 20 hod.
■ 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. 747 727 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!
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 19. 12.

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, cvi-
čení, 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 NA ŠKOLNÍ ROK 2000/2001
Kurzy - výtvarné, pohybové, počítačové, jazykové • dopolední kondiční cvičení pro ma-
minky 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 h
stolní tenis pro všechny • každý všední den od 8 do 21.30 h
V sobotu 2. 12. 2000 od 10 h a od 15 h Mikulášský rej s nadílkou - soutěže, písničky 
V sobotu 16. 12. 2000 od 15 h Vánoční program pro děti od tří let - VŮNĚ VÁNOC -
vánoční tradice, pohádky, koledy
ZÁPISY DO KURZŮ KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU OD 14 DO 18 HOD. 
Podrobné informace a rezervace v zápisové kanceláři Trojky nebo na tel. 227 81 355, 227 83 181.

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

Obvodní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 3 vás zve:

12. 12. út 16.30 h přednáška: 
Od newyorských mrakodrapů ke

gejzírům Yellowstone
15. 12. pá 15 h

Před Vánocemi v mol i dur - umělecký
soubor Albatros

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

KURZY
• ARTETERAPIE 
Út 14.12. od 18.15 h,60 Kč/ lekce
Pro mládež i dospělé, praktický seminář - te-
orie barev a její působení na lidi
• Teorie a dějiny výtvarného umění
leden 2001/ zahájení 1 500 Kč/ 11 lekcí
Pro zájemce o studium na VŠ
AKCE
• STŘÍBRNÁ NEDĚLE V DDM
Pro děti ZŠ, přihlášky pouze předem
Ne 10.12. od 9 h, vstupné 70 Kč 
• VÝTVARNÝ KLUB - malování na hedvábí
Pro děti od 6 do 18 let 
Pá 8. a 15.12. od 14 h, vstupné 70 Kč
• KERAMIKA pro rodiče a děti 
Pouze pro děti od 3 let a rodiče
So 2. a 9. 12. od 14 h, vstupné 160 Kč dítě/
200 Kč dospělí
• MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Út 5. 12. od 16 h, vstupné 50 Kč (v ceně je
nadílka). Program: kouzelník, žonglér, pís-
ničky, soutěže a možná přijde i MIKULÁŠ
Předprodej vstupenek od 21.11. po-čt 13-18 h
• SVÁTEČNÍ TRADICE - zdobení perníčků
Pá 22.12. od 10 h, vstupné 50 Kč
Pro děti ZŠ
• JACKIE AND THE GIANT - výukové
divadelní představení Út 19.12. od 10.45 a
od 12.30 h. Pro děti ZŠ a SŠ

KLUBY
• INTERNET KLUB 
Po od 19 h. Út, Čt od 13.30 h, od 19 h, resp. 20 h.
rezervace den předem (osobně, telefonicky)
cena 30 Kč za první půlhodinu, dále 20 Kč
za půlhodinu
KONKURZ NA MAŽORETKY
každé úterý od 16.30 h v DDM Praha 3, 
pro děti ZŠ a SŠ
Informace a přihlášky Jana Bendová
VÝLETY
SUŠICE - projížďka Šumavou
Ne 9.12. od 9 h, cena 600 Kč /oběd, vlastní
minibus. Pro děti a jejich rodiče
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 zdoko-
nalování sjezdového lyžování
Informace, rezervace a přihlášky již teď -
Jana Šimánková
DEŠTNÉ - ORLICKÉ HORY
10. 2. - 17. 2. 200 cena bude upřesněna 
nelyžařský tábor doplněný výtvarným, dra-
matickým a hudebním programem
Informace, rezervace, přihlášky již teď -
Petra Červenková

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

P R O S I N E C

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 Němý Bobeš
7. čt Švestka

10. ne 16 a 19 h Záskok
13. st Dlouhý, Široký a Krátkozraký
14. čt Švestka
17. ne 16 a 19 h Švestka
19. út Dobytí Severního pólu
DIVADLO KONZERVATOŘE

4. po SLAvné Filmové MElodie
BIOGRAF

11. po C. Goldoni: Poprask na laguně
18. po Labiche, Courtelain: Vražda na

uhelném trhu a Tichá domácnost
HOSTÉ DIVADLA

1. pá 19.30 h KONCERT: Jablkoň
15. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, aby

bylo přímo veselo
21. čt 19.30 h KONCERT: Jaroslav Hutka

a Radim Hladík

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.

5. út 17 Mikuláš s kapelou Špalíček-
soubor Hudeb. školy hl. m. Prahy. 

7. čt 19.30 Irena a Vojtěch Havlovi
- vánoční koncert

8. pá 19.30 Vánoce s Rožumberskou
kapelou
Soubor historických nástrojů 

11. po 19.30 Pěvecký sbor ČVUT
adventní koncert

13. st 19.30 Adventní vánoční zpěvy
14. čt. 17 a 19.30 Štědrej večer nastal

České vánoce s Malou českou muzi-
kou J. Pospíšila

15. pá 17 a 19.30 Štědrej večer nastal
16. so 15 R. Nachtigalová - soprán, 

P. Horáček - baryton, J. Kolář -klavír
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč

16. so 19.30 Vánoční koncert Ireny Bud-
weiserové

17. ne 17 a 19.30 Česká mše vánoční
J. J. Ryby. Smíšený komorní sbor

18. po 19.30 Exsulante jubilate…
Skvosty duchovní tvorby mistrů 18. st. 

19 út. 17 Vánoční koncert souboru Musica
Bohemica pro děti a rodiče
19.30 Setkání se souborem Musica
Bohemica a jeho hosty
závěrečný vánoční koncert podzimní-
ho abonentního cyklu 

20. st 17 Vánoce s Karmínou
21. čt 19.30 Vánoce se zpěvem a hudbou

Ch. Kluge- soprán, J. Mrázek - tenor,
J. Sebčev - hoboj, J. Hernatek - varhany

22. pá 17 Zimní a vánoční písně - Koledy
zazpívá Pražský dětský sbor

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
30. 11. - 21. 12. Jaroslava Brázdová - plasti-
ka, Jiří Brázda - obrazy, grafika

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. pá 18  a 20.30 MARNÁ LÁSKY
SNAHA 

PROFIL: ANDREJ TARKOVSKIJ
2. so 18 NOSTALGIE /FK/

20.30 STALKER /FK/ 
3. ne 18 IVANOVO DĚTSTVÍ /FK/

20.30 ANDREJ RUBLEV /FK/ 

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 hodin
st 6. 12. Venezuela,  st 13. 12. Borneo,  út 19. 12. Nový Zéland pěšky,  na kole a na
mořském kajaku,  st 20. 12. Polynésie a Fidži

Hospoda u Vystřeleného Oka 
U Božích bojovníků 3, Praha 3
zve na pravidelné čtvrteční koncerty
v prosinci, začátek vždy ve 20 h

2. so Tradiční vánoční koncert skupiny
NEVIDIM, předkapela VÍTKOVO
KVARTETO

7. čt ZVYKNEME  SI
14. čt SEDÍCÍ KAMENY
16. so GOTT REVIVAL BAND
21. čt LETOUNI SOUMRAKU. 

Tichá vzpomínka nedožitých
šedesátin Franka ZAPPY.

4. po 18  a 20.30 GHOST DOG - CESTA
SAMURAJE

5. út 18 a 20.30 CESTA Z MĚSTA 
6. st 18 a 20.30 CESTA Z MĚSTA 
7. čt 18 a 20.30 SLEPIČÍ ÚLET
8. pá 18 a 20.30 LOST HIGHWAY 
9. so 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ

KOCOUR 
10. ne 17.30 a 21 MAGNOLIA 
11. po 18 a 20.30 LUNA PAPA 
12. út 18 a 20.30 LIMONÁDOVÝ JOE

ANEB KOŇSKÁ OPERA 
13. st 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/)
14. čt 18 a 20.30 SLADKÝ NIČEMA 
15. pá 19 FESTIVÁLEK JSEM

SPOKOJENEJ - Moje první taneč-
ní - přehlídka pantomimy a pohybo-
vého divadla

16. so 18 a 20.45 TANEC V TEMNOTÁCH
17. ne 18 a 20.45 TANEC V TEMNOTÁCH
18. po 18 a 20.30 ANDĚL EXIT 
19. út 18 a 20.30 ANDĚL EXIT 
PŘEDVÁNOČNÍ PAŘBIČKY
20. st 19 PAT A MAT SE LOUČÍ - 

slovutné duo žižkovských kultur-
machrů ve své vrcholné show.

22. pá 18 a 20.30 KYTICE
23. so 18 a 20.30 V ZAJETÍ CHUTI
24. ne 23 JEŽUCH V KINĚ AERO - 

ŽIVOT BRIANA
25. po 18 a 20.30 BUENA VISTA

SOCIAL CLUB
26. út 18 a 20.30 THE MILLION

DOLLAR HOTEL
27. st 18 a 20.30 THE MILLION

DOLLAR HOTEL
28. čt 18 a 20.30 TUVALU
29. pá 18 a 20.30 PRAVIDLA

MOŠTÁRNY
30. so 18 a 20.30 VŠE O MÉ MATCE
Filmy pro děti:

2. so 15.30 Hanuman
3. ne 13.30 Vyléčený čertík
9. so 15.30 Král sokolů

10. ne 13.30 Pane pojďte si hrát
16. so 15.30 Nick Park uvádí…
17. ne 13.30 Mach a Šebestová
23. so 15.30 Princezna ze mlejna 2
30. so 15.30 Flintstoneovi 2
Divadlo pro děti:

3. ne 16 Růže pro princeznu
Divadlo Alfa a Omega

10. ne 16  Fimfárum
Divadlo Alfa a Omega

17. ne 16  Pan doktor a jeho zvířátka
Divadlo bez opony

PALÁC AKROPOLIS
Žižkovská divadelní a hudební agentura,
Kubelíkova 27, Praha 3 - Žižkov
E-Mail: divadlo@palacakropolis.cz
*JUNIOR KLUB 
E-Mail: junior@palacakropolis.cz
Vstupenky: TICKETPRO (infotel 1051) 
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 hod., tel. 22712287

1. pá 19.30 Korektura 
Divadelní sdružení J.A.V. Žilina 

3. ne 19.30 Selecter (VB) + Sto zvířat +
Polemic

4. po 19.30 Greg Osby Quartet 
5. út 19.30 Čikori
6. st 19.30 Hudba Praha
7. čt 19 Majerovy brzdové tabulky *

“Václav Havel - spisovatel a dramatik”
Divadelní festival inscenací her Václava
Havla (8.-10. 12. 2000)

8. pá 15.45 Žebrácká opera,
Divadlo konzervatoře v Praze
20.30 Vernisáž, 
Divadlo Cypriana Norwida  ( Polsko)

9. so 16 Zahradní slavnost, 
Divadlo Husa Na Provázku 
18.30 Audience, 
Divadlo Et Trifonoff (Bulharsko)
21 Pokoušení, Klicperovo divadlo 

10. ne 15.30 Zpěvy šílence, 
Klicperovo divadlo 
17.30 Zítra to spustíme, 
Divadlo Lampion 
20 Zahradní slavnost, 

Divadlo Na tahu
11. po  20 Vltava *
12. út 19 Dog Eat Dog (USA) + special

guests
13. st 20 E!E *
14. čt 19 Stratovarius (Fin) + Heavenly +

Silent Force 
16. so 19 Průšovy kovárenské Vánoce

2000: Tři Sestry a hosté Lety Mimo
a Plexis

17. ne 20 Českomoravská hudební
společnost *

18. po 19.30 Sair Dalal & Samar Trio 
(Izrael) *

19. út 20 Václav Koubek a Traband *
20. st 20 Psí vojáci *
21. čt 20 Tata Bojs *
22. pá 20 Echt! *
23. so 19 Průšovy kovárenské Vánoce

2000: Tři Sestry a hosté Doktor P.P.
a Divokej Bill

27. st 20 Circus Praha a hosté
28. čt 20 Gothart *
29. pá 20 Velvet Underground Revival

Band *
31. ne 19.30 Happy New Millennium aneb

Silvestr 2000: 
Českomoravská hudební společnost 
a M.T.O. Universal Praha

Malá scéna:
22. pá 23 Djs Wadi + Yukimura + Hoffee
25. po 19.30 Devil‘s Autumn
26. út 19.30 Mikiho Pupík
30. so 19.30 Funky Feast

Divadlo Šuplík
Prokopova 100/16

Každý večer od 20 h začátky programů, 
ve 22 h Dance Floor  
Bar otevřen denně od 13 do 02 h

2. so S. Hudský: Obchodník s vesmírem, ve
spolupráci s Planetáriem hl.m.Prahy

5. út „Čerpadlovská nadílka“, aneb možná
přijde i Mikuláš

9. so Tři Čutory live
13. st D. Štědroňský: Setkání 2.druhu,

repríza, DS Šuplík, režie P. Ladin
14. čt Fata Morgana: halucinogenní pře-

hlídka oblečení z druhé ruky
17. ne E. Ionesco: Lekce, Divadlo Minaret
19. út „Čerpadlo“,  aneb načerpejte u nás,

co si sami... (Vánoční Výcuc)
22. pá „Prodavač ran holí“- francofobní

večer: Krutě nayvní divadlo
Kabaret, videoprojekce autorských filmů,
Literární kavárna, Funky party...
Podrobnější informace: tel. 22782864, 
0602 68 34 68, www.divadlo.suplik.cz

Občanské sdružení LORM 
si Vás dovoluje pozvat na

Benefiční koncert 
pro hluchoslepé

Klub Roxy - Dlouhá 33 - Praha 1
6. prosince 2000 od 18.00 hod.

Na koncertu vystoupí a zahrají:
Teatr Novogo Fronta, Vladimír

Merta & Jana Lewitová, Tam-Tam
Orchestra (Miloš Vacík), Markéta

Trojanová & Josef Janíček,
Dj deNisa + hosté + MC

Koncert je součástí kampaně na
podporu chráněného bydlení pro

hluchoslepé.
Organizátor koncertu: 

LORM - Společnost pro hluchoslepé, 
Radlická 3, 150 00 Praha 5, 

tel. 57095494 (96) 
e-mail: lorm@volny.cz

RE STAU R AC E „U KROUŽKŮ“
Milíčova 3, Praha 3
Počet míst v restauraci:
50 + 30 salonek
OTEVŘENO: po-pá: 11–?
so, ne: na objednávku
Rezervace: 
2278 2262, 0602 535 777
Přijďte posedět do příjem-
ného prostředí s ochotnou
obsluhou, v Milíčově ulici
na Žižkově. Nejvíce lidí se
tu sejde kolem poledne, na
dobrý oběd si sem chodí li-
dé z Koněvovy, z Husinecké
i ze vzdálené Ohrady. A ne-

ní divu, na výběr je kompletní menu, které zahrnuje polévku, hlavní jídlo a malé pivo
za nevídaných 59 korun a nabídka hotových jídel začíná od 45 korun.
K večeři si můžete vybrat z široké nabídky zeleninových, těstovinových a masitých
pokrmů již od 55 korun. Specialitou podniku jsou 300g porce masa (rumpsteak) v de-
seti druzích. Toto jemné a křehké maso z mladých býčků je speciálně dodáváno z ma-
sokombinátu Planá. Na žízeň U KROUŽKŮ točí Krušovické výčepní za 14,- Kč a Bo-
hatýrský ležák za 18,- Kč.
Jednou za měsíc a hlavně podle chuti stálých hostů jsou pořádány zvěřinové hody.
Myslivecké sdružení Rokyta z Mladoboleslavska dodává mladé dančí, srnčí, jelení
a kančí maso. Hody trvají dva dny, většinou středu a čtvrtek, datum konání je zveřejně-
no na plakátech a na poutači u restaurace.
Můžete si zde také objednat salonek pro svatební hostiny, přátelská setkání, koktejly
a rauty. Chystají se taneční a seznamovací pátky s živou hudbou.
Všichni jsou srdečně zváni na oslavy vstupu do nového milénia, na Silvestr 2001. Čeká
na Vás bohaté menu, reprodukovaná i živá hudba k tanci i zpěvu a půlnoční ohňostroj.

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

Prodej vánočních kaprů
Koněvova  č. 164 a 166
Hradecká u č. 22
Táboritská u č. 23
Vinohradská u č. 136
Jeseniova u č. 93 a 95
Koněvova u č. 112 (Ohrada)
Libická u č. 12
Milešovská u č. 18
nám. Jiřího z Poděbrad u č. 6
Perunova 18

Prodej vánočních stromků
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 hřbitovů
(vchod do Malé obřadní síně)

Sdružení Mamma Help nabízí pomoc
ženám, které se léčily nebo léčí

s nádorovým onemocněním prsu,
jejich přátelům a příbuzným.

V pondělí 4. 12.
se koná od 9 do 19 hodin

Den otevřených dveří

Mamma Help Centra,
které poskytuje tyto služby:

osobní i telefonický kontakt, široký
informační servis, psychickou

podporu a pomoc s řešením osobních
problémů všem ženám s touto
diagnózou či jejich příbuzným.

MAMMA HELP CENTRUM,
U vinohradské nemocnice 4, Praha 3

Prodejní místa - Vánoce
(stav k 15. 11. 2000)

AudioStory, Konûvova 108,Praha 3 
připravuje na prosinec nový titul

Karel Čapek: Apokryfy - výběr
v mistrném podání Vlastimila Brodského.

Tel.: 697 68 77, fax: 697 65 03
e-mail: nakladatelstvi@audiostory.cz

www.audiostory.cz.


