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Aktuality

4. ročník hudebního festivalu 
pod záštitou MK ČR a M.č. Praha 3

28. 10. v 16.30 h VARHANNÍ KONCERT V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
K STÁTNÍMU SVÁTKU ČR - přímý rozhlasový přenos na stanici Vltava!
4. koncert cyklu J. S. Bach na Žižkově - Památník na Vítkově, PROGRAM: J. S. Bach,
H. von Bingen, Dvořák a varhanní improvizace 
J. Kšica - varhany, P. Kšicová - zpěv, J. Hošek - violoncello
31. 10. v 19.30 h ZJASNĚNÝ PODZIM - LITERATURA V HUDBĚ
Bratrská jednota baptistů - kaple, Vinohradská 68, PROGRAM: J. Seifert - verše, Vaňhal,
Martinů, Ulmann, Mozart, Schönberg 
J. Štěpánková - recitace, Variace - instrumentální soubor
3. 11. v 19.30 h JAROSLAV JEŽEK A V&W NA JAROVĚ
Auto Jarov s.r.o., Osiková 2, PROGRAM: předscény V&W a hudba Jaroslava Ježka
O. Brousek ml., D. Gondík - umělecký přednes, Dixieland Planá
7. 11. ve 20 h RAGTIME PARTY NA VĚŽI
„Dolů po řece Missouri...“ - Žižkovská věž, Mahlerovy sady 1, 
PROGRAM: Scott Joplin - Ragtimes a další skladby
Scott Joplin’s Ragtime String Quartet, J. Hošek - violoncello, moderátor večera J. Tůma
9. 11. v 19.30 h SVATOPLUK BENEŠ - Křeslo pro čestného občana Prahy 3

5. koncert cyklu J. S. Bach na Žižkově - modlitebna sboru Církve bratr-
ské, Koněvova 24.
Vyprávění čestného občana Prahy 3 Svatopluka Beneše o herecké práci
volně navazující na umělcovu monografii „Být hercem“ a skladby ba-
rokních mistrů: Thuri, Händel, Corelli, Bach, Vivaldi
S. Beneš - mluvené slovo, Barok Ensemble Concertante, L. Vernerová-
Nováková - soprán, V. Slivanská - flétna, A. Slivanská - housle,
J. Hošek - violoncello
13. 11. v 19.30 h OPERA „ŽIŽKOVSKÉ DVOJZPĚVY“
Světová premiéra 1. žižkovské opery - Žižkovské divadlo, Štítného 5 -
ŽIŽKOVSKÉ DVOJZPĚVY - opera PAN TRMEJŠ A PIKARDIE,
SLEČNA UPEJPAVÁ A KREDENC, DÁMA A APROPÓ
Hudba Š. Voseček, libreto J. Panenka, námět F. Němec, režie R. Szymi-
ková, hudební nastudování I. Kondratěnko, účinkuje soubor Pražské
konzervatoře, spoluúčinkují D. Šroubek a R. Kotmelová - housle
17. 11. v 19.30 h „ANGLICKÁ SYMFONIE“ Závěrečný koncert 
Koncert k 1. výročí odhalení sochy Winstona Churchilla se koná pod zá-
štitou Davida Brouchera, velvyslance Velké Británie v ČR
Vysoká škola ekonomická - Aula, náměstí W. Churchilla, PROGRAM: Antonín Dvořák -
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, Symfonie č. 8 „Anglická“
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, J. Hošek - violoncello, T. Koutník - dirigent

Náplní práce sociálních pracovníků je po-
máhat lidem v obtížných životních situa-
cích. Této skutečnosti však opakovaně vy-
užívají různí nepoctivci a po jejich
návštěvě člověk mnohdy zjistí, že se právě
v obtížné životní situaci ocitl. Stačí chvil-
ka nepozornosti, žádost o kávu a nezná-
mému pobertovi stačí k prohledání zásu-
vek chvilička. Ztratit se může ledacos,
peníze, šperky, ale i drobná starožitnost.
Ohroženi jsou především starší lidé a děti,
které jsou právě doma samotné.
Pokud vás navštíví sociální pracovník:
1. Snažte se ujasnit si, zda existuje pro ná-
vštěvu sociálního pracovníka důvod (roz-
vádíte se, jste nemocní, nezaměstnaní, žá-
dali jste o nějakou dávku či službu sociální
péče, je v obdobné situaci někdo z vašich
blízkých?).
2. Požádejte o předložení služebního prů-
kazu a o sdělení důvodu návštěvy.
3. Pokud máte pochybnosti, požádejte
o telefonní číslo pracoviště a ověřte si
pravdivost údajů.
4. Jestliže se obáváte vpustit neznámého
dovnitř, odmítněte mu vstup do bytu. Mů-
žete navštívit pracoviště a domluvit si ná-
vštěvu znovu.
5. Pokud je již neznámý uvnitř vašeho bytu
a vy máte pochybnosti, nenechávejte se od-
lákat žádnou záminkou k ponechání dotyč-
ného o samotě, požádejte ho, aby odešel.
6. Poučte děti, aby neotvíraly nikomu
v době vaší nepřítomnosti. Skutečný soci-
ální pracovník to nejenže pochopí, ale jistě
vás pochválí. Bc. Ivana Šťastná, 

vedoucí Odboru sociálních věcí

Vážení voliči, vzhledem k blížícím se vol-
bám do Senátu Parlamentu České republi-
ky, budou upraveny úřední hodiny pro ve-
řejnost v záležitosti vydávání občanských
průkazů, cestovních pasů a potvrzení o tr-
valém pobytu na M. č. Praha 3. 
Tyto doklady se vystavují na Obvodním
úřadě Praha 3, oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel, Odbor správní a orga-
nizační, Vinohradská 112, Praha 3. 
HODINY PRO VEŘEJNOST - platí od 6.
do 12. 11.: Po 8-18 h, Út 8-16 h, St 8-18 h,
Čt 8-16 h, Pá 8-15 h, So 9-14 h, Ne 8-22 h.
V případě konání 2. kola voleb platí
HODINY PRO VEŘEJNOST - od 14.
do 19. 11.: Po 8-18 h, Út 8-16 h, St 8-18 h,
Čt 8-16 h, Pá 8-15 h, So 9-14 h, Ne 8-22 h.
Při jednotlivých úkonech se bude postupo-
vat dle platných právních norem. V den
voleb, tj. 12. 11. 2000, a v případě konání
2. kola voleb 19. 11. 2000 bude možno vy-
užít služeb Odboru matrik, ObÚ Praha 3,
Havl. nám. 9, a to k vystavení osvědčení
o státním občanství České republiky, pro
ty z vás, kteří ještě do dnešního dne nemá-
te v občanských průkazech vyznačeno
státní občanství. K vystavení osvědčení
o státním občanství ČR je třeba doložit
originál rodného listu a pro ty, kteří se na-
rodili po 1. 1. 1954, ještě originál oddací-
ho listu, popřípadě rodné listy svých rodi-
čů. Za vystavení osvědčení o státním
občanství ČR je dle zákona povinnost za-
platit správní poplatek ve výši 100 Kč
v hotovosti na Odboru matričním.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru
správního a organizačního 

Marie Soukupová, vedoucí Odboru matrik

Bohové a snad i Medard s Pankrácem
seslali na Prahu 21. a 22. 9. po sluneč-
ném babím létě pravé, šedě smutné pod-
zimní deště. Pořadatelé nepřízni počasí
navzdory nasadili silné zbraně: cisternu
z Velkých Pavlovic pro potěchu těla
a hudební nadílku pro potěchu duše.
Zurčivý burčák za cenu vskutku lidovou
měl správný bod zrání, Žižkovanka hrá-
la pěkně od podlahy a starostové fortel-
ně točili lisem. Deštivé počasí sice odra-
dilo mnohé, a ti, co přišli, určitě
nelitovali. Nadmíru spokojeni byli
i příznivci hudebních uskupení jako
Sluneční orchestr, tradiční Krausberry
či v minulém čísle RN vychválený Neo-
čekávaný dýchánek. Navíc čerstvá zásilka z moravských sklepů potěšila, zahřá-
la i rozveselila. A tak nikomu nevadilo, že slunce bylo toho dne přítomno jen na
dně sklenic s ušlechtilým mokem.
Od půl čtvrté bylo možné jako vloni zajít na Archiv vín do Atria. Tady - za vy-
datné podpory Slováckého krúžku z Prahy - jste mohli ochutnat z asi deseti od-
růd bílých vín a šesti červených ze sklepů Vinium Velké Pavlovice. Na doporu-
čení velkého znalce z jižní Moravy pana Vališe jsme ocenili jako vynikající
Tramín červený, Rulandské šedé a samozřejmě Chardonnay. Jistěže milovní-
kům vína nemusíme tyto vybrané druhy příliš popisovat.
Večerní vystoupení souboru Moberg Ensemble, který experimentuje se spoje-
ním lidové písně, klavíru a afrických bubnů, možná mnohé zaskočilo, ty vstříc-
nější naopak nutilo podupávat si v jakémsi temném archaickém rytmu. Co tomu

říkala přítomná vicemiss Alena
Šeredová a mluvčí prezidenta La-
dislav Špaček nevíme, ale soubo-
ru po úspěchu přejeme ohlas
i u nás. Vždyť lidová píseň mizí
jak ze školních lavic, tak z našeho
života vůbec. Nahradily ji jiné po-
pěvky, ty popové, postrádající
však většinou jak poezii, tak i myšlenku vůbec.
V pátek 22. 9. bohužel počasí Vinobraní stále nepřálo - o rozjezd
se starala Žižkovanka, děti si opět užily Přemysla Kočího a jeho
Divadélka U Panáků a jako novinky se pokusily sporé publikum
rozehřát kapely Ahmed má hlad a -123 minut. Závěreční Tata Bojs
sice hrdě ohlásili, že přicházejí z Petynky, ale těší je, že mohou
hrát na Žižkově... Naslouchalo jim zcela zaplněné náměstí Jiřího
z Poděbrad - jedinečný čas burčáku, příjemně lenivá páteční poho-
da a dobrá muzika nakonec přilákaly množství posluchačů. V Ae-
ru souběžně bouřil tradiční „Burčákový nálet“ a v Atriu se již
o trochu méně ochutnávalo (ta nejlepší vína totiž ochutnavači vy-
degustovali den předtím).
Na závěr opět klasické: „Vinobraní je za námi, až žije příští
Vinobraní!“

Michala Púčiková, Stáňa Peričová. foto Jan Zavřel

J. A. Lovell (1928) startoval do vesmíru již čtyřikrát - dvakrát v programu letů na Měsíc,
dvakrát letěl kolem Země (1965 a 1966). Účastnil se letu k Měsíci v r. 1968 s Apollem 8,
první lidmi řízenou vesmírnou lodí vynesenou na oběžnou dráhu. Byl také v r. 1970 velite-
lem legendárního Apollo 13, na jehož palubě došlo k havárii. (Jeho příběh známe díky ne-
dávno uvedenému filmu.) Přistání na Měsíc muselo být tehdy odvoláno a všichni tři členové
posádky se velmi neuvěřitelně nakonec šťastně vrátili na Zemi. Při přistání do oceánu do-
konce zlomili rekord v přesnosti dosednutí do cílové plochy. Předci J. Lovella pocházejí
z Čech - v 19. století se do USA vystěhovali prarodiče z matčiny strany. Do České republi-
ky přijíždí letos poprvé. E. Cernan (1934) patří mezi devět dosud žijících Američanů, kteří
přistáli na Měsíci. Do historie se zapsal jako poslední člověk, který zde stanul - jako velitel
kosmického letu Apollo 17 v r. 1972. Byl také druhým na světě, kdo při letu Gemini 9 vy-

stoupil ve skafandru do otevřeného prostoru. Před letem Apolla 17 si zakoupil naši vlaječ-
ku, kterou po přistání na Měsíci položil na jeho povrch a přivezl zpět na Zemi. Prezident
Husák ji tehdy odmítl jako dar přijmout a E. Cernan vlaječku tedy předal řediteli Astrono-
mického ústavu ČSAV. Dnes je připevněna k pilíři našeho největšího dalekohledu na obse-
rvatoři v Ondřejově. Všichni předci E. Cernana byli česko-slovenského původu - dědeček
pocházel z Kysucka, prarodiče z matčiny strany z Táborska. V. Remek (1948), náš první
a poslední kosmonaut. V r. 1978 letěl s první mezinárodní posádkou jako kosmonaut vý-
zkumník v kosmické lodi SOJUZ 28. Ta pracovala na palubě orbitálního komplexu
SALJUT 6 spolu s jeho základní dvoučlennou posádkou. V. Remek byl po USA a tehdejším
SSSR zástupcem další země, jejíž kosmonauté vzlétli do vesmíru, celkově byl 87. kosmo-
nautem světa. Dnes působí v Moskvě jako obchodní zástupce ČZ Strakonice.Stáňa Peričová

P O Z O R na fale‰né
sociální pracovníky

INFORMACE 
k volbám do Senátu PâR

Ameriãtí astronauté pfiiletí na Vítkov
Od 27. do 30. 10. navštíví Českou republiku američtí astronauti, oba českého původu - pánové Eugene CERNAN a James Arthur LOVELL spolu s kosmonautem Vladimírem
Remkem. V pátek 27. 10. proběhne v 16 hodin u Národního památníku na Vítkově nástup čestných jednotek s bojovými zástavami a položení věnců u hrobu Neznámého bojovníka.

V novém složení zasedala 19. 10. 2000
dozorčí rada Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady. 
Jedním z jejích členů je i starosta 

M.č. Praha 3 Milan Český,
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INFORMACE
Základní škola Lupáčova 1, P-3 ozna-
muje změny telefonních čísel, ke kterým
došlo během října t.r. Staré číslo (ředitel-

na) 69 765 42 se mění na 227 206 69, 
69 745 13 na 227 156 91, 
69 756 18 na 227 216 87.

●

Obchodní akademie (státní), Praha 10
Vršovice, Heroldovy sady 1, pořádá

v úterý 21. listopadu v 17 h den otevře-
ných dveří pro zájemce o studium v příš-
tím školním roce. Na Obchodní akademii
je možné studovat zaměření na zahr. ob-
chod, výp. techniku nebo ekonomické ly-

ceum (gymn. typ studia).
●

Sochařský ateliér IBIS, Lupáčova 14
pořádá KURZY kresby, modelování,
keramiky, mozaiky pro děti od 6 let.

Pořádá také ● výtvarné kurzy pro mamin-
ky s dětmi ● přípravu k talentovým zkouš-
kám ● večerní kurzy pro dospělé: modelo-
vání, kresba portrétu a figury. Zápis každé

pondělí 15-19 h Lupáčova 14, 
info 0603 572369, 0604 505135.

●

Harmonizační cvičení - každou středu
od 16.30 do 17.45 h v rehabil. středisku

hotelu Olšanka. 
Cvičení vede psycholog a zkušený
tělocvikář RNDr. V. Zdražila Ph.D. 

INFO pí Vomáčková, tel. 670 92 242.
●

KLUB ZDRAVÍ - Bezplatná poradna
pro řešení zdravotních vč. chronických
problémů. Každé úterý od 17 h Hotel Ga-

lerie, metro „B“, Křižíkova 87 - Karlín.
Pořádá společ. SALOCO, tel. 22722 339,

0602 295 960.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

3. koncert cyklu Bohemia - Austria,
který se koná pod morální záštitou

České komise pro UNESCO, se
uskuteční 13. 11. v 19 h v kostele

sv. Martina ve zdi. Účinkuje Harmonia
Mozartiana Pragensis (W. A. Mozart,
Fr. X. Brixi, Fr. V. Kramář). Veřejná

generální zkouška pro seniory je 12. 11.
v 15 h v Obřadní síni vysočanské

radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9. 
Vstupné 5 Kč 30 min. před začátkem.
Vstupenky na večerní koncert v síti

Ticketpro nebo hodinu před začátkem.
●

Svaz důchodců v Praze 3 přeje svým
členům k jejich významným

narozeninám, které oslaví
v LISTOPADU, hodně zdraví a osobní
pohody do dalších let. Blahopřejeme

Z. Součkovi, A. Šimkové,
B. Troupové, M. Cuprové a B. Vaisovi.

Obvodní zastupitelstvo ze dne 2. 10.

● souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou Realitní kancelář SEVER na realizaci prodeje
bytů v domech Na Ohradě 2, 4, 6. ● vzala na vědomí zprávu komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na rekonstrukci objektu Lipanská 14 a stanovila nejvhodnější nabíd-
ku firmy Bau plus

Obvodní rada z 2. 10. 2000

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

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 6. 11.
10. Jeseniova u č. 143/1515 20. 11.
11. V Zahrádkách/Květinková 27. 11.
Okruh D termín přistavení
12. Na Vrcholu/V Domově 6. 11.
13. Koněvova/V Jezerách 13. 11.
14. Buková/ Pod Lipami 54 20. 11.
15. Křivá 15 - vedle domu 27. 11.

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 13. do 17. 11. a od 11. do 15. 12. 2000 bude přistaven
kontejner pro velkoobjemový odpad na novém stanovišti na rohu ulic Malešická/Ambrožo-
va. 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. ObÚ P-3 - OZOP: 22 116 363, -366, -300.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Schválilo navýšení limitu počtu zaměstanců a navýšení limitu prostředků na platy roku
2000 • Požádalo Zast. hl.m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 4330, 4331/2, 4332/2, 1755/1,
2, 4, 5 v k.ú. Žižkov, ul. Chelčického, P–3 • Vzalo na vědomí dohodu o vydání id. pol. bu-
dovy čp. 1894 postavené na pozemku č. 1601 v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 23, kterou uzavřel
Bytový podnik v Praze 3 v likvidaci s R. Žaludem • Vzalo na vědomí uznání dluhu ze stra-
ny ŽDHA, spol. s r.o., který má vůči M.č. P–3 a který vyplývá ze smlouvy o úvěru ze dne 4.
2. 1993 a ve znění dodatku č.1 ze dne 27. 6. 1994 a dodatku č. 2/95 ze dne 28. 4. 1995, na
jejímž základě byly ŽDHA, spol. s r.o. poskytnuty peněžní prostředky ve výši 59 022
596,10 Kč a dále vzala na vědomí, že uznání dluhu bude provedeno současně s uzavřením
komplexu smluv, které se týkají postoupení výše uvedené pohledávky • Schválilo doporuče-
nou variantu B, změnu funkčního využití pozemků č. parc. 3057, 3058 k.ú. Žižkov při Ma-
lešické ul., a to z původního zařazení v ÚP jako PP - parky a parkově upravené plochy na
SVM - smíšené území městského typu • Schválilo záměr prodeje uvedených byt. domů
s pozemky zařazených do II. etapy (2. část) privatizace byt. fondu: Na Vápence 11, 13, 15,
17, 19, 21, Vlkova 34, Bořivojova 31, 47, Roháčova 113, 76, Zelenky Hajského 10, Čajkov-
ského 30, Viklefova 16, 18, 20, Malešická 17, 19, Radhošťská 12, Lucemburská 36 • Schvá-
lilo prodej uvedených byt. domů s pozemky zařazených do II. etapy (1. část) privatizace byt.
fondu dle Zásad postupu při prodeji byt. domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy - svě-
řených M.č. P-3: v k.ú. Vinohrady - Boleslavská 20, k.ú. Žižkov - Seifertova 43, Orebitská
5, Roháčova 107, Domažlická 10, Lucemburská 27, 29, 31, Radhošťská 16, Roháčova 99,
Viklefova 13, 17, Rečkova 3, Jičínská 47, Basilejské nám. 2, Žerotínova 48, U Kněžské lou-
ky 22 • Schválilo změnu v Pravidlech pro prodej stávajících bytových jednotek dle zákona
č. 72/94 Sb., čp. 1228, 1218, 1211 s pozemky č. 2184/2, 2184/1, 2183/35 v k.ú. Žižkov, Na
Ohradě 2, 4, 6 , P-3 • Schválilo změnu splátkového kalendáře ŽDHA spol. s r.o. - Palác Ak-
ropolis, Kubelíkova 27, P-3 • Souhlasila s rozdělením fin. prostředků správní radou sociál-
ního fondu M.č. P-3 ze dne 31. 8. 2000 na základě předl. požadavků: Remedium, Atrium,
Odbor sociálních věcí ObÚ P-3. • Vzalo na vědomí doporučení správní rady podpůrného
fondu na poskytnutí darů organizacím: Klub vodní sporty, Remedium, Sokol Žižkov I., Ve-
teran Club, Klub fotografů amatérů • Odvolalo Mgr. V. Kalfusovou z funkce tajemnice soci-
álního fondu M.č. P-3 • Odvolalo JUDr. A. Gotmanova z výboru k realizaci majetku OZ
M.č. P-3 a z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů M.č. P-3 na žádost
předsedy klubu ČSSD členů zastupitelstva • Schválilo změny funkčního využití pozemků
pro sportovní areál Viktoria Žižkov, a.s. dle návrhu firmy STOPRO spol. s r.o.

V červenci a srpnu t. r. proběhla na sedmitřídní mateřské škole Libická kompletní rekon-
strukce kuchyně (viz foto). Technický stav kuchyňského provozu byl již havarijní a zcela
nevyhovující, a proto se M. č. P-3 rozhodla pro celkovou rekonstrukci. Vzhled objektu
zůstal zcela zachován, byla však navržena nová dispozice kuchyně dle moderních nároků
na provoz. Stávající výtah pro přepravu vozíků s jídlem byl rekonstruován a vybudován
nový nákladní zásobovací výtah. Rekonstrukce zahrnovala i nové rozvody elektrické
energie, zdravotechniky, vzduchotechniky s vývodem na střechu a nové topení. Cílem ce-
lého projektu bylo zmodernizovat provoz, vyměnit dožilé vybavení (některé z roku 1940)
a rozvody zdravotechniky a elektroinstalace.
Kromě této rekonstrukce (v hodnotě 5270 tis. Kč) však během prázdnin probíhaly
v základních a mateřských školách i školských zařízeních další investiční akce:
ZŠ Chelčického: rekonstrukce elektro - 4889 tis. Kč, ZUŠ Štítného: rekonstrukce zdra-
votně-technické instalace - 541 tis. Kč, ZŠ Havlíčkovo nám.: oprava a zateplení štítu -
315 tis. Kč, střešní okna - 100 tis. Kč, ZŠ Vlkova: multifunkční učebna - 47 tis. Kč, ZŠ
Chmelnice: repase a nátěr oken 2 tělocvičen a kuchyně - 662 tis. Kč, Školní objekt
Na Pražačce: oprava a výměna suterénních rozvodů ústředního topení, studené vody,
teplé užitkové vody - 2395 tis. Kč Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Jak je u nás již dloholetou tradicí, do obřadní síně radnice se přicházejí pochlubit čerství
rodičové svými potomky a setkávají se tady na „vítání občánků“. Tentokrát jsme na spo-
lečném snímku zachytili slečny Andreu, Marii, Kateřinu, Kristýnu a Denisu a pány Jana
a Michala. (Jak je vidět, dámy jsou stále ve značné přesile, s ženichy to nebudou mít tak
úplně jednoduché.) Pátého října jim Marie Soukupová, vedoucí Odboru matričního ObÚ
P-3, předala Pamětní listy a osobní blahopřání starosty, tentokrát doplněné poukázkou do
drogerie PEMI. Většinou půlroční miminka se představí na naší radnici každý týden vždy
ve čtvrtek až do poloviny prosince. S. Peričová, foto Jan Dostál

Ten, kdo psa má, jistě odpoví: Co je to za otázku? Samozřejmě, že
ano. Je-li tomu tak doopravdy, to nám budou moci majitelé pejsků
již brzy dokázat.
Od začátku příštího roku budou totiž v našich ulicích instalovány
koše a držáky na sáčky určené pro psí exkrementy. Když jsem
před rokem přišla na radnici s myšlenkou - každá ulice musí
mít svého metaře - uvědomovala jsem si, že problém psích
exkrementů je třeba řešit ještě jiným způsobem - dát šanci
majitelům psů, aby si po svém čtyřnohém kamarádovi moh-
li uklidit. Instalace košů tak usnadní život nejen těm, co si
po svých psech již uklízejí a nosí po kapsách sáčky a pak
musí řešit otázku kam s ním, když je plný, ale jak věřím, bude
výzvou i pro ty, kteří si říkají: za psa platím, tak co bych se namáhal. Velká část
poplatků ze psů bude využita na zaplacení služby, která se životem čtyřnohých miláčků
přímo souvisí. Jde o to, aby se pejskaři nemuseli bezradně rozhlížet kolem sebe, když je-
jich pejsek udělá to, co prostě musí, a my ostatní, abychom na ně neupírali nechápavé po-
hledy, jak to mohli nechat uprostřed chodníku, když metař tady uklízel před chvílí.
Já si tedy dovolím pozměnit slogan Lídy Rakušanové „Chvála úklidu“ a zvolat „Chvála
všem zodpovědným majitelům psů“. Dana Mušková, členka Obvodní rady ObÚ P-3

Do Knihy cti naší městské části se na radnici 17. října zapsal výtvarník, animátor a režisér
Zdeněk Smetana u příležitosti svých nedávných 75. narozenin. Pozvání od starosty Mi-
lana Českého přijal tento rodilý Žižkovák, který již dnes žije mimo centrum, s velkým po-
těšením. Na Prahu 3 dodnes rád vzpomíná a zajímá se i o její současnost. Jméno Zdeňka
Smetany znají jak děti z knižních ilustrací a televizních Večerníčků, tak dospělí díky úcty-
hodnému počtu téměř čtyř stovek natočených filmů, z toho tří celovečerních.

Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Městská část Praha 3 pokračuje v systému rekonstrukcí domů ve svém majetku a násled-
ném prodeji bytů v těchto domech. V současné době probíhá kolaudace domů Na Ohradě
2, 4, 6, kde bylo provedeno zateplení domů, výměna nebo repase oken, instalace výtahů
a střešní nástavba. V nástavbě vzniklo 9 nových bytů (44 m2 - 75 m2), které budou nabíd-
nuty k prodeji ve veřejném výběrovém řízení. (Podrobnější informace v inzerátu MF
a Večerníku Praha 15. 11. t.r.) Stávající byty budou nabídnuty ke koupi jejich nájemcům.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Sbûr nebezpeãn˘ch
odpadÛ ZDARMA

V termínu 28. 11. můžete do přistaveného
sběrového vozidla odkládat:

Barvy - baterie všech druhů, vč.
olověných akumulátorů - čistící

prostředky - fotochemikálie - hydroxidy -
chemikálie - kosmetiku - kyseliny - léky -

lepidla - nádobky od sprejů - motorové
oleje - pesticidy - rozpouštědla -

teploměry - tuky - výbojky a zářivky.
Nebezpečné odpady odevzdávejte

výhradně obsluze sběrového vozidla!
15-15.20 h křižovatka ulic nám. Jiřího

z Lobkovic-Slezská, 15.30-15.50 h
křižovatka ulic Slezská-Perunova, 16-

16.20 h ul. Ondříčkova (u parku-Žižkovo
nám.), 16.30-16.50 h Kostnické nám.,

17.10-17.30 h křižovatka ulic nám.
Barikád-Roháčova, 17.40-18 h křižovatka

ulic Loudova-Koněvova, 18.10-18.30 h
křižovatka ulic Květinková-

V Zahrádkách, 18.40-19 h křižovatka ulic
Na Vrcholu-V Domově

M· Libická se rekonstrukce doãkala

Dûvãat bylo opût víc neÏ chlapcÛ

Jste pfiítelem svého psa?

V Knize cti M. ã. Praha 3 
pfiibylo dal‰í známé jméno

Devût nov˘ch bytÛ  Na Ohradû

Městská část Praha 3, 
Tower Praha a.s., 

České radiokomunikace a.s. 
a Seidl Grands Vins 

by s Vámi rádi přivítali 
Beaujolais Nouveau na Eiffelově věži, 

ale protože z ní není tak nádherný pohled
na Žižkov, dovolují si Vás pozvat 

na sklenku Beaujolais Nouveau
do prostor vyhlídky TV vysílače

Žižkov v Mahlerových sadech 
ve čtvrtek 16. listopadu 

od 18:30 hodin. 
Zahájení v 19 hodin.

HUDEBNÍ MENU: francouzské a české
šansony v podání Marty Balejové 
za doprovodu mistra Jiřího Hoška.

Vstupné: 250 Kč (zahrnuje ochutnávku
B.N. a malé pohoštění)

Výtěžek akce bude věnován 
na technické vybavení 

Integračního centra "Zahrada" v Praze 3.
Svoji účast potvrďte prosím 

na tel. čísle: 22 116 349

Před zahájením zasedání předal starosta Milan Český Čestný odznak OR M.č. P-3 Pavlu
Hurdovi, členu obv. zastupitelstva, za významný přínos k rozvoji naší městské části
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âíslo kandidáta: 1 

Ing. arch. Daniela Filipiová
43 let, architekt, 
Obãanská demokratická strana

Nikdy se nevzdávám...
Dovolte mi, vážení spoluobčané, představit se Vám jako kandidát-
ka ve volbách do Senátu České republiky za Občanskou demokra-
tickou stranu. Narodila jsem se a vyrostla na Královských Vino-
hradech, dnes bydlím se svou rodinou na Žižkově, prakticky ve
středu volebního obvodu. Maturovala jsem na gymnáziu Na Pra-
žačce a po absolutoriu Fakulty architektury při ČVUT jsem praco-
vala jako projektant.
V roce 1986 jsem prošla těžkou životní zkouškou - po náročné
operaci míchy jsem zůstala odkázána na ortopedický vozík. Svo-
boda, které jsme se dočkali po roce 1989, však i mně přinesla nové
možnosti a perspektivy, vrátila mne do aktivního života. Začala

jsem se cílevědomě snažit pomáhat - jak ve své profesi, tak na úrovni společenských institucí - všem, kteří na kaž-
dém kroku narážejí na architektonické bariéry.
Odtud byl už jen krůček k poznání, že náš současný svět neomezují zdaleka jen bariéry stavební, a tak jsem se
rozhodla bojovat proti všem překážkám na cestě k demokracii, prosperitě a slušné, lidské společnosti. To byl můj
hlavní impuls k tomu, že jsem v roce 1997 vstoupila do ODS, v době pro ni nelehké, a proto se také ucházím
o Vaši přízeň v nastávajících volbách.
Žižkov a Vinohrady, jejich neopakovatelnou atmosféru a obyvatele, ale také problémy a nedostatky znám dů-
věrně, vždyť jsem tu strávila celý život. Kde jinde bych se měla snažit o důvěru voličů a kde jinde bych také do-
kázala je lépe pochopit a být na jejich straně?
Těžké životní okamžiky mne naučily bojovat a já Vám mohu s klidným svědomím slíbit, že pokud získám Vaši
podporu, ...budu bojovat i za Vás.

arch. Daniela Filipiová

âíslo kandidáta: 3

Ing. Vladimír Zeman, 
58 let, senátor, 
Unie svobody - âtyfikoalice

Milí přátelé,
před čtyřmi lety jste mi vyjádřili důvěru a zvolili mě senátorem již
v prvém kole voleb. Rozhodl jsem se znovu ucházet o Vaši důvěru
a budu kandidovat na další volební období.
Práce senátora je službou lidem a je jí možno uskutečňovat kdeko-
liv. Když jsem před čtyřmi lety přijímal kandidaturu senátora, měl
jsem možnost vybrat si některý z pražských obvodů. Odpověď by-
la jednoduchá. K obvodu číslo 26 mám osobní rodinný vztah. Jsou
zde pochováni moji předci a žije tu i část mé rodiny.
Prožíval jsem zde zčásti dětství a před rokem 1989 jsem zde pra-
coval téměř 30 let v oboru železničního stavitelství.

Domnívám se, že vztah k obvodu je především vztahem k lidem. Je třeba vědět, že prostředí Žižkova je jiné než
na Královských Vinohradech, že Jarov je jiný než Nusle nebo Vyšehrad. Povinností politika je vyhodnotit a zo-
becnit získané informace a použít je při tvorbě zákonů. To je moje výhoda. Nevýhoda je, že má práce může být
již hodnocena, zatímco ten, kdo ji nedělal, může jen slibovat.
Uplynulé čtyři roky mne ujistily, že odpovědnost vůči vlastnímu svědomí a vůči Vám musí převyšovat stranickou
poslušnost a nesloužit jen stranickým sekretariátům. V opačném případě by Senát, podle mého názoru, ztratil
smysluplnost. Mou kanceláří prošly stovky občanů, s kterými jsem řešil jejich problémy, ale dali mi i řadu pod-
nětů, kterých jsem mohl při své práci využít, a za to jim děkuji.
Ve volební kampani se nehodlám schovávat za známější osobnosti, ale budu Vám předkládat výsledky své práce
v Senátu.
Vážení občané Prahy 3, Váš hlas bude pro mne ctí i závazkem.

Váš senátor

Vladimír Zeman

âíslo kandidáta: 2

RSDr. Jaroslav Lemák, 
54 let, zástupce ‰éfredaktora, 
Komunistická strana âech a Moravy

Za třicet let práce ve sdělovacích prostředcích - ať už jako redaktor
nebo šéfredaktor Večerní Prahy, či nyní v redakci Haló novin - ale
i téměř dvacet let práce v zastupitelských sborech Prahy 2 - jsem
měl možnost důvěrně se seznámit s přednostmi i nemocemi hlav-
ního města České republiky.

âíslo kandidáta: 4
MUDr. Vladimír Polaneck ,̆
58 let, lékafi, hygienik hl. m. Prahy, 
bez politické pfiíslu‰nosti, 
âeská strana sociálnû demokratická

Rozhovor na 5 minut
Dnes chci představit našim čtenářům nezávislého kandidáta na se-
nátora v našem volebním obvodu MUDr. Vladimíra Polaneckého,
hygienika hl.m. Prahy.
Pane doktore mohl byste se sám stručně představit našim čtená-
řům? Je mi 58 let, jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a vnučku.
Narodil jsem se v Praze, vystudoval Lékařskou fakultu hygienic-
kou UK v Praze. Po promoci jsem pracoval ve výzkumu, později
jako obvodní hygienik Prahy 2. Potom jako odborný asistent na ka-
tedře epidemiologie FVL UK a ústavní hygienik FN 1. Po listopa-
du 1989 jako ředitel ÚNZ NVP. Nyní pracuji jako hygienik hl. města Prahy. Jsem národním koordinátorem drogo-
vé epidemiologie a koordinátorem státního dohledu nad tuberkulózou a pohlavními nemocemi a podílím se na
zdravotnické legislativě, jsem autorem několika odborných učebnic a publikací. Kromě práce mám dva koníčky -
přírodu, a mým novým koníčkem, který vítězí nade vším, se mi stala moje malá vnučka.
Proč kandidujete do Senátu jako nezávislý kandidát prostřednictvím ČSSD ? Protože jako člověk chci, aby se s lid-
mi slušně zacházelo, jako odborník chci pro ně dobré zákony, jako lékař chci prosazovat, aby lidé mohli žít zdravě
a ve zdravém prostředí, a sám jako volič chci, aby politika sloužila lidem. S touto stranou, v jejíž řadách je velmi
mnoho lidí, kterých si vážím pro jejich osobní vlastnosti a profesní znalosti, jsem spolupracoval už před lety, při
tvorbě té části programu, jenž byl věnován zdravotnictví. Již tehdy jsem si vážil toho, že se všichni snažili vytvořit
takovou variantu, která by byla pro lidi co nejlepší. Nikdy bych se nemohl vnitřně ztotožnit s tím, že nárok na do-
brý život mají jen ti silní, draví a bezohlední, jak to hlásají jiné strany. Uznávám ty, kteří se domohli úspěchu vlast-
ní prací, a nesnáším lumpy, kteří nás všechny okrádají. Nechci, aby z nich vyrostla „elita“ národa. Shoduji se
v mnohém s tím, co preferuje ČSSD a mám za to, že bychom se vzájemně mohli respektovat a uznávat.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěch nejen 12. listopadu t. r., ale i v dalším životě. K. H.

Letos v Praze proběhne od 9. do 13. listopadu a představí akustickou kytaru jako sólový
nástroj v nekomerčních žánrech hudby. Opět jsou kromě klasických kytaristů pozváni
umělci hrající u nás nepříliš rozšířenou techniku fingerpicking. Protože většina účinkují-
cích fingerpickingových kytaristů hraje vlastní hudbu, setká se česká veřejnost s hudbou,
která u nás není na koncertních pódiích běžně zastoupena. Novinkou bude účast studentů
německých uměleckých škol na společném koncertě s českými studenty a rozšíření festi-
valu do zahraničí. V rámci festivalu bude jeden koncert věnován prof. J. Jirmalovi, který
oslaví v letošním roce 75. narozeniny. Zúčastní se ho nejznámější čeští kytaristé žijící
v zahraničí V. Mikulka a P. Steidl. Na témže koncertě vystoupí členové Pražského kytaro-
vého kvarteta. Kromě vynikajících zahraničních umělců (např. Raphaella Smits z Belgie)
vystoupí jeden z nejtalentovanějších romských kytaristů v ČR Tibor Damu za doprovodu
dnes již legendárního kontrabasisty A. Gondolána s typickou romskou hudbou. Smyslem
je představit romskou hudbu na špičkové profesionální úrovni na festivale, kde se obvykle
tato hudba neobjevuje. Na stejném koncertě vystoupí A. Gondolán s P. Zelenkou s jazzo-
vou hudbou a italský kytarista Peppíno D’Agostino žijící v San Francisku, považovaný za
jednoho z nejzajímavějších fingerpickingových kytaristů.

● 9. 11. v 19 h „Koncert studentů českých a německých uměleckých škol“ - koncert-
ní síň Atrium - Čajkovského 12, Praha 3
Čeští studenti budou z Konzervatoře v Praze (P. Šípová, T. Vychytil), Konzervatoře Jana
Deyla (P. Kopřiva), ZUŠ Rumburk (P. Srbová). Němečtí studenti budou z Musikhochschu-
le v Kolíně nad Rýnem oddělení Wuppertal (E. Krahm, M. Kreiskott), Musikschule Selb
(B. Larisch). Vstupné 89 Kč, studenti 59 Kč
● 10. 11. v 19 h Slavnostní zahájení - „Světové hvězdy akustické kytary“ - konfe-
renční sál Raiffeisen stavební spořitelny, Koněvova 2747/99, Praha 3 (F. Morone (I),
D. Magraw (USA), P. Finger (D), M. Langer (A)). Vstupné 279 Kč
● 11. 11. v 19.30 h „Koncert k 75. narozeninám prof. Jiřího Jirmala“ - Žižkovské
divadlo, Štítného 5, Praha 3 (prof. M. Zelenka, P. Steidl (CZ/NL), M. Klaus, A. Kha-
led (F), Pražské kytarové kvarteto, S. Barek, R. Dašek, V. Žižka - bicí, P. Dvorský - kon-
trabas). Spojeno s křestem autorského CD Jiřího Jirmala „Romantická kytara“. Výtěžek
bude věnován na podporu a rozvoj peritoneální dialýzy na I. interní klinice FNKV pro li-
di s chronickým selháním ledvin. Vstupné 140, 130 a 120 Kč
● 12. 11. v 19 h „Zajímavé osobnosti klasické kytary“ - Španělská synagoga, Vězeň-
ská 1, Praha 1 (R. Smits (B), P. Steidl (CZ/NL)). Vstupné 179 Kč, studenti 119 Kč
● 13. 11. v 19.30 h „Flamenco, romská hudba a jiné speciality“ - koncertní síň
Atrium, Čajkovského 12, Praha 3
(A. Gondolán - kontrabas, R. Pokorný, P. Zelenka, J. Martín (E)). Vstupné 349 Kč,
studenti 249 Kč Stanislav Barek, ředitel festivalu, tel. 0603/516443

Hudební festival Nekonvenční žižkovský podzim, který již počtvrté probíhá pod zášti-
tou starosty Městské části Praha 3, připravil i letos pro milovníky hudby nejednu
lahůdku. Jeho zakladatel a umělecký garant Jiří Hošek opět potvrdil, že slovo Nekon-
venční nese festival ve svém názvu plným právem. Přivedl totiž hudbu do netradičních
a pozoruhodných míst Vinohrad či Žižkova. Například letos poprvé mohli návštěvníci
vychutnat výbornou akustiku nově upraveného divadelního sálu v Arcotelu Teatrino,
bývalém Národním domě na Žižkově - na premiéru se přišel podívat i portugalský vel-
vyslanec António de Oliveira Cascais. Mnoho zájemců se sešlo na tradiční vycházce
po Olšanských hřbitovech, které předcházel koncert Penguin Quartetu v kostele sv.
Rocha. Duchovní hudba milénia zazněla kostelem sv. Prokopa a propojení hudby J. S.
Bacha s texty O. Pavla a J. Hory umožnila Betlémská kaple v Prokopově ulici. Bývalý
korkový a nyní jantarový sál Krizového centra RIAPS naopak zavoněl orientem při
poslechu meditativní a relaxační hudby. Návštěvníkům se dostalo mimořádné příleži-
tosti ponořit se pod odborným vedením interpretů Vlastislava Matouška a Kateřiny
Horákové do meditace a soustředit se na podstatné a oprostit se od vší vnějškovosti.
Skladby pro japonskou bambusovou flétnu šakuhači tak pomohly očistit nejednu bola-
vou duši, a to právě na místě k tomu přímo předurčeném. Koncertem Rak nejen o zna-
mení Raka byl 10. října otevřen nový komorní sál v nejvyšším patře Hudební školy
hl. m. na Komenského náměstí. Před přeplněným sálem přivítal Jiří Hošek vzácného
hosta, z Norska čerstvě přibyvšího kytaristu Štěpána Raka. Kytarový mág nejen hrál,
ale i recitoval a vyprávěl o astrologii. Z krásného půdního sálu se určitě nikomu ne-
chtělo a každý se těšil na další koncert letošního hudebního podzimu. - redakce -

III. roãník mezinárodního festivalu
Kytara napfiíã Ïánry

Podzim nám opût pfiivál hudební nadílku

Poděkování za dlouholetou pomoc při mapování historie Prahy 3 patřilo
L. Neckářové z Klubu přátel Žižkova a A. Vanouškovi ze spolku Svatobor

Štěpán Rak v novém sále hudební školy

Vlastislav Matoušek a Kateřina Horáková na meditativním
koncertu v RIAPSU

P ¤ E D S T A V E N Í  K A N D I D Á T Ò
Volby do Senátu Parlamentu âeské republiky dne 12. 11. 2000 - volební obvod ã. 26

Vím, že trpí a Pražané s ním
Je zřejmé, že se jedná téměř o sysifovskou snahu, ale každý
z nás, ať už prostý občan, nebo člen nejvyššího zastupitelského
sboru, musí svou snahu napřít k tomu, aby Pražané mohli žít svůj
život důstojně, aby jí odpovídající pozornost věnovalo i centrum
a s ním celá republika

Praha nepatří jen Pražanům
Naše hlavní město potřebuje:
• s patřičnou razancí řešit dopravní systém
• postavit ročně alespoň 10 000 nových bytů
• vytvořit příznivé podnikatelské prostředí pro drobné, střední

i velké podnikatele
• humanizovat život v jednom z nejkrásnějších měst světa
• posílit své postavení v rámci politického systému

Praha 2 a 3 jsou součástí srdce města a to si žádá
• důstojné bydlení pro začátek i podzim života jejich obyvatel
• zklidnit dopravní ruch v ulicích
• vyčistit vzduch, který dýchá
• návrat zeleně mezi domy
• nekompromisní boj proti kriminalitě a drogám
• dostupnou a odpovídající zdravotní péči
• přístup ke vzdělání zachováním sítě škol všech typů

• nepodceňovat význam předškolních
zařízení

• ctít historii a tradice města, pečovat o to,
co je mu nejdražší

• kulturu, která bude život obohacovat, ne
degradovat

• otevřít demokracii lidem, aby se každý
mohl vyjádřit k tomu, co ho pálí a získal
informace, které ho zajímají

Vážení občané, 
ubezpečuji Vás, že heslo KSČM:
„Jiní o lidech - my s lidmi“ se budu snažit
se všemi zastupiteli Prahy 2 a 3 naplňovat
co nejpoctivěji.

Jaroslav  L e m á k
kandidát na senátora za KSČM
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Můžete-li poskytnout nějaké informace
o majitelích nebo máte o zvířátka zájem,
volejte Domov pro opuštěná zvířata -
85 54 242 nebo ObÚ Praha 3, 
tel. 22 116 370. Do domova si můžete zajet
i pro kočičí dámy a pány.
� PES - čau-čau, stáří 4 roky, barva rezavá.
Nalezen na Žižkově.
� PES - špic, stáří asi 10 let, barva bílá. 
Nalezen v Koněvově ulici. Poznámka: na
sobě měl černé kožené kšíry.
� PES - kříženec německého ovčáka,
stáří asi 2 roky. Nalezen na Jarově.
� FENA - kříženec, stáří 7 týdnů, barva
světle hnědá. 
Nalezena v krabici u popelnice na Žižkově. 
Poznámka: v dospělosti bude menšího vzrůstu.

Kdo mû chce?�

Odhalení busty významného
hudebního skladatele Johannese
Brahmse v německé Walhalle by-
lo pro akad. sochaře a medailéra
Milana Knoblocha velkým oceně-
ním jeho tvůrčích schopností.
Walhalla, ležící východně od Re-
gensburgu (Řezna) na návrší nad
Dunajem, byla postavena v 19. sto-
letí jako kopie Parthenónu z athén-
ské Akropole jako „chrám němec-
kých ctí“. V interiéru jsou umístěny
busty slavných politiků, vědců i u-
mělců a instalace nové busty je svát-
kem pro celé Bavorsko. Má vždy
oficiální ráz a účastní se ho vládní
činitelé. Pro sochaře, který je na zá-
kladě výběrového řízení z Mnicho-
va takovýmto úkolem pověřen, je to
velká čest. A právě takové se 14. zá-
ří t.r. dostalo občanu Prahy 3, aka-
demickému sochaři Milanu Knoblo-
chovi. Na slavnostním shromáždění
zorganizovaném bavorskou vládou
pronesl úvodní slovo státní ministr

pro vědu, výzkum a umění Dr. Hans Zehetmair, dalším řečníkem byl prof. Dr. Wolfgang
Sandberger z Brahmsova institutu a vysoké školy hudební z Lübecku. Hudební vložku
zajistil mužský pěvecký sbor akademie pro katolickou chrámovou hudbu z Regensburgu.
Poté ministr kultury vyzval Milana Knoblocha, aby společně s ním bustu Johannese
Brahmse odhalil. V tu chvíli ji ozářily desítky záblesků z fotoaparátů a až dlouhotrvající
potlesk zakončil tento slavnostní akt. Bustu v cararském mramoru podle návrhu M. Knob-
locha citlivě provedla akad. soch. Daniela Kartáková (shodou okolností také z Prahy 3).
Výtvarná hodnota tohoto díla byla přítomnými shodně hodnocena nejvýše, a tak si na zá-
věr setkání všichni se zájmem vyslechli vyprávění autora portrétu o průběhu práce. M.
Knobloch po návratu do Prahy obdržel dopis minista Dr. H. Zehetmaira s poděkováním za
vynikající bustu J. Brahmse. Rozsáhlý byl také ohlas v německém tisku.

Text a foto Václav Prostředník a redakce

Profesor žižkovské SUPŠ Václav Štědra představuje dosud nevystavená díla z posledních
dvou let - obrazy velkých formátů malované časově i výtvarně velice náročnou technikou
lazurní olejomalby. Abstraktní realista, jak sám sebe definuje, ztvárňuje variace na věčná
témata - slunce, noc, krajina, oblaka... Jemně pastelová díla s neobyčejnou hloubkou obra-
zu, oproštěná od detailů a s básnickými názvy jako Oblaka ticha navozují příjemnou medi-
tativní atmosféru. Ostrůvek ticha a klidu můžete navštívit v žižkovském Atriu do 29. října.

Text a foto Michala Púčiková

S velkým úspěchem byla nedávno ukončena velká retrospektivní výstava přední
osobnosti českého surrealismu - malířky a ilustrátorky TOYEN - vl. jménem Ma-
rie Čermínové. Napsáno o ní bylo již mnoho, my se však zaměříme na to, co mož-
ná mnozí z vás nevědí. Narodila se v Praze v roce 1902 a své dětství prožila u nás
v Husitské ulici, nějaký čas bydlela v Krásově. Osmého listopadu uplyne právě
20 let, kdy zemřela ve svém exilu v Paříži, již zcela uzavřená před světem.
Jak vzpomíná J. Seifert: „Před naším domem v bývalé Husově třídě na Žižkově, obvykle v ten čas, kdy
se vraceli domů dělníci z karlínských fabrik, potkával jsem dost často podivnou, ale zajímavou dívku.
Za mých studentských let nenosívaly ještě ženy tak běžně kalhoty jako dnes. Děvče, které se zřejmě
vracelo domů, mělo hrubé štruksové kalhoty, chlapeckou manšestrovou blůzu a na hlavě sklopený klo-
bouk, jaký nosívali kopáči. Na nohou měla nevzhledné střevíce. V usměvavém obličeji měla však něco
půvabného a něžného. Teprve po několika letech jsem se dozvěděl, že pracovala tehdy v jakési dílně
na výrobu mýdla. Ruce měla popraskané a popálené od žíravin. Jednoho dne však náhle zmizela
a marně jsem ji v obvyklou hodinu vyhlížel.“
V 16 letech ukončila všechny vazby s rodinou. V době, která začala ženám teprve velmi pozvolna umožňovat věnovat se také svým po-
třebám, našla v tehdejší „avantgardě“ možnost žít volným svobodným životem. Oblékala se jako muž do neforemných obleků, mluvila
i psala v mužském rodě. Přitom žena byla podstatným tématem mnoha jejích obrazů. Na svou dobu zcela bez zábran, spíše badatelsky
zobrazovala erotické motivy. Tehdy musela - navíc jako žena - prudérní společnost velmi vyděsit svými leckdy až ilustračními detaily.
V roce 1922 namalovala „Polštář“ - scénu z nevěstince, o tři roky později známý „Ráj černochů“, jakousi žertovnou paralelu Kamasútry.
Ve 30. letech ilustrovala „Justinu“ dekadentního sadomasochisty Markýze de Sade, pravidelně přispívala do Erotické revue. Oproti tomu
její osobní život byl zahalen do těžkého mlčení, nevíme nic o jejím dětství, pocitech či vztazích. Ví se však, že jako mnozí umělci té do-
by obdivovala Lenina a K. Marxe a se zájmem sledovala anarchokomunistická seskupení.
Celý svět ji však zná pouze pod jménem, které přijala v jednadvaceti letech. Jeho původ si připisovali mnozí, mj. i J. Seifert: „Marie
Čermínová nás dlouho žádala, abychom pro ni vymyslili s Nezvalem nějaký vhodný pseudonym. Napadlo nás asi tucet jmen, žádné se jí
však nelíbilo. Nám ostatně také ne. Až jednou. Seděl jsem s Mankou sám v Národní kavárně a Manka měla před výstavou. A nechtěla za

nic vystavovat pod svým jménem. Když na chvíli odešla pro nějaký časopis, napsal jsem
na ubrousek velkými písmeny TOYEN. Když si jméno přečetla, bez rozmýšlení je přijala
a nosí je podnes, nikdo ji jinak neosloví.“ Jak však dál J. Seifert v knize Všechny krásy
světa uvádí, na tuto chvíli již patrně zapomněla. „Po mnoha letech měla v Paříži rozhovor
a na otázku českého tazatele uvedla, že její jméno vzniklo z francouzského „citoyen“ (ob-
čan)... Se svým kmotrovstvím jsem tedy pohořel.“
V roce 1922 se po nedokončených studiích na UMPRUM seznámila s malířem Jindři-
chem Štyrským. Bylo to opravdu osudové setkání, až do jeho smrti v roce 1943 tvořili ne-
rozlučný pár (prý však pouze přátelský) a navzájem se silně inspirovali. Připojili se k De-
větsilu, koncem roku 1925 odjeli do Paříže, aby v Praze v r. 1934 zase stáli u zrodu
Skupiny surrealistů. Úzce pak spolupracovali s francouzskou skupinou André Bretona.
Během války Toyen skrývala ve své garsonce v Krásově ulici básníka Jindřicha Heislera,
kterému hrozila deportace do koncentračního tábora. V předtuše komunistického převratu
s ním odjela v r. 1947 zpět do Paříže. Město na Seině tak mohlo být svědkem vrcholu její
tvorby. Po ohromujících obrazech, kdy zdánlivě nenápadnou hrou barevných ploch oslo-
vila to nejniternější v nás, přes období surrealistické se věnovala koncem šedesátých let
koláži, suché jehle, ilustrovala. Po Bretonově smrti v roce 1966 se odstěhovala do jeho do-
mu, kde žila až do konce své pozemské pouti.
I když jsme se spojili s kurátory pražské výstavy Toyen, nepodařilo se nám vypátrat,
ve kterém domě u nás na Praze 3 bydlela. Máte-li jakoukoliv vzpomínku nebo zážitek, po-
dělte se s námi prosím. Se všemi novými poznatky o této záhadné osobnosti výtvarného
světa vás rádi seznámíme. Stáňa Peričová

Úpravy v Žižkovském divadle Járy
Cimrmana pokračují
V loňském roce jsme zahájili rozsáhlé úpra-
vy divadla zaměřené především na prostory
pro diváky. Začali jsme hledištěm (např. no-
vá sedadla, koberce, nové dveře) a úpravou
dvora. V letošním roce byly vyměněny zbý-
vající dveře a k zásadní změně došlo ve foye-
ru divadla, kde byla vybudována nová divác-
ká šatna a dozděny sloupy podle návrhu
arch. Kabelíka a Šarapatky. Upraven byl i di-
vadelní bar. V celém divadle bylo zrekon-
struováno nouzové osvětlení a barevně vy-
malováno. (Výzdoba divadla je vlastně
stálou expozicí rytin z přelomu století.) Ba-
datelé a znalci Mistrova díla jistě v malém
foyeru uvítají Cimrmanovu světničku s vy-
stavenými artefakty z jeho života. Nezapo-
mněli jsme však ani na naše zaměstnance.
Kancelář má dnes perfektní pracovní osvět-
lení a nový nábytek, zvuková kabina s no-
vým pultem zajistí technicky dokonalejší
ozvučení sálu.
Na všechny tyto úpravy jsme vydali zhruba
1 200 tis. korun, a to především zásluhou
sponzorů (PPF, IKS KB, Pražská plynáren-
ská, a.s., Komterm, Allen a Overy) a díky
zlepšenému hospodářskému výsledku diva-
dla minulých let, který tvoří i tržba z vypro-
daných představení Divadla J. Cimrmana.

Jana Pazderníková, ředitelka ŽDJC

Centrum preventivní a následné onkologické péãe zahájilo ãinnost
V nemocnici sv. Alžběty v Praze 2, Na Slupi 6, zahájila Liga proti rakovině preventivní onkologické prohlídky a konzultace pro nádoro-
vě nemocné. V Centru, vybudovaném z výnosu sbírky letošního Květinového dne, působí lékaři onkologických odborností. Informovat
a objednat se můžete na tel. 24 918 799,-804, -007, mimo ordinační hodiny je možné zanechat vzkaz na záznamníku. Liga proti rakovi-
ně Praha pořádá od září opět ambulantní rekondiční kurzy, určené ženám po ablaci či operaci prsu a další kurz pro ostatní onkologic-
ké pacienty. Informace získáte na nádorové lince 9005 0101 (po-pá 9-15 h) nebo na www.LPR.cz.

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch sv˘m ãlenÛm nabízí
● PLAVÁNÍ s cvičením ve vodě v krytém bazénu na Pražačce (út 15 h a čt 13.30 h) za 15 Kč ● PERLIČKOVOU KOUPEL v objektu
bazénu (denně 14-21 h, so a ne od 10 h), doba koupele 15 min. bez objednávání, za 20 Kč ● REHABILITAČNÍ CVIČENÍ s prvky zdrav.
jógy v obj. gymnázia Na Pražačce (ve st od 14.45 h) za 10 Kč (pro nečleny 15 Kč) ● rehabilitační CVIČENÍ NA MECHANICKÝCH
STOLECH fy Slender You v Ženských domovech (v prac. dnech, za 40 Kč, Zelený čl. průkaz s sebou). Objednávky na tel. 57 003 404.
Informace pí. Dietrichová na tel. 855 42 03. ● VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY, návštěvy pamětihodností a výstav. Informace pí. Jeřáb-
ková - 684 17 28.

Prostor pro fie‰ení va‰ich problémÛ
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy při Městském centru sociálních služeb a prevence v Chelčického 39 nabízí bez-
platnou poradenskou a psychoterapeutickou pomoc v závažných životních situacích - např. neshody a neporozumění členů rodiny,
neochota partnera setrvat v manželství, problémy soužití více generací, porozvodové uspořádání zejména s ohledem na děti, osamělost
v partnerství, problémy se ztrátou zaměstnání, adaptace rodiny na návrat jejího člena z výkonu trestu atd. Terapeutická a poradenská prá-
ce je zaměřena na rodinu, pár i jednotlivce. Pracovní tým - dvě psycholožky a sociální pracovnice - je vázán mlčenlivostí a umožňuje vy-
stupovat anonymně. Objednat se můžete každý den telefonicky či osobně: 697 29 42 l. 38, 40, 41.

DÛm svûtla nabízí anonymní a bezplatné testování AIDS
Pražský Dům světla byl otevřen v srpnu 1999 pro lidi postižené AIDS, jejich rodiny a pro kohokoliv, jehož život je nějakým způsobem
ovlivněn HIV/AIDS. Dům zajištuje léčebné terapie, ozdravné programy a novou službou je bezplatné a anonymní testování na HIV -
protilátky. Zájemci mohou přijít každé pondělí mezi 16-19 h na adresu Česká společnost AIDS POMOC, Malého 3, Praha 8 - Karlín.
INFO: 24 814 284, tel./fax 24 810 345, web.telecom.cz/AIDS-pomoc. Pomoc nabízí i zdejší linka důvěry: 2481 0702.

Autorem Brahmsovy busty je âech

Nová v˘stava v Atriu

FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 2000

Záhadná TOYEN z b˘valé Husovy tfiídy

I n f o r m a ã n í  S E R V I S

Cimrman má ve svém divadle svûtniãku

Divadlo PALÁCE AKROPOLIS, Kubelíkova 27, Praha 3
8. 11. začíná v divadle Paláce Akropolis podzimní část již 6. ročníku Festivalu
Integrace SLUNCE 2000. Společně zde budou vystupovat zdraví lidé všech věko-
vých kategorií s lidmi se zdravotním postižením.
● středa 8. 11. MACH, ŠEBESTOVÁ A MIMOZEMŠŤANÉ Perníčci - dětský divadelní
soubor ZŠ Pernerova, P-8, PERNERÁČEK - písně lidové a umělé pěvecký sbor ZŠ Per-
nerova, P-8, HRÁTKY ZA HUMNY Vrbina - dětský folklórní soubor, HUDEBNĚ
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ DC Paprsek, P-9, ČLOVĚK, HAD A LIŠKA Škola Jaroslava
Ježka pro zrakově postižené, 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...BAND
● čtvrtek 9. 11. SMĚS MELODIÍ FLÉTNOVÉHO SOUBORU ZŠ K Lučinám, P- 3,
TANEČNÍ SESTAVA ZŠ Slovenská, P-2, SPOLEČENSKÝ TANEC, DOBOVÉ TANCE
Speciální škola pro sluchově postižené P-5, HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Škola Jaroslava
Ježka pro zrakově postižené P-1, HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SOUBORU ARCHA -
ARKADIE TEPLICE, 19.30 PRIESSNITZ A SMYČCOVÝ ORCHESTR JESENÍK
● pátek 10. 11. 10.30 PRAPANDRIA představení frekventantů Divadelní dílny Divadla
Komedie, 19.30, MANDRAGORA Niccolo Machiavelli Divadelní sdružení CD 94
● neděle 12.11. 19.30 SIRÉNY Z BERŽERAKU - premiéra Dočasná šejkspírovská spo-
lečnost Jedličkova ústav
DOPOLEDNÍ PROGRAMY JSOU ZDARMA Rezervace míst na tel.č.22 71 5580. Vstu-
penky v síti Ticketpro a na telefonní lince Echo-Line 14051. Pro zdravotně postižené spo-
luobčany a jejich doprovod je vstup zdarma. Informace Vám poskytne Vlasta Rydlová
tel.: 22 71 06 42, e-mail: vlasta@palacakropolis.cz.

Jak uvedl 10. října Zdeněk Svěrák na vernisáži výstavy Mirky a Lubora Mádrových, oteví-
rá s kolegy Čepelkou a Bruknerem (na snímku) první výstavu v Hospodě na Mýtince ve
Štítného 16. Výstavu Cimrmani zahájili lidovým šlágrem spolu s harmonikou Pavla
Vondrušky. Původně měla proběhnout v Žižkovském divadle, ale tam byla umístěna stálá ex-
pozice všestranného génia Járy Cimrmana. Ten samozřejmě, kromě mnoha svých dalších je-
dinečných dovedností, také maloval. U nás na Praze 3 se prý zachovala pouze jeho nástěnná
malba ve Štítného 31. Na obrazy - oleje Mirky Mádrové a šperky s přírodními kameny Lubo-
ra Mádra se můžete přijít podívat do 14. 11., otevřeno je tu denně od 15 do 01 hodin. -sp-
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● Film vás natolik o-
kouzlil, že jste z gymná-
zia utekl na pražskou
konzervatoř a vystudo-
val herectví. Co násle-
dovalo potom ?
Natáčel jsem už za stu-
dií v roce 1934 a jako
21letý jsem získal první
velkou milovnickou roli
v Ohnivém létu s Lídou
Baarovou. Točil jsem
s Mandlovou, Vítovou
a dalšími hvězdami. Za-
jímavé bylo, že jsem
hrál partnera herečkám,
které byly ve zdrcujícím
množství starší než já.
Asi neměli pro tyhle ro-
le herce.
● Nejvíce a nejdéle jste
se přátelil s Natašou
Gollovou...
Vidíte, Nataša byla také
starší než já. V Pohádce
máje byla trochu ner-
vózní, protože její Helenka byla hodně mladá. Dělala proto psí
kusy a podařilo se jí to dokonale zvládnout. Nikoho ani nenapad-
lo, že jsou mezi námi obrácená léta. Byli jsme partnery i na jevišti
a také přátelé. Dokonce mně zachránila život, když mně jednou
večer telefonovala a chtěla si ještě probrat role. Já už jsem spal
a z kamen unikal plyn...
● Před časem jste poodhalil své soukromí, mám na mysli vám
kdysi velmi blízkou filmovou hvězdu Adinu Mandlovou.
To byla chytrá, vzdělaná, vtipná a důsledná žena a já se od ní moc
naučil. V 60. letech přijela do Československa, měla tu hrát
v Hello Dolly, ale z té role nějak sešlo a tak zas odjela.
● V roce 1991 jste se setkali naposledy...
Ona se sem chtěla vrátit. Projela půl světa, ale nikde se nemohla
usadit. Nechtěla se sejít jen se mnou, ale nakonec jsem na Dobříš
přijel jen já, má paní a František Kožík. Zajímalo ji, co se tu změ-
nilo, zavzpomínali jsme si na staré časy a ona byla moc šťastná
a spokojená. Její náhlá smrt mě pak nesmírně zaskočila.
● Ze škatulky filmových milovníků jste se vymanil brilantní
postavou nadporučíka Lukáše až v roce 1956. Poté namísto
strmého vzestupu nabídky na dlouhou dobu ustaly. Proč ?
Já už po Švejkovi nesměl do ateliérů. Konflikt začal, když nedodr-
želi smlouvu, já nesouhlasil a chtěl za svou práci dostat odpovída-
jící honorář. Když se pak připravoval druhý díl Švejka, nabídli mně
Lukáše znovu. Já měl podmínku, že mi bude honorář dodatečně
vyplacen, což prý již nebylo možné. Pro mě to bylo velice urážlivé,
a tak jsem odmítl. Na to tehdejší ředitel Barrandova řekl: „Pane
Beneši, v tom případě budete propříště pro český film příliš drahý.“
Oficiálně jsem žádné vyrozumění nedostal, ale vědělo se, že ne-
smím být od žádného producenta angažován, že mě takříkajíc dali
k ledu. Ale s přicházejícím pražským jarem ledy odtávaly a já zase
začal dostávat nabídky. Něco podobného jsem zažil hned po válce,
kdy mě vzhledem k mému typu vůbec neobsazovali.
● Potom přišel v šestačtyřicátém konečně film Průlom...
V něm jsem hrál tajemníka a byl to i „průlom“ v mé filmové

dráze, ale většinou šlo
o tak blbé filmy, že to
bylo až k nevíře.
● Dala by se tato doba
srovnat s protektorátem,
myslím z hlediska svo-
bodné filmové tvorby ?
Za války se natáčely
dobré, zábavné filmy.
Němci si přáli, abychom
si války moc nevšímali,
aby byl klid. Jediné
omezení se týkalo počtu
natočených filmů - 25 za
rok, což bylo slušné,
když si uvědomíte, že tu
také souběžně natáčeli
slavní němečtí i vídenští
herci.
● Výčet vašich filmo-
vých rolí končí posta-
vou T. G. Masaryka...
To byl pro mě úžasný
dar, jak se rozloučit s fil-
mem. Byl jsem rozhod-
nut již nehrát, ale tuhle

roli jsem si vychutnal. Byla malá a stále ji ještě oklešťovali, ale na-
štěstí se blížila sametová revoluce. Premiéra v Lucerně roku 1989
byla malou oslavou Masaryka a já byl spokojen, protože jsme tu
revoluci vlastně předběhli.
● Film vás nadchl již jako studenta, proslavil, ale zachoval se
k vám dost macešsky.
Když jsem přestal filmovat, upnul jsem se na divadlo. Nejraději
vzpomínám na Komorní, jednu z vrcholných scén, bohužel od ro-
ku 1976 uzavřenou. Myslím, že zásluhou tehdejšího ředitele, kte-
rý divadlo záměrně dovedl ke krachu. Bylo totiž trnem v oku, hrá-
li jsme současné autory a to se nelíbilo.
● Vaší poslední a nezapomenutelnou rolí tu byl Kurt z Dür-
renmattovy hry Play Strindberg s Václavem Voskou a Jarosla-
vou Adamovou.
Hráli jsme ji moc rádi, s Voskou jsme byli velcí kamarádi a jedna
generace. Byla to taková herecká lahůdka, věrní diváci (studenti
medicíny) dokonce založili klub Play Strindberg a znali text na-
zpaměť. Líbila se i Cupákovi, který vždy z druhé řady řval smíchy.
Byla napsána tak, že se divák smál a po zádech mu běhal mráz.
● Setkal jste se s plejádou slavných lidí, kdo vám byl nejbližší ?
Sousedé z Vinohrad Miroslav Homola a Radovan Lukavský. Ale
vážně, bylo jich moc a nerad bych někoho opomněl.
● Zeptám se jinak, s kým jste hrál nejčastěji ?
Snad s Rudlou Hrušínským, točili jsme spolu asi 10 filmů, první
ze studentského prostředí, já hrál profesora a on - jen o dva roky
mladší - mého žáka. Další byly třeba Noční motýl, Hostinec u ka-
menného stolu nebo Dobrý voják Švejk.
● Co plánujete do nejbližší budoucnosti ?
S velkými rolemi jsem skončil, protože mě zlobí zrak, ale rád se
setkávám s lidmi, kteří mají o mé herecké i životní zkušenosti zá-
jem. Nedávno jsem proto přijal pozvání i do Vídně. Nyní se těším
na setkání ve sboru Církve bratrské 9. listopadu, kde vystoupím
v rámci Nekonvenčního žižkovského podzimu Jiřího Hoška.

Eva Horníčková, foto Dagmar Hájková

Budova byla postavena v roce 1913 a od její-
ho vzniku se zde vystřídalo několik druhů
škol, které se podle potřeby obvodu i podle
jeho změn různě stěhovaly. Škola vlastní jak
historické kroniky, které mapují její počátky,
tak i podrobné informace o současnosti.
Původně zde sídlila státní reálka, ale kvůli
zvyšujícímu se počtu žáků byla v roce 1917
založena I. Měšťanská škola dívčí a v roce
1919 pak Obecná škola chlapecká. I. Měš-
ťanská škola dívčí byla slavnostně otevřena
1. 10. 1917, měla 3 definitivní třídy postupné
a jednu zatímní pobočku. Do 3 ročníků na-
stoupilo celkem 143 žákyň. První ředitelkou
byla jmenována Vilma Škardová, s níž na-
stoupilo několik dalších učitelů, kteří vyučo-
vali např. odbor gramatický, historický, od-
bor technický a přírodovědecký. Dále se zde
dívky ve věku od 11 do 14 let učily jazykům
- němčině a francouzštině, hře na housle,
ručním pracem, tělocviku a samozřejmě ná-

boženství. Škola měla vlastní žákovskou knihovnu, kde bylo 175 děl v 260 svazcích, a zakládala se učitelská knihovna. Z kroniky lze též
vyčíst, že např. 7. 12. 1918 učitelé slavnostně složili slib nově vzniklé Československé republice, že vyučování začínalo v půl deváté, že
se pořádaly sbírky na sirotky a na chudé žáky, že v roce 1923 byl zaveden nový vyučovací předmět - občanská nauka nebo že v roce
1924 proběhla v Riegrových sadech oslava 500. výročí od smrti Jana Žižky z Trocnova, jejíž součástí byl též výlet do města Tábor.
Obecná škola chlapecká byla otevřena 1. 9. 1919 a v 1. až 5. třídě se vyučovaly podobné předměty jako ve škole dívčí. Prakticky prů-
běžně probíhaly změny obvodů a měnil se i počet žáků ve všech školách, které v této budově sídlily. V letech 1948-1949 v budově sídli-
ly 4. národní škola a 8. střední škola (v roce 1953 přejmenována na Osmiletou střední školu), která byla v roce 1957 rozdělena na školy
dvě. Dohromady sem chodilo 183 chlapců a 159 děvčat. Ke sloučení obou škol došlo v roce 1970. V roce 1960, při přeměně pražských
obvodů, byla škola formálně převedena z Královských Vinohrad na Žižkov. Tímto převedením však k žádným významným změnám ne-
došlo. Dnes zde sídlí pouze základní škola. Budova prošla od svého založení několika důležitými rekonstrukcemi, velká generální opra-
va proběhla v roce 1969, další v posledních letech, kdy byla opravena fasáda, přestavěno podkroví, přistavěna nová, moderní školní jí-
delna, opraveno topení, vestavěny šatny apod. Mgr. Helena Vavrušková, Odd. pro kulturu, foto Eva Horníčková

V dobré fyzické kondici i psychické pohodě se 19. 11. dožívá neuvěřitelných 90 let
emeritní profesor evangelické bohoslovecké fakulty Miloš Bič, který žije u nás na Pra-
ze 3 na Jarově od roku 1922. Pokud si již nevzpomínáte na jeho medailonek v loňských
RN, jméno profesora Biče se stalo legendou díky jeho prvnímu ekumenickému překla-
du Bible v roce 1979 - pracovalo na něm prý 26 překladatelů celkem ze 6 církví.
Narodil se ve Vídni, v 8 letech se s rodiči přestěhoval do Prahy, kde vychodil reálku na
nám. Jiřího z Poděbrad. Po bohosloveckých studiích působil jako evangelický farář, něja-
ký čas také v Domažlicích, kde dostal později titul „Čestný občan“. Zde ho zastihla válka.
Po zapojení do odboje byl mnohokrát ve vazbě a v koncentračních táborech. Po návratu
domů zjistil, že z jeho rodiny nezůstal nikdo naživu. Koncem války se pak seznámil se
svou paní, se kterou - a s mnoha vnuky i pravnuky - již oslavili zlatou svatbu.
Pro osvěžení paměti na závěr připomínám díla, na kterých se prof. M. Bič podílel: zmíně-
ný překlad Bible - Starého zákona, na kterém pracoval již od roku 1961. Ve stejné době
připravoval s dalšími kolegy unikátní Výklady ke Starému zákonu, první komentářovou
řadu v našich dějinách, která tehdy vyšla ve 14 svazcích.
International Biografical Institute v Cambridge, zabývající se životopisy velkých osob-
ností posledního století, sestavil seznam 200 nejvýznamnějších osobností z vědeckého
světa. A právě prof. M. Bič byl do tohoto prestižního přehledu zahrnut! Navíc heslo s je-
ho jménem by se mělo objevit také ve sborníku „Who is who“, který institut koncem roku
pravidelně vydává. To je opravdu velká pocta jak pro profesora Biče, tak pro Prahu 3, ve
které žije, ale i pro Českou republiku vůbec. Stáňa Peričová

Již tradiční koncert pro ředitele našich mateřských, základních a středních škol i Bankov-
ní akademie, pořádaný Městskou částí Praha 3, letos proběhl 3. října a opět v žižkovském
ATRIU. „Chceme ukázat ředitelům škol, jak si jich i jejich práce, kterou pro naši měst-
skou část vykonávají, nesmírně vážíme a ceníme,“ uvedla k tomuto přátelskému setkání
zástupkyně starosty Milena Kozumplíková. Součástí večera bylo i slavnostní předání daru
hematalogickému oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Dlouhodobě
hospitalizovaným dětem totiž dva počítače, které věnovala Základní jazyková škola v Lu-
páčově ulici spolu s M. č. Praha 3, usnadní pro ně tak důležitý stálý kontakt jak s rodiči,
tak se školou a kamarády. To na závěr M. Kozumplíková shrnula slovy: „Jsem ráda, že
tak zdánlivě chladná věc, jako jsou počítače, těmto dětem pomůže k bližšímu poznávání
kamarádů a okolního světa vůbec.“ Shodou okolností byl tento dar předán právě v den,
kdy se v Praze i jiných městech uskutečnila dobročinná sbírka na výstavbu nové trans-
plantační jednotky kostní dřeně v motolské nemocnici.

Poté již koncertní síň zcela opanovala hudba. Světově proslulé Škampovo kvarteto pro-
vedlo díla W. A. Mozarta a A. Dvořáka. Doslova očistnou hudební lázeň však znamenal
Janáčkův Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty), při jehož po-
slechu se pedagogickým pracovníkům dostalo vskutku cenného povzbuzení do nového
školního roku. Text a foto Eva Horníčková

Svaz důchodců v Praze 3 pořádal 4. 10. Posvícenskou zábavu a posezení s hudbou ve vel-
kém sále učňovského střediska na Jarově. K tanci a dobré náladě zahrála Žižkovanka, dů-
chodce přišel za naši radnici pozdravit i první
zástupce starosty Vl. Holzknecht. Největší
radost udělal všem zúčastněným dar, který
osobně předal senátor Vladimír Zeman. Vys-
lyšel totiž prosbu Svazu důchodců a věnoval
jim novou kopírku.
Jana Šimková, předsedkyně Svazu důchodců,
nás požádala, abychom ještě jednou V. Ze-
manovi vyjádřili dík: „Co nejupřímněji by-
chom mu chtěli poděkovat. Obdivujeme, jak
rychle dokázal reagovat, a vážíme si jeho
hezkého a vstřícného přístupu k potřebám
našich členů.“
Pro úplnost je nutné dodat, že žádost Svazu
důchodců zveřejněná v minulém čísle oslovi-
la i paní doktorku z Psychiatrického centra
v Praze 8, která také nabídla kopírku. Ta bu-
de předána Svazu invalidů v Praze 3. -red-

Na náv‰tûvû... u herce Svatopluka Bene‰e
Oblíbený milovník z filmů pro pamětníky ztvárnil přes 50 velkých rolí, od Ríši z Pohádky máje přes nadporučíka
Lukáše až po T. G. M. ve filmu Člověk proti zkáze. V letech 1937 až 1991 byl stálým členem Městských divadel
pražských, jednou z posledních divadelních rolí byl vrchní Wagner ze hry J. Suchého Dr. Johann Faust v Semafo-
ru. Divadelních postav nastudoval okolo dvou set, méně se objevoval na televizní obrazovce, naposledy v 13dílném
seriálu Hotel Herbich. Je držitelem ceny Thálie za rok 1998. Na Královských Vinohradech žije přes 50 let, se svou
chotí před 4 lety oslavil zlatou svatbu a na radnici se zapsal do Knihy cti M. č. Praha 3.

Profesor Biã oslaví zakrátko devadesátiny

Hudební podûkování
‰kolsk˘m pracovníkÛm

Posvícení na Jarovû

Panu profesorovi přejeme k jeho krásnému jubileu hodně zdraví,
pohody a hezké chvíle jak s rodinou, tak i u nás na Jarově!

Škola na náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 1685

Pacienti, návštěvníci, zaměstnanci i vozidla záchranné služby FN Královské Vinohrady jsou stále více ohrožováni neukázněnými řidiči,
kteří bezohledně využívají areálu naší nemocnice jako zkratky pro průjezd mezi ul. Ruskou a Šrobárovou. K enormnímu nárůstu (až 1500
vozidel denně) došlo zejména v poslední době. Naše nemocnice je především léčebným zařízením pro občany Prahy 10, 3 a 15, nikoli do-
pravní komunikací, a proto bylo vedení nemocnice nuceno přistoupit k následujícím opatřením: Vjezd je povolen služebním vozidlům,
vozidlům na vjezdové povolení, vozidlům záchranné služby a vozidlům, která jsou nezbytná pro provoz FNKV. Ostatní motorová
vozidla budou do areálu vpuštěna jen v mimořádných a zdůvodnitelných případech. MUDr. Marie Alušíková,CSc., ředitelka FNKV

Regulace dopravy v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
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Club gentlemanů Žižkov, nositel nejlepších žižkovských tradic, vy-
hodnocuje každý rok místní pohostinská zařízení.

Vždy na podzim obdrží tři restaurace, vinárny
nebo putyky diplom s titulem Slušná hospoda.
Nic více, nic méně. V letošním roce tuto poctu
ve středu 11. října dostaly z rukou presidenta

Clubu - bez pořadí - tyto osvěžovny: Mexická restaurace
Putna, Řipská 19, Restaurant Pálava, Slavíkova 18, Hospoda

U vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3.
Na tuto slavnostní akci se členové Clubu již tradičně dostavili oděni ve fracích a cylind-
rech, předávání této prestižní ceny bylo ozvláštněno historickými vozidly, která velkoryse
zapůjčil Veteran Vintage Club Praha, pořadatel 11. ročníku jízdy 1/4 míle Žižkovem.

-red-

Pomalu je tady podzim a s ním i deštivé dny a pošmourné počasí. Bohužel si
vybralo také neděli 8. 10., na kterou připadl 104. ročník silničního běžeckého
závodu Běchovice - Praha. Na ty nejlepší, kteří se dostali do cíle 10 013 metrů
dlouhé trati, čekala již tradičně rovinka před Základní školou Na Pražačce.
Podle výsledkové listiny se závodu zúčastnilo celkem cca 1200 sportovců od 17 let až po
veterány s věkem neomezeným, kterých bylo na seznamu okolo 650. Vítězem v mistrov-
ské kategorii se stal 27letý Ukrajinec Maxim Janiševskij z Doněcku v čase 30:12 minut.
V závěrečném finiši předběhl Tomáše Krutského z Liberce, který vedl střídavě s mistrem
ČR a favoritem závodu Pavlem Faschingbauerem. Ten doběhl nakonec jako třetí. I když
tentokrát T. Krutský nezvítězil, stal se pro letošek domácím mistrem v silničním běhu. Po
ukončení závodu se do mikrofonu podělil se svými dojmy z průběhu závodu a zároveň
ocenil výbornou atmosféru v cílové rovince: „Děkuji všem divákům, kteří nás přišli po-
vzbudit. Je to balzám, když je vidět taková podpora...“
V kategorii žen zvítězila podle očekávání obhájkyně titulu z loňska Petra Drajzajtlová
z Olomouce s téměř dvouminutovým náskokem v čase 35:16 minut. Druhá byla v cíli Ja-
na Biolková, třetí J. Bauckmannová. Juniorky doběhly v pořadí M. Lustigová (Liberec),
P. Havlová a J. Mostecká, junioři R. Vohlídal (Praha), M. Michálek, F. Zouhar. Novinka
letošního závodu, měření pomocí elektronických čipů ve šněrování obuvi, pomohla plně
automaticky stanovit dosažené časy a pořadí. To bylo díky této technice současně ihned
viditelné na velké obrazovce v cíli. Poháry pro vítěze věnovali premiér M. Zeman, primá-
tor J. Kasl, v mistrovské kategorii juniorek zase naše městská část.

Text a foto Stáňa Peričová

K 1. 12. 2000 bude zrušeno oddělení pro dospělé čtenáře knihovny ve Vinohradské ul. 172,
Praha 3. Od tohoto data lze knihy v tomto oddělení pouze vracet. Oddělení pro dětské čte-
náře bude zachováno. Nejbližší náhradní knihovny pro dospělé čtenáře: Lucemburská 1,
Praha 3 - Vinohrady, tram 11 (zast. Jiřího z Poděbrad), tel. 22 71 91 84, výpůjční doba:
Po, St, Čt 12-18 h, Út, Pá 9-15 h, Korunní 68, Praha 10 - Vinohrady, tram 10, 16 (zast.
Vinohradská vodárna), tel. 24 25 76 61, výpůjční doba: Po 12-18 h, Út, St, Čt 9-18 h, 
Pá 9-15 h, So 9-12 h. K 31. 12. 2000 bude (z důvodu vypršení nájemní smlouvy) ukončen
provoz knihovny pro děti ve Štítného ul. 14, Praha 3. Vypůjčené knihy lze vracet do 23. 2.
2001. Knihovna bude přestěhována do prostor oddělení pro dospělé v Husitské ul. 70,
Praha 3 a otevřena ve 2. čtvrtletí 2001.

Mgr. Martina Dokládalová, ředitelka OK pro Prahu 1, 2 a 3

Mladší žáci: 1. místo na Přeboru Prahy ● mladší žákyně: 1. místo na Přeboru Prahy
● starší žáci: 2. místo na Přeboru Prahy, 6. místo na semifinále MČR ● starší žákyně:
2. místo na Přeboru Prahy, 2. místo na semifinále MČR, 6. místo na finále MČR ● doro-
stenci: 2. místo na Přeboru Prahy, 10. místo na semifinále MČR ● junioři: 2. místo na Pře-
boru Prahy, 5. místo na finále MČR.

●
SK ZŠ Jeseniova pořádá nábor dětí od 10 let. Tréninky probíhají pro 5. třídu v úterý a ve
čtvrtek od 15 do 16 h, pro ostatní kategorie v úterý od 16 do 17 h, ve středu od 15.30 do
17 h a v pátek od 14 do 15 h.
Přihlásit se můžete na hřišti nebo v tělocvičně ZŠ Jeseniova, příp. na tel. 0606 925 587.

Milan Gála ml.

● Již delší dobu, a to nejen v Praze 3, stoupá počet vloupání do
osobních aut a krádeží věcí v nich uložených. Kriminalisté upozor-
ňují občany, aby nepodceňovali zabezpečení svých motorových

vozidel, nenechávali na sedadle volně ležet kabelky, tašky, kabáty,
kožené bundy, mobilní telefony apod. Pachateli stačí skutečně jen chvil-

ka k tomu, aby i na frekventované ulici auto otevřel a věci z něj odcizil.
● Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách zveřejnilo informaci určenou pře-
devším mladým lidem. Jedná se o vysoký počet krádeží mobilních telefonů, a to nejen
z aut, příručních zavazadel, kapes, ale i z ruky v okamžiku, kdy majitel telefonuje. Odbor
prevence kriminality proto doporučuje nenosit telefon na viditelném místě, nepokládat jej
v restauraci či na zábavě na stůl a nenechávat ho na sedadle automobilu.
● V průběhu září byla pracovníky SKP Praha 3 vyhledána a zadokumentována činnost
pachatele K. Š., který se dopouštěl trestné činnosti tím, že vykrádal sklepní kóje, garáže,
šatny zaměstnanců a vloupal se do rodinného domku. Z objektů si odnášel různé věci - od
lyží, šatstva přes stavební nářadí až po potraviny. Celková způsobená škoda přesáhla část-
ku 300 000 korun. Pachateli bylo sděleno vyšetřovatelem obvinění a je stíhán na svobodě.

pplk. J. Neuwirth, ředitel Policie ČR

V žižkovském hotelu Ariston se ve dnech 4.- 8. 10. sešli spisovatelé z de-
seti zemí světa. Konference světového výboru AIEP - Světové asociace
autorů detektivní literatury - se zúčastnili mj. Jeremiah Healy a Dorian
Yeager z USA, Eric Wright z Kanady, Carmen Iarrera z Itálie, Chris Rip-
pen z Holandska, Bob Mendes s Belgie a zástupci Španělska, Dánska,
Německa, Rakouska a Bulharska. Novým prezidentem svět. asociace byl
zvolen J. Healy (USA), který pracoval jako právník, vyšší policejní dů-
stojník, přednášel na Harvardské univerzitě a nyní se věnuje psaní detek-
tivních příběhů - ve Spojených státech patří k nejznámějším autorům.
Cenu České sekce AIEP za dlouholetý přínos detektivní literatuře obdr-
žel kanadský autor E. Wright. Toto setkání se v naší zemi konalo již po-
třetí a jeho součástí byla také IV. konference o násilí, kterou pořádala
Česká sekce AIEP. Učastnili se jí přední odborníci z oblasti práva, vyšet-
řovatelé závažných kriminálních činů a psychologové.

Andrea Vernerová, místopředsedkyně České sekce AIEP
AIEP má za sebou již 12 let trvání a patří k prestižním celosvětovým spiso-
vatelským organizacím. Hlavními myšlenkami jejího vzniku byla rehabili-
tace žánru, který především v západních zemích díky televizním seriálům
upadal. Prvními čestnými prezidenty byli G. Simenon a F. Dürrenmatt,
v současné době je předsedou České sekce Jan Cimický. -sp-

Na hřišti ZŠ Jeseniova proběhly 12. října v rámci PDOH závody v atletice s následujícími výsledky:
kategorie dívky 6.-7. třída
60 m: 1. Kredbová A. 8,5 * 2. Durasová K. 8,7 * 3. Komárková M. 8,8 ZŠ Pražačka Míček: 1. Dubinová M. 50,61 * 2. Zábranská D.
42,29 * 3. Simůnková K. 41,63 * Koule: 1. Štysová K. 8,49 * 2. Wimmerová M. 8,03 ZŠ Lobkovicovo 3. Dubinová M. 7,73 * 800 m: 1.
Hamplová V. 02:42,0 * 2. Kredbová A. 02:46,0 * 3. Hájková K. 02:49,0 * Výška: 1. Hamplová V. 146 * 2. Frohlichová H. 125 * 3. Los-
kotová E. 120 ZŠ Chmelnice Dálka: 1. Simůnková K. 414 * 2. Podroužková M. 395 * 3. Konupková M. 383 ZŠ Lobkovicovo 4x60 m:
1. ZŠ Jeseniova 34,3 2. ZŠ Lobkovicovo 38,2 3. ZŠ Chelčického 39,2
kategorie chlapci 6.-7. třída
60 m: 1. Zavázel Z. 8,2 * 2. Bobkov J. 8,6 ZŠ Lobkovicovo 3. Ráš M. 8,7 ZŠ Chmelnice Koule: 1. Kloc O. 9,41 * 2. Heidnieger J. 9,11
ZŠ Lobkovicovo 3. Strouhal J. 7,41 * 800 m: 1. Kloc O. 02:35,0 * 2. Jelínek L. 02:42,0 ZŠ Lobkovicovo 3. Trojan V. 02:50,0 * Mí-
ček: 1. Strouhal J. 56,31 * 2. Zavázel Z. 52,26 * 3. Turšner Z. 49,70 ZŠ Chelčického Dálka: 1. Ráš M. 468 ZŠ Chmelnice 2. Dražil F.
466 * 3. Bobkov J. 430 ZŠ Lobkovicovo Výška: 1. Dražil F. 140 * 2. Fišar L. 130 ZŠ Chmelnice 3. Chaloupka J. 125 * 4x60 m: 1. ZŠ
Jeseniova 34,2 2. ZŠ Lobkovicovo 35,8 3. ZŠ Chelčického 37,5
kategorie dívky 8.-9. třída
60 m: 1. Zámostná T. 8,5 * 2. Pešková K. 8,9 * 3. Petráčková J. 9,0 * Dálka: 1. Kociánová G. 434 ZŠ Pražačka 2. Hladíková P. 415 * 3.
Mitrovská K. 405 * 800 m: 1. Slavíková S. 02:46,0 * 2. Polifková K. 02:53,0 * 3. Svobodová A. 02:53,0 * Míček: 1. Polifková K. 45,64
* 2. Furmánková S. 44,99 ZŠ Chelčického 3. Adamjaková K. 42,02 * Výška: 1. Zámostná T. 149 * 2. Bucková K. 146 * 3. Slavíková S.
135 * Koule: 1. Adamjaková K. 9,40 * 2. Pelikánová M. 8,14 ZŠ Lobkovicovo 3. Bucková K. 8,01 * 4x60 m: 1. ZŠ Jeseniova 34,1 2. ZŠ
Lobkovicovo 36,9 3. ZŠ Pražačka 37,1
kategorie chlapci 8.-9. třída
60 m: 1. Demčák M. 7,7 ZŠ Chelčického 2. Beran T. 7,9 * 3. Jungmann A. 8,0 * Výška: 1. Demčák M. 164 ZŠ Chelčického 2. Kohout
Š. 164 * 3. Vávra J. 156 * 800 m: 1. Opolecký H. 02:22,0 ZŠ Lobkovicovo 2. Abel V. 02:24,0 ZŠ Chelčického 3. Měchura J. 02:25,0 *
Dálka: 1. Kohout Š. 525 * 2. Blahut M. 519 * 3. Jungmann A. 509 * Koule: 1. Oborský L. 11,19 * 2. Bělostík T. 10,53 ZŠ Chmelnice 3.
Grendel J. 10,31 * Granát: 1. Blahut M. 69,5 * 2. Grendel J. 57,08 * 3. Páca L. 53,23 ZŠ Chelčického 4x60 m: 1. ZŠ Jeseniova 30,5 2.
ZŠ Pražačka 33,2 3. ZŠ Lobkovicovo 33,3
Pozn: Základní škola Jeseniova získala nejvíce cen a je vždy značena hvězdičkou

Nejenom Základní škola na Havlíčkově ná-
městí, ale i Tišerova škola boxu se může po-
chlubit společnou třídní fotografií, ovšem s tím
rozdílem, že do boxerské třídy chodí „žáci“ od
8 do 60 let, jak je patrné z fotografie. Letos
jsme jako oddíl získali v 1. lize boxu mužů
2. místo, ale příští boxerskou sezonu chceme
vyhrát místo první. Snad se to splní, protože
v posledních dvou zápasech v Plzni a Praze
jsme získali 12 bodů. Počet našich členů se
zvyšuje a rádi na Havlíčkově náměstí 11 přiví-
táme i další zájemce. Přihlášku si zde lze vy-
zvednout vždy od 16.30 do 18 hodin.

Stanislav Tišer, Box Club Žižkov

Populární celoroční sportovní soutěž zákl. škol našeho obvodu o Pohár starosty odstartovala v září již svůj 8. ročník. Během školního ro-
ku se reprezentační výběry střetnou o body v malé kopané, přespolním běhu, plavání, stolním tenisu, florbalu, košíkové, volejbalu, vybí-
jené, atletickém čtyřboji, štafetovém závodě o Žižkovský kolík, dívky v přehazované, chlapci v tradičním Turnaji žižkovských škol v ko-
pané. Představit sportovní dovednosti mohou ve čtyřech věk. kategoriích žáci všech zákl. škol a víceletých gymnázií. Hraje se ve
skupinách, jejichž vítězové postupují do semi a finálových bojů o konečné pořadí. Získané body se sčítají a celkový počet určí finální
pořadí. Soutěž o Pohár starosty Prahy 3 pak tradičně kulminuje o Sportovním dnu žižkovských škol, kde první 4 školy obdrží finanční
prémii a vítězná putovní pohár starosty, medailisté jednotlivých soutěží dostávají drobná dílčí ocenění. Vítězové reprezentují Prahu 3 na
pražském finále. To vše děti vhodně motivuje a zkvalitňuje jejich sportovní přípravu. Do alba vítězů se v předcházejících ročnících
3x zapsala ZŠ Jeseniova, 1 x ZŠ Lobkovicovo nám., Chmelnice, nám. J. z Poděbrad a Lupáčova.

●
Pro milovníky stolního tenisu připravilo Středisko sportu DDM na první den podzimních prázdnin turnaj. Hraje se ve čtvrtek 26. října
v herně DDM Na Balkáně. Od 9 h hrají žáci a žákyně 1.-5. tříd ZŠ, od 10.30 h žáci 6.-9. tříd. Informace na tel.: 900 252 73.

●
Tenisová škola DDM Praha 3 nepřerušuje činnost ani v zimních měsících. Kurzy pro začátečníky se konají v út a pá v herně DDM Na
Balkáně 100. K dispozici je tenisový trenažer, síťové odrazové stěny, míčky a odborně vedený trénink. Informace na tel.: 726 500 91.

(vk)

Obvodní knihovna pro Prahu 1, 2 a 3 oznamuje

Poãasí moc Bûchovicím nefandilo,
ale diváci ano

Starosta Milan Český předal pohár vítězné M. Lustigové z Liberce

V˘sledky druÏstev SK Z· Jeseniova
v Praze a na mistrovstvích âR (MâR)

POLICIE âR informuje

Autofii detektivek se setkali v Aristonu

PraÏské dûtské olympijské hry

Krásná auta pojedenácté

O Pohár starosty poosmé

Box Club ÎiÏkov

V sobotu 14. října pořádal na Vítkově Veteran Vintage Club
Praha tradiční Čtvrtmíli Žižkovem.
V kapotách nablýskaných veteránů se vzhlíželo neobvykle
teplé říjnové slunce, a tak se kromě velkého počtu vozidel
sešlo na startu 400 m dlouhé trati i množství nadšených

diváků. Přilákaly je nejen lepé tvary automobilů z časů našich
dědečků a otců, ale i podmanivá atmosféra závodu - v němž stále
platí ono dnes již notně omšelé a nemoderní heslo: Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se.
Jen mne, přiznám se, trochu zaskočilo, že do kategorie veteránů
náleží mně tak důvěrně známá vozidla jako fiátek či nepřekona-
telný Wartburg, se kterými jsme každoročně vyráželi za dobro-
družstvím na odborářskou rekreaci do spřátelené PLR či NDR.
Nic naplat, automobily nám stárnou!

Text a foto Michala Púčiková

Club gentlemanÛ oceÀoval
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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:

11. 11. 2000 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
24. a 25. 10. 2000 od 9 do 17 hodin 
19. a 20. 12. 2000 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
■ ŠKOLIČKA TROJLÍSTEK pro děti
3-6 let nabízí výtvarnou, hudebně-pohyb.
výchovu, dramat. výchovu i v angličtině,
AJ, flétnu v ZUŠ Štítného 5, P-3, ST, ČT
dopoledne. Tel. 572 20 274, 0602 253 735

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

■ Prodám chlapecké kopačky - černé
plátěné č. 38, téměř nenošené, za 100 Kč,
dámský tříčtvrteční kožich divoká
kočka, v dobrém stavu, cena 2500 Kč. 
Tel. 22 782 816, 0604 166 129
■ Prodám plastový cestovní box na
kočku. Tel. 22 782 816, 0604 166 129
■ 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

■ Bezplatná poradna - OVOSAN. 
Tel. 02 22 72 23 39, 0602 295 960

■ Soukr. výuka AJ - dospělí a FJ - děti
10-16 let pod vedením zkuš. pedag.
Tel.: 227 110 57

■ Němčinu, ruštinu naučím, doučím -
učitelka 0604 464 510

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

■ Douč. Čj a M žáky 1. st. připravím
z 5.roč. na gymn. Tel. 22 71 65 50 večer
■ Významná agentura pro výzkum trhu
a veřejného mínění hledá externí spolu-
pracovníky-tazatele v Praze. Kontakt
pí. Škvorová 697 20 35, 0604 371 881
■ Hledám brigádu - úklid kanceláří na tři
dny v týdnu. Tel. 90 00 83 06 - paní
Pustějovská

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

■ Zednický servis tel. 227 190 22, 
0602 212089
■ MALOVÁNÍ A TAPETOVÁNÍ.
Tel. 222 444 27 Levně

■ Super služby - super ceny - super ser-
vis - nabízí FA CTP Praha - servis
a prodej PC, periferií, programového
vybavení, správa sítí, databází, www
stránek. Tel. 0605/808 836 nebo
www.ctp.webz.cz

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

■ Krejčovská dílna „YVETTE“ se síd-
lem v areálu ZŠ Jeseniova 96, Praha 3,
nabízí šití a úpravy oděvů. Pracovní
doba PO-PÁ 9,00-17,00. Informace
0604/714566.

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

Soukromý úklid domů
a chodníků - firma MÁJA

Tel.: 627 64 24 
0603 94 32 43

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových pra-
cí včetně vyklízení a odvozu. Tel.
22 713 324, 0606 894 544, 0603 595 209

■ 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

■ Majitelé, správní firmy pozor! Zima se
blíží. Úklid domů, chodníků. 
Volejte 66 31 70 55
■ f. MONCHA - úklidový servis + mytí
oken. Tel. 0602 764 234, 71 77 23 15

■ Z krabice do šanonu, ze šanonu do
počítače - vaše účetnictví to opravdu už
potřebuje !!!
Jednoduché-podvojné účetnictví, zisko-
vá i nezisková sféra, daně, kancelářské
služby a ostatní servis. Rychle-kvalitně.
Informace na tel. 0604/ 714566 nebo
71770314.

■ Vyměním garsonieru 1.p. 19m2 v P3 za
větší v P1, 2, 3. Tel. 22 78 01 87, 
0602 855 409
■ Pronajmeme dílnu asi 50 m2 s WC
příp. i přísl. 14 m2 v Praze 3 od října.
Tel. 900 319 39, 0604 988 481

■ Hledám k pronajmutí nebytový prostor
vhodný pro ateliér nebo řezbářskou
dílmu, asi 40m2. 
Tel. 227147880 nebo 0603 957 973

■ Vym. obec. 2+1 I.kat. 70 m2 P3, bal., ti-
chý za gars.,1+1 do 40 m2 družst. nebo os.
vl. jen P3. Tel. 66 31 70 55
■ 1+1 I.kat. 64m2 hala, terasy P7 udrž.
s domácí za podobný i větší na P3. 
Tel. 80 88 18
■ Vym. 3+1, 65 m2,II. kat., cihl., solidní
majitel za 1+1 I.- II.kat. Tel. 22 78 15 39
■ Hledáme byty k pronájmu i prodeji
pro naše anglicky hovořící klienty.
Volejte: 24 81 01 76, 0604 205 866,
hhrentals@volny.cz
■ Malý NEBYTOVÝ PROSTOR na
starém Žižkově hledá zedník.
Prosím nabízejte na tel. 0604 832 898
■ Opravy praček Whirlpool, Tamat
a Tatramat. Tel.: 684 06 61, 0603 360 136

Stanovisko OVV âSSD Praha 3 k postupu zastupitelÛ
Josefa Straky a Karla Kupky v kauze „Palác Akropolis“

Ve středu 4. 10. zasedal Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 3 a projednával
postup zastupitelů za ČSSD v Obvodním zastupitelstvu Praha 3 ze dne 2. 10.
v kauze „Palác Akropolis“. Konstatoval, že postup zastupitelů Josefa Straky
a Karla Kupky, kteří podpořili návrh řešení problému, který předkládala Obvodní
rada M.č. P-3, byl v příkrém rozporu se stanoviskem ČSSD k tomuto problému.

Na základě tohoto faktu přijal následující doporučení:
1. OVV ČSSD vyzývá zastupitele Josefa Straku a Karla Kupku, aby se vzdali

mandátu zastupitele v OZ M.č. P-3.
2. OVV ČSSD vyzývá Josefa Straku, aby se vzdal svého členství v Obv.

výkonném výboru ČSSD.
3. OVV ČSSD doporučuje Klubu zastupitelů ČSSD při OZ M.č. P-3, aby

v případě, že se Josef Straka a Karel Kupka nevzdají mandátu zastupitele v OZ
M.č. P-3, vyřadil tyto dva zastupitele z Klubu zastupitelů za ČSSD.

Klub zastupitelů za ČSSD na svém zasedání dne 15. 10. jednomyslně rozhodl
o vyřazení Karla Kupky a Josefa Straky z klubu zastupitelů za ČSSD.

Volební shromáždění KSČM
s kandidátem do Senátu

J. Lemákem
dne 6. listopadu od 16 hod. 

v Odborném učilišti ul. Spojovací 
konečná stanice č. 1, 9, 16

ŠTRŮDL
Jeseniova 29

bere objednávky 

na Vánoce

-  založení společenství vlastníků jako právnické osoby ve smyslu zákona
103/2000 Sb. (novela zákona 72/94 Sb. o vlastnictví bytů), a to až po zápis do
obchodního rejstříku,

-  komplexní správu nemovitosti ve vlastnictví společenství vlastníků
(právnické osoby), bytového družstva, sdružení nebo ve vlastnictví fyzické
osoby,

-  pomoc při zajišťování půdních vestaveb.

Podrobnější informace o nabízených službách Vám poskytneme na adrese:

Lidové bytové družstvo Praha 3 tel.: 22716497, 22711346, fax: 22722503
Lucemburská 49 e-mail: sprava.nemovitosti@lbd-praha3.cz
130 00  Praha 3 www.lbd-praha3.cz

Lidové bytové družstvo Praha 3, se sídlem Lucemburská 49, Praha 3,
spolu s organizátorem soutěže, agenturou GAUDÍ

VYHLAŠUJE 
dne 30. 10. 2000 II. kolo Obchodní soutěže na prodej bytových a nebytových

jednotek ve vlastnictví družstva členům družstva.

Druhého kola soutěže se mohou účastnit zájemci z řad všech členů družstva.
Lhůta pro podání závazných nabídek končí 23. 11. 2000.

Seznam nabízených bytových jednotek:
členění plocha bytu minimální cena

Koněvova 1979/236 byt č. 6 0+1 28,00 m2 336 000,- Kč
Roháčova 1419/93 byt č. 9 1+1 48,80 m2 782.000,- Kč
Roháčova 1419/93 byt č. 4 1+1 48,40 m2 629.000,- Kč
Viklefova 1722/5 byt č. 2 1+1 38,20 m2 643.000,- Kč
Písecká 2230/8 byt č. 5 1+1 50,60 m2 1.026.000,-Kč
Písecká 2231/10 byt č. 26 1+1 49,10 m2 896.000,- Kč
Biskupcova 1749/69 byt č. 2 1+1 44,60 m2 535.000,- Kč

Řád obchodní soutěže spolu s upřesněním termínů prohlídek jsou k dispozici
v kanceláři agentury Gaudí, se sídlem Národní 39, Praha 1.

Kontakt: 02/24229944, 24239329 p. Douda, pí. Bočková. Případně v kanceláři LBD,
se sídlem Jičínská 35, Praha 3. Kontakt: 02/22713042 p. Hrnčíř.

Lidové bytové družstvo 
Praha 3 
Vám nabízí:

KAMENICTVÍ KAMENICTVÍ 
JOSEF ČERJOSEF ČERVENECVENEC

PROVOZOVNA
U strašnického krematoria, Vinohradská 2509, Praha 10
Tel./fax: 7477 8389, Mobil: 0602 321 762, 0602 379 162

Vážená paní, Vážený pane
Naše kamenická firma s dlouholetou tradicí

si Vám dovoluje nabídnout:
● Zprostředkování hrobového nebo urnového 

místa v krátkém termínu
● Výroba a prodej pomníků z kvalitních 

přírodních materálů, tuzemských i zahraničních 
● Nápisy a opravy nápisů
● Plastické prvky a reliéfy

● Restaurování a opravy náhrobků
● Umělý kámen

● Urny z přírodního kamene

Poskytujeme slevy ve výši  10 - 15 %
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU

PROVOZNÍ DOBA
Po 8 - 17.30
Út, St, Čt 8 - 16.30
Pá 8 - 15.30

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

✃
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 28. 11.

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, ● Kulička - školička pro předškoláky – v ma-
lém kolektivu připraví děti k úspěšnému a radostnému vstupu do školy
Kurzy na školní rok 2000/2001
VÝTVARNÉ (malování, keramika, točení na kruhu …), POHYBOVÉ (kalanetika,
aerobic, P- class …),  POČÍTAČOVÉ (základy práce s PC,  programování …),
JAZYKOVÉ 
dopolední kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi
Jezdecký výcvik a péče o koně – celoroční kurz 
● Nově nabízíme: STOLNÍ TENIS pro všechny každý všední den od 8 do 21.30 h

● PODZIMNÍ PRÁZDNINY – čtvrtek 26. 10. 2000 VÝLET KE KONÍM
celodenní program pro děti od 6 let

● V sobotu 11. 11. 2000 divadlo pro děti od 3 let 
Lízinka – maňásková groteska O neposlušné koze Lízince

ZÁPISY DO KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2000/2001 KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU 
od 14 do 18 h

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
ZÁŽITKY Z CEST (cyklus besed a promítání) každou středu od 18 hodin

Obvodní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 3 zve:

17. 11. pá 15 h Pro přátele hezkých
tónů - umělecký soubor
Albatros

21. 11. út 16.30 h přednáška: Anglií
slovem i obrazem

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

KURZY
● Aerobic s hlídáním dětí
St 9.30–11 h, 520 Kč/ 10 lekcí 
● Základy PC s hlídáním dětí
St 9–10.30 h, 1 360 Kč/ 10 lekcí
● Jazyk Český - Matematika 
přípravka na 8-mi letá gymnázia 
St od 14.45 h, 720 Kč/ 10 lekcí
● ARTETERAPIE 
Čt 2. 11. od 18.15 h, 60 Kč/ lekce
Pro mládež i dospělé se zájmem o výtvarnou
činnost
● Teorie a dějiny výtvarného umění
23.10 - 15.1. , 1 500 Kč/ 11 lekcí
● KURZ ÚČETNICTVÍ
A MANAGEMENTU
Informace Jitka Smejkalová, přihlášky již teď
● TENIS
Út, Pá 395 Kč/ zimní část
Informace a přihlášky Vlastimil Kotrba 
tel. 900 25 273
AKCE
● Country bál pro děti
Út 31. 10. od 16.30 h, vstup 20 Kč 
● Výtvarný klub - grafika 
Pá 3. a 10. 11.od 14 h, vstup 80 Kč/ 2 lekce
● Keramika pro rodiče a děti 
(pouze od 3 let)
So 4. a 11. 11. od 14 h, vstup 160 Kč dítě/
200 Kč dospělí
● TRADIČNÍ FIT VÍKEND 
aerobic, bazén, zdravý životní styl …
So a Ne 11. a 12. 11. od 9.30 h, vstupné
300 Kč/ 2 bloky

KLUBY
● KLUB DIVÁKŮ - návštěva divadel
a kulturních pořadů v Praze
22. 10. POPELKA - divadlo MINOR ,
vstupné 35 Kč+ jízdenky
5. 11. ČERT A KÁČA - Stavovské divadlo,
vstupné 100 Kč + jízdenky
možnost permanentky - výhodná cena,
Informace a přihlášky Zuzka Pipková 
● INTERNET KLUB 
Po od 19 h., Út, Čt od 13.30 h, od 19 h
rezervace den předem/osobně, telefonicky
cena 30 Kč za první půlhodinu, dále 20 Kč
za půlhodinu

AKCE v době podzimních prázdnin -
čtvrtek 26.10.
● FIT klub
od 10 h, vstup 20 Kč
● ZOO klub - návštěva zoologické zahrady 
od 10 h, vstup 35 Kč
● PC herna
od 10 h, vstup 20 Kč
● Výtvarný klub
od 13 h, vstup 35 Kč
● CYKLOVÝLET po trase
STROMOVKA - ZOO
od 9.30 h, vstup - bude upřesněno
● TURNAJ ve stolním tenisu
od 9 h pro 1.-5.třídu ZŠ, od 10.30 h
pro 6.-9. třídu

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
tel. 900 22 904 (910, 913), fax 68 49 076,
osobně DDM Praha 3, Na Balkáně 100

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

L I S T O PA D

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

1. st Švestka
2. čt Lijavec
5. ne 16 a 19 h Blaník
7. út Hospoda Na Mýtince
8. st Posel z Liptákova
9. čt Akt

19. ne 16 a 19 h Záskok
21. út Švestka
26. ne 16 a 19 h Švestka
29. st Švestka
30. čt Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

6. po C. Goldoni: Poprask na laguně
20. po Labiche, Courtelain: Vražda na

uhelném trhu a tichá domácnost -
PREMIÉRA

27. po V. Havel: Žebrácká opera
HOSTÉ DIVADLA

3. pá 19.30 h KONCERT: J. Pavlica
a Hradišťan

11. so 19.30 h Koncert k 75. narozeninám
prof. J. Jirmala. Benefiční koncert
v rámci festivalu Kytara napříč žánry

13. po 19.30 h Žižkovská opera. 
Nekonvenční žižkovský podzim

14. út Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, aby
bylo přímo veselo

15. st 19.30 h KONCERT: Karel Plíhal
24. pá S. Koeniggratz: Ještě žiju s věšá-

kem, čepicí a plácačkou. 
Divadlo Nejhodnější medvídci 
a divadlo Na tahu - PREMIÉRA

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. Začát-
ky v 19.30, není-li uvedeno jinak. Přístup do
ATRIA bezbariérový, v koncertní síni je insta-
lována indukční smyčka pro nedoslýchavé.

2. čt 17.30 h Vernisáž výstavy Stanislava
Kavanová a Jan Kavan

6. po Spirituál kvintet
8. st Ladislav Brom - sitár, Fabrice Mi-

chel - tabla. Indické klasické rágy

9. čt Festival Kytara napříč žánry. 
Studenti českých a německých
uměleckých škol hrají skladby pro
kytaru od renesance po současnost

10. pá Funtrio - koncert salónního folku
13. po Festival Kytara napříč žánry. 

Romská kytara a flamenco
14. út Komorní večer s hudbou baroka

a klasicismu v provedení na histo-
rické nástroje (J. Zach, J. Křtitel
Vaňhal, W. A. Mozart)

15. st Linha Singers dnes. 
Koncert k významnému životnímu
jubileu zakladatele souboru

16. čt Petr Přibyl - viola, František Kůda
- klavír 
(A. Vivaldi, J. S. Bach, F. Liszt aj.)

18. so 15 h Vít Kološ - klavírní recitál
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč !
21. út Setkání se souborem Musica

Bohemica a jeho hosty
23. čt Soubor Temperament 430. 

Komorní hudba vrcholného baroka
na dobové nástroje

28. út 10 let saxofonového kvarteta Bohemia.
Slavnostní koncert k výročí souboru

30. čt 17.30 h Vernisáž výstavy Jaroslava
Brázdová a Jiří Brázda

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
2. 11. - 26. 11. Zbytky listů rozmarýny -
S. Kavanová a J. Kavan - sochy a kresby
inspirované pohřební výbavou arcikněžny
Eleonory
30. 11. - 21. 12. Jaroslava Brázdová -
plastika, 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 (možnost zakoupit v pokladně,
cena 20 Kč, platnost do 31.12.2000). Bar
otevřen denně 16-23h (i během promítání).
Sál je vybaven zvukovým systémem
DOLBY DIGITAL. Další info na www.kino-
aero.cz.

1. st 18 a 20.45 CESTA Z MĚSTA
2. čt 18 ŽIVOT BRIANA (FK)

20.30 MONTY PYTHON
A SVATÝ GRÁL (FK)

3. pá 18 a 20.30 PRAVIDLA MOŠTÁRNY
4. so 18 a 20.30 KADOSH

3x3 (JANEK, JANEČEK, VÁVRA)
5. ne 19 ANIMA MUNDI + VALÓ

(M. Janek) ve spojení s hudbou sku-
piny SENO
21 BITVA O ŽIVOT 
(M. Janek, V. Janeček, R.Vávra)

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

1. 11. Mexiko, Belize, Guatemala 
8. 11. Tasmánie a jihovýchod Austrálie
15. 11. Ekvádor 

22. 11. Thajsko a Kambodža
29. 11. Tibet

ASSIN 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

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

2. TANDEM PLUS - Latin, Blues music
9. PŮVODNÍ BUREŠ

16. JANOTA 1935
23. EMISE -  Big Beat
30. DIVOKÝ SRDCE - Pokračování

Hudby Praha po indiánsku

FESTIVAL VELK¯ ·LEH V.
Divadlo – kapely – film – v˘stavy

Black pes, Praha Klánovice
(20 min. vlakem z Masarykova nádr.)

4. listopad – sobota od 12 h do rána
Kapely: 

ECHT!, Bosworth, 
Pan KoÀmo (Duãaj), Náhradní chrup,

2v1, Fluid, Biliard
Divadlo: 

Ztráta drátu, Zmalovan˘ buchty
Film: 

Pfiehlídka nezávislého filmu
V˘stava: 

soubor amatérsk˘ch tvÛrcÛ

Listopadové premiéry 
divadla Šuplík:
Prokopova 100/16

☛ D. Štědroňský: Setkání 2.druhu (ufologie
ve verších), DS Šuplík, režie P. Ladin

☛ M. Uhde: Výběrčí - one man show, hraje
a režíruje Adam Bormann

☛ S. Hudský: Obchodník s vesmírem, jedno-
aktová hra doprovázená  videoprojekcemi

Kabaret, videoprojekce autorských filmů,
Literární kavárna, Funky party...
Každý večer od 20.00 začátky programů, 
ve 22.00  Dance Floor  
Bar otevřen denně od 13.00 do 02.00
Podrobnější informace: tel.22782864, 
0602 68 34 68, http://www.divadlo.suplik.cz

nově - VÍŘIVÁ VANA

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

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

6. po 17.30 HAMSA JÁ JSEM (M. Janek)
19 CO CHYTNEŠ V ŽITĚ (R.Vávra)
21 BITVA O ŽIVOT

7. út 17.30 V CENTRU FILMU
(V TEPLE DOMOVA) (V Janeček)
19 HNUTÍ MYSLI + ZBLÍZKA:
RÁDIO LIMONÁDOVÝ JOE 
(V. Janeček)
21 BITVA O ŽIVOT

8. st 19 ANIMOVANÝ OBČASNÍK –
Břetislav Pojar

9. čt 18 CESTA PUSTÝM LESEM
20.30 PROROCI A BÁSNÍCI 
(Ivan Vojnar) – PREMIÉRA

PROFIL: LARS VON TRIER
10. pá 18 a 20.30 TANEC V TEMNOTÁCH
11. so 19 KRÁLOVSTVÍ – I
12. ne 19 KRÁLOVSTVÍ – II
13. po 18 a 20.30 IDIOTI
14. út 17.30 a 20.30 PROLOMIT VLNY
JIM JARMUSCH
15. st 18 a 20.30 GHOST DOG - CESTA

SAMURAJE
16. čt 18 a 20.30 GHOST DOG - CESTA

SAMURAJE
17. pá 18 a 20.30 MRTVÝ MUŽ
18. so 18 a 20.30 ABERDEEN
19. ne 18 a 20.30 BUENA VISTA

SOCIAL CLUB
20. po 18 a 20.30 ANDĚL EXIT
21. út 18 a 20.30 PAN TADEÁŠ
22. st 18 a 20.30 BLÍŽENCI
23. čt 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
24. pá 18 a 20.30 TANEC V TEMNOTÁCH
25. so 18 a 20.30 TANEC V TEMNOTÁCH
26. ne 18 a 20.30 THE MILLION

DOLLAR HOTEL
27. po 18 a 20.30 THE MILLION

DOLLAR HOTEL
PROFIL: EMIR KUSTURICA
28. út 18 a 20.30 VZPOMÍNÁŠ NA

DOLLY BELL (FK)
29. st 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ

KOCOUR
30. čt 17.30 a 20.30 UNDERGROUND
Filmy pro děti

4. so 15.30 Malá čarodějnice
5. ne 13.30 Čertík Fidibus

11. so 15.30 Sen noci svatojánské
12. ne 13.30 Babička vypráví pohádku
18. so 15.30 Pan Tau a Claudie
19. ne 13.30 Krtkova pohádková dobro-

družství
25. so 15.30 Vynález zkázy
26. ne 13.30 Opičky a zloději
Divadlo pro děti

5. ne 16 Dudácká pohádka – Agentura
Dětem

12. ne 16 Staropražské pohádky – Agen-
tura Dětem

19. ne 16 Kašpar, čert a ježibaba – divadlo
ELF

26. ne 16 Václav Strasser - Duhové bubliny

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. st 19 NIGHTWISH (Fin) + SINERGY
(Fin) + ETERNAL TEARS 
OF SORROW

2. čt 19 WOHNOUT křest nového CD
"Zlý noty na večeři"

3. pá 19.30 VISACÍ ZÁMEK křest CD
4. so 19.30 HERE
7. út 19.30 VIDIEK (Slovensko)
8. st 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK &

ETC…BAND
9. čt 19.30 PRIESSNITZ A SMYČCO-

VÝ ORCHESTR JESENÍK
6. ročník Festivalu integrace Slunce 2000
(8. – 12.11.2000) program na straně 4
13. po 19 GRAND SLAM (USA, Německo)

Gary ”Mudbone” Cooper & Roc-
kin Rick Gardner + special guest

14. út 19.30 Silvester Lavrík: SVĚTY ZA
DĚDINOU hraje Trnavské Divadlo 

14. út 20 GARAGE *
15. st 20 PSÍ VOJÁCI * 
16. čt 20 Moving Shadow 10TH

Anniversary Birthday E-Z Rollers 
(VB), Calyx (VB) + local DJ’s

17. pá 18 PLEXIS (ČR) + TV SMITH
(Velká Británie) + UK SUBS *
křest nového CD Plexis “Už mi to
kroutí nohy”

18. so 20 KEN STRINGFELLOW 
+ JON AUER

19. ne 20 LIVNAT BROTHERS  (Izrael)
v rámci Mezinárodního festivalu ži-
dovské kultury “Devět bran"

20. po 19.30 Sławomir Mroźek: ZÁBAVA
hraje Divadlo Łažnia (Krakow, Polsko)

21. út 19 II.VÝTVAR Plesání výtvarníků
a milovníků u příležitosti udělení ceny
Jindřicha Chalupeckého pro rok 2000

22. st 20 POD ČERNÝ VRCH *
23. čt   20 ČESKOMORAVSKÁ

HUDEBNÍ SPOLEČNOST *
24. pá 19 COSMIK CONNECTION (F) +

ANIMA SOWDSYSTEM
(Maďarsko)

25. so 17.30 Tim Etchells: QUIZOOLA
hraje divadlo Forced Entertainment
(Sheffield, Velká Británie)

26. ne 19 FOOL’S GARDEN + special guests
27. po 19 THE MISSION + special guest
26. ne – 28.út FORCED WORKSHOP /

NUCENÁ DÍLNA
Malá scéna:

5. ne 19.30 Peter Handke: 
SEBEOBVIŇOVÁNÍ

28. út 19.30 Divadlo M.U.T. a vydavatel-
ství Drewo a srd uvádějí
Biljana Srbljanovič: RODINNÉ
PŘÍBĚHY 

Divadelní bar Dj ‘s denně od 23 h
Výstava ve foyéru:
2. 10. – 5. 11. 
2. ročník mezinárodního výtvarného
sympozia LABE-ELBE, ELBE-LABE

◆ 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


