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Ke konci školního roku
S končícím školním rokem obvykle rekapitulujeme. Něco se podařilo, něco
méně, Helenka se zlepšila v matematice, ale Jirka lajdačí z češtiny. Každý
učitel se asi těší, že dva měsíce neuvidí ty rošťáky, kteří lítají po chodbách,
každý žák zase na to, že škola zmizí jakoby navždy. Všichni víme, že dva
měsíce nejsou sice dva roky prázdnin, ale 30. června to tak vypadá. Já bych
ale dříve, než prázdniny začnou, chtěla poděkovat všem učitelkám a učite-
lům za jejich nelehkou, ale velmi důležitou práci, několika ředitelům škol
a tělocvikářům za rychlou přípravu a realizaci Pražských dětských olym-
pijských her. Rodičům přeji více času, který by o prázdninách mohli věno-
vat svým dětem, a těm, kteří se na prázdniny těší nejvíce, právě těm dětem,
hezké vysvědčení a opravdu krásné prázdniny.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

0d 9. do 10. 6. se opět prohýbaly stoly a lavičky v Riegrových sadech pod stovkami návštěvníků. Na letošní Pivobraní spolu zašly
s mnoha seniory, desítkami psů i milenecké dvojice, které přivábil spíše čerstvý trávník. Počasí totiž vylákalo z vyprahlých bytů
snad úplně všechny posedět, popít pivo z pivovaru Lobkowicz a podupat si v rytmu oblíbených skupin. Po loňském úspěchu této
české obdoby pivních slavností se rozhodli starostové Prahy 2, 3 a tentokrát i Prahy 9, že symbolicky spojí alespoň na dva dny tyto
městské části. Příštím rokem se ujme role hostitele na oplátku zase Praha 9.
V pátek 9. 6. zahájila odpoledne pro starší generaci dechovka Žižkovanka. Po ní připravovali terén pro hvězdu večera - a to velmi zdařile - kapely Baťa
a Kalábůf Něžný beat a OOZ. Kolem 21. hodiny byste už jen těžko hledali volné místo na posezení v rozlehlém parku u pódia. Krausberry ovšem opět
nezklamali. Začali skladbami Vlakem na Kolín, Můstek, Kořenová zelenina a projeli v podstatě všechny své klasické hity za bouřlivého doprovodu vytrva-
lých fanoušků. Ve stále horkém večeru pak vytáčeli hostinští další stovky litrů piva, které do neodcházejících a spokojených návštěvníků padaly do pozdních
hodin. V sobotu 10. 6. si sice horko pauzu nedalo, ale odpočinout si mohli ti, kteří to den předtím kapánek přehnali. Naplno to v 17 hodin opět rozjela Čes-
komoravská hudební společnost, která na trojce často a ráda hraje a nenechá v klidu jedinou skladbou. Tentokrát možná tanečníky trochu ubíjelo vedro
a líně se rozjíždějící odpoledne. Svými bigbítovými
lidovkami ale ČHS logicky uvedla dalšího hosta Pi-
vobraní, a to „star“ celé akce. Zahrát z Kolína nad
Rýnem přijeli SCHÄL SICK BRASS BAND - jak
bylo již uvedeno, nejšílenější dechovka ve střední
Evropě a pravda, svému podtitulu nezůstala nic dluž-
ná! Termín Shäl Sick se v Kolíně užívá jako hanlivé
označení pravého břehu řeky, kde leží ta „ošklivější“
část města. Žije tu však velmi pestrobarevné obyva-
telstvo z Balkánu, Turecka i z Afriky. Kapela slože-
ná z přistěhovalců z celého světa a německých muzi-
kantů s chutí popírá stylové hranice a v „Riegráku“
ukázala opravdu široký záběr svého repertoáru - jaz-
zové prvky, typicky německý polkový odrhovák ane-
bo opravdu šílenou dechovku s balkánskými prvky.
Dechové nástroje vydatně a s vervou doprovázel
iránský bubeník, ovšem naprosto dominoval řezavý
vokál Bulharky Ivanky Ivanovy. Schäl Sick Brass
Band rozpumpovávali až do pozdních hodin početné
publikum, stále ctící naši tradici dechové hudby, ně-
kdo možná jen v úžasu zíral na směsici těchto bul-
harskoněmeckoiránských rytmů. Pivobraní se opět
vydařilo, dík patří hlavnímu z organizátorů D. Mer-
tovi z ObÚ Praha 3 a J. Smrčkovi z Junior klubu.

Stáňa Peričová, foto Jan Zavřel

Koncem května tak byl po
mnoha jednáních dokončen
projekt „Mimina - Babies“
Davida Černého. Jejich autor
vždy atakoval zaběhlé systé-
my vnímání prostoru, před-
mětů i pocitů svými kráčející-
mi trabanty, inovací
smíchovského tanku narůžo-
vo, projekty jako např. Výsta-
va pro nejnižší pudy, Malost,
Dny zabíjení, sérií Kity -
plastikové skládací modely
Rock Star nebo Ježíše v mě-
řítku 1:1, panoptikálním Čes-
kým Betlémem z bronzu (tra-
banti a východní Němci
prchající přes ambasádu v Praze, Havel v rozhovoru s Rolling Stones aj.). Poslední Černého větší instalace byl Viselec, přehlížející
shůry švédský Stockholm, a svatý Václav, umístěný nejprve na lešení před budovou ČKD na Můstku, později v pasáži Lucerna.
Tenhle objekt výstižně komentoval v měsíčníku Umělec Černého přítel Tomáš Pospiszyl: „Národnímu symbolu chcípnul kůň, ale
jede se dál... Něco se tu děje úplně špatně, něco někdo obrátil hlavou dolů, ale všichni se tváříme, že je to tak v pořádku...“
První laminátové mimino vzniklo na studijním pobytu v New Yorku, částečně podle fotek čerstvě narozeného dítěte Petra Sýse.
K vidění bylo na střeše mrakodrapu i v expozici na výstavě východoevropského umění v Chicagu v roce 1995. V Praze uvažo-
val Černý o instalaci mimin také, a to např. ve Veletržním paláci a na Vítkově. Jako nejzajímavější lokalita i objekt pro jejich
umístění však nakonec vyšel Žižkovský televizní vysílač. Po konzultaci s architektem V. Aulickým, který ho navrhoval, bylo na
tělo vysílače připevněno pokusné mimino, dlouhé přes 3,5 metru, k zatěžkávací zkoušce.
Nainstalování všech 10 mimin si nenechal 30. května ujít dokonce ani prezident Václav Havel a neuvěřitelná plejáda osobností -
K. Schwarzenberg, režiséři J. Hřebejk, I. Chaun, P. Zelenka, stále sžíravý kritik Jan Rejžek a mnoho a mnoho dalších. Setkání
zahájil starosta Milan Český spolu s Michalem Prokopem, ředitelem společnosti Praha 2000, do jejíž akcí byly „Babies“ zařa-
zeny. Přijďte se určitě podívat, broučkové tam totiž nejsou nastálo - od 31. 10. budou muset jít před příchodem zimy skotačit
zase někam jinam... Stáňa Peričová, foto Jan Zavřel a Stáňa Peričová

Václav Havel se s Davidem Černým usmívá nad fotografií „kráčejícího“ trabantu

Redakce Radniãních novin 
pfieje v‰em dûtem co nejhezãí prázdninové záÏitky 

a v‰em pedagogick˘m pracovníkÛm zaslouÏen˘ 
intenzivní odpoãinek.
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Naše nejvýraznější dominanta, televizní vysílač, se již opravdu nedá přehlédnout. Proč? Něco se na
ní stále děje. Při pohledu z dálky je to takové mravenčí hemžení čehosi černého, při pohledu zblízka
vás rozesmějí olbřímí mimina, která vesele skotačí nahoru dolů.

Zpěvačka Ivanka Ivanova nadchla a roztančila horkem
znavené publikum
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V první polovině listopadu 2000 
proběhnou ve 26. senátním obvodu, 

jehož součástí je Městská část Praha 3,
volby do Senátu PČR.

Kdo má zájem pomoci při těchto volbách,
může se zúčastnit práce v okrskových 

volebních komisích. Přihlásit se můžete
na adrese Obvodní úřad Praha 3, 

Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, Odbor
správní a organizační, přízemí, dveře č. 4
pí Štěpánková, pí Dobruská nebo telefo-
nicky na číslech 22 116 226, 22 116 227.
Předem děkujeme za pomoc při volbách.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru 
správního a organizačního

●

Obvodní ředitelství Městské policie 
Praha 3 se přestěhovalo

z Domažlické ulice na novou adresu:
Cimburkova 18, Praha 3. 

Ředitelem je Bc. Dušan Machoň, 
tel. sekretariát: 22 78 19 10, 22 78 25 08

(24 hodin), FAX 22 78 19 28, přestupkové
oddělení: 22 78 30 34.

●

Od 1. 6. došlo k úpravě ordinační doby
Lékařské služby první pomoci 

pro P-3 v budově polikliniky 
Jarov, Koněvova 205:

PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 18 h
(dosud od 16 h), PÁTEK od 15 h (dosud
od 13 h). Ordinační doba končí ve všední
den ráno v 7 h a zajištěn bude nepřetržitý

provoz v době víkendů a svátků.
●

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ mateř-
ských škol v Praze 3 bude v červenci za-
jišťovat MŠ Na Balkáně a MŠ Buková,
v srpnu MŠ Za Žižkovskou vozovnou.

●

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
a Střední uměleckoprůmyslová škola 

Žižkovo nám. 1, P-3 pořádá 28. a 29. 6. 
od 9 do 17 h výstavu maturitních prací
absolventů SUPŠ spojenou s prodejem

výrobků studentů 
Galerie VOŠUP/SUPŠ zve na 

výstavu Tapiserií - prací studentů oborů
užitá malba a výstavnictví, která potrvá

do 30. 6.
●

Humanitární sdružení Život 90 nabízí po
dobu vaší nepřítomnosti hlídání seniorů
po telefonu: před odjezdem stačí zavolat
na Senior telefon 2222 1771 a kontrolu

rodičů objednat.
●

Obč. poradna Remedium Praha, 
Vinohr. poliklinika, Vinohradská 176, P-3,

tel. 727 43 666 má v červenci a srpnu
omezen provoz - vždy v pondělí 

od 10 do 18 hodin.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve na expozici Historická Praha (dějiny

města a jeho obyvatel od pravěku do 
r. 1620) - od 30. 6. je otevřena nová část

st. expozice Barokní Praha (1620-1784).
Dále výstava Aquincum - archeologické

nálezy z antického města (do 13. 8.).
●

Upozorňujeme, že 17. července bude
zahájena 2. etapa Komplexní údržby

komunikací. Žádáme řidiče, aby věnovali
pozornost dopravnímu značení.

●

Děti z MŠ NA VRCHOLU děkují 
za sponzorování školního výletu 

paní Donátové a paní Uldrichové.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Policie ČR - Obv. ředitelství Praha 3
zřídilo DNY SENIORŮ: 

12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6. 12.
Spoluobčané starší 60 let mohou využít
přednostního vyřizování svých záleži-
tostí, a to především na úseku žádostí 

o vydání obč. průkazů a pasů.
●

Od 1. do 16. 9. poslední volná místa
v zájezdu do Itálie - vybavené 2lůžkové

stany, 3 300 Kč. Info J. Šimková, 
KD Hořanská 2, po 15-16 h.

●

Svaz důchodců v Praze 3 přeje členům
a seniorům, kteří oslaví kulaté nebo
půlkulaté narozeniny, hodně zdraví

a osobní pohody do dalších let a pěkné
prázdninové počasí - v ČERVENCI: 
B. Zlatníková, A. Ungrová, R. Kohout, 

J. Kučerová, M. Melicharová, 
M. Pípalová, A. Švarcová

v SRPNU: 
D. Someonov, M. Pekárková, V. Čadová,
J. Janáč, A. Jiroušková a M. Kudrnová.

ze dne 10. 5. 2000
souhlasila
● s návrhem darovací smlouvy mezi M.č.
P-3 a Výtvarnou školou Václava Hollara ●
se žádostí firmy ATLANTTIS o zveřejnění
městských znaků Žižkova a Královských
Vinohrad za účelem vytištění informačně-
reklamního plakátu ● s tím, že pro období
od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 bude v do-
mech svěřených M.č. P-3 uplatněn koefi-
cient inflace (Ki) ve výši 1,049 ● s upra-
veným plánem oprav pro rok 2000.
vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na opravu a výměnu suterén-
ních rozvodů pro objekt Pražačka ● dopis
Školského úřadu P-3, kde se žádá o pově-
ření zástupce M.č. P-3, kterého bude Šk.
úřad P-3 jmenovat členem konkurzních
komisí na funkci ředitele SOŠ a SOU

ze dne 7. 6. 2000
souhlasila
● s navýšením rozpočtu běž. výdajů roku

2000 odd. 34 - Tělovýchova a zájmová
činnost ve výši 400 tis. Kč o účelovou do-
taci v souladu s dopisem MHMP ● s uza-
vřením smlouvy s hl. m. Prahou zastoupe-
nou Technickou správou komunikací ●

s proplacením faktur za zanášku odpad.
nádob a zamykání domu za leden-duben
1998 RPS-Ekologie, s.r.o. ● s provedením
veřejné zakázky podle § 49a zákona o za-
dávání veřejných zakázek na opravu val-
bové střechy ZŠ Nad Ohradou ● s výmě-
nou písku v oplocených pískovištích na
plochách ve správě Odboru zeleně
a ochrany prostředí ● s provedením veřej-
né zakázky na rekonstrukci zdravotně
technické instalace v ZUŠ

vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na repasi a nátěr oken obou
tělocvičen a kuchyně ZŠ K Lučinám
● rozdělení fin. prostředků správní radou
sociál. fondu: Obč. sdružení RYTMUS,
Svaz tělesně postižených v ČR, Odd.
sociální prevence, Ústav sociální péče
hl.m. Prahy, Obč. sdružení SLUNEČNÍ
ZAHRADA

Obvodní rada

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 17. 7.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 24. 7.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 3. a 31. 7.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 10. 7.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 17. 7.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 24. 7.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Sudoměřská 3. a 31. 7.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 10. 7.

Okruh C termín přistavení

9. Náměstí Barikád 17. 7.

10. Jeseniova u č. 143/1515 3. a 31. 7.

11. V Zahrádkách/Květinková 10. 7.

Okruh D termín přistavení

12. Na Vrcholu/V Domově 17. 7.

13. Koněvova/V Jezerách 24. 7.

14. Buková/ Pod Lipami 54 3. a 31. 7.

15. Křivá 15 - vedle domu 10. 7.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemiká-
lie, 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 výměnu
kontejnerů u stanovišť 1-3 a 5-8 zajišťuje IPODEC - čisté město, spol. s r.o., tel. 858 34 55,
u stanovišť 4 a 9 až 15 RPS Ekologie, spol. s r.o., tel. 726 519 43. Informace je možné získat
i na dispečinku Pražských služeb, a.s., tel. 66 31 34 10. Informace o stanovištích a příp. změ-
nách 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.

Od 1. 7. 2000 platí nové zákony ohledně vydávání občanských průkazů a cestovních
dokladů. Jde o právní normy: 1. zák. č. 328/1999 Sb., o obč. průkazech, 2. zák. 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. dokladech).
Do 30. 6. 2000 vydává občanské průkazy (OP) a cestovní doklady Policie ČR, od 1. 7.
2000 budou tyto doklady vydávány ObÚ Praha 3, a to na základě výše uvedených zákonů
a Statutu hl. m. Prahy, kterým byly tyto činnosti M. č. Praha 3 svěřeny. Příjem žádostí
o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu (pasu) i jejich vyhotovení a vy-
dávání zůstanou do konce roku 2000 na stejném místě, tj. Vinohradská 112, Praha 3.
Zde se bude i nadále provádět přihlášení občanů k trvalému i přechodnému pobytu. Hodi-
ny pro veřejnost: po, st 8-18 h (bez polední pauzy), 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 směrem k občanům k pozitiv-
ní změně. Žádost o vydání OP spolu s potřebnými doklady může občan osobně předložit
u kteréhokoliv okresního úřadu nebo obecního úřadu, městského nebo místního úřadu,
v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské
části, které jsou pověřené k převzetí žádosti o OP. Pro občany M. č. Praha 3 bude tuto čin-
nost zajišťovat Odbor správní a organizační ObÚ Praha 3. Veškeré informace týkající se
problematiky OP a cest. dokladů poskytne Odbor správní a organizační ObÚ Praha 3,
Havlíčkovo n. 9, P-3 na tel. 22 116 221 a 22 780 587.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru správního a organizačního

POLIKLINIKA JAROV, Koněvova 205:
oční: MUDr. Dupalová Jana - 66 31 03 47, interna: MUDr. Findejsová Stanislava -
68 46 961, diabetologie: MUDr. Gerle Jan - 68 46 660, interna: MUDr. Hnátková Jaro-
slava - 84 81 00 46, RTG: MUDr. Hrabovský Jan - 68 48 691, 68 48 627, chirurgie:
MUDr. Ivanov Jiří - 84 81 41 98, oční: MUDr. Jeníčková Dagmar - 66 31 52 60, praktic-
ký lékař: MUDr. Kalinová Evženie - 68 46 497, orthopedie: MUDr. Kopčíková Kateřina
- 84 81 00 48, neurologie: MUDr. Matulová Dagmar - 90 02 25 51, praktický lékař:
MUDr. Mrzena Miroslav - 68 43 789, ORL: MUDr. Novotná Věra - 84 81 81 84, diabe-
tologie: MUDr. Nožička Václav - 68 48 689, praktický lékař: MUDr. Pejšková Věra -
84 81 36 01, praktický lékař: MUDr. Pleva Ján - 66 31 03 33, fyzioterapie, balneologie:
MUDr. Procházka Miroslav - 68 48 729, ORL: MUDr. Srba Robert - 66 31 67 31, prak-
tický lékař: MUDr. Švejda Jiří - 68 37 651, praktický lékař: MUDr. Veselý Tomáš -
66 31 44 77, praktický lékař: MUDr. Wagenknecht Jiří - 68 48 673, chirurgie: MUDr.
Zahrádka Karel - 68 46 663, odběry krve: lékařské laboratoře - 68 41 886, 68 48 725,
Lékařská služba první pomoci - dospělí: 68 48 685, děti: 68 47 536, Poliklinika (úst-
ředna) - informace: 66 31 13 69, pondělí - pátek 6 - 20 hodin. -red-

V úvodu zasedání Obvodního zastupitelstva 13. 6. předal starosta M. Český dva Čestné
odznaky Obvodní rady M. č. Praha 3. Za mnohaletou obětavou spolupráci s Obvodním
úřadem byla oceněna paní Antonie Hybešová, která již dlouhou řadu let spolupracuje
s Odborem pro kulturu a vzdělávání, a to v oblasti životních jubileí. I ve svém pokročilém
věku (89 let) velmi ochotně a obětavě doručuje osobní dopisy starosty i dárkové balíčky
a pro mnohdy osamělé občany má vždy dostatek času i pochopení. Druhý odznak převzal
plk. JUDr. Josef Duřt, dlouholetý ředitel OŘ Policie ČR, který vždy svědomitě dbal na
maximální zajištění bezpečnosti v naší městské části. Ocenění pak získal především za
dlouhodobou činnost ve prospěch obce, zejména pak za úspěchy v boji proti hospodářské
kriminalitě. redakce, foto Stáňa Peričová

V letošním roce bude na území Prahy 3
pokračovat program předlažby chodníků,
které jsou jako součást veřejné komunika-
ce v majetku hl. m. Prahy. Jejich správu
provádí Technická správa komunikací hl.
m. Prahy (TSK), která z přidělených
finančních prostředků zajišťuje běžnou
údržbu i velké opravy. TSK však nedispo-
nuje potřebnými finačními prostředky na
rekonstrukce chodníků, které jsou mnoh-
de ve velmi špatném technickém stavu. Za
této situace se M. č. Praha 3 rozhodla pro-
gram předlažby chodníků finačně podpo-
řit. Pro letošní rok byla připravena přísluš-
ná smlouva a v rozpočtu M. č. Praha 3

byla přidělena položka ve výši 4 mil. Kč. Stejnou částku uvolní na předlažby chodníků na
území našeho obvodu TSK. V letošním roce se bude jednat o tyto ulice (nebo jejich čás-
ti): Chlumova, Dalimilova, Jeronýmova, Cimburkova, Žižkovo nám., Havlíčkovo nám.,
Milíčova, Husinecká. Celkem bude nově vydlážděno 4600 m2 plochy chodníků. Práce na
všech úsecích budou ukončeny do 31. 10. 2000. Tato aktivita je vedena především sna-
hou, aby chodníky byly bezpečné. Důležitá je nicméně také stránka estetická - výše uve-
dené lokality náleží do pražské památkové zóny a všechny chodníky budou dle projektu
památkové regenerace zadlážděny tzv. pražskou mozaikou. Naše městská část chce v pro-
gramu předlažby chodníků pokračovat a počítá, že v případě příznivého vývoje rozpočto-
vých příjmů vyčlení finační prostředky i v příštích letech. Rozsáhlejší investiční akce má
připraveny také TSK. První etapa rekonstrukce velkého rozsahu, zahrnující výměnu inže-
nýrských sítí, bude ještě letos zahájena v lokalitě Škroupovo nám. V příštím roce bude
TSK např. provádět v návaznosti na výměnu tramvajového tělesa v ul. Koněvova generál-
ní rekonstrukci této komunikace I. třídy, která se bude týkat vozovek i přilehlých chodní-
ků. Ing. Tomáš Mikeska 

Při nákupech v bývalé prodejně Vít, nyní Meinl na Olšanském náměstí oku příliš nelaho-
dily oprýskané a poničené obklady ve vstupní pasáži. Naše radnice se proto obrátila na
studenty Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí. Dvanácti studentům
z 2. a 3. ročníků zadali jejich profesoři D. Halata a J. Štědra návrhy velkoplošných maleb
do tohoto prostoru jako semestrální práci. Na připravený pastelově laděný podklad o cel-
kové rozloze 140 m2 malovali akrylátovými barvami studenti své abstraktní kompozice,
opatřené antisprejovým nátěrem. Nezbývá než doufat, že právě sprejeři si značkování
svého teritoria alespoň tentokrát odpustí, radnice totiž vydala na tento projekt nemalé
prostředky. Ale nejde jen o ně. Spíše o to, že místo, kterým jsme se pomalu báli prochá-
zet, je dnes příjemnou malou galerií a tou by mělo i zůstat. Text a foto Stáňa Peričová

V úvodu červnového zasedání Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 poděkoval Jaroslav
Chejstovský za Československou obec legionářskou starostovi Milanu Českému, ing.
Tomáši Mikeskovi a Mgr. Janu Kněžínkovi za pomoc této organizaci. Zástupci obce
pak všem uvedeným slavnostně předali medaile.

● Schválilo navýšení objemu rozpočtu roku 2000 odd. 61 - Správa v příjmech i ve výda-
jích ve výši 141 tis. Kč ● Souhlasilo se snížením objemu rozpočtu na rok 2000 v příjmech
i ve výdajích ve výši 2000 tis. Kč ● Schválila navýšení rozpočtů běžných výdajů roku
2000 odd. 33 - Kultura ve výši 700 tis. Kč. ● Schválila navýšení rozpočtu běžných výdajů
roku 2000 odd. 37 - Životní prostředí ve výši 60 tis. a zároveň navýšení příjmové položky
2210 - Přijaté sankční platby ve výši 60 tis. Kč ● Schválilo záměr prodeje id. 2/3 byt. do-
mu čp. 1987 s pozemkem parc. č. 2994 v k.ú. Vinohrady, Libická 7, P-3 ● Souhlasila se
záměrem prodeje pozemku v k.ú. Žižkov, ul. Koněvova, P-3 veřejnou soutěží ● Souhlasila
s koupí pozemku parc.č. 2639/106 v k.ú. Žižkov, ul. K Lučinám, P-3 ● Zvolilo zástupce
M.č. P-3 do statutárních orgánů Viktoria Žižkov a.s. ● Schválilo postoupení pohledávky
společníkům nebo společníkovi ŽDHA nebo postoupení pohledávky cizí osobě za pořizo-
vací cenu 13 mil. Kč + úrok p.a. na termínovaném vkladu ke dni prodeje ode dne, kdy po-
hledávku získala M.č. P-3, a uložilo Obvodní radě vypracovat smlouvu podle stanovených
podmínek ● Vzala na vědomí doporučení ekologického fondu M.č. P-3 na poskytnutí daru
pro Domov pro opuštěná zvířata ● Vzala na vědomí doporučení správní rady podpůrného
fondu na poskytnutí darů organizacím KVS Trojka, Společnost přátel divadla Akropolis,
Armáda spásy, 62. skautské středisko Bílý vlk ● Schválilo poskytnutí daru přísp. organiza-
ci ZŠ Lupáčova na zajištění projektu Schola Pragensis a poskytnutí daru přísp. organizaci
ZŠ Jeseniova na zajištění projektu Pražské dětské olympijské hry ● Schválilo prodej vykli-
zené stavby čp. 2521 v k.ú. Vinohrady, Hradešínská 52, P-10

Udûlení âestn˘ch odznakÛ

PfiedláÏdûní chodníkÛ

Podûkování za pomoc

Smutná pasáÏ BEZOVKA oÏila

Pfiímé telefonní linky lékafiÛ 

Obvodní zastupitelstvo ze dne 13. 6.

Obãanské prÛkazy a cestovní doklady

Starosta M. Český, radní D. Mušková a P. Kovářík, ředitel SUPŠ, při slavnostním otevření
pasáže
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Na náv‰tûvû u... Hugo Pavla

● Kdo by neznal bratrovy knížky
a filmy podle nich natočené...
Zlatí úhoři K. Kachyni dostali cenu
v Itálii, našeho tátu tam hrál Vladimír
Menšík. Filmovalo se na kouřimecké
rybárně, kousek za Křivoklátem,
i když to místo není autentické. Tam
Ota v posledních letech života žil
a pracoval. Poslední sobotu v červnu
se tu koná Pochod krajem Oty Pavla,
přicházejí sem hrdinové Otových po-
vídek i stovky lidí ze zahraničí. Tra-
dičně také Klub olympioniků, bratři
Svojanovští, Honza Veselý, Věra Čá-
slavská, kdysi i František Nepil. Prv-
ní říjnovou sobotu se zase schází Jo-
náš klub. Na jejich Pouť za Otou
Pavlem často dorazili spolu s posta-
vami z povídek i herci, ilustrátoři...
Ota napsal k filmu Smrt krásných
srnců svůj scénář, ale státní film ho
neustále vracel. Byl otrávený a k na-
točení nedošlo, přestože si už s Ka-
chyňou na Křivoklátsku prohlíželi
plenér. Švagrová pak prodala scénář
Švédům, kteří to měli natočit (ale ta-
ky nenatočili) do 10 let. Táta byl jed-
ním z nejúspěšnějších prodejců švéd-
ské firmy Elektrolux. Dnes, když
dělají školení nových zástupců, pro-
mítají právě Kachyňovu Smrt krás-
ných srnců. S Jirkou jsem byl i při je-
jím natáčení.
● Tam jste byli jako takoví poradci...
To vůbec né! Oni ani nevěděli, že
jsme naživu. Když se točili Zlatí úhoři, bráška za mnou přijel a ří-
ká: „Natáčí se, jedeme za nimi.“ A při Smrti krásných srnců to sa-
mé. Tehdy jsem na chatě utrhl tři růžičky a jeli jsme za štábem do
Roztok. Dal jsem Martě Vančurové pusu a řekl: „Maminko, tady
máš od třech synů růže!“ No, byla moc příjemně překvapená.
V jiné scéně se zase od Roztok po trati blížila kolona wehrmach-
tu. Trofejní vozy, Němci v uniformách a když se to připravovalo,
jeli ze shora Němci v mercedesu. Když uviděli wehrmacht, div se
nenabourali do mostu!
● Filmy podle Otových povídek se ale točily už dlouho.
Paní Wagnerová z knihovny v Praze 3 léta organizovala v Klubu
Tesly Strašnice promítání filmů absolventů FAMU, dnes již zná-
mých režisérů. Tátu hrál Zdeněk Řehoř, v Kaprech pro wehrmacht
Somr a v Králících s moudrýma očima Koudelka. Nejlepší byl ale
Karel Heřmánek, to byl prostě náš táta. V rodinném archivu mám
stále naše dopisy, bohužel ne všechny. Otova manželka, paní Věra
Pavlová, musela po roce 1969 odejít z rozhlasu, kde pracovala. Po
návštěvách StB dopisy zničila, byly v nich dost politické věci.
Později napsala knížku Vzpomínky na Otu, jejich syn Jirka zase
Údolí dutých hlav. Bohužel je ale taky těžce nemocný... Ota one-
mocněl v Innsbrucku v roce 1964, kdy jeho maniodeprese pro-
pukly naplno. Na hranice pro něj přijeli Arnošt Lustig s Jirkou
a převezli ho do Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Myslím, že
kořeny jeho nemoci jsou právě v té válečné době. Ota musel vším
jako dítě projít a narušené psychice pak nepomohlo ani ustavičné
vypětí na policii. Nedožil se 43 let.

● Neměli jste to v dětství jednodu-
ché...
Byli jsme smíšené manželství - tatí-
nek žid, maminka křesťanka, v 39. ro-
ce jsme museli ze školy, táta ztratil
práci. Bydleli jsme u dědečka v Buš-
těhradě, odkud táta Ferdinand Popper
pocházel. Přišel rok 1943 a my s Jir-
kou jsme šli jako děti od 14 let podle
norimberských zákonů do Terezína.
Ota zůstal doma s maminkou, která
dělala na statku, a po škole se pak
učil v Buštěhradě horníkem.
● Mluví se o tom, jak Terezín dnes
chátrá a nejsou peníze na opravu.
To je těžké, vždyť je to obrovské měs-
to! Před válkou tam bylo okolo 3 tisíc
lidí, za války snad 40-50 tisíc. Nikdo
si nedovede představit, v jakých pod-
mínkách se žilo, než přišly další tran-
sporty. Je tam židovský památník a to
úplně stačí, vždyť to stojí strašné pe-
níze. Jedna kasárna jsou udělaná jako
tenkrát, ale ta atmosféra tam už být
nemůže. K tomu, aby člověk přežil,
musel být mladej, zdravej a musel mít
štěstí. Pokavad něco chybělo, neměl
jste šanci. Já jsem se zachránil tím, že
jsem šel na práci do Německa. V té
době v Terezíně platilo, že nesměli
roztrhnout sourozence ani rodiny, ji-
nak šli všichni do vyhlazovacích tá-
borů v Polsku. Ale přišel říjen 1944,
už nebyli lidi do transportu a tohle
padlo. Náš Jirka odešel do Osvětimi

a potom dál. Víte, já mám dvě dcery, obě už jsou babičky, a ty dě-
ti o tom nechtějí nic slyšet. Já jsem se se svou ženou seznámil,
když jsem přišel pěšky z Hofu v dubnu 1945 do Terezína. To už
byly poměry volnější, Němci se báli. Četníci pouštěli lidi ze smí-
šených rodin do Terezína a když si sundali hvězdy, tak už i odešli.
Já jsem utekl ze 4. na 5. 5. a v noci za mnou dorazil táta.
● Ota pak bydlel v Říčanské u Orionky a u metra Želivského je
také pochován.
Často jsme se tam s Jirkou stavovali a vždycky jsme si vyšli naho-
ru na nový židovský hřbitov. Táta tam nechal udělat hrobku, kde
je pochovaný dědeček, táta a máma, jen babička Malvína ne. Ta
odešla jako první do Terezína a do Polska, kde zemřela. Dědeček
Ferdinand byl tehdy těžce nemocný a zemřel v Praze v takovém
židovském starobinci, kam vozili ty, kteří již nebyli schopni jít do
transportu. Víte, zajímavé je, že dnes by tam neležela ani máma,
ani Ota. Ale tenkrát se pohřbívali židé na křesťanských hřbitovech
a naopak, byla spousta smíšených manželství. A Ota by tam taky
nebyl, on jediný nepodléhal norimberským zákonům a nebyl
v evidenci v matrice židovské obce. Jako děti nás táta do matrice
zapsal. Když přišli Němci, dal nás zase pokřtít, říkal, že nás tak
zachrání. I on se dal pokřtít... Ale nebylo to vůbec nic platné, no-
rimberské zákony sahaly do mnoha pokolení.
Na Olšany byla krásná procházka, ten hřbitov je nádhernej. Stavi-
li jsme se u Kafky, pak jsme šli k Maxi Brodovi, za zdí je zase Jiří
Orten. A Ota vždycky říkal: „Hele, tady chci ležet...“

Text a foto Stáňa Peričová

Na vernisáži Cimrmanova díla jsme se setkali s bratrem legendárního spisovatele Oty Pavla panem Hugo Pavlem
(1924). Vzaly jsme si ho s kolegyní trochu stranou a vyzvěděly něco z jeho bohatých zážitků. Připomněl nám také,
že bratr, který odpočívá na židovském hřbitově na Želivského, by měl v červenci 70. narozeniny.

Na reklamním snímku s vysavačem Lux sedí malý Hugo

Myšlenka uspořádat v celopražském měřítku dětské olympijské hry
vzešla z M.č. Praha 4, kde již loni proběhl s velkým úspěchem 1. ob-
vodní ročník. K účasti se přihlásily všechny pražské městské části,
v Praze 3 se zapojilo 5 základních škol - Jeseniova, Lobkovicovo
nám., K Lučinám, Nad Ohradou a Chelčického. Úloha hlavního orga-
nizátora, tj. nosné školy, byla svěřena ZŠ Jeseniova. Slavnostnímu za-
hájení, které proběhlo 18. 5. na strahovském Rošického stadionu,
předcházela olympijská štafeta žáků zúčastněných škol po všech praž-
ských obvodech. Ceremoniál zahájil předseda OV PDOH Dr. Jan Hej-
ma za účasti předsedy ČOV ČR Milana Jiráska, senátorů a poslanců
Parlamentu ČR, představitelů města, starostů a předsedy Letních OH
v Sydney Michaela Knighta. Naši městskou část reprezentovala zá-
stupkyně starosty Milena Kozumplíková. V samotných soutěžích se
letos jedná o jakousi kvalifikaci na finálové boje, které proběhnou
v červnu 2001 na Strahově. Naši žáci a žákyně budou soutěžit ve špl-
hu (31. 5. organizuje Pražačka), minikopané (13. 6. organizuje Ch-
melnice), atletice ml.
žáků (15. 6. organizuje

Jeseniova), basketbale (21. 6. org. Lobkovicovo n.), na podzim v miniflorbale (Chelčické-
ho), přespolním běhu (Pražačka), atletice st. žáků (Jeseniova). Obvodní soutěže budou
ukončeny do 30. 10. 2000. K tomuto sportovnímu klání se z Prahy 3 přihlásilo kolem 800
žáků a zatím musíme konstatovat, že k soutěžím přistupují velmi zodpovědně, těší se
a pečlivě připravují. Olympijské hry jsou pro ně ohromnou motivací. Pochvala však patří
i všem organizátorům a učitelům tělesné výchovy za tréninkovou přípravu startujících mla-
dých sportovců-olympioniků.

Vladimír Palásek, ředitel ZŠ Jeseniova, foto Martin Potměšil

� PES - německý ovčák, stáří cca 10 mě-
síců. Nalezen na Jarově, jeho majitel ho za-
pomněl v baru
� PES - trpasličí pudl aprikot, stáří 3 ro-
ky. Nalezen v Rajské zahradě, měl bílý ko-
žený obojek a červené vodítko.
� PES - akita-inu, stáří 10 let. Majitel je
znám, ale nemá o psa zájem.
� Kočička - Micinka, stáří asi 1 rok,
kastrovaná, čistotná, vhodná do bytu.
Můžete-li poskytnout nějaké informace
o majitelích nebo máte o tato zvířátka zá-
jem, volejte Domov pro opuštěná zvířata,
tel. 85 54 242 nebo ObÚ Praha 3, 
tel. 22 116 370.

V rámci Dne Afriky se sešli 26. května ve velkém sále Lucerny zástupci většiny zemí to-
hoto kontinentu. A proč se o tom zmiňujeme právě my? Jeden z organizátorů tohoto ne-
obvyklého setkání byl dlouholetý spolupracovník radnice, pan Daniel Adenubi, majitel
restaurace s africkými specialitami. A pestrou kulturní show po uvítacích projevech zahá-
jil právě náš starosta Milan Český. Uvedl např. také, že: „Velké množství studentů ze všech
koutů Afriky se seznamovalo s českým prostředím, českou vědou, českými hospodami
a českými slečnami právě na Žižkově, v okolí jarovských kolejí a Vysoké školy ekonomic-
ké...“ V bohatém programu vystoupily skupiny z Ghany, Nigerie, Etiopie a dalších zemí,
proběhly módní přehlídky, ochutnávaly se africké speciality - např. pikantní bramborové
placičky, v tombole se dal vyhrát nádherný originální oblek. Nic proti známé africké vita-
litě a umu zdejších hudebníků. Mě osobně totiž nenechala v klidu hned zahajovací
kapela, ovšem složená z Čechů, kteří se africkou hudbou inspirují. Připojily se k ní i dvě
bílé tanečnice, na jejichž gradující kroužení by jistě hleděl zálibně i nejeden africký
domorodec... Text a foto Stáňa Peričová

Na ZjŠ Lupáčova byla v květnu díky spolupráci s firmou British Aerospace Systems slav-
nostně otevřena nejmodernější interaktivní učebna vybavená technikou umožňující pre-
zentaci všech dostupných médií pro výuku. Učitel zde má možnost přímého přístupu k in-
ternetu pomocí bezdrátového připojení, interaktivní tabule o rozměrech 2x1,5 m umístěná
na čelní stěně učebny slouží jako promítací plocha a navíc je na ni možno zvláštním doty-
kovým elektronickým perem dokreslovat poznámky stejně tak, jako na klasickou tabuli.
Současně lze snímat jednotlivé obrazovky a vytvářet tak vlastní prezentace. Studenti jsou
v rámci výuky cizích jazyků ve spojení s 15 převážně evropskými školami a v době otev-
ření této učebny se jich 40 právě účastnilo výměnného studijního pobytu v Brightonu - ve
Velké Británii. Zástupkyně starosty Milena Kozumplíková proto využila možností výpo-
četní techniky a do Anglie jim poslala elektronickou poštou pozdrav s přáním krásného
pobytu. ZjŠ Lupáčova je však i akreditovaným střediskem MŠMT ČR pro vzdělávání uči-
telů a tato nová technologie bude sloužit i v jejich dalším vzdělávání, což je nezbytnou
součástí Státní informační politiky schválené letos v dubnu vládou.

Text a foto Eva Horníčková

Kdo mû chce?

PraÏské dûtské olympijské hry

Ples v africkém stylu

V˘poãetní technika slouÏí v˘uce

Foto zleva: Norman Logie - ředitel BAE Systems, Milena Kozumplíková, ing. Milan Haus-
ner - ředitel ZjŠ a asistent pro školství za Prahu 3 Vladimír Filas

� Například ZŠ Chelčického letos zkusila
zorganizovat oslavy poprvé a hned sklidila
velký úspěch. Do přípravy se totiž zapojily
i starší děti, např. deváťáci zajistili diskoté-
ku. Mnoho rodičů finančně přispělo - nej-
větší dárci byli pánové Filip, Ditrych a Li-
čartovský, pan Dvořák zase upekl pro děti
400 dortů. Jak nám řekla vedoucí vycho-
vatelka R. Vytvarová, která s kolegyněmi
Den připravila, rádi by v podobných škol-
ních akcích pokračovali a do budoucna vy-
tvořili tradici.

Dûti mûly tentokrát z ãeho vybírat

Na „Jiřák“ zase děti pozval Český rozhlas,
který zde ve spolupráci s naší městskou
částí uspořádal hudebně-soutěžní odpoled-
ne se spoustou muziky a lákavými cenami
pro soutěžící. K dispozici byla i oblíbená
stavebnice lego, se kterou si především
malí stavitelé dokázali s obdivuhodnou
zručností poradit. �

� Již tradičně proběhlo také odpoledne pl-
né soutěží a zábavy pro děti na Křížku.
Dobrou náladu podtrhla country kapela,
vystoupení tanečních skupin, volba mini-
miss a další atrakce. Když byly soutěže
a vystoupení v nejlepším, spustil se prud-
ký déšt, který promáčel všechny do po-
slední nitě. Stejně prudce začalo svítit slu-
níčko a celé odpoledne mohlo pokračovat.
Všechny děti si pak kromě hezkých zážit-
ků odnesly domů i sladké odměny. -red-

Den dětí letos mohly děti oslavit doslova po celé Praze 3, a tak se pobavily
i zasoutěžily na svých školách, pod televizním vysílačem, na náměstí Jiřího
z Poděbrad nebo na vrchu sv. Kříže.

Ve středu 7. 6. navštívil na pozvání nada-
ce  Nová škola velvyslanec USA pan
John Shattuck základní školu na Havlíč-
kově náměstí. Zajímal se o systém vzdě-
lávání romských žáků. Zúčastnil se vyu-
čování v přípravce pro předškoláky
i v romské minitřídě, seznámil se s žáky
a učiteli a na závěr návštěvy jim popřál
mnoho úspěchů v další práci.

Michala Púčiková

V původně Psím domově v Troji už nacházejí azyl i kočičí dámy a pánové. Máte-li
zájem o tato přítulná stvoření, určitě přijďte!
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● Malý krámek pod chodníkem. Ovoce - Zelenina v Milešovské 4. Vešel jsem a požádal o jablka. Ob-
chodník mi podal sáček, ukázal na bedýnku a řekl: „Vyberte si pěkná“. Pak jsem si přál hrozny. Vzal
dva, pečlivě prohlédl, odtrhl několik zavadlejších bobulí a teprve potom položil na váhu. Zaplatil jsem

a odešel. Po několika krocích slyším, že za mnou někdo běží: „Haló, pane!“ Obchodník ze zeleninového krámku. „Vypadlo vám při
placení plnicí pero.“ Po dlouhé době jsem si připadal chvilku jako v Evropě. O. A. Funda
● Paní M. Sedláková z Prahy 3 se ve svém dopise vrací k podvodníkům, kteří zneužívají dobrosrdečnosti zejména starších občanů a pod
nejrůznějšími záminkami se je snaží připravit o často nemalé finanční částky: ...Během procházky s manželem, který se po mozkové pří-
hodě pohybuje jen s pomocí francouzské hole, si nás jednou na Vinohradské třídě vyčíhal podvodník. Muž menší postavy, tmavý typ, dob-
ře oblečený a dokonce s naleštěnými botami tvrdil, že jeho otec pracoval s mým manželem. Protože manželova paměť se horšila a já je-
ho spolupracovníky neznala, nechali jsme ho v dobré víře dojít až k našemu bytu. Mezi hovorem nám řekl, že si chtěl v naší ulici
vyzvednout u přítele peníze, aby si mohl koupit nějakou součástku do auta. Přítel však není doma a on ji nutně potřebuje... Zkrátka, tři ti-
síce, které slíbil vrátit do příštího dne, jsme již nikdy neviděli. S ohlášením na policii manžel nesouhlasil, že prý jsme v životě „přišli
o víc“, a tak bych chtěla alespoň upozornit, jak bývá lidská paměť ošidná a jak mohou dopadnout důvěřiví důchodci - byť vysokoškoláci.
● Na nezákonnou „živnost“ paní mezi 50-60 lety nás upozornila čtenářka D. J. z Prahy 3: V obchodech v okolí Jarova se poslední dobou
pohybuje na první pohled milá paní, která pomáhá zejména starším či méně pohyblivým občanům s nákupem. Zboží jim ochotně uloží do
tašky, z níž si za tuto „nezištnou“ pomoc ihned vybere odměnu, většinou peněženku...

Pí‰ete nám...

Poslední květnový den pořádalo Integrační centrum tradiční setkání na zahradě Zahrady.
Pod jedlým a štědrým kaštanem promluvili, pojedli, popili i poslouchali představitelé rad-
nice, podpůrci a sponzoři.

Ředitel PhDr. J. Drahota také představil nový projekt Integračního centra nazvaný VELKÉ
PRÁDLO. Cílem je vytvoření chráněného pracoviště - prádelny, ve které naleznou pracov-
ní uplatnění mladí dospívající s kombinovaným postižením. Pro handicapované děti vznik-
lo v posledních letech několik vysoce specializovaných a kvalitních institucí, v dospívání
však tito lidé marně hledají pracovní uplatnění a jediným řešením je často ústav... Myšlen-
ka pochází z Německa, kde podobná prádelna již funguje, je téměř finančně nezávislá
a poskytuje pracovní uplatnění osobám s těžkým handicapem. V prádelně by kromě absol-
ventů Pomocné školy Zahrádka mohli pracovat další lidé s lehčím postižením. V součas-
nosti má Zahrada prostory v Dolních Počernicích, finanční podporu pracovního úřadu, do-
kumentaci potřebnou k přestavbě, výpočet rentability a za sebou má i předběžná jednání
s potenciálními odběrateli. Co zatím ještě nemá, jsou prostředky na vybavení objektu prač-
kami a další technikou, stavební úpravy a automobil pro zabezpečení provozu prádelny.
Pokud by čtenáři Radničních novin na projekt Velké prádlo chtěli přispět, mohou se obrátit
na Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, tel. 697 48 41. Přejeme
Zahradě mnoho zdaru a rádi přineseme další informace o projektu.

Text a foto Michala Púčiková

Stačí projít kouzelnou bránou, kterou už nestřeží devítihlavá saň, a všem odvážným dě-
tem a dospělým s čistou duší se otvírá něžný pohádkový svět ilustrátora, grafika a malíře
Oldřicha Jelena. Romantické tajemno láká k výletu za zrcadlo, nabízejí se otázky, kdo
asi bydlí v té malé chaloupce na úpatí vysokých hor. Zblízka možná rozeznáte skřítka,
možná jen jeho odlesk za oknem chaloupky. A ti, co se dívat umí, můžou objevit, že kro-
kodýl na dalším obrázku má na stočeném ocase ještě jednoho maličkého krokodýla, a kdo
ví, jestli ten krokodýlek nemá ještě krokodýlečka...

Oldřich Jelen se narodil v roce 1961, vyučil se knihařem a soukromě studoval kresbu
a malbu. V r. 1989 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, tam ale přišel už
s vlastním uměleckým názorem, a tak se později rozhodl z Akademie odejít. Od roku
1993 je ve svobodném povolání. Kromě ilustrací knížek pro děti je autorem pohádkových
webových stránek nakladatelství Albatros a také se podílí na grafické podobě naučného
CD-ROMu Rozum do kapsy, který bude v prodeji na začátku roku 2001. Pokud jste tedy
nestihli výstavu ilustrací Oldřicha Jelena v Atriu navštívit, můžete to napravit na
www.albatros.cz. Text a foto Michala Púčiková

● Život 90 oznamuje, že během července a srpna bude provoz Domu Por-
tus v ul. Karolíny Světlé 18 v Praze 1 částečně omezen: poradny a kroužky
nebudou fungovat, kavárnička bude v provozu po 20. srpnu. Naopak se
denně dovoláte na Senior telefon. Služby, které poskytuje Areíon, vám bu-
dou k dispozici také bez omezení. Po celé dva měsíce můžete zavítat do
klubu Jakubská 3 a do Senior-bazaru na Senovážném nám. 18. Další in-
formace v recepci Domu Portus a na tel. 22 221 073-75.

● SENIOR telefon je seniorská linka důvěry a sociální pomoci, která je tu
pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chcete-li nabídnout své znalosti
a dovednosti nebo máte problémy, cítíte se opuštěni, zemřel vám partner,
hledáte spřízněné duše či náplň pro volný čas, můžete zavolat na
tel. 22 221 771.

● AREÍON - dispečink rychlé pomoci a zdravotně sociální centrum po-
skytuje • službu tísňového volání (klienti mají ve svém bytě zařízení, které
umožňuje spojení s dispečerem v bezvýchodné situaci, ve které se náhle
ocitli) • pečovatelskou a ošetřovatelskou službu • zdravotní poradny: 
tel. 24 917 003 + nový tel. 24 92 18 51 -hor-

Club gentlemanů Žižkov uspořádal koncem května pro své členy, příznivce a vy-
znavače starých časů jubilejní večer v kině Aero. Po slavnostních zahajovacích
fanfárách u hudby ještě zůstalo, když Jiří Hošek a Pavla Jahodová-Vondráčková
zahráli mj. v úpravě pro violoncello a harfu dvě skladby oblíbeného violoncello-
vého virtuosa Davida Poppera. Poté hudbu vystřídala literatura a krátké autorské
čtení historika a esejisty Josefa Kroutvora (foto) z jeho zatím poslední knihy Fer-
nety. Kromě tomboly, promítání krátkého filmu Halali českého animátora Pavla
Koutského a zavěrečného strhujícího vystoupení šestice afrických hudebníků by-
lo důležitou součástí večera i vyhlášení „Žižkovských osobností roku“. Tento
čestný titul převzali za rok 1999 z rukou presidenta Clubu Zdeňka Pavelky neú-
navný organizátor Nekonvenčního žižkovského podzimu violoncellista Jiří Ho-
šek, známý nakladatel Vladimír Pistorius, který donedávna působil na Žižkově,
a ředitelka Žižkovského divadla J. Cimrmana Jana Pazderníková. Po celou dobu
bylo také možné finančně přispívat na tzv. „Velké prádlo“, což je projekt Inte-
gračního centra Zahrada na zřízení chráněné dílny - prádelny v Dolních Počerni-
cích. Ředitel Zahrady PhDr. Jiří Drahota nám prozradil, že výtěžek byl vskutku
gentlemanský. Text a foto Eva Horníčková

Výstavou nazvanou Doba Járy Cimrmana (Život a dílo), která od květ-
na do 15. června proběhla v Galerii Original na pražském Hlavním nád-
raží a jejíž součástí byly i Cimrmanologické semináře v podání členů
DJC, se J. Cimrmanovi splnil jeho v pořadí třetí sen - Mít výstavu o so-
bě. (První sen o Národním divadle se mu splnil, když zde byla uvedena
jeho hra Záskok, druhý, když jeho hudební dílo zaznělo na předloňském
Pražském jaru v Rudolfinu.) V obrazové části výstavy - v Secesním sále
- se velké pozornosti těšily dodatečně vtipnými doprovodnými texty
opatřené staré fotografie z časopisu Český svět, z nichž se po celou 33le-
tou historii divadla vytvářely tolik oblíbené programy. Vystaven zde byl
i první plakát, kterým o sobě divadlo dalo v roce 1967 vědět. Při zahájení
výstavy Zdeněk Svěrák přiblížil okolnosti jeho vzniku: „Láďa Smoljak
našel fotografii a my si řekli, že by to mohl být plakát. Neměli jsme ještě
výtvarníka Jaroslava Weigla, tak jsme se obrátili na kamaráda - výtvar-
níka Radka Pilaře. Říkal, že na chalupě podbíjí střechu a když za něho tu
střechu podbijeme, plakát nám udělá. Tak jsme střechu jeho stodoly pod-
bili a když jsme byli hotoví, byl hotový i plakát.“ Předměty vystavené ve
Wilsonově sále upomínaly na dobu Cimrmanova života, tj. počátek stole-
tí, což jak organizátoři výstavy připomněli, je vlastně kolébka toho, co
žijeme nyní. Například upravený bicykl sloužící k rychlé přepravě hadic
k požáru, lapač much, řezátko na viržínka, trojkladivo, kterým je možné
zatlouci či vytáhnout tři hřeby naráz, ruční vysavač koberců pracující na

principu obrácené hustilky na nás mohou působit až komicky, ale pravdou je, že podobně se budou za 100 let naši potomci usmívat třeba
nad dnešními mobilními telefony. K dalšímu zajímavému exponátu Z. Svěrák jen sarkasticky poznamenal: „Tento držák horkých brambor
by se dnes zcela jistě uplatnil, ale bohužel se již nevyrábí...“ Eva Horníčková, foto Stáňa Peričová

Jeden rád holky, druhý vdolky
Nesnáším vedro a kdyby mně ještě před nedávnem někdo nabídl, že se za pětistovku mohu čtyři hodiny krásně potit a neslyšet při-
tom vlastního slova, ani by mi nestál za odpověď. Přesto jsem právě tohle podstoupila. A jak ráda! (Skalní rockoví fanoušci vědí,
kdo byl první červnové pondělí v Paegas aréně tím kouzelníkem.) A tak mě napadlo, jak je lidská bytost zázračně uzpůsobena k pře-
konání zdánlivě nemožného, jde-li o věc příjemnou. Vezměme si třeba vedro a hluk. Zajisté není nikomu milá jízda nacpaným auto-
busem, vypukne-li právě tropický den, i štěkot jinak roztomilého pejska odnaproti, je-li neděle ráno. Většinou to vydržíme, ale pěk-
ně nás to otráví. Protože to prostě nemáme rádi. Příkladem budiž nedávný koncert populární skupiny Lucie na žižkovské Viktorce.
Její příznivci si rádi zaplatili, rádi se tlačili a rádi se nechali rozvibrovat výkonnou zvukovou aparaturou. Rozcházeli se ohlušení,
ale nadšení a nabití energií. Podobně někteří Žižkováci, do jejichž oken rock neúprosně vnikal, si libovali, že mají koncert doma
a zadarmo. Naopak vyznavači jiné či vůbec žádné muziky okna v zoufalství utěsňovali, s nadávkami zachytávali z poliček padající
porcelán a už se těšili, jak si někde pěkně postěžují. Dva tábory - dva názory. Který je ten správný? Představte si ale, jak absurdní by
bylo, kdybychom všichni vyznávali totéž. K smrti bychom se pak třeba utleskali na vystoupení dechovky Šumařinky a druhý den se
zas při bigbítu vzájemně podupali na stadionu. Prostě by nás všude bylo moc. Mějme proto raději každý to své a přejme totéž i dru-
hému. Tak jako já nepůjdu sprovodit ze světa podrážděného, nervózního, uštěkaného pejska ze sousedství, jiný zase nechť zatne zu-
by a utěší se tím, že i ten strašný koncert jednou skončí. Jsme přece tvorové, kteří v evoluční řadě umísťují sami sebe až na její vr-
chol! Eva Horníčková

„Před 4 lety vznikla myšlenka dát prostor dětem se specifickými poruchami učení pro vzájemná setkání a zá-
polení, a to mezi školami ZŠ J. Seiferta a ZŠ Legerova - obě mají pro tyto děti specializované mikrotřídy. Prv-
ní a třetí ročník pořádala Legerova jako sportovní soutěž, druhý ročník jsme pořádali my jako soutěž výtvar-
nou. Letos vznikla myšlenka uspořádat výtvarnou dílnu na téma ‘KOMUNIKACE’. Na naší škole proběhla
16. 5. a výsledné práce můžete vidět právě zde. Děti tvořily se zaujetím, s různorodým citlivým pohledem na
oblast komunikace - mezi lidmi, technikou, ale i zvířaty či přírodou. Jejich práce věřím udělají radost, potěší
oko i srdce...“ uvedla ředitelka ZŠ Vlkova PaedDr. B. Mardešičová na vernisáži. Tato výstava se konala 22.-
23. 5. v Café - Galerie Černá Labuť na Poříčí. Děti zápolily mezi sebou nejen výkresy a sochami, ale i hudbou. Každá ze škol si totiž při-
pravila program - „Vlkovka“ představila svůj smíšený sbor, „Legerka“ si na pomoc zase přizvala žáky ZUŠ ze Spořilova, kteří provedli
Vivaldiho „Čtvero ročních období“. A nutno říci, že jak výtvarníci, tak i hudebníci to uměli moc pěkně. Text a foto Stáňa Peričová

L I T E R Á R N Í  S O U T Ě Ž
I. KATEGORIE - Čestné uznání: cena neudělena, 3. cena: Pet-
ra Zezulová - Bezdomovci, ZŠ nám. J. z Poděbrad, 2. cena: Hana
Slapničková - Město, ve kterém žiji, ZŠ nám. J. z Poděbrad, 1. ce-
na: Eva Hodíková - Moje problémy, ZŠ nám. J. z Poděbrad
II. KATEGORIE - Čestné uznání: Jan Binko - Praha, ZŠ Nad
Ohradou (Pražačka) a Markéta Švarcová - Praha stověžatá, ZŠ
Perunova, 3. cena: Markéta Sekerová - Den na Žižkově, ZŠ Nad
Ohradou a Monika Jandová - Poezie na téma Praha, ZŠ Chelčic-
kého, 2. cena: Petra Váňová - Pořád v pohybu a Jana Žlábková -
Moje město, obě ZŠ Nad Ohradou, 1. cena: Tomáš Nečesaný -
Moje město, ZŠ Nad Ohradou
V Ý T VA R N Á  S O U T Ě Ž
I. KATEGORIE - Čestné uznání: Jolana Kováčová - Jaro
v Praze a Miroslav Vogal - Na chatě u Prahy, oba ZŠ v Zahrád-
kách 48, Jan Nosek - Mosty v Praze a Jiří Kastner - V Botanické

zahradě, oba ZŠ nám. J. z Poděbrad, 3. cena: Pavel Lhoták - Ná-
kupní horečka, ZŠ V Zahrádkách 48, 2. cena: Zuzana Holcma-
nová - Novoměstská radnice, ZŠ V Zahrádkách 48, 1. cena: Old-
řiška Jonáková - Staroměstský orloj, ZŠ V Zahrádkách 48
II. KATEGORIE - Čestné uznání: Ondřej Sýkora - Náhrobek,
ZŠ Perunova, Jan Synek - Ve vlaku, ZŠ Chmelnice, Barbora
Čadská - Jarní Vltava, ZŠ Perunova a Tereza Holečková - Praž-
ské střechy, ZŠ nám. J. z Poděbrad, 3. cena: Matěj Berka a Ivan
Šach - Vltava z ptačí perspektivy, ZŠ nám. J. z Poděbrad, 2. cena:
Barbora Hofmanová - ZOO v Troji, ZŠ Chmelnice, 1. cena: Ko-
lektivní práce žákyň 8. ročníku - Město, ve kterém žiji - Lenka
Kolaříková, Markéta Sekerová, Jana Havelková, Zuzka Seh-
rová, ZŠ Nad Ohradou (Pražačka)
Všem oceněným soutěžícím blahopřejeme, organizátorům děku-
jeme za spolupráci a těšíme se na bohatou účast i v příštím roční-
ku soutěže. Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí odd. kultury

Velké prádlo na Zahradû

Dvorní ilustrátor Albatrosu v Atriu

Humanitární organizace pro seniory

Gentlemani zvolili osobnosti roku

CimrmanÛv splnûn˘ sen

Při zahájení výstavy zapózoval Zdeněk Svěrák před objektivy
na pozadí scény ke hře Blaník

Spoleãn˘ projekt ‰kol ve Vlkovû a Legerovû

T a k o v ˘ j e m Û j s v û t
Slavnostní vyhlášení výsledků této literární a výtvarné soutěže žáků základních škol se uskutečnilo 13. 6. ve 13.30 h v KVS Trojka,
Prokopova 100/16, vítězné práce budou až do konce září 2000 vystaveny v Obvodní knihovně ve Štítného ulici.

Letošní RESPECT menu je opravdu bohaté, romská hudba ze Středomoří, kurdský zpě-
vák ze Švédska, berberské ženy z Maroka, flamenco skupina ze Španělska, polská klez-
mer kapela a český malíř žijící s indiány v džungli. Z hledání vhodné omáčky, myšlenky,
která by propojila pestrý svět na našem talíři, nakonec vyplyne to, co nám Otto Placht ser-
víruje z peruánského pralesa: Gringo - běloch zůstane gringem, může tam žít, může mít
za ženu jednu z indiánek, ale nestane se indiánem. Instinkty, které řídí život v džungli,
nelze nastudovat, zapsat a aplikovat. Narodíš-li se gringem, zůstaneš gringem. Narodíš-li
se jako Rom, zůstaneš navzdory integračním a nivelizačním, normalizačním a jiným dob-
ře míněným snahám Romem. Film Alice Růžičkové a Martina Čiháka Otto Placht malíř
džungle diváka přenese do indiánské vesnice na okraji amazonského pralesa. Přínos do-
kumentu netkví v obecných řečech o přírodě, domorodcích a jejich zvycích, ale v sebe-
vražedné upřímnosti českého malíře, který si je vědom své nadbytečnosti a nezařaditel-
nosti v kmeni Šipibó i lapidárního porovnávání civilizací, které se svými cíli a prostředky
nemohou protnout. Na talíři letošního festivalu RESPECT ještě čekají v Paláci Akropolis
27. 6. ukrajinská POZA s českým ÁLOM a jedna z nejslavnějších romských kapel sou-
časnosti - rumunští TARAF DE HAIDOUKS 11. 7. Michala Púčiková

Svût podle gringa
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◆ byty, kanceláře, těžká břemena
◆ balicí služby včetně materiálu
◆ kompletní servis včetně pojištění

Dispečink - 8.00 až 15.30
02/697 54 57, 900 03 327
02/697 00 28, 825 70 52

0602 360 510, 0602 358 844

B + D STĚHOVACÍ SLUŽBA 
Praha 3-Žižkov, Bořivojova 55

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.

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

Auto - FAJT

PO - PÁ 800 - 1700 tel.: 697 14 56, 0602 181 888

Koněvova 51/53, PRAHA 3

Montáž BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ - řazení, 
ALARMU, CENTR. ZAMYKÁNÍ, MOBILNÍCH

TELEFONŮ, IMOBILIZÉRU A DOPLŇKŮ

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

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

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

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

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

Správa a servis STA

Výstavba a rekonstrukce STA

Montáže TV Galaxie
Ibase, spol. s r.o. Praha 4

tel: 72 77 00 84, 0603 466 370

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

MALOVÁNÍ
veškeré práce malířské a lakýrnické

ČÍŽ & SUS
Lucemburská 30, Praha 3

tel.: 24 25 56 30
0603 505 927

■ Koupím vláčky, rozměr „HO“ lokomo-
tivy a vagony v jakémkoliv stavu nebo je-
nom součástky a příslušenství 
tel. 227 201 86 nebo 0602 659 885

■ Kdo přenechá za odvoz starší nebo
nevyužitý nábytek tel. 0604 445 972
■ Koupím skládací plážové dřevěné le-
hátko. Tel. 22 116 242

■ ZŠ v Praze 3, Nad Ohradou 1700 (Pra-
žačka) přijme k 1. 9. 2000 kvalifik,. učite-
le/ku I. stupně. Informace na tel.: 673 148
08 nebo 644 20 44

■ Základní škola P-3 přijme aprob. učite-
le/ku na 1. st. Nástup - září 2000. Inf. na
tel. 697 45 13, 69 76 542, 
e-mail:hausner@lupacovka.cz
■ Koupím autíčka různých firem i kra-
bičky. Tel. 0604  988 481

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

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

■ Renovace umakartových koupelen +
WC obkladovými deskami z USA, 
tel. 22 71 90 22, 0602 21 20 89
■ 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
■ PEDIKURA i u zákazníka - 
tel. 697 31 60
■ Zednické a obkladačské práce. 
Tel. 24 25 39 36, 0603/369 881

■ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, možno i úklid
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK za
sucha i za mokra přístr. Rainbow. Tel.
i zázn. 807635, 0602 954 439

■ Opravy dálkových ovladačů TV, video,
audio. Tel. 0607 500 893. nebo večer 
68 45 145

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

■ MALOVÁNÍ - TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 697 60 78

■ Vyměním pěkný 2+1 (49m2) I.kat.
1. patro, výtah, dům s majitelem v do-
sahu st. metra Flora za 3-4+1 s výta-
hem, 1.-2. kat. v Praze 3 nebo 2 
Tel. 0603 263 335
■ Pronajmeme rozestavěný půdní byt
v Praze 3 cca 150 m2. Tel. 900 31 939
■ Koupím byt do OV nebo družstevní
od 90 m2, Praha 3, kategorie neroz-
hoduje. Tel. 0602 657 755 nebo večer
684 31 62
■ Vyměním dr. 4+1 Praha 8-Bohnice za
větší nebo stejný dr. v Praze 3. Slušné jed-
nání. Tel. 85 54 108
■ 2+1 luxusní, 45 m2 Roháčova ul. pro-
najmu. Vybaven, zařízen, nejl. cizinci. 
Tel. 22 78 11 11
■ Kanceláře v Roháčově ul. pronajmu, 
38 m2, EZS, poč. síť, 3 místnosti. 
Tel. 22 78 11 11
■ Hledám k trvalému bydlení n. k proná-
jmu jednu místnost v P-3, vč. přísluš.
slušné jednání, skromnost. Vzkazy pro-
sím na tel. 85 54 108
■ Nabízím k pronájmu 50 až 800 m2 skla-

dové či výrobní plochy, rampa, výtah, 30
km východně od Prahy.Tel. 0203677 628

■ ZŠ Lupáčova Praha 3 nabízí od 1. 9.
2000 k pronájmu moderně vybavenou
kancelář (30 m2, tel., pevná internetová
linka 64 kbs) a 10 učeb. s polodenním
provozem. K pronájmu přísluší kancel.
pro učitele a další pracovníky, K dispozici
je špičkově vybavená učebna VT a pre-
zentační místnost s interaktivní didaktic-
kou tabulí. Přednost mají aktivity spojené
s jazyky a VT. Inf.: hausner@lupacovka.cz.
Telefon: 697 45 13, 69 75 618

■ Pronajmeme prostor jako dílnu - sklad,
cca 30 m2, polosuterén, vchod z ulice, ce-
na dohodou, Velehradská ul. č. 4, Praha 3.
Volejte 0601 302 442
■ Základní škola Jeseniova 2400/96
v Praze 3 pronajme skladové prostory
(suché, čisté, světlé) o velikosti 2 x 96 m2

se zvláštním vchodem. V prostorách je
k dispozici sociální zařízení. Cena dle do-
hody s vedením školy. 
Telefon/fax 227 204 97, tel. 227 221 90
■ Pronajmeme dílnu asi 50m2 s WC
příp. i příst. 14 m2 v Praze 3 od srpna. 
Tel. 900 31 939
■ Garážový box 20m2 hlídaný i jako sklad
za hotelem Olšanka, inf. 717 341 66 nebo
0603 829 085
■ Pronajmu garáž v ul. K Lučinám. 
Eva Novotná, Malešická 27, Praha 3
■ Nabízím k pronájmu garáž. stání dl.
8,8 m, P-3 Jarov, Květinková, za 1500 Kč
měs. (2 auta), celkem 35 aut. Tel. 
0049 86 54 73 40, t.č. SRN, zavolám zpět
■ Pronajmeme dvě garáže à 16 m2/možno
i jednotlivě/ ul. Pod Lipami, P-3. Rozměry
5,90 D, 2,75 Š, 2,40 V. Cena 200,-Kč/m2

/měsíc. Informace p. Babjak 83 086 500
■ Nabízím pronájem 63m2 nebyt. prost.,
P-3. Tel. 24 18 26 91 (8-16 hod.)

INZERCE

BYTY - GARÁÎE

SLUÎBY

ZVEME VAS DO NOVĚ
OTEVŘENÉ PRODEJNY

LEVNÝCH ODĚVŮ

SECOND HAND
Táboritská 10, Praha 3
Otevřeno Po-Pá  9 – 18

S tímto inzerátem 
5% sleva

AudioStory, Koněvova 108,Praha 3
vydává na audiokazetě 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 ✃

Prázdniny s počítačem
týdenní kurzy pro děti 8 - 15 let

Computer Help, s. r. o.
Blanická 16, P 2, tel.: 21 503 111

JOSEF HRUBEŠ

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

KARLOVO NÁMĚSTÍ

KNIHA VELKÉHO FORMÁTU,
DOPLNĚNÁ DOBOVÝMI RYTINAMI

A FOTOGRAFIEMI, PŘIBLIŽUJE

HISTORII RADNICE NOVÉHO MĚSTA

PRAŽSKÉHO A JEJÍHO OKOLÍ. 
(CENA 186 KČ)

PUBLIKACI NABÍZÍ

KNIHKUPECTVÍ

KANZELSBERGER,
VINOHRADSKÁ 160, PRAHA 2

Městská část Praha 3 nabízí ATELIÉR K PRONAJMUTÍ: 
Kouřimská 4/2368, P-3, 4 místnosti, 5. podlaží, celkem 24,2 m2 (16+3,2+4+1) - výška 2,80 m. 

Vybavení: centrální vytápění, ateliér, předsíň, koupelna, WC.
V žádosti o přidělení ateliéru uveďte: jméno, příjmení, dat. narození, adresu, telefon, zaměstnání, vzdělání. 

Přiložte: popis dosavadní umělecké činnosti s přísl. dokumentací a čestné prohlášení, že nejste uživatelem jiného
ateliéru. Žádosti podejte do podatelny Obvodního úřadu Praha 3, Seifertova 51, přízemí v zalepené obálce

s označením „Kulturní komise - ATELIÉR - Kouřimská 4“ do 31. srpna 2000. 
O přidělení ateliéru rozhodne kulturní a památková komise v září 2000.

Připomínáme, že od 15. 9. do 1. 10. 2000 proběhne ve výstavní síni Atri-
um I. ŽIŽKOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON. K účasti jsou
zváni výtvarní umělci, kteří bydlí, pracují či studují
v Praze 3 nebo k ní mají blízký vztah.
Můžete zde vystavit jeden obraz, kresbu,
grafiku, plastiku - objekt nebo obraz a plastiku.
Dílo musí být adjustováno tak, aby se dalo bez
problémů instalovat. Nutno uvést jméno auto-
ra, název, rok vzniku a rozměr. O zařazení díla
a o jeho instalaci rozhodne výběrová komise.
Při předání díla zaplatí účastník instalační poplatek
200 Kč, který bude v případě nevystavení díla vrácen. Díla se při-
jímají 8. a 11. 9. od 10 do 14 hodin v Atriu u sekretáře Salonu,
k vyzvednutí budou po ukončení salonu 3.- 5. 10. v budově ObÚ na Havlíčkově náměstí.
Informace odd. pro kulturu ObÚ, Havlíčkovo nám. 9, tel. 22 116 350. -sp-

Je‰tû k ÏiÏkovskému salonu
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6
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 29. 8.

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
PRÁZDNINY 2000 - DUHOVÉ LÉTO S TROJKOU

program pro děti od 5 do 18 let, které tráví část prázdnin v Praze, turnusy týdenní,
možnost účasti i v jednotlivých dnech

(projížďky na koních, vyhlídkové lety nad Prahou, koupání, výlety, keramika, stolní tenis,
celoprázdninová hra Za brontosaurem do pravěku)

pro děti od 6 let - jezdecký výcvik 31. 7. - 4. 8. a 7. 8. - 11. 8. 2000
pro děti od 10 let - vodácký výcvik 17. 7. - 20. 7. a 24. 7 - 28. 7. 2000

Točení na hrnčířském kruhu pro dospělé - červenec
Zápisy do kurzů na školní rok 2000/2001 a na prázdniny 2000 probíhají od 5. 6. 2000

každé pondělí a středu od 14 do 18 hodin.
Zápisový týden od 26. - 29. 6. 2000 od 14 do 18 hodin.

Informace v zápisové kanceláři Trojky nebo na tel. 227 81 355, 227 83 181.
Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

LETNÍ TÁBORY 
● OLIVĚTÍN  -  Broumovsko
Cena: 3 700 Kč     Informace Jana Bendová
Termíny: 1.-16. 7., 16. 7.-1. 8.,  1. 8.-17. 8.
Program: rekreačně-sportovní, kouzelník, ko-
ně, šerm
● OPOLENEC – Šumava
Cena: 3 300 Kč Informace Jana Šimánková
Termín: 1. 7. - 15. 7.
Program: celotáborová hra na motivy starých
Řeckých bájí a pověstí, aerobic, florbal, kola,
keramika
● ITALSKÉ LÉTO PINARELLA DI CERVIA
Cena: 5 650 Kč    Informace Jana Šimánková
Termín: 18. 8. - 27. 8.
Program: sportovně-rekreační s aerobikem
PŘIHLÁŠKY: telefonicky nebo osobně

AKCE V PRAZE v době letních prázdnin
BAREVNÝ TÝDEN   koupání, výlety,
návštěva muzeí, výtvarné činnosti …
Termíny: 3. 7. , 4. 7. a 7. 7. nebo 17. - 21. 7.

KERAMICKÝ  TÝDEN 
Termín:  10. - 14.  7. 
Program: dopoledne keramika, odpoledne
sportovně-rekreační program
Cena: 800 Kč na celý týden
TÝDEN  S INTERNETEM
Termín: 10. – 14. 7.
Program: dopoledne výuková a praktická
část, odpoledne návštěva osobností českého
INTERNETU, prohlídka redakce interneto-
vého deníku, sport, PC herna, táborák… 
Cena: 800 Kč na celý týden (učebnice HTML
v ceně)
TÝDEN  S FLORBALEM
Termín: 28. 8. - 1. 9.
Program: dopoledne praktické florbalové mi-
nimum, odpoledne sportovní centrum Brum-
lovky- kolečkové brusle, výcvik na cvičné
horolezecké stěně
Info osobně nebo telefonicky: 900 22 904
(910, 913) GSM 0606 611 920
Informační služba DDM v době prázdnin
denně od 8 do 16 hod.
Přejeme hezké prázdniny dětem a příjemné
léto rodičům.

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

â E R V E N E C
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. so 18 a 20.30 JANA A JEJÍ PŘÁTELÉ
2. ne 18 a 20.30 BEZSTAROSTNÁ JÍZDA
3. po 18 a 20 30 MONTY PYTHON

A SV. GRÁL /FK/

PETER GREENAWAY
4. út 18 a 20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ,

JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC
/FK/

5. st 18 a 20.30 UMĚLCOVA SMLOUVA
/FK/

6. čt 18 a 21 LAZEBNÍK SIBIŘSKÝ
7. pá 18 a 20.30 LÁSKA JE LÁSKA
8. so 18 a 20.30 LOST HIGHWAY
9. ne 18 a 20.30 VŠE O MÉ MATCE

BEST OF PROJEKT 100
10. po 18 a 20.30 LÁSKA PROKLETÁ
11. út 18 a 20.30 KORIDA LÁSKY
12. st 18 a 20.30 SUD PRACHU
13. čt 18 a 20.30 MUŽ, KTERÝ SPADL

NA ZEMI
14. pá 18 a 20.30 SATYRICON

ČESKÝ VÍKEND
15. so 18 a 20.30 ENE BENE
16. ne 18 a 20.30 MUSÍME SI POMÁHAT

DAVID ONDŘÍČEK
17. po 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
18. út 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
19. st 18 a 20.30 ŠEPTEJ

K.KIESLOWSKI
20. čt 18 a 20.30 KRÁTKÝ FILM

O LÁSCE / FK/
21. pá 18 a 20.30 KRÁTKÝ FILM 

O ZABÍJENÍ / FK/
22. so 18 a 20.30 ZTRÁTA SEXUÁLNÍ

NEVINNOSTI /FK/ 
23. ne 18 a 20.30 VYSNĚNÝ ŽIVOT

ANDĚLŮ
A. TARKOVSKIJ
24. po 18 a 21 STALKER /FK/
25. út 18 a 21 ANDREJ RUBLEV /FK/

26. st 18 a 20.30 NÁVRAT IDIOTA
27. čt 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ

KOCOUR
28. pá 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA BÍLÝ

KOCOUR
29. so 18 a 20.30 REMBRANDT
30. ne 18 a 20.30 BUENA VISTA

SOCIAL CLUB
31. po 18 a 20.30 AMERICKÁ KRÁSA
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

1. so 15.30 TOY STORY 2: PŘÍBĚH
HRAČEK

8. so 15.30 KRÁL SOKOLŮ
15. so 15.30 TARZAN
22. so 15.30 HURÁ NA MEDVĚDA
29. so 15.30 ŠIMPANZ MOOKIE

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) 
KAABA CAFÉ od 10 hod., tel. 22712287
Změna programu vyhrazena
11. út 19.30 Respect 2000: TARAF DE

HAIDOUKS (Rumunsko) 
20. čt 19.30 THE DISCIPLES

supp. HERMAKUTI (ČR)
21. pá 19.30 PHIL SCHÖENFELD
MALÁ SCÉNA

1. so 19.30 Prima Donna
7. pá 19.30 Zády

28. pá 19.30 Sledě, živé sledě

S R P E N 2 0 0 0
1. po 20 VLTAVA*
3. pá 20 KLEZMATICS* (USA)

MALÁ SCÉNA
10. čt 19.30 Moštárna
25. pá 19.30 Zády

DIVADELNÍ BAR
Denně DJ’s od 22.30, otevřeno od 21

■ Než odjedete na dovolenou
Doba dovolených a prázdnin se blíží,
a tak vám Policie ČR nabízí několik
rad, jak zabránit škodám na majetku
i zdraví. Před odjezdem na dovolenou
se domluvte se sousedy, aby vám vybí-
rali poštovní schránku, viditelně větra-
li byt a občas rozsvítili v bytě večer
světlo. Dále doporučujeme neinformo-
vat o vašem odjezdu mnoho lidí. Nao-
pak by sousedi, kterým dáte klíče od

vašeho bytu, měli znát adresu, příp.
tel. spojení na vás. Nájemníci by se
měli mezi sebou domluvit na uzamy-
kání vstupních dveří domu. Starší ob-
čané i děti, kteří zůstávají i o prázdni-
nách přes den doma, by nikdy neměli
otevírat domovní dveře, aniž by se ku-
kátkem přesvědčili, kdo za nimi stojí.

■ Pachatel nebezpečné
trestné činnosti zadržen
Koncem dubna se podařilo pracovní-
kům kriminální služby OŘ Policie P-3
odhalit a zajistit pachatele nebezpečné

trestné činnosti - nedovoleného ozbro-
jování. Na jednom z žižkovských síd-
lišť byl v bytě, který si pronajal, zadr-
žen cizinec - občan bývalého
Sovětského svazu. Při domovní pro-
hlídce u něho bylo nalezeno větší
množství střeliva, zbraně, části zbraní,
výbušniny a materiál určený k výrobě
výbušných systémů. Vyšetřovatel ho
obvinil z trestného činu nedovoleného
ozbrojování dle § 185/1, 2 a) trestního
zákona a umístil ve vyšetřovací vazbě.

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. 1820 o výměře 301 m2

Českobratrská ulice, Praha 3. Odhadní cena činí 903 000 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 nutno uvést rodné číslo, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku. 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 zasílejte na adresu Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3 

nejpozději do 14. 7. 2000. Obálky s návrhy musí být řádně zalepeny a označeny: 
OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - ŽIŽKOV ČESKOBRATRSKÁ 1820. 

Vyhodnocení návrhů: návrhy budou vyhodnocovány podle dvou kritérií - hlavní kritérium: nabídnutá cena, doplňující kritérium:
podnikatelský záměr. Vybrané návrhy budou do 30 dnů po skončení lhůty k podávání návrhů zveřejněny na Úřední desce M.č. Praha 3,

Havlíčkovo nám. 9. Účastník, jehož návrh bude vybrán, bude ve stejné lhůtě vyrozuměn. Prodej pozemku vybranému účastníku je
podmíněn souhlasem OZ 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 bude požadováno předložení bankovní garance.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo soutěž zrušit.

Informace podá ing. M. Získalová, tel. 22 116 212.

NOVÉ H¤I·Tù  NA JAROVù
Rekonstrukce školního hřiště v Základní
škole V Zahrádkách začalo před rokem
a po problémech s firmou, která zajišťova-
la umělý povrch, bylo postupně zprovoz-
něno letos na jaře. Na jeho využití vypra-
covala škola ve spolupráci s DDM projekt,
jehož cílem je především zapojit děti do
společensky žádoucích aktivit a zvýšit zá-
jem o pravidelnou sportovní činnost s dů-
razem na potlačení patogenních jevů,
vhodně usměrnit přirozenou agresivitu
člověka bez větší finanční náročnosti ze
strany rodičů a nabídnout atraktivní alter-
nativu trávení volného času. Přihlášky do
pohybových aktivit, zaměřených přede-
vším na florbal, streetball a tenis, ale i na
další kolektivní míčové hry, je možné po-
dávat v organizačním útvaru DDM Na
Balkáně 100 - Jana Šimánková, tel.: 900
22 910 (možno i během prázdnin) nebo
ZŠ V Zahrádkách - Dr. Šebl, tel. 644 18
84. Podrobnější informace získáte v na-
bídce DDM v tomto čísle. Upozorňujeme
také, že poslední prázdninový týden pro-
běhne na novém jarovském hřišti Týden
s florbalem. Sraz je 28. 8. v 9 h v DDM Na
Balkáně 100. -red-

B OX CLUB ÎIÎKOV
Pod vedením trenéra Stanislava Tišera se
Box Club Žižkov umístil na druhém místě
v tabulce 1. ligy, a tak by v příští sezóně,
pokud získá dostatečnou finanční podpo-
ru, mohl boxovat v extralize. I nyní, v čase
prázdnin, trénuje v tělocvičně řada nových
borců. Velkým talentem je David Lukáš,
který byl nominován do národního výběru
a má velkou šanci získat medaili na mist-
rovství Evropy v ČR. -st-

PRAHA 3  MÁ MISTRY  ô R
V Praze se 26. - 28. 5. uskutečnilo Mist-
rovství republiky nejmladších minižáků
v basketbale. Turnaje se zúčastnilo druž-
stvo USK Buldok Praha, které až na 3 hrá-
če tvoří žáci ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic.
Ve spolupráci USK Praha a ZŠ J. z Lobko-
vic vznikla v této škole v r. 1999 příprav-
ka. Díky velkému úsilí vedení školy, trené-
rů, rodičů a samotných chlapců získalo
družstvo USK Buldok Praha na Mistrov-
ství republiky zlaté medaile - šampioná-
tem prošlo bez jediné porážky. Výsledek fi-
nálového utkání: Sokol Písek - USK
Buldok 28 : 39 (12 : 20)
Mistři republiky pro sezonu 1999/2000:
4 - M. Makovička 6 - J. Mašek 7 - M. Ho-
ryna - kapitán družstva 8 - J. Verner 9 -
J. Šrámek 10 - J. Nováček 11 - M. Vašíček
12 - D. Mastný 13 - T. Satoranský 14 -
J. Kalista 16 - J. Šerf 17 - M. Tichý 18 -
M. Fučík 19 - F. Hána 21 - J. Horák. Tre-
néři - P. Horyna, A. Svoboda, B. Vašíčko-
vá. Všichni uvedení bydlí v Praze 3 (s vý-

Sport
jimkou 3 hráčů) a navštěvují 2., 3. a 4. tří-
dy v ZŠ nám. J. z Lobkovic.
Gratulujeme ke skvělé reprezentaci
školy, klubu, městské části a celé Prahy!
Mgr. V. Gregor, ředitel ZŠ nám. Jiřího
z Lobkovic

XI I I .  V·ESOKOLSK¯ SLET
Všesokolského sletu 2000, který se bude
konat první červencový víkend na strahov-
ském Rošického stadionu, se kromě členů
Sokola zúčastní také členové ostatních or-
ganizací a celkem vystoupí přes 21 tis.
cvičících všech věkových kategorií.
(Z Prahy 3 se na sletu představí především
ti nejvěrnější členové Sokola - Věrná gar-
da.) Již v květnu a červnu však v Praze
i mimo ni probíhala řada župních sletů
a předsletových sportovních soutěží, kon-
cem června také např. Sletové dny sportu
a Sletové dny kultury. V pátek 30. června
bude slavnostním představením Smetano-
vy Prodané nevěsty v Národním divadle

Sladkovského. Kvalitní byl turnaj dívek,
prvenství vybojovala děvčata z Lupáčovy,
další pozice (i v kat. chlapců) získala ZŠ
Lobkovicovo n. a Gymn. Sladkovského.
● V turnaji v přehazované dívek ze 7. tříd
bylo 12 přihlášených škol rozlosováno do
4 skupin, jejich vítězové postoupili do fi-
nále, kde hráli každý s každým. Bez ztráty
setu si prvenství vybojovala děvčata ze ZŠ
Lobkovicovo n. před Jeseniovou, Lupáčo-
vou a Chelčického. Skupinu o 5. místo vy-
hrálo Gymn. Sladkovského, o místo 9. n.
Jiřího. ● V náročném atletickém čtyřboji
soutěžila pětičlenná družstva st. žáků a žá-
kyň v běhu na 60, 800 m (dívky),
1000 m (chlapci), ve skoku dalekém, vy-
sokém, v hodu kriketovým míčkem a ve
vrhu koulí. Výkony se bodovaly podle ta-
bulek a součet bodů stanovil pořadí.
V obou kat. na stupně nejvyšší vystoupili
reprezentanti ZŠ Jeseniova se ziskem
7582 (chlapci) a 7543 bodů. Chmelnice

POLICIE  âR informuje

XIII. všesokolský slet, nad nímž převzal
záštitu prezident republiky Václav Havel,
Mezinárodní olympijský výbor a Magi-
strát hl. m. Prahy jako spolupořadatel, za-
hájen. První hromadné sletové vystoupení
se bude konat v sobotu 1. 7. od 15 h na
Strahově, národní sletový večer pak od 21
hodin. Sokolský průvod projde historic-
kým centrem Prahy v neděli 2. 7. od
10 h a závěrečné vystoupení bude na Stra-
hově od 15 h. Vstupenky v cenách od 50
do 500 Kč získáte v síti Ticketpro, pro dů-
chodce je vstupné 50 Kč, a to na tribunu
B - jižní.                                             -hor-

POHÁR STAROSTY
Květnová vedra nevadila soutěžícím ve
sport. soutěži ZŠ o Pohár starosty. Turnaje
ve volejbalu se hrály podle nových pravi-
del, bez ztrát a s poměrně často využíva-
nou možností hry nohama. Úrovní hry dív-
ky výrazně převýšily chlapce. Každé
družstvo odehrálo min. 4 zápasy na 2 ví-
tězné sety. V kat. st. žáků zvítězili zaslou-
ženě chlapci ze ZŠ Chmelnice před Lob-
kovicovým n. a debutantem Poháru Gymn.

vybojovala 2. místo (chlapci 6925), Lob-
kovicovo n. (dívky 5722), 3. místo
u chlapců obsadilo Lobkovicovo n.
(6439), u dívek Lupáčova (5120). ● První
květnový týden odstartoval i tradiční Tur-
naj žižkovských škol v kopané. Dvanáct
družstev hraje každé úterý ve 4 skupinách,
vítězové se utkají v semifinále a o modelo-
vé pozice se bude bojovat o Sportovním
dni žižk. škol. Zde vyvrcholí premiací ví-
tězů i celoroční soutěž o Pohár starosty, do
jehož květnových soutěží se zapojilo 1140
žáků a žákyň zákl. škol našeho obvodu!

-vk-

V¯SLEDKY TURNAJÒ:
● Capri Sonne Cup - soutěž ve vybíjené
4. a 5. tříd: 1. ZŠ Žerotínova, 2. ZŠ K Lu-
činám, 3. ZŠ nám. J. z Lobkovic. 
● Mc Donald’s Cup - žáci 2.-3. tříd: 1. ZŠ
nám. J. z Lobkovic, 2. ZŠ K Lučinám, 3.
ZŠ Žerotínova. Nejlepší střelec: Plecháč
(ZŠ nám. J. z Lobkovic). Kat. žáci 4.-5.
tříd: 1. ZŠ nám. J. z Lobkovic, 2. ZŠ
K Lučinám, 3. ZŠ Žerotínova.
Ivana Černohorská, ZŠ Lobkovicovo nám.

Každoročně se pořádají i tzv. Malé slety na které v žižkovské sokolovně nacvičují i ti nejmenší

Foto: sestra Brůnová


