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Od 1. 7. 2000 platí nové zákony ohled-
ně vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů. Jde o právní
normy: 1. zákon č. 328/1999 Sb., o obč.
průkazech, 2. zákon č. 329/1999 Sb.,
o cest. dokladech a o změně zák. č.
283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění po-
zdějších předpisů (zákon o cest. dokla-
dech).
Od 1. 7. 2000 tyto doklady vydává ObÚ
Praha 3. Příjem žádostí o vydání ob-
čanského průkazu a cestovního do-
kladu (pasu) i jejich vyhotovení a vy-
dávání zůstanou do konce roku 2000
na stejném místě, tj. Vinohrad-
ská 112, Praha 3. Zde se bude i nadále
provádět přihlášení občanů k trvalému
i přechodnému pobytu. Hodiny pro ve-
řejnost: po, st 8-18 h (bez polední pau-
zy), út, čt 8-12 h, pá zavřeno. 
Od 1. 1. 2001 by se tyto agendy měly
přemístit na adresu Seifertova 51, P-3,
do budovy Obvodního úřadu. Oproti
stávajícímu zákonu o OP dochází smě-
rem k občanům k pozitivní změně. Žá-
dost o vydání OP spolu s potřebnými
doklady může občan osobně předložit
u kteréhokoliv okresního úřadu nebo
obecního úřadu, městského nebo míst-
ního úřadu, v územně členěných statu-
tárních městech u úřadu městského ob-
vodu nebo úřadu městské části, které
jsou pověřené k převzetí žádosti o OP.
Pro občany M. č. Praha 3 tuto činnost
zajišťuje Odbor správní a organizační
ObÚ Praha 3. 
Veškeré informace týkající se problema-
tiky OP a cest. dokladů poskytne tento
odbor na Havlíčkově n. 9, P-3 na tel.
22 116 221 a 22 780 587.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru
správního a organizačního

vyhlašuje výběrové řízení 
na poskytnutí finančních prostředků

k podpoře projektů 

Integrace romské komunity. 
Dotace pro rok 2000 je z programu
socio-integračního soužití s následujícím
zaměřením podporovaných projektů: 
● kulturní, vzdělávací a výchovné

aktivity 
● podpora školských, církevních

a jiných zařízení (klubů, azylových
domů) 

● umělecké aktivity 
● ochrana tradic, kultury a postavení

romské národnostní menšiny 
● publikační činnost (projekt je nutno

doložit odborným posudkem) 
● právní a sociální poradenství.

Přihlášky k podání žádosti je možné
vyzvednout v podatelně ObÚ Praha 3,
Seifertova 51 s termínem odevzdání
nejpozději do 22. 9. 2000 tamtéž.
O rozhodnutí výběrové komise budou
všichni žadatelé písemně vyrozuměni.
Případné další informace 
na tel. 22 116 488, M. Lakatošová.

Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty

Památkově chráněná secesní budova v Bořivojově ulici zahájila 1. 7., po relativně krátké rekon-
strukci, svůj provoz jako čtyřhvězdičkový hotel ARCOTEL Teatrino. Jak sdělil jeho ředitel
R. Rohrwasser, rakouská společnost ARCOTEL Hotels and Resorts provozující dalších 7 hote-
lů tak otevřela svůj první hotel za hranicemi Rakouska. A proč právě na Praze 3? Tato tradičně
bytová čtvrť se podle nich stala působištěm nových firem, se kterými přichází i mnoho mladých
lidí, bují zde bohatý noční život...
A proč název Teatrino? Znamená „malé divadlo“ a vychází tak z původního určení domu, ve
kterém se konaly plesy, taneční kurzy a divadelní představení. Architekt a malíř H. Schreiber
dodal budově z roku 1910 moderní jednoduchý a elegantní ráz a navrhl veškeré vybavení hote-
lu - od koberců až po nádobí. Majitelé sdělili, že jsou pyšní právě na to, že poprvé je ucelená
koncepce pouze od jednoho autora. Všech 35 pracovníků hotelu také nemá uniformy, jak bývá
zvykem, ale civilní oblek, např. džíny, který má navodit ležérní osobní atmosféru. Specialitou
jsou i noviny a ovoce na každém pokoji.
V recepci vás zaujme neobvyklý obraz - pocta osobnostem, které v Praze žily. Je tu např. Kafka,
Seifert, Mozart, ale i prezident Havel. V každém ze 75 pokojů visí také obraz s informacemi
o datu narození či úmrtí těchto osobností. Restaurant Teatrino v divadelním sále nabízí kromě
české kuchyně novinku v pražské gastronomii - tzv. Fusion-cuisine. Tento pro nás zatím nezvy-
klý styl jídel s asijsko-americkými vlivy obsahuje např. ostrá kořeněná jídla či plody moře.
Hotel očekává v září návštěvníky kongresu MMF, jinak tvoří jeho klientelu ze 60 % obchodníci
a dále pak klasičtí turisté. Je vhodný i pro jednání a obchodní obědy, nechybí ani konferenční
sál s moderním vybavením.
A co nabízí nám Žižkovákům? Majitelé zvou k návštěvě restaurace, která má otevřeno od 12 do
15 h a od 18 do 24 hodin, občerstvit se můžete také v baru. Kulturní program v divadelním sále otevře 1. 10. festival Nekonvenční žižkovský podzim koncertem „Arcotel Teatrino zahajuje
na Žižkově“. Se sólisty vystoupí Virtuosi Pragenses Chamber Orchestra s Vivaldiho „Podzimem“ nebo Mozartovou „Symfonií č. 29“. Jinak tu chystají pantomimu či Vánoční slavnosti.
Přejeme Teatrinu dobrý start, stejně tak i kultuře v jeho unikátním a nádherném secesním sále. Text a foto Stáňa Peričová

Začátek školního vyučování: 4. 9. 2000
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2000
Vánoční prázdniny: 22. 12. - 2. 1. 2001
Ukončení pololetního vyučování: 31. 1. 2001
Pololetní prázdniny: 1. 12. 2001
Jarní prázdniny pro Prahu 3: 12. - 16. 2. 2001
Velikonoční prázdniny: 12. - 13. 4. 2001
Ukončení pololetního vyučování: 29. 1. 2001
Hlavní školní prázdniny: 2. 6. - 31. 8. 2001
Začátek školního vyučování: 3. 9. 2001

V době jednání Světové banky a MMF ve dnech 25.-29. 9. 2000 nebude zajištěna výuka
v základních školách. Školy ale zabezpečí školní stravování, chod školních družin apod.
tak, aby byla zajištěna výchovná péče o ty žáky, jejichž rodiče o ni požádají.
Mateřské školy a jesle budou v provozu v běžném režimu. Pokud počet dětí bude v někte-
ré MŠ neúnosně nízký, bude provoz organizován pouze ve vybraných MŠ. Rodiče budou
včas informováni ředitelkou MŠ.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty M. č. Praha 3

Starostové městských částí Praha 2 a Praha 3
za podpory hlavního města Prahy

si vás dovolují pozvat na

Vinohradské vinobraní 2000
katastr obcí Královské Vinohrady a Žižkov

21. září - čtvrtek
13:00 Historický průvod: 

Grebovka - náměstí Míru - náměstí Jiřího z Poděbrad
13:00 - 20:00 náměstí Míru: Vinný trh, 

cigánská cimbálovka Do konce
15:00 - 21:00 TV vysílač Žižkov - Setkání s vínem pod věží

15:00 - 22:00 náměstí Jiřího z Poděbrad: 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Skupina historického šermu Přemyslovci
Neočekávaný dýchánek

Sluneční orchestr
Álom

Krausberry
15:30 - 19:00 ATRIUM, Čajkovského 12 - Archiv vín

Slovácký krúžok Praha (80 Kč)

22. září - pátek
12:00 - 22:00 náměstí Jiřího z Poděbrad

Divadélko „U Panáků“ (pro děti i dospělé)
Ahmed má hlad

–123 minut
Českomoravská hudební společnost

Tata Bojs
14:00 - 21:00 TV vysílač Žižkov - Setkání s vínem pod věží

14:00 - 20:00 ATRIUM - Archiv vín - Slovácký krúžok Praha (80 Kč)
20:00 - Kino AERO, Biskupcova 31 - Burčákový nálet (30 Kč) 
Burčákové očisťovací kůry, ceny lidové pro znalce i neznalce

Obãanské prÛkazy
a cestovní doklady

Mûstská ãást Praha 3

B˘val˘ Národní dÛm pfiivítal první hosty

Prázdniny v novém ‰kolním roceSlavíte zlatou či diamantovou svatbu?

Jako každý rok pořádá Obvodní úřad Praha 3 

v říjnu a listopadu 2000 

oslavy zlatých a diamantových svateb
50 a 60 let trvání manželství.

Pokud i Vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné

jubileum slaví, buďte prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní

číslo: 22 116 349 (Odbor pro kulturu a styk s veřejností -

Marta Valentová) nebo písemně na adresu: Obvodní úřad

Praha 3 - odd. pro kulturu, Lipanská 11, 130 85 Praha 3.

Aktuality
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„Hudbou a pohybem k lepšímu zdraví“
- cvičení pod vedením prof. Jarmily

Radechovské pro ženy i muže každého
věku začne 3. 10. v ZŠ Lobkovicovo nám.

Cvičení bude probíhat každé úterý
a čtvrtek od 17 do 18 hodin. Bližší

informace a přihlášky na tel. 727 43 666
nebo na adrese OS Remedium Praha,

Vinohradská 176, P-3, příp. na e-mailové
adrese: remedium@login.cz.

●

Pro velký zájem rodičů byla rozšířena
provozní doba dětského hřiště Pod

Kapličkou, a to denně od 10 do 18 h.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve 27. 9. na Výročí 100 let od otevření

budovy pro veřejnost - Vstup
ZDARMA.

●

Zájemci o cvičení paměti a pravidelná
setkávání! Hlaste se na tel. 226 461 51

a 2491 9723. Od října bude
v KONTAKTu na Palackého náměstí
v podchodu metra B probíhat Kurz
cvičení paměti. Předběžný zájem co

nejdříve zavolejte nebo přijďte osobně.
●

Zájemci o harmonizační cvičení, 
které zvýší vaši tělesnou i psychickou

odolnost, se mohou hlásit u pí Vomáčkové
v rehabilitačním středisku hotelu Ol-

šanka - tel. 670 92 24.
●

S hlubokou lítostí oznamujeme, že
21. srpna zemřel ve věku 85 let 

Alois Konopický, plukovník letectva v.v.
Narodil se 11. 5. 1915. V roce 1938

uprchl do Polska, aby hájil českosloven-
skou republiku, v r. 1939 přichází do

Francie, kde vstupuje do Cizinecké legie.
Po napadení Francie opouští podle doho-

dy Cizineckou legii a je evakuován do
Anglie. Zde prodělal pilotní výcvik na
bombardérech. V průběhu války se zú-

častnil náletů na různé nepřátelské cíle a
byl mnohokrát vyznamenán. V roce 1993
obdržel od královny Alžběty II. šlechtický
titul. V roce 1995 byl spoluzakladatelem
odbočky Československé obce legionář-
ské na Praze 3, o rok později byl zapsán

do Knihy cti M.č. Praha 3.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Dne 18. 9. v 19 h v kostele sv. Martina
ve zdi otevírá koncert Harmonia

Mozartiana Pragensis s díly Haydna,
Mozarta a Beethovena cyklus 10

koncertů, kterým předchází veřejné
generální zkoušky pro seniory

v různých pražských obvodech za
symbolickou cenu. První je 17. 9. ve

14.30 h v Zrcadlové kapli Klementina, na
Praze 3 pak 6. 1. v Atriu. Vstupenky před
začátkem koncertu, na večerní koncerty

v síti Ticketpro.
●

Od října 2000 proběhne v OS Remedium
Praha cyklus 10 setkání pro seniory pod

názvem „Začít není nikdy pozdě...“ pod
vedením prof. Jarmily Radechovské,
která se nedávno vrátila po 28 letech

z USA. Úvodní setkání proběhne 12. 9.
od 14 do 16 hodin v prostorách Remedia

(Vinohradská poliklinika, 6.p.,
Vinohradská 176), kde se dozvíte

podrobnější informace 
nebo na tel. 727 43 666.

●

Od 5. do 7. 10. se v paláci Žofín, P-1
uskuteční 9. ročník VELETRHU PRO

SENIORY * služby a potřeby pro seniory
* právní poradenství * kosmetika

a poradenství * zdravá výživa
a ochutnávky * měření krevního tlaku

zdarma * odborné přednášky * kulturní
program a mnoho dalšího. Veletrh

proběhne od 10 do 18 h, vstupné 25 Kč.
●

STUDIO ZDRAVÍ nabízí (nejen)
seniorům pobyty a zájezdy, ubytování vč.

bezbariérového, vycházky Prahou
a okolím, pedikúru, rehabilitační cvičení,
masáže, možnost pravidelného stravování

- polední menu za 50 Kč. Informace:
Masarykovo nábřeží 250 (Mánes), P-1,

tel. 90010164, mobil 0604 580509.
●

Svaz důchodců v Praze 3 přeje
svým členům - Ondřejovi

Kinskému a Miloslavě Veselé
k jejich významným narozeninám,
které oslaví v ZÁŘÍ, hodně zdraví

a osobní pohody do dalších let.

ze dne 28. 6. 2000
souhlasila
● s prodloužením termínu na odevzdání
návrhů na soutěž Vítkov do 15. 11. 2000
● s odvoláním současné ředitelky ZŠ Pe-
runova, P-3 Mgr. M. Maškové na její
vlastní žádost a se jmenováním Mgr.
J. Kubíčeho ředitelem výše uvedené školy
na základě konkurzního řízení
● s uzavřením smlouvy s firmou Jídelny
A. Lankische na nájem nebytových prostor
jídelny a kuchyně v DPS Roháčova, P-3 od
1. 8. na 3 roky za tabulkové nájemné
● s uzavřením nájemní smlouvy na nebyt.
prostory v domě Vinohradská 112/1889
v Praze 3 na dobu určitou do 31. 12. 2000 za
podmínek, které byly sjednány Policií ČR
zrušila
● Odbor sociálních věcí a zdravotnicví
ObÚ P-3 ke dni 31. 7. 2000 
zřídila
● Odbor sociálních věcí ObÚ P-3 ke dni
1. 8. 2000 a oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel Odboru správního
a organizačního ObÚ P-3
jmenovala
● pí Bc. I. Čapkovou vedoucí Odboru so-
ciálních věcí ObÚ P-3 dnem 1. 8. 2000
● pí Bc. I. Čapkovou do funkce tajemnice
zdravotní a sociální komise M.č. P-3 ke
dni 1. 8. 2000
pověřila
● Správu komunálního majetku P-3, a.s.
k dokončení volných prostor průchodu
v Kubelíkově ulici u prodejny Julius Meinl

ze dne 25. 7. 2000
vzala na vědomí
● přidělení účelové dotace ve výši 80 tis.
Kč z programu Integrace romské komunity
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek pro výběr firmy na vybavení
místností 2. a 3. patra v objektu Seifertova
51 kancelářským nábytkem
● dohodu o vydání 1/2 budovy čp 1894

s odpovídajícím podílem poz. č.1601
v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 23, kterou uza-
vřel Bytový podnik v P-3 v likvidaci s Ru-
dolfem Žaludem
● uznání dluhu ze strany ŽDHA, spol.
s r.o., který má vůči M.č. P-3, který vyplý-
vá ze smlouvy o poskytnutí peněžních
prostředků
● návrh nájemní smlouvy mezi Junior klu-
bem Na Chmelnici a ŽDHA, spol. s r.o.
o nájmu nebytových prostor k administra-
tivnímu zajištění činnosti Junior klubu Na
Chmelnici
● návrh nepojmenované smlouvy mezi Ju-
nior klubem Na Chmelnici zakládající prá-
vo Junior klubu Na Chmelnici užívat pro-
story divadla Paláce Akropolis pro své
kulturní působení
souhlasila
● s výzvou více zájemcům na vybavení in-
teriéru Ošetřovatelského domova Habrová
schválila
● kupní smlouvu se Sběrnými surovinami,
a.s. na převod pozemku p.č. 2639/106
v k.ú. Žižkov
● znění nájemní smlouvy na pronájem jí-
delny a kuchyně v DPS P-3

doporučila OZ M.č. P-3
● schválit uzavření dohody o společném
záměru s účastníky M.č. P-3, ŽDHA, spol.
s r.o., společníky ŽDHA, spol. s r.o. soli-
dárně, Junior klubem Na Chmelnici
● schválit uzavření smlouvy o zřízení zá-
stavního práva mezi M.č. P-3 a ŽDHA,
spol. s r.o.
● schválit uzavření nepojmenované
smlouvy mezi M.č. P-3 a společníky
ŽDHA, spol. s r.o., jejímž obsahem je zá-
vazek M.č. P-3 postoupit pohledávku za
ŽDHA, spol. s r.o. a závazek společníků
ŽDHA, spol. s r.o. upravit za to společen-
skou smlouvu ŽDHA, spol. s r.o. tak, aby
byl zaveden nový orgán - dozorčí rada
společnosti, a aby M.č. P-3 měla právo mít
v dozorčí radě své zástupce
● schválit uzavření smlouvy o postoupení
pohledávky mezi M. č. P-3 a p. Hurdou

Obvodní rada

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 11. 9.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 18. 9.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 25. 9.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 4. 9.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 11. 9.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 18. 9.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Sudoměřská 25. 9.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 4. 9.

Okruh C termín přistavení

9. Náměstí Barikád 11. 9.

10. Jeseniova u č. 143/1515 25. 9.

11. V Zahrádkách/Květinková 4. 9.

Okruh D termín přistavení

12. Na Vrcholu/V Domově 11. 9.

13. Koněvova/V Jezerách 18. 9.

14. Buková/ Pod Lipami 54 25. 9.

15. Křivá 15 - vedle domu 4. 9.

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, uvedeného
v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici vždy od po 14 h do čt 16 h. Úklid a výmě-
nu 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

Pokud jste nedostali do schránek 
Radniční noviny, volejte agenturu 

MANON tel. 627 95 17, která zajistí 
dodatečné doručení RN.

V termínech 12. 9. a 28. 11. 2000 můžete do při-
staveného sběrového vozidla odkládat:
Barvy - baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů -
čistící prostředky - fotochemikálie - hydroxidy - chemiká-
lie - kosmetiku - kyseliny - léky - lepidla - nádobky od sp-
rejů - 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 Květinko-
vá-V Zahrádkách, 18.40-19 h křižovatka ulic Na Vrcholu-V Domově

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA

1. Roháčova 42/301, 60,- Kč/m2/měsíc, 77,8 m2, I. kat., 1+3, 1. patro
2. Slezská 119/1426, 60,- Kč/m2/měsíc, 67,0 m2, I. kat., 1+2, 2. patro
3. Šrobárova 21/2460, 60,- Kč/m2/měsíc, 52,9 m2, I. kat., 1+2, 1. patro
4. Táboritská 24/16, 60,- Kč/m2/měsíc, 44,6 m2, I. kat., 1+2, 3. patro
Prohlídka dne 5. září 2000 od 9 do 10 hodin.

Tyto byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu
Obvodnímu úřadu Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou „Výběrové ří-
zení-byty“. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového
řízení 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 pře-
dem (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 8. 9. 2000 v 15
h - podatelna Obvodního úřadu Praha 3, Seifertova 51. Výběrové řízení bude vyhodnoce-
no Obvodní radou Městské části Praha 3. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude píse-
mně informován do 30 dnů ode dne zasedání Obvodní rady M.č.Praha 3.

Dne 12. listopadu 2000 se budou konat volby do Senátu Parlamentu České republiky.
M. č. Praha 3 je součástí volebního obvodu 26, pro který jsou volby vyhlášeny. Volby se
uskuteční dle novely zákona o volbách do Parlamentu ČR č. 204/2000 Sb., kterým se mě-
ní zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a některé další zákony. Vzhledem
k tomu, že 1. 7. 2000 vstoupil v platnost nový zákon o občanských průkazech č. 328/1999
Sb., nový zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. a nový zákon o evidenci obyva-
tel č. 133/2000 Sb., dovolujeme si vás upozornit na některé skutečnosti: 1. Žádný dosud
platný občanský průkaz (ani občanský průkaz typu „knížka“) nelze prodloužit, musí být
vydán nový. 2. Potvrzení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu nenahrazuje žádný
osobní doklad. 3. Cestovní pasy, které se vydávají ve lhůtě kratší než 30 dnů, se vystavují
s platností na jeden rok za správní poplatek 600 Kč.
Pokud máte zájem se jako volič dostavit do volební místnosti, zkontrolujte si své osobní
doklady, zda jsou platné. V průběhu volebního dne budou zajištěny služby pro voliče Od-
borem matrik a Odborem správním a organizačním Obvodního úřadu Praha 3.
Veškeré informace týkající se voleb do Senátu Parlamentu České republiky vám bu-
dou od 11. září 2000 sděleny na tel. 2278 0587.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru správního a organizačního

Vytvořit pro děti příjemné a podnětné prostředí, co nejvhodnější k dětským hrám, je důle-
žitý úkol, který si naše městská část vytýčila a postupně také naplňuje. Úpravy hřišť a vý-
stavba nových je však limitována omezenými finančními prostředky. M. č. Praha 3 uvol-
nila pro letošní rok na opravy a údržbu stavebních prvků a parkového mobiliáře částku 1
083 tis. Kč. Z této sumy Odbor zeleně a ochrany prostředí hradí mimo jiné i zakoupení
a instalaci herních prvků do parků v ceně 93 tisíc Kč. A o co jde konkrétně? Mladší děti
jistě potěší nový kolotoč nebo houpadla na pružině na sídlišti Chmelnice (mezi ulicemi
Luční a Křivá) a dřevěná houpačka se dvěma sedátky bude sloužit návštěvníkům parku
u vinohradské nemocnice. Na podzim budou obnoveny a doplněny dřevěné hračky na
dětském hřišti v parku na Žižkově náměstí. Z výše uvedené částky však budou čerpány
i finanční prostředky na likvidaci devastací, které bohužel každoročně působí naši bezo-
hlední spoluobčané. Jen v loňském roce jsme vydali na opravy zničeného a poškozeného
parkového mobiliáře a herních prvků částku 416 tis. Kč !
A ještě jedna novinka na závěr. Rodiče i jejich ratolesti již jistě ocenili nově upravené dět-
ské hřiště ve východní části parku na vrchu Vítkově (nad Kališnickou ulicí). O realiza-
ci tohoto projektu se však zasloužil Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy,
který je správcem parku. Již od jara letošního roku tak mohou děti skotačit například na
pohyblivé lávce, pergole nebo lávce s kmitajícími trámky. Nezapomnělo se ani na nej-
menší děti, které zde jistě rády při svých hrách využijí nový stůl s pískem.

Ing. Jarmila Vališová, OZOP ObÚ Praha 3 a redakce

Pražská plynárenská, a.s., oznamuje, že ve dnech 4.-22. 9. 2000 bude v Praze 3
u odběratelů kategorie domácnosti provádět odečty spotřeby zemního plynu.
Na základě odečtů bude zákazníkům vyúčtována spotřeba plynu za období duben 1999 až
září 2000. Přesný termín musí odečítač avizovat vývěskou, popř. vhozením lístku do
schránky, nejméně s třídenním předstihem. Pracovníci provádějící odečty jsou povinni se
prokázat identifikačním dokladem odečítače označeným logem Pražké plynárenské, a.s.,
a na požádání i občanským průkazem. Každý odečítač zkontroluje výrobní číslo, umístě-
ní a funkčnost plynoměru, zapíše stav ke dni odečtu a označí plynoměr kontrolní znám-
kou. Správnost zaznamenaných údajů stvrdí zákazník svým podpisem. Z tohoto důvodu
PP, a.s., žádá všechny své zákazníky o jejich přítomnost u odečtu, i když je měřicí zaříze-
ní na volně přístupném místě. Pokud nebude odečítači z různých důvodů umožněn přístup
k plynoměru při jeho první návštěvě, určí náhradní termín odečtu, o němž bude odběrate-
le informovat tiskopisem „Oznámení“. Na lístku budou uvedena rovněž telefonní a faxo-
vá čísla, na která budou moci zákazníci stav plynoměru nahlásit i touto formou.

Marie Kubíková, tisková mluvčí Pražské plynárenské, a.s.

Koncem března měli obyvatelé Domů s pečovatelskou službou (Roháčova 24-26 a Kráso-
va 4) díky iniciativě REMEDIUM Praha 3 možnost prodiskutovat na společném setkání
v klubu seniorů všechny problémy, které je tíží. Nejvíce stížností však podávali obyvatelé
z Roháčovy ulice, a to na nevhodné chování kolemjdoucích, zejména mužů, kteří celo-
denně využívali přilehlého neoploceného parčíku jako veřejných záchodků. Tento poze-
mek - zeleň i lavičky - navíc devastovali pejskaři, ve večerních hodinách pak i místní vý-
rostci. Obyvatelé DPS, kterým měl parčík sloužit především, se mu proto raději vyhýbali.
Vše se změnilo poté, co se zástupkyně starosty Milena Kozumplíková na místě seznámila
se situací, přislíbila pomoc a slib také dodržela. Dnes se podél pozemku DPS ze Sabinovy
ulice zelenají nové keříky, trávník a celá souvislá zeleň je proti poškození chráněna níz-
kým plotem. Celkový pohled na parčík se změnil k nepoznání a ke spokojenosti všech.

Rada obyvatel DPS Roháčova 24-26

SKM Praha 3, a.s.,
domovní správa
č. 2 oznamuje, že
nový vchod do
provozovny je
nyní z vnitrobloku
domu
Blahoslavova 4.
Stavbu realizovala
firma RENO s.r.o.
dle návrhu ing.
arch. J. Rymeše.

M. ã. Praha 3 disponuje voln˘mi byty Volby do Senátu PâR

Dûtská hfii‰tû a jejich obnova

P O D ù K O V Á N Í

Odeãty spotfieby zemního  plynu

Dětské hřiště na vrchu Vítkově - za budovou Raiffeisen stavební spořitelny - je příjemnou 
oázou klidu Foto Eva Horníčková
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Na náv‰tûvû u... v˘tvarníka ZdeÀka Smetany

● Dnes se lidé k Žižkovu rádi
hlásí, stalo se to jakousi mó-
dou. Jaké to bylo za vašeho
dětství?
Rodičům vděčím za to, že mě
přivedli na svět právě na Žižko-
vě, že jsem se dožil pětasedmde-
sátky pak své ženě, která o mě
již 50 let pečuje. Můj rodný dům
byl čtyřpatrový činžák na rohu
Jeseniovy a Budovcovy ulice
a už jen ve vzpomínkách existu-
je mozaikový vchod s nápisem
Salve a dveře s vyřezávanými
motivy ptáčků. Na rozdíl od le-
gend, které dnes šíří spíše nepa-
mětníci, já vím, že Žižkov mého
dětství byla poklidná čtvrť, kde
se lidé znali, a tak si dávali na
svém chování záležet. Na dvor-
cích se zpívalo - maminky větši-
nou nechodily do práce, bylo
tam mnoho cukrářů, úslužných
hokynářů, řezníků a vzorných
policajtů. To byli většinou legio-
náři z 1. světové války, kteří vy-
bojovali republiku, a tak si ji
chránili. Pečovali i o kvalitu
a čistotu mozaikových chodní-
ků. Já dodnes na ulici nezahodím ani papírek, protože jednou jsem
to jako malý udělal a hned mně někdo zaťukal na rameno - ma-
jestátní strážník jen mlčky ukázal na zem... Oni i metaři byli fajno-
ví, měli pěkné manšestrové obleky a považovali si, že jsou „u ob-
ce“. Každý toho svého znal. Početné parky pak střežili hlídači, kteří
na bodec na konci hole napichovali pohozené papírky.
● Vaše paní je také rodilá Žižkovačka...
Ona bydlela ve Všehrdově ulici, naproti tehdy slavné Bezovce, za
jejíž ohradou byl ráj pro děti. Také pilně chodila do žižkovské so-
kolovny v dnešní Koněvově ulici. (Zde se oba manželé neubrání
vzpomínce na výtečné výrobky uzenářů pánů Uxa a Klokočníka
hned naproti sokolovně - pozn. red.) Potom navštěvovala obchod-
ní školu Gremia ve Štítného ulici a zde jsme také, v Masarykově
síni, oba jako malí žáčci hráli ochotnické divadlo. Tehdy jsme
o sobě ještě nevěděli.
● Kam jste chodil za zábavou?
Mým dvorním kinem byla Deklarace na Komenského náměstí. Za
kačku dvacet každou sobotu kovbojka s hudebním doprovodem
gramofonu. Na to se nezapomíná.
● Pro budoucího výtvarníka jistě sehrála důležitou roli škola...
Měl jsem to štěstí, že na reálce na Sladkovského náměstí mě učil

kreslení výtečný medailér a sochař
prof. Kužel. Soustředil skupinu
prý talentovaných žáků a díky je-
mu ze dvou ročníků vzešli výtvar-
níci akad. mal. Kadrnožka, sochař
Zoubek, vynikající tvůrce plakátů
Šebek, režisér Remeš či scénograf
Dittrich a já. Idylu mého mládí bo-
hužel ukončila 2. světová válka.
Němci nás vysídlili ze škol, někte-
ří z nás pracovali ve válečném prů-
myslu, dřeli v Německu nebo do-
konce po náletech odváželi mrtvé.
Doba tichého Žižkova, kdy se v zi-
mě na ulicích sáňkovalo, kdy měl
v Jesenince auto jen knihař pan
Růžička, byla tatam.
● Myslíte si, že dnešní děti bu-
dou na své rodiště také s láskou
vzpomínat?
Žižkov se hodně změnil, ale já
věřím, že jednou o něm budou
také snít jako o svém báječném
rodném městě. Tahle část Prahy
si to zaslouží a já jí to ze srdce
přeji.
● Přejděme k vaší tvorbě. Kře-
mílkovi je dnes přes 30 let, co
bylo před ním?

Zabýval jsem se avantgardní animovanou filmovou tvorbou, urče-
nou zejména pro festivalové přehlídky. Ty filmy se promítly, zar-
chivovaly a celá ta spousta práce přišla vniveč, protože se to
k běžnému divákovi nedostalo. To mě štvalo. Když jsem pak začal
pracovat na Křemílkovi, byl jsem moc rád, že to je pro konkrétní-
ho diváka, pro děti. Další filmy jako například Všehochlup, Voda
čerstvosti a Drátovat, flikovat vznikly při práci na Večerníčcích,
abych nezdětinštěl.
● Vím, že malířské náčiní jste zcela neodložil ani dnes. Na čem
nyní pracujete?
Ještě nedávno mě doslova uhnal hudební dramaturg a nyní i spiso-
vatel Emil Šaloun, abych mu udělal výtvarné návrhy k jeho po-
hádkám o skřítku Racochejlovi. Nakonec se pro televizi natočilo
26 dílů. A právě teď jsem dodělal knížku Štaflík a Špagetka, vyšli
všichni Rákosníčci, Křemílek a já už se teď vpodstatě nechystám
na nic. Svádím se sebou boj, abych už nemusel nic dělat. Nemá se
to říkat, ale každý den, který člověk v mých letech stráví prací,
moc rychle uteče. Ale když mám chuť, udělám třeba grafický list -
nejraději mám techniku suché jehly - jen tak, pro radost.

Text a foto Eva Horníčková

Animátor, režisér a scénárista animovaných filmů pro děti i dospělé Zdeněk Smetana (26. 7. 1925) se dnes namísto
náročné filmové tvorby věnuje ilustracím převážně pro nakladatelství Albatros. Jeho Večerníčky (Rákosníček a hvězdy,
Štaflík a Špagetka, Béďa rošťák, Malá čarodějnice, skřítek Racochejl, Radovanovy radovánky) však na televizní
obrazovce stále patří k těm nejoblíbenějším, například na letošním 40. festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně se jeho
Křemílek a Vochomůrka z Pohádek z mechu a kapradí umístili v divácké anketě o nejoblíbenější filmovou postavičku na
3. místě. Na filmových festivalech posbíral 10 zlatých cen, má za sebou 30 samostatných výstav a řadu ilustrovaných knih.
S manželkou Věrou sice žije již 20 let mimo centrum, ale ve vzpomínkách se k rodnému Žižkovu stále vrací.

Urbanisticko-architektonickou soutěž na zpracová-
ní návrhu uspořádání a využití vrchu Vítkov vyhlá-
sila k 15. květnu 2000 Městská část Praha 3 ve spo-
lupráci se Společností Praha 2000, v.p.s., hl. m.
Praha, Ministerstvem kultury ČR a Českou komo-
rou architektů.
Cílem soutěže je oživení vrchu Vítkov - novým využi-
tím prostoru a atraktivními cíli, které by doplnily po-
třeby obyvatel města a přitáhly i mimopražské ná-
vštěvníky. Úkolem pro soutěžící je také najít další
komunikační vstupy, které by příznivěji propojily Vít-
kov s okolními čtvrtěmi a centrální částí města. Jed-
ním z příjemných i ekologických způsobů dopravy na
Vítkov by mohla být lanová dráha.
Přestože je soutěž již v plném proudu, pro ty, kteří by
se ještě chtěli přihlásit, připomínáme, že si mohou
soutěžní podmínky vyzvedávat vždy ve středu v 9 až
17 h v kanceláři sekretáře soutěže, redakce Radnič-
ních novin, Lipanská 7, Praha 3, tel. 221 163 93.
A příznivá zpráva nakonec: termín odevzdání soutěž-
ních návrhů byl prodloužen do 15. listopadu 2000.

-red-

4. ročník hudebního festivalu 
pod záštitou MK ČR a M.č. Praha 3
20. září – 17. listopadu 2000
Zakladatel a umělecký garant Jiří Hošek

● 24. 9. v 15 h FIBICH VE FIBICHOVĚ ULICI 
- Světové výročí UNESCO - Zahrada u Starého židovského hřbitova,
Fibichova 2 (Za nepříznivého počasí se překládá do Koncertního sálu
Hudební školy hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9), PROGRAM: Fibich,
Smetana, Dvořák, Ostrčil - Ch. Kluge - soprán (SRN), J. Mrázek - tenor,
M. Hrachovinová - umělecký přednes, J. Pakandl - klavír

● 27. 9. v 15.30 h SLAVNÍ UMĚLCI ODPOČÍVAJÍCÍ
NA OLŠANECH

- Koncert v kostele sv. Rocha - Olšanské nám. a vycházka po Olšanských
hřbitovech s výkladem, PROGRAM: Fibich, Foerster, Smetana, Suk,
Blodek, Dvořák - Penguin Quartet - smyčcové kvarteto, J. Smolka -
hudební historik. Vstupné dobrovolné - bez rezervace

● 30. 9. v 19.30 h DÁMA Z PAVLAČE
- Prodejna Svět spánku - Bořivojova 13, PROGRAM: Soudničky Františka Němce
z předválečné Prahy v podání herečky Libuše Švormové a staropražské písničky,
M. Balejová - zpěv, J. Hošek - akordeon

● 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, Kateřina Horáková - zpěv, ruční zvonec taku
● 10. 10. ve 20.00 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
Předprodej a programové brožury v prodejně T.T.T. - Táboritská 26, tel/fax
6277131. Vstupenky v místě konání pouze hodinu před začátkem koncertu!
Aktuální zpravodajství: www.zizkov.cz./festival

Všudedobře,
aledoma...

Dovolenou si vždy snažím užít co nejvíce. Mým ideálem je bloumat po lese, pořádně si
zaplavat, nasbírat pár léčivých bylin na zimu, občas něco zavařit, přečíst knihu, na kterou
jsem dosud nenašla čas, a pokud se mi to podaří, tak nedělat vůbec nic. Avšak o co více si
takto užívám, o to krušnější bývá návrat zpět do tvrdé reality. Odjezd domů proto oddalu-
ji co nejvíce, protože si už dokážu představit, co mě čeká. Nevím, kdo vymyslel úsloví
Všude dobře, doma nejlépe, ale jeho nadšení rozhodně nesdílím. Mé doma mě po návratu
z lesů, polí a luk připadá příliš stísněné a obýval-li ho po dobu mé nepřítomnosti některý
z členů rodiny, také náležitě poznamenané. Byt mě vítá dosti rezervovaně a rozhodně mě
ani v nejmenším nehodlá šetřit. Každá místnost vydává kruté svědectví o nedávných
a mně většinou zcela neznámých činnostech, které tu hojně probíhaly. Jejich pozůstatky
na mě vyzývavě hledí a poťouchle vyčkávají. V takových chvílích si opakuji úplně jinou
poučku, kterou však nelze dost dobře zrealizovat - Všude dobře, a proto je nejlepší tam
zůstat. Nedávno jsem četla, že podle lékařských výzkumů by se měli pracovníci po návra-
tu z dovolené v práci šetřit a alespoň týden se v klidu aklimatizovat. Jinak prý hrozí velmi
nebezpečný tzv. podovolenkový stres. Předpokládám, že tento režim by měl platit i pro
navrátilce pobývající opět v rodinném kruhu. Ráda bych tedy pro zachování zdravého ro-
zumu našeho národa uvedla do praxe Zákon o klidovém režimu. Každý, kdo by právě do-
končil dovolenou na zotavenou, by se ve vlastním zájmu viditelně označil visačkou Neru-
šit! Takový pracovník by pak nejméně
týden pouze vyprávěl své nedávné zážitky,
maximálně vařil kávu a telefonoval svým
známým. Doma by pak jen přihlížel čilému
ruchu a kmitání zbytku rodiny a jak jinak -
vyprávěl, vařil kávu a pochopitelně telefo-
noval svým známým. Takto zotaven po do-
volené na zotavenou by jistě po celý rok po-
dával nebývalé a uznáníhodné výkony ku
prospěchu svému i všech ostatních. A to už
je pádný argument pro můj návrh. Pevně
proto věřím, že ho podpoříte i vy. Ještě je
čas!
P.S. Nebudete-li si vědět rady s výrobou vi-
sačky, rozhodně nevolejte v září, to budu
jen vyprávět, vařit kávu a ...

Eva Horníčková

Termín soutûÏe vyuÏití vrchu Vítkov prodlouÏen

NEKONVENâNÍ ÎIÎKOVSK¯ PODZIM

Na naší radnici se sešli všichni členové poroty - mezi nimi také Milan Knížák
a arch. Ivan Vavřík - se zájemci o soutěž

Do zajímavého interiéru Památníku, který však není zahrnut do této soutěže, bylo možné nahlédnout například při červencovém setkání
se zástupci občanského sdružení Vítkov. Na snímcích jsou běžně nedostupné prostory. Na prvním je místo, kde stával katafalk s nabalza-
movaným tělem Klementa Gottwalda, na druhém je místnost, ve které byl pravidelně upravován.

Foto Martin Potměšil

Foto Stáňa Peričová

�

�

Marta Balejová zpívá
na loňském festivalu
šansony Edith Piaf

Foto archiv J. Hoška
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Hospůdka na Křížku praskala letošní horký srpen ve švech. Jedinečný výhled na Prahu,
příjemně spojený s posezením u vychlazeného piva nebo limonády, si nenechá ujít žádný
znalec těchto končin. Začátkem srpna tady na jednom z tradičních hudebních večerů za-
hrála i legenda českého bigbítu Vladimír Mišík s Olinem Nejezchlebou a dalšími členy
své kapely. Stáňa Peričová

V úterý 8. 8. proběhlo ve
Slapech slavnostní zahájení
rekonstrukce domu, ve kterém
vznikne chráněná domácnost
pro lidi s mentálním
handicapem. Sbírka, která
před prázdninami proběhla
pod názvem Akce cihla,
přinesla přes 2,4 milionu
korun. Ty pokryjí rekonstrukci
přízemí. Podkroví, kde mají
být především ložnice, se
dokončí po zajištění dalších
potřebných financí. První
obyvatelé by se měli
nastěhovat v dubnu 2001.

PORTUS, Spálená 5, P-1, tel.
24 92 07 18, www.cihla.cz

Po ukončení sbírky se na
Můstku sešly tisíce
symbolických cihel

MùSTSKÁ POLICIE
● Úřední hodiny na okrsku MP v Domažlické 9, P-3, tel. 22 72 16 72:
denně vč. sobot a nedělí 9-10 h, 15.30-16.30 h a 19.30-21 hodin. V pří-
padě nepřítomnosti strážníka na okrsku se můžete se svými podněty,
připomínkami a upozorněními obracet na Obvodní ředitelství Měst-
ské policie Praha 3, které se přestěhovalo do Cimburkovy 18. Ředite-
lem je zde Bc. Dušan Machoň, tel. sekretariát 22 781 910, 22 782 508 (24 hodin), fax
22 781 928, přestupkové oddělení 22 783 034.
● ÚSPĚŠNÝ ZÁSAH - Dne 21. 6. ve 22.40 h operační středisko Obv. ředitelství MP
Praha 3, ihned po telefonickém oznámení, že ve Štítného 8 došlo ke rvačce několika osob,
vyslalo dvě hlídky sloužící noční směnu. Po příjezdu na místo byl v restauraci nalezen
v obličeji silně krvácející muž, kterého fyzicky napadli tři muži. Hlídky MP všechny tři
násilníky omezily na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení
na zdraví a předaly k dalšímu šetření na MO PČR Lupáčova 11, Praha 3.
● Na základě poznatků strážníků a stížností občanů týkajících se neutěšené dopravní situ-
ace v ul. Táboritská, Seifertova, Koněvova, Husitská a Vinohradská je strážníky MP pro-
váděna zvýšená hlídková činnost se zaměřením na řešení dopravy v klidu. Zejména se
jedná o postihování přestupků nedovoleného stání na chodníku a nerespektování do-
pravní značky zákaz zastavení. Za tyto přestupky je strážník oprávněn uložit řidiči mo-
torového vozidla blokovou pokutu až do výše 1000 Kč.

Bc. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

● Pracovníci SKP OŘP Praha 3 v červnu zdokumentovali trestnou čin-
nost pana M. Č. a následně sdělili na OÚV Praha 3 obvinění z trestného

činu loupeže a trestného činu krádeže (dle ust. § 247 odst. I, písm. a, d)
trestního zákona), spáchaného ve spolupachatelství pro tyto skutky: Na za-

stávce MHD odcizil pod pohrůžkou napíchnutí žloutenky injekční stříkačkou mobilní tele-
fon. V Mahlerových sadech pod Žižkovským vysílačem odcizil spolu s K. W. igelitovou
tašku s mobilním telefonem, peněženku i s doklady a klíče. K. W. však byla poškozenou
následně zadržena a poté byl přivolanou policejní hlídkou dopaden i M. Č.
● V červnu se také podařilo zadržet J. K. a dokázat mu celkem 31 vloupání a krádeží spá-
chaných od loňského prosince do března t.r. Obviněný se zaměřil na krádeže v zahrádkářské
kolonii, vloupání do sklepů, kanceláří, prodejen a restaurací. Způsobil škodu přesahující
1 250 000 Kč. Do objektů vnikal převážně rozbitím oken nebo vypáčením dveří či mříží.
Nyní je umístěn ve vazební věznici Pankrác a jeho případ zpracovává OÚV v Praze 3.

Paní Maslejová z Prokopovy ulice by chtěla prostřednictvím Radničních novin poděkovat starostovi
Milanu Českému za přání k jejím kulatým narozeninám: Dostala jsem mnoho gratulací od příbuzných
a přátel, ale blahopřání z radnice Prahy 3 mě potěšilo nejvíce. Mám radost z toho, že se zde věnuje pozornost
i té starší generaci. Přání jsem jako ukázku vstřícného přístupu k seniorům i jako inspiraci poslala dceři až
do severních Čech. Myslím si, že tamním občanům by takováto milá pozornost jistě také udělala radost.

●

Paní Vomáčková ze Šikmé ulice se v dopise vrací ke Komplexní údržbě komunikací v místě jejího byd-
liště: ... V nedávných parných dnech se v našich ulicích vůbec neobjevil kropící vůz a starší lidé proto nemoh-
li vyjít ven do rozžhavených ulic. Zato 6. 6., kdy celou noc pršelo, naší ulicí kropící vůz projel... Má snad náš ObÚ tolik peněz, aby nero-
zumně plýtval dnes tak drahou vodou?...
O odpověď jsme požádali Josefa Krause z Odboru dopravy a energetiky: Kromě komplexní údržby komunikací 2000, která probíhá
3x ročně podle již uveřejněného harmonogramu a která je plně zajišťována a hrazena Technickou správou komunikací hl. m. Prahy,
v každé ulici M. č. Praha 3 provádí a hradí TSK pravidelné strojní čištění vozovek, a to na všech komunikacích 1x měsíčně, a zároveň
i splach vozovek s četností 1x týdně. Veškeré tyto služby vykonávají pracovníci podniku Pražské služby, a.s., podle předem daného plánu
a za každého počasí. Harmonogramy jsou k dispozici na Odboru dopravy a energetiky ObÚ P-3, Seifertova 51. Plnění prací kontrolují
a jsou za ně odpovědni pracovníci TSK. Za velmi horkých dnů zařizuje a hradí TSK ještě kropení a mlžení pouze některých vybraných ko-
munikací M. č. P-3 - jedná se však pouze o hlavní komunikace. K odpovědi dodáváme na vysvětlenou, že je tedy třeba rozlišovat mezi
pouhým mlžením a tzv. splachem, kdy se nečistota z ulic odstraňuje prudkým proudem vody bez ohledu na počasí. Naopak po dešti jsou
nečistoty uvolněnější a tedy lépe odstranitelné.
Pisatelka se také zajímala o úklid chodníků v okolí Šikmé ulice. Na to nám opět odpověděl J. Kraus z ODE našeho obvodního
úřadu: Úklid chodníků provádí v Šikmé ulici 1x týdně fa Komwag, a.s., a pouze tuto službu hradí M. č. P-3. Úroveň úklidu kontrolují
pracovníci našeho Odboru dopravy a energetiky, odpovědnost nesou vedoucí pracovníci firmy. Eva Horníčková

● Od 1. 7. 2000 je v platnosti vyhláška MPSv ČR č. 73/2000 Sb.,
která upravuje vydávání a výměnu průkazů mimořádných výhod.
Dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP-P, vydané před l. 7. 2000, platí
po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 3l. l2. 200l.
Dobu platnosti nového průkazu upravuje ustanovení § 86 odst. 3
a 4 zákona o sociálním zabezpečení, od data jeho vydání může či-
nit: - u občana ve věku do 20 let nejvýše 5 let, - ve věku mezi
20 a 50 lety nejvýše l0 let, - ve věku nad 50 let bez omezení.
Platnost průkazu mimořádných výhod končí: • uplynutím doby
v něm vyznačené • ohlášením jeho ztráty nebo krádeže • odnětím mi-
mořádných výhod • smrtí občana • rozhodnutím příslušného orgánu.
Ten rozhodne o neplatnosti průkazu mimořádných výhod v přípa-
dě, je-li průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou neči-
telné nebo je porušena jeho celistvost anebo dojde k podstatné
změně podoby občana. Pokud někdo úmyslně zničí, poškodí nebo
zneužije průkaz mimořádných výhod či poruší jinou povinnost sta-
novenou zákonem o sociálním zabezpečení, dopustí se přestupku.
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do l0 000 Kč. Za vydání
nebo výměnu průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně po-
stižené osoby je stanovena výše poplatku dle položky 8a Sazebníku
správních poplatků: • vydání průkazu mimořádných výhod pro těž-
ce zdravotně postižené občany 30 Kč • vydání nového průkazu mi-
mořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany z důvodu
zničení či ztráty průkazu 50 Kč.
Vydání průkazu: Po nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí
mimořádných výhod, předložení fotografie a dokladu o zaplacení
správního poplatku vydá obvodní úřad průkaz mimořádných vý-
hod.
Výměny průkazů budou v souladu s čl. XV zákona č.360/l999 Sb.
probíhat na ObÚ Praha 3, Odbor sociálních věcí, l. p., místnost č. ll4
pro tyto osoby: • občan, který má trvalý pobyt v Praze 3 • je držitel
mimořádných výhod - I. stupně - TP, II. stupně - ZTP, III. stupně -
ZTP-P • nemá stanovenou kontrolu posudkové služby v průběhu ro-
ku 2000 a 200l • v případě, že se nemůže dostavit držitel mimořád-
ných výhod sám, může pověřit jinou osobu plnou mocí.
Výměna proběhne od l. 9. 2000 do 3l. 12. 200l vždy v pondělí
9–12 h a 14–18 h a ve středu 8–12 h a 14–17 h podle tohoto harmo-
nogramu:
Rok narození Termín

-  l930 září, říjen, listopad 2000
l93l -  l940 únor  2001
l94l -  l950 březen 2001
l95l -  l960 duben  2001
l96l -  l970 květen 2001
l97l -  l980 červen 2001
l98l -  2000 červenec - listopad 2001

Upozorňujeme výtvarné umělce, kteří bydlí, pracují či studují v Pra-
ze 3 nebo k ní mají blízký vztah, že stále mají možnost
zúčastnit se I. ŽIŽKOVSKÉHO
VÝTVARNÉHO SALONU, který proběhne
od 15. září do 1. října 2000 ve výstavní síni
Atrium, Čajkovského 12, Praha 3.
Můžete zde vystavit jeden obraz, kresbu, grafi-
ku, plastiku - objekt nebo obraz a plastiku. Dílo
musí být adjustováno tak, aby se dalo bez pro-
blémů instalovat. Nutno uvést jméno autora, název,
rok vzniku a rozměr. O zařazení díla a o jeho instalaci roz-
hodne výběrová komise. Při předání díla zaplatí účastník instalační
poplatek 200 Kč, který bude v případě nevystavení díla vrácen. Díla
se přijímají 8. a 11. září vždy od 10 do 14 hodin v Atriu u sekretáře Salonu, k vyzved-
nutí budou po ukončení salonu 3.- 5. 10. v budově ObÚ Praha 3 na Havlíčkově nám. 9.
Informace odd. pro kulturu ObÚ, Havlíčkovo nám. 9, tel. 22 116 350 nebo ATRIUM,
tel. 627 04 53. -red-

Je‰tû k ÏiÏkovskému salonu

Zaãala rekonstrukce domu z Akce Cihla

Pí‰ete nám...

INFORMACE 
pro tûÏce zdravotnû

postiÏené obãany

Do 10. září můžete v budově Raiffeisen stavební spořitelny na Koně-
vově třídě navštívit výstavu obrazů Jiřího Černického. Absolvent
VŠUP a AVU ke svým obrazům dodává: „... napadlo mě, že nás ob-
raz může v jistém slova smyslu zbavit samoty, což se o holé architek-
tuře říci nedá. Tak jsem začal malovat klasické obrazy do architek-
tury budoucnosti.“ Foto archiv Raiffeisen stavební spořitelny

K nejpoužívanějším oficiálním řečem EU dnes patří angličtina
a francouzština. Dokumenty EU jsou v Bruselu překládány do je-
denácti jazyků, tedy úředních řečí v 15 členských zemích. Po vstu-
pu České republiky do EU se k nim připojí také čeština. Bruselští
úředníci se ji sice nebudou muset učit, pro občany ČR to však bu-
de mít konkrétní dopad. Dokumenty Evropské unie jsou totiž pře-
kládány do všech oficiálních jazyků, a tak např. na internetu budou
všechny informace překládány i do češtiny.
Malá informovanost o dění v EU je u nás dnes do značné míry za-
viněna tím, že 45 % populace mluví pouze česky. Rozhovor v ang-
ličtině je schopno vést pouhých 15,1 % obyvatel, tři čtvrtiny Če-
chů se nedomluví ani německy, francouzsky či španělsky. Země
EU mají před námi velký náskok - například v Nizozemí mluví
anglicky téměř 70 % obyvatel. Ani naši vysokoškoláci na tom ne-
jsou lépe - zatímco v tuzemsku mluví anglicky pouze 33 % absol-
ventů, v Nizozemí se anglicky domluví již 50 % středoškoláků. -red-

âe‰tina dal‰ím úfiedním
jazykem EU

�

POLICIE âR informuje

Jednu z typických žižkovských ulic - Rokycanovu - proměnili jed-
noho letního dne filmaři na pravou italskou... S. Peričová

S sebou přineste: • občanský průkaz občana těžce zdravotně po-
stiženého • fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod
o rozměrech 35 x 45 mm může být barevná nebo černobílá a musí
odpovídat současné podobě občana • dosavadní průkaz mimořád-
ných výhod • 30,- Kč (poplatek za výměnu průkazu) • rozhodnutí
o přiznání mimořádných výhod.
Prosíme o dodržování uvedených termínů, aby byl zajištěn do-
brý průběh při výměně uvedených průkazek.

● Novelizací § 22 zákona č.l02/2000 Sb., o pozemních komunika-
cích již od l. 7. 2000 nepodléhají poplatku za užití dálnice,
rychlostní silnice a jejich úseků motorová vozidla používaná
k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kterým byly
přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (s výjimkou postiže-
ných úplnou nebo praktickou hluchotou), pokud držitelem moto-
rového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká
(§ 116 obč. zákoníku) - za předpokladu, že ve vozidle je přepravo-
vána oprávněná osoba. Dále již nemusí být vybavena speciálně
upravenou nálepkou motorová vozidla užívaná k přepravě nezao-
patřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádo-
rem nebo hemoblastosou, pokud rodiče pobírají příspěvek na pro-
voz motorového vozidla dle zvláštního předpisu. Oddělení
sociální péče ObÚ 3 již proto nebude vydávat zvláštně upravenou
dálniční nálepku pro přepravu těžce zdravotně postižených osob.
V případě kontroly policie musí uživatel vozidla předložit platný
průkaz ZTP, ZTP-P nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na pro-
voz motorového vozidla. Doporučuje se také, aby vozidla přepra-
vující po dálnicích tyto osoby byla vybavena znaky O2a nebo
O2b podle vyhl. MV č.99/l989 Sb. 
Případné informace získáte na tel. 22 116 452.

Věra Hlubíková, vedoucího oddělení sociální péče



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. Zajet si sem
můžete i pro kočičí dámy a pány.
� PES - kříženec německého ovčáka s dobrmanem, čer-
ný s pálením, kratší srst a větší velikost, na krku měl staho-
vací kovový obojek. Stáří 1,5 roku. Nalezen na Vinohradech.
� PES - kříženec pudla s jezevčíkem, černé barvy, asi de-
setiletý. Do útulku přišel v zanedbaném stavu se zplstnatělou
srstí, musel být ostříhán. Nalezen na Vinohradech.
� FENA německého ovčáka, asi 10 let stará, s nečitelným
tetováním v uchu. Nalezena na Žižkově.
� FENA německého ovčáka, devítiletá, přítulná a posluš-
ná, čistotná - vhodná i do bytu. Její původní majitel zemřel.

Kdo mû chce?

7-8/2000 Strana 5

Karel Steiner
1895 - 1934

V letošním roce mnozí fotbaloví fanoušci
jistě vzpomenou nedožitých 105. naroze-
nin tohoto svého času všemi sportovními
rubrikami uznávaného hráče. Mnohoná-
sobný internacionál vyrostl na Letné, v ro-
ce 1912 ho získala do svých řad Viktoria
Žižkov z SK Bubeneč jako mladého ho-
cha, v letech 1921 až 1927 hrál ve Spartě,
které prokázal skvělé služby, zejména při
zájezdu do USA v roce 1926. Poté se opět
vrátil do Viktorie Žižkov, na jejíž někdejší
prostředí měl nejhezčí vzpomínky. Byl
hlavní oporou mužstva a přičinil se o jeho
slávu i o to, že v roce 1928 získala Vikto-
ria Žižkov mistrovský titul. V reprezentaci
začínal se Seifertem, nejčastěji hrál ve
dvojici s Hojerem, Pernerem, později
s Ženíškem a Burgrem. Přesto, že byl

K. Steiner považován za pomalejšího hráče, byl dokonalým technikem a stratégem a také vy-
nikajícím střelcem branek z velké vzdálenosti. Mezi hráči byl pro svou skromnou povahu
velmi oblíben. Kromě fotbalu měl však ještě dvě velké lásky - divadlo a sbírání odznaků. Mí-
val dlouhá léta předplatné v Národním divadle a v činohře na Vinohradech. Ani na zájezdech
nevynechal jedinou příležitost navštívit představení slavných herců v evropských velkoměs-
tech, i když textům jejich rolí ne vždy rozuměl. Ze všech zájezdů si také přivážel spoustu od-
znaků, takže časem shromáždil velkolepou kolekci, která se bohužel nedochovala. Viktorii
Žižkov zůstal věrný až do své náhlé, předčasné smrti v roce 1934, kdy se již připravoval na
mistrovství světa v Římě. V Karlu Steinerovi, kterému nebylo ještě ani 40 let, ztratila česko-
slovenská kopaná jednoho z nejlepších obránců naší fotbalové historie.
Karel Steiner má hrob na Olšanském hřbitově v části za kaplí sv. Rocha (odd. VI. č. 10b-
233).

Podle materiálů Václava Nožičky zpracovala Eva Horníčková
Foto Běla Nožičková a archiv autora

V domě č. 520/5 ve Štítného ulici, vybudovaném r. 1875 stavite-
lem Hodanem, byl původně zřízen hostinec U rytíře Dalimila, po-
zději zvaný U Jana Lucemburského, s velkou taneční síní a balko-
ny neobvyklého typu. Kolem r. 1883 vyvstala pro rozrůstající se

obci potřeba zbudovat kapli, a tak dům koupil za 31 000 zlatých
Spolek pro vystavění katolického kostela v Žižkově. Hostinec byl
zrušen a taneční síň dal spolek přestavět na kapli (dnešní jeviště
a hlediště divadla), zasvěcenou Panně Marii. Avšak po slavnost-
ním vysvěcení kostela sv. Prokopa v r. 1903 začíná kapli využívat
především školní mládež. V témže roce je zahájena adaptace této
obecní budovy a přístavbou třetího patra Žižkov získává další
školní budovu. (Úprava byla svěřena stavebnímu radovi města
Jos. Bayerovi.) Umístěno je zde klasické gymnázium, které sou-
peří s c.k. státní reálkou na Sladkovského náměstí. Na českém
gymnáziu učí přední odborníci, např. filolog A. Šetelík, orientalis-
ta F. Tauer, literární historik V. Kovařík, češtinář J. Hostovský
a F. Smrčka. V r. 1912 se gymnázium stěhuje do nové budovy
v Libušině (dnes Kubelíkově) ulici a na čas se tu usídlí Veřejná
obchodní škola Grémia pražského obchodnictva v Žižkově, zalo-
žená v r. 1911. Ředitelem byl dlouhá léta Josef Vančura. V r. 1919
se kaple ruší a v jejích prostorách je postaveno pódium pro osvě-
tové účely. V r. 1920 se zde nově otevírá Síň T. G. Masaryka (po r.
1948 Síň lidové umělecké tvořivosti, později Žižkovské divadlo),
ve které proběhne řada kulturních akcí. V r. 1924 sál dostane stálé
jeviště, v r. 1927 provede arch. Chvojka zásadní přestavbu. Po-
slední z důležitých úprav byla v r. 1995 rekonstrukce jeviště vč.
přistavěné forbíny. Od r. 1992 zde má domovskou scénu Divadlo
J. Cimrmana, název Žižkovské divadlo Járy Cimrmana je
z r. 1996. V Masarykově domě, jak se celému objektu říká, sídlí
i Základní umělecká škola - výtvarné směry. Její historie začí-
ná rokem 1964, kdy se sem stěhuje Lidová škola umění s obory
hudebním, výtvarným a literárně-dramatickým. Toto spojení se
však neosvědčilo, a tak roku 1969 vznikly dvě samostatné LŠU,
jedna s oborem výtvarným a literárně dramatickým a druhá s hu-
debním a tanečním (v r. 1987 se přestěhovala do nové budovy na
Koněvově ul. 214). V této podobě pracují obě školy dodnes, od
r. 1989 však již pod změněným názvem Základní umělecká škola.

Eva Horníčková a Mgr. Helena Vavrušková, odd. kultury
Foto archiv redakce

● 18. po 14-16 h ŽIVOT PŘINÁŠÍ KRIZI x KRIZE
PŘINÁŠÍ ŽIVOT 
Povídání s PhDr. Danielou Knoppovou-Vodáčkovou a se
všemi, kteří věří, že životní krize může být i užitečná
● 19. út 14-16 h JAK SE ŽIJE SENIORŮM V AMERICE
Aktivizační program pro seniory s profesorkou Jarmilou
Radechovskou.
● 21. čt 14-16 h JAK SE VYZNAT VE SVĚTĚ

Povídání s Michaelou Richtrovou o Občanské poradně
a o tom, jak vám může poradna pomoci v obtížné životní si-
tuaci.
● 19-21 h HUDEBNÍ VEČER
Naslouchání s příznivci a pro příznivce REMEDIA
PRAHA.
● 22. pá 10-13 h INDIÁNSKÉ RÁNO
Veselé kreslení pro rodiče a děti s Janou Trojánkovou.

Osamostatněním pobočky Hudební školy hl. m. Prahy v roce 1955 vznikla na Žižkově Zá-
kladní hudební škola. V roce 1962 začaly působit LŠU s obory hudebním, výtvarným, ta-
nečním a literárně dramatickým, po roce 1969 se tento rozsáhlý celek rozdělil na obor vý-
tvarný a literárně dramatický a obor hudební s tanečním. Ty po přejmenování na
Základní umělecké školy působí dodnes - v září tedy oslaví své 45. výročí.
Škola s hudebním a tanečním oborem se mnohokrát stěhovala, nikdy neměla vlastní budo-
vu, kam by se vešli všichni učitelé. Nyní má sídlo na Koněvově 214 a další pracoviště. Na
700 žáků vzdělává 35 pedagogů - spolu s hudební naukou vyučují zpěv, hru na klavír, hou-
sle, violu, violoncello, kytaru, akordeon, flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, po-
zoun, tubu a bicí nástroje. Studiu předchází přípravná hudební výchova pro žáky 1. tříd ZŠ
a pro talentované předškolní děti. V tanečním oboru působí dvě pedagožky - jedna se za-
měřuje na klasický balet, druhá na moderní tanec. Na škole vznikla velmi úspěšná komor-
ní seskupení, dívčí pěvecký sbor, smyčcový orchestr a velký dechový orchestr. Jak řekl je-
ho vedoucí Lubomír Novák, orchestr vzpomíná letos 30. výročí vzniku. Ze skromných
začátků v obsazení 8 členů se rozrostl na dnešních 50 ve věku od 13 do 26 let. Členy jsou
žáci a absolventi ZUŠ, studenti ZŠ, SŠ, VŠ a učebních oborů. Vznikla tu trvalá přátelství,
dokonce i manželství, jejichž děti dnes rodiče do ZUŠ opět vodí. Orchestr vystupuje něko-
likrát do roka také na zlatých svatbách na radnici, a to již od roku 1970! L. Novák se svěřil:
„Toho si moc cením. Když vidíme, jak páry procházejí radnicí a často pláčou dojetím, je to
pro naše mladé hráče velký podnět...“ Orchestr může účinkovat také na důležitých akcích
naší městské části - umí jak pochody či hymny, tak i slavnostní fanfáry.
Na evropském Svátku hudby 21. 6. zahrál v Riegrových sadech (původně měli vystoupit
i na nám. Jiřího, ale tam bylo toho dne 36stupňové vedro a návštěvníci se raději uchýlili
do milosrdného stínu kaštanů). Tady předvedli svůj nový repertoár - výběr z Abby i fil-
movou hudbu. Orchestr absolvoval stovky koncertů v Praze, ale i ve Francii, Polsku,
Německu, Estonsku, Švédsku či Slovensku. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních fes-
tivalů, úspěšný byl v rozhlasové soutěži Concerto Bohemia či loňském Kmochově Kolí-
ně. Podílel se na natáčení filmu „Jen ho nechte, ať se bojí“ nebo americkém „Fatherland“.
Řada absolventů zvolila hudbu za svoje povolání, je členy České filharmonie, Symfonic-
kého orchestru Českého rozhlasu, Státní opery. Pracují také jako učitelé ZUŠ, rozhlasoví
redaktoři, zvukoví mistři apod.
L. Novák, který působí na této škole již od roku 1959, řekl závěrem: „Cílem není jen vy-
chovávat profesionály, ale hrát spíš pro radost. Někteří vydrží, někteří ne. Učil jsem kdysi
7letého chlapce, který je dnes váženým lékařem nemocnice Pod Petřínem. Hudba se jim
stává průvodcem v životě...“
Ať se tedy ZUŠ na Koněvově ulici daří a nemusí se stále potýkat s problémy s ekonomic-
kou prosperitou a vhodnými prostorami pro svou práci.

Lubomír Novák, vedoucí dechového orchestru ZUŠ a Stáňa Peričová

Toto Infocentrum sociální pomoci hl. m. Prahy otevřelo koncem ledna 2000 na Palac-
kého náměstí Městské centrum soc. služeb a prevence hl. m. Prahy. Za šest měsíců čin-
nosti se na něj obrátilo 1217 klientů (1599 rad a informací). Nejvíce jich přišlo zatím
v červenci, rekordní zájem stále zaznamenává bezplatná právní poradna. Početnou skupi-
nou, přicházející pro aktuální informace o sociál. a zdravot. službách a aktivitách pro vol-
ný čas, jsou také senioři a handicapovaní. Najdete tu kontakty na organizace, sdružení
a adresář zdravot. a sociál. služeb na území hl. m. Prahy. Od 28. 8. začne opět každé út ve
14-18 h a každý pá ve 14-16 h přijímat klienty bezplatná právní poradna. V rámci Týd-
nů duševního zdraví připravují od 11. do 15. 9. širokou nabídku bezplatných poraden
- také k drogovým závislostem, poradnu pro seniory a handicapované, dne 13. 9. ve
14–18 h poradnu pro ženy po ablaci prsu. Proběhne také výstava výrobků z chráněných
dílen pro duševně nemocné klienty. V současné době se jedná o možnosti konzultací k ši-
kaně v zaměstnání - konkrétní termíny budou upřesněny v internetových novinách kon-
cem srpna.
● Městské centrum aktualizuje adresář sociálních služeb na území hl. m. Prahy.
Jestliže vaše sdružení, organizace, skupina či aktivita chce být uvedena, je třeba
v KONTAKTU vyplnit dotazník - volejte 226 461 51, příp. MCSSP tel. 697 12 87, l. 30.
Aktualizovaný adresář by měl být po dokončení přístupný na internetu.
● Pro ty, kteří se chtějí zbavit starších oděvů, domácích přístrojů, nádobí, spacích
pytlů, dětských postýlek, hraček, povlečení a domácích předmětů, máme výborný tip:
Můžete je i bez vyčištění předat v dobročinném bazaru ve Spytihněvově 6 v Praze 2 -
pod Nuselským mostem (tram. 24 a 18). Příjem a výdej humanit. sbírek a jednotl. darů od
občanů je: po a pá 9-14 h, út, st, čt 12.30-17.30 h, tel. 43 88 33. Darované věci se po vy-
čištění dostávají do azylových domů, ústavů soc. péče, k uprchlíkům a bezdomovcům atd.
Banku oděvů a domácích předmětů, spotřebičů a přístrojů neustále doplňuje OS
DIAKONIE Úpice.
KONTAKT, 128 00 Praha 2, Palackého n. - podchod metra B, tel. 22 6461 51, 2491 9723,
infokontakt@volny.cz -sp-

Život 90 je sdružením seniorů a jejich přátel, jehož cílem je
umožnit seniorům aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním
domově tak dlouho, jak je to jen možné.
Hlavním místem je dům Portus, který mimo jiné nabízí: půjčo-
vnu kompenzačních pomůcek, široký sortiment levného oble-
čení v Senior bazarech, klub dobrovolníků, dopravu speciál-
ním mikrobusem, desítky zájmových skupin - výtvarné, cizí
jazyky, tělocvik, turistika.
Seniorská linka důvěry a sociální pomoci je v provozu 24 ho-
din denně a 7 dní v týdnu. Máte problémy, jste v krizi, cítíte se
opuštěni, zemřel vám partner, hledáte spřízněné duše, nebo ná-
plň volného času ? Zvedněte sluchátko a zavolejte na Senior
telefon: 22 22 17 71.
Areíon - dispečink rychlé pomoci na telefonech 24 921 851,
24 917 003 • poskytuje službu tísňového volání (klienti mají
ve svém bytě zařízení, které umožnuje v případě nouze spojení
s dispečerem) • pečovatelskou a ošetřovatelskou službu • zdra-
votní poradny. -red-
Bližší informace získáte v recepci Domu Portus, ul. K. Svět-
lé 18, 110 00 Praha 1 nebo na tel.: 22 22 10 73-5

Ol‰any - ostrovy klidu a umûní Kulatiny ZU· na Konûvovû

Zajímavá nabídka KONTAKTu

Humanitární organizace pro seniory

PROGRAM T¯DNE PRO DU·EVNÍ ZDRAVÍ

Z  H I S T O R I E  N A Š I C H  Š K O L
Základní  umûlecká  ‰kola  ·t í tného

Mužstvo Československa na olympijských hrách v Antverpách v r. 1920 (K. Steiner je 5. zleva)

REMEDIUM PRAHA, Vinohradská 176 - 6. patro, Praha 3
18. - 22. září 2000

� �
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V˘sledky ãlenÛ Sportovního klubu Z· Jeseniova
● Mistrovství republiky juniorů 5.-6. 7. v Jablonci n. Nisou
3. místo: P. Hnízdil - dálka (717), 2. místo: P. Hnízdil - trojskok
(14,66), 1. místo získala a mistrem ČR v kat. juniorů se stala šta-
feta 4x100 m (43,40): Z. Hnízdil, P. Hnízdil, M. Šána, P. Kolda
● Mistrovství republiky ve vícebojích 22. - 23. 7. v Praze
2. místo: juniorka J. Korešová - sedmiboj (4473 b.)
● Mistrovství ČR žactva 1. - 2. 7. v Třinci
3. místo: E. Trnečková - oštěp (31,82), 2. místo: M. Máchalová -
200 MPŘ (30,67)
● V mezistátním utkání ČR, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko
juniorů 1. a 2. 7. v Olomouci reprezentovali z našeho klubu ČR
P. Hnízdil (dálka, trojskok) a J. Švojgr (disk).

●

Zájemci o atletiku od 11 let mohou přijít první zářijový týden
vždy odpoledne na hřiště ZŠ Jeseniova. Milan Gála ml.

Jak se říká, zopakovat vítězství je těžší, než vyhrát poprvé. Dív-
kám z Pohybového studia H v Biskupcově ulici č. 17 se to poda-
řilo. Už podruhé se staly mistryněmi České republiky v moderním
tanci juniorů. Ve věkové kategorii dospělých, kde byly nejmlad-
ším souborem s průměrným věkem 16 let, se účastnily poprvé
a hned získaly krásné třetí místo a vybojovaly si tak postup na
mistrovství světa, které se bude konat v listopadu v Maďarsku. Do
soutěží se letos poprvé zapojily i děti ve věku do 12 let a vybojo-
valy stříbrnou medaili.
Snad tyto úspěchy přilákají do řad Pohybového studia H i chlapce.
Za pár dnů začíná nový školní rok, který přinese mladým taneční-
kům nemálo tvrdé práce a potu. Tak ať jim hodně úspěchů přinese
i nastávající taneční sezona. -hv-

Pfiekvap ení  jménem Lupáãova
Koncem školního roku tradičně kulminují sportovní soutěže základních škol o Pohár starosty, do nichž se letos aktivně zapojilo 1216
žáků našich škol. V přehazované žákyň 7. tříd si nejúspěšněji počínala ZŠ Lobkovicovo n., která v turnaji neztratila ani set.
● Žáci a žákyně z 1. až 5. tříd testovali své běžecké dovednosti ve štafetovém závodě na oválu Sportovního areálu Pražačka. V kat. prv-
ňáků běželo nejrychleji družstvo ZŠ n. Barikád, družstva ZŠ n. Jiřího dominovala v kat. 2.-3. a 4.-5. tříd. Běžela smíšená družstva -
3 chlapci a 3 dívky v libovolném pořadí, každý závodník 1 kolo. Malí běžci většinou svůj první závod nesmírně prožívali, překypovali
nadšením, nesmírnou radostí i nervozitou či slzami.
● Dlouhodobý turnaj v kopané žižkovských škol skončil nečekaným pořadím - překvapivě zvítězili chlapci z Lobkovicova n., kteří ve
finále porazili ZŠ Lupáčova 3:1. Favorité turnaje (ZŠ Chmelnice a ZŠ n. Jiřího) obsadili „jen“ 3. a 4. místo. Premiéra nevyšla Gymnáziu
Pražačka, jehož hráči se do černého netrefili ani jednou, ale ze své sítě lovili míč třicetkrát.
● Vyvrcholením celoroční sportovní aktivity je tradičně Sportovní den žižkovských škol. Aktivně se zapojilo 505 dětí a na stupně vítě-
zů vystoupili: Haška ze ZŠ n. Jiřího a Štysová ze ZŠ Jeseniova ve sprintu na 60 m, dále Papírník a Stromková (oba ZŠ Chmelnice) na
100 m.
● Družstva ZŠ Jeseniova (mladší) a ZŠ Pražačka (starší žáci a žákyně) dominovala ve štafetovém závodě 10 x 1 kolo. V turnaji smíš.
družstev žáků 5. tříd ve vybíjené mělo nejvíce přesných zásahů družstvo ZŠ n. Barikád, smíšená družstva ml. žáků a žákyň soupeřila
i v turnaji ve streetballu. Nejpřesnější střeleckou mušku prokázali vítězové ze ZŠ Lupáčova.
● Slavnostní tečku za Sportovním dnem učinila premiace vítězů celoroční soutěže o Pohár starosty Prahy 3. Z rukou 1. zástupce sta-
rosty Vl. Holzknechta převzala putovní pohár ZŠ Lupáčova, jejíž prvenství je překvapivé a obdivuhodné. Loni byla devátá se 137 body
a letos první s 343 body. První čtyři školy obdržely finanční prémii a během školního roku všichni medailisté Poháru dostávali diplomy
a velké propisovací tužky s emblémem poháru - sponzorský dar ObÚ Praha 3. Do turnajů se zapojilo 10 628 žáků ze základních škol
z Prahy 3.

F iná ln í  p ofiadí  Poháru  starosty  Prahy  3
1. ZŠ Lupáčova - 343 bodů, 2. ZŠ Jeseniova - 304,5, 3. ZŠ n. Jiřího - 289, 4. ZŠ Lobkovicovo n. - 287, 5. ZŠ Chmelnice - 260,5, 
6. ZŠ Pražačka - 200, 7. ZŠ n. Barikád - 194, 8. ZŠ Chelčického - 192,5, 9. ZŠ Vlkova - 143, 10. ZŠ Perunova - 119, 11. ZŠ Havlíčko-
vo n. - 110, 12. ZVŠ Slezská - 25,5.

Album v í tûzÛ
1993-94 ZŠ Lobkovicovo n., 1994-95 ZŠ Chmelnice, 1995-96 ZŠ n. Jiřího, 1996-97 ZŠ Jeseniova, 1997-98 ZŠ Jeseniova, 1998-99
ZŠ Jeseniova, 1999-00 ZŠ Lupáčova. -vk-

Toto otevřené mistrovství ČR v silničním běhu se koná 8. 10. 2000, start je na 13. kilo-
metru E 15 v Běchovicích, cíl v Praze na Žižkově. První startují muži příchozí I. v 9.30 h.
Nově bude zavedeno automatické měření dosažených časů pomocí elektronických čipů,
upevněných v obuvi. Ty obdrží závodníci po složení zálohy 500 Kč (pořadatelé prosí
o platbu bankovkami v této hodnotě) v závodní kanceláři. Kancelář bude otevřena v so-
botu 7. 10. od 14 do 18 h v YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1 a v neděli 8. 10. od 7.30 h v jí-
delně výzk. úst. v Běchovicích. Vzhledem k elektronickému měření času je nutné podat
přihlášky předem, a to buď písemně na adresu: Odd. atletiky PSK Olymp, Za Císařským
mlýnem 1063, 170 00 Praha 7, faxem 02/6143 3530 (uzávěrka je 2. 10. a je nutné si vy-
zvednout startovní číslo a el. čip ve start. kanceláři), nebo osobně v kanc. závodu v sobo-
tu 7. 10. v YMCA (účastníkům z Prahy doporučujeme přihlásit se již v sobotu). Bezpro-
středně před závodem je ještě možné přihlásit se v kanc. závodu v neděli 8. 10. od 7.30
h v Běchovicích (nutno však uhradit zvýšené startovné - 150 Kč). Závodní kancelář bude
uzavřena 1 hod. před startem jednotl. kategorií! PaedDr. Josef Šaman, ředitel závodu

Sokol Praha-Královské Vinohrady nabízí
v sokolovně v Riegrových sadech pravidel-
nou, soustavnou a odbornou péči dětem
všech věkových kategorií. V dnešní době
nejrůznějších civilizačních onemocnění
zde cvičenci najdou sportovní a zdravotní
fit-programy pro udržení kondice a pro
zdravý vývoj i rehabilitaci a relaxaci, ale
také možnost společenského vyžití. 
• Oddíl rodičů a dětí (út a čt od 16 do 17 h)
- hry, zábavné cvičení, výuka rytmu, prvot-
ních návyků intonace i jednoduchých dět-
ských tanců při klavíru • Oddíl předškol-
ních dětí (út a čt od 17 do 18 h) - cvičitelé s nejvyšší kvalifikací zde učí děti
samostatnosti a hudebně-pohybovým dovednostem, děti se účastní „závodů“ v gymna-
stických i atletických disciplínách • Oddíly mladšího a staršího žactva (6-15 let) se dělí
na dívky (po a st od 17 do 19 h) a na chlapce (út a čt od 18 do 20 h) - zpřesnění všestran-
ného cvičení, plavání, dívky se účastní gymnastických a atletických soutěží, chlapci se
věnují hodinu týdně míčovým hrám • Sokol nabízí jak cvičení pro dorost (floorball pro
dorostence, aerobik pro dorostenky), tak aerobik a kondiční cvičení pro dospělé, ale
i zdravotní tělocvik, rehabilitační a kondiční cvičení a plavání pro seniory. Kromě toho
Mikulášskou, Šibřinky, Akademii... Ale zajděte se do sokolovny v Riegrových sadech ra-
ději podívat sami. Eva Horníčková, ilustrační foto archiv redakce

Ve čtvrtém kole I. Ligy mužů, která proběhla 3. 6. v Plzni v SK Bacardi, se borci tohoto
klubu umístili na skvělém druhém místě, stejně tak i v celkovém bodování. Jinak po
IV. kole vedou SK Bacardi Plzeň. V květnové oblastní soutěži přípravky, kadetů, juniorů
a II. ligy mužů získal Boxing Club Žižkov první místo v přípravce a v kadetech. Celkově
jsou po XIV. kole na velmi dobrém 4. místě. -sp-

·tafeta z Jeseniovy
je mistrem âR

Opût první na Mistrovství
âR v moderním tanci !

Sp ortování  na‰ ich  ‰kol

Sport

104. roãník Bûchovice-Praha

Sokol nabízí „Dûtsk˘ den“ dvakrát t˘dnû

Boxing Club ÎiÏkov stále boduje

Člen SK ZŠ Jeseniova Petr Hnízdil (nar. 1981), český juniorský re-
prezentant v trojskoku

Klub vodní sporty Pražačka sídlí na Praze 3 v ulici Za Žižkovskou vozovnou 17. Klub
pracuje již od dubna roku 1996. Dětem od 5ti let je určena plavecká přípravka, ve které
se učí jednotlivé plavecké styly, obrátky a startovní skoky. Trénink pod vedením kvalifi-
kovaných trenérů probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 18.15 hod. Na přípravku navazuje
plavecký oddíl, který reprezentuje KVSP na všech plaveckých závodech po České repub-
lice. Oddíl trénuje každé pondělí až čtvrtek od 19 hod. Pro všechny od 10 do 99 let, které
láká svět pod vodou, je určena škola potápění, zaměřená na odbornost PADI. Kurz zahr-
nuje ploutvové plavání, vodní záchranářství a potápění s přístrojem. Na přípravný kurz
navazuje odbornost OPEN WATER DIVER - základní potápěčský kurz, ADVACED
OPEN WATER DIVER - pokročilý potápěč, RESCUE DIVER - potápěč záchranář
a DIVER MASTER - potápěč průvodce. Všechny tyto kurzy lze zakončit odbornou
zkouškou. Trénink je vždy v úterý a čtvrtek od 17.30 pod vedením kvalifikovaného in-
struktora. Členský příspěvek pro výše uvedené kurzy činí 1700 Kč na pololetí. V součas-
né době KVSP přijímá nové členy, ale neváhejte dlouho, kapacita bazénu je omezená. 
Informace o kurzech plavání poskytne p. Hora 697 21 74, o kurzech potápění
p. Richter 697 01 21, 0603 509 293. Těšíme se na vás. Jiří Richter

Malá ‰kola potápûní

Z loňského ročníku krátce
před cílem
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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.

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 palivaPavel 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

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

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

■ Prodám malý pomníček s obrubou na
Olšanech - levně. A. Bulková, DPS Rohá-
čova 26, P-3

■ HLEDÁM k občasnému pronájmu
zařízený domek, chatu, pokoj poblíž
Prahy na víkendové pobyty s dětmi. 
Tel. 22 780 705, 22 782 816

■ PEDIKURA i u zákazníka.
Tel. 697 31 60

■ Koupím ALMÁRKU tzv. chlebovku
i mírně poškozenou. Tel. 88 66 10 večer 

■ TŠ Tallent nabízí * výuku tenisu pro
děti od 2. 10. po celé Praze * pronájem
tenisových kurtů v areálu pražského
Výstaviště v Holešovicích. 
Info: 24 91 54 57

■ 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, ve ČT
10-12.30 i ST. Cena 700 Kč/měs., flétna
250 Kč. Tel. 572 20 274, 0602 253 735

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

■ KURÝR - odvezu, přivezu. Auto
combi. Tel.: 697 43 22 (zázn.)

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

■ Koupím autíčka různých firem i kra-
bičky 0604/988 481

■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ loko-
motivy a vagony v jakémkoliv stavu
nebo jenom součástky a příslušenství,
tel. 227 201 86 nebo 0602 659 885

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

■ LAKÝRNICKÉ PRÁCE - fládrová-
ní. Tel.: 697 43 22 (zázn.)
■ Zednické a obkladačské práce.
Tel. 24 25 39 36, 0603/369 881
■ MALOVÁNÍ - TAPETOVÁNÍ.
Tel. 697 60 78
■ Prod. dveře - různé, pův. kazetové, ple-
chové aj., bílá umyvadla - levně, WC mí-
sy, splachovače. Tiskopisy - platné 2-5
Kč/blok, 20x40 cm 2 Kč/blok 100 listů na
poznámky, pro děti na čmárání.
Tel. 22 71 25 08, 0604 45 85 46

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

■ Pronajmeme rozestavěný půdní byt
v Praze 3 cca 150 m2.
Tel. 900 31 939, 0604 988 481

■ Zedník hledá malý nebytový prostor,
starý Žižkov. Tel. 0604 832 890

■ Nabízím k pronájmu 50 až 800 m2 sklado-
vé či výrobní plochy, rampa, výtah, 30 km
východně od Prahy. Tel. 0203677 628

■ Hledáme pronájem kancelářských
ploch 100-120 m2.
Nabízejte, prosím, na tel. 22 51 77 00-1

■ Vyměním st. byt 2+kk, 45 m2, II. kat.
v přízemí, levný nájem za větší, ne maji-
tel. Doplatek možný. Vše zařídím.
Tel. 900 48 736

■ Pronajmu nebyt. prostory 90 m2, P-3,
Pod Lipami.Tel. 0602 958 416

■ Pronajmeme dílnu asi 50 m2 s WC
příp. i příst. 14 m2 v Praze 3 od září.
Tel. 900 319 39

■ Pronajmeme dvě garáže á 16 m2

/možno i jednotlivě/ ul. Pod Lipami, P-
3. Rozměry 5,90 d, 2,75 š, 2,40 v. Cena
150 Kč/m2/měsíc. Informace p. Babjak
83 086 500

■ Přenechám zahradu v zahr. kolonii,
P-3, podsklepená chatka, skleník, voda,
oploceno, cca 750 m2. Tel.: 644 13 92 (ve-
čer)

INZERCE

OZNÁMENÍ

Biskupcova 71, Praha 3, informace na 
tel.: 7177 0532 (den), 644 05 36 (večer)
ŽENY A DÍVKY:

• AEROBIK
• STEP AEROBIK
• POSILOVÁNÍ
• FORMOVÁNÍ POSTAVY
ZÁPIS 4. a 5. 9. od 16 do 19 hod.

DĚTI A MLÁDEŽ:

• MODERNÍ A SCÉNICKÝ TANEC
• BALETNÍ PRŮPRAVA
• SOUTĚŽE A VYSTOUPENÍ
Výuka 2 x týdně út a čt
1. a 2. třída: 14.00 - 14.45
3. - 5. třída: 14.50 - 15.35
6. - 9. třída: 15.40 - 16.25
Pokročilí: 16.30 - 17.50

JSME MISTŘI REPUBLIKY!

Placená inzerce

ODEČTY SPOTŘEBY ZEMNÍHO PLYNU
DOMÁCNOSTI: PRAHA 3

Pražská plynárenská, a. s.,

provede ve dnech 4. 9. až 22. 9. 2000 u zákazníků kategorie 
"DOMÁCNOSTI" v Městské části PRAHA 3

odečty spotřeby zemního plynu.
Prosíme Vás o přítomnost při odečtu plynu.

Další informace obdržíte na telefonních číslech:
210 92 331 - 3, 210 92 380 - 7

nebo osobně na adrese: Praha 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)

w w w. p p a s . c z
hlášení poruch v dodávce a úniku plynu:

nové číslo 1239

DELTA 
SCHOOL

Jazyková škola angličtiny

Kurzy angličtiny
šk. rok 2000/2001

-pro dospělé a děti od 10 let
-všechny úrovně - začátečníci až  

pokročilí
-přípravné kurzy na zkoušky FCE,  

CAE, CPE
v

ZJŠ Lupáčova 1,
Praha 3

Zahájení výuky 2. října 2000
Zápisy: od 28.8. do 8.9. 2000

17.00 - 19.00 hod. v  ZJŠ Lupáčova
Informace: tel.: 227 228 88
e-mail: deltaschool@iol.cz

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

ANGLIČTINA - víkendy (15-20 hodin) v Praze 3
od začátečníků po velmi pokročilé

RODET - Dr. Čiháková, tel.: 62 77 503, 0603 869 113

OVV ČSSD v Praze 3
zve občany na

setkání s kandidátem 
do Senátu ČR 

MUDr. Vladimírem Polaneckým,
hygienikem hl.m. Prahy 

a zastupiteli za ČSSD 
M. č. Prahy 3,
které se koná 

ve čtvrtek dne 14. září 2000
v 17.00 hodin v zasedací síni

radnice, Havl. náměstí 9.

IIII nnnn zzzz eeee rrrr uuuu jjjj tttt eeee     uuuu nnnn áááá ssss
Radniční noviny jsou ZDARMA v nákladu 41 000 výtisků roznášeny 

do všech domácností a na distribuční místa v celé Praze 3.
Lipanská 7, Praha 3, návštěvní den: pondělí 9-18 h. 

Tel.: 22 11 62 16 (i fax), 22 11 62 42 (i zázn.).
e-mail: r n@p3.mepnet.cz 

Paní Věra Novotná z Prahy 3 -
Chmelnice se 16. září dožívá 70 let.

Do dalšího života hodně zdraví
přeje milující manžel.

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 26. 9.

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 – pro děti 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
předškoláky – v malém kolektivu připraví děti k úspěšnému a radostnému vstupu do školy
KVS TROJKA NABÍZÍ KURZY NA ŠKOLNÍ ROK 2000/2001

veselé malování, keramika, keramika pro rodiče s dětmi, keramický ateliér, točení 
na hrnčířském kruhu, tanec s písničkou, základy tanců, taneční aerobik, kung-fu,
výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, elektrofonické klávesové nástroje, sólový zpěv
základy práce s počítačem, programování pro začátečníky i pokročilé, psaní na PC
bodystyling, kalanetika, P – class, aerobic, stepaerobic, sebeobrana, angličtina,
němčina, francouzština, ruština, dopolední kondiční cvičení pro maminky 
s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi
Nově nabízíme: stolní tenis pro všechny - každý všední den v odpoledních a večerních
hodinách
7. výročí Trojky – zábavný program pro děti (pohádky, soutěže) 
-  sobota 30. 9. 2000 od 10 h
Zápisy do kurzů na školní rok 2000/2001 začínají  od 28. 8. 2000 každé pondělí
a středu od 14 do 18 h.
Zápisový týden je od 11. 9. do 14. 9. 2000 denně od 14 do 18 h.
Podrobné informace a rezervace v zápisové kanceláři Trojky nebo na tel. 227 81 355,
227 83 181.
Zážitky z cest (cyklus besed a promítání) každou středu od 18 hodin
27. 9. Nový Zéland pěšky, na kole a na mořském kajaku

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

Obvodní organizace Svazu diabetiků ČR
v Praze 3 vás po prázdninách opět zve na své
zábavné a kulturní akce v Kulturním a vzděláva-
cím středisku TROJKA v Prokopově ulici. Pro
skupinu Albatros jsou opět vyhrazeny pátky od
15 h, pro cestopisné přednášky, členské schů-
ze a lékařské přednášky pak úterky od 16.30 h.

Z Á Ř Í
22. 9. pá 15 h Pozor, v Trojce se začíná! -

umělecký soubor Albatros
26. 9. út 16.30 h Obrázky z Burmy

a Indonésie - cestopisná
přednáška s promítáním
diapozitivů
Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16, Praha 3.

Zápis do zájmových kroužků (mimo kerami-
ky) na šk. rok 2000/2001 probíhá 4. – 9. září
2000 denně od 10 do 19 h v Domě dětí a mlá-
deže, Na Balkáně 100, Praha 3. Zápis do ke-
ramických kroužků proběhne pouze ve dnech
6. 9. pro děti, které naše keramické kroužky
navštěvovaly ve šk. roce 1999/2000, a 7. 9.
pouze pro začátečníky. Po oba dva dny se mů-
žete přihlásit od 16 do 19 h. U zápisu do
kroužku budou přijímány rovněž závazné při-
hlášky na PODZIM PRAŽSKÝCH DĚTÍ,
který se koná v době mimořádných prázdnin
od 25. do 29. 9.
POČÍTAČE, ELEKTRONIKA A OSTATNÍ
● Hrátky s počítačem (kroužek pro nejmen-

ší nejen o počítačích), cena 548 Kč
● S počítačem do světa (základy práce na

počítači, od 3. tř. ZŠ), cena 1048 Kč
● S počítačem do světa – pokročilí

(pokračovací kroužek pro ty, kteří již něco
umí), cena 1048 Kč

● Programování pro nejmenší (přípravka na
programování, od 3. tř. ZŠ), cena1048 Kč

● Programování – PASCAL (od 6. 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 i dopoledne,
cena 2498 Kč

● Malý kutil, malá šikulka (út), cena od 430 Kč
Pro děti ZŠ I. stupeň

● 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.) (po, út, čt)

● Modelářský kroužek (po, út), pro děti ZŠ,
cena od 760 Kč, pro začátečníky i mírně
pokročilé

UMĚNÍ A HUDBA
● Keramika (po až pá), cena od 1110 Kč
● Výtvarná škola (po až čt), cena od 860 Kč
● Výtvarný klub (pá)
● Kytara (po, út), cena od 510 Kč, začáteč-

níci i mírně pokročilí až pokročilí
Pro děti ZŠ i mládež

● Flétna (čt), cena od 780 Kč, začátečníci
i mírně pokročilí. Pro děti ZŠ

● Výroba loutek (po), cena od 860 Kč, začá-
tečníci i mírně pokročilí. Pro děti ZŠ

● Dramatický kroužek (út), cena od
560 Kč, začátečníci i mírně pokročilí
Pro děti ZŠ i mládež

● Arteterapie (st). Klub pro SŠ i dospělé 
● Studio Fraccase, cena od 200 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ 
● Přípravka na SŠ/ z 5. a 9. třídy (st),

cena od 620 Kč
● Jazykové kurzy - angličtina

Klasická i alternativní výuka-doučování-
zdokonalování (po, út, st), cena od 660 Kč

TANEC-POHYB-SPORT
● Stolní tenis (po, st, čt)

Přípravka, mladší a starší žáci, žákyně, vý-

běr, cena od 620 Kč. Děti ZŠ a mládež
i dospělí

● Škola tenisu (po, út, st, čt)
Začátečníci i mírně pokročilí, cena od
320 Kč/ podzimní část. Děti ZŠ i mládež

● FLORBAL KLUB (po, út, čt) Začátečníci,
mírně pokročilí. Cena od 200 Kč/podzimní
část nebo od 450 Kč/pololetí. Pro mladší
žáky i žákyně

● Rokenrol (po, út), cena od 510 Kč.
Začátečníci i pokročilí

● Mažoretky (út), cena od 420 Kč. Začáteč-
níci i mírně pokročilí. Pro děti ZŠ i mládež

● Zpívánky (čt), cena od 430 Kč. Předškolá-
ci i děti ZŠ. Začátečníci i mírně pokročilí

● Cvičení rodičů s dětmi – Cvrčci (čt),
cena od 590 Kč

● 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 Kč. Pro ZŠ, mládež i dospělé

● Sebeobrana (pá), cena od 650 Kč. Pro děti
ZŠ. Pro začátečníky i mírně pokročilé

● Moderní tanec (st), cena od 420 Kč. Začá-
tečníci i pokročilí. Pro děti ZŠ i mládež

● Square dance (út), cena od 300 Kč
● Klub ZOO (čt), cena od 250 Kč. 

Pro děti ZŠ
● Společenský tanec (út, pá). Pro děti ZŠ

Začátečníci i mírně pokročilí,
cena od 500 Kč

● Country (st), cena od 620 Kč. Pro děti ZŠ
Začáteníci i mírně pokročilí

PODZIM PRAŽSKÝCH DĚTÍ
A. Podzimní tábor v termínu 23. 9. -30. 9.

2000. Předpokládaná cena od 1 200 Kč
B. Tvůrčí dílny v termínu od 25. 9. do 29. 9.

2000 od 10 do 17 h. Předpokládaná cena
od 130 Kč/ za den (včetně oběda).
Uzávěrka přihlášek je 11. 9. 2000

AKCE k zahájení nového školního roku
4. září od 13 do 18 h
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Aneb „ NAŠE
ŠKOLA JE I ZA ŠKOLOU“
(společensko-zábavné odpoledne pro děti –
mládež i rodiče na téma co všechno se za
školou můžete naučit) 
AKCE na závěr prázdnin
● Léto s tenisem

28. 8. – 1. 9., cena 999 Kč
Informace pan Bambule: 72650091

● Léto s florbalem
28. 8. – 1. 9., cena 130 Kč/den
Informace Jana Šimánková

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

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

AudioStory, Koněvova 108,Praha 3
vydává na dvoukazetě novinku 

To nejlepší z Fulghuma
Výběr z nejúspěšnějších povídek 

slavného humoristy 

v podání Miroslava Moravce

Tel.: 697 68 77, fax: 697 65 03
www.audiostory.cz

◆ 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

Z Á ¤ Í

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
17. ne 16 a 19 h Švestka
19. út Blaník
20. st Posel z Liptákova
21. čt Švestka
22. pá Švestka
24. ne 16 a 19 h Záskok
26. út Cimrman v říši hudby
27. st Hospoda Na Mýtince
28. čt Švestka
29. pá Akt

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.
14. čt 18 h Vernisáž výstavy 

I. Žižkovský výtvarný salon

18. po Violoncellový recitál Daniela Veise
(C. Saint-Saens, B. Martinů, J. S. Bach.
A. Dvořák) - spojeno se křtem CD

19. út Duo Carmela - 
K. Kopecká - flétna, A. Stará - klavír

21. čt 15.30 h Žižkovské vinobraní -
archiv vín

22. pá 15 h Žižkovské vinobraní - 
archiv vín

25. po Setkání se souborem Musica
Bohemica a jeho hosty 
(První koncert abonentního cyklu)

26. út Komorní koncert 
(F. Schubert, E. Grieg, J. Brahms,
L. van Beethoven, A. Dvořák)

30. so 15 h Muzika folklorního souboru
Gaudeamus
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč !

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
15. 9. - 1. 10. I. Žižkovský výtvarný salon

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
SUNFILM UVÁDÍ

3. ne 18 a 20.30 PUTOVÁNÍ
STUDENTŮ PETRA A JAKUBA
– SLAVNOSTNÍ PREMIÉRY

PROFIL  JIM JARMUSCH
4. po 18 a 20.30 MRTVÝ MUŽ
5. út 18 a 20.30 ROK KONĚ
6. st 18 a 20.30 TAJEMNÝ VLAK /FK/

7. čt 18 a 20.30 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE - PREMIÉRA

8. pá 18 a 20.30 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE

9. so 18 a 20.30 GHOST DOG – CESTA
SAMURAJE 

10. ne 18 a 20.30 NOC NA ZEMI 
11. po 18 a 20.30 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ 
12. út 18 a 20.30 NOC NA ZEMI 
13. st 18 a 20.30 PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ 
14. čt 18 a 20.30 PŘÍBĚH ALVINA

STRAIGHTA 
15. pá 18 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV 

20.30 SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU
16. so 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
AMERICKÁ NEZÁVISLÁ
17. ne 18 a 20.30 ŽIVOT V OBLOUZNĚNÍ
18. po 18 a 20.30 ŽIVOT V OBLOUZNĚNÍ
19. út 18 a 20.30 ZBYTEČNÁ KRUTOST
20. st 18 a 20.30 ZBYTEČNÁ KRUTOST 
21. čt 18 a 21 UNDERGROUND

UNDERGROUND
22. pá 19 ŽIŽKOVSKÉ VINOBRANÍ +

křest CD ŠARKOZI – Naklání se
čas + hosté

23. so 18 a 20.30 VŠE O MÉ MATCE 
24. ne 18 a 21 PULP FICTION – 

HISTORKY Z PODSVĚTÍ
25. po 18 a 21 EYES WIDE SHUT
26. út 18 a 20.30 ZTRÁTA SEXUÁLNÍ

NEVINNOSTI /FK/
27. st 19 ANIMOVANÝ OBČASNÍK –

JIŘÍ BARTA
28. čt 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ

KOCOUR 
29. pá PROFIL – PETR ZELENKA

17 POWERS + KNOFLÍKÁŘI
19 POWERS + MŇÁGA A ŽĎORP
– HAPPY END

21 POWERS – MIMOŘÁDNÁ
PROJEKCE

30. so 18 a 20.30 MUSÍME SI
POMÁHAT

Filmy pro děti
9. so 15.30 PRINCEZNA ZE MLEJNA 2
6. so 15.30 HANUMAN

23. so 15.30 KRÁL SOKOLŮ
30. so 15.30 TYGRŮV PŘÍBĚH

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
Změna programu vyhrazena
12. út 18 IN FLAMES (Sve) 

+ SENTENCED (Fin) 
+ DARK TRANQUILITY (Sve) 
+ TO DIE FOR (D)  

14. čt 20 DAVID BROZA (Izrael) *
United Colours Of Akropolis
Poprvé k nám přijíždí jeden z nejhvězdnějších
interpretů izraelské hudební scény.

15. pá 19.30 Palác Akropolis a Gato Loco
Productions uvádějí EuroConne-
ctions:
DIONYSOS (Francie)

16. so 19.30 EGGNOISE
17. ne 19.30 POLEMIC (Slovensko)
19. út 19.30 ČIKORI

I. Bittová - zpěv, housle, viola,
V. Václavek - zpěv, kytara, F. Kučera -
trubka, křídlovka, perkuse, J. Honzák
- kontrabas, M. Dvořáček - bicí,
perkuse, příležitostně dívčí sbor Lelky

20. st 20 PSÍ VOJÁCI *
24. ne 19 KOČANI ORKESTAR

(Makedonie) Legendary Gypsy Brass
Band from Macedonia
Nejhlasitější a zvukově nejkřiklavější
z makedonských kapel je právě Kočani Or-
kestar, který získal své jméno podle města
Kočani ležícího východně od Skopje.

27. st 20 E!E *
28. čt 20 COLORFACTORY *

Skupina mezinárodních muzikantů rozlič-
ného zázemí používá zvukové smyčky,
smyčce i basy v prostoru k písním plným
intimity a souladu

29. pá 20 DECLINE *
30. so 19.30 PROHRÁLA V KARTÁCH

+ SPUTNIK * Prohrála v kartách
Frontwoman Eva začínala v Anglii v un-
derground kapele Suicide Corrs, kromě
zpěvu dělá texty a grafiku. Kytarista David
hraje s Joe Carnation Band a Exellence.
Baskytarista Kudol hrál ve funky-rapových
United Heads a hraje ve Snakes. Programá-
tor a bubeník Rusák hrál v Abraxas, Tech-
nofactory, Vanessa Gun a Significant Other.

Malá scéna:
1. pá 19.30 KAMIL JASMIN BAND

23. so 19.30 SLEDĚ, ŽIVÉ SLEDĚ
Divadelní bar Dj’s denně od 23 h
Výstava: 
1.  9. - 1.  10. Jan Olbert - Fotografie

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

7. Levná Obuv
14. Tiger’s Lilies (Privátní akce)
21. Pracovní sobota
28. Šántí

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

www.kortus-auto.cz

Autoservis, 

který přijde

za Vámi !

ÚČETNICTV í a DANĚ
+  Kancelářské služby

mluvíme rusky a anglicky,
na Praze 3 máme kancelář již 4 roky, 
tel: 6971050, email: ekon@cmail.cz

Ondříčkova 48 tel/fax: 2271-1399

130 00 Praha 3 mobil: 0603 428-132

Nabízíme:
Zpracování mezd
personalistiky a účetnictví

Provádí tým zkušených pracovníků
při dodržení všech aktuálních
právních předpisů.

Zpracujeme Vaši mzdovou agendu
za překvapivě příznivé ceny.
Neváhejte!

Kvalitu služby garantuje tým
odborníků s dlouholetými
zkušenostmi ze mzdové oblasti.

NABÍDKA kroužků pro školní rok 2000/2001


