
N e k o n v e n ã n í  Ï i Ï k o v s k ˘  p o d z i m

9

L I S T M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3

2000
ROČNÍK 9
ZDARMA

ČÍSLO

Aktuality

Naše městská část již před časem dala najevo, že si „svých“ umělců nesmírně váží. Mnohokrát s úspěchem proběhlo neformální setkání se zástupci radnice
a herci, spisovateli, výtvarníky, hudebníky. V letoším roce navíc několik desítek výtvarníků obdrželo od starosty Milana Českého nabídku k účasti
na I. Žižkovském výtvarném salonu. 
Duchovním otcem myšlenky představit co
nejširší veřejnosti díla umělců žijících, tvo-
řících nebo majících jakýkoli jiný vztah
k Praze 3 byl člen obvodního zastupitelstva
RNDr. Pavel Augusta. Možnosti vystavit
v žižkovském ATRIU jeden obraz či jednu
plastiku nebo kombinaci obou využil obdi-
vuhodně vysoký počet umělců. Ostatně, ce-
lou akci v úvodním projevu při vernisáži
14. září v ATRIU M. Český, pod jehož zášti-
tou se salon konal, výstižně zhodnotil: 
„... Když se zrodil nápad pořádat na Žižkově
výtvarný salon, nevěděli jsme, jak to dopad-
ne. Nevěděli jsme to vlastně až do pondělní-
ho odpoledne, kdy ještě poslední opozdilci
nosili svá díla. Jedinou naší jistotou bylo, že
na Žižkově je největší počet výtvarníků na
čtvereční kilometr a že mají svůj Žižkov rá-
di. Nakonec, jak sami vidíte, všechno dobře
dopadlo a svá díla vystavilo téměř sedm-
desát výtvarníků...“
Všem přítomným umělcům, zástupcům rad-
nice a dalším hostům na přivítanou nejprve
zahrál harmonikář Miloš Wichterle a po
slavnostním zahájení bylo ve výstavní síni
ATRIA opravdu co obdivovat. Od soch, vý-
tvarných objektů a šperků přes grafiky, kom-
binované techniky, fotografie až po oleje.
Námětově bohatá a šíří technického zpraco-
vání rozmanitá díla většinou z poslední do-
by dodali umělci zvučných jmen i ti právě
začínající. A tak v sousedství slavného foto-
grafa Jana Saudka představil olej na sololitu
nejmladší účastník - student Gymnázia Na Pražačce Jaroslav Větvička. (Saudek mimochodem požádal o svolení nevystavit tentokrát fotografii, ale malbu, milovníci fotografie však
zkrátka nepřišli, protože „klan“ Saudkových hned v sousedství zastoupila fotografií s názvem Chlapec Sára Saudková.) Za všechny další známé umělce jmenujme například O. Zoub-
ka, M. Lesařovou-Roubíčkovou, J. Malinu, V. Špaleho či K. Nepraše. Příležitost představit svou tvorbu využili i bývalý ředitel SUPŠ J. Kadlčík a současný ředitel „Hollarky“ J. Kuče-
ra. Nás zajímalo, proč se přítomní výtvarníci rozhodli salonu zúčastnit, podle jakého klíče svá díla vybírali, případně jak výstavu hodnotí. „Byl jsem panem starostou osobně pozván
a považoval jsem si za čest salonu se zúčastnit,“ svěřil se Jaroslav Sůra. „Navíc jsem zde už měl samostatnou výstavu a považuji se za místního, i když pocházím z vinohradsko-žiž-
kovského pohraničí.“ Tento autor serigrafie Kočka z Kolosea nám poodhalil, proč se právě téhle kočičce dostalo té velké cti: „Říkal jsem si, kočky jsou všude, na Vinohradech i na Žiž-

kově, také v římském Koloseu... Mám báječný pocit z toho, že se tu sešlo hodně věcí a že byl o účast takový
zájem. Přál bych si jen, aby na výstavu přišlo co nejvíce lidí. Myslím, že v tak širokém spektru uměleckých
názorů se najde každý návštěvník.“ Jaroslav Pech vybral kombinovanou techniku s názvem Krajina. Také
v ATRIU již vystavoval a jako Žižkovák rád přijal pozvání. Karel Nepraš představil čerstvě zhotovený ob-
jekt s názvem Ležící. Jako materiál posloužily plastové trubky a porcelán. Socha však podle slov autora bu-
de ještě dopracována, protože překřížené nohy ležícího prý vyústí do kanálu... Na otázku, proč se zúčastnil,
odpovídá bez zaváhání: „Mám tu ateliér, a tak jsem svým způsobem také Žižkovák. Nevynechám žádnou
z radovánek, které tu probíhají, a proto když se jedná o práci, nemohu odmítnout.“ Pravděpodobně
nejmladší účastník Jaroslav Větvička se o salonu dozvěděl z novin a svůj nejnovější obraz Vlivy sem rád
zapůjčil i proto, že v blízkosti ATRIA bydlí a považuje se tedy za místního rodáka. Podobně jako další za-
čínající výtvarníci i on oceňuje možnost představit zde svou práci, protože do prestižních galerií je pro ně
prozatím cesta dlouhá. Václav Benedikt, jehož olej Setkání kolem žluté zaujme návštěvníky hned při vstupu
do galerie, vysvětluje svou účast: „Mám k Žižkovu obrovský vztah, dlouho jsem tu žil i pracoval a hlavně se
tady narodila naše dcera. Žižkov nás stále přitahuje, rádi bychom se sem opět vrátili a navázali na to, co by-
lo. Obraz jsem namaloval pro tuto příležitost. Světlé barvy symbolizují mé nejsvětlejší období.“ Přejme
všem „našim“ výtvarníkům, aby i pro ně znamenala Praha 3 to nejsvětlejší období v jejich tvorbě a životě
a aby nás na příštím ročníku Žižkovského výtvarného salonu opět mile potěšili svým uměním.
Salon můžete v ATRIU, Čajkovského 12 navštívit ještě do 1. října.

Eva Horníčková

4. ročník hudebního festivalu pod záštitou MK
ČR a M.č. Praha 3 od 20. 9. do 17. 11. 2000

Program na ŘÍJEN:
● 1. 10. v 19.30 h ARCOTEL TEATRINO ZAHAJUJE NA ŽIŽKOVĚ
Arcotel Teatrino, divadelní sál (bývalý Národní dům) - Bořivojova 53, PROGRAM:
Vivaldi, Purcell, Boccherini, Mozart * D. Šroubek - housle, J. Hošek - violoncello,
Virtuosi Pragenses Chamber Orchestra
● 3. 10. v 19.30 h DUCHOVNÍ HUDBA MILÉNIA
1. koncert cyklu J. S. Bach na Žižkově - kostel sv. Prokopa na Žižkově, Sladkovského
náměstí, PROGRAM: Händel, Bach, Janáček, Franck * J. Jonášová - soprán, M. Vlček -
tenor, J. Kalendovský - bas, P. Jahodová - harfa, J. Hošek - violoncello, J. Popelka -
varhany, J. Kšica - dirigent, Pražský katedrální sbor
● 5. 10. v 19.30 h VEČER S VŮNÍ ORIENTU
Meditativní a relaxační hudba etnických kultur - Krizové centrum RIAPS, korkový sál,
Chelčického 43, PROGRAM: Skladby pro japonskou bambusovou flétnu šakuhači
tradované školou Myóan při chrámu „Světla a Temnoty“ v Kjótu, V. Matoušek
„Kaligrafie pro hlas a bambus - písně na starojaponské texty * V. Matoušek - etnické
nástroje, K. Horáková - zpěv, ruční zvonec taku
● 10. 10. ve 20 h RAK NEJEN O ZNAMENÍ RAKA
Kytarový recitál a astrologické rozpravy v nově otevřeném koncertním sále - Hudební
škola hl. m. Prahy, Komenského n. 9, PROGRAM: Štěpán RAK (1945) „Skladby
inspirované dvanácti znameními zodiaku pro sólovou kytaru“ - kytara, mluvené slovo
● 12. 10. v 17.30 h OTA PAVEL a J. S. BACH
2. koncert cyklu J. S. Bach na Žižkově - Betlémská kaple CČE na Žižkově, Prokopova 4,
PROGRAM: Bach, Liszt, literární část: výběr z díla Oty Pavla a Josefa Hory *
W. Golonka (Polsko) - varhany, J. Hošek - violoncello, M. Kovářík - recitace

● 17. 10. v 19.30 h J. S. BACH NA ŽIŽKOVSKÉ RADNICI
3. koncert cyklu J. S. Bach na Žižkově - Žižkovská radnice - obřadní síň,
Havlíčkovo n. 9, PROGRAM: Bach * J. Hošek - violoncello, H. Kimelová
- cembalo
● 19. 10. v 19.30 h JAN KUBELÍK - JUBILEUM (1880-1940)
Hudební škola hl.m. Prahy - Koncertní sál, Komenského n. 9,
PROGRAM: Mozart, Beethoven, Kubelík, Paganini * M. Vilímec -
housle, V. Vilímec - klavír
● 21. 10. v 16 h ŽIŽKOVSKÝ PŘÍPAD RADY VACÁTKA
Hotel Ariston - společenský sál, Seifertova 36 * divadelní soubor Řešeto
a Staropražská kapela
● 26. 10. v 19.30 h ROMANTIC CELLO RECITAL
„Čajkovskij v Čajkovského ulici“, Atrium na Žižkově - Čajkovského 12,
PROGRAM: Boccherini, Schubert, Čajkovskij, Brahms, Martinů *
J. Hošek - violoncello, V. Langerová - klavír
● 28. 10. v 16.30 h VARHANNÍ KONCERT V PAMÁTNÍKU
NA VÍTKOVĚ K STÁTNÍMU SVÁTKU ČR
4. koncert cyklu J. S. Bach na Žižkově, Památník na Vítkově, PROGRAM: Bach,
Hildegarda 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
Předprodej a programové brožury v prodejně T.T.T. - Táboritská 26, tel/fax 627 71 31.
Vstupenky v místě konání pouze hodinu před začátkem koncertu! Aktuální zpravodajství:
www.zizkov.cz/festival

Informace
týkající se dopravních

a bezpečnostních opatření v době
zasedání 

Mezinárodního měnového fondu
a Světové banky

můžete získat na bezplatné telefonní
lince 0800 136 912, dále můžete využít 

nonstop informační linky pražské
policie 614 26 111.

●

U příležitosti oslav 28. října se na radnici
Prahy 3 od 14 h koná „Slavnostní
shromáždění“ se zástupci radnice

a představiteli Československé obce
legionářské a bývalých politických 

vězňů, kteří se poté zúčastní 
Varhanního koncertu k státnímu

svátku ČR v Památníku na Vítkově. 
Tato akce se koná od 16.30 h v rámci

festivalu Nekonvenční žižkovský podzim.
Na varhany zahraje J. Kšica, 

na violoncello J. Hošek, mezzosoprán
P. Kšicová. Provedena budou díla

J. S. Bacha, H. von Bingen a J. Dvořáka.
●

Třetí ročník mezinárodního festivalu
kytary Kytara napříč žánry letos 
proběhne od 9. do 16. listopadu, 
a to u nás na Praze 3, Varnsdorfu, 

Děčíně a Weidenu. Podrobný program
jednotlivých koncertů uvedeme 

v příštím čísle RN.

V loňském roce proběhly tiskem
nejrůznější zprávy o jídelně - vlastně
restauraci - v Domě s pečovatelskou
službou. Dnes přinášíme krátkou reka-
pitulaci událostí, které zdárnému vyře-
šení této záležitosti předcházely.
V DPS v době jeho vzniku byla zřízena
pouze ohřívárna dovezeného jídla pro kli-
enty Pečovatelské služby. Později, aby se
péče o staré občany zkvalitnila, byla ohří-
várna přebudována na kuchyni a jídelnu.
Tehdy se proti kuchyni ozývalo mnoho
hlasů, protože pachy z ní pronikaly do do-
mu. Zastánci její existence však byli ve
většině. Po určitých problémech s prvním
nájemcem nebytových prostor kuchyně
a jídelny odkoupil zařízení a začal vařit
nový nájemce nebytových prostor -
p. Lankisch. Bylo mu také umožněno, aby
vařil i pro ostatní zájemce z okolí. Smlou-
va s ním byla uzavřena na dobu určitou -
do 31. 3. 1999 - za výhodných podmínek
pro nájemce. O prodloužení smlouvy však
nájemce nevyvinul v předstihu žádnou ini-
ciativu, a proto městská část vypsala na
provozovatele restaurace výběrové řízení.
Vítěz měl samozřejmě vůli ujmout se co
nejdříve provozování, ale protože prostory
kuchyně a jídelny nebyly vyklizeny a pře-
dány, nastaly vleklé spory, které skončily
soudním řízením. Bezprostředně před
uplynutím soudem stanovené lhůty k vy-
klizení se však pan Lankisch ozval, tento-
krát již ne prostřednictvím tisku, ale ko-
rektním dopisem. Požádal městskou část,
aby zvážila možnost jeho setrvání v DPS
za podmínek, které nabídl a které se jevily
velmi rozumné. Předložila jsem tedy jeho
návrh obvodní radě, ta s uzavřením nájem-
ní smlouvy za p. Lankischem navržených
podmínek (zlepšení interiéru jídelny, zave-
dení diabetického jídla na jídelníčku
a úprava nájemného za m2/rok) souhlasila
na dobu určitou 3 let. Celá anabáze se
z dnešního pohledu jeví jako úplně zbyteč-
ná. Stačilo totiž jen, aby p. Lankisch svůj
návrh přednesl včas. I z této peripetie je
jasné, že pokud je jednání s městskou částí
korektní, lze vždy dojít k výsledkům, kdy
spokojeny jsou obě zúčastněné strany.
Věřím, že provozovatel restaurace dodrží
podmínky, které sám navrhl, a že udělá
vše pro to, aby klienti PS byli s jeho služ-
bami i nadále spokojeni.
Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Konec ? jedné anabáze Foto Jan Zavřel

Sklář R. Roubíček si prohlíží spolu s výtvarným redaktorem nakladatelství
MF B. Holým vystavenou grafiku
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INFORMACE
Základní škola Lupáčova 1, P-3 oznamu-
je změny telefonních čísel, ke kterým do-
jde během října t.r. Staré číslo (ředitelna)

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

●

Kabelové televize UPC a Kabel Net
otevřely společné zákaznické centrum
v Praze 3, U Nákladového nádraží 6,

tel. 41 00 51 00. Otevřeno je po-so 7-22 h,
během noci a neděle v provozu záznamník.

●

Sochařský ateliér IBIS, Lupáčova 14 za-
hajuje od 2. 10. KURZY kresby, mode-
lování, keramiky, mozaiky pro děti od
6 let. Pořádá také • výtvarné kurzy pro

maminky s dětmi • přípravu k talentovým
zkouškám • večerní kurzy pro dospělé:
modelování, kresba portrétu a figury.
Zápis v pondělí 15-19 h Lupáčova 14,

info 0603 572369, 0604 505135.
●

Harmonizační cvičení jako komplexní
metoda naučí uvědoměle ovládat tělo
i mysl a intenzivně relaxovat. Vychází

z aktuálního zdravotního stavu každého
jednotlivce, probíhá v přátelském prostředí

a účastní se jej lidé všech věk. kategorií.
Cvičení vede psycholog a zkušený tělocvi-

kář RNDr. V. Zdražila Ph.D. od 4. 10.
každou středu od 16.30 do 17.45 h v re-

habil. středisku hotelu Olšanka. 
INFO pí Vomáčková, tel. 670 92 242.

●

AUTOGRAMIÁDA v hotelu Ariston,
Seifertova 65, P-3 - v rámci Konference
a setkání Svět. asociace autorů detektivní

literatury, konané 4.-9. 10. v hotelu
Ariston, se zde ve čtvrtek 5. 10. od 17 

do 18 h uskuteční autogramiáda. 
Účast přislíbili naši i zahraniční autoři.

●

Dům dětí a mládeže Praha 3, Na Balkáně
100, tel. 900 22 910 vás zve na všeobecný
BAZAR v sobotu 7. 10. od 8 do 12 hod.

●

Veřejná debata týdeníku Respekt na té-
ma Na pokraji nové diktatury aneb bu-
dou náš život plánovat manažeři mezi-

národních firem... - 9. 10. v 19 h v divadle
Archa. Debatu moderuje šéfredaktor
Respektu P. Holub s redaktorem ČRo 

- Radiožurnálu J. Pokorným.
●

Info centrum pro mládež YMCA vyda-
lo brožuru Zájmová činnost a volný čas
v Praze - 700 možností pro děti, mládež

i dospělé z nabídky cca 170 subjektů.
YMCA prosí organizace, které kurzy

a aktivity pro volný čas pořádají, aby se
ozvaly - budou zahrnuty do databáze bro-
žury šk. roku 2001/2002 - Na Poříčí 12,

P-1, tel. 248 72220, po 12-20, út-st 10-18,
čt-pá 10-14 h.

●

KLUB ZDRAVÍ - Bezplatná poradna
pro řešení zdravotních vč. chronických
problémů. Téma na říjen: Regenerace re-
dukce - Jak přelstít ženské tukové buňky.
Každé úterý od 17 h Hotel Galerie, metro
„B“, Křižíkova 87 - Karlín. Pořádá společ.
SALOCO, tel. 22722 339, 0602 295 960.

●

Řemeslná škola oděvní - Odb. učiliště
a Učiliště, o.p.s. Karlínské nám. 8, P-8

může doplnit stav žáků do 23 let s TP, se
ZPS. Žáci nestudijního typu se mohou na-
učit řadě řemeslných dovedností a získat

po závěrečné zkoušce výuční list. 
Info na tel. 24 81 88 20.

Oznamujeme smutnou zprávu, že 9. zá-
ří ve věku 53 let zemřela známá varha-

nice Miluška Kvěchová.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Paní Vlasta Tydláčková by ráda
poděkovala starostovi M. Českému 

za přání a dárkový balíček, 
který dostala k 85. narozeninám.

●

Svaz důchodců v Praze 3 srdečně zve
seniory a jejich přátele na Posvícenskou
zábavu a posezení s hudbou ve středu
4. 10. od 14 do 17 h ve velkém sále uč-

ňovského střediska na konečné TRAM 9,
16 na Jarově. Přijďte, těšíme se na vás!

●

2. koncert cyklu Bohemia - Austria se
koná 16. 10. v 19 h v kostele sv. Martina

ve zdi. Účinkuje Harmonia Mozartiana
Pragensis (W. A. Mozart, J. Družecký,
L. van Beethoven). Veřejná generální

zkouška je 15. 10. v 15 h v Kulturním
centru Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6.

Vstupné 5 Kč 30 min. před začátkem,
na večerní koncert v síti Ticketpro.

●

Svaz důchodců v Praze 3 přeje svým
členům k jejich významným narozeni-

nám, které oslaví v ŘÍJNU, hodně
zdraví a osobní pohody do dalších let. 

Blahopřejeme M. Praznovské, 
J. Čermákovi, V. Kudymové, 

M. Homolkovi, M. Namazalové 
a M. Hatajové.

ze dne 16. 8. 2000
souhlasila
● s výzvou více zájemcům dle zákona
o zadávání veřejných zakázek na úklid
chodníků - oblast I a oblast II
● se zápisem Zdeňka Smetany do Knihy
cti M.č. P-3 u příležitosti životního jubilea
schválila
● výroční zprávu SKM P-3 a.s. za rok 1999
● kupní smlouvu na převod budovy čp.
2521 postavené na pozemcích p. č. 3261/1
a p. č. 3261/2 v k. ú. Vinohrady
vzala na vědomí
● stálé volební okrsky stanovené usnese-
ním OR M.č. P-3 č. 333 ze dne 17. 8. 1994
jmenovala
● Milana Českého členem kulturní komise
Obvodní rady M.č. P-3
● zástupce M.č. P-3 pro revitalizaci Raj-
ské zahrady

ze dne 6. 9. 2000
vzala na vědomí
● předložený rozbor hospodaření M.č. P-3
za I. pololetí roku 2000
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na vybavení interiéru Ošetřo-
vatelského domova Habrová 2/2654
souhlasila
● s výzvou více zájemcům na rekonstruk-
ci objektu Lipanská 14
● s vyhlášením veřejné soutěže na prodej
pozemku parc. č. 442 v k. ú. Žižkov, Ko-
něvova ul. P-3
● s uzavřením smluv o nájmu nebytových
prostor a úhradě nákladů spojených s pro-
vozem pro zajištění volebních míst
● se zápisem Václava Vrabce do Knihy cti
M. č. P-3 u příležitosti životního jubilea
● s uzavřením smlouvy s ARWEN interie-
ry na vybavení místností 2. a 3. p.objektu
Seifertova 51 kancelářským nábytkem

Obvodní rada

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 9. 10.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 16. 10.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 23. 10.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 2. 10. a 30. 10.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 9. 10.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 16. 10.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Sudoměřská 23. 10.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 2. 10. a 30. 10.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 9. 10.
10. Jeseniova u č. 143/1515 23. 10.
11. V Zahrádkách/Květinková 2. 10. a 30. 10.
Okruh D termín přistavení
12. Na Vrcholu/V Domově 9. 10.
13. Koněvova/V Jezerác 16. 10.
14. Buková/ Pod Lipami 54 23. 10.
15. Křivá 15 - vedle domu 2. 10. a 30. 10.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemi-
kálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci
v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa, uvedené-
ho v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici vždy od po 14 h do čt 16 h. Úklid a vý-
měnu 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. Informace 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

1. Pod Lipami 35/2560, 60,- Kč/m2/měsíc, 55,3 m2, I.kat., 2+1, 1. patro
2. Hořanská 5/1511, 60,- Kč/m2/měsíc, 46,5 m2, I.kat., 0+1, přízemí
3. Malešická 33/2407, 60,- Kč/m2/měsíc, 43,4 m2, I.kat., 1+1, přízemí
Prohlídka dne 3. října 2000 od 9 do 10 hodin.
Tyto byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu Ob-
vodnímu úřadu Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou „Výběrové řízení-
byty“. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového říze-
ní zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní byt, o který máte zájem, a stanovte výši
základního měsíčního nájemného za m2 a dobu, za kterou jste ochotni zaplatit předem (bez
služeb) a celkovou částku v Kč. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.
Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uzavření Sm-
louvy o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka předplatného. Pro
urychlení vyřízení uveďte i své telefonické spojení. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena
na dobu určitou (určenou dobou předplatby) po zaplacení předplatného. Po uplynutí doby
je uživatel povinen vyklizený byt vrátit pronajímateli. Uchazečem může být pouze občan
České republiky. Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek je dne 6. října 2000
v 15 h - podatelna Obvodního úřadu Praha 3, Seifertova 51. Výběrové řízení bude vyhod-
noceno Obvodní radou Městské části Praha 3. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude
písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání Obvodní rady M.č.Praha 3.

M. ã. Praha 3 disponuje voln˘mi byty

Pražská plynárenská, a.s., oznamuje, že z rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
se od 1. 9. 2000 mění telefonní linka její pohotovostní a poruchové služby. Nové číslo
1239 bude celostátně platné pro všechny plynárenské distribuční společnosti. Telefonáty
budou automaticky rozdělovány podle lokality, ze které bude zákazník volat. Pokud bu-
dou občané oznamovat poruchu na území hl. m. Prahy a přilehlých obcí okresů Praha -
východ a Praha - západ mobilním telefonem, rovněž vytočí číslo 1239 - hovory budou au-
tomaticky tříděny na příslušné distribuční společnosti. Štítky s novým číslem budou při
odečtech spotřeby umisťovány na plynoměr současně s kontrolní známkou o provedeném
odečtu. Pohotovostní služba Pražské plynárenské, a.s., pracuje nepřetržitě 24 h denně
a její zásahy jsou bezplatné. Info na www.ppas.cz.

Marie Kubíková, tisková mluvčí, Pražská plynárenská, a.s.

Je to úleva: Po letech už člověk konečně
nemusí chodit s očima přilepenýma
k chodníku, aby si do bytu nepřinesl co-
si na podrážce. Od té doby, co na rad-
nici vymysleli metaře, tahle pravděpo-
dobnost prudce poklesla. Takže je
konečně příležitost rozhlédnout se ko-
lem sebe.
Letos v létě ji bylo možno zdatně využí-
vat i díky žižkovským restauratérům
a hoteliérům, kteří se téměř kolektivně
rozhodli rozšířit své podniky ven na
chodníky. Kdyby se tam dál válely od-
padky a lejna, nenapadlo by je to ani
náhodou. Takhle se pod košatými akáty
sedělo o srpnových večerech u espresa
skoro jako v Itálii. Nebo ještě líp: jako
na Žižkově, kde roste ve srovnání s mi-
nulými lety kvalita života přímo před
očima. Lída Rakušanová

V minulých dnech zasedaly v M. č. P-3 Správní rady fondu sociálního, fondu pro podpo-
ru údržby privatizovaných obytných domů a fondu obnovy.
Fond sociální je tvořen úroky z účtu účelových fondů a jeho prostředky jsou určeny
k jednorázovým finančním výpomocem jak jednotlivým občanům, tak i na ostatní sociál-
ní činnosti, související s M. č. P-3. Použití prostředků fondu posuzuje správní rada
a schvaluje Obvodní zastupitelstvo M. č. P-3. Tentokrát byla doporučena ke schválení OZ
M. č. P-3 částka 123 180 Kč, z čehož zmiňuji např. částku 26 000 Kč na provoz letního
tábora pro děti z disfunkčních a sociálně slabých rodin, příspěvek pro seniory na dotaci
vstupného na koncerty v Atriu. Nemalé částky dostávají i tělesně postižení.
Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů tvoří splátky za prodané
domy družstvům nájemníků. Výdaje fondu tvoří čerpání prostředků na opravy domů
v rámci podmínek uvedených v kupních smlouvách. Tentokrát bude OZ M. č. P-3 předlo-
žena ke schválení částka v celkové výši 787 113 Kč určená 6 družstvům.
Fond obnovy tvoří splátky půjček z fondu obnovy poskytnutých OZ M. č. P-3 a procen-
tuálně rozdělené finanční prostředky z kupních smluv uzavřených mezi M. č. P-3 a jedno-
tlivými družstvy.
Z fondu obnovy mohou být poskytovány návratné bezúročné půjčky na opravy zásadního
charakteru a nenávratné půjčky většinou na opravu historických fasád, u nichž má M.č. P-3
zájem, aby byly uvedeny do původního stavu a na jejichž náročnou opravu by majitel domu
neměl finanční prostředky. V takovém případě ale Správní rada fondu obnovy požaduje vy-
jádření kulturní a památkové komise, bez jejíhož doporučení nenávratná půjčka nemůže být
poskytnuta. Obvodnímu zastupitelstvu M.č. P-3 na jednání začátkem října bude předložena
celková suma návratných půjček 899 000 Kč a nenávratných půjček 274 000 Kč.
Poslední dva fondy jsou součástí snahy M. č. P-3 o dobrý vzhled domů na celém obvodě,
fond sociální je veden snahou ulehčit některé složité životní situace těm občanům, kteří se
v těchto těžkých situacích ocitli. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

V Praze 3 byl před měsícem dán do provozu nový kamerový systém, který bude
na určených místech monitorovat a sledovat dění v naší městské části. Na po-
drobnosti jsme se zeptali Vladimíra Holzknechta, 1. zástupce starosty.
● Kdo tento systém financoval ?
Jeho investorem je vždy Magistrát hl. m. Prahy a příslušná městská část. V Praze 3 se
Magistrát podílel 3 miliony Kč, naše městská část hradila 500 tis. Kč. Tato částka byla
využita na nákup barevných digitálních kamer a na jejich kabelové propojení.
● Kde jsou kamery umístěny ?
Jsou především na vytypovaných místech, kde se nejvíce páchá trestná činnost. Z pocho-
pitelných důvodů neuvádím konkrétní stanoviště. Ve druhé etapě by měly být instalovány
i na několika dalších místech. Území Prahy 3 však souběžně monitorují i kamery Městské
policie a Technické zprávy komunikací.
● Kde se informace vyhodnocují ?
Výstupy ze všech kamer jsou zpracovávány na operačních místech, např. ve velíně Ob-
vodního velitelství Policie ČR v Lupáčově ulici, centrálně pak na Policii ČR - Správě hl.
m. Prahy v Kongresové ulici v Praze 4. Navíc si zástupci M. č. Praha 3 a představitelé
radnice vyžádali tzv. příkuk. Toto zařízení umožní sledovat dění na ulicích i dalším povo-
laným osobám prostřednictvím kamer.
● Co od nového kamerového systému očekáváte ?
Tento systém by měl napomoci ke zlepšení bezpečnostní situace v naší městské části
a především sloužit k prevenci pouliční kriminality. Věřím totiž, že nonstop monitoring
odradí mnohé potenciální pachatele trestných činů. -red-

Sledujete-li Radniční noviny, víte, že také u nás je obč. sdružení Svaz důchodců ČR, kte-
rý má kolem 700 členů - vašich spoluobčanů, kteří ve svém produktivním věku odvedli
kus dobré práce. Dnes jsou někteří z nich bezmocní, nemocní a někdy nešťastní. Proto
jsme tu, abychom pro ně něco udělali. Výbor našeho sdružení se skládá z důchodců, kte-
rým je v průměru 70 i více let. Práci pro naše bližní děláme zdarma a naplňuje nás uspo-
kojením a radostí. Těšíme se na všechny - scházíme se každé pondělí v Hořanské 2. Sem
také můžete přijít nabídnout své služby a my je rádi přijmeme. Máme však tento problém
a současně i prosbu: Chybí nám kopírka, když na naše pravidelné akce potřebujeme mno-
žit pozvánky a jiný potřebný materiál. Prosíme vás proto, pokud byste mohli starší kopír-
ku postrádat nebo nám naše materiály vytisknout, budeme vám velmi vděčni.

Výbor Svazu důchodců v Praze 3

1239 - Nové ãíslo na pohotovost plynu

Sãítání obyvatel âR v roce 2001

Chvála úklidu

Zpráva o ãinnosti fondÛ M.ã. P-3

Mûstsk˘ kamerov˘ systém

Velín městského kamerového systému. S jednotlivými kamerami je odtud možné pohybo-
vat, aby se dosáhlo maximální šíře záběru. Detaily lze zvětšit natolik, že je dokonce mož-
né přečíst i cenu ovoce vystaveného k prodeji...

Prosba Svazu dÛchodcÛ o pomoc

Foto Eva Horníčková

Obv. zastupitelstvo M. č. Praha 3 zasedá 2. 10. ve velké zasedací síni radnice od 15 h.

Hl. město Praha, Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
VYHLAŠUJE v souladu s ustanoveními §§ 281-288 zákona č. 513/91 Sb.

VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej pozemku 
v katastrálním území Žižkov parc. č. 442 o výměře 770 m2

Koněvova ulice, Praha 3 (roh ul. Koněvova a Domažlická)
Odhadní cena činí 3 951 100,- Kč.

Ve schváleném územním plánu je pozemek určen ke 
smíšené zástavbě městského typu (SVM).

Okruh účastníků: Veřejné soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18ti let
způsobilé k právním úkonům a právnické osoby. V návrhu fyzických osob je nutné

uvést adresu a rodné číslo. Veřejné soutěže se nemohou zúčastnit fyzické či právnické
osoby, které jsou v prodlení s plněním svých závazků vůči hl. m. Praha - M.č. Praha 3.

Lhůta pro podání návrhů: 
Návrhy je možno zaslat na uvedenou adresu nejpozději do 29. 10. 

Obálky s návrhy musí být řádně zalepeny a označeny:
OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - KONĚVOVA 442

Návrhy budou vyhodnocovány podle dvou kritérií - hlavní kritérium: nabídnutá cena,
doplňující kritérium: podnikatelský záměr. Vybrané návrhy budou do 30 dnů po skon-
čení lhůty k podávání návrhů zveřejněny na Úřední desce M. č. Praha 3, Havlíčkovo ná-
městí 9. Účastník, jehož návrh byl vybrán, bude ve stejné lhůtě vyrozuměn. Prodej po-
zemku vybranému účastníku je podmíněn souhlasem Obv. zastupitelstva M. č. Praha 3 na
základě zákona 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Kupní cenu bude
nutno uhradit do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Při podpisu kupní smlouvy bu-
de požadováno předložení bankovní garance. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout
všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo soutěž zrušit.

Adresa k podání návrhů: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3.
Informace podá ing. Získalová, tel.: 22 116 212

Na přelomu února/března 2001 se uskuteční sčítání obyvatel ČR. ObÚ Praha 3 hledá zá-
jemce, kteří by chtěli vykonávat placenou funkci komisaře, jehož úkolem bude rozdat
a vybrat sčítací archy v jednotlivých domácnostech, příp. pomoci při jejich vyplňování.
Přihlásit se můžete osobně na Havlíčkově nám. 9, Praha 3 - přízemí, dveře č. 4, kde vám
budou poskytnuty podrobnější informace nebo telefonicky na číslech 22 116 226,
22 116 227 paní Štěpánková, paní Dobruská a na tel. 22 780 587 - paní Cihelková, vedou-
cí Odboru správního a organizačního.
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Na náv‰tûvû u ... malífie a hudebníka Igora Korpaczewského

● Jak vlastně došlo k nápadu po-
malovat zeď ústící na dvorek ob-
vodního úřadu ?
Začnu trochu zeširoka - v roce 1997
přišlo Centrum současného umění
s projektem „Umělecké dílo ve ve-
řejném prostoru“. Ve Veletržním pa-
láci pak byla výstava návrhů a ten
můj se měl realizovat na Domě Čs.
legií (na náměstí I. P. Pavlova). Po
všech povoleních památkářů ale
majitelé dali nakonec přednost bill-
boardu, který vydělává. Udělal jsem
to pak na Žižkově - to je „Time-
man“ v Chlumově. A pár lidí z rad-
nice si toho všimlo. Přišli s nápa-
dem, že by se na radnici oživila
jedna šedivá poničená stěna a udělal
se takový „kulturní dvůr“ se zelení
a sochami. Ten nápad se mi líbil,
vždyť na Západě to přesně takhle
funguje. Města nebo regiony daleko
víc finančně podporují tzv. umění
ve veřejném prostoru. V Americe zase stavební investice počítá ko-
lem 5-10 % na realizaci věcí od kvalitních umělců, jako např. v St.
Louis, Chicagu nebo ve Washingtonu. Takhle na tom bohužel ještě
nejsme, ale právě Praha 3 udělala velký krok dopředu. Od známých
ze všech koutů Prahy vím, že máme pověst místa, kde kultura fun-
guje. Je tady vstřícný vztah a doufám, že to vydrží.
● A proč zrovna Tajnosti žižkovského podsvětí od Jaroslava
Žáka a Vlastimila Rady ?
Přemýšlel jsem, co udělat opravdu „žižkovského“, a tahle kniha
mého dětství byla tou jiskrou, která udala směr. Žák vlastně nebyl
Žižkovák, ale učil u nás před válkou na klasickém gymnáziu. Ta
kniha je dodnes vtipná, je tam spousta parodií, vtipných odkazů.
Fantazie pisatelů vytvořila umělý svět, posunutou realitu. U Žáka
a Rady to byla fantazie literárního popisu a já jsem zkusil zvizua-
lizovat jednu možnou verzi. Je to jako filmová „dvojka“ - pokra-
čování od jiného scénáristy a režiséra. Malbou jsem otevřel stěnu
školy pohledem do starého Žižkova z dob „Republiky“, a to právě
ve chvíli, když lokální zemětřesení odhalilo podzemní gangster-
skou „úpravnu“ minerálky. Žák a Rada si totiž ve své knize pohrá-
li s obrácenou prohibicí. Nealkoholické nápoje jsou zakázané
a pašují se z „venkovního světa“, protože Spojené státy žižkovské
jsou u Bulhara oddělené železnou oponou. „Dvojka“ je o „domácí
destilaci“, jako místní jsem si chtěl pohrát s otázkou genia loci.
Zkušenost s místem použít jinak, recyklovat ji. Symbolicky je
hlavní zdroj vody pro „úpravnu“ špinavá voda z žižkovských ulic,
která přitéká do systému kanály. Je to jako destilační přístroj
vzhůru nohama, všechno se čistí, přidávají se ingredience a celé to
končí volně přístupným, ale zapomenutým kohoutkem na příkrém
úbočí Vítkova. Z přísně intelektuálního hlediska je to vlastně tro-
chu sentimentální kýč...
● Odbočíme teď trochu od zdi, jak vím, v současné době učíte
na AVU.
Pracuji jako odborný asistent na malbě u profesora Sopka už od
roku 1993. V ateliéru je moc dobré prostředí, se Sopkem se, mys-
lím, doplňujeme.
● Já vás vlastně znám z Galerie mladých - to bylo hodně dlou-
hé období, které jste jí věnoval.
To ano, od roku 1990 asi do roku 1994. V té době jsem skoro ne-
maloval, žil jsem jen Galerií.

● Měli jste velké plány...
Bylo v tom velké „porevoluční“
nadšení - nastartované hyperaktivitou
nedávno bohužel zesnulého skláře,
keramika, malíře a cestovatele Kryš-
tofa Trubáčka. Měl to být nejen vý-
stavní prostor, ale i databanka, ze kte-
ré si bude moci každý vybírat - diáky,
fotky, kazety lidí, kteří se soustředili
kolem galerie. První roky po „revolu-
ci“ se tam ale dělaly dost potřebné
věci, stejně tak jako byla důležitá exi-
stence galerie poslední rok před „re-
volucí“. Tak asi 10 x ročně jsme orga-
nizovali výměnné výstavní projekty -
většinou s uměleckými skupinami
a organizacemi ze západní Evropy.
Pro spoustu našich členů to bylo dů-
ležité entrée do reality uměleckého
života v kapitalismu. Většina mla-
dých autorů musela dělat jinou práci,

prosadit se znamenalo být tvrdým
profesionálem. Ale viděli jsme
i výhody - otevřenější společnost,
existence trhu s uměním, lepší vý-
stavní možnosti, spousty grantů pro
mladé umělce. Mimořádná byla
výměna s izraelskými umělci v ro-
ce 1991. Na cestu jsme si museli
vydělat, ale velkou výstavu v Jeru-
zalémě označila místní média za
první oficiální výstavu českoslo-
venských umělců od vzniku státu
Izrael. Mimochodem, taky Kryšto-
fova akce...
● A kde byla teď vaše poslední
výstava ?
Pod názvem Ze zápisníku závislé-
ho se konala letos v Ostravě. Tam
jsem moc rád a mám tam už i své
příznivce. Byla to retrospektiva,
takové nejlepší z nejlepšího. Vý-
stavní síň města Ostravy je moc
pěkný prostor a každá místnost
měla svou atmosféru, náladu... Na
vernisáž přišla spousta lidí a ode-
hrál jsem i koncert. Ve 13 letech
jsme založili na jazykovce v Lupá-
čovce kapelu, tehdy jsem hrál na
bicí, dnes hraji na kytaru a vymýš-
lím, co s tím. Kytaře se věnuji po-

slední dva roky stejně intenzivně jako malování, ale největší pro-
blém je samozřejmě čas a energie. Teď v poslední době ale maluji
už jen stěnu...
● Na co se těšíte po boji s ní a žižkovským podsvětím ?
Zatím opravdu nezvládám nic jiného. Tomu, co dělám na radnici,
říkám soukromě „pop art“ a je to technicky náročná kombinace
mnoha stylů - od klasiky až po komiks.
Ale jestli „přežiji“ poslední metry zdi, mám už v hlavě nové nápa-
dy na obrazy - opět figurální. Zároveň se zabývám abstrakcí v rea-
litě, takže to budu i nadále nějak spojovat. Chci se dostat taky
k portrétům, které plánuji už dlouhá léta. Stáňa Peričová

Tentokrát jsme přímo před blížícím se odhalením výjevů z žižkovského podsvětí na zdi školy na Havlíčkově
náměstí vyzpovídali malíře Igora Korpaczewského. Jak se svěřil, tak si přirozeně touto prací, která mu zabra-
la skoro rok, řešil i vztah k Žižkovu. Je to neuvěřitelné, ale jeho rodina žije na Žižkově už čtvrtou generaci.

Kam s listím napaden˘m klínûnkou

Pouze výdej pytlů ! 
● Magistrát hl.m.Prahy, Řásnovka 8, Praha 1, p. Polák (24 48 43 76) Po-Pá 8 - 12, 13 - 16 h ● Obvodní

úřad M.č. Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5, pí. Švecová (570 00 204), pí. Tobolková (570 00 186) Po, St 
8 - 12, 13 - 17 h, Út, Čt, Pá 8 - 14 h ● Pražské služby a.s., Nové Mlýny 5, Praha 1, p. Dvořák (231 63 09) Po-Pá 8 až
14 h ● Pražské služby, a.s., Mečislavova 3, Praha 4, pí. Tesaříková (61 21 56 33) Po-Pá 8 - 14 h ● MI.KA.PA., s.r.o.,
U vozovny 1, Praha 10, pí. Malá (701 387) Po-Pá 8 - 14 h ● RPS - Ekologie, s.r.o., Pražská 38, Praha 10, p. Pípal (758

805), Po-Pá 8 - 14 h ● Obvodní úřad M.č. Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, pí. Bavorová (467 09 36 09) Po, St 8 - 12, 13 - 17 h
● Místní úřad M.č. Praha Uhříněves, nám. bratří Jandusů 33, Praha 10, pí. Marková (677 12 525) Po, St 8 - 12, 13 - 17 h ● Místní
úřad M.č. Praha - Řepy, Žalanského 2, Praha 6, pí. Čechová (353 00 003) Po, St 8 - 12, 13 - 18 h ● Místní úřad M.č. Praha 11, Vidí-
mova 1325, Praha 4, pí. Havlínová (679 02 355) Po, St 8 - 18 h ● Obvodní úřad M.č. Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, p. Blažek
(221 163 63), po prac. době na vrátnici nepřetržitě ● Místní úřad M.č. Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260, Praha 9, pí. Spurná, Vo-
říšková, Po, St 8 - 12, 13 - 17 h ● Místní úřad M.č. Praha 13, Hostinského 1535, Praha 5, pí. Ličková (651 93 11) Po, St 8 - 12,  13 - 18 h
● IMP - servis, s.r.o., Poděbradská 36, Praha 9, pí. Kašková (663 10 962) Po-Pá 9 - 16 h
Výdej a příjem pytlů naplněných listím z kaštanů
● KOMWAG, podnik čistoty města, a.s., Varšavská 12, Praha 2, p. Jeřábek (225 18 710) Varšavská 12, P-2 - výdej: Po-Pá 8 - 14 h Pe-
rucká 4, P-2 - příjem: Po-Pá 7 - 15 h ● Rethmann Jeřala Recykling, s.r.o., Dobronická 635, Praha 4, p. Bureš (0602 286 323) Po-Pá 8
až 14 h ● TORES, a.s., Klikatá 46, Praha 5, p. Boháček (572 14 309), Po-Pá 6 - 16 h ● TORES, a.s., Radlická 26, Praha 5, p. Jirásek
(51 56 43 15), Po-Pá 8 - 14 h ● Technické služby Radotín, Loučanská ul., Praha 5, p. Šika (579 11 884) Po-Pá  8 - 14 h ● SD hl.m.
Prahy, Proboštská 1, Praha 6, p. Zeman (243 11 249), Po-Pá 8 - 17 h, So 8.30 - 15 h ● SD hl.m. Prahy, Voctářova ul., p. Šafář
(66 00 72 99) Po-Pá 8.30 - 17 h, So 8.30 - 15 h ● SD hl.m. Prahy, Kolarovova ul., p. Vaněk (44 40 01 64) Po-Pá 8.30 - 17 h, So 8.30 - 15 h
● SD hl.m.Prahy, Chvalkovická 3, Praha - Horní Počernice, p. Píša (819 24959) Po-Pá 8.30 - 17 h, So 8.30 - 15 h ● Lesy hl.m.Prahy,
kompostárna Kbely, Praha 9, p. Horký (85 01 006) Po-Pá 8 - 14 h ● DOMEČEK - odpady, s.r.o., Dřevčická 224, Praha 10, p. Illeš
(62 80 541-2) Po-Pá 7 - 18 h ● IPODEC - čisté město, a.s., Bešťákova 5, Praha 8, p. Maleček (85 83 455) Po-Pá 8 - 14 h ● A.S.A.,
s.r.o., Ďáblická 89, Praha 8, areál skládky KO, p. Suchan (83 06 13 50) Po-Pá 8 - 17 h. 
Hlavní město Praha děkuje všem za spolupráci při ochraně jírovce maďalu.

Srdečně zveme všechny příznivce veteránů na
11. ročník jízdy „Čtvrtmíle Žižkovem“, kterou pod
patronací starosty M. č. Praha 3 Milana Českého
pořádá Veteran Vintage Club Praha v sobotu
14. října 2000. Jízda navazuje na předchozí roční-
ky a pojede se tradičně na rovince u Památníku na Vítkově. Start bude ve dvojicích
s handicapy, které stanoví VVC Praha. Startovat se bude podle rozlosování v jednotlivých
kategoriích a s motorem v klidu. Na 400 metrů dlouhé trati bude zkouška brždění a akce-
lerace, která bude vyznačena dvěma čarami, mezi nimiž je třeba zastavit. Vítěz z každé
rozjížďky postupuje do dalšího kola. Rozdělení do kategorií bude podle roku výroby, vý-
konu, váhy a obsahu vozidla. Start je povolen vozidlům kategorie A až F, tzn. do 31. 12.
1970. Vozidla musí být opatřena stálou či převozní SPZ a po dobu jízdy musí mít řidič
u sebe platné doklady pro sebe a vozidlo. Pro účastníky jízdy bude připraveno tradiční
občerstvení - chleba se sádlem a škvarky, káva nebo čaj. Tento sportovní podnik se jede
za  každého počasí. Cenu získají vždy dva z každé kategorie, absolutní vítěz kategorií
AUTO a MOTO. O absolutním pořadí v kategoriích AUTO a MOTO se rozhoduje mezi
jezdci v kategoriích A až E.
ČASOVÝ PROGRAM: Přejímka vozidel 9-11 h • Zkouška zručnosti 9-11 h • Rozprava
s jezdci 11.15-11.30 h • Trénink 11.30-12.30 h • Start prvé dvojice 13 h • Vyhlášení vý-
sledků 16.30 h.
Informace: Václav DOLEŽAL, Novodvorská 940/30, 142 00 PRAHA 4, tel: 02/4722024

Reflex - Škoda Auto - Rallye se konala už pošesté. Oproti předcházejícím ročníkům byl
start a cíl této tradiční rallye přesunut ze Staroměstského náměstí k Národnímu památní-
ku na Vítkově, kde pořadatelé nabídli zdarma celodenní zábavný program pro mladé i pro
rodiny s dětmi. Tradiční část, automobilová procházka Prahou, se uskutečnila v duchu
předchozích ročníků. Posádky navštívily zajímavé části hlavního města a při svém puto-
vání plnily řadu zábavných úkolů. U Památníku na Vítkově absolvovaly také jízdu zruč-
nosti. Druhou částí byl doprovodný program spojený se zajímavými soutěžemi o ceny.
Na snímku členka jedné z posádek, herečka Mahulena Bočanová. -red-

Myši v spíži
Když řeč jde zas v kuchyni o myších,
ptá se myš myše velmi tiše
(lžičku rýže právě v břiše)
z té myší skrýše ve spíži:

Není to chroupání tam k nim slyšet?
No jinak - co o nás si pomyšlí?

V noci
Stěžuje si večer ptáče
u mámy (jen tence tíká)
co se jeden nautíká -
a pak? - stejně nedoskáče

tam co chtěl by... k přelíbeznu...
... a jak utéct kotěti... ?
(neví potom ani ve snu
že už ráno poletí)Hlavní město Praha i v roce 2000 ve spolupráci se svozovými společnostmi a vybranými městskými částmi zajistilo pro ob-

čany Prahy možnost likvidace listí z jírovce maďalu (koňského kaštanu). Listy napadené klíněnkou jírovcovou
mohou občané shrabávat do pytlů, které získají zdarma na následujících 27 kontaktních místech. Naplněné pytle

listím postižených stromů mohou opět zdarma odevzdat na určených 14 kontaktních místech. Pytle budou zneškod-
něny ve spalovně v Malešicích nebo v kompostárně v Praze - Kbely.

âtvrtmíle ÎiÏkovem

Rallye na Vítkovû

V˘sledky soutûÏe Seifertova Praha
Do této soutěže pro začínající básníky a literáty zaslalo
své práce 76 autorů. Tříčlenná komise - předseda Vrati-
slav Färber, Mgr. Michal Jareš a dr. Jan Suk posoudila
přihlášené práce z české poezie a prózy a rozhodla takto:
1. cena - neudělena
2. cena - Jan Kyselý, Vlašim a Eva Kadlecová, Praha 9
3. cena - Barbara Ježková, Praha 4 a Jarmila Čermáko-
vá, Praha 3
4. čestné uznání - Jaroslav Němec, Praha 3
5. cena Malaché - Kateřina Pavlicová, Ostrava
6. cena Žižkova - Věra Dolanská, Praha 3
Na slavnostním vyhlášení soutěže dne 25. 9. 2000 byly
na naší radnici předány všem uvedeným autorům ceny a
pamětní listy.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí odd. kultury

Listí již pomalu, ale jistě padá se stromů a početné davy filmuchtivých fanoušků
opět proudí do oblíbeného kina, které přes prázdniny nezahálelo a vylepšilo svůj
zvuk systémem DOLBY. Zářijový provoz Aero zahájilo slavnostní premiérou kon-
troverzního snímku Drahomíry Vihanové Zpráva o putování studentů Petra a Jaku-
ba. Následoval profil Jima Jarmusche, takže premiéru nového filmu Ghost dog -
Cesta samuraje bylo možno posoudit v kontextu předchozích Jarmuschových filmů
jako Rok koně, Podivnější než ráj, Tajemný vlak, Noc na zemi a westernové komedie
k smrti vážného Johnnyho Deppa Mrtvý muž. Na počátku posledního filmu J. Jar-
musche stála chuť napsat něco na míru herci Forestu Whitekerovi. „Neměl jsem pří-
běh,“ vysvětluje autor, „jen jsem vymýšlel postavu. Vzešel z toho Don Quijote se zá-
sadami, které jiná kultura a jiné století neuznává.“

Michala Púčiková

·tûdr˘ podzim v kinû AERO

Takhle jsem se viděl
v patnácti letech...

Z mnoha básní autora Petra Fabiana (1974) z Vlašimi, vl. jménem Jan Kyselý dvě uvádíme:

Jak nás mnoho z našich čtenářů upozornilo, zařádil si v minulém čísle RN v termínech
prázdnin divoký šotek a děti se mj. radovaly, že budou mít dlouhé letní prázdniny. Bohu-
žel, není tomu tak... Omlouváme se tímto dětem, jejich maminkám a zástupkyni starosty
Mileně Kozumplíkové, která byla pod zmíněným textem uvedena. Ihned po vyjití čísla
jsme požádali ředitele škol, kterých se sdělení týká, aby ho učitelé první školní den upřes-
nili. Škola již běží, vše by tedy mělo být v pořádku. Protože mnozí z vás si prý termíny
prázdnin vystřihují, uvádíme správný rozpis.

·kolní rok 2000/2001

Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2000
Vánoční prázdniny: 22. 12. - 2. 1. 2001
Ukončení polol. vyučování: 31. 1. 2001
Pololetní prázdniny: 1. 2. 2001
Jarní prázdniny pro P-3: 12. - 16. 2. 2001

Velikonoční prázdniny: 12. - 13. 4. 2001
Ukončení polol. vyučování: 29. 6. 2001
Hlavní škol. prázdniny: 2. 7. - 31. 8. 2001
Začátek školního vyučování 
ve šk. roce 2001-2002: 3. 9. 2001

● Dne 10. 9. 2000 odhalili kriminalisté Prahy 3 místo prodeje a di-
stribuce drog. Jednalo se především o velmi nebezpečnou návyko-
vou drogu - heroin, kterou zadržení prodávali po dobu nejméně tří

měsíců. Vyšetřovatelem bylo zadrženým sděleno obvinění s návr-
hem na vzetí do vazby.

● Policisté MOP Jarov zdrželi dne 10. 9. dva pachatele krádeže vloupáním
do garáží v Biskupcově ulici, kde po rozlomení vložky FAB odcizili zahradní pojezdovou
frézu. Způsobená škoda byla cca 22 tisíc Kč. Vyšetřovatel sdělil zadrženému obvinění
z tresténo činu krádeže. Fréza byla zajištěna a předána majiteli.

pplk. J. Neuwirth, ředitel Policie ČR

POLICIE âR informuje



Strana 4 9/2000

Se zajímavým nápadem připomenout nám - chodcům, že i obyčejná ulice si zaslouží naši
pozornost, přišla firma JCDecaux, zajišťující městský mobiliář, a Náprstkovo muzeum.
Ve dvou výstavních místnostech v přízemí Národního muzea si tak můžete až do 29. říj-
na prohlédnout výstavu Pražská ulice včera a dnes, která vám na dobových materiálech
ukáže, jak pražská ulice vypadala na počátku 19. století a jakých změn doznala do dnešní
doby. Při vstupu do místnosti s historickými exponáty na nás dýchne trocha naší nedávné
historie. Nade dveřmi z domu V. Náprstka totiž smaltovaná cedule oznamuje, že se nalé-
záme v ulici Jeseniově - na Žižkově... Mezi zajímavými dobovými fotografiemi, třeba vo-
zíku taženého psy, dopravní značky, tj. ručně psaného varování z počátku 20. století, že
rychlá jízda se trestá pod pokutou 20 korun, se lze také z Hlasu národa ze 17. 12. 1890
dočíst, že: „Majitelka hodinářského závodu v Havlíčkově třídě na Královských Vinohra-
dech v domě číslo 659 u Karla IV. paní Marie Kalušová zřídila nad svým závodem prů-
svitné hodiny, čímž zavděčila se obyvatelstvu na Královských Vinohradech“, nebo z Ná-
rodních listů ze dne 6. 11. 1886, že bylo odsouhlaseno „zřízení tramwayní čekárny pro
obecenstvo na Křížovnickém náměstí u klášterní zdi, kdež
bývala umrlčí komora“. Moderní hodiny, informační
panely, reklamní poutače, čekárny MHD, telefonní
budky a spousta pro nás dnes již běžných věcí,
které sice potřebujeme, ale pozornost jim vě-
nujeme, jen když neplní svou funkci, si
pak připomenete v části věnované
současnosti. A ruku na srdce, kdo
z nás by zpaměti dokázal popsat, jak vypa-
dá třeba řadič pro řízení světelné křižovatky in-
tegrovaný do sloupu městského mobiliáře na ná-
městí W. Churchilla? Je proto dobré mít oči stále
otevřené a vnímat, jak jsou dnes naše ulice živé,
barevné a stále se měnící. Zcela jistě si to za-
slouží. Text a foto Eva Horníčková

V sobotu 2. září se v německém Pasově uskutečnila třetí mezinárodní soutěž dechových
orchestrů, kterou pořádalo město Pasov spolu s Hudebním svazem Horního a Dolního
Bavorska. V konkurenci deseti orchestrů ze SRN a ČR zde zvítězil pražský dechový or-
chestr JUNIOR. Vznikl před dvěma lety a tvoří jej žáci Hudební školy hl. m. Prahy
a Gymnázia Jana Nerudy, studia s hudebním zaměřením. Pod vedením prof. Josefa Zettla
se orchestr věnuje především interpretaci skladeb tradiční české dechovky, věkový prů-
měr hráčů je 17,5 roku. Vítězství v pasovské soutěži je pro JUNIOR milým oceněním
a příjemným povzbuzením do další činnosti. Jarmila Cechnerová

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 dá-
my a pány.
� FENA - kříženec německého ovčáka,
stáří 4,5 měsíce. Byla nalezena na ulici Ko-
něvova, přivázána prádelní šňůrou ke stro-
mu.
� FENA - kříženec špice, 6letá. Nalezena
na Praze 3 v objektu Českých drah.
� PES - kříženec německého ovčáka,
stáří 1 rok. Nalezen na Ohradě.
� PES - kříženec knírače, menšího vzrů-
stu, stáří 6 let.
Nalezen v Želivského ulici.

Na základě volby členů sboru se jím stal 31letý absolvent Evangelické theologické fakul-
ty University Karlovy Mgr. Daniel Kopecký. Sbor připravuje na 15. října od 14.30 slav-
nostní bohoslužebné shromáždění, při němž bude jmenovaný ordinován - tj. pověřen
k církevní službě - náměstkem synodního seniora Českobratrské církve evangelické Ja-
nem Čapkem, a hned nato instalován - tj. oficiálně uveden do svého nového úřadu - praž-
ským seniorem Tomášem Bískem. Toto shromáždění je přístupné nejen členům sboru, ale
i všem příznivcům, přátelům a ostatním zájemcům o otázky duchovního rozměru života.
Otevřenost sboru i jeho nového faráře vůči všem, mezi nimiž sbor žije, je symbolizována
i tím, že se tato slavnost uskuteční „na neutrální půdě“ - ve známé žižkovské koncertní sí-
ni Atrium v sousedství sboru v Čajkovského ulici. Přijďte, budete vítáni !

Po letech hostování (mj. i „u Cimrmanů“) otevírá v říjnu Divadlo ŠUPLÍK svou vlastní
scénu v Prokopově ulici 100/16 na Žižkově. Projekt je ojedinělý tím, že v době, kdy jsou
malé scény zavírány a měněny na herny, vzniká v srdci Žižkova nový prostor pro setkává-
ní se s původním divadlem, hudbou, filmem i literaturou. A slovo původní zde není nad-
sázkou, neboť ŠUPLÍK je znám právě důrazem na autorskou tvorbu a tím, že se snaží pre-
zentovat nejen vlastní představy, ale jako ledoborec razí cestu i vlajkovým lodím jiných
mladých autorů (2. ročník festivalu profesionálního autorského divadla Letecké dny
ŠUPLÍKU proběhne už v listopadu). Kromě kulturních přehledů (např. Čtrnáctka) lze od
15. září nalézt program divadla i na internetu (http://divadlo.suplik.cz).
Nezbývá než popřát S. Hudskému, V. Frančemu a P. Ladinovi, kteří jsou jeho duchovními
otci, aby tento ledoborec nalezl na Žižkově klidný přístav... S. Hudský

Možná jste si všimli, že se na Žižkově už při
několika příležitostech objevila nová kape-
la se zábavným, leč těžko zapamatovatel-
ným názvem Neočekávaný dýchánek.
Na jejich webových stránkách můžeme najít cha-
rakteristiky: Pražská world music. Něco z rocku,
dechovky, hospodských odrhovaček. Mezi své
oblíbené kapely řadí tuzemský Rudovous, Echt!,
Tornádo Lue, ze zahraničních Klezmatics, Pozu
a Pogues... a na jejich hudbě je to znát.
Přiznám se, že mě jejich hudební produkce zasáhla
hned nadvakrát, nejdříve báječně šlapajícím šram-
lem s klezmerovým klarinetem a napodruhé milými,
poetickými a převážně milostnými texty, které ani
napotřetí neomrzí. A cestou domů si s frontmenkou
kapely Zuzanou Hrozovou mohu prozpěvovat: Na
talíři jitrnice, tučná, chutná převelice, naše milování
věčné, nádherné je, plnotučné. Vegetariánky si pří-
padně mohou prozpěvovat Tancuj se mnou, hochu,
dokavad je čas, ráno to tu zavřou a venku zuří mráz.
A zkušeným opilcům je určena píseň Kalba: Kdo
tam přijde, ten si naleje, u ohně si kosti ohřeje. Kdo tam přijde, ten si naleje, jinak se tam nic neděje.
Jako většinu hudebních skupin z nezávislé scény téměř není možné zaslechnout jejich skladby z rádia nebo nedejbože dokonce z televi-
ze. Dýchánek je zkrátka hospodská kapela, a tak chcete-li zažít Neočekávaný dýchánek, musíte se zdvihnout od médií a odebrat do hos-
pody, kde koncertují. Jejich domovskou scénou je hospoda na Slamníku, Baráčnická rychta, občas hrají na Deltě a na Cibulce a také
v Litoměřicích, případně si můžete opatřit jejich první CD.
Když jsme si povídali s Neočekávanými dýchánky v Riegrových sadech u příležitosti jejich koncertu v rámci Týdne pro duševní zdraví,
zdůraznili, že to byl jejich první koncert na pravém břehu Vltavy, a pokud jste propásli Vinobraní, máte další možnost, a to 28. října
v Akropoli. Michala Púčiková

V letošním roce ještě proběhne 3. etapa KÚK.
Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude zajišťovat TSK osaze-
ním dopravních značek B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne
a hodin platnosti.
V případě neuposlechnutí budou vozidla ODTAHOVÁNA!
TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
PONDĚLÍ: 16. 10.
blok č. 1: Hollarovo nám., Horní Stromky, Hradecká, Chrudim-
ská, Kouřimská, n. J. z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská-Kou-
řimská), Soběslavská (Votická-Hollarovo n.), Šrobárova, U Vi-
nohr. nemocnice, U Vinohr. hřbitova, V Horní Stromce
ÚTERÝ: 17. 10.
blok č. 2: Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská-
Korunní), Perunova, Řipská (Vinohradská-Korunní), Slezská
(U Vodárny-Jičínská), U Vodárny
STŘEDA: 18. 10.
blok č. 3: Baranova, Bořivojova (Orlická-Ondříčkova), Jagellon-
ská (Bořivojova-Radhošťská), Křišťanova, Lucemburská (Orlická-
Jičínská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Jičínská), Radhošťská,
Sudoměřská, Žižkovo nám.
ČTVRTEK: 19. 10.
blok č. 4: Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kubelíkova), Čaj-
kovského (Ondříčkova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Mi-
lešovská-Bořivojova), Křížkovského, Laubova, Lucemburská
(Milešovská-Bořivojova), Milešovská, n. J. z Poděbrad, Ondříč-
kova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíšilova, Přemyslovská (Mile-
šovská-Orlická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo n., Velehrad-
ská, Zvonařova
PÁTEK: 20. 10.
blok č. 5: Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovské-
ho (Kubelíkova-Sladkovského n.), Havelkova, Chvalova, Ježkova,
Krásova (Seifertova-Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská (Bořivo-
jova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského n., U Rajské zahra-
dy (Vozová-Havelkova), V. Nejedlého, Vlkova

PONDĚLÍ: 23. 10.
blok č. 6: Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Havlíčkovo n.,
Husinecká, Chelčického (Lupáčova-Chlumova), Chlumova (Chel-
čického-Prokopova), Jeronýmova, Kostnické n., Krásova (Seifer-
tova-Husinecká), Lipanská (Chelčického-Havlíčkovo n.), Lupáčo-
va, Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Rokycanova,
Řehořova, Štítného, U Božích bojovníků
STŘEDA: 1. 11.
blok č. 7: Basilejské n. (levá strana), Biskupcova (Zelenky Haj-
ského-Želivského), Blahoslavova, Černínova, Domažlická, Háj-
kova, Jeseniova (Želivského-Prokopova), Kališnická, Koldínova,
Lukášova, Malešická (Basilejské n.-U Stadionu), Na Parukářce, n.
Barikád, Ostromečská, Pod Parukářkou, Roháčova, Rokycanova,
Sabinova, Tachovské n., Tovačovského, U Stadionu, U Zásobní
zahrady, V Kapslovně, Zelenky Hajského, Žerotínova
ČTVRTEK: 2. 11.
blok č. 8: Ambrožova, Basilejské n. (pravá strana), Biskupcova
(Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Želivského-Ko-
něvova), Kunešova, Loudova, Na Balkáně (Za Žižk. vozovnou-
Hraniční), Na Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohradou), Nad
Ohradou, Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vo-
zovnou-Hraniční), Viklefova, Za Žižk. vozovnou (Jeseniova-Ku-
nešova)
ČTVRTEK: 26. 10.
blok č. 9: Hraniční, K Lučinám, Křivá, Luční, Na Balkáně (Hra-
niční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad
Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá, U Kněžské louky, V Domově
(Hraniční-K Lučinám), V Okruží
PÁTEK: 27. 10.
blok č. 10: Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky, Na Ch-
melnici, Na Jarově, Na Mokřině, Na Vackově, Osiková, Pod Jaro-
vem, Pod Lipami, Schöfflerova, V Jezerách, V Rozkvětu, V Za-
hrádkách, Za Vackovem
Obvodní úřad Praha 3 a Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Mgr. J. Hajduková, speciální pedagožka, nás požádala jménem Klubu
rodičů a přátel tělesně postižených dětí v Opavě, abychom zveřej-
nili tento text. Velmi rádi tak činíme:
„Rádi bychom poděkovali občanu vaší městské části panu ing.
Jindřichu Soukupovi z ulice Zelenky Hajského 2. Pan Soukup se
ujal skupiny dvaceti dětí s tělesným postižením a jejich doprovodu
a v době pobytu v Praze v letošním červenci se jim po dva dny věnoval. Přiblížil jim his-
torii a kulturu Prahy, a to bez nároku na jakoukoli odměnu v době své dovolené. Mnohé
z těchto dětí byly v Praze vůbec poprvé a vzhledem ke svému postižení se tam možná již
nedostanou. Jsme rádi, že jsou mezi občany vašeho obvodu hodní a obětaví lidé a že jim
můžeme poděkovat alespoň touto cestou.“

Kdo mû chce?

Úspû‰n˘ dechov˘ orchestr JUNIOR

Před budovou divadla v Passau, kde soutěž probíhala

PraÏské ulice v promûnách ãasu

C. K. Tabační trafika měla právě v prodeji 
nejnovější vydání Radničních novin

âeskobratrsk˘ evangelick˘ sbor 
v âajkovského má nového faráfie

‚UPLÍK zakotvil ve Trojce

Z chystaného představení pro mateřské školy Kamarád
Pindralko - autorkou je J. H. Čermáková, žákyně legen-
dárního J. Pehra. Na snímku je s oživlým hrdinou své
knížky nejen pro romské děti. Premiéra se uskuteční
10. října v MŠ Vozová, Pindralko se však těší nejen na
děti z Vozové, ale i z celé Prahy 3! Foto Stáňa Peričová

Pí‰ete nám...

Neoãekávan˘ d˘chánek rovnûÏ na ÎiÏkovû

Komplexní údrÏba komunikací 2000

V loňském roce se folklorní soubor pražské VŠE GAUDEAMUS zúčastnil
mezinárodního folklorního festivalu v anglickém Middlesbrough, odkud si
přivezl 2. cenu za choreografické aranžmá a 3. cenu v kat. pěveckých skupin.
Na přelomu srpna a září se zúčastnil 13. mezinárodního studentského folklor-
ního festivalu v Polsku společně se soubory z Číny, Hondurasu, Irska, Izraele,
Makedonie, Mexika a Peru. Festival, zaměřený na scénické umělecké zpraco-
vání folkloru dané země, měl pouze přehlídkový charakter, přesto se k jedno-
tlivým vystoupením vyjadřovala umělecká rada. Gaudeamus absolvoval např.
3 koncerty, přehlídkové vystoupení, natáčení pro polskou televizi a pro ostat-
ní účinkující zábavné představení ve studentském klubu. Ze všech ocenění,
která Gaudeamus na festivalu získal, vyplývá, že se jednoznačně stal nejvýše
hodnoceným souborem. Rada ocenila především umělecké zpracování, sou-
lad mezi hudebním a výtvarným ztvárněním, choreografií, citlivou režii, také
uchopení českého lidového umění jako celku. Jak se vyjádřil předseda poroty,
představení na něho působilo jako Jeden velký obraz malovaný pastelem.
Kromě ceny za novátorský přístup v umělecké úpravě na jevišti, choreografii,
režii a perfektní provedení, získal Gaudeamus i Pohár polského akademické-
ho folklorního sdružení, který se uděluje nezávisle na hodnocení rady jediné-
mu ze zúčastněných souborů. Individuální cenu za umělecký výkon pak obdr-
žela lidová muzika a 5 členů souboru. Tvůrci programů, především vynikající
choreografka a pedagožka Alena Skálová, která dokázala dovést interprety
k úctyhodným výkonům, tak byli po zásluze vysoce oceněni.
Podrobnější informace o souboru lze získat na tel.: 41 44 25 27, 673 10 706, 
e-mail: veraf@lobkovicovo.cz nebo http://nb.vse.cz/gaudeamu

Věra Fenclová, vedoucí taneční skupiny souboru a Eva Horníčková

Gaudeamus se stal nejv˘‰e
hodnocen˘m souborem
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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

Firma FAJT

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

Koněvova 51/53, PRAHA 3

✔ Elektrikářské práce
včetně revizí

✔ Instalatérské práce,
voda, odpady, plyn
včetně revizí

✔ Zednické a obkladačské
práce

✔ Zámečnické práce
– zámky, mříže atd.

✔ Klempířské, pokrývačské
a izolatérské opravy
střech

✔ Stavbu nových
komínových těles
k blokovým kotelnám

✔ Odkouření spotřebičů
na plynná a pevná paliva

Pavel Machota
Rekonstrukce a údržba 

bytového fondu
topenáři, instalatéři, zámečníci, 

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

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

7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

Kadeřnictví
dámské, pánské a dětské
Po-Pá 8-20 h, So 8-12 h

Táboritská 19, Praha 3, 
tel.: 22 720 542

modeláž nehtů - 0602 66 78 20

■ Dne 18. října 2000 v 10 hod. proběhne
dražba movitých věcí v budově Obvod-
ního soudu pro Prahu 3, Jagellonská 5,
Praha 3. Prohlídka věcí je v den dražby
od 8.30 - 9.45 hod.
■ Zákl. škola v P-3 přijme učitelku na
1. st. pravděpodobný nástup říjen 2000.
Inf. na tel.: 22 71 93 21, 
e-mail: rybnikarova@lupacovka.cz
■ Fotograf, SŠ hledá práci. Tel. 62 76 861
■ Paní na venčení psa a úklid domác-
nosti. Jste čerstvě v důchodu, či časově
nevytížená? Hledáme hodnou paní na
venčení psa /lovecká rasa/ a úklid malého
bytu v Praze 3 - Jarov. 2 x 3 hodiny týdně
14–17 hod. Plat dohodou. Kontakt sl.
Čížková, Axial P.S. s. r. o., Opletalova 37,
P-1. Tel. 22 895 444
■ PEDIKÚRA i u zákazníka.
Tel. 697 31 60
■ ANGLIČTINA - víkendy v Praze 3,
7x za 5 měsíců, intenzivně. Tel. 627 75 03,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková.
■ POHYBOVÉ STUDIO H
Biskupcova 71, P-3 stále přijímá děti
a mládež do kurzů moderního a scénic-
kého tance a baletní průpravy. 
Info na tel. 71 77 05 32, 644 05 36
■ Soukr. výuka AJ - dospělí a FJ - děti
10-16 let pod vedením zkuš. pedagoga.
Tel.: 227 110 57
■ 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
■ Předám hrob na Olšanech 20 m od
vchodu ze Želivského ulice, s tím prodám
pomník s obrubou. Tel. 69 71 208 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
■ PRODÁM chlapecké kopačky - černé
plátěné č. 38, skoro nenošené, za 100 Kč,
dámský tříčtvrteční kožich, divoká
kočka, v dobrém stavu, cena dohodou.
Tel. 22 782 816, 0604 166 129
■ Koupím autíčka různých firem
i krabičky 0604/988 481, 900 319 39
■ Koupím vláčky, rozměr „HO“
lokomotivy a vagony v jakémkoliv stavu
nebo jenom součástky a příslušenství,
tel. 227 201 86 nebo 0602 659 885

■ Prodám přepravní box na kočku, nový
400 Kč. Tel. 22 782 816, 0604 166 129
■ Zednický servis. Tel. 227 190 22,
0602 212089. Možnost i dalších řemesel
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
prací 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
■ Jednoduché účetnictví i přiznání. 
Tel. 22 71 72 43
■ Bezplatná poradna - OVOSAN. 
Tel. 02 22 72 23 39, 0602 295 960
■ Psací stroje - SERVIS, PRODEJ,
VÝKUP. Tel. 643 14 25, 0602 387427
■ Vyklízení, malování, kácení stromů,
koupelny renovace, zednictví i v zimě.
Po–pá 8 - 16 na tel.: 71 73 31 57. 
Provize za velké zakázky.
■ Dovezu, přivezu vaším autem + kondiční
jízdy vaším autem. Kontakt: 02 221 632 30
■ Rekonstrukce bytů + kanceláří. 
Tel.: 0602 212 089
■ Pronajmeme rozestavěný půdní byt
v Praze 3 cca 150 m2. Tel. 900 31 939,
0604 988 481
■ Malý NEBYTOVÝ PROSTOR na
starém Žižkově hledá zedník.
Prosím nabízejte na tel. 0604 832 898
■ Vyměním st. byt 2+kk, 45 m2, II. kat.
v přízemí, levný nájem za větší, ne
majitel. Doplatek možný. Vše zařídím.
Tel. 900 48 736
■ Pronajmeme dílnu asi 50 m2 s WC
příp. i přísl. 14 m2 v Praze 3 od října.
Tel. 900 319 39, 0604 988 481
■ Koupím byt do OV nebo družstevní
od 90 m2 Praha 3, kategorie neroz-
hoduje. Tel. 0602 657 755 nebo večer
684 31 62
■ Hledáme byty k pronájmu i prodeji
pro naše anglicky hovořící klienty.
Volejte: 24 81 01 76, 0604 205 866,
hhrentals@volny.cz
■ Koupím byt v osob. n. družst. vl. na
Praze 3, nejraději v oblasti Chmelnice
a okolí. Tel. 71 77 26 55 (večer)
■ Pronajmu nebyt. prostory 90 m2, P-3,
Pod lipami. Tel. 0602 958 416

■ KSČM zve občany na veřejné
setkání s kandidátem do Senátu
Jaroslavem Lemákem dne 24. října
2000 a to v 10 h před Poliklinikou
Jarov, ve 14.30 h před drogerií
v ulici Táboritská, v 15.30 h před
Klubem důchodců v ulici Rohá-
čova a v 17 h u východu z metra
Želivského

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

OPRAVY POŠKOZENÝCH ČELNÍCH SKEL
MONTÁŽ, OPRAVY, ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVÉHO

ZAŘÍZENÍ NA LPG K POHONU MOTOROVÝCH VOZIDEL
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ

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

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

Věříte, že 

SVĚTLO JE KRÁSA?
- přijďte se přesvědčit do specializované 

podnikové prodejny svítidel 
v Praze 3, Seifertova 22, tel./fax: 02/227 184 20

otevřeno Po - Pá 10 - 18 h, So 9 - 12 h
Těšíme se na Vaši návštěvu!

PERUNOVA 7, PRAHA 3, TEL.: 24 25 74 01, 22 51 84 45

SANDBAG TABLE
Lehkými a rytmickými pohyby pomáhá rozkládat
tukové polštářky na bocích, hýždích, stehnech 

a zároveň je zpevní a zeštíhlí.
10 min. = 1 000 pohybů

LEG TABLE
Cvičení napodobuje pěší chůzi. Zeštíhlí a zpevní
celé dolní končetiny, zvláště vnitřní a zevní stranu

stehen. Rozcvičuje kyčelní a kolenní klouby a upra-
vuje krevní cirkulaci v dolních končetinách.

10 min. = 3 km chůze

SIT UP TABLE
Společně s vámi provádí cvičení „sed a leh“, 

při kterém trénujete břicho, stehna, 
lýtka a dolní zádové partie.

10 min. = 90 pohybů „sed – leh“

WAIST, TUMMY, HIP TABLE
Lehce rytmicky zvedá a spouští nohy. Napíná a zeštíhluje
pas, břicho, boky, posiluje dolní část zad a zlepšuje tvar sedu.

10 min. = 900 střídavých pohybů 
dolními končetinami

STRETCH TABLE
Procvičuje celé tělo. Masírováním procvičuje krční 
a bederní páteř. Upevňuje hrudní koš, prsa, břicho

a lýtka. Zmenšuje nadbytek tuku na pažích.
Zlepšuje celkové držení těla.

VIBRATOR TABLE
Dává vám pocit příjemné relaxace. 
Povzbuzuje a zlepšuje krevní oběh, 

pomáhá uvolňovat přebytečnou vodu 
a toxické látky z těla.

OTEVŘENO PONDĚLÍ – PÁTEK OD 9.00–21.00 HODIN

S/Y: 1–1 S/Y: 1–2 S/Y: 1–3

S/Y: 1–4 S/Y: 1–5 S/Y: 1–6

SALON EVITA

NOVÉ SOLÁRIUM SUN VISION 560 TURBO

Chcete mít hospodu na Žižkově?
Nabízíme dlouhodobý pronájem

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

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

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

JAZYKOVÁ VÝUKA
výuka ve Vaší kanceláři či bytě

zkušení kvalifikovaní lektoři

KURZY RUČNÍCH PRACÍ
paličkovaná krajka, malba na hedvábí,
paspartování, drátování, tkaní na rámu

KURZY RÉTORIKY
výrazné zlepšení mluv. projevu

řečové poradenství

PŘEKLADY
překlady z/do ČJ, AJ, NJ, FJ, RJ

CROSS CZECH, Korunní 73 

tel. 24250687

Nabízíme:
● široký sortiment svítidel a osvětlovacího skla,

včetně náhradních skel
● unikátní italská svítidla za super ceny
● dovoz zboží do domu a montáž
● individuální poradenství a katalogový prodej
● slevy pro novomanžele 20 %
● prodej zboží na splátky

NA VLASTNÍ OČI UVIDÍTE
JAK VYLEPŠIT VÁŠ BYT, DŮM, CHATU ČI CHALUPU

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

a aplikaci kontaktních čoček očním lékařem.

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

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

Soukromý úklid domů
a chodníků - firma MÁJA

Tel.: 627 64 24 
0603 94 32 43
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 24. 10.

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 dě-
tem od 2,5 let ● Kulička s flétničkou a keramikou, Kulička s malováním a s keramikou,
Kulička s tanečky, Kulička s angličtinou a s keramikou,  Kulička - školička pro před-
školáky – v malém kolektivu připraví děti k úspěšnému a radostnému vstupu do školy

KVS TROJKA NABÍZÍ KURZY NA ŠKOLNÍ ROK 2000/2001
Výtvarné, keramické,  pohybové, jazykové, počítačové…
Nově nabízíme: stolní tenis pro všechny - přijďte si zahrát každý všední den kdykoliv
v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách
Jezdecký výcvik a péče o koně – celoroční kurz
Divadlo pro děti od tří let Zvířátka a Petrovští, v sobotu 21. 10. od 15 h

7. výročí Trojky – zábavný program pro děti (pohádky, soutěže)
v sobotu 30. 9. od 10 h

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:

3. 10. út 16.30 h Z New Yorku do
Yellowstonského nár. parku -
přednáška

20. 10. pá 15 h Melodie věčně zelené -
umělecký soubor Albatros

24. 10. út 16.30 h lékařská přednáška
Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16, Praha 3.

Zápis do zájmových kroužků na šk. rok
2000/2001 probíhá denně od 10 do 18 h v DDM.
POČÍTAČE, ELEKTRONIKA A OSTATNÍ 
● Hrátky s počítačem (kroužek pro nejmen-
ší nejen o počítačích), cena 548 Kč
● Programování pro nejmenší (přípravka
na programování, od 3. tř. ZŠ), cena 1048 Kč
● Programování pro pokročilé (C, Java,
grafika – více variant, od 8. tř. ZŠ, SŠ), cena
1048 Kč
● Psaní na počítači (od 7. tř. ZŠ, individuál-
ní kurs), cena 1048 Kč
● Kurs PC pro dospělé, cena 1998 Kč, i do-
poledne, cena 1360 Kč
● Malý kutil, malá šikulka (pro děti ZŠ
I. stupeň), cena od 450 Kč
● Elektroklub (pro kutily se zájmem o elek-
troniku, od 5. tř. ZŠ), cena 1048 Kč
● Auto-moto klub (pro zájemce o svět auto-
mobilů, celoroční činnost)
● Internet klub (otevřené hodiny pro veřej-
nost, 20 Kč / 30 min.)
● Modelářský kroužek (pro děti ZŠ pro za-
čátečníky i mírně pokročilé), cena od 760 Kč
UMĚNÍ A HUDBA
● Základy výtvarných technik, cena od 700 Kč
● Výtvarná škola, cena od 860 Kč
● Výtvarně-dramatický, tanečky-dopoled-
ne pro MŠ, cena od 860 Kč
● Výtvarný klub
● Kytara (po, út), pro začátečníky i mírně
pokročilé až pokročilé, cena od 510 Kč, pro
děti ZŠ i mládež
● Flétna (čt), pro začátečníky i mírně pokro-
čilé, cena od 780 Kč, pro děti ZŠ
● Výroba loutek (po), začátečníci i mírně
pokročilí, cena od 860 Kč, pro děti ZŠ
● Dramatický kroužek (út), začátečníci i mírně
pokročilí, cena od 560 Kč, pro děti ZŠ i mládež

● Arteterapie (st)
Klub pro SŠ i dospělé
VZDĚLÁVÁNÍ 
● Přípravka na SŠ/ z 5. a 9. třídy ČJ,
M (st), cena od 720 Kč
● Jazykové kurzy - angličtina, němčina
Klasická i alternativní výuka-doučování-
zdokonalování (po, út,), děti ZŠ, SŠ, dospělí,
cena od 660 Kč
TANEC-POHYB-SPORT
● Stolní tenis (po, st, čt), cena od 620 Kč
● Florbal (čt), 1.-3.třída, cena od 390 Kč
● Rokenrol (po, út, st), začátečníci i pokro-
čilí, cena od 510 Kč
● Mažoretky (út), začátečníci i mírně pokro-
čilí, cena od 420 Kč, pro děti ZŠ i mládež
● Zpívánky (čt), začátečníci i mírně pokroči-
lí, cena od 430 Kč, předškoláci i děti ZŠ
● Cvičení rodičů s dětmi – Cvrčci (čt), cena
od 590 Kč/dvojici
● Aerobik (i dopoledne s hlídáním dětí) (út,
st, čt), cena od 460 Kč, pro předškoláky, děti
ZŠ, mládež, dospělé i maminky na MD
● Jóga – dopolední (+ hlídání), večerní (st),
cena od 360 a 510 Kč, pro ZŠ, mládež i dospělé
● Sebeobrana (pá), pro začátečníky i mírně
pokročilé, cena od 650 Kč, pro děti ZŠ
● Moderní tanec (st), začátečníci i pokročilí,
cena od 420 Kč, pro děti ZŠ i mládež
● Square dance (út), cena od 300 Kč
● Klub ZOO, cena od 250 Kč, pro děti ZŠ
● Společenský tanec (út, pá ), začátečníci
i mírně pokročilí, cena od 500 Kč, pro děti ZŠ
● Country (st), začátečníci i mírně pokročilí,
cena od 620 Kč, pro děti ZŠ

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

AudioStory, Koněvova 108,Praha 3 
Kompletní nabídka mluveného
slova k poslechu k dostaní na

této adrese v prostorách Drogerie
Palmacentrum

Tel.: 697 68 77, fax: 697 65 03

¤ Í J E N

Štítného 5, 130 00 Praha 3,
tel./fax 22 780 396, 22 781 860
Začátek představení v 19 h,

není-li uvedeno jinak
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

1. ne 16 a 19 h Záskok
3. út Švestka
4. st Dobytí Severného pólu
5. čt Lijavec
8. ne 16 a 19 h Blaník

10. út Němý Bobeš
11. st Švestka
12. čt 16 a 19 h Cimrman v říši hudby
15. ne 16 a 19 h Švestka
24. út Dlouhý, Široký a Krátkozraký
25. st Vražda v salónním coupé
26. čt Záskok
29. ne 16 a 19 h Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

9. po V. Havel: Žebrácká opera
16. po C. Goldoni: Poprask na laguně
23. po V. Havel: Žebrácká opera
30. po SLAvné Filmové MElodie

BIOGRAF
HOSTÉ DIVADLA
17. út 19.30 h KONCERT: Nezmaři
20. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, aby

bylo přímo veselo
27. pá 19.30 h KONCERT: Neřež

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.

3. út Škampovo kvarteto (W. A. Mozart,
L. Janáček, A. Dvořák) - zadáno

5. čt 17.30 h Vernisáž výstavy Jaroslav
Štědra

10. út Setkání se souborem Musica
Bohemica a jeho hosty

11. st Štěpán Rak - Autorský kytarový
recitál

12. čt 19 h Literární a hudební večer k 10.
výročí vzniku nakl. Bonaventura 

16. po Varhanní recitál - J. Parsons 
(Velká Británie) 
Anglická hudba 18. - 20. století

19. čt Lucie Novoveská - Houslový
recitál. Klavír B. Kronychová

21. so v 15 h Mladí pěvci z Gymnázia J. Ne-
rudy ze tř. prof. Jariny Smolákové
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!

24. út Magda Bělohlávková - soprán - Ve-
čer romantických operních árií.
Klavírní spolupráce Jan Bělohlávek

25. st Leoš Janáček - Zápisník zmizelého.
Pěvecký sbor Pražští pěvci

26. čt Romantické violoncello - J. Hošek -
violoncello, V. Langerová - klavír 
Nekonvenční žižkovský podzim

30. po Pěvecký sbor Mišpacha
31. út Pražské kytarové kvarteto 

(G. F. Händl, J. S. Bach, M. Ravel,
J. Jirmal aj.)

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno 14 - 17.30 h, kromě pondělí
5. 10. - 29. 10. Jaroslav Štědra - obrazy

Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3, tel. 717 713 49.
Pokladna otevřena hod. před představením.
Vstup na představení označené FK pouze
s čl. průkazem AČFK (možno zakoupit v po-
kladně za 45 Kč). Nově zahájen předprodej
na měsíc v pokladně kina denně 17-21 h. Bar
otevřen denně. Info http: //www.kinoaero.cz

1. ne 18 a 20.30 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
2. po 18 a 20.30 HUMAN TRAFFIC
3. út 17.30 a 20.30 STALKER /FK/
4. st 18 a 20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ,

JEHO ŽENA JEJÍ MILENEC /FK/
5. čt 18 a 20.30 ABERDEEN – Premiéra !!
6. pá 18 a 20.30 ABERDEEN
7. so 18 ŽIVOT BRIANA /FK/

20.30 MONTY PYTHON 
A SVATÝ GRÁL /FK/

8. ne 18 a 20.30 BUENA VISTA
SOCIAL CLUB

9. po 17.30 a 21.00 MAGNOLIA
10. út 17.30 a 21.00 MAGNOLIA
11. st 18 a 20.30 GHOST DOG – CESTA

SAMURAJE
12. čt 18 a 20.30 GHOST DOG – CESTA

SAMURAJE
13. pá 18 a 20.30 VŠE O MÉ MATCE
14. so 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/
15. ne 20 ŠIMON ŠAFRÁNEK: OHNIVÁ

KOLA (křest knihy) + projekce filmů:

KÁVA A CIGARETY, KÁVA
A CIGARETY: NĚKDE
V KALIFORNII (Jim Jarmusch)
ROCKY VI, SKRZE DRÁT 
(Aki Kaurismäki)
MŮJ NEJMILEJŠÍ BAR 
(Steve Buscemi)

AARDMAN studios + NICK PARK
16. po 18 a 20.30 NICK PARK /FK/
17. út 18 a 20.30 SLEPIČÍ ÚLET
18. st 18 a 20.30 SLEPIČÍ ÚLET
19. čt 19 MLADÝ PODZIM – minipře-

hlídka divadla, hudby a videa.
20. pá 18 a 20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ

SODOMY /FK/
21. so 18 a 20.30 BLOOD SIMPLE –-

Zbytečná krutost
22. ne 18 a 20.30 ŽIVOT V OBLOUZNĚNÍ
23. po 18 a 20.30 LUNA PAPA
24. út 18 a 20.30 LUNA PAPA
25. st 18 a 20.30 KORIDA LÁSKY /FK/
26. čt 18 a 20.30 PRAVIDLA MOŠTÁRNY
27. pá 18 a 20.30 FESTIVÁLEK JSEM

SPOKOJENEJ ANEB
DOVOLENÁ S EMILEM
HOLUBEM
- přehlídka pantomimy a pohybového
divadla 

28. so 18 a 21.00 ANDĚLIN POPEL
29. ne 18 a 21.00 ANDĚLIN POPEL
FRIDRICSON
30. po 18 a 20.30 ANDĚLÉ VŠEHOMÍRA
31. út 18 a 20.30 ZIMNICE /ĎÁBLŮV

OSTROV
Představení pro děti:

7. so 15.30 Flinstoneovi 2
8. ne 13.30 Příhody Brouka Pytlíka

14. so 15.30 Z pekla štěstí
15. ne 13.30 Krakonoš a pytlák
21. so 15.30 Princezna ze mlejna II
22. ne 13.30 Jak Žofka pořádala slavnostní

představení
28. so 15.30 Král sokolů
29. ne 13.30 Bolek a Lolek na divokém západě
Divadlo pro děti:

8. ne 16 Červená karkulka – Divadlo ŠUS
15. ne 16 Jak si Krejčík ušil štěstí

Divadlo ERRA
22. ne 16 Kocour v botách

Divadelní společnost ELF
29. ne 16 Ník a kouzelná píšťalka

Divadlo ERRA

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
Na celý říjnový cyklus United Colours of
Akropolis jsou v prodeji výhodné perma-
nentky, které představují úsporu až 47 %!!

3. út 19.30 METAMORPHOSIS (Ra-
kousko, Turecko, Česká republika)

4. st 19.30 TY SYČÁCI, host Václav
Koubek křest CD „Máj v dubnu“ 

5. čt 19.30 SINGSING
6. pá 19.30 DESKOMP (F-Bretaň) +

BRAN *
United Colours of Akropolis
Mezinárodní keltský večer

7. so 20 LEILÍA (Španělsko) *
United Colours of Akropolis

8. ne 19 THE GENITORTURERS
(USA) + APOLLYON SUN ex
Celtic Frost (Švýcarsko) + special
guest

MINIFESTIVAL DIVADLA STOKA 
Kultovní bratislavské divadlo představí nejnovější
produkce dotýkající se témat identity.
10. út 19.30 Z DÁLKY Divadlo Stoka 
11. st 19.30 DNO Divadlo Stoka
12. čt 19 FANFARE CIOCARLIA

(Rumunsko)
13. pá 19 LIQUIDO (Německo) supp.

POST-IT + LETY MIMO
14. so 20 BROTHER RESISTANCE &

RAPSO RIDDUM BAND
(Trinidad a Tobago) *
United Colours of Akropolis

16. po 20 VLTAVA *
17. út 20 NURAK & BAKYT

(Kyrgyzstán) *
United Colours of Akropolis

18. st 20 ECHT! *
19. čt 19.30 Ladislav Klíma: JSEM

ABSOLUTNÍ VŮLE 
Divadelní sdružení J.A.V. (Žilina)

20. pá 19.30 EuroConnections: ZENZILE
(Francie) a HERMAKUTI (ČR)

21. so 19  –123 MIN. + SLUNEČNÍ OR-
CHESTR

23. po 19 K.G.B. - KING GEORGE &
BLUESOLOGY support STAN
THE MAN BLUES BAND

23. po 20 GUANO APES + special guests
POZOR !!! TENTO KONCERT SE
KONÁ VE SKY CLUBu BRUMLOVKA

24. út 20 WALK CHOC ICE * 
křest CD “Rejdit”

25. st 20 ôESKOMORAVSKÁ
HUDEBNÍ SPOLEČNOST *

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

27. 9. Nový Zéland pěšky, na kole a na
mořském kajaku

4. 10. Chile – Cametera Austral (horská kola)

11. 10. Chile – národní parky Patagonie,
18. 10. Libye a Alžírsko
25. 10. Kilimanžáro, safari, Zanzibar

Společnost ECR-CZ s.r.o., jejíž obch. oddělení sídlí na Praze 3, pořádá
po dohodě s M. č. Praha 3 informačně-obchodní akci. Na základě výzvy
policejního prezidenta k „Roku ochrany motorových vozidel“ je nyní na
trh uváděn nový autoidentifikační systém VIN. Firma ECR-CZ získala
homologační osvědčení Ministerstva dopravy k výrobě systému, který
umožňuje jednoduchým způsobem umístit VIN - číslo karoserie - do
skel automobilu. Policejní prezidium považuje leptání VIN do zaskle-
ných ploch automobilu

za jeden z velmi výrazných prvků preventiv-
ní ochrany, který usnadní policii její činnost.
Zájem projevily i pojišťovny, přičemž řada
z nich poskytuje slevu na pojistném. 
Ve dnech 2., 4. a 6. října můžete v konfe-
renčním sále budovy Narex v Malešické
ulici 39, Praha 3 vždy od 14 do 18 h získat
podrobné informace o systému značení
VIN, či tuto preventivní ochranu vašeho au-
tomobilu zakoupit s výraznou slevou. 
Motoristé z Prahy 3 jsou na tuto akci srdečně
zváni! -red-

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
+ kancelářské služby

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

Prevent ivní  o chrana 
motorov˘ch vozidel

KURZY PLAVÁNÍ 
rodinného typu.

Vhodné pro začátečníky od 3 let.
Kurzy budou probíhat v sobotu dopoled-
ne na GJN v Praze 3. INFORMACE na tel.

79 52 284 nebo 0604 34 34 30

◆ 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

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

United Colours of Akropolis
26. čt 20 ALIM QUASIMOV 

(Azerbajdžán) *
United Colours of Akropolis

27. pá 20 PEATBOG FAERIES
(Velká Británie) *
United Colours of Akropolis

28. so 19.30 NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁ-
NEK + AHMED MÁ HLAD *
United Colours of Akropolis

31. út 20 PSÍ VOJÁCI *
Malá scéna:

2. po 19.30 SLUID
9. po 19.30 MIKIHO PUPÍK

15. ne 19.30 Peter Handke: SEBEOBVI-
ŇOVÁNÍ hraje Divadlo M.U.T.

30. po 19.30 Mark Ravenhill: FAUST 
Divadelní bar Dj ‘s denně od 23 h
Výstava ve foyéru:
2. 10. – 5. 11. 
2. ročník mezinárodního výtvarného
sympozia LABE-ELBE, ELBE-LABE

HOSPODA U VYSTŘELENÉHO OKA
U Božích bojovníků 3, Praha 3
zve na pravidelné čtvrteční koncerty v říj-
nu, začátek vždy ve 20 h

5. Sajkedelik Šraml Band
12. Volný Styl + Rohlík Melody Boys
14. so odpoledne - Pacovské Dny
19. Chameleon
26. Baťa a Kalábůf Něžný Beat

Bílá pastelka pro bílou hÛl
K zajištění programů pro těžce zrakově
postižené (především na bezplatný kurz

prostorové orientace a samostatného po-
hybu) poslouží veřejná sbírka, která se po
celé ČR koná ve čtvrtek 12. října - spolu-
pracovníci TYFLOSERVISU (Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých)

v bíločerných tričkách vám nabídnou
originální bílé pastelky.

Prodejce potkáte ve stanicích metra
a v centru Prahy.

JUDr. Zuzana Artnerová
oznamuje, že sídlo její 
advokátní kanceláře 

se nachází na nové adrese:
Vodičkova 17 (3. patro), Praha 1

tel./fax: 96 23 80 93 
e-mail: artner@pha.inecnet.cz 

mobil: 0606 111 388


