
5

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

2000
ROČNÍK 9
ZDARMA

ČÍSLO

Již utichly bouřlivé oslavy konce války v Plzni, dozněly výstřely na barikádách v re-
konstrukcích bojů, které probíhaly v neděli 7. 5. v Nuslích. Každý slavil půlkulaté
výročí míru po svém. My na Praze 3 jsme byli jako každoročně svědky slavnostní
přísahy nových příslušníků Hradní stráže v prostoru před Památníkem na Vítkově.
Prezident Václav Havel se sem přišel spolu se zástupci naší politické scény poklonit
památce padlých a položit věnec k hrobu Neznámého bojovníka.

Pietní akt na PraÏaãce
V předvečer 55. výročí Květnového povstání uctil starosta Milan Český s I. zástupcem Vladimírem
Holzknechtem také památku hrdinů bojů na Pražačce. Pietního aktu se zúčastnili i představitelé Čs. svazu
bojovníků za svobodu, obce legionářské a sokolské, Čestná jednotka Junáka - Oddíl Velena Fanderlika
a další pamětníci bojů. Ve svých projevech zmínili, že současné politické zakotvení České republiky ský-

tá dobré záruky bezpečnosti
a stability a zároveň připo-
mněli, že oběti bojů za svo-
bodu nesmějí být zapome-
nuty.

Za kaÏd˘m
pomníãkem

pfiíbûh...
Přímo v okolí Pražačky se
ve spolupráci s Českým sva-
zem bojovníků za svobodu
a radnicí Prahy 3 natáčí v koprodukci České televize dokumentární pořad s pracovním názvem Za každým pomníčkem příběh. Autor projektu Martin
Skyba, který požádal v RN pamětníky Květnové revoluce 1945 o spolupráci, chce poněkud poopravit historii tradující se kolem Pražského povstání
a Pražačky. Jak práce pokračuje, nám prozradil přímo v terénu: „Vyslechl jsem již několik pamětníků, kteří do mého filmu dali osobní prožitek. Na výzvu
v RN se přihlásil velice důležitý svědek pan Zdeněk Maňhal, který se jako 18letý s celou partou účastnil bojů o rozhlas a od 6. května v noci - po návratu
na Žižkov - operoval v oblasti Židovských pecí a kolem obecních domů v Biskupcově. Tehdy bohužel padl kamarád Emil Kouřim krátce poté, co ho dosti-
hl „snajpr“ z Pražačky. Jeho pomníček je poblíž žižkovské vozovny... Točili jsme samozřejmě ve škole Na Pražačce, kde byla kasárna SA a později i SS.
Nyní právě obcházíme klíčová místa a jedním z nich je i vila Na Balkáně 68. Zde byla umístěna německá vysílačka, která při náletech naváděla letadla
a dávala dělostřelcům rozmístěným kolem Prahy souřadnice. V sobotu 5. května byl zastřelen jeden Němec z této vysílačky, a tak následovala prohlídka
celého okolí a zatýkání... Na fasádě jsou dosud zřetelné stopy po bojích ze 7. a 8. května 1945, kdy odtud Němci utíkali...“ Pořad se původně měl vysílat
v době 55. výročí těchto událostí, ale kvůli zdlouhavým jednáním s ČT bude uveden o něco později.

Nad star˘mi
fotografiemi

Chtěli bychom s vámi také zavzpomínat na ko-
nec světové války nad fotografiemi, které jste
nám věnovali. Možná, že na některé z nich po-
znáte sebe nebo někoho ze svých blízkých...
● Pan Miroslav Čvančara nám zapůjčil unikátní
snímek ze svého archivu s krátkým příběhem:
„7. května 1945 po 16. hodině se snažily tři němec-
ké tanky proniknout z Ohrady směrem dolů po Br-
něnské třídě (dnešní Koněvově). Obránci barikády
zasáhli první tank pancéřovou pěstí, a tak ostatním
znemožnili další postup. Na snímku pořízeném těs-
ně po 9. květnu jsou žižkovští kluci na „Panzerjäge-
ru“, tzv. stíhači tanků Hetzer. Tank stojí na chodní-
ku u Horčíkova plotu, v místech dnešní Raiffeisen
stavební spořitelny. Když jsem jako dvanáctiletý
kluk na tento tank také vylezl, uviděl jsem uvnitř
zbytky spáleného těla...“ (obr. nahoře)
● Další snímky mají na zadních stranách pouze
stručnou popisku a jejich autory bohužel neznáme.
Ale o atmosféru, která z nich i po oněch 55 letech
stále dýchá, se s vámi rádi podělíme. redakce

Dne 9. května se připomnělo také 50. výročí přijetí Schumannovy
deklarace. Po celé Praze probíhal Evropský den - řada besed
a akcí, které přiblížily činnost Evropské unie.
U nás v tento výroční den studenti v tzv. EUROstánku na stanici metra „A“ Želiv-
ského rozdávali zájemcům letáčky s informacemi o Evropské unii. Starosta Milan
Český se také připojil ke svým kolegům z ostatních městských částí a symbolicky
zasadil na rohu ulic Lupáčovy a Rokycanovy Strom Evropy - lípu srdčitou. Okolí
krásného dvoumetrového stromu, symbolu České republiky, bylo označeno infor-
mativní tabulkou LÍPA EVROPY 9. 5. 2000. Spolu se zástupci radnice se tohoto
aktu zúčastnil také představitel zemí evropské patnáctky - portugalský velvysla-
nec António de Oliveira Cascais a zástupce ministerstva zahr. věcí. M. Český mi-
mo jiné ve svém slavnostním projevu zdůraznil: „Cesta do Unie ani členství v ní
nebude bez problémů, ale přinese nám, podobně jako loňské přijetí do NATO,
pevné zakotvení ve světě euroatlantické civilizace...“ Setkání pak uzavřel klasik -
Bachovo preludium pro violoncello zahrál v tomto pro hudbu trochu netradičním
prostoru Jiří Hošek.
Velvyslanec A. O. Cascais přijal také pozvání na radnici, kde ho zástupci naší měst-
ské části seznámili s historií Prahy 3 i s plány do budoucna, například s blížícím se
120. výročím povýšení Žižkova na město, které nás čeká v příštím roce.

Text a foto Stáňa Peričová

Květen 1945 - barikáda v Přemyslovské ulici

Památce padlým hrdinům, kteří při dobývání tohoto gymnásia (na Lobko-
vicově náměstí - pozn. red.) položili své životy na oltář vlasti, věnují Par-
tyzáni generála F. Slunečka

Slavnostní uložení praporu „Věrný pes“ do Památníku osvobození na Vítkově - léto 1945

Bez údajů - zřejmě tatáž akce na Vítkově. Všimněte si ještě nezastavěného prostoru vedle
bývalého Všeobecného penzijního ústavu

Jak u nás probûhl Den Evropy
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INFORMACE

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

pro Prahu 3 v budově polikliniky 
Chmelnice, Koněvova 205:

PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 18 hodin
(dosud od 16 h), PÁTEK od 15 hodin
(dosud od 13 h). Ordinační doba bude

i nadále končit ve všední den ráno 
v 7 hodin a zajištěn bude nepřetržitý 

provoz v době víkendů a svátků.
●

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ mateřských
škol v Praze 3 bude v červenci zajišťovat 

MŠ Na Balkáně a MŠ Buková, 
v srpnu MŠ Za Žižkovskou vozovnou.
PŘÍPRAVNÝ TÝDEN na mateřských

školách v Praze 3 bude probíhat 
od 28. 8. do 1. 9. 2000.

●

ÚKLID bloku č. 2 - ulice Čáslavská, Kolín-
ská, Libická, Nitranská (Vinohradská-Korun-
ní), Perunova, Řipská (Vinohradská-Korun-

ní), Slezská (U Vodárny-Jičínská), U Vodárny
v rámci Komplexní údržby komunikací je

z 18. 4. přeložen na pondělí 29. 5.
●

PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s., 
Pod Šancemi 444/1, P-7, mají nová tele-

fonní čísla 66 31 77 53 (původně
82 94 90), fax 66 31 77 44 (pův. 82 54 98).

●

OS Remedium sídlí od 1. 5. ve Vinohr.
poliklinice, 6. p., Vinohradská 176/1513,
P-3. Tel./fax 727 43 360, obč. poradna po,
út, čt 10-18 h, info. centrum st 10-18 h -

727 43 666. Obč. poradna Remedium Pra-
ha zve 5. 6. v 18 h na besedu o činnosti

do České společnosti pro duševní zdraví,
Zvonařova 6, P-3, metro Jiřího z Poděbrad.

●

XIII. Všesokolský slet 2000 se koná 28. 6.
- 2. 7. Vstupenky od 50 do 500 Kč jsou v síti

TICKETPRO (Salvátorská 10, P-1, 
tel. 1051), mj. i v Paláci Akropolis, 
Kubelíkova 27, P-3 v po-pá 9-19 h.

●

PRAŽŠTÍ TAMBURAŠI - orchestr. sku-
pina strunných nástrojů se zpěvem

(16 členů) nabízí 2hod. vystoupení kdeko-
liv v Praze a okolí. Program je různorodý,
od klasických melodií přes valčíky, polky,

tanga, country písně i Hašlerovky. Obj.
a dotazy na tel. 24 25 72 28 - ing. Černý.

●

Mateřská škola Jeseniova 204/2686, P-3
oslaví 20. výročí otevření - 12. 6. od 16 h se
koná vernisáž dětských prací s kult. pásmem

a prohlídkou školy. Kromě zástupců naší
městské části a Školského úřadu zveme

i bývalé zaměstnance školy. 15. 6.
v 17 h vzplane na zahradě MŠ táborák pro
ty, kdo chtějí zavzpomínat, zazpívat a při-
spět dobrou náladou. (Vuřty a kytary s se-

bou!) Od 13. do 15. 6. bude v 13-17 h -
přístupná výstava dětských prací 

i pro veřejnost.
Mgr. A. Luhanová, ředitelka

●

Černošský pěvecký baptistický sbor
MILWAUKEE z USA koncertuje 

25. a 26. 6. v 19.30 h v baptist. sboru na
Vinohradské 68 (u Jiřího z Poděbrad).
Vstup je volný, každý je upřímně zván.

●

VEŘEJNÁ DEBATA na téma „Český
prezident“ se koná 26. 6. v divadle Ar-
cha. Moderuje ji J. Pokorný z Radiožur-
nálu a šéfredaktor RESPEKTU P. Holub. 
Hosté: poslankyně P. Buzková, býv. Před-
seda ODA J. Kalvoda, soudce Úst. soudu
V. Cepl a další. Debata bude přenášena na

www.respekt.inway.cz

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Policie ČR - Obv. ředitelství Praha 3 zři-
zuje DNY SENIORŮ: 7. 6., 12. 7., 2. 8.,

6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6. 12. 
Spoluobčané starší 60 let mohou využít 

přednostního vyřizování svých 
záležitostí, a to především na úseku 

žádostí o vydání obč. průkazů a pasů.
●

Od 1. do 16. 9. opakujeme zájezd
do Itálie - vybavené 2lůžkové stany

(el. osvětl., plyn. vařič, nádobí, lednička),
hyg. zařízení vzorně udržováno, půjčovna
sport. potřeb. Cena 3 300 Kč (bez stravy).

Info J. Šimková, KD Hořanská 2, 
pondělí 15-16 h.

●

Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje
členům a seniorům, kteří v ČERVNU

oslaví kulaté nebo půlkulaté narozeni-
ny. Hodně zdraví a osobní pohody 

do dalších let přejeme: S. Renfusové,
L. Novákové, M. Stříbrské, J. Svobodovi,
E. Mikové, K. Komůrkové, L. Neckářovi,

H. Rezlerové a Z. Neradové.

ze dne 26. 4.
schválila
● realizaci akce „Rekonstrukce podlahy
půdy v objektu Seifertova 51“
souhlasila
● s výzvou více zájemcům na repasi a ná-
těr oken tělocvičen a kuchyně ZŠ K Luči-
nám, P-3
● s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
M. O. Z. Consult na zpracování analýzy
dopravy v klidu na vymezeném území
M.č. P-3
● s uzavřením nájemní smlouvy na zřízení
a provozování základnové stanice GSM
Radiomobilu,a.s. na objekt Blahoslavova
293/10, P-3
● se soutěžními podmínkami ideové urba-
nisticko-architektonické soutěže na zpra-
cování návrhu uspořádání a využití území
vrchu Vítkov
● se zvýšením nájemného za garážová stá-

ní ve velkokapacitních garážích na
900 Kč/m2 od 1. 7. 2000
vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na rekostrukci štítové zdi ZŠ
Havlíčkovo nám.

ze dne 10. 5.
vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na opravu a výměnu suterén-
ních rozvodů pro objekt Pražačka, P-3
doporučila
● schválit koupi pozemku parc. č.
2639/106, ul. K Lučinám, P-3
souhlasila
● se žádostí firmy ATLANTTIS o zveřej-
nění městských znaků Žižkova a Králov-
ských Vinohrad za účelem vytištění infor-
mačně-reklamního plakátu
● s návrhem darovací smlouvy mezi M.č.
P-3 a Výtvarnou školou Václava Hollara
● s upraveným plánem oprav pro rok 2000

Obvodní rada

Od 1. července 2000 platí nové zákony ohledně vydávání občan-
ských průkazů a cestovních dokladů.
Jedná se o tyto právní normy:
1. zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
2. zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
Do 30. června 2000 vydává občanské průkazy a cestovní doklady Policie České republi-
ky, od 1. července 2000 budou tyto doklady vydávány Obvodním úřadem Praha 3,
a to na základě výše uvedených zákonů a Statutu hlavního města Prahy, kterým byly tyto
činnosti Městské části Praha 3 svěřeny.
Příjem žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu (pasu) i jejich
vyhotovení a vydávání zůstanou do konce roku 2000 na stejném místě, a to na adre-
se Vinohradská 112, Praha 3. Na této adrese se bude i nadále provádět přihlášení obča-
nů k trvalému i přechodnému pobytu.
Od 1. ledna 2001 by se tyto agendy měly přemístit do budovy Obvodního úřadu na
Seifertově 51, Praha 3.
Oproti stávajícímu zákonu o občanských průkazech dochází směrem k občanům k pozi-
tivní změně. Žádost o vydání občanského průkazu spolu s potřebnými doklady může ob-
čan osobně předložit u kteréhokoliv okresního úřadu nebo obecního úřadu, městského ne-
bo místního úřadu, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu
nebo úřadu městské části, které jsou pověřené k převzetí žádosti o občanský průkaz.
Pro občany Městské části Praha 3 bude tuto činnost zajišťovat Odbor správní a organizač-
ní Obvodního úřadu Praha 3.
Veškeré informace týkající se problematiky občanských průkazů a cestovních dokladů
vám poskytne Odbor správní a organizační Obvodního úřadu Praha 3, Havlíčkovo nám. 9,
Praha 3 na čísle 22 116 221 nebo 22 780 587.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru správního a organizačního

V termínech 13. 6., 12. 9. a 28. 11. 2000 můžete do přistaveného sběrového vozidla od-
kládat: Barvy - baterie všech druhů, vč. olověných akumulátorů - čistící prostředky - foto-
chemikálie - hydroxidy - chemikálie - kosmetiku - kyselinu - léky - lepidla - nádobky od
sprejů - motorové oleje - pesticidy - rozpouštědla - teploměry - tuky - výbojky a zářivky.
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!

15 - 15.20 h křiž. ul. nám. Jiřího z Lobkovic - Slezská 
15.30 - 15.50 h křiž. ul. Slezská - Perunova
16 - 16.20 h ul. Ondříčkova (u parku - Žižkovo n.)
16.30 - 16.50 h Kostnické náměstí
17.10 - 17.30 h křiž. ul. nám. Barikád - Roháčova
17.40 - 18 h křiž. ul. Loudova - Koněvova
18.10 - 18.30 h křiž. ul. Květinková - V Zahrádkách
18.40 - 19 h křiž. ul. Na Vrcholu - V Domově

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 19. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 26. 6.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 5. 6.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 12. 6.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 19. 6.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 26. 6.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Sudoměřská 5. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 12. 6.

Okruh C termín přistavení

9. Náměstí Barikád 19. 6.

10. Jeseniova u č. 143/1515 5. 6.

11. V Zahrádkách/Květinková 12. 6.

Okruh D termín přistavení

12. Na Vrcholu/V Domově 19. 6.

13. Koněvova/V Jezerách 26. 6.

14. Buková/ Pod Lipami 54 5. 6.

15. Křivá 15 - vedle domu 12. 6.

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

Od 2. 5. 2000 do konce tohoto roku bude zrušeno stanoviště kontejnerů pro velkoob-
jemový odpad na Basilejském náměstí (roh Nákladového nádraží). Zrušení stanoviště
zdůvodňujeme tím, že tyto služby využívaly i právnické osoby (firmy) k odkládání živno-
stenského odpadu. To mělo za následek přeplňování kontejnerů a znečišťování veřejného
prostranství, protože lokalita byla mimo souvislé bytové zástavby a kontroly občanů.
Zbývající kontejnery budou sloužit jako rezerva pro stávající stanoviště velkoobjemového
odpadu. Prosíme občany, pokud budou přítomni situaci, že kontejnery pro velkoobjemo-
vý odpad plní právnické osoby (firmy) živnostenským odpadem, o sdělení státní pozná-
vací značky vozidla, které odpad přivezlo, na Odbor zeleně a ochrany prostředí Obvodní-
ho úřadu Praha 3 - tel. 22 116 363 nebo tel. 22 116 300.
Od 9. 5. 2000 je přemístěno stanoviště kontejnerů pro velkoobjemový odpad roh uli-
ce Koněvova/Loudova do ul. Jeseniova u č. 143/1515, vedle stanoviště kontejnerů pro
tříděný odpad. Důvodem této změny jsou dopravní potíže - parkování automobilů, pro
které nemohla svozová společnost kontejnery umístit.

Ing. Otokar Karásek, vedoucí Odboru zeleně a ochrany prostředí

Tento významný režisér Československého rozhlasu se do Knihy cti M. č. Praha 3 na rad-
nici zapsal 28. dubna u příležitosti životního jubilea - 70. narozenin. Jeho jméno je od ro-
ku 1952 spjato s Čs. rozhlasem, kde do r. 1989 pracoval jako režisér a poté jako vedoucí
režisér pořadů pro děti a mládež. Z oblíbených pohádek za všechny jmenujme alespoň
Šťastného prince od O. Wilda (‘78), Jabloňovou pannu K. J. Erbena (‘79) a Svěrákovo
Kolo se zlatým ráfkem (‘83). Velký ohlas měly jeho hry pro děti, např. Devadesát tři od
V. Huga z r. 1969 nebo Twainův Princ a chuďas (‘76). Přestože se zaměřil výhradně na
tvorbu pro děti a mládež, podepsal se jako režisér i pod hrou pro dospělé od H. Benešové
A just věřím na duchy (‘91). Kromě rozhlasu se však věnoval i divadlu - dva roky režijně
hostoval v Divadle Jiřího Mahena v Brně - a studentům pražské AMU, kterým přednášel
rozhlasovou režii. Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Na jaře opět proběhla výsadba dřevin vhodných do městského prostředí, tj. odolných vůči
vysokým letním teplotám, suchu a účinkům posypových solí. Přibylo pouze 11 stromů,
neboť z rozpočtu pro rok 2000 byla přidělena částka 150 tisíc Kč. V Praze 3 vysadí ještě
další dřeviny také vlastníci nebo správci zeleně, kterým byla uložena povinnost náhrad-
ních výsadeb.
Krásnou vzrostlou lípu srdčitou symbolicky vysadil jako Strom Evropy na rohu Lupáčo-
vy a Rokycanovy dne 9. května i starosta Milan Český.
Pět odolných lip velkolistých (Tilia platyphyllos „Delft“) nyní zdobí náměstí Jiřího
z Lobkovic (viz foto). Stávající stříbrné lípy s proschlými, rozlomenými korunami a duti-
nami v kmenech byly vykáceny z důvodů zdravotních a bezpečnostních. Na Havlíčkově
náměstí nahradila lípa obecná (Tilia
x vulgaris „Pallida“) lípu srdčitou,
která byla pokácena z bezpečnostních,
zdravotních i pěstebních důvodů. Ve
středovém kruhovém záhonu v parku
na Hollarově náměstí se nově vyjímá
buk lesní, převislý tmavočervený kul-
tivar (Fagus sylvatica „Purpurea
Pendula“). O novou výsadbu - dvou
jeřábů muků (Sorbus aria „Majesti-
ca“) - se jedná také na Vrchu sv. Kříže
a u dětského hřiště v ulici Luční, kde
byly vysazeny dvě katalpy trubačovi-
té (Catalpa bignoides).
Tyto snahy našeho obvodního úřadu
o kultivaci životního prostředí jsou
hodnoceny kladně, málokdo si však
pod krásným mladým stromem uvědo-
mí, že jeho zasazení předcházela často
složitá jednání. Vždy je třeba zajistit
kladná stanoviska správců sítí technic-
kého vybavení a ačkoli je vysazení
stromu například se stavbou domu nes-
rovnatelné, musí investor získat při-
bližně 30 těchto stanovisek, což je ob-
dobné jako při stavbě domu !

Ing. Jarmila Vališová, oddělení zeleně
a Eva Horníčková

1. Koněvova 173/1886 60,- Kč/m2/měsíc 42,1 m2 I.kat. 1+1 2. patro
2. Krásova 2/1834 60,- Kč/m2/měsíc 24,9 m2 I.kat. 0+1 4. patro
3. Loudova 4/2432 60,- Kč/m2/měsíc 40,2 m2 I.kat. 1+1 1. patro
4. Žerotínova 30A 60,- Kč/m2/měsíc 58,8 m2 I.kat. 1+2 1. patro
Prohlídka dne 1. června 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. Zá-
jemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uzavření
Smlouvy o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka předplatného.
Pro urychlení vyřízení uveďte své telefonické spojení. Smlouva o nájmu bytu bude uzav-
řena 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 nabídek je dne 6. 6. 2000
v 16 h - podatelna Obvodního úřadu Praha 3, Seifertova 51.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Obvodní radou M.č. Praha 3. Vybraný uchazeč vý-
běrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedání Obvodní rady
M.č. Praha 3.

Obãanské prÛkazy a cestovní doklady

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ ZDARMA

Upozornûní obãanÛm

Krédem K. Weinlicha je Nikdo není dokonal˘

Dal‰í zeleÀ na trojce

Mûstská ãást Praha 3 disponuje voln˘mi byty

Pokud jste nedostali do schránek Rad-
niční noviny, volejte agenturu MANON

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

Volby do Senátu Parlamentu âeské republiky
V první polovině listopadu 2000 proběhnou ve 26. senátním obvodu, jehož sou-
částí je Městská část Praha 3, volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Kdo má zájem pomoci při těchto volbách, může se zúčastnit práce v okrsko-
vých 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 telefonicky na číslech 22 116 226, 22 116 227.
Předem vám děkujeme za pomoc při volbách.

Eva Cihelková, vedoucí Odboru správního a organizačního

Foto Eva Horníčková
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Na náv‰tûvû u... architektky Daniely Filipiové

● Co pro vás znamenal fakt, že
budete odkázána na invalidní
vozík, a jak jste se s ním vyrov-
nala?
Zpočátku mně doktoři tvrdili, že
chodit budu. Měla jsem koupený
zájezd do Jugoslávie a těšila se
na rekondiční plavání, ale místo
toho jsem seděla na vozíčku
v Kladrubech, kde mně doktoři
slibovali, že budu chodit do Vá-
noc. Ale ani potom se nic nezmě-
nilo a pomalu mi začalo dochá-
zet, že zkušení vozíčkáři měli
pravdu, když říkali - na chůzi za-
pomeň. Tohle zjištění nebylo vů-
bec příjemné i proto, že jsem teh-
dy byla sama s tříletou dcerou.
A život se mi změnil od základů.
Víc než rok jsem se psychicky
srovnávala, pak jsem však po-
chopila, že se s tím dá a musí žít.
Důležité je, koho potkáte. Od li-
dí, kteří mluví o tom, že „za ži-
va“, a myslí tím „když jste chodi-
la“, nic nezískáte. Zjistíte také,
kdo je a není opravdový přítel.
Mně z minulosti zůstal jediný.
● Vrátila jste se k práci archi-
tektky, podnikáte...
Nejprve jsem znova nastoupila
do Krajského projektového ústa-
vu a ještě než se rozpadl, jsem
odešla do soukromého ateliéru.
Chyběla tam však příznivá tvůrčí
atmosféra, a tak jsem na čas s ar-
chitekturou skončila a živila se
překládáním. Potom jsem si začala uvědomovat svůj úhel pohledu
architekta-vozíčkáře například na dostupnost obchodů a napadlo
mě to zužitkovat. Začala jsem spolupracovat s pražskou organiza-
cí vozíčkářů a pomáhat lidem upravit vstup do domu i byt. Dnes
působím na kolegy i přes Českou komoru architektů. Je dobře, že
před šesti lety vznikla Vyhláška 174/1994 Sb., kterou se stanoví
požadavky na bezbariérovost města a jeho objektů. Její ustanovení
se vztahují kromě tělesně či smyslově postižených i na staré lidi
a rodiče s dětmi do tří let. S oblibou říkám, že každý se alespoň
jednou v životě stane jejím uživatelem. Všechny stavební úřady
by dnes podle ní měly postupovat při stavebním řízení.
● Říkáte měly by - jak je to ve skutečnosti ?
Se stavebními úřady mám spíše negativní zkušenosti. Aplikace
vyhlášky bývá opomíjena. Úředník jako konzultant nemá a ani ne-
může mít dostatek odborných vědomostí. Proto by veškerou zod-
povědnost měl nést odpovědný projektant. Také by se měly více
zohledňovat požadavky konkrétního uživatele a neřídit se jen plat-
nou normou. Ale to je věc revize vyhlášky.

● Cenné poznatky jste shrnula do knihy
Život bez bariér, komu je určena ?
Publikaci vydalo nakladatelství
GRADA, ale není vyloženě odborná,
protože fyzické bariéry nejsou tak těžko
překonatelné jako ty psychické. Stává se,
že se na bezbariérové úpravy seženou
peníze, ale majitel domu je nepovolí.
Knížka by měla ukázat, co to bezbariéro-
vost vlastně je. Já si myslím, že to je psy-
chologicko-filozofický pojem. Jde o to
ptát se a snažit se pochopit.
● Knížka měla úspěch, nebudete v psa-
ní pokračovat?
Ráda bych na podzim, v rámci výstavy
Rehaprotex, vydala knižně návod, jak
projektovat bez bariér. Není to lehké,
protože existuje například mnoho druhů
tělesného postižení a není možné nalézt
stoprocentní řešení. Cílem je vyhovět
alespoň většině.
● Po listopadu 1989 se mnohé změnilo,
jaká je vaše zkušenost ?
Změny jsou viditelné na první pohled.
Dříve jste vozíčkáře na ulicích nepotkali,
dnes je to běžná věc. Z nedávných prů-
zkumů Mladé fronty DNES zaměřených
na přístupnost objektů občanské vybave-
nosti vyšla nejlépe Praha. Zjistilo se ale,
že v průměru je asi 75 % objektů barié-
rových. Tady si neodpustím odbočku.
U staveb občanské vybavenosti pamatuje
Vyhláška 174/1994 Sb. z hlediska přístu-
povosti na veřejnost, nikoli už na případ-
né handicapované zaměstnance. Přesto
mají podniky s více než 20 zaměstnanci
stanoveno, kolik osob s handicapem mu-

sí zaměstnat. Také ale z praxe bohužel vím, že ne všichni práce-
schopní vozíčkáři možnosti chodit do práce využijí. Někteří raději
vynaloží veškerou energii na vyřízení sociálních dávek místo na
získání práce, za kterou by dostali více peněz. Pomohlo by jim to
i psychicky, protože není nic horšího, než sedět doma a lkát nad
svým osudem.
● Vy jdete v tomto směru příkladem. Máte rodinu, vychováváte
dvě dcery (17 a 7) a ještě stihnete organizovat třeba módní pře-
hlídku...
Šlo o profesionální módní přehlídku, kterou v hotelu Diplomat
pořádala letos již čtvrtým rokem Pražská organizace vozíčkářů.
Nejprve jsem jen pomáhala s návrhem scény, ale další tři ročníky
jsem již organizovala úplně sama. Modely našich předních návr-
hářek tu předvádějí i vozíčkáři, hlavně rekordmani v atletice či
plavání, kteří se snaží žít úplně normálním životem. To pochopi-
telně znamená, že se také chtějí líbit. Eva Horníčková, 

foto Stáňa Peričová

K 31. 6. 1999 byla zrušena mateřská škola Habrová. Zrušení školky
provázela vzrušená jednání s rodiči, kteří si však mohli zvolit některou
z mateřských škol v blízkém okolí.
V červenci bylo vypsáno výběrové řízení na firmu, která provede pře-
stavbu objektu na Ošetřovatelský domov pro seniory. Díky populační-
mu vývoji je nedostatek podobného zařízení více než zřetelný. Vybra-
ná stavební firma provedla vybourání vnitřních prostorů a ze snímku
jsou viditelné i nové zdi nástavby. Rekonstrukce má být dokončena
v listopadu, ale podle sdělení stavební firmy by se to mělo podařit již
o měsíc dříve.
Z rozpočtu pro rok 2000 je na tuto přestavbu vyčleněna částka 20 mili-
onů korun. První klienti by se měli nastěhovat na začátku příštího roku.

Milena Kozumplíková, zástupce starosty

Ve foyer Paláce Akropolis byla 9. 5. za bohaté účasti zástupců radnice - M. Ko-
zumplíkové, V. Holzknechta, T. Mikesky a D. Muškové a dalších hostů zahájena
výstava plakátů studentů Výtvarné školy V. Hollara s názvem STOP-DROGY.
„Téma varování před konzumací drog, které se na středních školách bohužel stá-
le víc rozšiřují, využíváme velmi často,“ sdělil ředitel školy mgr. Jaroslav
Kučera, „...studenti u nás zpracovávají toto téma v maturitních zadáních nebo
klausurách. Ty nejlepší práce pak vystavujeme. Spolupracovali jsme také např.
se zdravotní školou v Ruské ulici a připravili jsme výtvarné návrhy, které pak
škola dál využila...“
Z ankety, kterou jsme udělali mezi návštěvníky výstavy, citujeme několik názorů:
● Jako nápad se mi to líbí, ilustrovat nějaké závažné téma a udělat to tak, aby se
to dalo vystavit i na veřejnosti ● Je to zajímavé. Chybí mi tady ale taky stop ni-
kotinu a alkoholu, to je stejný problém (návštěvník z Francie) ● Je dobré dělat
podobné výstavy, protože tudy projde hodně lidí odevšad. I když problém drog je
mnohem hlubší... ● Jsem zvědavá, jak velký efekt výstava přinese návštěvníkům
Akropole. Ti to vnímají možná spíš jako zajímavou dekoraci. Ale určitě je to dob-
rá aktivita pro studenty, kteří se musí při kreslení nad tím problémem zamyslet...
Názory jsou jistě různé, dojmy také. Některé návrhy studentů „Hollarky“ nesou
i silný náboj a bylo by určitě zajímavé je vidět někde jinde, třeba jako velký
billboard.
Výstava z Akropole poputuje od 29. 5. do Žižkovského divadla, kde bude k vi-
dění do 19. 6. Po prázdninách by plakáty měly zase zapůsobit či poučit školáky
na „základkách“, kteří jsou dnes nejohroženější věkovou skupinou. Zde doplní
výstavu STOP-DROGY také přednášky a besedy. Text a foto Stáňa Peričová

Starostové městských částí Praha 2, 3 a 9 vás zvou na výlet

Z Vinohrad až na konec světa !
Pivobraní ViŽiLi s knížecím pivovarem Lobkowicz vám na hudebním

stole nabídne unikátní výlet napříč hudebními žánry i zeměmi.
9. 6. od 15.30 v Riegrových sadech

Žižkovanka
Baťa a Kalábůf Něžný beat

OOZ
Krausberry

10. 6. od 17.00 v Riegrových sadech
Českomoravská hudební společnost

SCHÄL SICK BRASS BAND
(Německo, Irán, Bulharsko, Nigérie)

! nejšílenější dechovka ve střední Evropě !
Dechovka, rock i

špičková world music
- vše ZDARMA

A k tomu pivo Vévoda od Lobkowicze za lidovku...

Celý duben jsme měli možnost nákupem speciálních cihel v hodnotě 100 Kč podpořit
vznik chráněné domácnosti pro lidi s mentálním postižením. Cihly i finanční prostředky
budou použity při rekonstrukci domu pro novou chráněnou domácnost ve Slapech. Žáci
3.C z Lupáčovky vybrali dohromady na devět cihel a také si je slavnostně přišli s paní
učitelkou k nám do redakce koupit. Celá sbírka vynesla úctyhodných téměř 2,5 milionu
korun. -red-

Pod záštitou starosty M. Českého proběhne od 15. září do 1. října 2000 ve
výstavní síni Atrium I. ŽIŽKOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON. K účasti jsou
zváni všichni 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 adjustová-
no tak, aby se dalo bez problémů instalovat, s uvede-
ním těchto údajů: jméno autora, název, rok vzniku
a rozměr. O zařazení díla a o jeho instalaci rozhodne
výběrová komise. Při předání díla zaplatí účastník insta-
lační 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 se-
kretáře Salonu. Všechna díla budou k vyzvednutí po ukončení salonu 3.- 5. 10. v budově
Obvodního úřadu Prahy 3 na Havlíčkově náměstí 9.
Informace a přihlášky získáte v ATRIU, Čajkovského 12 - tel. 627 04 53, 627 04 21 nebo
22 116 350 - oddělení pro kulturu ObÚ, Havlíčkovo náměstí 9. -sp-

O tom, že členství v Evropské unii bude mít své výhody, se v dubnu přesvědčili studenti
z Gymnásia Na Pražačce. Díky finanční podpoře, kterou prostřednictvím organizace Só-
kratés Evropská unie poskytuje projektům založeným na spolupráci mezi studenty z růz-
ných zemí, se mohli vydat na 14denní cestu po Řecku. Výletu ovšem předcházelo několik
měsíců intenzivní práce, protože studentským projektem jsou skripta o vývoji architektu-
ry, která by měla být učební pomůckou pro jejich spolužáky z výtvarné větve gymnásia.
Studenti nejen zhlédli významné památky, ale navázali také přátelské vztahy se studenty
střední školy v thessálských Trikalách, která se tak stala další partnerskou školou. Její stu-
denti na oplátku navštívili počátkem května Prahu. Do programu zařadili i návštěvu naší
radnice, kde je přijali představitelé Městské části Praha 3. -hor-, foto Marta Stehlíková

„Není nic horšího, než sedět doma a lkát nad svým osudem“, říká Daniela Filipiová. V roce 1982 absolvovala
ČVUT, před 14 lety se podrobila neúspěšné operaci, jejímž výsledkem bylo trvalé ochrnutí dolních končetin.
Dnes podniká v oboru konzultace a projektování staveb se zaměřením na interiér a je předsedkyní pracovní
skupiny za odstraňování bariér při České komoře architektů. Tato sympatická a energická žena se narodila
v Praze 3 na Vinohradech, kterým zůstává stále věrná.

Pro paní Filipiovou není snadné koupit například dárek
pro manžela či dcery, protože obchody na Vinohradské
třídě jsou téměř všechny bariérové

Úspû‰n˘ start putovní v˘stavy

Nov˘ o‰etfiovatelsk˘ domov

PraÏaãka a Sókratés

Snímek z učebny Gymnásia Na Pražačce dokumentuje spolupráci řeckých a českých stu-
dentů na skriptech o vývoji architektury

Podrobné informace k ÏiÏkovskému salonu

Akce Cihla

Milena Kozumplíková spolu se stavbyvedoucím ing. Čapkem
studují plány rekonstrukce

Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy ze Žižkova náměstí také zvou -
tentokrát ne do galerie nebo divadla, ale do průchodu v Kubelíkově ulici. 
Ve čtvrtek 15. 6. v 16 hodin tady představí VELKOPLOŠNÉ MALBY opět
s touto tématikou, aby jimi zapůsobili na kolemjdoucí a současně oživili opra-
vené betonové stěny v prostoru před prodejnou Julius Meinl.

➡
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Za podpory Obvodního úřadu Praha 3 začíná Agentura
GAIA s komunitní a sousedskou spoluprací na předsta-
vách občanů o zlepšení vnitrobloku v Radhošťské ulici.
Cílem je seznámit obyvatele se záměrem nové úpravy vnitro-
bloku tak, aby mohli ovlivnit jeho budoucí podobu a zúčastnit
se procesu rozhodování. Vlastní úprava vnitrobloku bude od-
povídat jejich potřebám, bude výsledkem jejich názorů. Záj-
mem je najít aktivní skupinu obyvatel, která chce také aktivně

komunikovat a spolupracovat. Začátkem května obdrželi obyvatelé vnitrobloku dopis od
Agentury GAIA, který je seznamuje se záměrem zjistit, co si lidé o svém prostoru myslí.
Koncem května se obyvatelům vnitrobloku představí spolupracovnice této agentury Alice
Müllerová a Hana Chalušová, které se budou o názory místních zajímat.
Agentura GAIA je občanské sdružení, založené v roce 1997. Jejím posláním je hledání
nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání
a osvěty. Mezi jiným se věnuje programu „Zeleň je život“ aneb návrat stromů do ulic na-
šich měst a obcí. V minulosti se jí podařilo vysázet stromy v Lublaňské, Wenzigově a Le-
gerově ulici na Praze 2, upravit zámecký park a stromořadí na Praze 14, na Praze 3 plánu-
je dosadbu stromů v Kubelíkově ulici. Agentura GAIA nezapomíná ani na výchovu dětí,
se kterými pracuje v rámci projektu „Ekologická cesta do společné Evropy“. Jednatelkou
a spoluzakladatelkou je Marie Haisová, M.B.A. která je zkušenou organizátorkou řady
projektů, např. „Libkovice-zdař bůh“, „Zelená obec“, „Den Země“, „Peníze nebo život“... Marie Haisová 
Kontakt: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 2251 9734, e-mail: gaia@ecn.cz. 

Z  H I S T O R I E  N A Š I C H  Š K O L

Základní ‰kola - Lupáãova 1200
První zmínka o škole na Olšanech, kterou tehdy navštěvovaly děti z přilehlých Olšan
a několik dalších i z blízkých Starostrašnic, je z roku 1838. Školský zákon č. 62 (Hausne-
rův), vyhlášený v roce 1869, znamenal pro školu velkou změnu. Tímto zákonem byla vy-
tvořena soustava národních škol a zároveň vyhlášena povinnost školní docházky pro děti
od 6 do 14 let. Na pětileté školy obecné navazoval vyšší stupeň škol - školy měšťanské.
Zákon zredukoval počet dětí ve třídě na osmdesát. Po posledním přeskupení okresů v ro-
ce 1884 přibývá v Olšanech dětí, v jedné školní budově sídlí několik samostatných obec-
ních škol dívčích i chlapeckých. Tomuto množství stará školní budova již nestačí a obec
tedy začíná uvažovat o stavbě nové budovy. Část bývalé Olšanské školy se proto začíná
stěhovat do dalších škol, zejména do budovy na Basilejském náměstí (dnes Havlíčkovo).
Z těchto důvodů obec podá žádost o výstavbu nové školní budovy. Žádosti je vyhověno až
roku 1908, kdy dochází za finanční podpory magistrátu ke stavbě na rohu Lupáčovy a Ol-
šanské ulice. Jubilejní obecná škola císaře Františka Josefa I. byla zbudována u příle-
žitosti 60. výročí jeho panování a slavnostní otevření starostou Gustavem Žákem se kona-
lo v roce 1913. Zprovoznění této nové školní budovy vyvolalo opět stěhování, takže se
zde sešlo několik samostatných škol - tj. II. obecná dívčí, I. a III. měšťanská chlapecká.
Těsně před začátkem první světové války se započalo s výstavbou druhého křídla a měla
zde být umístěna ještě VIII. obecná škola chlapecká. K nastěhování došlo později, proto-
že mezitím zde byl zřízen vojenský lazaret. Vyučování zatím probíhalo střídavě v jiných
školách. Po válce byla škola přejmenována na školu Wilsonovu a v roce 1920 se sem ko-
nečně stěhuje VIII. obecná dívčí i chlapecká škola. V jedné budově tedy sídlí najednou až
pět samostatných škol. V roce 1948 dochází ke koedukaci a vznikají zde dvě školy - ná-
rodní a střední škola a přestal se používat název Wilsonova. V roce 1953 se přeměnila do
dnešní podoby, tj. na školu základní (název základní získala až po přijetí zákona z roku
1960). Poslední organizační změnou je přeměna na školu jazykovou. Stává se výběrovou
a kromě přijímacích zkoušek je třeba k přijetí nových žáků do třetího ročníku i vyhovují-
cích výsledků v psychologických testech. Dnes má škola 4 paralelní jazykové třídy.
Účastní se mnoha výstav a soutěží, zavedla počítačovou výuku jazyků, dějepisu, přírodo-
pisu. Stala se reprezentativním mediálním pracovištěm firmy Microsoft a jako taková se
účastní veletrhu INVEX, kde reprezentuje i město Prahu. Škola má odpovídající vybave-
ní výpočetní technikou, včetně pevného připojení na Internet. V „Lupáčovce“ hraje elek-
tronika důležitou roli, děti zde během hodin informatiky posílají elektronickou cestou
vzkazy rodičům, vytvářejí vlastní internetové programy. „Ve využívání internetu jsme
skutečně dál než drtivá většina evropských i zámořských škol,“ tvrdí ředitel školy ing. Mi-
lan Hausner. Škola se zapojila do UNESCO doporučovaného projektu - Kidfest 2000.
Dva vybraní žáci této školy se v doprovodu učitelů zúčastnili mezinárodního dětského
festivalu komunikace ve Welingtonu na Novém Zélandě. Škola má vlastní internetové
stránky http:// www. lupacovka.cz

Mgr. Helena Vavrušková, Odbor pro kulturu a styk s veřejností  

Tak jako každý rok, přivítala i letos na jaře naše radnice 24 manželských párů, které zde oslavily 50 a 60 let
trvání manželství. Recept, jak toho dosáhnout, se cení zlatem a je velmi těžké jej získat. Jubilantů jsme se
proto zeptali oklikou a ty nejzajímavější odpovědi otiskujeme.

Vrátíme-li se o 50 let nazpátek, ocitneme se
v roce 1950, dva roky po únorovém převra-
tu. Nadšení z budování nového státu bylo
všeobecné, proto ani nepřekvapí, že mnozí
z dnešních oslavenců našli svého nynějšího
partnera právě na mládežnické brigádě. Do-
ba romantice moc nepřála, milostná psaníč-
ka vyšla z módy. Zamilovaní však nebyli
o nic méně zasaženi šípem Amorovým,
snad o tom jen tolik nemluvili. Důležitější
byly spíše praktické otázky jako bydlení,
zaměstnání. V tomto duchu se také na otáz-
ku Kde jste se seznámili a vzpomenete si
na první vyznání lásky nesla převážná vět-
šina odpovědí, často i velmi vtipných. Na-
příklad ing. Karel Mojžíš je technik, mohl
by prý své vyvolené recitovat jen chemické
vzorečky. Zato se může pochlubit fotografi-
emi ze svatby, kterou měli 15. 7. 1950 právě
na naší radnici. Manželé Nádvorníkovi se
seznámili v obchodě s potravinami, kam si
pan Josef chodil k paní Marii tak dlouho

„půjčovat“ droždí, až z toho byla svatba. Láska na celý život však vzklíčila i v Sokole, na horách, na koncertě, taneční zábavě, ve vlaku
či dokonce na plese československo-sovětského přátelství v Lucerně. Manželé Čubovi na vysvětlenou hned dodávají, že ve straně ale ni-
kdy nebyli, zašli sem jen náhodou. Oč bylo na počátku těchto vztahů snad méně romantiky a více nadšení pro společnou věc, o to pev-
nější byly uzavírané sňatky a zodpovědnější přístup k nim. Na otázku Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíte se nám dostalo překva-
pivě několik totožných odpovědí: Že to se mnou vydržel/la tak dlouho ! Z dalších oceňovaných vlastností manželů jmenujme
tolerantnost, trpělivost, laskavost, obětavost, věrnost, lásku, ochotu pomoci, snášenlivost, pracovitost, spolehlivost, je to dobrý člověk,
nikdy se nehádal, všechny trampoty dovede urovnat. A co oceňují muži na svých ženách: dobrotu, vlídnost, poctivost, pracovitost, tole-
rantnost, trpělivost, věrnost, upřímnost a spořivost. Diamantový novomanžel pan Prokop Šmíd si navíc pochvaluje: „Já bych ocenil na
mé paní, že mě moc prohání. To je třeba, protože jinak bych zcepeněl...“ Paní Božena s úsměvem dodává: „Já si ale myslím, že si nejví-
ce váží toho, že mu vařím“. Nemyslí však jen na to, co uvařit pro manžela dobrého, protože je zaměstnána ve Státní opeře, aby byla co
nejvíce v kontaktu s lidmi. Oba se pak svorně shodují, že právě tato diamantová svatba, kterou pro ně naše radnice uspořádala, byla tou
nejkrásnější. (Brali se totiž v roce 1939, který novomanželům rozhodně nepřál.) Pan Jaroslav Pešek o své mladistvě vypadající paní Věře
zase se smíchem zažertuje: „Já bych ji potřeboval omladit, neděláte to tady ?“ Na otázku Co pro vás bylo a je v životě nejcennější do-
stáváme po kratičkém přemýšlení následující odpovědi: vlastní byt a dobrý domov, dobré zdraví, především láska i víra i naděje, vzá-
jemná důvěra, klid, spokojenost, blízkost obou partnerů, soudržnost rodiny, dobře vychovat děti a radost z nich, celkový charakter, který
dnes bohužel mnoha lidem chybí. Ing. Zdeněk Dvořák společné soužití vtipně shrnul: „Nebylo to podle Neprakty, který říká: Rok milo-
vání, 49 let hádek a už je tu zlatá svatba. Tak zlé to opravdu nebylo !“
Všem manželským párům, které v březnu a dubnu slavnostně stvrdily slib daný před více než půl stoletím, ještě jednou gratulujeme a tě-
šíme se na další setkání na radnici, tentokrát na podzim tohoto roku. Eva Horníčková

Dne 2.- 6. května 2000 pořádalo Občanské sdružení
Společnost přátel divadla Palác Akropolis a Žižkov-
ská divadelní a hudební agentura za podpory Minis-
terstva kultury a Městské části Praha 3 již 6. ročník
festivalu Integrace SLUNCE. Na nesoutěžní pře-
hlídku dětských uměleckých souborů přijely děti
z ústavů sociální péče, dětských center, dětských do-
movů i ze základních a zvláštních škol z celé republi-
ky. Festivalu se může zúčastnit jakýkoli dětský kolek-
tiv a vstup je vždy zdarma. Na pódiu i v hledišti se
setkávají jak děti zdravé, tak i handicapované. Velký
úspěch měl blok pátečních vystoupení, nejdříve za-
hrálo kytarové kvarteto z Konzervatoře J. Deyla, hrou
na klavír překvapily děti ze školy pro sluchově posti-
žené z Ječné ulice, na vozíčcích zatančili studenti
Obchodní akademie pro tělesně postižené z Janských
Lázní a ke zpěvu a tanci strhlo celý sál vystoupení
souboru Archa - Arkadie z Teplic. A tak všechny pří-
tomné děti naplnily ideu o integrované společnosti,
která si bude vážit všech lidí, zdravých či s handica-
pem. To, co dokázaly děti na jevišti a v hledišti Palá-
ce Akropolis, zůstává zatím pro nás dospělé úkolem
a výzvou do budoucna.

Text Michala Púčiková, foto Pavel Rydl

Díky multikulturní akci
Pražské kopce - Deštník,
kterou v rámci Prahy 2000
až do podzimu organizuje
Divadelní agentura ECHO,
ožila na přelomu dubna
a května tři pražská památ-
ná místa: Vítkov - kopec
vítězství a proher, Petřín -
kopec lásky a Vyšehrad -
kopec mýtů. Stěžejní myš-
lenkou tohoto projektu je
podle jeho hlavního iniciá-
tora Jana Kratochvíla vyu-
žít zde přírodního jeviště
i kulis a zdarma nabídnout
Pražanům co nejpestřejší
kulturní vyžití i zábavu.
Tento nápad uvítali počet-
ní návštěvníci, kteří se ve-
čer 30. 5. přišli podívat na

Vítkov. Na prostranství pod jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova se nejprve spolu s Mojmírem Maděričem coby Matějem Broučkem
ze slavného románu Svatopluka Čecha vydali do 15. století. Brouček rozmlouval s Janem Žižkou, přislíbil Žižkovákům nový obchodní
dům namísto málo využívaného Památníku, nenechal se vyvést z míry dotěrnými čarodějkami a dokonce si s jednou z nich (jinak mode-
rátorkou Bárou Štěpánovou) zatančil, stal se svědkem nepovolené husitské demonstrace (Dejte nám hokejky !) i křižácké (Snižte daň
z drancování !) a pobízel přítomný Pražský studentský orchestr k maximálním hudebním výkonům. Mezitím se z druhé strany Památní-
ku přihlásila o pozornost hudební skupina České srdce. Posluchače během koncertu zahřívala nejen planoucí hranice připravená pro po-
zdější skon nadpřirozených bytostí, ale i představa dalších hudebních zážitků v podobě YoYo Bandu a Českomoravské hudební společ-
nosti. Zatímco nedělní Pálení čarodějnic bylo určeno především dospělým, na 1. máje odpoledne patřil Vítkov dětem. Odehrál se tu totiž
Pohádkový maraton, na němž vystoupilo 8 divadelních souborů a který až do úplného konce absolvovali jen ti nejvytrvalejší. Souběžně
s Vítkovem probíhaly po oba dny neméně zajímavé akce i na Vyšehradě a Petříně. S velkou účastí, zejména těch zamilovaných, se set-
kala akce „kopec lásky“ na Petříně, věnovaná poezii. Verše rozeseté kolem cest vybízely kolemjdoucí k přečtení, na požádání je také zá-
jemcům předčítali přítomní básníci, získat bylo možné i jednu Báseň do dlaně a třeba ji z lásky někomu věnovat. Na toto prvomájové
Básnické safari zavítal i prezident Václav Havel s chotí, který již tradičně v tento den petřínský park navštěvuje.
Kdo právě o tomto víkendu nebyl v Praze, nemusí truchlit, protože pražské kopce ožijí ještě několikrát. Například na Vítkově se - opět za
podpory Městské části Praha 3 - uskuteční 26. června Dětský den.

Text a foto Eva Horníčková

Znáte svÛj prostor? Budu tû milovat v dobrém i zlém

V obřadní síni 
radnice se 4. dubna 
sešlo sedm zlatých
manželských párů 

i jeden diamantový - Marie
a František Novákovi (zleva)

V obřadní síni 
radnice se 4. dubna 
sešlo sedm zlatých
manželských párů 

i jeden diamantový - Marie
a František Novákovi (zleva)

6. roãník festivalu INTEGRACE SLUNCE

Perníková chaloupka v podání dětí z bilingvální MŠ pro sluchově postižené v P-5

Z praÏsk˘ch kopcÛ se mÛÏeme rozhlédnout, 
pobavit se na nich i pouãit z historie

Plán využití vnitrobloků připravuje na příští rok také 1. zástupce starosty Vladimír
Holzknecht. Máte-li proto zajímavé nápady či návrhy na oživení právě vašeho
vnitrobloku, můžete je zasílat na: Obvodní úřad, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, k ru-
kám Vladimíra Holzknechta.

V mateřské škole Na Balkáně se rozhodně nikdy nenudíme. Po karnevalu masek jsme uví-
tali jaro Dnem otevřených dveří s cirkusem, pak následoval výlet do ZOO a do Koněprus-
kých jeskyní. A oblíbené pálení Čarodějnic na školní zahradě, spojené s opékáním špe-
káčků, se také moc povedlo.
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� Fena, KŘÍŽENEC, menší
velikost, stáří 1,5 roku. Nalezena
se dvěma štěňaty na Ohradě.
� Pes, KŘÍŽENEC, štěně
3 měsíce, černý s hnědými znaky,
dlouhosrstý.
� Fena, KŘÍŽENEC, štěně
3 měsíce, béžová, kratší srst.
� Fena, NĚMECKÝ OVČÁK,
stáří 8 let, klasické zbarvení.
Nalezena na Vinohradech dne 29. 4.
Můžete-li poskytnout nějaké in-
formace o majiteli psa nebo máte
o pejsky zájem, volejte Psí do-
mov Troja, tel. 85 54 242 nebo
ObÚ Praha 3, tel. 22 116 370. 

Kdo mû chce?
�

�

Pověst trojky jako čtvrti zaslíbené umění a umělcům podpořila i radnice naší městské části
uspořádáním tradičního setkání úředníků s umělci žijícími, pijícími a občas i tvořícími na Pra-
ze 3. Setkání se uskutečnilo v nejlepším žižkovském kině Aero za hojné účasti nejlepších žiž-
kovských úředníků a nejlepších žižkovských umělců. K nenucenému hovoru o smyslu umění
zahrálo Amatérské Sdružení Profesionálních Muzikantů pod vedením pyšelského umělce Ja-
na Spáleného. Následující bombastické vystoupení AQUA Clubu 2000 jakékoli umělecké de-
baty vyloučilo. Travesti show směle nastínila vizi Žižkovských žen 21. století a přinutila úřed-
níky i umělce ke skandovanému potlesku. Příjemný večer pokračoval i za hudebního
doprovodu skupiny OOZ. A ty, kterým se ještě nechtělo spát, podnítil k tanci a zpěvu šíleně
zrychlený akordeon Miloše Wichterleho. A tak i letos došlo na ony vzácné chvíle, kdy není
rozdílů mezi úřední osobou a umělcem... Text a foto Michala Púčiková

● Kateřina Kočková se 27. dubna v galerii ATRIA po-
starala o příjemné zakončení své výstavy Papír - Hadry
2000. Skupina PSALTERIA nejen skvěle zahrála
a zazpívala středověké sefardské písně, ale její členky
spolu s manekýnkami předvedly spokojenému, převáž-
ně dámskému publiku také originální batikované mo-
dely přítomné oděvní výtvarnice.

● Po výrazných modelech tentokrát najdete v ATRIU
spíše k poklidnému zamyšlení obrazy a kresby Elišky
Konopiské. Především figurativní náměty jsou laděné
do příjemných teplých barev, doplněné elegantním
a decentním porcelánem. Obrazy vytváří E. Konopiská
pomocí kombinované techniky s použitím pastelů
a kresby uhlem na papíře, nijak neadjustovaném. Jak
autorka uvedla: „Chci, aby ten papír byl cítit! Proto
nejsou většinou kresby zarámované jako mapy ve ško-
le, ale papíru je ponechán volný pohyb...“
E. Konopiská vystudovala nejprve SUPŠ u nás na Žiž-
kově náměstí, pak Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou, a to přímo v ateliéru profesora Františka Muziky.
V roce 1973 získala cenu Arna Saňky v soutěži Nej-
krásnější knihy roku za ilustrace a grafickou úpravu.
Z pravidelných účastí na Bienále v Brně si v roce 1982
odnesla zlatou medaili za soubor gramoobalů. Svá díla
předvedla několikrát i na výstavách v Miláně. Zde v ro-
ce 1985 získala ocenění za grafiku, následovalo čestné
uznání za ilustrace do knihy A. Manzoniho Snoubenci
v soutěži Nejkrásnější kniha roku pro Odeon.
Dnes se věnuje především ilustracím - naposledy oživi-
la svými obrázky knihu Astrid Lindgrenové, pro Ode-
on to byly ilustrace poezie J. Ortena a J. Wolkera, dříve
také návrhy gramoobalů.

Obrazy a porcelán Elišky Konopiské si můžete pro-
hlédnout v ATRIU ještě do 28. května.

Text, foto Eva Horníčková a Stáňa Peričová

Takto vypadala Koněvova ulice v úseku
Vápenka - Spojovací ještě 28. dubna. Od
1. 4. do 10. 5. tu probíhala rozsáhlá rekon-
strukce tramvajové trati, jejíž definitivní
dokončení je možno provést až po 7 týd-
nech zkušebního tramvajového provozu.
Proto bude mezi 1. a 9. červencem provoz
ještě jednou přerušen. Bude provedeno ko-
nečné podbití kolejí, doplněno štěrkové lo-
že a definitivně upraveny povrchy přecho-
dů pro chodce a přejezdy pro automobily.

Text a foto Eva Horníčková

Ve dvoraně Raiffeisen stavební spořitelny
byla 9. května zahájena výstava Jiřího
Sopka, profesora AVU, která potrvá do
25. 6. Prostor malíře Jiřího Sopka v sou-
časném českém výtvarném umění byl
a občas bývá vymezen termínem „česká
groteska“. Sopkův pohled na svět přes
rastr absurdity, humoru a ironie je však ta-
ké plný romantického patosu a existenciál-
ní úzkosi a tím se ona „groteskní forma“
posouvá do poloh humanističtějších a filo-
zofičtějších, i když se často obsahově jed-
ná o banální situace a příběhy. Jiří Sopko
je již od svého abstraktního nástupu na
přelomu padesátých a šedesátých let jed-
ním z nejsilnějších českých koloristů. Přes
barevné plochy vstupujeme do krajin
a světů, které jsou nám důvěrně známé, ale
v rámci chaosu dnešních dnů nejsme často
schopni vnímat jejich význam a poselství.

redakce, foto Stáňa Peričová

Junior klub Na Chmelnici, příspěvková or-
ganizace M. č. Praha 3, přesídlil v r. 1996 do
Paláce Akropolis, kde se výraznou měrou
(40-50 % akcí) podílí na profilaci této dnes
již v evropském kontextu významné scény.
Dramaturgicky mapuje to nejkvalitnější
z české rockové a alternativní scény a jako
první u nás začal v nekonečném festivalo-
vém cyklu United Colours Of Akropolis
představovat scénu world music. Festival se
koná za průběžné pravidelné podpory hl. m.
Prahy, MK ČR a pod záštitou Inf. centra
OSN v Praze, na jednotlivých akcích se dále
podílí i řada jiných institucí. K nejvýznam-
nějším interpretům, kteří na UC vystupovali
a z nichž se řada ráda pravidelně vrací, patří
Habib Koité, The Klezmatics, Natacha At-
las, Musafir - Gypsies Of Rajasthan, Yous-
sou N’Dour aj.
Letošní United COLOURS OF
AKROPOLIS 2000 world music festival,
který pořádají mj. Junior klub, M. č. P-3, hl.
m. Praha a Praha 2000, v Akropoli proběhne
téměř do konce roku. V dubnu se zde před-
stavilo nejhvězdnější seskupení současné

ruské hudební scény FARLANDERS a zpěvačka INNA ZHELANNAYA, poprvé do
Prahy přijela legenda z Mali BOUBACAR TRAORÉ (Kar-Kar) - zakladatel dnes již
světově proslulých fúzí rocku a hudby střední Afriky (na snímku). Neuvěřitelnou kombi-
naci bluesových standartů a romského drajvu předvedli NIGHTLOSERS z Rumunska.
27.5. zahraje skupina BÚRACH (Skotsko), složená ze skotských tradičních i moderních
muzikantů a známá nespoutanými koncerty po celém světě. Má všechny atributy rockové
kapely a hraje směs z divokých melodií a tradičních prvků skotské muziky s úžasnými
houslemi, bouřící harmonikou a fascinujícím vokálem. 30. 6. zakončí školní i koncertní
sezonu dvojkoncert belgické šestičlenné skupiny FLUXUS, hrající nám ne příliš známou
tradiční vlámskou hudbu, a pražské skupiny GOTHART. 14. 9. vystoupí s hebrejským
i anglickým repertoárem izraelský písničkář, žijící v USA a známý spoluprací např. se
Stingem - DAVID BROZA. Na 7. 10. je naplánován koncert vynikajícího dívčího soubo-
ru z galicijského Santiaga de Compostello (A.E.C.C.) - LEILÍA, 17.10. se představí vy-
nikající interpreti z nám dosud nepříliš známé oblasti - NURAK ABDRAKHMANOV
& BAKYT CHYTYRBAEV (Kyrgyzstán). Nurak hraje na komuz, původní hudební ná-
stroj vyrobený ze dřeva se strunami z kozích střev, které i sám vyrábí. Je charismatickým
vypravěčem a interpretem epických kyrgyzských balad, virtuózem i bavičem. Bakyt zno-
vuobjevil ve 20. letech původní nástroj kyl-kyjak, vyrobený z kozí kůže a koňských žíní
a perfektně si osvojil jeho používání. V rámci podzimních koncertů ještě vystoupí napří-
klad majitel jednoho z nejúchvatnějších hlasů současnosti - ALIM QASIMOV (Azer-
bajdžán), dále JIVAN GASPARYAN z Arménie - hráč na arménský hoboj duduk, zpěvák
a jeden z nejpozoruhodnějších hudebníků současnosti s obrovským charismatem, také
BROTHER RESISTANCE & RAPSO RIDDUM BAND (Trinidad a Tobago) - legenda
a zakladatel stylu Rapso (kombinace hlasových rytmů a tradičních bubnů, jakési formy
karibského rapu). Vystoupení Brother Resistance jsou neuvěřitelně dynamická, intenzívní
a plná síly s jednoznačnými poselstvími v textech. Další koncerty českých i zahraničních
interpretů nejsou ani zdaleka vyloučeny!

Jiří Smrček, Junior klub, Palác Akropolis a Eva Horníčková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA obvodního kola pěvecké soutěže, které se konalo 11. 4.
2000 v KVS TROJKA. Soutěžilo 71 soutěžících a jejich výkony hodnotila odborná komi-
se ve složení: J. Chmel, předseda, J. Vlasák a J. Růžička.
● O. KATEGORIE - Čestné uznání: Z. Ličartovský - MŠ Jeseniova
Diplom bez postupu: D. Bergmanová - MŠ Pražačka, S. Oláhová - MŠ Jeseniova,
V. Paličková - ZŠ Vlkova, P. Hejdová - MŠ Balkán
● 1. KATEGORIE - Čestné uznání: duo J. a V. Jenšovský - ZŠ Jiřího z Poděbrad
Diplom s postupem: K. Hebká - ZŠ Jeseniova, M. Moudrá - ZŠ Jiřího z Lobkovic
● 2. KATEGORIE - Čestné uznání: M. Tomaníková, M. Borecká - ZŠ Jeseniova
Diplom s postupem: I. Glaserová, J. Žáková - ZŠ Lupáčova
Diplom bez postupu: R. Kovářová - ZŠ Jiřího z Poděbrad
● 3. KATEGORIE - Čestné uznání: Š. Burešová, P. Strnadová - ZŠ Jeseniova
Diplom s postupem: B. Valentová, E. Pavlů - ZŠ Jiřího z Lobkovic
● 4. KATEGORIE - Diplom s postupem: trio L. Andreisová, M. Malinová, B. Tafatová
- ZJŠ Lupáčova
Oceněným soutěžícím srdečně blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů
v Městském kole Pražské snítky 2000.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí oddělení pro kulturu

Za módou i zamy‰lením do ATRIA

Tramvaje na Jarovû
zatím zku‰ebnû

MAJÁLES aneb Setkání místní byrokracie s umûlci

P R A Î S K Á S N Í T K A 2000

Junior klub 2000

Jifií Sopko - krajiny

V Aeru se všichni i všechny (?)
dobře bavili

Foto Jan Zavřel

KYTAROVÉ
DUO

Stanislav Barek 
a Adib Ghali s hosty

D. Andrtová 
a Peppíno D’Agostino

vystoupí 
29. 5. v 19.30 h
v koncertní síni 

ATRIUM, 
Čajkovského 12, P-3.

Tímto koncertem,
pořádaným k 10. výročí
vzniku dua, se také po
dvouletém přerušení
znovu obnovuje jeho

koncertní činnost.

Vernisáž zahájil Sopkův asistent z AVU Igor
Korpaczewski

Svátek muzikantů se pod tímto názvem již pošesté koná na
počest letního slunovratu 21. 6. ve více než 100 zemí světa
a 140 městech republiky. Hudebníci vycházejí do ulic, parků,
nemocnic... a svým vystoupením přinášejí radost sobě
a kolemjdoucím posluchačům. 

U nás si Svátek hudby vybral náměstí Jiřího z Poděbrad, kde vypukne od 13 hodin
SUPER PÁRTY NA JIŘÁKU: koncerty ZEUS, Ó-JA a další jemný rock a pop - převáž-
ně 60. a 80. léta (do 17.30 h), od 19 h DJ Pietro & Smaf, Skipworker, Sidecar a Lukas.
Můžete si také odskočit k sousedům na náměstí Míru, kde se koná: 20. 6. Pojďme si za-
hrát (13-21.30 h), 21. 6. APOTEOZA - Interaktivní multimediální dílo o pěti videopro-
gramech s virtuálními vstupy na téma Praha dříve a nyní (13 h), Slavnostní koncert
(19.30), BOHEMICA - multimed. velkoplošná projekce (20.45), Shamanic Orchestra,
22. 6. My jsme čeští muzikanti (13-21). -sp- 

Evropsk˘ svátek hudby

● S souvislosti s velikonočními svátky a následnými delšími víkendy
přijala Policie ČR Praha 3 ve spolupráci s MP opatření zaměřená na
větší bezpečnost návštěvníků Olšanských hřbitovů. Přesto upozorňuje-
me především starší spoluobčany, aby při návštěvě hrobů nenechávali bez
dozoru své kabelky a tašky. Kdykoli se od hrobu vzdalují, měli by mít své věci u sebe.
Zloději využívají sebemenší chvilky nepozornosti k okradení zejména starších náv-
štěvnic.
● Ostrahou Olšanských hřbitovů byl zadržen a policejním vyšetřovatelem obviněn z krá-
deže N. M., který dne 8. 4. kolem 16. hodiny odpoledne odcizil z hrobu rodiny H. bronzo-
vou dvouplášťovou urnu. Pachatel je stíhán pro trestný čin krádeže.
● Dne 10. 4. se E. K. dostavil v podnapilém stavu ke své družce A. K. Tu v jejich bytě
hrubě fyzicky napadl, ohrožoval kuchyňským nožem, pořezal ji v obličeji, kopal ji a po-
žadoval po ní pod pohrůžkou pohlavní styk, který na ní poté vykonal. Vyšetřovatel ho ob-
vinil z trestného činu znásilnění a podal návrh na vzetí do vazby.

POLICIE âR informuje
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Většině z nás se nelíbí, jak jsou chodníky a trávníky znečišťovány. Co proti tomu dělat? Svou trochou
do mlýna přispěli i žáci ze ZŠ Jeseniova 96. Své názory a nápady přenesli do obrázků. Práce vystaví
od 25. 5. v hale školy a na Den dětí 1. 6. je umístí na panely před školou, aby si je mohli prohlédnout
i kolemjdoucí. A co k tomuto problémy říkají samy děti?

Novinkou na Seifertově ulici v centru Žižkova - přímo v budově
Hospodářské komory ČR - je právě otevřená reprezentační pod-
niková prodejna svíditel a osvětlovacího skla Rapotínských sklá-
ren a.s. Tyto sklárny již 170 let produkují vysoce kvalitní sklářské
výrobky. Od 25. 5. se naskýtá všem Žižkovákům možnost se o tom
osobně přesvědčit. O bližších podrobnostech jsme hovořili s ředi-
telem prodejny a obchodního zastoupení panem ing. Oldřichem
Kostkou.
● Jaký je účel Vaší nové prodejny, která se, upřímně řečeno, svým sor-
timentem trochu vymyká běžné obchodní nabídce na Seifertově třídě ?
Účelem prodejny je v první řadě nabídnout nejen obyvatelům Žižko-
va, ale i celé Prahy originální české osvětlovací sklo, resp. kompletní
svítidla, určená jak pro domácnosti, tak i pro nejrůznější kancelářské
nebo společenské prostory. Sortiment doplňují i exterierová svítidla
a pochopitelně též nejrůznější druhy žárovek klasického i úsporného

typu a drobný kompletační elektro-sortiment, včetně často žádaných náhradních skel do starších
svítidel. Budeme operovat i s katalogovým prodejem a celkově nabízíme hodně přes tisíc produk-
tů, včetně unikátních a velmi módních italských svítidel značky GIODI.
● Jaká bude Vaše cenová politika a co chystáte za překvapení pro zákazníky ?
Jelikož se jedná o podnikovou prodejnu, bude samozřejmě nabízet naše produkty za velmi příjem-
né a troufám si říci prakticky bezkonkurenční ceny. Nechceme být v žádném případě „luxusní“
prodejnou a chceme zákazníkům vytvořit - na rozdíl od obrovských supermarketů - příjemné ná-
kupní prostředí s odborným individuálním poradenstvím a navazujícími službami. Např. chystáme
velmi levnou dopravu a montáže výrobků přímo v domácnostech, významné slevy novomanže-
lům, studentům (až 20 %) a postupně i splátkový prodej produktů nad 3 000,- Kč.
Konkrétním překvapením pro všechny obyvatele v okolí prodejny jsou seriové kuponové slevy 
15 - 10 - 5 % na jakýkoliv vybraný výrobek a to formou slevových kuponů, které najdete v tomto
čísle RN a též na propagačních letácích. Pochopitelně v dané neutěšené příjmové situaci většiny ro-
din chystáme i další slevové akce - stačí sledovat výlohy naší prodejny nebo další informační letáky.
● Jaké druhy svítidel lze u Vás koupit a máte pro zájemce nějaký zajímavý konkrétní tip ?
Nabízíme jak klasická svítidla z ohýbaného skla - vhodná do kuchyní či chalup, tak i zajímavá
„modelová“ svítidla - vhodná do obývacích pokojů, vstupních hal apod., včetně velmi efektních
svítidel s kulovými stínidly z ručně foukaného skla. V sortimentu jsou i stojací lampy, stolní lam-
py, osvětlovací rampy, bodová svítidla. Pochopitelně máme i tzv. přisazená nástěnná a stropní sví-
tidla mnoha druhů a některé druhy exterierových svítidel. Příležitostně nabídneme i unikátní kusy
historických replik nebo křišťálu. Stručně řečeno, každý si u nás přijde na své a rozhodně ne draho.
Nejlépe však bude, když se zákazníci přijdou přesvědčit osobně sami - již se na ně velmi těšíme!

Otevřeno: Pondělí–pátek 10–18.30 h, sobota 9–12 h.

KONTAKT: Svítidla Rapotínské sklárny a.s. / RS Marketing + Trading s.r.o., Seifertova 22,
Praha 3, tel./fax: 22718420, 0603 - 516 601, e-mail: okostka@volny.cz, www.sklarny.cz

Závodníci klubu se zúčastnili 6. 5. dalšího kola I. ligy, ve které již boxují pravidelně
a 2x ve své váhové kategorii zvítězili. Činnost klubu však není zdaleka omezena jen na
trénink těch, kteří by se mohli uplatnit v ringu. V našem klubu je i hodně zájemců, kteří
nemají závodnické ambice. Jejich složení je pestré - věkově (doslova od 8 do 60 let), soci-
álně i národnostně. Vedle pilota letadla či právníka nebo podnikatele do klubu dochází
i děti nezaměstnaných nebo přímo nezaměstnaní, kterým sport pomáhá získat a udržet ži-
votní optimismus. Na tréninku uvidíte vedle sebe Čecha, Roma nebo Rusa, dva borci
z Ukrajiny patří k oporám našeho klubu. Zkrátka, u nás je jedno, kdo je kdo a jakou má
barvu pleti. Důležité je, že má rád box a chce dodržovat pravidla fair play.
Zveme vás do našich řad a na další kolo první ligy, kde budou naši borci - koná se 27. 5.
v Libni v Boxing Clubu v Pivovarnické 3. Box Club Žižkov

● Jarní seriál sportovních soutěží zákl. škol o Pohár starosty zahájil turnajem v košíkové st.
žáků, který měl vynikající úroveň. V dramatickém finále rozhodovaly o konečném pořadí -
Lupáčova, Jeseniova, Chmelnice, Pražačka - při rovnosti bodů vzájemná utkání.

● Do finále ve florbalu st. žákyň se probojovala Chmelnice, Jeseniova, Lobkovicovo n.,
Lupáčova, Perunova. Dívky hrají florbal rády, drobné nedostatky v technice nahrazuje
nadšení a bojovnost. Deset finálových utkání vítězek skupin zdobila herní vyrovnanost
a nasazení, padlo 15 gólů, 2 utkání skončila bez branek. Mezi Lupáčovou a Jeseniovou
rozhodl o prvenství Lupáčovy vyšší počet nastřílených branek, třetí příčku vybojovalo
Lobkovicovo n. před Chmelnicí a Perunovou.

● Výrazně rozdílné síly změřilo 10 družstev st. žákyň v turnaji košíkové. Přesnost střelby
zastínil elán a mnohdy až přehnaná bojovnost. Družstva byla rozlosována do skupin, vítě-
zové tříčlenných a první dvě družstva ze čtyřčlenné skupiny postoupila do závěrečného fi-
nále, které se také hrálo systémem každý s každým. Výrazně dominovala děvčata ze ZŠ
n. J. z Lobkovic a konto svých soupeřek zatížila 162 body. Děvčata z Havlíčkova n. jich
naopak 102 inkasovala. Pořadí na 2. - 4. místě: n. Barikád, Lupáčova, Jeseniova. Vítězky
z Lobkovicova n. si zdatně vedly i v pražském finále, kde obsadily nádherné 3. místo.
Blahopřejeme!

● V dubnu v Poháru starosty kulminovala i Žižkovská liga škol v malé kopané. Loňské
prvenství obhájili bez jediné porážky chlapci ze ZŠ na Chmelnici, dále skončili chlapci
FC Jiřák, Barikády, Vlkova, Pražačka, Chelčického, Jeseniova, Havlíčkovo, FC Bodlo
a FC Slezská. Kanonýrem Ligy s 34 trefami se stal Chaloupka z Chmelnice. Kluci si svá
utkání i řídí, s píšťalkou si nejlépe počínal Čech z Vlkovky.

● V tradičním Jarním turnaji ve stolním tenisu v kat. ml. i st. žáků zvítězil Tomáš Vávra
ze ZŠ Na Smetance, ve čtyřhrách duo Pařík-Kotrč. (vk)

Svaz postižených civilizačními chorobami je celorepubliková ne-
politická organizace, Obvodní výbor pro P-3 spojuje občany trpí-
cí hypertenzí a srdečními chorobami - kardiaky. Jako nevýděleč-
ná organizace pracuje jen z vlastních prostředků, darů, ev. je
závislá na státních dotacích. Výbor je složen z dobrovolných pra-
covníků a zajišťuje pro svých 1000 členů v P-3 kulturní, spole-
čenskou i ozdravnou činnost. Nemáme vlastní společenskou místnost, scházíme se příle-
žitostně v pronajatých prostorách, což často překračuje naše finanční možnosti.
Pravidelně se setkáváme na výroční schůzi a mikulášské. Letos uspořádáme několik od-
pol. vycházek po hist. Praze, dle finančních možností pak i 2 celodenní výlety autobusem
do západ. a sever. Čech. V létě - v návaznosti na státní dotaci - uspořádáme ozdravný re-
kondiční 14denní pobyt v jižních Čechách za účasti lékaře a tělovýchovného pracovníka.
Každý 1. a 3. čt v měsíci se schází výbor v 15 h ve Svazu těl. postižených v Olšan-
ské 7, 3. p., č. 332. Rádi vás mezi sebou přivítáme - jste-li kardiaci či postiženi hyperten-
zí, přijďte mezi nás, pomůžeme si navzájem.

Za OV SPCCH předsedkyně Ludmila Sajdlová, tel. 717 71 183

Když jsem se vloni dozvěděla, že z iniciativy MUDr. V. Pechy a jeho pacientek vzniká při
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
prsu MAMMA HELP, byla jsem příjemně překvapena. V době, kdy jsem se sama potýka-
la s tímto onemocněním, jsem přesně takový druh aktivity postrádala. Myslím, že každá
z nás pociťuje potřebu svěřit se i se svými pocity, poradit se o problémech anebo si jen po-
povídat s někým, kdo je na tom stejně a porozumí. Neboť, i když máte skvělou péči léka-
řů a zdravot. personálu, spolehlivé rodinné zázemí, obětavé přátele, chápající spolupra-
covníky, jsou chvíle, kdy jste na svou nemoc sama. A právě v tom vidím největší přínos
sdružení: pomoc novým pacientkám vyrovnat se s krizovou situací, zlepšení následné pé-
če o ty, které už léčbu ukončily (rekondiční pobyty, sport. a společenské aktivity), infor-
movanost - prevence a odstraňování bariér mezi veřejností a onkolog. pacienty. Velmi dů-
ležité je jednat s námi bez zbytečného ostychu a bez předsudků, protože jsme sice
nemocné, ale ne méněcenné. Vždyť jde o onemocnění, které se dá léčit, a my se můžeme
vrátit do plnohodnotného života. Jana Nováková
MAMMA HELP CENTRUM nabízí pomoc ženám, které se léčily nebo léčí na nádo-
rové onemocnění prsu, jejich rodinným příslušníkům i přátelům. 
KONTAKT: U Vinohrad. nemocnice 4, P-3, tel. 72 73 1000, www.volny.cz/mammahelp,
mammahelp@volny.cz. Vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8.30 do 13.30 h.

MAMMA HELP CENTRUM nabízí pomoc

Kardiaci - pfiijìte mezi nás !

Box Club ÎiÏkov se má k svûtu

Nová prodejna svítidel a osvûtlovacího skla

Jak˘ pán - takov˘ pes ... Jak to vidí dûti ze Z· Jeseniova

■ PRODÁM skládací golfové hole Chicco
modré, polohovací, lehké, cena 300 Kč. 
Tel. 22 782 816, 22 780 705

■ HLEDÁM k pronájmu zařízený do-
mek, chatu, pokoj poblíž Prahy na víken-
dové pobyty s 2 dětmi. Tel. 22 116 242

■ SEMINÁŘE v angličtině „Prezentační
dovednosti“ - kanadský lektor, 16. a 23. 6.
v Českém manažerském centru v Čelá-
kovicích. Kontakt: morbin@volny.cz,
http://garuda.ms.cmc.cz

■ ZŠ Havlíčkovo náměstí 300 P-3 hledá uči-
tele s aprobací TV, Z, Ma, Př, popř. spec.
ped. od šk. roku 2000/2001, tel. 22 78 25 85,
22 78 21 69

■ Základní škola P-3 přijme aprob. učite-
le/lku na 1. st. Nástup - září 2000. 
Inf. na tel. 697 45 13, 697 65 42, 
e-mail:hausner@lupacovka.cz

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

■ REKONSTRUKCE - zednické, insta-
latérské, elektro, malířské práce.
Tel. 22 71 90 22, mobil 0602 21 20 89

■ MALOVÁNÍ A TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 222 444 27 Levně
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále za-
jišťujeme veškeré druhy úklidových prací
včetně vyklízení a odvozu. Tel. 22 713 324,
0606 894 544, 0603 595 209

■ Renovace umakartových koupelen 
+ WC obkladovými deskami z USA 
tel. 22 71 90 22, 0602 21 20 89

■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Tamat
a Tatramat. Tel. 684 06 61, 0603/36 01 36

■ Lakování rámů jízdních kol Habro-
vá 3, P-3. Tel. 84 81 01 17

■ 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

■ Astro TOYA - výklad z karet, z ruky.
Bořivojova 67, inf. 0602 970 113

■ Hledáme firmy a soukromé prodejce
drobného dárkového a rekl. zboží
v centru Phy. Tel., Fax: 0618/ 870 228
mobil 0603/768 029

■ ŠKOLIČKA TROJLÍSTEK pro děti
3–6 let nabízí výtvarnou, hudebně-pohyb.
výchovu, AJ, flétnu v ZUŠ Štítného 5, P-3,
ve ČT 10-12.30. Cena 600 Kč/měs., flétna
200 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.

■ VŠ S DLOUHODOB. PRAXÍ UČÍ NJ
dochází zvl. dopol. cena od 95 Kč/h.
Tel. 697 69 41 večer

■ ANGLIČTINA - kvalif. soukromá výu-
ka pro dospělé, jednotlivci nebo 2-3 osoby.
Tel. 22 711 057

■ MALOVÁNÍ - TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 697 60 78

■ Čistírna oděvů, kožešin Habrová 3. 
Tel. 84 81 01 17, neděle - čtvrtek 13-19 hod.

■ Vyměním pěkný 2+1 (38 m2) I. kat.
1. patro, výtah, dům s majitelem v dosahu
st. metra Flora za 3-4+1 s výtahem, I.-II.
kat. v Praze 3 n. 2. Tel. 0603 263 335
■ Koupím byt do OV nebo družstevní od
90 m2, Praha 3, kategorie nerozhoduje.
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
jednání. Tel. 85 54 108
■ Hledám k trvalému bydlení n. k pro-
nájmu jednu místnost v P-3, vč. přísluš.
slušné jednání, skromnost. Vzkazy prosím
na tel. 85 54 108
■ Koupím byt, půdu k rekonstrukci do
10 000 za m2. Tel. 0603 254 627
■ Pronajmu garáž Olšanské nám. ihned za
2 000 Kč/měs. Tel. 644 20 23 nebo 71 91 24 43

■ Nabízím pronájem 800 m2 skladových
nebo výrobních prostor 30 km východ-
ně od Prahy. Možnost pronájmu jen
části. Tel. 0203/677 628

■ 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
■ Vyměním slunný byt 1+1 46 m2 v Amb-
rožově ul. 2. p., výtah, 2x WAW, komora,
balkon, tel. za větší. Tel. 900 49 224

„ Trávníky a chodníky jsou
pro všechny! Tento název jsem
dala, protože se mi nelíbí, jak
na každém kroku leží psí hovín-
ko! Asi by byli všichni rádi, kdy-
by si majitelé psů po svých mi-
láčcích uklízeli. Určitě by se
vám to líbilo!! ZŠ Jeseniova to
zkusila, děti kreslily obrázky,
jak vypadá situace teď a jak by
měla vypadat. Snad k tomu ma-
jitele psů přesvědčíme! 

Žáci 4. A“

SLUÎBY

BYTY - GARÁÎE

Příprava před tréninkem - vpravo jeden z favoritů Box Clubu Jirka Talián, vlevo zase
zástupkyně něžného pohlaví M. Žižková

2255..  --  2288..  kkvvûûttnnaa  nnaa  SSttfifieelleecckkéémm

aa DDûûttsskkéémm  oossttrroovvû je pfiipraven bohat˘

program pln˘ her a soutûÏí. Na dûti

ãeká keltská vesnice, indiáni, maÏoretky,

folklor, netradiãní sporty, internetová kavárna, kreslení, stolní hry, lakros,

lukostfielba, tábofiení, pravûk, konû, keramika a mnoho dal‰ích atrakcí. 

VVssttuupp  jjee  zzddaarrmmaa. Informace na www.bambiriada.cz

Sport na na‰ich ‰kolách
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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

Firma ROLS
MASO - UZENINY

NUCENÝ VÝSEK
Vás zve do nově otevřené prodejny

na adrese: Chelčického 5, Praha 3 - Žižkov
otevřeno: po-pá 800 - 1300, 1330 - 1630

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

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

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

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

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

10 min. = 3 km chůze

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

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

10 min. = 90 pohybů „sed – leh“

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

10 min. = 900 střídavých pohybů 
dolními končetinami

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

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

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

pomáhá uvolňovat přebytečnou vodu 
a toxické látky z těla.

OTEVŘENO PONDĚLÍ – PÁTEK OD 9.00–21.00 HODIN

S/Y: 1–1 S/Y: 1–2 S/Y: 1–3

S/Y: 1–4 S/Y: 1–5 S/Y: 1–6

SALON  EVITA

NOVÉ SOLÁRIUM SUN VISION 560 TURBO

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

Opravy a rekonstrukce 
domovních dveří 

fa Dypon 
tel. 22 72 27 37, fax 627 55 25

SPOLUMAJITELÉ DOMŮ
odkoupíme 

vaši ideální část 
tel. 2271 6495, 2224 0159

LBD P-3 koupím členství
v LBD P-3 (nebydlící člen).

Mohu nabídnout 
10 000,- Kč + zaplatit

převodní poplatky 
na družstvu. 

Ti, kdo mají již byt
převeden do vlastnictví,

pro ně je členství asi
nadbytečné. 

Tel. 72 65 0195, 
0602 201 666

Správní a účetní firma JiViŠ nabízí

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 
byt. družstev nebo občanských
sdružení a zajištění kompletní

správy byt. a nebyt. fondu.  
Tel. : 02/81 91 51 77 
nebo 0604/73 70 50

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

VYHLAŠUJE 
dne 19. 5. 2000 II. kolo Obchodní soutěže na prodej bytových

a nebytových jednotek ve vlastnictví družstva členům družstva.

Druhého kola soutěže se mohou účastnit zájemci z řad všech členů
družstva.

Lhůta pro podání závazných nabídek končí 9. 6. 2000.

Seznam nabízených bytových a nebytových jednotek:
členění plocha bytu minimální cena

Baranova 1804/25, byt č. 8 1+1 44,90 m2 400 000,- Kč
Krásova 1508/7, byt č. 3 1+1 42,70 m2 400 000,- Kč
Ondříčkova 1270/25, byt č. 12 0+1 19,80 m2 318 000,- Kč
Biskupcova 1752/63, sklad č. 15 0+1 30,40 m2 260 000,- Kč

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

Kontakt: 02/24 22 99 44, 24 23 93 29 p. Douda, pí. Bočková. 
Případně v kanceláři LBD, se sídlem Jičínská 35, Praha 3. 

Kontakt: 02/22 71 30 42 p. Hrnčíř.

MALOVÁNÍ
veškeré práce malířské a lakýrnické

ČÍŽ & SUS
Lucemburská 30, Praha 3

tel.: 24 25 56 30
0603 505 927

Vážení spoluobčané, 
zveme vás na 
Den Čistoty

s Unií Svobody 
dne 20. 6. v 16 hod. 

na nám. Jiřího z Poděbrad

Švýcarsko – poznávací zájezd
27. 05. – 03. 06. 2000 5 490,- 
cena zahrnuje: dopravu včetně výletů,
polopenzi, ubytování, služby průvodce
Chorvatsko – Paklenica
02. 06. – 11. 06. 2000 4 540,- *
16. 06. – 25. 06. 2000 4 540,- *
23. 06. – 02. 07. 2000 5 190,-
07. 07. – 16. 07. 2000 5 490,-
Cena zahrnuje: ubytování v chatkách,
dopravu, večeře(*polopenzi),
pojištění, pobytovou taxu, průvodce

CK BOND TOUR 
Roháčova 92, 
130 00 Praha 3
Tel.fax 02/644 16 24 
mobil  0604 280 613
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5
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 6.

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 S MÍŠOU pro děti od 2,5 let denně 9 - 12 hodin. ● Dopol. i odpol. se za-
měřením - Kulička s malováním a keramikou, Kulička s flétničkou a keramikou, Kulička s ang-
ličtinou a malováním, Kulička s tanečky, Kulička - školička pro předškoláky ● KURZY PRO
KAŽDÉHO • výtvarné, hudební, jazykové, pohybové, počítačové, dopolední kondiční cvičení
pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi od dvou let ● KERAMICKÉ
CENTRUM: KURZY KERAMIKY pro děti i dospělé, KERAMIKA PRO RODIČE
S DĚTMI, PRÁCE NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU, KERAMICKÝ ATELIÉR - jednorázové vý-
ukové hodiny, VÍKENDOVÝ ATELIÉR. ● Zápisy  po a st 14 - 18 hodin  - � 22 78 13 55,22 78
31 81

Zápisy na školní rok 2000/2001 a na prázdniny po a stř 14 - 18 hodin,
ZÁPISOVÝ TÝDEN OD 26. – 29. 6. OD 14 DO 18 h � 22 78 13 55,22 78 31 81

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 tennis, 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

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR v Praze 3

vás zve na své zábavné 
a kulturní akce v ČERVNU

16. 6. pá 15 h Oblíbené melodie - v prove-
dení uměleckého souboru Albatros

13. 6. út 16.30 h Obrázky z Burmy
a Indonésie - cestopisná před-
náška s promítáním diapozitivů
KVS Trojka, Prokopova 16

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
● ČESKÝ DUB – Český Ráj – Mohelka
Cena: 2 500 Kč    Informace Jana Šimánková
Termín: 22.7. - 5.8.
Program: pravý zálesácký tábor ve stanech
● ČERNOVICE – Jižní Čechy
Cena: 2 200 Kč    Informace V.Kotrba
Termín: 6. - 12.8.
Program: odb. soustř. se zaměřením na tenis
● ITALSKÉ LÉTO PINARELLA DI CERVIA
Cena: 5 650 Kč    Informace Jana Šimánková
Termín: 18.8. - 27.8.
Program: sportovně-rekreační s aerobikem
Služby zahrnuté v ceně:
doprava, plná penze, ubytování v chatkách, sru-
bech, v prázdninových objektech, zdravotní
a pedagogický dozor, pojištění, náklady spojené
s programem, odborný a pedagogický dozor
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. 
TÝDEN  S INTERNETEM
Termín: 10. – 14. 7.
TÝDEN  S FLORBALEM
Termín: 28. 8. - 1. 9.
TÝDEN S TENISEM
Termín: 28.8. – 1.9.
Můžete si vybrat jednotlivé dny, nebo celý
týden. Program v prostorách DDM Praha 3
a okolí. Cena cca 130 Kč za osobu a den.
Info osobně nebo telefonicky: 900 22 904
(910, 913,) GSM 0606 611 920
AKCE
• Výstava KERAMIKY 22.5. - 16.6.
ERSTE BANK SPARKASSEN (CR) a.s.,
Praha 1, Národní 41

Zveme malé i velké na 
Den dětí v duchu
STŘEDOVĚKÉHO REJE
1. 6. od 13 h
v prostorách DDM, Na Balkáně 100
• středověké hry  a turnaje
• pasování na rytíře a dámy
• bál rytířů a dam s programem
• vystoupení skupiny historického

šermu
VSTUP  VOLNÝ 
(občerstvení – odměny)

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

â E R V E N

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

není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1. čt Akt
4. ne 16 a 19 h Švestka
6. út Cimrman v říši hudby
7. st Vyšetřování ztráty třídní knihy

11. ne 16 a 19 h Švestka
13. út Posel z Liptákova
15. čt Hospoda Na Mýtince
18. ne 16 a 19 h Záskok
DIVADLO KONZERVATOŘE

5. po SLAvné Filmové MElodie
BIOGRAF

12. po E. Ionesco: Král umírá
19. po KONZERVOVÁNÍ
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

9. pá Benyovszký, Petr, Rumlena: 
Jan Hus - Vzkříšení

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.

6. út Jarní koncert Smíšeného sboru
Josefa Vycpálka Praha 
(A. Michna, J. Sibelius, Z. Kodály,
J. Gallus, W. A. Mozart aj.)

8. čt Z milostného deníku Zdeňka Fibi-
cha - hudebně literární pořad

13. út Rožmberská kapela - Soubor histo-
rických nástrojů hraje hudbu středo-
věkou a renesanční

14. st Zpívání z medových soudků - Hrají
a zpívají muziky folklorních souborů
GAUDEAMUS Praha a PERNÍČEK
Pardubice

19. po Komorní hra s klarinetem 
(I. Stravinskij, S. Prokofjev, 
B. Bartók, W. A. Mozart aj.)

22. čt Spirituál kvintet
24. so 15 h Pavel Kudelásek - housle,

Jaroslav Kolář - klavír 
(A. Dvořák, E. Grieg aj.)

Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč !
ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
1. - 25. 6. Oldřich Jelen - ilustrace knih
z produkce nakladatelství Albatros

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

1. čt 18 HAPPY TEXAS
20.30 HAPPY TEXAS - PREMIÉRA

2. pá 18 a 20.30 HAPPY TEXAS
3. so 18 a 20.30 HAPPY TEXAS
4. ne 18 a 20.30 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
5. po 18 a 20.30 PŘÍBĚH ALVINA

STRAIGHTA
6. út 18 a 20.30 HUMAN TRAFFIC

MONTÉŘI V AERU
7. st 18 a 20.30 MONTY PYTHON

A SVATÝ GRÁL /FK/
8. čt 18 a 20.30 MONTY PYTHON

A SVATÝ GRÁL /FK/
9. pá 18 a 20.30 ŽIVOT BRIANA /FK/

10. so 18 a 20.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS /FK/

SHORT AND SWEET – KRÁTKÉ FILMY
Z NĚMECKA 
11. ne 18 TRICKY GERMANY

20.30 IRON OF FATE
(Ironie des Schicksals)

12. po 18 TRICKY GERMANY
20.30 LOVE AND OTHER
CRUELTIES (Liebe und andere
Grausamkeiten)

13. út 20.30 Festival RESPECT
-Otto Placht –malíř džungle“
a „LAČO JILO“-Dobré srdce

14. st 20 ČINNA – koncert + křest nového
CD „Vůz se senem „/+ host:
SKETA FOTR/

15. čt 18 a 20.30 HUMAN TRAFFIC
16. pá 20 Festiválek-Jsem spokojenej aneb

možná přijde i kapelník/pohybové di-
vadlo/

17. so 18 a 20.30 VŠE O MÉ MATCE
18. ne 18 a 20.30 TAJUPLNÝ VLAK /FK/ 
19. po 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
20. út 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
21. st 18 a 20.30 BUENA VISTA

SOCIAL CLUB
22. čt 18 a 20.30 MRTVÝ MUŽ
23. pá 18 a 20.30 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ

KOCOUR
24. so 18 a 21 UNDERGROUND
25. ne 18 a 20.30 MUSÍME SI

POMÁHAT
26. po 18 a 20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ

SODOMY
27. út 18 a 21 PULP FICTION –

HISTORKY Z PODSVĚTÍ
28. st 18 a 20.30 TWO HANDS-RUCE

PRYČ
29. čt 18 a 21 MARKÉTA LAZAROVÁ
30. pá 18 a 20.30 U-TURN
Filmy pro děti

4. ne 15.30 ASTERIX A OBELIX
11. ne 15.30 JAK ŽOFKA POŘÁDALA

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ
18. ne 15.30 FERDA MRAVENEC
24. so 15.30 KRÁL SOKOLŮ
25. ne 15.30 PŘÍHODY BROUKA

PYTLÍKA

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
31. května - 3. června 2000 ENTER
multimediale 
1. ročník mezinárodního festivalu umění
v nových médiích a na internetu

1. čt 11 – 20  Internetová galerie 
nejzajímavější díla českých i zahranič-
ních umělců

20 AGON ORCHESTRA
Spojení současné experimentální hudby
v interakci s videoprojekcí 

2. pá 8 - 11 Výtvarný workshop pro děti
Pražský Golem „Čím budu 

v síti“
11 – 20 Internetová galerie
20  C.I.T. (Cellule d’Intervention
Transformat)
hudebně vizuální představení, ve kterém se
prolíná elektronická hudba s videem a po-
čítačovými animacemi.

3. so 11 – 18 Internetová galerie 
3. so 19 PHARAOH’S DAUGHTER
5. po 17 TANEČNÍ AKADEMIE

POHYBOVÉHO STUDIA H
7. st 19 POST-IT
8. čt 20 POD ČERNÝ VRCH *
9. pá 19 KURTIZÁNY Z 25.AVENUE +

VANESSA
10. so 19 LASU - traditional dance and

percussion from West Africa
Těžištěm jejich repertoáru jsou tradiční africké
rytmy a tanec, ale i afrobeat a reggae. Koncert
je pořádán ve spolupráci s Centrem pro inte-
graci a Humanistickým centrem Narovinu.
Výtěžek bude věnován na humanitární účely.

13. út 19.30 I.M.T. SMILE + IVAN TÁS-
LER

14. st 20 PSÍ VOJÁCI*
15. čt 20 ECHT!*
16. pá 20 TATA BOJS*
20. út 19.30 OUT-RAGE
21. st 19 KING’S X + special guests
22. čt 20 HUDBA PRAHA
26. po 20 ôESKOMORAVSKÁ

HUDEBNÍ SPOLEČNOST *
27. út 19.30 RESPECT festival: 

POZA (Ukrajina/Estonsko) +
ÁLOM (ČR)

28. st 19.30 DIVOKEJ BILL
29. čt 20 THE PLASTIC PEOPLE OF

THE UNIVERSE*
Návrat k obrazu

30. pá 20 FLUXUS (Belgie) + GOTHART
(ČR) * United colours of Acropolis

Malá scéna:
4. ne 19.30 DOMENICO AND ‚AKALÉ

+ GIE GIE BAND
5. po 19.30 SYČÁCI

11. ne 19.30 Peter Handke: Sebeobviňování
12. po 19.30 BLUES TEAM
17. so 19.30 NAPAVELI
18. ne 19.30 MUTTER první den 

I. Festivalu divadla M.U.T. 
19. po 19.30 MUTTER druhý den 

I. Festivalu divadla M.U.T.
23. pá 19.30 DŘEVĚNÉ PYTLÍ 

V JUTOVÝCH UHLÍCH
Divadelní bar Dj’s denně od 23 h

DEN AFRIKY
26. 5. 2000 v Lucerně
19 - 03 hodin
● Živá vystoupení afrických a českých skupin
● Módní přehlídka afrických oděvů
● Ochutnávka afrických specialit
● Ukázka a výuka afrických tanců
● Disko v africkém stylu
Předprodej Ticketpro - pokladna Lucerny, 
vstupné 100-130 Kč

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

RESPECT  2000
3. ROČNÍK FESTIVALU ETNICKÉ HUDBY A WORLD MUSIC

pod  záštitou Karla Schwarzenberga a Francouzského Institutu
Hlavní program Praha 
7. 6. 2000 Románské podlaží Pražského hradu

Kroke – Polsko
polský židovský klezmer

10. 6. 2000 Terasa Jízdárny Pražského hradu
etnická hudba z oblasti Středomoří
Sivan Perver –Turecko/Kurdistán
B‘Net Marrakech – Maroko
Shaykh Hamza Shakkur and The Al Kindi ensemble 
– Sýrie/Francie

11. 6. 2000 Terasa Jízdárny Pražského hradu
romské soubory z oblasti Středomoří
The musicians of The Nile - Egypt
Con Buen Pie – Španělsko
Koumpaneia Costas  Xaltias - Řecko

13. 6. 2000 Kino Aero
Projekce filmu „Otto Placht- Malíř džungle“ a „Dobrá věc“

27. 6. 2000 Palác Akropolis
Poza – Ukrajina/Estonsko + Álom ČR

11. 7. 2000 Palác Akropolis
nejslavnější balkánský romský soubor
Taraf  De Haidouks- Rumunsko

RESTAURACE se sklepním rockov˘m barem

Žižkovská Kotelna
Husitská 74/114, Praha 3 - Žižkov
www.zizkovskakotelna.cz
Počet míst v restauraci: 50

v baru: 50
Otevřeno: restaurace 11 - 23 h

rock. klub 18 - 02 h
Rezervace: 22 781 840, 0602/627 792

Mimo hotových jídel si v KOTELNĚ na
Husitské ulici můžete vybrat z velké na-
bídky minutkových jídel včetně „kotelnic-
kých specialit“ jako např. Kotelnický kot-
lík, Mexické fazole, Šrapnely atp. Mezi
velmi oblíbené drobnůstky patří nakláda-
ný hermelín nebo bramboráčky. Na por-
cích se zde nešetří a jestli nejste vyložení
jedlíci, tak si příště dáte raději poloviční

porci. Mezi nejoblíbenější speciality zahraničních hostů pak patří biftek „Big Boss“ nebo
výběr steaků. Jídelníček má pro ně také anglickou a německou verzi. Dobrý oběd nebo ve-
čeři můžete zapít Novopackým pivem - 10° světlá je za 13 Kč, 12° tmavá za 15 Kč, 13°
světlá za 16 Kč, 16° světlá za 19 Kč. Na přání po předchozí domluvě tu mají pro větší sku-
piny i Prazdroj 12°.
Sklepní rockový bar je určen mladší generaci, které spíše vyhovuje nepřetržitě reprodukova-
ná rocková hudba. Každý čtvrtek probíhají „LIVE“ koncerty rockových kapel s dobrovol-
ným vstupným. Platí se až podle toho, jak se kapela líbí. A aby toho nebylo málo, každý ná-
vštěvník koncertu dostane jedno pivo zdarma.

V případě rezervací a soukromých akcí vám personál vyjde ochotně vstříc, a to i s otvírací
dobou. Mimo jiné si můžete sednout do trafiky, pod kotel (dominantu Kotelny) nebo do cyk-
listického koutku, kde se budete okamžitě cítit jako doma. -red-

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

Pravidelný host kapela Blues Primitives

Občanská 

demokrat ická 

strana

v Praze 3

zve dět i  a  je j ich 

rodiče na tradiční  

D Ě T S K Ý  D E N ,

který se koná 

v  n e d ě l i  4 .  č e r v n a  

o d  1 4  h o d i n

n a  V rc h u  s v.  K ř í ž e

Kusové koberce 
za nízké ceny od 90,- Kč
výběr kusových koberců s klasickými 
i moderními vzory, obdélníky, ovály,

kruhy, běhouny, předložky

0,4 x  0,6 . . . . . . . . 90,- Kč
0,6 x  1,1 . . . . . . . 250,- Kč
0,8 x  1,5 . . . . . . . 440,- Kč
1,2 x  1,7 . . . . . . . 990,- Kč
1,6 x  2,3 . . . . . . 1590,- Kč
2,0 x  3,0 . . . . . . 1990,- Kč
2,4 x  3,3 . . . . . . 2690,- Kč
3,0 x  4,0 . . . . . 3190,- Kč
3,0 x  5,0 . . . . . 3990,- Kč

Rozvoz zdarma
JANNY NA HRÁZI 5, PRAHA 8

u metra Palmovka naproti Delvitě
po-pá  10 – 18, tel. 68 37 223

VÝSTAVA nazvaná 
Doba Járy CimrmanaDoba Járy Cimrmana
(Život a dílo) je od 16. 5. do 15.
6. otevřena v Galerii Original

na pražském Hlavním nádraží
denně od 10 do 18 h.

Cimrmanologické semináře
v podání členů DJC se konají 
ve st, so a ne od 15, 16 a 17 h.


