
Obvodní zastupitelstvo M. č. Praha 3
schválilo na svém zasedání v úterý 4. 4.
návrh rozpočtu Prahy 3 na letošní rok. Do-
sud jsme hospodařili podle rozpočtového
provizoria, které více či méně omezuje
běžné hospodaření obce. Ke schválení roz-
počtu dochází letos relativně později pro-
to, že nebyl dlouho schválen rozpočet
České republiky, z něhož se odvíjí příjmy
hl.m. Prahy a následně náš rozpočet. Ten
je základním programových dokumentem
zastupitelstva, který při zohlednění všech
priorit a záměrů říká, jak bude Praha 3
hospodařit.
Rozpočtové příjmy činí 369 956 000 Kč,
předpokládané výdaje 376 307 000 Kč.
Rozpočet Prahy 3 byl opět navržen
a schválen v rámci běžného hospodaření
jako vyrovnaný. Na základě změny
rozpočtových pravidel, kdy byla nově za-
pojena třída 8 - financování, vzniká saldo
ve výši 6 351 000 Kč. Do celkové struktu-
ry rozpočtu se tak promítá například před-
pokládané přijetí investičního úvěru ve vý-
ši 16 milionů Kč. Struktura příjmů je
uvedena v tabulce, oproti loňskému roku
nedochází k zásadnější změně. To, co vět-
šinu čtenářů zajímá nejvíce, je faktické
rozdělení výdajů, tedy jak budou rozděle-
ny finanční prostředky, kterými obec dis-
ponuje (graf). K nejvýraznějšímu nárůstu
ve srovnání s r. 1999 dochází v oddíle so-
ciálních dávek, nárůst zaznamenaly oddíly
kultura, životní prostředí nebo komunální

služby. Ke snížení celkových výdajů do-
chází naopak v oddíle školství (snížení
provozních nákladů v důsledku moderni-
zace škol vedoucích ke snižování spotřeby
energie). V oblasti bytového hospodářství,
které je samostatnou částí hospodaření ob-
ce, budou výnosy činit 326 mil. Kč, z toho
bude na opravy a udržování nemovitého
majetku většího rozsahu vynaloženo více
než 220 mil. Kč.
Nezbývá než konstatovat, že rozpočet byl
na úrovni správců jednotl. kapitol, ekono-
mického odboru ObÚ, SKM Praha 3,a.s.
a finanční komise připraven velmi kvalifi-
kovaně a odpovědně. Obvodní rada mohla
zastupitelstvu předložit po všech strán-
kách vyvážený rozpočet, který byl sesta-
ven tak, aby při omezených zdrojích došlo
k optimálnímu pokrytí potřeb a k zajištění
základních funkcí obce a její správy.

Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty

Příjmy M.č. Praha 3 v roce 2000
(v tis. Kč)

daňové příjmy 57 930
nedaňové příjmy 12 325
vlastní příjmy celkem 70 255
dotace ze státního rozpočtu 75 251
dotace hl.m. Prahy 136 052
převod VHČ 85 183
dotace ze státních fondů 3 215
cizí příjmy celkem 299 701
CELKEM 369 956
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Když mně bylo 6 let a poprvé jsem směl
ministrovat při velikonoční vigilii, která
končila pozdě v noci v rozzářeném koste-
le, těšil jsem se, že až vyjdu ven, bude
všechno jinak: bude tam stejná záře, příro-
da i lidé budou úplně jiní, že prostě na tom
světě bude poznat, že se stalo něco úžasné-
ho, nevýslovně krásného a zásadního. Ne-
stalo se vůbec nic a to mě hrozně zklama-
lo. Venku byla úplně stejná tma, staré
stromy před kostelem byly stejné jako ve-
čer a my kluci, kteří jsme vyšli z rozzáře-
ného kostela, jsme se v té tmě rychle ztra-
tili a pospíchali do
pelíšků, abychom ráno
mohli zase stát u oltáře.
A já vím, že se mi do té
tmy vůbec nechtělo a ra-
ději bych už zůstal
v kostele, kde to zářilo
a vonělo vzkříšením,
a asi bych oželel
i maminčinu ruku, která
mě vedla domů ke spí-
cím sourozencům a k tá-
tovi, který musel ráno na
šichtu „budovat socialis-
mus“, abych si já mohl
později do svých kádro-
vých dotazníků psát
v rubrice původ „dělnic-
ký“. Možná podvědomě
na ten velikonoční zá-
zrak ještě čekám a ještě jsem si nezvykl na
to, že po Kristově zmrtvýchvstání celý
svět běží ve starých kolejích.
A přece to není pravda. My opravdu mů-
žeme říci: Kristovým vzkříšením se všech-
no změnilo. Už začalo něco nového, něco
podstatného, a i když je to tak strašně má-
lo vidět na světě a možná i na nás - co by-
chom byli bez Ježíšova vzkříšení? Pár let
tady na zemi, takové trochu inteligentnější
jepice, pár chvilek radosti uprostřed té ná-
mahy, běhu, stresu, práce, která není moc
vidět, a co potom? Nic? Rozplynout se do
nicoty? Nebýt?
Ženy, které se nebály provázet Ježíše až na
Golgotu, najednou mají strach - strach
z něčeho neprobádaného, neznámého
a znepokojujícího. Chtějí nabalzamovat
Ježíšovo mrtvé tělo, ale on tam není. Jsou
šokovány. Smrt je srozumitelná a přiroze-
ná, ale vzkříšení nikoli. Co se vlastně stalo

to první velikonoční ráno? Ježíš vstal
z mrtvých. Definitivně porazil naši smrt,
skoncoval s naší nicotou a otevřel nám ži-
vot, který nekončí. Ježíš byl mrtev a smrt
je konec lidských možností. Ale tam, kde
jsou lidé už u konce své trpělivosti, svých
sil, své odvahy, své síly, své lásky a nadě-
je, tam ještě nekončí možnosti Boží.
Ta naše touha po věčném, plném a šťast-
ném životě, po životě, který neskončí trap-
ně za zdí nemocnice a s pár takty hudby
v krematoriu, touha po věčnosti, kterou
máme zapsanou na dně duší, není zbyteč-

ná. Ježíš žije a také my
budeme věčně žít. Vzkří-
šený Ježíš je příslibem
toho, co jednou smíme
prožít i my: našeho vzk-
říšení. A on chce z nás
vytvářet už teď nové lidi.
To semínko je do nás
vloženo křtem a teď
v nás Boží život roste.
Tento zázrak znovuzro-
zení smíme každý rok
znovu prožívat. Při sla-
vení velikonoční vigilie
vnášíme do tmavého
kostela světlo nového
ohně, je to krásný starý
prvokřesťanský symbol
a vlastně to pořád dělá-
me. Světélka se pomalu

rozzáří a je jich stále víc a víc... ten náš
trochu tmavý svět je moc potřebuje - to je
světlo Krista vzkříšeného.
Ani letošní velikonoční noc se asi nesetká-
me s ničím mimořádným, svět se nezmění
jen proto, že kdysi kdosi vstal z mrtvých.
A lidé budou možná úplně stejně neteční,
lhostejní, sobečtí, suroví, pohodlní a ne-
spravedliví. Ale Ježíš je důkazem, že to
jde také jinak. On nad tím vším v lidech
zvítězil. A všechny naše námahy, bolesti,
samota a vyčerpání směřují ke vzkříšení.
Tomu je možno věřit a z toho se dá žít.
KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH! Ať nás
jeho radost naplňuje. Požehnané velikono-
ce přeji Vám všem!

Dušan Hejbal, 
biskup Starokatolické církve v ČR

ilustrace z cyklu Znamení moci 
od Ladislava Dvořáka

Ve čtvrtek 6. 4. se přijel k nám na Prahu 3 a přímo „na Prahu 3“ podívat pražský primátor Jan Kasl. Před
radnicí ho krátce přivítal starosta Milan Český a zástupci Obvodního úřadu. Krátce proto, že program byl
opravdu pestrý a bylo by škoda ztrácet čas v kancelářích radnice.
● První zastavení směřovalo k Box Clubu
Žižkov na Havlíčkově náměstí. „Je neuvěři-
telné, že s tak malým prostorem, s jedním
nadšeným, schopným člověkem a s minimem
prostředků se možná podaří snížit kriminali-
tu, přivést desítky kluků k rozumu a k nor-
málnímu fungování ve společnosti. Tady by-
chom měli umět dát prostředky do
podobných center daleko četněji...“ zhodno-
til primátor.
● Poté se vydal na vrch Vítkov. Jak uvedl
starosta M. Český, Městská část Praha 3 vy-
hlašuje ve spolupráci se Společností Praha
2000, hl. městem Praha a ministerstvem kul-
tury soutěž na využití vrchu Vítkova. Víc
prozradit nelze, podmínky soutěže budou to-
tiž vyhlášeny až 1. května. Jan Kasl k tomu
poznamenal: „...podařilo se poměrně rychle
sehnat na soutěž prostředky - bohužel na
úkor jiné (úprava Palachova náměstí). Nic
už nebrání tomu, aby koncem října byla na
Vítkově výstava všech podaných návrhů.“
● Do programu Kaslovy návštěvy patřilo
i zastavení v Integračním centru Zahrada
(foto dole). Zde se řeší problém získání
grantu na chráněné bydlení. Jde vlastně
o navazující péči současných klientů, kteří
po překročení věku 26 let nemají kde pokra-
čovat. „Tento problém je ale obecný, to sa-
mé řeší např. Armáda spásy, která zachytí li-
di na ulici a když je dostane na určitou
úroveň, nemá je pak kam poslat a tak jdou
zpátky na ulici. Chybí poslední článek řetě-
zu...“, uvedl J. Kasl.
● Kolem poledne zajel na Ohradu do Sportovního a rekreačního areálu Pražačka. K tomu, jak se chystá magistrát podpořit sport na Pra-
ze 3, zmínil: „Podpora těchto aktivit je několik let prováděna pomocí grantového systému. Pražačce se letos konečně podařilo získat
příspěvek na provoz bazénu, bez něhož nemůže fungovat. Věřím, že se podaří příští rok podpořit i přestavbu škvárového hřiště na umělou
dráhu...“ Starosta M. Český také oznámil, že OZ odsouhlasilo návrh smlouvy o výpůjčce na narovnání mezi Viktorií Žižkov, a.s. a Měst-
skou částí P-3. „Vytvořili jsme předpoklady pro to, aby mohla u nás Viktorka pokračovat. Stadion musí být do 1. 7. 2003 přestavěn, aby
vyhověl přísným podmínkám UEFA.“
● V programu primátora nechyběla samozřejmě návštěva kina Aero v Biskupcově ulici, jediného kina naší městské části, stejně tak i Pa-
láce Akropolis v Kubelíkově, na jehož kulturní programy se sjíždějí naši i zahraniční návštěvníci z celé Prahy, často i z různých míst
republiky. Přítomné novináře zajímalo, jak se řeší kritická finanční situace Akropole. K tomu starosta uvedl, že OZ souhlasilo s poskyt-
nutím fin. prostředků na postoupení pohledávky ČS, a.s. Završí se tak téměř 3leté úsilí městské části, jak uvedl M. Český: „Myslíme si,
že by byla obrovská škoda, aby takové projekty, které probíhají v Akropoli, zanikly.“ Na závěrečné tiskové konferenci pak ocenil proběh-
lou návštěvu: „Jan Kasl byl první primátor, který podnikl cestu po Žižkově a zajímal se, co nás trápí nejvíc.“ 

Ten shrnul svou půldenní cestu slovy: „Byl to mnohospektrální po-
hled na fungování městské části - od drobné práce pana Tišera
s Box Clubem, který pomáhá řešit otázku ulice a mladých lidí, přes
Akropolis, fenomén evropského významu a další fenomén AERO, až
po adaptace bytových domů a nástavby bytů. Skončili jsme na VŠE,
která nás seznámila se svým rozvojovým plánem při inauguraci pa-
ní rektorky. Rozsah aktivit, které pokrývá městská část na Praze 3,
je možná ještě širší než jinde. Všichni musí řešit sociální oblast,
školství, základní bydlení, ale Žižkov, ten má navíc svoji „vůni“.
Právě v oblasti kulturní a společenské zřejmě stále významně přeží-
vá duch Frantů Sauerů, Hašků a dalších bohémů z první republiky. 
Rád bych poděkoval zdejší radnici, že se oněch 10 let o toto
všechno stará. U vás totiž rozhodně není spálená země a ani „blbá
nálada“...
Kolem 15. hodiny se rozloučil slovy: „Děkuji všem, kteří na Pra-
ze 3 pracují pro Prahu.“

Stáňa Peričová, foto Jan Zavřel

Rozpoãet M. ã. Praha 3 pro rok 2000

sport. areál 
Pražačka
2,11 %

správa
26,99 %

sociální věci
9,38 %

sociální dávky
14,62 %

životní
prostředí
6,47 %

zdravotnictví
3,81 %

kultura
4,30 %

školství
16,30 %

ostatní
16,02 %

BûÏné v˘daje M. ã. Praha 3 v roce 2000
Investiční výdaje M.č. Praha 3 v roce 2000
(v tis. Kč)

školství 12 000
ZŠ Chelčického - rekonstrukce elektro
MŠ Libická - rekonstrukce kuchyně
ZŠ Havlíčkovo nám. - oprava a zateplení štítu
ZŠ Havlíčkovo nám. - střešní okna
projektová dokumentace
sociální věci, zdravotnictví 20 700
Ošetřovatelský domov Habrová
životní prostředí 1 248
úprava náměstí Jiřího z Lobkovic
dětské hřiště Luční
správa 25 650
výpočetní a kopírovací technika
rekonstrukce budovy ObÚ Seifertova 51
nákup objektu Lipanská 14
rekonstrukce objektu Lipanská 14 pro potřeby ObÚ
Havlíčkovo nám. - rekonstrukce dvora a suterénu
komunální služby 120
parkoviště Jarov
obytné domy 30 000
CELKEM 89 718

Zamy‰lení nad tajemstvím velikonoc

Jan Kasl (uprostřed) se prošel také po Vítkově, který stále čeká na své využití
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Klub ESSENTIA za podpory M. č. Praha 3
zve děti i dospělé

na náměstí Jiřího z Poděbrad
18. a 19. 4. od 10 do 19 hodin

na VELIKONOCE KRÁLE JI¤ÍHO
Velikonoční jarmark, zábavný program
18. 4. v 15.30 h Caruso šou, duo PUSSY

a hosté - soutěže, zpívání, tančení, dětský
lidový soubor z Moravy JATELINKA

19. 4. v 15.30 h Slet čarodějnice pro velké
i malé příznivce s volbou ČAROMISS,
tančí skupina ČARODĚJKY, moderuje
Břetislav Jaroš

Po oba dny sbíráme hračky pro dětské domovy

Městská policie OŘ P-3, Domažlická 9
provádí jako prevenci při ochraně majetku
EVIDENCI JÍZDNÍCH KOL v pracov-
ní dny 7.30-16 h. Majitel kola, starší 18 let
předloží doklad o zakoupení a ceně, rám
kola musí být opatřen výr. číslem, kolo

s sebou. Po zaevidování kola majitel obdr-
ží evid. průkaz, rám bude označen ev.č.

Městské policie. Zaevidování je založeno
na dobrovolnosti občanů a ze strany Měst-
ské policie hl.m. Prahy je zdarma poskyto-

vanou službou pro veřejnost.
● 

Doplnění k nové formě úklidu
V seznamu ulic z minulého čísla RN bylo
uvedeno, že náměstí Barikád čistí firma

TEST. Jak nám sdělil Odbor zeleně a ochra-
ny prostředí, zůstává toto náměstí i nadále

v údržbě původní zahradnické firmy.
●

V. obecná škola pro chlapce na Král.
Vinohradech, dnes Základní jazyková
škola v Kladské ulici, brzy oslaví 100

let. Hledá své ABSOLVENTY - ozvěte se
prosím na na adresu: Klub přátel školy,

Kladská 1, 120 00 Praha 2.
●

ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic otevírá 
pro rok 2000/2001 6. třídu s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných
předmětů. Přijímací zkoušky jsou 26. 4.

v 9 h na ZŠ nám. J. Z Lobkovic, přihlášky
tamtéž. Do třídy bude přijato max. 26 žáků.

Info o škole: http://www.lobkovicovo.cz
●

U Národního památníku Vítkov se koná
v sobotu 13. 5. čtvrtý ročník chodeckého

závodu ŽIŽKOVSKÁ DESÍTKA 
- I. a II. liga družstev. Účastníci této Velké
ceny firmy Smola & Knobe budou bojo-
vat o Pohár starosty M.č. P-3. Start na

5 km - ženy, juniorky, dorostenky, žáci,
žákyně v 14.30 h, na 10 km - muži,

junioři, dorostenci v 15.15 h.
●

Vinohradský sbor ČCE zve na slavnost-
ní odhalení obrazů Miroslava Rady pro
modlitebnu Českobratrské církve evange-
lické v Korunní 60, P-2 na Boží hod veli-

konoční dne 23. 4. v 18 h.

O K É N KO
P R O  S E N I O RY

Policie ČR - Obv. ředitelství Praha 3
zřizuje tzv. DNY SENIORŮ, kdy

spoluobčané starší 60 let mohou využít
přednostního vyřizování svých záleži-
tostí na OŘ Policie ČR na Praze 3, a to
především na úseku žádostí o vydání

obč. průkazů a pasů.
V roce 2000 to budou tyto dny: 3. 5., 7. 6.,

12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6. 12.
●

SD nabízí poslední volná místa v zájez-
du do Vysokých Tater - Tatranské

Lomnice od 5. do 13. 5. Objednávky
a info získáte v klubu v Hořanské 2
vždy v pondělí 14-16 h. Zve také na

jednodenní autobusové zájezdy: 
• 26. 4. Kasejovice - klášter Nebílovy
(175 Kč) • 24. 5. Tasice - Kačina - Zá-
hoří, exkurze do sklárny v Tasici (175
Kč) • 7. 6. Passau (Německo) - 295 Kč
• 21. 6. Holašovice - Lomec - Sv. hora
(205) • 12. 7. Lipnice - Žirovnice - Ká-

men (215 Kč). 
Nečlenové nad 18 let doplatí ještě 20 Kč.

●

Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje
členům a seniorům, kteří v KVĚTNU
oslaví kulaté nebo půlkulaté naroze-
niny. Hodně zdraví a osobní pohody

do dalších let přejeme:
J. Schneiderové, 

L. Procházkové, Z. Arnoštové, 
A. Kejklíčkovi, K. Havelkové, 

A. Nejedlé, N. Roháčové, M. Petrové
a J. Linhartové.

Obvodní zastupitelstvo ze dne 4. 4.

ze dne 15. 3.
vzala na vědomí
● rozdělení fin. prostředků správní radou
soc. fondu ● doporučení ekol. fondu
M.č.P-3 na poskytnutí fin. prostř. pro ZO
Koniklec, ag. GAIA, Ústav na ochranu
zvířat v Dolních Měcholupech, Domácí
azyl pro opuštěná a týraná zvířata ● zprá-
vu komise pro posouzení a hodnocení na-
bídek - výběr firmy na dodávku poukázek
na stravování
souhlasila
● s návrhem rozpočtu M.č.P-3 na rok
2000 ● s výzvou více zájemcům na rekon-
strukci štítové zdi ZŠ Havlíčkovo n. 10
doporučila
● OZ schválit prodej domu čp.1571 s po-
zemkem Žerotínova 53 ● OZ schválit pravi-
dla pro prodej byt. jednotek Na Ohradě 2,4,6

ze dne 29. 3.
souhlasila
● se zrušením soutěže na veř. zakázku na

rekonstrukce horkovodní přípojky ZŠ K Lu-
činám 18 ● s výzvou více zájemcům na
opravu a výměnu suterén. rozvodů pro ob-
jekt Pražačka ● s uzavřením smlouvy s fir-
mou RESTKUPON,s.r.o. na dodávku pou-
kázek na stravování ● s poskytnutím zpět.
čerpání byt. družstvům z fondu pro podporu
údržby privat. obyt. domů ● se zápisem
Karla Weinlicha do Knihy cti M.č.P-3
vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na rekonstrukci kuchyně MŠ
Libická 4/2271 ● doporučení správní rady
podpůr. fondu na poskytnutí příspěvku
společenskokult. a sport. organizacím
● fakt, že počet obyvatel s trvalým poby-
tem na území M.č.P-3 byl ke dni 1.1.2000
75 419 osob ● zprávu komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek - výběr firmy na
zpracování analýzy dopravy v klidu
M.č.P-3
schválila
● návrh smlouvy s TSK hl.m. Prahy
doporučila
● OZ M.č.P-3 schválit koupi budovy čp.
308, Lipanská 14

Obvodní rada

V úvodu zasedání OZ proběhlo předání cen soutěže ZA KAPKOU ROSY, kterou pravi-
delně pořádá Odbor zeleně a ochrany prostředí ObÚ ve spolupráci s Komisí život. pro-
středí OR naší městské části. Na závěr 4. ročníku této přírodovědné a ekolog. soutěže pro
děti do 16 let předal starosta M. Český diplomy a ceny těm nejlepším. První cenu - pře-
nosný přehrávač CD, převzal M. Vaněček z Gymnásia Sladkovského, II. cenu, fotoaparát
- K. Šumberová ze stejné školy a III. cenu, walkmena - Z. Plechatá ze ZŠ n. J. z Lobko-
vic. O čtvrté místo se podělili žáci ze ZŠ Chelčického, Žerotínova (nám. Barikád), Vlko-
va a Jeseniova. Starosta M. Český pak předal Čestný odznak OR M.č. P-3 mjr. Ivanu
Křovákovi za „Dlouholetou činnost ve prospěch obce, zejména pak za úspěch v boji proti
hospodářské kriminalitě.“ ● Schválilo rozpočet M.č.P-3 na rok 2000 ● přijetí dlouhodo-
bého invest. úvěru ve výši 16 mil. Kč ● rozbor hospodaření M.č.P-3 za rok 1999 ● záměr
prodeje pozemku par.č.1820 ul. Českobratrská ● záměr koupě pozemku par.č.2639/106
ul. K Lučinám, pozemku par.č. 2901 v ul. Českobrodská ● smlouvu o výpůjčce vč. návr-
hu smlouvy o narovnání mezi Viktorií Žižkov, a.s. a M.č. P-3 ● poskytnutí fin. prostředků
na postoupení pohledávky ČS, a.s. za ŽDHA spol. s r.o. Žádalo Zastupitel. hl. m. Prahy
o svěření pozemků parc. 4280/1,3,5, 4282/1,2,4 ul. Pod Kapličkou. Souhlasilo s vydáním
id. 3/4 domu čp.1599 postaveného na poz.č.2538 k.ú. Vinohrady a id. 3/4 pozemku
č.2538 k.ú. Vinohrady na zákl. nálezu Ústavního soudu ČR. Volilo členy obv. školské ra-
dy P-3. Schválilo doplněk byt. politiky M.č.P-3 1999-2002 ● prodej domu čp.1571
s poz.č.2087 Žerotínova 53 ● prodej byt. jednotek Kunešova 2,4,6,8,10,12,14,16,18 ● zá-
měr prodeje stávajících i nově vybud. byt. jednotek v domech Na Ohradě 2,4,6. ● poskyt-
nutí návrat. půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M.č.P-3 ● poskytnutí zpět.
čerpání z fondu pro podporu údržby privat. obytných domů byt. družstvům. Souhlasilo
s rozdělením fin. prostředků správní radou soc. fondu na základě předl. požadavků.
Schválilo poskytnutí fin. příspěvků z ekolog. fondu M.č.P-3. Jmenovalo ing. T. Mikesku
členem správní rady Fondu pro podporu údržby privat. obyt. domů M.č.P-3 a P. Kubičeho
členem spr. rady Fondu obnovy M.č.P-3. Schválilo jednací řád OZ M.č.P-3.

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 22. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 2. 5., 29. 5.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 9. 5.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 15. 5.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 22. 5.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 2. 5., 29. 5.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Sudoměřská 9. 5.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 15. 5.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 22. 5.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 2. 5., 29. 5.
11. Loudova/Koněvova 9. 5.
12. V Zahrádkách/Květinková 15. 5.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 22. 5.
14. Koněvova/V Jezerách 2. 5., 29. 5.
15. Buková/ Pod Lipami 54 9. 5.
16. Křivá 15 - vedle domu 15. 5.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemi-
kálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v
místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa, uvedeného
v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici vždy od po 14 h do čt 16 h. Úklid a výmě-
nu kontejnerů u stanovišť 1-3 a 5-8 zajišťuje IPODEC - čisté město, spol. s r.o., tel.
858 34 55, u stanovišť 4 a 9 až 16 RPS Ekologie, spol. s r.o., tel. 726 519 43. Informace je
možné získat i na dispečinku Pražských služeb, a.s., tel. 66 31 34 10. Informace o stanovištích
a příp. změnách obdržíte na tel. č. ObÚ P-3 - OZOP: 22 116 363(366) (300).

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Do Knihy cti M. č. Praha 3 se přišel 10. 3. - krátce po oslavě svých šedesátin, zapsat dlou-
holetý Žižkovák, výtvarník Oldřich KULHÁNEK. Studium na VŠUP zakončil v atelié-
ru Karla Svolinského. V letech 1965-67 vytvořil první řadu kreseb a cyklus pěti litogra-
fických kamenorytin, aby se pak věnoval po celých 20 let čárovému leptu. V roce 1971
byl poprvé zatčen StB a obviněn z pobuřování - míněna tím byla tvář Stalina na některých
grafických listech. Sedmdesátá léta proto znamenala zákazy výstav i publikování. Ilegál-
ními cestami se dostávalo jeho dílo alespoň na výstavy v Německu, kolekci „Ruzyňské
kresby“ zakoupilo Centre G. Pompidou v Paříži. O. Kulhánek se v té době zabýval přede-
vším kresbou, později lepty a litografií. Nádherné jsou jeho ilustrace a asi nejznámější -
jak jinak - zase návrhy českých bankovek z let 1992-1993. V průběhu 90. let vytvořil řa-
du kreseb inspirovaných sportem, další cykly litografií, nové ilustrace. Jak ale O. Kulhá-
nek svěřil v jednom ze svých katalogů: „...mým výtvarným objektem stále zůstává člo-
věk... Život v kruhu, spirále či kotrmelcích...“ Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Dne 22. 3. 2000 byly podepsány první kupní
smlouvy na převod do vlastnictví bytu stávají-
cím nájemcům v Kunešově ul. 2 až 18. Přesto,

že jednání s některými nájemci byla mnohdy velmi složitá a přesto, že ti, kteří se rozhod-
nou byt si nekoupit, zůstávají samozřejmě i nadále v nájemním vztahu s Městskou částí
Praha 3, zájem o koupi zatím projevilo 75 z 97 nájemců. Někteří byt kupují za hotové,
někteří měli již z dřívějška uzavřené stavební spoření. Další využili speciální model fi-
nancování, který pro tento prodej vytvořila Raiffeisen stavební spořitelna. Díky změně
akontace z 30 % na 20 % cílové částky projevují zájem o koupi ještě další nájemci.
Obvodní zastupitelstvo M. č. Praha 3 jim vyšlo vstříc tím, že slevy, které původně byly
směrovány na rychlé rozhodnutí ke koupi, umožní i těm, kteří za použití stavebního spo-
ření u Raiffeisen se rozhodnou podepsat kupní smlouvu do uplynutí zákonného termínu
6 měsíců od výzvy.
Ty, kteří snad zapochybovali o smyslu a způsobu prodeje bytů dle zák. č. 72/94 Sb., bych
chtěla znovu ujistit, že celý proces je prováděn striktně dle zákonných a podzákonných
norem ČR a že městská část vycházela a vychází i nadále zájemcům o koupi bytu vstříc.

Milena Kozumplíková, zástupce starosty

● Na Praze 3 probíhá analýza dopravy
V průběhu dubna-června 2000 proběhne na vymezeném území M.č.P-3 rozbor současné
obsazenosti parkování vozidel na místních komunikacích (dopravy v klidu). Zpracování
bude provádět fa M. O. Z. Consult v průběhu denních i nočních hodin, pracovníci budou
označeni jmenovkou firmy a souhlasem Odb. dopravy a energetiky, ObÚ P-3, opatřeným
razítkem a podpisem.

Jaroslav Bureš, ved. Odboru dopravy a energetiky

● Informace pro vlastníky a správce bytových domů
V nejbližších dnech bude schválena Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2000 Sb., hl.m.Prahy,
kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního
odpadu a způsob jeho výběru (vyhláška o poplatku za odpad) a podle které bude popla-
tek vybírán. Poplatek za odpad je závislý na velikosti sběrné nádoby, četnosti odvozu
a počtu sběrných nádob. Zavedením poplatku nedochází k nárůstu nákladu na straně vlast-
níků či správců objektů, tedy ani obyvatel. Poplatek bude hrazen zpětně, na základě údajů
z „Prohlášení plátce poplatků“ jako součet měsíčních poplatků. Tato předvyplněná Prohlá-
šení byla rozesílána od 8. do 20. 3. vlastníkům (správcům) nemovitostí. Potvrzené Prohlá-
šení na Magistrát hl.m. Prahy zašlete zpět do 30. 4. 2000, což je nezbytné pro splnění re-
gistr. povinnosti plátce poplatku.

Další informace: 24 482 233, 24 484 229, 24 482 376, 232 11 62 
a internet www.prague-city.cz.

Vážení přátelé,
v dnešním okénku senátora se s Vámi podělím o pár postře-
hů z posledních měsíců. Jde o problémy se kterými se řada
z Vás obrátila na mou senátní kancelář.
Jde je rozdělit do dvou skupin, které mají společného jme-
novatele - nemožnost na první pohled jednoduchý problém
řešit. V této pozici se nalézají jak občané, tak já sám!
Jeden, typický příklad za všechny. Nedávno se na mou kan-
celář obrátila paní s tím, že jejímu kladnému vyřízení žá-

dosti o přiznání důchodu nebránil fakt, že by na něj neměla nárok, ale skutečnost, že v do-
bě rozpadu federace byla zhruba půl roku zaměstnána na Slovensku. Lze jistě pochopit
fakt, že pro úřady to může být složitější záležitost, ale je těžko akceptovatelné, že díky to-
mu se dotyčná několik měsíců nalézala zcela bez finančních prostředků a ze strany státní
správy nebylo slyšet jiné stanovisko než čekat, čekat. Celý tento problém vyřešil můj asi-
stent jediným telefonátem s příslušným úřadem, předpokládám, že úspěšně. Soudím, že je
pro náš stát špatnou vizitkou, když občan stran takové samozřejmosti musí vyhledat kan-
celář ústavního činitele.
Ve druhé skupině jde zejména o problematiku bytovou a dále o otázky náhrad ze zkracho-
valých peněžních ústavů. Je pro mne velmi těžké posoudit některé případy. Dostávám se
do role Ombudsmana bez jeho pravomocí. Většina problémů je však důsledkem přijetí
nekvalitních zákonů v předchozí době a nové znění zákonů může pouze ochránit v době
současné a budoucí. Nerad proto vzbuzuji u některých stěžovatelů falešné iluze o vše-
mocnosti senátora. Každé, byť sebemenší, zmírnění neblahých důsledků Vašich problémů
je pro mne však dostatečnou odměnou. Při vyřizování některých Vašich stížností musím
někdy čelit stejné byrokracii, stejné aroganci jako Vy. Nenechávám se však odbýt! Nene-
chte se ani Vy!
Těším se na Vaši návštěvu. Ing. Vladimír Zeman, senátor

Blanická 28, PRAHA 2
tel. 22013115 (příp. záznamník), e-mail: zemanv@senat.cz

Autor ãesk˘ch bankovek na radnici

Podpisy kupních smluv v Kune‰ovû

DÛleÏitá upozornûní

Po Praze 3 se pohybuje neznámý pachatel středního věku, který se dostává do bytu starších
občanů pod záminkou, že je z lakýrnické, instalatérské nebo elektrikářské firmy a potřebuje
něco překontrolovat. V nestřeženém okamžiku zcizí peníze nebo cenné předměty, aniž by si
toho poškozený všiml.
Jedinou obranou je NEPOUŠTĚT neobjednané řemeslníky do bytu!!! 
Dávejte si pozor, již mnoho z nás doplatilo na svou důvěřivost!

VAROVÁNÍ Policie âR

Cílem kampaně Světové zdrav. organizace PŘESTAŇ A VYHRAJ je pomoci kuřákům přestat
kouřit. Účastníci ve věku od 18 let, kteří po dobu nejm. 1 roku kouří alespoň 1 cigaretu denně,
budou po zaslání přihlášky zahrnuti do losování o ceny. Vítěz mezinár. superceny získá 10 000
USD, hlavní cenou v ČR je zahraniční zájezd, další výherci obdrží věcné ceny, zvláštní cenu
vyhraje nekuřák, který získá do soutěže nejméně 1 kuřáka. Podmínkou je vůbec nekouřit od
2. 5. do 29. 5. (dodržení závazku bude u vítězů ověřeno laboratorně). 
Přihl. na okr. hyg. stanicích, v denících, na www.szu.cz. Odevzdejte je do 30. 4. na adresu: 

Přestaň a vyhraj, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 P-10.

KU¤ÁCI! PfiestaÀte koufiit a vyhrajete!



V září 2000 se bude konat v prostorách výstavní síně
ATRIUM v Čajkovského ulici 1. výtvarný
salon, jehož cílem je seznamovat veřej-
nost s tvorbou vznikající či inspiro-
vanou Prahou 3. Vyzýváme proto
všechny umělce, kteří zde tvoří ne-
bo žijí, aby se včas přihlásili na
Oddělení kultury ObÚ P-3 nebo pří-
mo v ATRIU, Čajkovského 12, kde lze
získat i podrobnější informace.

1. ÏiÏkovsk˘ v˘tvarn˘ salon
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Na náv‰tûvû u ...  herce a spisovatele Miroslava Horníãka

● Mohu vás úvodem požádat o veřej-
né prohlášení, že podobnost našich
jmen je čistě náhodná? Pokud vím,
pocházíte z Plzně a předkové mého
manžela zas z východních Čech.
Ano, přesně tak. Potvrzuji, že vy se
mnou nejste příbuzná, ale já s vámi
ano...
● Váš domov je na Vinohradech, na
hranicích Prahy 3 a Prahy 10 - kam
vás srdce táhne nejvíce ?
Já se především cítím být Plzeňákem,
i když od roku 1945 žiju v Praze. Prv-
ní byt mi opatřil v Praze 7 Vlastimil
Brodský a tento na Vinohradech můj
nynější soused Lubomír Lipský. Dvě-
ma hercům jsem tedy zavázán, ale že
bych k některé části tíhnul více, to
nelze říci. V obou bydlím rád a hlavně
jsem šťasten, že jsem v Praze.
● Jste znám především jako herec,
spisovatel, režisér, dramatik. Na po-
čátku letošního roku jste se svým ob-
divovatelům hned třemi výstavami
najednou připomněl také jako autor
vtipných, hravých i velice poetických koláží...
Koláže jsem začal dělat v roce 1970. Vždy jsem toužil být malí-
řem, ale nebylo mi dáno. V mládí jsem miloval surrealismus a tam
koláž patří, tam je doma. Dnes mám skoro všechny práce zaregist-
rovány a očíslovány. Je jich asi 950 a další stále přibývají. ●

V knize Dobrý den, socho! jste na sebe prozradil jisté nedostatky
ve způsobu archivování...
Systém by měl být, ale koláž, to je rozložit po stole výstřižky
a hledat ty, které jdou k sobě. Jenomže jakmile je rozložíte, tak
vznikne chaos, který se jen těžko dává dohromady. Jednou za čas
je uklidím - tedy srovnám. Za dva dny je vše opět rozházené. Ko-
láž je pro mě tedy hledání, tápání. Nevím co chci a co najdu. Je to
věc náhody.
● Barevné i černobílé fotografie, staré rytiny, reprodukce rene-
sančních portrétů využité na kolážích jste však nalezl, přetvořil
a dal jim další rozměr. Odkud se vzaly ?
Já je kradu. Kradu je, kde se dá. Dokonce jsem vykradl několik
knížek, o kterých jsem věděl, že už je nikdy neotevřu. Třeba Ději-
ny kostýmů. To zajímalo jen mou ženu, protože dělala kostýmy
pro divadlo. A já tu knížku rozstříhal.
● V galerii MIRO v Jilské ulici jsem pod vašimi výtvarnými hra-
mi marně hledala názvy. Je to záměr ?
Ano, protože koláž je sen. Ten si může každý vyložit po svém, dát
mu jiný titul, jiný obsah. Zkuste někomu vyprávět svůj sen tak,
aby přesně věděl, o co jde.

● Vycházíte ze svých snů ?
Ze snů všeobecně. Nechci se srovná-
vat, ale vycházel z nich i Karel Hynek
Mácha. Jeho poezie, to jsou sny. Také
byl zařazen mezi české surrealisty a ji-
mi byl uctíván jako jejich předchůdce.
Mé koláže někdy vyděsí, jsou ponuré,
jindy hravé. Podle toho, jaké materiály
najdu.
● Prý na něčem pracujete s Jiřím Su-
chým ?
Ještě s Jitkou Molavcovou připravuje-
me na květen pro divadlo Semafor
společný komponovaný pořad písni-
ček a vzpomínání, jakousi scénickou
koláž. Budu samozřejmě potěšen,
když se na nás přijdou podívat i vaši
čtenáři.
● V březnu jste ve vstupní hale leten-
ského fotbalového stadionu slavnost-
ně odhalil pamětní desku králi čes-
kých komiků a také náruživému
brankáři Sparty Vlastovi Burianovi.
Obdivoval jste ho ?

Burian byl veliký v tom, že byl vždy vážný, nikdy nedělal něco,
čemu se říká dělání legrace. To byl vážný humor rozhorleného pá-
na, který prožíval nejrůznější situace. Nikdy se nesnížil k tomu,
aby obveseloval lacinými gesty a grimasami. Byl to vlastně velký
realistický herec. Já ho vždy velice miloval a při odhalení jsem ře-
kl, že jsem šťasten, že je opět králem komiků a vzdal jsem mu
poctu, jakou Češi vždy vzdávali svým králům. Poklekl jsem a -
zkrátka vzdal jsem mu poctu vleže. Já ho totiž uznávám i v této
poloze. Ležím před ním rád.
● Když Burian v roce 1962 zemřel, zaregistroval to jen málokdo.
Poznal slávu, bohatství a zapomnění. Myslíte si, že jako rozený
komik byl lépe než ostatní schopen unést takovýto smutný osud ?
Pohnutý osud měl v tom, že po válce byl obviněn z kolaborace,
což nebyla pravda. My jsme udělali velikou chybu. Měli jsme říci
ano, něčím ses snad provinil, takže tři roky nesmíš filmovat. Ale
potom nám natočíš pět, deset báječných filmů. Bohužel, v době,
kdy mohl točit Byl jednou jeden král s Janem Werichem, to už ne-
byl on. Je zajímavé, že vždy trestáme ty nejlepší lidi tím, že jim
bráníme v práci. To se týkalo i J. Wericha. Pro Buriana bylo důle-
žité, že byl šťastně ženat a že měl dobrý domov. Souhlasím, že dar
humoru, je-li člověku dán, pomáhá mu překonat těžké životní si-
tuace. To ale neznamená, že je zlehčuje. Smích a humor jsou mu
oporou.

Povídala si Eva Horníčková, foto Andrej Šťastný

Často jste se nás v redakci ptali, co bude s Národním domem, který chátrá kousek opo-
dál. Nevěděli jsme, ale dnes již víme. Tento bývalý hotel s restaurací v Bořivojově ulici,
kdysi významné společenské centrum, zakoupila firma Garny, s.r.o., která provádí re-
vitalizaci budovy. Rakouský podnik ARCOTEL Hotels & Resorts zde bude po dokon-
čení úprav v červenci 2000 provozovat čtyřhvězdičkový hotel ARCOTEL Teatrino.
Jak psal Jan Outrata o Národním domě v Nové Knize o Praze 3, jedná se o budovu v pozdně se-
cesním slohu s prvky pražské moderny let těsně před 1. sv. válkou. Je velmi lákavě umístěna
v pohledu do stoupající Lipanské ulice a její vznik se datuje kolem roku 1910 - původní projekt
se nezachoval. Objekt pak v roce 1924 prošel drobnými úpravami, které mu zachovaly původní
charakter s pozoruhodným interiérem, kvalitní výzdobou a uměleckořemeslnými prvky. Funkčně
promyšlenému celku budovy dominoval rozsáhlý sál s foyer a nástupním schodištěm, zdobila jej
vysoká barevná vitrážová okna, v patře pak vložené balkony. Navozoval tak atmosféru jen o má-
lo staršího Obecního domu. Mnoho pamětníků by mohlo vyprávět o tanečních a plesech, které
zde probíhaly. Jako hotel fungoval Národní dům do roku 1991.
ARCOTEL Hotels & Resorts provozuje v současnosti 7 hotelů ve velkých rakouských městech
a ARCOTEL Teatrino je jejím prvním zahraničním pojektem. Divadelní sál bude originálně re-
novován, počítá se s představeními na Malé scéně a umístěna zde bude restaurace s mezinárodní

kuchyní. Hotel nabídne 75 pokojů, saunu, parní lázeň, solárium, fitness centrum a bar.
Zakladatel „Nekonvenčního žižkovského podzimu“ Jiří Hošek nám s radostí sdělil, že v tomto sále proběhne 1. 10. jedna z jeho akcí.
Sólisté D. Šroubek a J. Hošek s orchestrem Virtuosi Pragenses představí na koncertě „Arcotel Teatrino zahajuje na Žižkově“ skladby
Vivaldiho, Mozarta a Dvořáka.
Držíme palce, ať se rekonstrukce bývalého Národního domu povede co nejlépe a Praha 3 bude bohatší o další pěkný hotel a kvalitní kon-
certní sál ! Stáňa Peričová

Četní pražští fanoušci skupiny Monthy Python dostali od ki-
na Aero hezký aprílový dárek - kolekci všech filmů, které
Monthy Python natočili, s geniálními titulky Petra Palouše,
a místo dortíku návštěvu režiséra, herce, scénáristy a šoume-
na Terryho Jonese. Aprílová pythoniáda byla zahájena pre-
miérou filmu Monthy Python a Svatý grál za účasti českých
překladatelů a skutečné hvězdy večera Terryho Jonese. Více
než čtvrt století staré „znesvěcení“ legendy o Svatém grálu
rozesmálo zaplněné hlediště a po filmu následovala obligátní
beseda s tvůrcem, proložená veselými příhodami z natáčení.
Vydařený večírek ukončil britský host přiznáním, že namísto
sledování svého filmu s českými titulky se raději věnoval
konzumaci piva v baru, a tak je nyní nucen besedu urychleně
ukončit a navštívit zcela jinou místnost... 

Michala Púčiková, foto Jan Zavřel

Terry Jones (vlevo) spolu s autorem českých titulků

Od 9.5. do 22.5. budou v Paláci AKROPOLIS vystaveny pla-
káty s protidrogovou tematikou navržené studenty Výtvarné
školy Václava Hollara. Jejich práce se poté přemístí do foyer
Žižkovského divadla DJC, kde budou k vidění do 4. června.
Mladí výtvarníci ve věku 18 a 19 let sugestivní formou plakátu
varují své vrstevníky před nebezpečím, plynoucím z užívání
drog. Tato výstava se následně bude přemisťovat do základních
a středních škol na našem obvodě, kde bude doplněna přednáš-
kami s protidrogovou tematikou.

Pátý ročník výstavy o pražském školství, který byl letos součástí akce Praha - Evropské
město kultury roku 2000, dal městským částem možnost ukázat, jakou péči věnují školám
na svých obvodech, školám zase nabídl prostor pro seznámení veřejnosti s výsledky je-
jich pedagogické práce.
Expozici třetí městské části vévodila nafukovací žižkovská věž, pod ní bylo k dispozici
zájemcům o internet 7 počítačů ZJŠ Lupáčova. Těm, kterým technika neučarovala, přišla
vhod nabídka KVS Trojka vytočit si na hrnčířském kruhu misku a vybrat si ze široké na-
bídky kurzů. Na výstavě se představilo celkem devět škol z našeho obvodu, od mateřské
školky Pražačka až po zajímavou expozici prací žáků SUPŠ ze Žižkova náměstí. Velký
úspěch mělo vystoupení romského souboru ZŠ Havlíčkovo náměstí (foto). Zde se každý
týden schází 16 žáčků z prvního stupně a pod vedením paní učitelky Gorniakové a rom-
ských asistentů Jiřího Gorola a Zdeňka Jana nacvičují romské tance a písně. Největší mo-
tivací pro malé tanečníky a zpěváky z Havlíčkova náměstí je možnost představit se na ve-
řejném vystoupení. Přejme jim proto mnoho dalších příležitostí.

Text a foto Michala Púčiková

Před padesáti lety, 9. května 1950, přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schu-
mann deklaraci, ve které navrhl vytvoření organizace, jež by dohlížela na uhelný a ocelář-
ský průmysl evropských zemí. Právě Schumannova deklarace se stala impulsem k pová-
lečné spolupráci evropských vlád a základním stavebním kamenem pro pozdější vznik
Evropské unie.
V rámci tohoto výročí se v Praze uskuteční 9. května 2000 tyto akce:
● V 10 h se na cestu Prahou vydá historická tramvaj, kterou během dne navštíví řada

politiků, vč. ministra zahraničí Jana Kavana, velvyslance a vedoucího Delegace Evrop-
ské komise v Praze Ramiro Cibriána a některých poslanců, senátorů a starostů měst-
ských částí.

● V dolní části Václavského náměstí proběhnou od 10 h vzdělávací soutěže a hry
pro děti pod názvem „Pojďte s námi do Evropy“, pro rodiče bude vedle stanového
městečka připraven infostánek. Zájemci se od odborníků z min. zahraničí a Informační-
ho centra EU také dozví, kde hledat informace o EU - od 10 do 18 h bude volně pří-
stupná internetová kavárna Inetpoint.

● HLAVNÍ ČÁST - od 14 do 16 h budou ministr Jan Kavan, pražský primátor Jan Kasl,
Ramiro Cibrián, státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička a další hosté
ve velkém sále Městské knihovny debatovat o tom, jaký vliv má na ČR snaha stát se čle-
nem Evropské unie. Jsou také pozváni starostové všech městských částí, poslanci, se-
nátoři, zástupci vysokých škol a další hosté (akce je volně přístupná).

● V Informačním centru EU v Rytířské 31 proběhne od 17 h volně přístupný seminář
„Historie vztahů mezi EU a ČR“, kterého se zúčastní zástupci Delegace EU v Praze.
Otevřena zde bude také výstava o rozšiřování EU.

● Každá pražská část zřídí v tento výroční den na frekventovaném místě a ve stanicích
metra EUROstánek, ve kterém získáte od 10 do 18 h informační materiály. U nás na
Praze 3 najdete tyto stánky ve stanici metra Jiřího z Poděbrad a Želivského. Starosta
každé měst. části zároveň v průběhu dne zasadí lípu, strom Evropy - starosta Milan
Český tak učiní poblíž „večerky“ na rohu Lupáčovy a Rokycanovy ulice v 11 hodin.
Informace a materiály získáte 9. 5. také v budově magistrátu, Mariánské n. 2, Praha 1.

Michal Häckl, Knight & Svoboda

Divadlo, literatura, film, televize. Tím vším se Miroslav Horníček nesmazatelně zapsal do historie české kul-
tury. V roce 1967 na Světové výstavě v Montrealu si jako autor i herec proslulého Kinoautomatu získal slávu
také za oceánem - v Kanadě. Jeho jemný, inteligentní humor můžete ocenit i v současnosti - například na zá-
jezdovém představení Písně a smích, které se hraje i na prknech Semaforu zhruba jedenkrát do měsíce.

STOP - DROGY

Pythoniáda v Kinû AERO

Národní dÛm opût oÏívá

Nová soutûÏ na vyuÏití vrchu Vítkov

Praha 3 na v˘stavû Schola Pragensis

Praha oslaví Den Evropy

M.č. Praha 3 ve spolupráci se Společností Praha 2000, v.p.s., hl. městem
Praha, MK ČR a ČKA vyhlašují ideovou urbanisticko-architektonickou
soutěž na zpracování návrhu Uspořádání a využití území vrchu Vítkov na
území městských částí Praha 3 a Praha 8.
CÍL: Rekultivovat a oživit vrch Vítkov se zapojením Památníku do celkové koncep-
ce. Navrhnout takové využití, které by sloužilo jak návštěvníkům Prahy, tak obyva-
telům Žižkova a Karlína.
Úkolem soutěže je umožnit kulturní a smysluplné využití Památníku - tento názor lze for-
mulovat pouze ideově, v rámci textové zprávy. Nebude však základním hodnotícím krité-
riem soutěže.
Dalším cílem bude najít nové komunikační vstupy, které propojí celý vrch Vítkov s okolní-
mi čtvrtěmi a centrem města. Vybudovaná síť cest by měla umožnit využití parkové zeleně
i obsluhu nových aktivit, které doplní nejen potřeby obyvatel města, ale přivedou sem i mi-
mopražské návštěvníky. Spektrum možností musí vyhovovat všem sociálním vrstvám a vě-
kovým kategoriím - např. restaurace, kavárna, sezónní divadelní scéna, plochy pro malé
děti, rampa na skateboard, populárně naučné aktivity, oddech pro starší generaci, galerie
soch v přírodě. Důležité bude zajištění občerstvení a stravování návštěvníků.
Doprava by měla být omezena na nezbytné zásobování s max. vyloučením individuální
automobilové dopravy. Území bude obslouženo pouze formou MHD. Ze současných stu-
dií zatím vychází, že důležitý přístup na Vítkov by mohla zajistit lanová dráha - jedna sta-
nice na Tachovském náměstí, horní stanice na vrchu Vítkově a další na karlínské straně.
● Předpokládané složení odborné poroty: Milan Knížák, Miroslav Masák, Otakar Ku-
ča, Zdeněk Lukeš, Jiří Plos, David Kraus a Radek Kolařík.
● Základní termíny soutěže: vyhlášení soutěže - 1. 5., lhůta k podání dotazů - 25. 6.,
odevzdání návrhů - 31. 8., hodnotící zasedání poroty - 6.- 9. 9. (přesné datum bude ozná-
meno v průběhu soutěže), lhůta k vyhlášení výsledků - cca 20. 9.
● INFORMACE a soutěžní podmínky obdržíte u sekretáře soutěže Ing. Michaely Bro-
žové, autor. arch., vždy ve středu od 9 do 17 hodin na adrese Lipanská 7, P-3 (redakce RN
- poblíž radnice na Havlíčkově nám.), telefon 22 116 393.

Stáňa Peričová 
materiál ing. arch. Ivan Vavřík, 

zpracovatel soutěžních podmínek
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� Fena PITBULLTERIERA, nekupírované uši, zlatá s bílými znaky, stáří 7 měsíců.      
Nalezena bez obojku v oblasti Žižkova.

� Pes, 10timěsíční KŘÍŽENEC, menší, bílý s černými skvrnami. 
Nalezen 2. 4. v Roháčově ulici.

� Pes, KŘÍŽENEC německého ovčáka, velký, vlkošedý, stáří 10 měsíců. 
Nalezen na Vinohradech 21. 3. s červeným obojkem s kovovými cvočky.

� Fena, KŘÍŽENEC německého ovčáka a rotvajlera, černá s pálením, stáří 2-3 roky,
velmi přítulná a milá. Nalezena v ulici K Červenému dvoru.

Můžete-li poskytnout nějaké informace o majiteli psa nebo máte o pejsky zájem, volejte
Psí domov Troja, tel.: 85 54 242 nebo ObÚ Praha 3, tel.: 22 116 370. 

Pojišťovací podvod
Vloni na jaře se svěřila obviněná X. své známé paní Y., že je ve finanční
tísni, protože musí splácet leasing na auto. Paní Y. navrhla, že obviněná
X. si může nechat vykrást byt, nahlásit to pojištovně a inkasovat pojistku.
Paní Y. měla známého, který fingované vloupání provedl. Škoda byla vyčíslena ve výši
cca 170 000 Kč, pojišťovna pak v létě 1999 vyplatila paní X. téměř 100 000 Kč. Tuto su-
mu paní X. použila pro svou potřebu a známé předala 5 000 Kč pro pana N., který vlou-
pání provedl. Paní Y. si tyto peníze však ponechala.
Drogy, kuplířství a znásilnění
Nedávno se kriminalistům na Praze 3 podařilo odhalit případ závažné trestné činnosti.
Jednalo se o distribuci a prodej drog, na který navazovala další trestná činnost - kuplířství
a znásilnění. Obviněný R. a obviněná L. připravovali drogu heroin do tzv. psaníček, která
později prodávali. Využili k tomu také nezletilou, která byla v té době na útěku z výchov-
ného ústavu a mj. ji nutili k provozování prostituce. Za úplatu ji i přes její protesty prodá-
vali cizincům, opakovaně byla také znásilňována příbuzným obviněných.

Kdo mû chce?

Vážený pane starosto,
Vám osobně a všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav zlatých
a diamantových svateb dne 28. 3. 2000, upřímně děkujeme. Vyjadřujeme současně dík
i Martě Valentové a všem účinkujícím v kulturním programu. Bylo to pro nás krásné a mi-
lé pohlazení. Josef a Irena Petrákovi, Sudoměřská 5, Praha 3
V dalším dopise paní I. L. z Prahy varuje zejména starší občany před podvodníky,
kteří se snaží vymámit z důvěřivých lidí peníze.
Naše rodina prošla velmi špatnou zkušeností, kdy podfukář v Praze 3 vymámil z mé matky
veškeré její úspory... Vyhlédl si ji v obchodě, pomohl, popovídal, obratně se vyptal a na-
lhal spoustu věcí. Byl sympatický, dobře oblečený a své řemeslo ovládal dokonale. Za
chvíli z nich byli známí a maminka, jindy opatrný a racionální člověk, mu „pomohla“.
Nejenže mu dala veškeré peníze, které měla na hotovosti, ale vyzvedla mu i své celoživot-
ní úspory. Zatímco vybírala peníze z vkladní knížky, ten „hodný člověk“ jí doběhl do lé-
kárny, aby ho s ní nikdo neviděl... Řeknete - hloupá ženská, to se mně stát nemůže. Ona si
to také mnohokrát řekla, než se sama stala obětí. Proto prosím, varujte maminky, táty, dě-
dy, protože právě oni se snadno stávají oběťmi těchto parazitů. A vy, maminky, tátové
a dědové, nemávejte rukou, že vám se to stát nemůže. Opravdu nemůže?!

Pí‰ete  nám . . .

POLICIE âR informuje

Uplynul měsíc, během kterého se na úze-
mí M. č. Praha 3 naplno rozběhl nový
systém úklidu chodníků, ulic a parků.
Zda přinesla tato změna očekávaný vý-
sledek jsme se zeptali radní D. Muškové:
Myslím, že první výsledky jsou již vidět,
přestože měsíc je krátká doba na zásadní
hodnocení. Já osobně mám dobrý pocit,
když se přesvědčím, že nový systém oprav-
du funguje. Ráno jdu do práce a pod ob-
rubníkem leží plastová láhev a když se od-
poledne vracím, je již uklizená.
● Každý metař by měl zodpovídat za
čistotu jemu přidělených ulic - to byla
jedna z hlavních myšlenek tohoto pro-
jektu. Znáte tedy vy „svého metaře“?
Já samozřejmě ano, protože jsem se chtěla
přesvědčit, jak se tato myšlenka zavedla
v praxi.

● Jak reagují občané na nový systém péče o čistotu ulic ?
První reakce občanů velmi příznivě hodnotí naši snahu zlepšit prostředí, ve kterém všich-
ni žijeme. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří nás v naší práci
podporují. Informační kancelář M. č. P-3 je připravena přijímat podněty a připomínky
občanů, abychom mohli společně tento nový systém úklidu ještě vylepšovat.
● Připravuje radnice nějaký další projekt ke zpříjemnění prostředí kolem nás?
Ano. Možná potěším ty, kteří bydlí v panelových domech v Kubelíkově ulici nebo chodí
nakupovat do Bezovky a každý den musí projít zdejším zdevastovaným průchodem.
V rámci projektu vzájemné spolupráce M. č. P-3 a dvou výtvarných středních škol sídlí-
cích na Praze 3 je plánováno zkrášlení tohoto průchodu. Radnice zajistí opravu a očiště-
ní betonových zdí a studenti Střední uměleckoprůmyslové školy provedou podle svých ná-
vrhů velkoplošné nástěnné malby. Jak svůj úkol zvládnou bychom měli vidět již 15. června
při slavnostním předání. O realizaci dalších připravovaných projektů vás budeme samo-
zřejmě informovat.

Na nový úklid již také reagoval Viktor Pelzel z Pospíšilovy ulice:
„V poslední době mě v našich ulicích zaujali pečlivě uklízející metaři. Na čistotě chodní-
ků je to znát, a proto tuto akci naší radnice vítám. Je známo, že na uklizený chodník se jen
tak něco nezahodí. Stalo se mi předtím, když jsem upozornil mladíka, že „ztratil“ zbytek
cigarety, tak mně sdělil: „Máme přeci demokracii, a tak vám do toho nic není“. A tak se
smetí povalovalo všude a nebyl problém přihodit další. Snad tento pravidelný úklid, bude-
li dodržován, donutí nepořádníky k nápravě. A bude jen na naší občanské odvaze žádat je
o zachování čistoty. (Nevychovaným psíkům bohužel domluvit neumím, obrátím se tedy
na jejich doprovod a doufám, že nebudu sám.)“

Oděvní výtvarnice Kateřina Kočková nazvala
svou výstavu v galerii ATRIUM velice prozaicky
Papír - hadry 2000. Ve skutečnosti jsou tu k vidě-
ní velice originální ukázky její tvorby. Přírodní ba-
vlna, hedvábí a vlna se díky kombinované techni-
ce sypané batiky s vyvazovanou přeměnily na
osobité modely. Batika se dobře uplatní i na papí-
ru, jak je vidět z vystavených „papírových obra-
zů“. Tuto prodejní výstavu oděvů a doplňků může-
te v ATRIU navštívit do 27. 4., kdy bude navíc od
18 hodin neméně originální dernisáž. Módní pře-
hlídku i přepis Wernischových veršů zajistí lout-
kové divadlo KLIKA, o hudební zážitek se postará
dívčí hudební skupina PSALTERIA, hrající
gotickou hudbu. Text a foto Eva Horníčková

Box Club Žižkov, který se zúčastňuje I. ligy bo-
xu mužů a I. ligy dorostu, získal tento rok na
mistrovství ČR stříbrnou a bronzovou medaili!
Zatím si stojí na 3. místě v tabulce a borci jako Lukáš
David, Aleš Kaštánek, Richard Ihar, Dušan Hangur-
badžo a Vladimír Danylyuk patří mezi závodníky,
kteří nám dělají radost a hlavně body. Velkým přísli-
bem jsou dorostenci Lukáš David a Jiří Talián, kteří
se pod vedením trenéra S. Tišera stávají dobrými bo-
xery a jsou velkými nadějemi i do širšího kádru re-
prezentace ČR.
Jsme rádi, že v našem klubu trénují také děti a veřej-
nost, která si našla cestu k nám do tělocvičny na Hav-
líčkovo náměstí 11, Praha 3.
Zveme všechny, kteří mají zájem o tento mužný sport
a chtějí získat nové správné kamarády - jsou vítáni
v našem klubu, kde se o ně trenéři postarají vždy od
10 do 21 hodin. Box Club Žižkov

Trenér Stanislav Tišer dává cenné rady k dalšímu
boji Dušanu Hangurbadžovi

V dubnu uplyne 100 let od narození tohoto známého fotbalisty, hráče
Viktorie Žižkov a Slávie, mnohonásobného československého reprezen-
tanta, později neúnavného trenéra mládeže.
Emil Seifert (28. 4. 1900 - 20. 10. 1973) se narodil na Žižkově, měl šest sourozenců, oba
jeho rodiče byli hluchoněmí a do rodinného rozpočtu se zahrnoval každý haléř. Při klukov-
ském fotbalovém utkání v Bezovce tak musel stačit míč hadrák koupený za 3 krejcary na
Husově třídě. Na skutečném hřišti zvaném Savana, ležícím za Olšanským rybníčkem na
úpatí Vrchu sv. Kříže, při jednom z tzv. turnajů, poznal Emil v deseti letech poprvé pravý
kožený míč, se kterým si přišel zahrát synek zámožných rodičů. Později se Seifertovi pře-
stěhovali z Prokopovy ulice na druhý konec Žižkova a Emilovým eldorádem se stal chod-
ník U Rajské zahrady. Tam se seznámil s bratry Koenigy (Vilda se později stal ve Slávii je-
ho spoluhráčem). Zde jej v r. 1915 objevil činovník Viktorie Žižkov Jan Kraus a nabídl mu
členství v právě založeném viktoriánském fotbalovém dorostu. První zápas se hrál proti
sparťanskému dorostu na staré Spartě na Letenské pláni u pohyblivých schodů. Viktorka
vyhrála 2:0 a šťastným střelcem obou branek se stal střední útočník Seifert. Dorost Vikto-
rie si postupně získal vynikající pověst - porážel nejenom své vrstevníky, ale i první muž-
stva ostatních klubů. Na Olympijských hrách v Belgii v r. 1920 reprezentoval Viktorii Sei-
fert mj. s Klapkou a Steinerem a tato trojice se výrazně zasloužila o impozantní postup do
finále. V r. 1921 pak přešel natrvalo do Slávie. Tento rychlý, houževnatý hráč a na svou do-
bu moderní obránce se pak po skončení závodní kariéry plně věnoval trenérské práci ve
Slávii, kde pracoval do posledního dne svého života jako trenér mládeže.

Podle materiálů Václava Nožičky zpracovala Eva Horníčková

Jedna z posledních fotografií E. Seiferta jako hráče (r. 1946)

Ve dvoraně Raiffeisen stavební spořitelny prá-
vě probíhá výstava obrazů zakládajícího člena
umělecké skupiny Tvrdohlaví - akad. mal. Ji-
řího Davida. Autor je stoupencem postmoder-
nismu, ve své tvorbě bohatě využívá možností,
které skýtají nejrůznější výtvarné techniky
a postupy, zasloužený obdiv na mnoha výsta-
vách sklidil i za originální instalace s neméně
originální tematikou. Jiří David je vedoucím
pedagogem Ateliéru vizuální komunikace na
AVU. Jeho obrazy z devadesátých let si může-
te v budově Raiffeisen stavební spořitelny na
Koněvově ulici poblíž křižovatky Ohrada pro-
hlédnout až do 7. května.

Eva Horníčková, foto Jan Zavřel

● Svaz důchodců Praha 3 uskutečnil v uplynulém čtvrtletí řadu zajímavých akcí. Na další srdečně zve všechny členy a příznivce,
dozvíte se o nich z oznámení ve skříňkách SD a v klubu v Biskupcově 60. Senioři mohli využít vstupenek do divadla Pod Palmovkou,
Na Fidlovačce a na koncerty České filharmonie. K dispozici byly plavenky v hotelu Olšanka na kondiční plavání za zvýhodněnou cenu.
S velkým úspěchem proběhla řada výletů do okolí Prahy, které se konají vždy 1x za 14 dní, povedl se i jednodenní zájezd do Kladska.
Léčebného týdenního pobytu do Lázní Mšené s příspěvkem na cestovné se zúčastnilo 18 seniorů. Všechny tyto aktivity připravuje pra-
covní výbor, který se schází pravidelně jednou měsíčně. Jak uvedl člen výboru V. Pelzel: „...veškerá naše činnost je vedena heslem ‘Aby
člověk nebyl sám’“.
● První rok Senior fondu - OS Remedium Praha vytvořilo v r. 1999 první komunitní fond pro poskytnutí jednorázové či opakované drob-
né finanční výpomoci seniorům, kteří jsou pro nízký starobní důchod omezeni v uspokojování svých potřeb. Fin. příspěvky do fondu
shání OS Remedium u firem, organizací, podnikatelů a občanů Prahy 3. Žádost o příspěvek ze SF může podat senior žijící na území Pra-
hy 3 ● na služby, které by byly jinak nedostupné (pedikúra, rehabilitace atp.) ● na kompenzační pomůcky nebo služby ulehčující
život méně pohyblivým lidem (Areion systém, telefony atp.) ● na volnočasové aktivity (kultura, cvičení, vzdělávání). Po prvním roce
fungování Senior fondu bylo nutné získat další prostředky pro jeho existenci. Uspěli jsme u ČS, a.s., pojišťovny Zurich a sociálního fon-
du M.č. P-3. Tito dárci přispěli každý po 10 000 Kč. Z částky 30 000 Kč zatím rozdělila výběr. komise SF, sestavená ze zástupců senio-
rů, OS Remedium a M.č. P-3 žadatelům 7 420 Kč. Jednalo se o příspěvky na pedikúru, rehab. pobyt, zřízení soukromé telef. stanice, tel.
karty, rehab. pomůcky, kulturu, plavání a dopravu. Co dodat? Význam komunitního přístupu stoupá s osamělostí jednotlivce a nás těší
i každý drobný úspěch. Připojte se i vy. Děkujeme.
Fin. prostředky na SF se shromažďují na účtu 10736329/0800 vedeném u ČS, P-3, Vinohradská 101.

OS REMEDIUM, P-3, Chelčického 39, tel. 679 13 11, od 1. 5. sídlí: Vinohr, poliklinika, Vinohradská 176, 6. p., tel.: 727 43 360, -666

Ceny nejčastěji prodávaných multivitaminů zjišťovali členové Sdružení spotřebitelů v Praze 3 v druhé polovině března 2000. Rozdíly
v cenách  od výrobců a dodavatelů  se mohou lišit podle šarží, ale tyto rozdíly se pohybují v řádu desetihaléřů, jen výjimečně v korunách.

LÉKÁRNA Multitabs Multitabs Centrum Centrum Calibrum Geriavit
0-2 roky 1-4 roky junior 30 tbl. pro dospělé pro dospělé pro dospělé
kap. tbl. 4 a více let 30  tbl 30 tbl 30 tbl 

Husinecká 4, Viktoria 57,20 66,50 150,70 153,- 112,50 323,40
Husitská 36, Snt Joseph 58,- 125,40* —- —- 111,- 342,70
Chelčického 11 57,- 67,-    —- 150,- 107,- 340,-
Koněvova 135,  Na Vápence 57,40 68,70 159,10 152,80 103,40 342,40
Koněvova 210, Na Chmelnici 57,50 71,50 144,- 147,30 117,- 342,80
Kubelíkova 16, Na Žižkově 59,- 125,20*  —- 153,- 107,- 342,-
Olšanská 7, Alvisa 58,20 67,40 150,60 156,20 113,80 321,50
Prokopovo nám. 57,60 69,70 150,90 152,80 112,40 342,50
Seifertova 75, U Matky Boží 56,70 67,40 152,80 -- 112,50 342,50
Vinohradská 134, Na Floře 57,50 67,40 145,- 145,- 107,- 342,40
Vinohradská 166, Dr. Douda 56,60 132,-* -- 155,- 120,- 341,-
Vinohradská 196, Scarabeus 62,- 74,- 155,40 153,- 114,- 342,-
Želivského 22, Na Ohradě 60,40 72,30 156,80 159,10 116,60 356,50

* Dvojité balení, dvakrát po 30 tbl.

Máte rádi batiku ?

UÏ to zaãalo Ze Ïivota BOX CLUBU ÎIÎKOV

Vzpomínka na Emila Seiferta

Ceny multivitaminÛ pro dûti a dospûlé – bfiezen 2000, Praha 3

Aby ãlovûk nebyl sám ...

Jifií David vystavuje



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
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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

■ Prodám velmi udržovanou zahradu
s produktivními stromy, velký skleník se
zahr. domkem, podobá se malé vilce v za-
hrádkářské kolonii v Praze 3, Na Balkáně,
cena 470 000 Kč, při rychlém jednání vý-
razná sleva. Ráj uprostřed Prahy. Telefon
- záznamník 22 71 40 76
■ PRODÁM skládací golfové hole
Chicco modré, 600 Kč. Tel. 22 116 242
■ SEMINÁŘE Prezentační dovednosti -
kanadský lektor, 16. a 23. 6. v CMC v Če-
lákovicích. Kontakt: morbin@volny.cz,
http://garuda.ms.cmc.cz
■ PŘENECHÁM za odvoz rozkládací
gauč s úložným prostorem (60. léta). 
Tel. 684 73 25
■ PRAŽSKÁ FOTOGRAFICKÁ
ŠKOLA o.p.s. nám. Jiřího z Lobkovic 22,
P-3 zahajuje zápis do rekvalifikačního
studia a do kurzů fotografie. Info Po-čt
v 15-17 h, tel. 727 382 90
■ 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
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
prací včetně vyklízení a odvozu. Tel.
22 713 324, 0606 894 544, 0603 595 209
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis,
Tamat a Tatramat. Tel. 684 06 61,
0603/36 01 36
■ PEDIKURA i u zákazníka - 
Tel. 697 31 60
■ MODELING- KURZ - ITÁLIE - KVĚTEN
fa. Svatava  Tel. 227 227 44/45

■ 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

■ Aroma-masáže různé druhy. zlepšení
zdrav. stavu. Tel. 71 73 59 00
■ Lakýrnictví - fládr, stará škola - 
Tel. 69 74 322, 0604 822 760
■ Astro TOYA - výklad z karet, z ruky.
Bořivojova 67, inf. 0602 970 113
■ OVOSAN -  poradenský prodej .
Tel. 0602 295 960
■ ŠKOLIČKA TROJLÍSTEK pro děti
3 - 6 let nabízí výtvarnou, hudebně-po-
hyb. 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 důch. s odb. praxí učí NJ levně -
dohoda. Tel. 697 69 41

■ ANGLIČTINA - kvalif. soukromá
výuka pro dospělé + příprava k maturi-
tě, jednotlivci nebo 2-3 osoby.
Tel. 22 711 057

■ Doučím vaše dítě český pravopis,
laskavý přístup. Tel. 684 19 25 večer
■ Nová kariera pro mladé - druhá šance
pro zkušené. Tel. 02/227 223 39
■ Úklidová firma v P-3 přijme na HPP,
VPP spolehlivou pracovitou paní. Prac.
doba po-pá 5-8 hod. Podm. bezúhonnost,
rychlost. Tel. 0603 497 013, 
0603 572 148
■ MALOVÁNÍ - TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 697 60 78
■ KREJČOVSTVÍ - M. Vlnasová,
Ostromečská 5, P-3, tel. 644 10 88
■ Psací stroje - SERVIS, PRODEJ,
VÝKUP. Tel. 643 14 25, 0602 387427

■ Koupím byt do OV nebo družstevní
od 90 m2, P-3, kategorie nerozhoduje.
Tel. 0602 657 755 nebo večer 684 31 62
■ Pronajmu nebytové prostory v příze-
mí na Lobkovickém nám. 19, 110m2 +
20m2 sklad. Tel. 33 071 232, 0606 489328
■ Vyměním atyp. obec. byt po rekonstr.
slunný, výhled do zeleně, 52 m2, za byt
jdoucí do privatizace nad 70 m2. 
Tel. 900 499 25 večer, 0606 23 39 58

■ Vyměním stát. 2+1 a k.k. 65 m2 pěk-
ný I.kat.(nad prodejnou Bezovka) 11.p.
za 3+1 v lokalitě Vinohrady. Doplatím.
Tel. 22 717 940

■ Koupím byt kolem 100 m2, Žižkov
a okolní čtvrti, terasa vítána, i k rekon-
strukci, v ceně do 2 200 000 Kč. Tel.
781 2194 večer
■ Pronajmu 3 místnosti v Dalimilově ul.,
55 m2, el. vytápění, přísl., v přízemí dvor.
křídla, k podnikání i přechod. ubytování,
ev. i další sklady. Tel. 62 732 39
■ Pronajmeme nebytový prostor - kan-
celář 2 místnosti + sociální zařízení, okna
do dvora, přízemí, ve Slezské ul., blízko
nám. J. z Lobkovic. Příznivá cena. Kon-
takt: Správce LBD Praha 3, tel. 22 716 497
■ Přenechám za odstupné zahrádku v Pra-
ze 3, Na Krejcárku. Tel. 22 116 323, 8-16 h.
■ Vyměním stát. cihl. 2+1 I.kat. zvýš.
příz. P-3, 67 m2 za 3-4+1 stát. P-2,3, dopl.
dohodou. Tel. 66 317 052
■ Majitel pronajme od 29. 4. 2000 byt
2+1 I. kat. 61 m2 na P-3, 1.patro, komplet-
ně zařízen po rekonstrukci, cena 12 tisíc
Kč + poplatky. Tel. 0603 243 293

■ Majitel pronajme nebytové prostory
v přízemí 60 m2 v P-3, Rokycanova 10,
4 roky zavedený bazar - možno i non-
stop, není podmínkou, cena
1 m2/250 Kč/měs., možno do pronájmu
i sklepní prostory. Tel. 0603 243 293

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

SERVIS VELKOKUCHYŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ
- opravy, montáže, prodej

Elektro - Firma Nosek, tel. + zázn.: 683 13 79
(též domácnostní sporáky)

Chlazení - Firma Havlíček, tel. + zázn.: 628 21 10
Plyn - Firma Trypes, tel. + zázn.: 627 26 14

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

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

Účetnictví - Money 2000

volejte: 0603/154306

S.A.P., Koněvova 90, 130 00 Praha 3
telefonické objednávky návštěv: 0603/154306

instalace - vedení - poradenství

rychlost - kvalita - příznivá cena

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

SOLÁRIUM ● PEDIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ

KOSMETIKA 
Nově otevřená provozovna

Po-Pá 9 – 19 hod.  
VÝRAZNĚ NÍZKÉ CENY.

Husitská 34, Praha 3. 

tel.  627 86 02

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

MALOVÁNÍ
veškeré práce malířské a lakýrnické

ČÍŽ & SUS
Lucemburská 30, Praha 3

tel.: 24 25 56 30
0603 505 927

VÝKUP PALET
EUR

Praha 10-Malešice, Služeb 1
Praha 3, Vinohradská 165
inform. tel.: 02/727 014 30

TRAD IČN Í  L IDOVÁ RESTAURACE

„U DUDÁKA„
V  P r a z e  3  n a  Ž i ž k o v ě

v  R o k y c a n o v ě  u l i c i
n  a  b  í  z  í
l e v n o u  č e s k o u  k u c h y n i
• hotová jídla 28 Kč
• výběr z 50 minutkových jídel
• salonek cca 18 lidí
• kulečník
• jeden den v týdnu obsluha nahoře bez
• grilovaná kolena a pochutiny k pivu

Otevřeno od 11 - ? (dle konzumace)
tel.: 227 227 99, 0604 28 92 94

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že budete
našimi stálými hosty.

Nejkvalitnější kamna v ČR
Kanadská krbová kamna a vložky 
➧ dvoukomorové spalování

na principu zplynování
➧ úspora paliva až 60%
➧ výkon 11-22 kW (podle typu)
➧ 23-50 tisíc Kč
➧ účinnost až 90%
➧ výhřevnost 140-480 m3

DRAGON JH, s.r.o. pobočka Praha 3
Štítného 27, telefon/fax: 

02/227 80 103, 0603 539 436

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
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4
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 23. 5.

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 zamě-
řením - Kulička s malováním a keramikou, Kulička s flétničkou a keramikou, Kulička s angličti-
nou, Kulička s tanečky, Kulička - školička pro předškoláky ● KURZY PRO KAŽDÉHO • vý-
tvarné, 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 výukové hodiny,
VÍKENDOVÝ ATELIÉR. ● Zápisy  po a st 14 - 18 hodin  - � 22 78 13 55,22 78 31 81

DUHOVÉ LÉTO PRO DĚTI V PRAZE - od 3.7. do 1.9.2000 
všechny prázdninové všední dny, turnusy týdenní, možnost účasti i v jednotlivých dnech, pro
starší děti jezdecký a vodácký výcvik.

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR v Praze 3

vás zve na své zábavné 
a kulturní akce v KVĚTNU

12. 5. pá 15 h Láska, Liebe, L’amour -
v provedení uměleckého souboru
Albatros

16. 5. út 16.30 h Z Lisabonu na sever
Portugalska - cestopisná před-
náška s promítáním diapozitivů
KVS Trojka, Prokopova 16

K V ù T 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

2. út Blaník
4. čt Posel z Liptákova
9. út Němý Bobeš

10. st Vražda v salónním coupé
11. čt Švestka
14. ne 16 a 19 h Švestka
16. út Záskok
18. čt Cimrman v říši hudby
28. ne 16 a 19 h Záskok
30. út Dobytí Severního pólu
31. st Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

1. po V. Havel: Žebrácká opera
15. po E. Ionesco: Král umírá
22. po SLAvné Filmové MElodie

BIOGRAF - PREMIÉRA
29. po C. Goldoni: Poprask na laguně
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
12. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno...
21. ne 19.30 h KONCERT: P. Dobeš

a T. Kotrba
23. út Š. Olivětín: Artikulátor - Divadlo

Nejhodnější medvídci
24. st B. Hrabal: Taneční hodiny pro star-

ší a pokročilé
Malé divadlo Č. Budějovice

25. čt 19.30 h KONCERT: NEŘEŽ

Pokladna otevřena pouze ve dnech konání kon-
certů hodinu před začátkem představení. Před-
prodej v síti TICKETPRO a v pokladně ATRIA.
Rezervace vstupenek na tel.: 627 04 53. Začát-
ky v 19.30, není-li uvedeno jinak. Přístup do
ATRIA bezbariérový, v koncertní síni je instalo-
vána indukční smyčka pro nedoslýchavé.

3. st Mikrochor Praha - Zpívání pro
radost sobě i posluchačům
(W. A. Mozart, O. di Lasso, D. Elling-
ton, C. Saint-Saens, Z. Lukáš, spirituály)

15. po Koncert salónního folku - FUNTRIO
18. čt Kvarteto Bona Fide

(P. Vranický, R. Valčík, J. Kučera aj.)
24. st „Sine Amor Nihil“

Skladby B. Martinů a J. Nováka s vlast-
ními kompozicemi interpretek, inspiro-
vanými básněmi J. Skácela a J. Seiferta

25. čt Irena Budweiserová a přátelé
(Blues, soul, spirituál)

27. so 15 h Škampovo kvarteto
(A. Dvořák, B. Smetana aj.)

Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!
29. po Kytarové duo Stanislav Barek

& Adib Ghali - Poslední koncert tur-
né k 10. výročí založení dua. Hosté:
D. Andrtová, P. D’Agostino.
Program: Beatlemania Rag, Misissipi
Blues, ragtimy a tradicionály

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
6. 4. - 27. 4. Kateřina Kočková, oděvní vý-
tvarnice - Papír - hadry 2000
4. 5. - 28. 5. Eliška Konopiská - obrazy,
porcelán

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. po 18 a 20.30 HUMAN TRAFFIC
2. út 19 SETKÁNÍ S ŽIŽKOVSKÝMI

UMĚLCI
3. st 18 a 20.30 SOUTH PARK: PEKLO

NA ZEMI
4. čt 18 a 20.30 ŠEST STATEČNÝCH

- PREMIÉRA
TAJEMSTVÍ VÝCHODNÍ GALAXIE

5. pá 17 V PRACHU HVĚZD NDR 1975
19 NA STŘÍBRNÉM GLOBU
Polsko 1977
21 GOLEM Polsko 1980
23 MONSTRUM Z GALAXIE
ARKANA Jugoslávie-ČSSR 1981

6. so 14 PODIVNÁ NEMOCNICE
Polsko 1978
17 PLANETA POKLADŮ
Bulharsko 1982
19 TESTAMENT PROFESORA
DOWELA SSSR 1984
21 ČLOVĚK OBOJŽIVELNÍK
SSSR 1962
23 SEXMISE Polsko 1983

7. ne 14 KONEC SRPNA V HOTELU
OZÓN ČSSR 1966
16 MODRÁ PLANETA ČSSR 1979
19 ZKOUŠKA PILOTA PIRXE
Polsko-SSSR 1978
21 DOPISY MRTVÉHO SSSR
1986
23 O-BI, O-BA - ZÁNIK
CIVILIZACE Polsko 1985

8. po 18 a 20.30 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV
9. út 18 a 20.30 SVÉRÁZ NÁRODNÍHO

LOVU
10. st 19 ANIMOVANÝ OBČASNÍK –

setkání s P. Pošem a jeho filmy
MONTÉŘI V AERU - I
11. čt 18 a 20.30 MONTY PYTHON

A SVATÝ GRÁL /FK/
12. pá 18 a 20.30 MONTY PYTHON

A SVATÝ GRÁL /FK/
13. so 18 a 20.30 ŽIVOT BRIANA /FK/ 
ČESKÝ FILM 1998-2000, ANEB „MAJÍ
SI KDE HRÁT?“
14. ne 18 a 20.30 PELÍŠKY
15. po 18 a 20.30 MUSÍME SI POMÁHAT
16. út 18 a 20.30 MUSÍME SI POMÁHAT
17. st 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
18. čt 18 a 20.30 SAMOTÁŘI
19. pá 17 PRAHA OČIMA

18.30 DVOJROLE
20.30 HANELE
20.30 AGÁTA
24 ČESKÁ SODA

20. so 17 MRTVÝ LES A JINÝ BULŠIT
18.30 ŠEST STATEČNÝCH
20 KUŘE MELANCHOLIK
22 KANÁREK
23.30 JE TŘEBA ZABÍT SEKALA

21. ne 17 NÁVRAT IDIOTA
19 ENE BENE
21 SAMOTÁŘI
23 ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU

22. po 20.30 VOJTĚCH HAVEL + KONCERT
„Agni“ – Irena a Vojtěch Havlovi hu-
debně doprovodí svůj film, který na-
točili v Indii vletech 1992-1995

PROFIL: LUIS BUŇUEL
23. út 18 a 20.30 MLÉČNÁ DRÁHA
24. st 18 a 20.30 TAJEMNÝ PŘEDMĚT

TOUHY
25. čt 18 a 20.30 PŘELUD SVOBODY

PROFIL: BRATŘI COENI
26. pá 18 a 20.30 ZÁSKOK
27. so 18 a 20.30 FARGO
28. ne 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/ 
MONTÉŘI V AERU - II
29. po 18 a 20.30 MONTY PYTHON

A SVATÝ GRÁL /FK/
30. út 18 a 20.30 MONTY PYTHON

A SVATÝ GRÁL /FK/
31. st 19 JUBILEJNÍ VEČER CLUBU

GENTLEMANŮ ŽIŽKOV
FILMY PRO DĚTI
13. so 15.30 Princezna ze mlejna II.
14. ne 13.30 Co to bouchlo?
27. so 15.30 Kouzelný meč
28. ne 13.30 Krtek ve snu

16 Krtek ve snu
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
14. ne 16 Růže pro princeznu

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

2. út 20 The Plastic People Of The Universe
5. pá 19 Rubens (Anglie) + Aperion
6. so 19.30 European Vocal Summit
7. ne 19 The Millenium Metaphors Tour

2000
10. st 19.30 Vidiek - slovenská legendární

kapela
11. čt 19.30 Tichá dohoda
12. pá 8 Koncert bicích nástrojů –absolvent-

ský koncert Pražské konzervatoře 
13.so 19 Future Loop Foundation + special

guests
15. po 19 The Young Gods
16. út 20 Sing Sing
17. st 20 Psí vojáci
18. čt 19 Spook And The Guay + Sto zvířat
20. so 19.30 Židle 
22. po 20 Vltava
23. út 19 Anketa Radia 1 Live 
24. st 20 Tony Ducháček Garage
25. čt 20 Českomoravská hudební společnost

26. pá 19 The Get Up Kids + Anniversary
27. so 20 Búrach – United Colours Of Akropolis
29. po 19.30 Mlýny Divadlo Sklep
30. út 19.30 Máma Bubo

Malá scéna 
1. po 19.30 Mark Ravenhill: Shopping and

Fucking 
4. čt 20.30 Nikki Sudden The last Bandits
8. po 19.30 Radobos

14. ne 19.30 Janota 1935
19. pá 19 premiéra : Peter Handke: 

Sebeobviňování 
21. pá 19.30 2. premiéra Peter Handke: 

Sebeobviňování 
28. ne 19.30 Rockets 500 feat. Louie Fontaine
31. st 19.30 Peter Handke: Sebeobviňování 
Divadelní bar Dj’s denně od 23 h

Festival integrace Slunce 2000
2.5. út 9.30 „Praha očima čtrnáctiletých“
div.předst. Waldorfská škola, 10.30
Perneráček, 11 Malý princ Pomocná škola 
P- 6, 11.30 „Májové tancování“ CID dětský
taneční soubor 
3.5. st 9 Směs melodií Flétnového souboru
ZŠ K Lučinám, 15 „O kněžně Libuši“ ÚSP
P–1, 9.45 „Od koho to mohli odkoukat…“
Škola J. Ježka pro nevidomé, 10.15
„Červené rytmy“ soubor Margaretka,
„Mitráž“ - romská pohádka DD Ústí n. L.,
10.45 „Perníková chaloupka“ BMŠ P-5,
11.15 F. X. Dušek: Taneční miniatury
4.5. čt 9 hudební a taneční vystoupení
Spec.školy pro zrakově postižené, 9.30
pohádka „Mrazík“ „Otevřená škola“ ZvŠ
Chomutov, 10. „Chlapeček a užitečná věc“,
taneční soubor Jagori, Společenství Romů
na Moravě, 10.30 Terne čaja - čardáš, Jagori
Zvláštní škola Brno, 11 výrazový tanec,
parodie rytířské hry Gymnázium
Sladkovského nám. 19–20 Malá scéna -
křest knihy J.H. Čermáková – Pouť za
černou lunou 
5.5. pá 9 - Konzervatoř a LŠ J.Deyla,
Kytarový kvartet, 9.30 klavírní a taneční
vystoupení, DC Paprsek, 10 Pyšná
princezna, 10.30 „Twist“ Sportovní centrum
při OA v J. Lázních, 11 soubor Archa
z Arkadie Teplice 
6.5. so 14 – 15 divadelní studio Studia
OÁZA „Senzační odhalení Sherlocka
Holmese“

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

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

Rekas Praha s.r.o
Stavební práce, rekonstrukce koupelen, 

instalatérské práce, uklízení, malování, úklid.
tel. 20 397 347

Second Hand
Holky, kluci, maminky
vemte s sebou tatínky
dědy babči taky
ušetříte prachy
všechno je tu voňavé
k návštěvě Vás všechny zve
Second Hand

baby, dětské, dámské,
pánské, punčochové zboží, foto à 2,90.
Kubelíkova 48, Praha 3 (u pošty),
tel. 269 69 68

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 3370

Vás zve do nově zřízené podnikové prodejny 
na náměstí Jiřího z Poděbrad 3
(naproti východu z metra trasy A), kde Vám nabízí bohatý sortiment
našich výrobků

-zakázkový potisk stuh dle Vašeho výběru

-knihařské výrobky

13. 5. divadlo pro děti od tří let O Koblíž-
kovi a Jak Honza našel kobylí vejce 
ZÁŽITKY Z CEST (cyklus besed a promí-
tání) každou středu od 18 hodin
3.5. Hory, příroda i kultura Rumunska,

10.5. Litva, Estonsko, Lotyšsko a sever Ruska, 
17.5. Chile (NP Patagonie a Velikonoční
ostrovy), 24.5. Barma, 31.5. Vysokohorská
turistika v Alpách

Pronajímáme učebny a sály, tel. 227 81 257

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 67912333 
- Radlická 76, Praha-5, Smíchov 545262
- Lovosická ul., Praha-9, Prosek 889061

Prodej na splátky bez ručitele!
r y c h l e  a  k v a l i t n ě

ô E S K Á SP OLEâNOST PRO DU·EVNÍ  ZDRAVÍ
Svépomocné občanské sdružení, Zvonařova 6, Praha 3,tel./fax 227 171 24 vás zve na
pravidelné akce: po 9.30 h Cvičení TAI - CHI pro ženy s dětmi ● po 16 h Angličtina
pro začátečníky ● st 19 h Stolní tenis, přijít může každý ● čt 16.30 h Angličtina pro
začátečníky ● pá 17 h klub Vánek - každý 1. a 3. pátek v měsíci. Přijďte se setkat
a popovídat o věcech pozitivních ● pá 17 h Videoklub - každý 2. a 4. pátek v měsíci.
Po všech akcích je možno se zúčastnit BAREVNÉHO ŘÁDĚNÍ PRO POTĚŠENÍ.

AKCE
● Jarní TENISOVÁ ŠKOLA v areálu Pra-
žačka
St 26.4. 14.30 h, 320 Kč
Info V. Kotrba tel. 90025 273
● Sport. klub – FLORBAL, STREETBAL
od 17. 4. vždy v po a st 15.30-17 h, 200 Kč
Info J. Šimánková
● INTERNET KLUB
Po a Út od 20 h, 20 Kč/první půlhodina a dá-
le dle času - Info J. Chmel
● ARTETERAPIE – seminář 
St 26.4. 17 h, 55 Kč - Info P. Červenková
● VÝTVARNÝ KLUB - BAMBUSOHRA
Pá 12.5. 14 h, 50 Kč
AKCE O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH
● Velikonoční vajíčka – barvení
s sebou pět vyfouknutých vajíček
20. 4. 14 h, 50 Kč - Info P. Červenková
● Velikonoční PC herna
20. 4. 10 h, 20 Kč - Info J. Chmel
● Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
20. 4. 9 h ml. žáci + žákyně, 12 h starší, 14 h
čtyřhry, 15 Kč - Info V. Kotrba
● Výlet do ZOO
20. 4. 9 h, 30 Kč + jízdenky - Info J. Bendová
● Sportovní klub – FLORBAL + BAZÉN
20. 4. 9 h, 30 Kč – Info J. Smejkalová
LETNÍ TÁBORY
OLIVĚTÍN - Broumovsko
Cena: 3 700 Kč Info J. Bendová
Termíny: 1.-16. 7. , 16. 7.-1. 8., 1. 8.-17. 8.
Program: rekreačně-sportovní je dle možností
doplněn ukázkami výcviku psů, juda, karate,
vystoupením kouzelníka, skupiny historického
šermu, hasičů, projížďkami na koních …
PEKLO - Jizerské hory
Cena: 2 850 Kč Info P. Červenková
Termín: 1. - 12. 7. Program: tábor s vý-
tvarně-dramatickým zaměřením, celotábo-
rová hra „EGYPT“, výlety, soutěže, koupá-
ní, keramika, malování na sklo, hedvábí,
dramatické hry

OPOLENEC – Šumava
Cena: 3 300 Kč Info J. Šimánková
Termín: 1.7.-15.7. Program: celotáborová hra
na motivy starých Řeckých bájí a pověstí, tá-
borová dobrodružství, diskotéky, hry, soutě-
že, turnaje, bojovky, ale také aerobik, florbal,
softbal, horské kola, keramika, divadlo
ČESKÝ DUB – Český Ráj – Mohelka
Cena: 2 500 Kč Info J. Šimánková
Termín: 22.7.-5.8 Program: pravý zálesácký
tábor ve stanech s podsadou, celotáborová
hra „Ztracený svět“, hry, soutěže, bojovky…
ČERNOVICE – Jižní Čechy
Cena: 2 200 Kč Info V. Kotrba 
Termín: 6.-12.8. Program: odborné sou-
středění se zaměřením na tenis
ITALSKÉ LÉTO PINARELLA DI CERVIA
Cena: 5 650 Kč Info J. Šimánková
Termín: 18. - 27. 8. Program: sportovně-
rekreační s aerobikem, vhodné pro děti
ZŠ, studentské party, rodiny s dětmi. Služ-
by zahrnuté v ceně: doprava, plná penze,
ubytování v chatkách, srubech, v prázdni-
nových objektech, zdravotní a pedagogic-
ký dozor, pojištění, náklady spojené s pro-
gramem
AKCE V PRAZE V DOBĚ LETNÍCH
PRÁZDNIN
● BAREVNÝ TÝDEN - koupání, výlety, ná-
vštěvy muzeí, výtvarné činnosti ...
Termíny: 3., 4. 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.
Předpokládaná cena 130 Kč/den
● PŘIHLÁŠKY: telefonicky 900 22 904
(910, 913), 0606 611 920, fax 68 49 076,
osobně DDM Praha 3, Na Balkáně 100

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

■ dárkové krabice a taštičky, krabice na
šperky, kazety na vázy, etue

■ tubusy, desky různých druhů, fotoalba
a fotorůžky 

■ památníky,kroniky, pouzdra a desky
z plastických fólií

■ podpisové a rozdružovací knihy,
pořadače, desky a náhradní listy pro
numismatiky

■ a celou řadu dalších zajímavostí, které
Vám zpříjemní život

Příjďte a přesvědčte se sami o kvalitě
našich výrobků

Tel: 627 38 57

Otevírací doba: Po, St-Čt 7,30 – 16,00
Út 7,30 – 17,00
Pá 7,30 – 15,00 

Amatérskou country kapelu uvítáme
v restauraci v Praze 3 U Dudáka

v pátek a v sobotu. Tel. 0604 28 92 94 


