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Žižkovský masopust má rád tradi-
ce. Jako každý rok probíhá podle
pevně zaběhnutého masopustního
řádu. Díky tomu se na něj těšíme
nejen my, místní, ale pobavit se
k nám přijíždějí i lidé z celé Prahy.
Program začíná Mastnotou na
plátně v kině AERO. Letos tu
byl v pátek 3. 3. k vidění Felliniho
Satyricon, po promítání pak
zahrál Rock’n’roll Gang. Příští
den se již pravidelně scházejí děti
v Paláci Akropolis na Dětském
masopustním odpoledni. Tento-
krát karneval v nabitém sále zahá-
jilo divadélko Elf s pohádkou
Kašpar, Čert a Ježibaba. Poté děti
pod velením principála od Panáků
soutěžily v hodu kostkou, zpěvu,
tanci s obručí, pojídaly masopust-
ní koláčky a hlavně tancovaly. Ne-
jen princezně, mimozemšťanovi
a kašpárkovi, kteří byli nakonec
za své masky odměněni, se odpo-
ledne v Akropoli zdálo senzační,
jenom trochu krátké. Ti větší se
večer mohli připojit zpěvem i tan-
cem ke staropražským písničkám,
které neúnavně vyhrával Pražský
pouťový orchestr. A mnozí si od-
nesli i dost žertovné ceny z „boha-
týrské tomboly“ tamtéž.
V neděli 5. 3. opět připravil tým

kuchařů z na-
ší radnice po-
choutky do
„Radní va-
řenice“ v Hospodě u Vystřelenýho oka. A nutno
podotknout, že jako pokaždé výborně a s lidovými
cenami. Pro inspiraci uvádíme pár názvů z jídel-
ního lístku: „Kost-nic-ká pochoutka“, „Ero-
tický sen radničních sekretářek“ nebo „Je
li to radní ?“ v relacích od 20 do
60 Kč. Na ty přišlo např. „Otlačené
koleno radního pána“. Největší
zájem byl dle kuchařů o „Staro-
stovu naplněnou kotletu“. Letos
poprvé zde při degustaci zabijačkových lahůdek zpříjem-
ňoval chvíle harmonikář Miloš Wichterle, který také občas
hrává například U kalicha.
V pondělí 6. 3. letošní masopustní veselí nově doplnil večer
s bakchantskými a satirickými písněmi z refektářů a barok-
ních krčem v žižkovském ATRIU. Soubor Ritornello pod
vedením Michaela Pospíšila pobavil znovunalezenými
a nově upravenými písněmi o vojně, jídle a pití, o nezdárné
hospodyni i o lákání líné děvečky z postele v pásmu Maso-
pust juž nastal. Soubor Ritornello také připomněl dnes již
méně známé hudební nástroje jako například dulcian, cim-
bálek, fistolu, loutnu, niněru, moldánky, šalmaj, brumlačku,

fanfrnoch... V ATRIU o masopustním pondělí platilo mírně pozměněné rčení, že
nejen písní živ je člověk, a tak se podávaly nadýchané voňavé kobližky, které při-
šly všem přítomným vyznavačům hudby náramně k chuti.

V úterý 7. 3. zahájil svou cestu PRŮVOD na náměstí Jiřího z Poděbrad. Bu-
beníci tloukli ze všech sil do bubnů, aby uvolnili cestu bohu obžerství Bakchovi,

který blahosklonně kynul z kočáru spolu se svým černošským přítelem. Nechyběl
Smrťák, který je také již tradičně dílem studentů nedaleké SUPŠ, za ním hopsal

gigantický papírový kůň a pak již následoval početný špalír masek. Nepřišlo
jich tentokrát málo a věděly proč. V hospůdkách, které míjely, na ně totiž

čekalo občerstvení pivem i masem zdarma. V průvodu jste mohli potkat
staré známé masky i několik nových, velké pozornosti se těšil mladík

s věrnou maketou žižkovské věže na hlavě. Děti se střídavě bály a smály veselému medvědovi, který tančil
v rytmu Žižkovanky, v průvodu nechyběli ani potulní kejklíři, kteří přijímali sázky na myší dostihy. Vli-
vem zdarma podávaného piva se mnohé maškary po čase stávaly ještě maškarnějšími. Na Havlíčkovo ná-
městí průvod dorazil okolo 16. hodiny a účastníci průvodu s radostí využili nabídky k občerstvení na rad-
ničním dvorku. Ten praskal ve švech pod přívalem jak maskovaných, tak civilních zájemců o ovar, jelítka,
točené pivo a koblihy. Pravda, našli se i tací, kteří se vyzbrojili igelitkou, do které si naprosto nemasopust-
ně sypali čerstvé koblihy. (Ach, ta naše povaha česká...) Průvod pak skončil na Kostnickém náměstí, kde
se masopustní veselí završilo tzv. Žranicí s pečeným selátkem, jitrničkami, nechybělo samozřejmě ani pi-
vo na spláchnutí. Ti nejodolnější a nejvytrvalejší zamířili večer do Paláce Akropolis, kde své příznivce
nenechala ani na chvíli postát lidovou notou pulzující Českomoravská hudební společnost.

Text redakce, foto Jan Zavřel, Luboš Borovka a Stáňa Peričová

Již posedmé u nás vypukly zabijačkou radničního pašíka o „Tučném čvrtku“ oslavy masopustu, období, kdy je dovoleno ládovat do sebe nejrůznější lahůdky živočišné-
ho původu. Popeleční středou pak začíná dle křesťanské tradice období 40denního půstu, který má vyčistit tělo i duši k příchodu velikonočních svátků.
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ZÁPIS do mateřských škol a jeslí Měst-
ské části Praha 3 bude probíhat ve všech
MŠ a jeslích 12. a 13. 4. 2000 od 13-17 h.
Přihlášky budou vydávány v průběhu března.

Všechny malé děti a maminky i tatínky
zve MŠ Na Balkáně 74, tel/fax 683 09 96
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čt
30. 3. od 8 do 18 h. Prohlédnete si škol-

ku, pohrajete na školní zahradě. Odpoled-
ne bude cirkusové představení - hraje se
zdarma od 16 h, všechny děti dostanou

malý dárek. Výdej přihlášek po celý den.
●

SK ZŠ Jeseniova pořádá 3. 4. od 9 h
APRÍLOVÝ BĚH na Židovských pecích.

Družstva - hlaste si na tel/fax 
22 720 497 do 31. 3.

●

Na Setkání s Biblí „O POTOPĚ
A DUZE“ zve děti v sobotu 8. 4. do Bet-
lémské kaple, Prokopova 4 Českobratrská

církev evangelická. Chceme si s vámi zazpí-
vat, hrát a mnoho jiného. Sejdeme se ve 14
h, v 17.45 bude slavnostní zakončení. Když
pro vás přijdou rodiče, mohou se také zú-

častnit. S mladšími dětmi mohou strávit ro-
diče celé odpoledne. Přihlašte se prosím na

tel. 
22 781 800 a 22 782 002 - Ch. Lange.

• V pondělí 17. 4. od 19 h uslyšíme na 
začátku Velkého týdne „Choralvorspiele“

J. S. Bacha v podání varhanice D. Kadlecové.
●

V Čajovně Nad okem probíhá výstava
výtvarných fotografií Pavla Šedivého,
který ji uspořádal při příležitosti svého

významného životního jubilea. Převážně
intimní černobílé fotografie - fotografické
montáže a krajiny i dokumentární fotogra-
fie z Žižkovského masopustu jsou umístě-
ny v příjemném prostředí čajovny. Zde je
možné kromě kulturní nabídky ochutnat
některý ze 105 druhů čajů servírovaných

ve speciální keramice, a to denně od 15 do
23 h. • V Uměleckoprůmyslovém muzeu
v Praze byla jako součást projektu Praha -
Evropské město kultury roku 2000 otevře-

na výstava klasika světové fotografie
Františka DRTIKOLA - Fotografie z let
1901-1914 a album Z dvorů a dvorečků

staré Prahy. Otevřeno do 4. 6. • V Galerii
J. Sudka na Úvoze 24 také probíhá vý-
stava jednoho ze zakladatelů české mo-
derní fotografie prof. Karla NOVÁKA

(1875-1950). V Brémách se ve svém ateli-
éru specializoval na portréty, působil jako
pedagog ve Vídni, od r. 1920 byl profeso-
rem na St. grafické škole v Praze. Zásadní
je jeho vliv na mladou generaci - nejslav-
nějším žákem byl právě J. Sudek. Otevře-

no do 14. 5.
●

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.

Podûkování
Slepecká tiskárna a knihovna 

K. E. Macana - Krakovská 21, Praha 1 dě-
kuje za sponzorský dar Unii svobody

z Prahy 3. Díky tomuto daru můžeme nato-
čit další knihu pro nevidomé spoluobčany.

Heda Čechová, televizní hlasatelka v.v.,
Dagmar Javůrková, vedoucí nahrávacího

studia

OZNÁMENÍ
pro nájemce bytů a nebyt. prostor 

v domech v majetku M.č. P-3 
a v domech v podílovém vlastnictví

M.č. P-3 a soukromých majitelů. 
V rámci inovace software bylo Českou

spořitelnou, a.s. přiděleno nové číslo účtu
pro účely úhrady nájemného a služeb:
009021 - 2000781379 / 0800. Na tento

účet provádějte veškeré platby, týkající se
úhrady nájemného a služeb souvisejících
s pronájmem bytu nebo nebyt. prostoru.
Variabilní symbol vaší nájemní jednotky

zůstává beze změny. Nájemcům, kteří hra-
dí nájemné prostř. složenek, budou tyto
složenky s novým číslem účtu zaslány

správcem nemovitostí SKM Praha 3, a.s.
Nájemce, kteří hradí platby prostř. trvalé-
ho příkazu z účtu u peněžního ústavu, žá-

dáme o neprodlenou změnu v příkazu
k úhradě. Nájemcům, kteří hradí nájemné
prostř. SIPO a to buď přímo inkasní pás-
kou na poště, nebo prostř. sporožirových
účtů, se tato změna netýká, neboť probíhá

automaticky.
Správa komunálního majetku, Praha 3

Milí čtenáři,
pokud vám Radniční noviny nepřichá-

zejí pravidelně nebo vám nechodí
vůbec, můžete tuto skutečnost nahlásit 

agentuře MANON, která Radniční 
noviny roznáší, na tel. 627 95 17. 
Pracovnice agentury vám zajistí 

dodatečné doručení RN.

ze dne 16. 2. 2000
vzala na vědomí
● zprávu SKM P-3, a.s. k úpravě pro sní-
žení energetické náročnosti objektů Kune-
šova 2 - 18
● zápis z jednání komise pro stanovení po-
řadí uchazečů na funkci ředitele „Integrač-
ní centrum Zahrada“ v P-3 a jmenovala pa-
na PhDr. Jiřího Drahotu do této funkce
souhlasila
● s výzvou více zájemcům na rekonstruk-
ci kuchyně MŠ Libická a jmenováním ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek
● se zápisem Oldřicha Kulhánka do Knihy
cti M.č. P-3
vzala na vědomí
● dopis ředitele Školského úřadu P-3 a na-
vrhla zvolit členy obvodní školské rady P-3

ze dne 1. 3. 2000
souhlasila
● s výzvou více zájemcům na vypracování
analýzy dopravy v klidu M.č. P-3

● s uzavřením mandátní smlouvy s firmou
Komwag, a. s.
● s výzvou více zájemcům na rekonstruk-
ci horkovodní přípojky ZŠ K Lučinám
● s výzvou více zájemcům na půdní vestav-
bu objektu Seifertova 51 a jmenovala komi-
si pro posouzení a hodnocení nabídek
● S výzvou více zájemcům na rekonstruk-
ci elektroinstalace ZŠ Chelčického a jme-
novala komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek
● se začleněním Lékařské služby první
pomoci do působnosti hl.m. Praha za pod-
mínky ponechání Lékařské služby první
pomoci na území M. č. P-3
● s uzavřením smlouvy na umístění antén-
ního systému a technologie EuroTel na ob-
jekt Žerotínova 49/1642
udělila
● Čestný odznak OR M.č. P-3 plk. JUDr.
J. Duřtovi a mjr. I. Křovákovi
Zasedání obvodního zastupitelstva se
koná 4. 4. od 15 h v zasedací síni rad-
nice, hlavním bodem programu bude
schválení rozpočtu M. č. Praha 3

Obvodní rada

Informace pro žadatele
Na základě četných dotazů se znovu vracíme k této problematice:
Příspěvek je určen fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na úze-
mí České republiky, která na území hl. m. Prahy v období od 1. 11. 1999 do 30. 10. 2000
změnila topný zdroj ve prospěch ušlechtilých paliv.
Pro žadatele, kteří přeměnili topný zdroj v době od 1. 11. 1999 do 10. 3. 2000, je lhůta
podání žádosti do 31. 3. 2000. Tento termín je konečný. Pozdější podání žádosti, tj. po
uvedené lhůtě, je bezpředmětné, protože žadatel už definitivně ztratil možnost svoji žá-
dost uplatnit.
Pro žadatele, kteří přemění topný zdroj v době od 11. 3. 2000 do 30. 10. 2000, je lhůta
pro podání žádosti nejpozději do 21 dnů od uvedení nového topného zdroje do provozu
(od data uvedeného na záručním listu nebo protokolu o uvedení do provozu). Pozdější po-
dání žádosti, tj. po uvedené lhůtě je rovněž bezpředmětné, protože žadatel už definitivně
ztratil možnost svoji žádost uplatnit.
Bližší informace a podrobnosti o tomto příspěvku vám budou poskytnuty na telefonním
čísle 22 116 366. Formuláře pro podání žádosti obdržíte na Odboru zeleně a ochrany pro-
středí, ObÚ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, č. dveří 303.

Eliška Juláková, OZOP - oddělení ochrany prostředí

Přinést jste mohli keramiku,
knihy, textil, obuv a hračky.
Věci, které u vás již splnily
svůj účel, ale někomu dalšímu
by se ještě hodily nebo udělaly
radost. A ve čtvrtek byla již
během dvou hodin jarovská
modlitebna téměř plná!
Jak sbírka dopadla, jsme se
dozvěděli od jarovského faráře
Michala Plzáka: „Experiment
se vydařil! Zde jsou základní
fakta: po dva dny jsme sbírali
všechno, co by zase jiní mohli
koupit, abychom výslednou su-
mičkou alespoň trošku pomoh-
li lidem, strádajícím strašlivou
válkou v Čečně. Modlitebna se
na dva dny proměnila ve ve-
tešnictví - téměř stovka pře-
vážně neznámých lidí zareago-
vala a přinášela své věci,
někteří opravdu vzácnosti, do-
konce i peníze. V sobotu 11. 3.
prošlo tímto improvizovaným

tržištěm na dvě stě kupců, kteří mnohdy dávali více, než na kolik bylo zboží oceněno. Ku-
povali nejvíce drobné „blbinky“, sklo, keramiku, hračky, ale i knihy, oblečení, boty, různé
(samozřejmě funkční) přístroje (zvětšovák, teflonovou troubu, gril, kazeťák.). Celkem jsme
nasbírali 27 tisíc korun, které osobně předáme i s celým příběhem řediteli nadace Člověk
v tísni. Velký dík patří dvacítce lidí, kteří se po tři dny střídali, aby zboží přebírali, třídili,
oceňovali, vytvářeli dobrou náladu, vařili. A vůbec - dík všem, kteří celou akci pochopili
a tuto pro nás nezvyklou formu podpořili - novinářům, dárcům, kupcům. Jistě budeme ně-
kdy pokračovat, potřebných je ve světě tolik!“

Text a foto Stáňa Peričová

O Titanicu už toho bylo napsáno hodně. O hlavních hrdinech také, o jejich soukromém
životě se lovilo ledacos. V loňském čísle RN jsme si i my povídali o tvrdé práci kaskadé-
rů, kteří v tomto kasovním trháku padali, skákali a topili se. Navštívil nás totiž Jaroslav
TOMSA, jeden z šéfů agentury FILMKA, která dodává ty nejlepší z nejlepších do sním-
ků renomovaných režisérů. Dvanáct těchto kaskadérů, ve světě nazývaných „stunts“, si
vybral i režisér Cameron do svého Titanicu.

V den magického čísla 22. 2. 2000 zašel J. Tomsa na radnici, aby zde připojil podpis
k početné řadě osobností v Knize cti Městské části Praha 3. Krátce předtím oslavil neuvě-
řitelné 70. narozeniny, které byste mu opravdu ani náhodou nepřisoudili. Mnozí z nás vi-
děli jeho kaskadérské výkony již v 60. letech ve filmech „Blbec z Xenemünde“ nebo le-
gendárním Brdečkově „Limonádový Joe“. Několikrát si zahrál hlavní roli a spolupracoval
na více než 400 dalších filmech. A budiž ironií osudu, že původně se vyučil v oboru, kte-
rý spadá do úplně jiné oblasti. Pokračoval v tradici svého dědečka i táty jako jemný me-
chanik na leteckých přístrojích. Ke sportu se dostal s boxem, kdy trénoval nějaký čas i ve
Finsku, hrál tenis a hokej. Aby se odreagoval od četných zranění, která během své dobro-
družné profese absolvoval, účastnil se zahraničních soutěží se skupinou Laryton, kde si
zahrál na foukací harmoniku. A jedna perlička na závěr - je také majitelem patentu z roku
1976 na speciální kartografický kroužkovač, který se užívá při výrobě map.

Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

Již od roku 1996 naše radnice pravidelně připomíná vyvěšením tibetské vlajky a me-
ditačním koncertem výročí protičínského povstání ve Lhase. Akcí „Vlajka pro Ti-
bet“ vyjadřují města a vesnice na celém světě svou solidaritu s tibetským lidem. Pů-
vodně se v České republice připojila čtyři města, v roce 1999 to bylo již více než 65
a letos avizovalo připojení k této celosvětové kampani již kolem 90 měst a obcí.
U nás se ve čtvrtek 9. 3. po vyvěšení tibetské vlajky kolem 17. hodiny uskutečnila na rad-
ničních schodech „Meditace pro Ti-
bet“. Koncert uvedl Vlastimil Marek,
který ponořil návštěvníky do tichého
soustředění pomocí zvuků nástroje
shangi a později zahrál i na tibetské
mísy. Dále účinkoval jako každým ro-
kem L. Brom na sitár, doprovázeli ho
E. Kubíčková na esraj a F. Michel na
tabla. Koncert doplnila výstava nád-
herných fotografií z Tibetu a Nepálu
Jana Kouteckého. Koncert zahájil sta-
rosta Milan Český, který mimo jiné
uvedl: „...V dnešní stále rychleji se
globalizující společnosti nelze vidět to,
co se děje na druhém konci světa, jako
něco, co se nás netýká a je pro nás tak-
říkajíc neuchopitelné... Jsem přesvěd-
čen, že porušování lidských práv v kte-
rékoliv zemi je nutné chápat tak, jako
že se jedná o bezprostřední ohrožení
naší vlastní svobody...“

Finanãní pfiíspûvek na pfiemûnu topného
zdroje na území hl. m. Prahy v roce 2000

Zpûváãci z M· Jeseniova

Při vítání občánků na naší radnici již několik let pomáhají zpěváčci z MŠ Jeseniova 4. Pa-
ní učitelka Romanová, která také vede na zdejší školce pěvecký sbor, vodí několikrát do
měsíce své svěřence na pohostinské vystoupení do obřadní síně. Zdeňkovi, Míše, Michal-
ce a Matějovi se zpívání i tentokrát moc povedlo. Text a foto Michala Púčiková

Bazar pro âeãensko na jarovské fafie

Víte, kdo jsou to STUNTS ?

Dal‰í DNY pro TIBET

Koncert na podporu Tibetu - Je to na‰e vûc
Možná také jako odpověd jednomu pánovi, který se ne-
chal v médiích slyšet, že starost o Tibet není naše věc,
přišlo na Vítkov přes 1600 převážně mladých lidí, aby
vyjádřili svou podporu lidu okupovaného Tibetu. Všech-
ny kapely hrály bez nároku na honorář a jak nám sdělil
jeden z organizátorů S. Penc, část výnosu ze vstupného -
přes 80 000 Kč byla již předána nadaci Potala, která spo-
lu s dalšími obč. sdruženími koordinuje pět programů
přímé finanční podpory: 1) Podpora tibetské dětské SOS
vesničky v Dharamsale, 2) Podpora studia tibet. studentů
v ČR, 3) Podpora bývalých polit. vězňů, 4) Podpora ti-
betských klášterů a 5) Podpora tibet. mnichů a mnišek.
V pochmurných prostorách bývalého Gottwaldova mau-
zolea hrály proti totalitě stálice české nezávislé scény ja-
ko MCH Band, ECHT!, Vladimír Merta s Janou Lewi-
tovou, Iva Bittová, Jiří Stivín (foto), Jablkoň, Zuzana
Navarová a mnozí další. Ve vedlejším sále proběhla vý-
stava fotografií svědčících o násilné asimilaci Tibeťanů,
bylo zde možné získat informace o porušování lidských
práv, zhlédnout film na podobné téma a také si koupit
knížky nebo vonné tyčinky.

Stáňa Peričová a Michala Púčiková, foto S. Peričová

Jaroslav Tomsa (vpravo) se na radnici kromě starosty Milana Českého pozdravil
i se členem našeho zastupitelstva Pavlem Augustou (vlevo)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Jarově přišel s dobrým nápadem.
Od čtvrtka do pátku 10. 3. shromažďoval zachovalé a prodejné věci, které zde pak
mohli v sobotu 11. 3. zakoupit četní zájemci a přispět tak nadaci Člověk v tísni.
Získaná částka pomůže doplnit potravinami a hygienickými potřebami další konvo-
je, které jsou určeny pro čečenské uprchlické tábory.



Vzniku 1. výtvarného salonu, který se bude konat
v září 2000 v prostorách výstavní síně
ATRIUM v Čajkovského ulici, předcházela
myšlenka oživit tradici klasických „salonů“
a seznamovat jejich prostřednictvím s tvor-
bou inspirovanou a vznikající na Praze 3.
Obyvatelé i návštěvníci naší městské části tak
budou mít jedinečnou možnost pravidelného set-

kávání se s výsledky práce široké škály výtvarných uměl-
ců zde bydlících, pracujících či studujících.
Podrobnější informace o účasti na 1. Žižkovském výtvar-
ném salonu, který se bude konat pod záštitou starosty 

M. Českého, uveřejníme v příštím čísle, lze je získat na Od-
boru pro kulturu a styk s veřejností ObÚ P-3 nebo přímo 
v ATRIU, Čajkovského 12.

1. ÎiÏkovsk˘ v˘tvarn˘ salon
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Z  H I S T O R I E  N A Š I C H  Š K O L
Dne 7. března  uplynulo 150 let od  narození prvního československého prezidenta, muže, k jehož
poctě přijal parlament roku 1930 zcela neobvyklý zákon: T. G. Masaryk se zasloužil o stát.

Masaryk patří k nejvýraznějším a do značné míry i nejvýji-
mečnějším osobnostem českých moderních dějin a snad
i proto se okolo něj nakupily četné legendy a mýty. Ty
nejrozšířenější a nejhouževnatější stvořily „tatíčka Masary-
ka“ a i když jim nelze upřít upřímný cit, jsou na hony vzdále-
ny skutečné Masarykově osobnosti i historickým realitám
doby. Masaryk byl totiž sice - především v dobách první re-
publiky - většinou národa nesporně ctěn a milován, ale stejně
tak měl vždy řadu odpůrců, hlavně z řad krajní pravice i levi-
ce. Svědčí o tom ostatně i výsledky prezidentských voleb -
v roce 1920 získal Masaryk z 411 hlasů v parlamentu 284,
v roce 1927 dokonce jen 274 hlasů.
Masaryk byl vždy především nekompromisní bojovník, ne-
bral ohled na osobní následky či na veřejné mínění a neo-
chvějně stál za poznanou pravdou, třeba zcela osamocen. Od
studentských let se ve své vědecké práci zabýval tehdy tabui-
zovanými tématy - sociálními problémy, prostitucí a sebe-
vraždou, které se věnoval ve své habilitační práci.
V roce 1883, kdy zpochybnil pravost Rukopisů, se na něj
snesla doslova smršť útoků české „vlastenecké“ společnosti.
Mezi národovci se stal odpadlíkem - zrádcem. Zatímco však
ve sporech o Rukopisy se na jeho stranu časem přidali ales-
poň někteří vědečtí kolegové (J. Gebauer, J. Goll, O. Hostin-
ský), roku 1899 v tzv. Hilsneriádě zůstal zcela osamocen. Za-
sadil se tehdy o revizi procesu Žida Leopolda Hilsnera,
odsouzeného za rituální vraždu křesťanské dívky v Polné.
Antisemitské podhoubí českého i německého národa v čes-
kých zemích propuklo v plné síle a proti Masarykovi byla
uspořádána nevybíravá štvanice ohrožující i bezpečnost jeho
rodiny. Postavili se proti němu dokonce i jeho studenti na
pražské univerzitě. Přesto Masaryk ve svém odsouzení anti-
semitismu neustoupil ani o píď.
Právě jeho vědecká, žurnalistická, politická, ale především
morální autorita mu pak ve válečných letech v exilu pomohla
navázat úzké kontakty s nejvyššími představiteli dohodových
států a USA a položit základy samostatného československé-
ho státu.
A právě jeho morální síla a vztah k pravdě ho činí v celých
našich dějinách tak výjimečným a především v nich spočívá
jeho odkaz nám i dalším generacím. Pavel Augusta

Vznik pražských Olšanských hřbitovů souvisí s morovu epidemií v letech 1678 až 1680, kdy dosavadní pohřebiště již přestala kapacitně
vyhovovat. Po zakoupení pozemků mimo městské hradby, na území tehdejší osady Volšany, byl proto roku 1680 vysvěcen nový morový
hřbitov. Původně hřbitovní kostel sv. Rocha, zasvěcený morovým patronům, byl dokončen v roce 1682. Potřebám stále rostoucího města
odpovídalo i postupné rozšiřování až do dnešní podoby, kdy Olšanské hřbitovy tvoří 10 hřbitovů zádušních, 2 obecní a 1 židovský o cel-
kové rozloze přes 50 hektarů. Nedílnou a ne-
opomenutelnou součástí je bohatá zeleň,
o kterou se stará Správa pražských hřbitovů.
V Technickém oddělení nám referentka péče
o zeleň Martina Šimáčková poskytla důležité
informace týkající se jak současného stavu,
tak i plánů do budoucna, konkrétně projektu
komplexní rehabilitace zeleně.
V nejstarší části (1. - 5. hřbitov) se stáří dře-
vin shoduje s datem založení, přičemž syste-
matická a intenzivní údržba včetně zdravot-
ní probírky (prořez, asanace, zmlazování),
která by ochránila takto staré dřeviny a je-
jich okolí před chorobami a škůdci či napra-
vovala nejrůznější mechanická poškození,
se bohužel až do roku 1998 neprováděla.
Řešily se jen ty nejkrizovější případy. Výz-
namnější doložitelná koncepce na obnovu
zeleně je z roku 1973, ale k realizaci již ne-
došlo. Nový projekt, zpracovaný až v roce
1997, prošel úspěšně složitým schvalovacím
řízením a v roce 1998 byla na II.- IV. hřbito-
vě zahájena jeho realizace. V projektu od-
borné firmy vzešlé z výběrového řízení jsou
přesně zaneseny všechny stromy a u každé-
ho zvlášť je formou podrobné tabulky vyhodnocen jejich celkový zdravotní stav a vitalita. Účelem projektu bylo stromy, jejichž stav byl
v dendrologickém průzkumu označen jako nejhorší a nevyhovující, tzn. že jsou napadeny houbovými chorobami, suché, v havarijním
stavu a silně ohrožují návštěvníky hřbitova, pokácet. Přihlíželo se i ke vzdálenostem mezi dřevinami, které bývají často malé a stromy si
neúnosně konkurují. Stromy proschlé, napadené nebo mechanicky poškozené, ale s možností ozdravení, byly navrženy k prořezu, ke
konzervaci, k dožití. Důležitou součástí projektu je také obnova, tj. navržení nové výsadby, která právě probíhá. Po dokončení bude vy-
sázeno celkem 150 nových dřevin.

Nyní je připraveno také ozdravení dalších hřbitovů, přede-
vším VI., tj. plochy o necelých 3 hektarech. Hotový pro-
jekt je ve schvalovacím řízení na Pražském ústavu památ-
kové péče, souhlas musí dát také Odbor životního
prostředí, odd. zeleně MHMP i OZOP ObÚ Praha 3. Po-
kud vše dobře dopadne, bude se realizovat na jaře tohoto
roku. K původním, dnes nevyhovujícím monokulturám
přibude petřejší druhová skladba odolnějších dřevin, např.
jeřáb, bříza, jasan, jírovec červený, platan, lípa zelená či
keřové skupiny. Na postupné omlazení čekají také početné
aleje, jejichž obnova je rozdělena do 6 etap tak, aby stáří
jednotlivých dřevin bylo odlišné.
Zdejší Technické oddělení také celoročně řeší stovky stíž-
ností, týkajících se jak nesouhlasu s kácením stromů (vět-
šinou z neinformovanosti), tak i požadavků na jejich od-
stranění. Všechny je třeba posuzovat v širších
souvislostech, se znalostí věci. Jen tak lze najít optimální
kompromis, který uspokojí obě strany. Na závěr je třeba
zdůraznit, že snahou a cílem všech zúčastněných je uvést
tyto zelené plíce Prahy do takového stavu, který by pro-
spěl jak nám současníkům, tak i příštím generacím.

Eva Horníčková, foto Martina Šimáčková

Usnesením obecního zastupitelstva, pod vedením starosty města Žižkova p. Gustava
Žáka, ze dne 2. 11. 1904 a 23. 6. 1905 bylo rozhodnuto postavit na Perštýnově náměstí
(v r. 1952 přejmenováno na náměstí Barikád) novou „VI. obecnou dívčí školu“. Plány
zpracovala technická kancelář městského úřadu a stavba byla zadána stavitelům Matějov-
skému a Domkovi. Započata byla v září 1905 a svému účelu předána 1. 9. 1907.
Školní rok 1907/8 začal 16. 9. 1907 a slavnostní vysvěcení školy farářem Josefem Stie-
bingrem se konalo 20. 10. Později byla škola kvůli nedostatku místa, neboť neustále vzrů-
stal počet obyvatel Žižkova, rozšířena ještě o další třídy v domech čp. 1132 a čp. 400 na
Komenského náměstí. V domě čp. 1132 bylo adaptováno 14 místností k vyučování, ředi-
telna, sborovna, 2 kabinety, byt pro školníka a 2 třídy mateřské školy. I přes toto opatření
byly např. třídy ve školním roce 1910/11 přeplněny, neboť podle normy učebny stačily
pouze pro 29-31 žáků, ale učilo se v nich 50-60 žákyň. Ve školním roce 1914/15 byla
školní budova na Perštýnově náměstí dočasně přeměněna na lazaret a dívky byly přemís-
těny do budovy na náměstí Komenského. Po válce byla škola přestěhována zpět.
Za dobu své existence prošla škola různými organizačními změnami podle jednotlivých
školských reforem a také ji začali navštěvovat i chlapci. V současné době se zde učí pod-
le vzdělávacího programu „Základní škola“.
Vzhledem k tomu, že tato školní budova patří mezi starší objekty, je nutné provádět pravi-
delné údržby. Při stavebních úpravách v roce 1997-1999 bylo zrekonstruováno sociální
zařízení pro dívky a chlapce, školní jídelna vybavena novým nábytkem, přebudována
školní kuchyně, zmodernizovány sprchy. Do budoucna škola plánuje další rekonstrukce
a modernizace - např. nákup nového nábytku do učeben, přestavbu půdních prostor na ka-
binety, vybavení počítačové učebny moderními počítači a také nové byty pro učitele. No-
vě vybudované hřiště ve vnitrobloku se využívá při hodinách tělesné výchovy i školní
družinou, k dispozici je i cvičná kuchyňka a malý školní pozemek. V budově školy se po-
dařilo zřídit malou keramickou dílnu, která slouží jak pro výuku, tak i pro mimoškolní
činnosti. Žákovská knihovna je pravidelně doplňována novými knihami. Škola se účastní
různých olympiád, sportovních turnajů a soutěží.

Mgr. Helena Vavrušková, OKSV, foto Stáňa Peričová

Před 80 lety - 30. března 1920, schválili
poslanci čs. parlamentu státní vlajku teh-
dejší ČSR, která je i dnes vlajkou České
republiky. Tento den lze tedy považovat za
narozeniny vlajky našeho státu. Cesta
k jejímu vzniku však nebyla nijak přímo-
čará. Provázela ji řada úvah, návrhů i spo-
rů a dokonce se k jejímu autorství hlásí
několik osob. Když 28. října 1918 vznikla
samostatná republika, staly se jejími pro-
zatímními státními symboly znak a vlajka
Českého království. Bylo však zřejmé, že
nový stát potřebuje nové symboly, a tento
úkol byl svěřen speciální komisi. K jejím
členům patřil také úředník archivu min.
vnitra Jaroslav Kursa. Členové komise se
shodli, že počet barev na vlajce je třeba
rozmnožit a že další barvou bude modrá.
Pak už šlo jen o to, v jaké podobě ji na
vlajku umístit. Z mnoha návrhů zvítězil
návrh Kursův ze 4. 7. 1919. Na jeho kres-
bě byl mezi bílý a červený pruh dosavadní
české vlajky vložen od žerdi modrý klín,
který původně sahal do jedné třetiny délky
vlajkového pole. Začátkem listopadu 1919 byla tato vlajka předložena Národnímu shro-
máždění, ale kupodivu zde narazila na odpor a protestovala proti ní i veřejnost. Návrh byl
proto komisi vrácen k přepracování, které spočívalo v tom, že klín byl prodloužen do po-
loviny délky vlajky. V této úpravě byla vlajka spolu se státními znaky a prezidentskou
standartou znovu projednávána v parlamentu 30. 3. 1920. I tentokrát vyvolala kritickou
diskusi, v níž se mluvilo dokonce i proti klínu. Schůze parlamentu musela být až do vyře-
šení sporných otázek přerušena, ale ve večerních hodinách byly nakonec všechny předlo-

žené návrhy - tedy i vlajka -
schváleny. Zákon pak byl uve-
řejněn ve sbírce zákonů a naří-
zení z 22. 4. 1920 pod č. 252
a pod barevným vyobrazením
vlajky, které je přílohou Sbírky,
je uvedeno Kursovo jméno.
(K autorství se přihlásil v roce
1966 také malíř Jaroslav Jareš.
Jeho návrh, shodný s dnešním
vzhledem naší vlajky a pochá-
zející snad už z roku 1918, byl
však nalezen v jeho soukro-
mém archivu až v roce 1933.)
Jaroslav Kursa (1875-1950) byl
gymnasijním profesorem děje-
pisu a češtiny, později vstoupil
do služeb archivu místodržitel-
ství (později min. vnitra), kde
pracoval až do svého penziono-
vání. Bydlel v Boleslavské ulici
v Praze XII. - tedy v dnešní
Praze 3. dr. Ludvík Mucha

Základní ‰kola nám. Barikád ãp. 1100

TOMÁ· GARRIGUE MASARYK

Komplexní rehabilitace zelenû na Ol‰ansk˘ch hfibitovech

Živý jasan záměrně zahubili majitelé blízkého hrobu...

V důsledku havarijního stavu se v dosud neošetřené části hřbitova zřítila divoká třešeň

Osmdesátiny na‰í státní vlajky

Dva z mnoha návrhů (v barvách bílé, modré
a červené, ČS v barvě žluté) - autorem byl
M. R. Štefánik. 

Originální kresba autora státní vlajky
Jaroslava Kursy z roku 1920
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Vážení spoluobčané,
v roce 2000 je uskutečněna mimořádná úprava zákona 117/1995
v platném znění, podle kterého se přiznávají dávky státní sociální
podpory. Změna je zakotvena v zák. 360/1999, který vyšel sbírkou
zákonů částka 111 strana 7688 přechodná ustanovení článek XV.
odst. 2 a 3.
● V čem je mimořádná úprava výše zmíněného zákona ?
1. v dokládání příjmů k výpočtu dávek za období od 1. 4. do 30. 6.

2000
2. v období platnosti žádostí, které se prodlužuje z 31. března do

30. června
To znamená, že při rozhodnutí o nároku na sociální příplatek, příspě-
vek na bydlení se v době od 1. 1. do 30. 6. 2000 vychází ze stejného
rozhodného příjmu, a to z příjmů za čtvrté čtvrtletí roku 1999. Veške-
ré příjmy například ze závislé činnosti nebo dávky sociální podpory,
nemocenské dávky a podobně, které byly žadatelům zaúčtovány nebo
vyplaceny v prvním čtvrtletí 2000, se pro tyto dávky nepoužijí, proto-
že toto čtvrtletí se jako rozhodné období výjimečně vynechává.
● Co z toho vyplývá pro žadatele ?
Osoby, které mají již požádáno od 1. 1. 2000 nebo si požádají od 1. 4.

2000 o jednu z výše uvedených dávek, nebudou předkládat potvrzení
o příjmech za první čtvrtletí roku 2000, neboť pro stanovení nároku na
uvedené dávky v období od 1. 4. 2000 do 30. 6. 2000 se použije zcela
výjimečně příjem za 4. čtvrtletí roku 1999, stejně tak, jako tomu bylo
v 1. čtvrtletí roku 2000.
Platnost již podaných žádostí o sociální příplatek a příspěvek na byd-
lení s nárokem od 1. 1. 2000 bude automaticky prodloužena do 30. 6.
2000 včetně výše a výplaty dávek.
Nové žádosti o dávky budete dokládat až po 1. 7. 2000
s potvrzenými příjmy za 2. čtvrtletí roku 2000 a dále pak budete čtvrt-
letně dokládat příjmy za následující období až do 30. 6. 2001. Od
1. 7. 2001 budete podávat novou žádost, která bude platit do 30. 6. ná-
sledujícího roku.
● To jsou všechny změny, které se týkají dávek státní soci-

ální podpory ?
Změny, podle zákona 360/1999, se z části týkají ještě dvou zvláštních
dávek, a to sociálního příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné
energie a sociálního příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného.
● V čem se liší ?
Ke zvláštním sociálním dávkám - příspěvku k vyrovnání zvýšení cen

tepelné energie a k vyrovnání zvýšeného nájemného je nutné pro ná-
rok od 1. 4. 2000 podat žádost. U žádosti o sociální příspěvek k vy-
rovnání zvýšeného nájemného včetně potvrzení o úhradě nájemného
a potvrzení o výši základního nájemného a jeho změně proti výši plat-
né ke dni 1. 6. od vlastníka domu za předešlé čtvrtletí, tj. leden až bře-
zen 2000.
● Jak se budou dokládat příjmy k těmto dvěma dávkám ?
Stejně jako k příspěvku na bydlení a sociálnímu příplatku. Osoby,
které mají již požádáno od 1. 1. 2000 nebo si požádají od 1. 4. 2000
o jednu z výše uvedených dávek, nebudou předkládat potvrzení o pří-
jmech za 1. čtvrtletí roku 2000, neboť pro stanovení nároku na uvede-
né dávky v období od 1. 4. 2000 do 30. 6. 2000 se použije zcela výji-
mečně příjem za 4. čtvrtletí roku 1999, stejně tak, jako tomu bylo
v 1. čtvrtletí roku 2000.
● Jaké povinnosti zůstávají žadateli a příjemci dávek ?
Ostatní podmínky a povinnosti pro žadatele zůstávají beze změn. Jed-
ná se zejména o povinnost a odpovědnost oprávněné osoby písemně
ohlásit příslušnému správnímu orgánu do 8 dnů všechny změny ve
skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo
výplatu. Ludmila Nováčková, vedoucí Odboru státní sociální podpory

Milí čtenáři, 
správně jste uhodli, že fotografie po-
mníku Karla Havlíčka Borovského
otištěná v minulém čísle pochází
z Chicaga v USA. Socha nadšeného
učitele lidu a velkého publicisty byla
zásluhou tamní krajanské obce odlita
v Maškově umělecké slévárně v Pra-
ze-Karlíně v roce 1909 a na výběžku
do Michiganského jezera v Douglas
parku odhalena 30. 7. 1911. Další
kopie jsou kromě Prahy v Havlíčko-
vě Borové a ve Vysokém nad Jizerou
(foto). Originál od kutnohorského
rodáka S. Strachovského vytesaný
bratry Ducháčkovými (podstavec
vyrobil T. Šídlo z Kutné Hory) byl
odhalen roku 1883 před Vlašským
dvorem v Kutné Hoře.

Děkujeme za všechny došlé odpově-
di a ke knižní výhře, kterou je možné
si v redakci vyzvednout vždy
v pondělí od 9 do 18 h, blahopřeje-
me Janetě Křovákové, Jaromíru
Němcovi a Ing. Janu Liškovi.

redakce, foto J. Křováková

Pod záštitou MK ČR se již
pošesté připravuje na 21. 6.
Svátek hudby. K účasti
a pořádání této akce jsou
zváni hudebníci všech žán-
rů, národností a stupňů do-
vedností, pořadatelé, hu-
dební instituce, správní
orgány a hudbymilovná ve-
řejnost. Koncerty pro-
běhnou na náměstích, v parcích,
ulicích, zahradních restauracích, v dět-
ských domovech, v domovech důchodců,
v nemocnicích ...
Jde o nekomerční festival - jeho účelem
není „vydělat“, ale mít radost a těšit se

z hudby. Umělci vystoupí bez nároku na
honorář a koncerty budou pří-

stupné zdarma. Hlavní pořa-
datel - Evropský Svátek hud-
by - ČR, Rámová 4, 110 00
Praha 1, 
tel. 24 818 397, 
i n f o @ s v a t e k h u d b y. c z ,
www.svatekhudby.cz - nabízí
další informace a přijímá při-

hlášky k účasti - UZÁVĚRKA je 10.
5. 2000. Zájemci z řad hudebníků i pořa-
datelů! Své koncertní vystoupení v naší
městské části nahlašte na Odboru pro kul-
turu a styk s veřejností ObÚ, Havlíčkovo
náměstí 9, P-3. -sp-

Domovní tablo - přehled uživatelů bytů s označením
podlaží a čísel bytů umístěný v přízemí vícepodlažní-
ho domu je důležitou pomůckou zvláště pro poštovní
doručovatele. Jeho užitečnost potvrdí i ti, kdo okusili
nežádoucí anonymitu mnohých domů. Bydlíte-li na
Praze 3 v obecním domě, možná jste si nového do-
movního tabla povšimli. Správa komunálního majetku
Praha 3 a.s. totiž v uplynulých týdnech nová domovní
tabla instalovala a organizačně zabezpečila jejich bu-
doucí potřebné aktualizace v téměř 500 vícepodlaž-
ních domech, které pro M. č. Praha 3 spravuje. Napo-
mohla tak úsilí pošty Praha 3 o další zkvalitňování
doručovací služby. Dokonalosti se dosahuje malič-
kostmi, ale dokonalost rozhodně není maličkost. Proto
také o nenápadném, ale užitečném počinu SKM píši.

Tomáš Roubal, 
člen Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3

� PES - štěně, kříženec němec-
kého ovčáka, 2 měsíce starý,
ponechán v tramvaji na Vinohra-
dech
� PES - německý ovčák, osmi-
letý, nalezen na Žižkově
� PES - německý ovčák,
přivázán u sloupu, na krku měl
taštičku s očkovacím průkazem
a s lístečkem se jménem Brit
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. 

Nestává se tak často, aby k nám přijela hrát pravá nefalšovaná moravská „cimbálovka“. A když už, tak dá se říci přímo ta nejlepší! Ve čtvr-
tek 9. 3. předvedl široký rejstřík svého repertoáru soubor HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Ani oni si před koncer-
tem nebyli jistí, jak je přijme nové, neznámé publikum, i když vyprodaného Žižkovského divadla. Ovšem hned Bílinské písně nebo sklad-
by z Bartošovy sbírky ukázaly, že Pražáci lidové muzice a Hradišťanu „rozumějí“. Následovaly skladby z velehradského kláštera ze
17. století, jak je zapsal cisterciánský mnich, písně z dob napoleonských válek, vagantské, písně ženácké... Hradišťan, jehož domovem je
Uherské Hradiště, představil také skladby z CD „O slunovratu“ - zhudebnělé verše Jana Skácela a lidovou poezii. Uvedení již známého
„hitu“ Modlitba za vodu kvitovalo pub-
likum s velkým potěšením, stejně tak
i skvělý výkon zpěvačky Alice Holubo-
vé, která velmi skromně přicházela na
pódium, aby dodala některým písním
půvabně tesknou atmosféru...
Po koncertu už ani nepřekvapí dobré
umístění Hradišťanu právě s Alicí Holu-
bovou v konkurenci kapel nejrůznějších
žánrů v hudební hitparádě Rádia 1 „Vel-
ká sedma“. Stejně tak i nominace na ce-
nu novinářů „Žlutá ponorka“, která byla
udílena v březnu v Arše.
Při posledním přídavku - písni „prosla-
vené“ V. Mečiarem Spánem bohem,
idem od vás... se k Hradišťanu naprosto
nečekaně, unisono a velmi citlivě připo-
jilo téměř celé hlediště. Jiří Pavlica se
hned poté svěřil: „Mám velkou radost,
že v Praze ‘umějí také zpívat’.“ A na zá-
věr připojil, že se Hradišťan těší na další
setkání. My určitě také.

Text a foto Stáňa Peričová

● 0. kategorie - bez postupu do vyššího kola
Ocenění: T. GSÖLLHOFFEROVÁ ZŠ nám.
Jiřího z Poděbrad, H. TRUCHLÁ ZJŠ Lupá-
čova, G. VYTISKOVÁ ZŠ J. Seiferta
● 1. kategorie - Ocenění s postupem:
D. LUSTIG ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic,
M. NOVOTNÁ ZUŠ Štítného, J. ŘÍHA
ZŠ Chelčického
Čestné uznání: J. NOVÁK ZŠ K Lučinám,
T. SUŠÁNKA ZJŠ Lupáčova, B.
SVOJTKOVÁ ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
● 2. kategorie
Ocenění s postupem: I. GLASEROVÁ ZJŠ Lupáčova,
M. KAŠÍK ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Ocenění bez postupu: H. JINGROVÁ ZŠ Perunova, Čestné uzná-
ní: V. BLAŽEK ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, V. JIROŠOVÁ
ZJŠ Lupáčova, J. LUKÁČOVÁ ZŠ K Lučinám, D. PAUZOVÁ
ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, dramatický kroužek ZŠ Perunova
● 3. kategorie
Ocenění s postupem: M. BORECKÁ ZŠ Jeseniova, M. HOŠNOVÁ
ZJŠ Lupáčova, N. STANOVÁ Gymnázium Sladkovského

Čestné uznání: V. NOVÁ ZUŠ Štítného,
T. RYŠAVÁ ZUŠ Štítného, J. SÝKORA
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, Š. VRKOČOVÁ
ZŠ J. Seiferta
● 4. kategorie
Ocenění s postupem:
D. HODANOVÁ ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,
T. SVOBODOVÁ ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic,
B. VALENTOVÁ ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Čestné uznání: H. BARTOŠOVÁ Gymnázi-
um Sladkovského, J. HLAVATÁ ZŠ Havlíč-
kovo nám., P. PRAŽÁK ZJŠ Lupáčova,

V. ŠTĚPÁNEK ZŠ Perunova, A. STŘÍŽEK ZŠ Jeseniova
Děkujeme všem učitelům a rodičům, kteří se velmi pečlivě věnova-
li přípravě recitátorů na tuto soutěž.
Městské kolo recitační soutěže Pražské vajíčko 2000 se koná
v DDM Praha 8, Přemyšlenská 1102: 1. a 3. kat. sobota 15. 4.,
2. a 4. kat. neděle 16. 4. 2000.
Oceněným blahopřejeme a postupujícím do Městského kola
Pražského vajíčka 2000 přejeme hodně úspěchů !

Marta Valentová, Odbor pro kulturu a styk s veřejností

Městská část Praha 3 ve spolupráci s Malaché, o.p.s. vyhlašují 3. ročník soutěže pro začínající básníky a literáty

„ S ei fertova  Praha“
Soutěž se koná pod záštitou starosty M. č. Praha 3 a uskutečňuje se k uctění památky Jaroslava Seiferta.
● Do soutěže se mohou přihlásit všichni občané České republiky ve věku od 15 let.
● Soutěž je vyhlašována v oboru původní poezie a prózy na téma „dětství“: A - poezie, B - próza ... I. kategorie - do 25 let, II. kate-

gorie - od 25 let.
● Do soutěže může autor přihlásit dosud nepublikované jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu max. 150 veršů a prózu max. v rozsahu

10 stran (velikosti A4) strojem nebo na počítači psaného textu.
● Texty (neoznačené jménem nebo jinými osobními údaji) psané strojem ve 4 vyhotoveních označené písmenem a kategorií budou

zaslány na adresu: Obvodní úřad Praha 3, oddělení kultury, Mgr. Helena Vavrušková, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3. Součástí
zásilky bude označená obálka stejným způsobem jako texty, ve které bude uložena adresa autora - jméno a příjmení, datum narození,
adresa bydliště, v případě studentů i název a adresa školy.

● Uzávěrka soutěže - 15. 6. Účastníci budou vyrozuměni do 31. 8. o svém umístění. Hodnocení provede odborná porota, ceny budou ví-
tězům slavnostně předány v září. Mgr. Helena Vavrušková, OKSV

Kdo mû chce?

Upozornûní pro Ïadatele a pfiíjemce dávek státní sociální podpory

Havlíãek jiÏ naposledy

Evropsk˘ svátek hudby v âR

Nová domovní tabla
nenápadn ,̆ ale uÏiteãn˘ poãin SKM Praha 3

�

P R A Î S K É  V A J Í â K O  2 0 0 0  

Lidová písniãka má v Praze stále své pfiíznivce

�

Již jsme si zvykli, že Palác Akropolis přináší do Žižkova a celé Prahy ducha hudby a umění bez žánrových škatulek, jazykového omeze-
ní a že se stává nejen českou kolébkou world music, ale hlavně kulturním stánkem, sbližujícím lidi všech etnik. V neděli 9. 4. dojde opět
k mezikulturálnímu setkání čínské pěvkyně F. Song a českého hudebního souboru Sluneční orchestr.
F. Song studovala tradiční pekingskou operu, což znamená vypilovávání dechových a hlasových technik, práci s myslí a pohybem. Ne-
pěvcům přijde asi zvláštní technika vydávání zvuku ze zátylku přes temeno hlavy nebo cvičení a koncentrace energie qi a dechu v dolní
části břicha. Song během svého pobytu v zahraničí improvizovala s jazzovými i klasickými hudebníky a její projekty byly oceňovány.
Sluneční orchestr je zase 3členným tělesem výjimečných muzikantů: Miloš Vacík (bubny, etnické bubny), Aleš Kudela (soprán saxofon,
klarinet, flétny) a Fredrik Janáček (kontrabas, kytara, mandolína).
Koncert, nazvaný podle období čínského lunárního kalendáře, přinese program tibetských, mongolských, korejských a japonských lido-
vých písní s etnojazzovou hudbou Slunečního orchestru. Jasnoucí svit, Čching-ming, vyjadřuje zlom zimního šera do světla jara a léta,
probuzení přírody a veškerenstva. Obilné deště jsou zase příslibem lidskému rodu, že se urodí, zaprší-li. Motiv vitality lidového umění se
tak ponese celým nedělním večerem, uslyšíme jej ze zpěvu a hudby, uvidíme jej na scénografii i v čínských kaligrafiích, ucítíme jej snad
i kdesi v sobě. Mgr. Ondřej Horáček

Mezi Jasnoucím svitem a Obiln˘mi de‰ti

V¯SLEDKOVÁ L ISTINA
Obvodní kolo recitační soutěže Pražské vajíčko se konalo 7. a 9. 3. v KVS TROJKA. Přihlásilo se 109 recitátorů ze všech 12 zákl. škol
M.č. Praha 3, Gymnázia Sladkovského nám. a ZUŠ ve Štítného. Odborná porota při hodnocení nestanovovala pořadí recitátorů, ale pro
postup do vyššího kola doporučila vždy 2-3 nejlepší vystoupení.

Hudebníci, nabídka pro vás!
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Motoristy jistě v loňském roce potěšilo otevření nové čerpací stanice fy Medos na Vino-
hradské třídě, jejíž součástí jsou i podzemní garáže a povrchová parkovací stání. V závěru
roku stavební odbor ObÚ Praha 3 povolil jejich užívání, a tak v této oblasti přibylo téměř
250 parkovacích míst, z toho 50 v úrovni vozovky pro běžný provoz. Kolaudace však by-
la povolena s výhradou dokončení zeleně podle projektu v začátku jisté vegetační doby.
Potěšitelné tedy je, že do konce dubna oživí okolí čerpací stanice také stromy a keře.

-red-

O K É N KO  P R O  S E N I O RY
Pražští tamburaši vás zvou na JARNÍ KONCERT v sobotu 15. 4. ve
14.30 h v KD Ženské domovy na Smíchově - diriguje Č. Šteffek, na programu
budou známé skladby a písně. Vstupné 20 Kč. Přijďte si zazpívat!

●
Česká filharmonie přichází s velmi hezkou nabídkou - možností zakoupení vstu-
penek s 50% slevou na Velký reprezentativní cyklus koncertů v Rudolfinu, věno-
vaný české symfonické tvorbě. Koncerty proběhnou 22. 3., 5. 4., 19. 4. a 26. 4.,
vstupenky získáte v pokladně Rudolfina v po-pá od 10 do 18 h, tel. 24 893 352.

●
Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje členům a seniorům, kteří v DUBNU

oslaví kulaté narozeniny. Přání všeho nejlepšího patří:
M. Čermákové, D. Křížové, M. Aubrechtové, M. Beranové, S. Čapkovi, 

B. Doktorové, J. Chocholouškovi, L. Lipšové a V. Rendlové

V galerii ATRIA vystavuje oleje a kombinované
kresby (pastel, tuš, akvarel) inspirované sny
a fantazií malíř Petr Hejný (1956), jehož znají
i pravidelní návštěvníci zdejších hudebních veče-
rů. O přízeň se u něho totiž ucházejí hned dvě
múzy najednou - výtvarná i hudební. Jako vio-
loncellista a skladatel se zde nedávno společně
s manželkou Jitkou Vlašákovou a Jaroslavem
Kulhanem představil v Českém violoncellovém
triu. Přestože se již těší na spolupráci s Českou
filharmonií, patří jeho srdce výtvarnému umění.
Na vysvětlenou dodává: „Muzika je pro mě dru-
há kolej, i když mě živí. A kam sám sebe řadím?
Když hraju, tak jsem muzikant, když vystavuju,
tak jsem výtvarník a jsem moc rád, když v mých
obrazech lidé nacházejí i něco jiného, svého.“
Přes 20 výtvarných děl Petra Hejného z posled-
ních deseti let si v žižkovském ATRIU můžete
prohlédnout a vyzkoušet na nich svou fantazii až
do 2. dubna. Text a foto Eva Horníčková

■ Vážení spoluobčané, v této nové rubrice vás bu-
de POLICIE ôR Obv. ředitelství P-3 informovat
o trestné činnosti na Praze 3. A to o případech, kdy
se na zadržení pachatalů významně podíleli obča-

né, i o těch, které jsou mimořádně nebezpečné a při jejichž objasnění také rádi uvítáme
vaši spolupráci.
Krádeže aut obzvlášť ztrpčují život. Jeden pokus o krádež favoritu se díky všímavosti
obyvatel podařilo zmařit, pachatele zadržet a dát do vazby. Dne 20. 2. kolem 0.35 h přije-
li taxíkem do ulice Na Vrcholu dva muži a zastavili vedle zaparkovaného favoritu. Jeden
z nich vytrhl speciálním nástrojem zámek levých předních dveří a poté oba odjeli. Na
místo se vrátili o hodinu později, okolo vozu pouze projeli, zaparkovali opodál a asi
20 min. vyčkávali v autě. Pak jeden z pachatelů do favoritu nastoupil, zasunul klíč do spí-
nací skříňky a pokusil se nastartovat. V tu chvíli je zadrželi pracovníci kriminální služby,
kteří byli upozorněni všímavou ženou, že zde dochází k páchání trestného činu. Dne 22.
2. před pátou hodinou ranní napadlo 6 mužů cizí národnosti zaměstnance baru „12“ na
Koněvově ulici. Několikrát jej udeřili a s namířenou pistolí přinutili lehnout si na zem.
Požadovali otevření sejfu, od kterého však neměl klíče. Poté mu odcizili kasírtašku
s finanční hotovostí, stejně tak i hotovost z provozovny. Dále mu odcizili hodinky a stříbr-
ný náramek, ve skladu ho svázali dvojlinkou a bar opustili. pplk. Jiří Neuwirth, ředitel
■ MĚSTSKÁ POLICIE - V únoru bylo odhaleno 1354 přestupků - 185 proti veřejnému
pořádku, 1169 proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V 10 případech strážníci
zajišťovali místa trestných činů, 5 pachatelů trestných činů omezili na osobní svobodě
a nalezli 3 odcizená vozidla. Provedeny byly 4 kontrolní akce se zaměřením na dodržová-
ní povinností majitelů psů. V ranních hodinách je vykonáván dozor na přechodech pro
chodce před ZŠ ve Vlkově ulici a nám. Barikád. Ve sledovaném období bylo zadokumen-
továno a oznámeno několik nepovolených skládek a vraků motorových vozidel.

Petr Ježek, zást. ředitele obvodu

Start  15. 4. 2000  
Každý závod začíná vždy v sobotu ráno. Lehký mlžný opar se líně zvedá
a vaše posádka nasedá do automobilu. Otáčíte klíčkem a vyrážíte vpřed.
V ruce máte jen jakýsi znak – symbol vedoucí k prvnímu stanovišti. S vámi
vyráží několik desítek dalších aut, aby spolu s vámi a zároveň proti vám pro-
jely v jednom dni záhadnou cestu od stanoviště ke stanovišti. Ale jen jeden
z vás může zvítězit. Nerozhodne rychlost vašeho vozu, ale rychlost vašeho
rozhodnutí. Rozhodněte se proto i teď a pojeďte s námi i proti nám.
Informace a přihlášky: 0602 307 119, 0606 816 041, 2271 1266, 
fax: 734 848, e-mail: tazler@volny.cz

Ionesco opût na prknech ÎiÏkovského divadla
DIK - Divadlo Konzervatoře
vzniklo při hudebně dramatic-
kém oddělení pražské konzer-
vatoře a již desátou sezónu hra-
je v Žižkovském divadle DJC.
Každé pondělí se zde s vervou předsta-
vují posluchači 5. a 6. ročníku v neméně
inspirativních titulech. Jedním z nich je
vrcholné dílo mistra absurdního drama-
tu Eugéna Ionesca - tragikomická ak-
tovka z roku 1962 Král umírá. Ionesco
se na našich pódiích objevoval od 60.
let, ale když v r. 1969 vyšel ve francouz-
ském Figaru jeho článek protestující
proti okupaci Československa, ocitl se
na seznamu u nás zakázaných autorů.
Dnes již jeho avantgardní a novátorské
dramatické metody v našich divadlech
natolik zdomácněly, že je řazen ke kla-
sikům 20. století. Aktovka Král umírá je
o nevyhnutelnosti smrti a o tom, co jí
bezprostředně předchází. Myšlenka na
smrt je totiž součástí Ionescova životní-
ho pocitu, bojí se jí, bere ji vážně a sna-
ží se ji překonat. Právě věčné umění je
mu prostředkem k vítězství člověka nad
jeho nezvratitelným fyzickým zánikem.
Hra o smrti je proto současně i hymnem
na život.
Představitelka první manželky - královny Markéty - Jitka Moučková nám po představení poodhalila něco ze zákulisí: „Král byl pro čle-
na činohry Národního divadla J. Novotného vlastně jeho režijním debutem. Pro onemocnění režiséra Tomšovského jsme museli zrušit
původně plánovanou komedii o Libuši a hledat náhradní titul i režiséra. Pan Novotný se nás ujal, Ionescův text upravil maximálním
zhuštěním dramatických situací, vymyslel kostýmy, doplnil hudbou z útržků Beethovenových symfonií a během dvou měsíců s námi Krále
nastudoval - zkoušeli jsme denně a velmi intenzivně. Na první pohled by se pro nás mohlo toto téma zdát vzdálené, ale my jsme vycháze-
li sami ze sebe, ze svých pocitů ze smrti a toho, jak o ní přemýšlíme. (Teď určitě nemluvím jen za sebe.) Pan režisér nám hodně pomohl
a mnohé usnadnil, protože jako herec pro nás měl maximální pochopení. Pro všechny to byla přínosná herecká studie a cenná životní
zkušenost.“
Jak se představení studentům Konzervatoře povedlo, můžete posoudit i vy - Král se bude v Žižkovském divadle hrát až do června. 
Dáte-li přednost zábavnějšímu žánru, je tu pro vás ještě hudební večer DIK pod názvem Jsme takoví ? Text a foto Eva Horníčková

V Betlémské kapli na Žižkově se již té-
měř 80 let schází pěvecký sbor
JERONYM, který od roku 1955 řídí
a umělecky i lidsky motivuje Jiří Kola-
fa. Absolvoval Pražskou konzervatoř,
na AMU získal titul Mgr. v oborech
klavír, komponování, varhany a řízení
sboru, od šedesátých let učí na pražské
DAMU a FAMU. Kromě mnoha skla-
deb složil čtyři oratoria, pět písňových
cyklů, přes 300 produkcí pro divadlo,
film a televizi u nás i v zahraničí. Dne
26. 2. oslavil Jiří Kolafa 70. narozeniny,
při kterých mu sbor předal znázorněný
praktický dar - obrněné rukavice na sa-
metové podušce. Jak zmínil farář Ch.
Lange, jinak posila tenorů
v JERONYMU: „Kéž mu tato výzbroj
konečně pomůže ukáznit notoricky ne-
poslušné hudební těleso a připravit ho
i na další ‘spanilou jízdu’ do Basileje.“

S. Peričová, foto Martin Potměšil
Pan Miroslav Čvančara z Kubelíko-
vy ulice nám po přečtení článku
o kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

poslal zajímavé doplnění: „V podzemních prostorách kostela se
v prvních letech po druhé světové válce nacházelo i ‘kino’. Určeno
bylo výhradně užšímu kruhu církevních osob, kněžím a studentům
bohosloví. Na programu byly filmy převážně němé a s náboženskou
tématikou, např. Ben Hur (1925), Král králů (1927), Svatý Václav

(1929), snímky dokumentární a přírodopisné: Vatikán, Svatá země, Lourdy a podobně.
Filmy promítal v r. 1946 právě vysvěcený kněz, páter Bohuslav Hlaváč, pozdější duchovní
činitel u sv. Štěpána, u P. Marie Vítězné, u P. Marie pod řetězem aj.“

●

Paní A. Hrbolková z ulice V Horní Stromce nás upozornila na závadu v prostoru
u telefonních budek před Olšanskými hřbitovy: „Před časem tu dělali výkopy pro ka-
nalizaci a na povrchu je dosud vystouplý uzávěr vody, o který snadno může člověk v šeru
přijít k úrazu.“ Na tuto stížnost reagovala D. Kubíčková z Odboru dopravy a energetiky
ObÚ P-3: „Místní šetření jsme provedli 1. 3., tedy v době, kdy již byly provedeny další vý-
kopové práce, takže nemohu posoudit, jak vysoko vodovodní šoupata původně vyčnívala.
Výkopové práce se prováděly vloni, šlo o napojení na vodovodní řád a kanalizaci pro fir-
mu MEDOS - čerpací stanice a podzemní garáže. Zde zřejmě došlo k chybě. Nyní se na
popud Pražských vodáren provádí v celé délce oprava, která by měla být v brzké době
ukončena.“

Pí‰ete nám...

Pumpa u Ol‰ansk˘ch hfibitovÛ bude kompletní

Snové imaginace Petra Hejného

POLICIE informuje

Tajn˘ závod

POZVÁNKA 

DO DIVADLA

Kulatiny sbormistra Jifiího Kolafy

BOHOSLUÎBY v dobû velikonoãních svátkÛ
● Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Jiřího

z Poděbrad
16. 4. 7, 9, 11, 18 h Květná neděle - mše
20. 4. 18 h Zelený čtvrtek - Obřady
21. 4. 15 h Velký pátek - Křížová cesta, 18 h Obřady
22. 4. 19.30 h Bílá sobota - Obřady
23. 4. 9, 11, 18 h Hod Boží velikonoční - mše svatá
24. 4. 7, 9, 11, 18 h Pondělí velikonoční - mše svatá
● Kostel sv. Prokopa, Sladkovského náměstí
16. 4. 9 h Květná neděle
17. 4  8, 17.45, 18 h Pondělí Sv. týdne
18. 4. 8, 17.45, 18 h Úterý Sv. týdne
19. 9. 8, 17.45, 18 h Středa Sv. týdne
20. 4. 8, 19 h Zelený čtvrtek - Mše svatá na památku Ve-

čeře Páně
21. 4. 8, 17, 17.30 h Velký pátek - Den smrti Ježíše Krista
22. 4. 8, 21 h Bílá sobota - Velikonoční vigilie
23. 4. 9.15 h Hod Boží velikonoční - Slavnost

zmrtvýchvstání Páně
24. 4. 9.30 h Pondělí velikonoční
25. 4. 18 h Úterý velikonoční
26. 4. 18 h Středa velikonoční
27. 4. 18 h Čtvrtek velikonoční
● Kostel sv. Anny, Jeseniova ulice
16. 4. 8 h Květná neděle
17. 4. 17 h Pondělí Sv. týdne
18. 4. 17 h Úterý Sv. týdne
19. 4. 17 h Středa Sv. týdne
20. 4. 17 h Zelený čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně
21. 4. 14.30, 15 h Velký pátek - Den smrti Ježíše Krista
22. 4. 18 h Bílá sobota - Velikonoční vigilie
23. 4. 8 h Boží hod velikonoční 

- Slavnost zmrtvýchvstání Páně
24. 4. 8 h Pondělí velikonoční
25. 4. 17 h Úterý velikonoční
26. 4. 17 h Středa velikonoční
● Kostel sv. Rocha, Olšanské náměstí
16. 4. 9, 17 h Květná neděle
18. 4. 17 h Úterý Sv. týdne
20. 4. 17 h Zelený čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně
21. 4. 16.15, 17 h Velký pátek - Den smrti Ježíše Krista
22. 4. 19 h Bílá sobota - Velikonoční vigilie

23. 4. 9, a 17 h Boží hod velikonoční 
- Slavnost zmrtvýchvstání Páně

24. 4. 17 h Pondělí velikonoční
25. 4. 17 h Úterý velikonoční
27. 4. 17 h Čtvrtek velikonoční
● Kostel sv. Vojtěcha, ulice Na Balkáně
16. 4. 9 h Květná neděle
20. 4. 18 h Zelený čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně
21. 4. 18, 18.45 h Velký pátek - Den smrti Ježíše Krista
22. 4. 19.30 h Bílá sobota - Velikonoční vigilie
23. 4. 9 h Boží hod velikonoční 

- Slavnost zmrtvýchvstání Páně
24. 4. 9 h Pondělí velikonoční
● I. sbor Českobratrské církve evangelické,

Prokopova 4
21. 4. 9 h Velký pátek
23. 4. 9 h Boží hod velikonoční
● II. sbor Českobratrské církve evangelické,

Čajkovského 10
20. 4. 19.30 h Zelený čtvrtek
21. 4. 19.30 h Velký pátek - bohoslužby s přijímáním Ve-

čeře Páně 
23. 4. 9 h Boží hod velikonoční s Večeří Páně
● III. sbor Českobratrské církve evangelické,

U Kněžské louky 9
21. 4. 18 h Velký pátek - bohoslužby
23. 4. 9.30 h Boží hod velikonoční - bohoslužby
● Církev československá husitská, nám. Barikád 1
20. 4. 17 h Zelený čtvrtek - bohoslužby s přijímáním Ve-

čeře Páně
21. 4. 17 h Velký pátek - Pašije
22. 4. 17 h Bílá sobota - bohoslužby s přijímáním 

Večeře Páně
23. 4. 9 h Boží hod velikonoční - bohoslužby s přijímá-

ním Večeře Páně
● Bratrská jednota baptistů, Vinohradská 68
21. 4. 19 h Velký pátek
23. 4. 10 h Neděle
23. 4. 7 h - Boží hod velikonoční - Jitřní bohoslužba na

Václavském nám. u sochy sv. Václava

Studenti 6. ročníku odvedli pod režijním vedením Jana Novotného kvalitní práci a sluší se
ocenit, s jakou přesvědčivostí dokázali navzdory svému mládí toto náročné téma ztvárnit
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Pro zdárný průběh je třeba zajistit několik
podmínek:
- uvolnění ulic od parkujících vozidel
- vyčištění chodníků před zahájením KÚK
- úklid prostor kolem stanovišť popelo-
vých nádob.
Uvolnění ulic od parkujících vozidel bude
zajišťovat TSK osazením dopravních zna-
ček B28 (zákaz zastavení) s vyznačením
dne a hodin platnosti.
V případě neuposlechnutí budou vozid-
la ODTAHOVÁNA!

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
PONDĚLÍ: 17. 4., 17. 7., 16. 10.
blok č. 1: Hollarovo nám., Horní Stromky,
Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, n. J.
z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská-
Kouřimská), Soběslavská (Votická-Holla-
rovo n.), Šrobárova, U Vinohr. nemocnice,
U Vinohr. hřbitova, V Horní Stromce

ÚTERÝ: 18. 4., 18. 7., 17. 10.
blok č. 2: Čáslavská, Kolínská, Libická,
Nitranská (Vinohradská-Korunní), Peru-
nova, Řipská (Vinohradská-Korunní),
Slezská (U Vodárny-Jičínská), U Vodárny

STŘEDA: 19. 4., 19. 7., 18. 10.
blok č. 3: Baranova, Bořivojova (Orlická-
Ondříčkova), Jagellonská (Bořivojova-
Radhošťská), Křišťanova, Lucemburská
(Orlická-Jičínská), Orlická, Přemyslovská
(Orlická-Jičínská), Radhošťská, Sudoměř-
ská, Žižkovo nám.

ČTVRTEK: 20. 4., 20. 7., 19. 10.
blok č. 4: Blodkova, Bořivojova (Ondříč-
kova-Kubelíkova), Čajkovského (Ondříč-
kova-Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská
(Milešovská-Bořivojova), Křížkovského,

Laubova, Lucemburská (Milešovská-Boři-
vojova), Milešovská, n. J. z Poděbrad,
Ondříčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pos-
píšilova, Přemyslovská (Milešovská-Or-
lická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo
n., Velehradská, Zvonařova

PÁTEK: 21. 4., 21. 7., 20. 10.
blok č. 5: Bořivojova (U Rajské zahrady-
Kubelíkova), Čajkovského (Kubelíkova-
Sladkovského n.), Havelkova, Chvalova,
Ježkova, Krásova (Seifertova-Kubelíko-
va), Kubelíkova, Lipanská (Bořivojova-
Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského
n., U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova),
V. Nejedlého, Vlkova

PONDĚLÍ: 25. 4. (úterý), 24. 7., 23. 10.
blok č. 6: Blahníkova, Cimburkova, Dali-
milova, Havlíčkovo n., Husinecká, Chel-
čického (Lupáčova-Chlumova), Chlumova
(Chelčického-Prokopova), Jeronýmova,
Kostnické n., Krásova (Seifertova-Husine-
cká), Lipanská (Chelčického-Havlíčkovo
n.), Lupáčova, Milíčova, Orebitská, Pod
Vítkovem, Příběnická, Rokycanova, Řeho-
řova, Štítného, U Božích bojovníků

ÚTERÝ: 26. 4. (středa), 25. 7., 24. 10.
blok č. 7: Basilejské n. (levá strana), Bis-
kupcova (Zelenky Hajského-Želivského),
Blahoslavova, Černínova, Domažlická,
Hájkova, Jeseniova (Želivského-Prokopo-
va), Kališnická, Koldínova, Lukášova, Ma-
lešická (Basilejské n.-U Stadionu), Na Pa-
rukářce, n. Barikád, Ostromečská, Pod
Parukářkou, Roháčova, Rokycanova, Sabi-
nova, Tachovské n., Tovačovského, U Sta-
dionu, U Zásobní zahrady, V Kapslovně,
Zelenky Hajského, Žerotínova

STŘEDA: 27. 4. (čtvrtek), 26. 7., 25. 10.
blok č. 8: Ambrožova, Basilejské n. (pravá
strana), Biskupcova (Želivského-Jesenio-
va), Buchovcova, Jeseniova (Želivského-
Koněvova), Kunešova, Loudova, Na Bal-
káně (Za Žižk. vozovnou-Hraniční), Na
Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohra-
dou), Nad Ohradou, Rečkova, Strážní,
V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vozo-
vnou-Hraniční), Viklefova, Za Žižk. vozo-
vnou (Jeseniova-Kunešova)

ČTVRTEK: 28. 4. (pátek),  27. 7., 26. 10.
blok č. 9: Hraniční, K Lučinám, Křivá,
Luční, Na Balkáně (Hraniční-Spojovací),
Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu,
Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šikmá,
U Kněžské louky, V Domově (Hraniční-
K Lučinám), V Okruží

PÁTEK: 2. 5. (úterý), 28. 7., 27. 10.
blok č. 10: Buková, Habrová, Květinková,
Mezi Domky, Na Chmelnici, Na Jarově,
Na Mokřině, Na Vackově, Osiková,
Pod Jarovem, Pod Lipami, Schöfflerova,
V Jezerách, V Rozkvětu, V Zahrádkách,
Za Vackovem

KAM S PARKUJÍCÍMI AUTY ?
Po dobu úklidu a údržby komunikací
2000, v každé výše uvedené etapě, vám
nabízíme možnost odstavení vašeho auto-
mobilu na bezplatné, hlídané a oplocené
parkoviště u konečné MHD Spojovací dle
otištěné mapky. Jinak se vystavujete ne-
bezpečí, že vaše vozidlo bude odtaženo.
Obvodní úřad Praha 3 a Technická správa
komunikací hl. m. Prahy

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 25. 4.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 3. 4.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 10. 4.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 17. 4.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 25. 4.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 3. 4.
7. Táboritská-zadní trakt/roh Sudoměřská 10. 4.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 17. 4.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 25. 4.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 3. 4.
11. Loudova/Koněvova 10. 4.
12. V Zahrádkách/Květinková 17. 4.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 25. 4.
14. Koněvova/V Jezerách 3. 4.
15. Buková/ Pod Lipami 54 10. 4.
16. Křivá 15 - vedle domu 17. 4.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla,
chemikálie, 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 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

BEZPLATNÉ ODSTAVNÉ
PARKOVIŠTĚ PO DOBU
KOMPLEXNÍ ÚDRŽBY
KOMUNIKACÍ

M.č. Praha 3

Firma KOMWAG, a. s.
Varšavská 12, Praha 2

ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ A ČÁSTÍ VOZOVEK
Četnost úklidu: denně vč. svátků

Ulice: Chodník: Úsek:
Baranova obě strany
Boleslavská obě strany
Bořivojova obě strany Ondříčkova – Lucemburská
Čáslavská obě strany
Hollarovo nám. obě strany
Horní Stromky obě strany
Hradecká obě strany
Chrudimská obě strany
Jagellonská obě strany
Jičínská obě strany
Kolínská obě strany
Korunní severní strana
Kouřimská obě strany
Křišťanova obě strany
Květná obě strany
Laubova obě strany
Libická obě strany
Lucemburská obě strany
Milešovská obě strany
Nám. J. z Lobkovic obě strany
Nám. J. z Poděbrad východní strana
Nám. J. z Poděbrad obě strany Lucemburská - Slavíkova
Nitranská obě strany
Orlická obě strany
Perunova obě strany
Písecká obě strany
Přemyslovská obě strany
Radhošťská obě strany
Řipská obě strany Vinohradská – Korunní
Slezská obě strany Nám. J. z Lobkovic –

U Vodárny
Soběslavská obě strany
Sudoměřská obě strany
Šrobárova severní strana
U Vinohradské nemocnice obě strany
U Vinohradského hřbitova západní strana
Vinohradská – Šrobárova
U Vodárny východní strana
Velehradská obě strany
V Horní Stromce obě strany
Vinohradská obě strany Slavíkova – U Vino-

hradského hřbitova

Votická obě strany
Zásmucká obě strany
Žižkovo náměstí obě strany

ČIŠTĚNÍ PARKŮ
Četnost úklidu: denně vč. svátků

• Náměstí Jiřího z Poděbrad
• Žižkovo náměstí
• Náměstí Jiřího z Lobkovic
• Parčík  Kouřimská
• Park u Vinohradské nemocnice

ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ A ČÁSTÍ VOZOVEK
Četnost úklidu: 1x týdně – vždy v úterý

Ulice: Chodník: Úsek:
Biskupcova obě strany Jeseniova –

V Zahrádkách
Buková obě strany
Habrová obě strany
Hraniční obě strany
K Chmelnici obě strany
K Lučinám obě strany
Koněvova obě strany Hraniční – Spojovací
K Vrcholu obě strany
Křivá obě strany
Křivá II obě strany 
Kunešova obě strany
Květinková obě strany
Luční obě strany
Mezi Domky obě strany
Na Balkáně jižní strana
Na Hlídce obě strany Koněvova – Na Balkáně
Na Chmelnici obě strany
Na Jarově obě strany
Na Lučinách obě strany
Na Mokřině obě strany
Na Rovnosti obě strany
Na Vackově východní strana
Na Vlastním obě strany
Na Vrcholu obě strany
Nad Lukami obě strany
Osiková obě strany
Plavínova obě strany
Pod Jarovem obě strany
Pod Lipami obě strany
Pod Vrcholem obě strany
Schöfflerova obě strany
Spojovací západní strana
Strážní obě strany Koněvova – Na Balkáně
Šikmá obě strany
U Kněžské louky obě strany
U Nákladového nádraží obě strany
V Bezpečí obě strany
V Domově obě strany
V Jezerách obě strany
V Okruží obě strany
V Zahrádkách obě strany
V Zeleni obě strany
Za Vackovem obě strany

ČIŠTĚNÍ PARKŮ
Četnost úklidu: 1x týdně – vždy v úterý

• Hollarovo náměstí
• Soběslavská ulice – komunikační zeleň
• Ambrožova ulice – komunikační zeleň
• Květinková ulice – komunikační zeleň
• Schöfflerova ulice – komunikační zeleň
• V Zahrádkách – komunikační zeleň
• Park  u ZŠ Jeseniova
• Park Na Parukářce

Firma TEST, s. r. o.
Řipská 19, Praha 3

ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ A ČÁSTÍ VOZOVEK
Četnost úklidu: denně vč. svátků

Ulice: Chodník: Úsek:
Blahníkova obě strany
Blodkova obě strany
Bořivojova obě strany U Rajské zahrady -

Ondříčkova
Cimburkova obě strany
Čajkovského obě strany
Dalimilova obě strany
Fibichova obě strany
Havelkova obě strany
Havlíčkovo náměstí obě strany
Husinecká obě strany
Husitská obě strany
Chelčického obě strany
Chlumova obě strany
Italská východní strana

Seifertova –
W. Churchilla

Jeronýmova obě strany
Ježkova obě strany
Koněvova obě strany Tachovské náměstí –

Hraniční
Kostnické náměstí obě strany
Krásova obě strany
Křížkovského obě strany
Kubelíkova obě strany
Lipanská obě strany
Lupáčova obě strany
Milíčova obě strany
Náměstí W.Churchilla obě strany Italská – U Rajské

zahrady
Náměstí W.Churchilla obě strany U Rajské zahrady –

Seifertova
Ondříčkova obě strany
Orebitská obě strany
Pod Vítkovem obě strany
Pospíšilova obě strany
Prokopova obě strany
Prokopovo náměstí obě strany
Příběnická jižní strana
Přibyslavská obě strany
Rečkova obě strany
Rokycanova obě strany
Řehořova obě strany
Sabinova obě strany
Seifertova obě strany
Sladkovského náměstí

obě strany
Slavíkova východní strana
Ševčíkova obě strany
Škroupovo náměstí obě strany
Štítného obě strany
Táboritská obě strany
Tachovské nám. obě strany
U Božích bojovníků obě strany
U Památníku jižní strana
U Rajské zahrady obě strany W. Churchilla –

Havelkova
U Rajské zahrady obě strany Havelkova – Vozová
Víta Nejedlého obě strany
Vlkova obě strany
Zvonařova obě strany

ČIŠTĚNÍ PARKŮ
Četnost úklidu: denně vč. svátků

• Park před FK Viktoria
• Sladkovského náměstí
• Kostnické náměstí
• Záhon Táboritská
• Vnitroblok Bezovka
• Náměstí W. Churchilla
• Škroupovo náměstí
• Havlíčkovo náměstí

ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ A ČÁSTÍ VOZOVEK
Četnost úklidu: 3x týdně – vždy v pondělí,

ve středu a v pátek
Ulice: Chodník: Úsek:
Basilejské náměstí obě strany
Biskupcova obě strany Zelenky-Hajského –

Želivského
Blahoslavova obě strany
Černínova obě strany
Českobratrská obě strany
Domažlická obě strany
Hájkova obě strany
Chvalova obě strany
Jana Želivského obě strany Koněvova – Olšanská
Jeseniova obě strany Prokopova – Želivského
Kališnická jižní strana
Koldínova obě strany
Komenského náměstí obě strany
Lukášova obě strany
Na Parukářce obě strany
Náměstí Barikád obě strany
Olšanská obě strany
Olšanské náměstí obě strany
Ostromečská obě strany
Pod Parukářkou obě strany 
Pražačka obě strany
Roháčova obě strany
Sauerova obě strany
Tovačovského obě strany
U Stadionu východní strana
U Zásobní zahrady obě strany
V Kapslovně obě strany
Zelenky-Hajského obě strany
Žerotínova obě strany

ČIŠTĚNÍ PARKŮ
Četnost úklidu: 3x týdně – vždy v pondělí,

ve středu a v pátek
• Náměstí Barikád

ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ A ČÁSTÍ VOZOVEK
Četnost úklidu: 2x týdně – vždy v úterý a ve čtvrtek

Ulice: Chodník: Úsek:
Ambrožova obě strany
Biskupcova obě strany Želivského – Jeseniova
Buchovcova obě strany
Hořanská obě strany
Jeseniova obě strany Želivského – Koněvova
Jilmová severní strana
Loudova obě strany
Malešická obě strany Basilejské náměstí –

Ambrožova
Na Hlídce obě strany Jeseniova – Koněvova
Na Ohradě obě strany
Na Vápence obě strany
Nad Ohradou obě strany
Strážní obě strany Jeseniova – Koněvova
Viklefova obě strany
Za Žižkovskou vozovnou obě strany

Ú k l i d  c h o d n í k Û ,  ã á s t í  v o z o v e k  a  p a r k Û

Komplexní údrÏba komunikací 2000

V lednovém čísle jsme si postěžovali, že úklid ulic a parků, který zajišťuje a kontroluje Magistrát hl.m. Prahy, neprobíhá v takové míře, jak bychom si všichni přáli. Městská
část Praha 3 proto přispívá na zajištění čistoty z vlastního rozpočtu – návrh na letošek počítá s výdaji ve výši 5 milionů korun. Od 15. března již ve zcela nové podobě čiště-
ní probíhá a zajišťují ho do konce roku 2000 dvě dodavatelské firmy – firma TEST, s. r. o. a KOMWAG, a. s. Jedná se o RUČNÍ čištění chodníků a vozovky přiléhající
k chodníku v šíři 1 metru. Úklid obsahuje odstranění všech viditelných nečistot a týká se i psích exkrementů a nedopalků od cigaret. Oproti dřívějšku, kdy se nečistota ně-
kdy odklízela pouze z chodníku na vozovku, by mělo nastat viditelné zlepšení. Každá ulice má již „svého metaře“ - uklízí se v centrální části Žižkova a Vinohrad každý den
vč. sobot a nedělí, v méně frekventovaných ulicích 1-3x týdně. V žádném případě to však nezbavuje majitele nemovitosti povinností vyplývajících z vyhlášky č.
8/1980 Sb.! Technická správa komunikací bude i dále provádět strojní čistění a komplexní úklid komunikací, který je uveden na této stránce. Případné připomínky k úklidu
či nové náměty směřujte na Informační kancelář ObÚ Praha 3, Koněvova 214, Praha 3- Jarov (tramvaj 1, 9, 16 – zastávka Na Chmelnici) – telefon 697 32 38, 697 32 41. 

V letošním roce bude opět bude ve 3 etapách prováděna komplexní údržba komunikací. V předem stanovených ter-
mínech bude zároveň zajištěn: úklid komunikace a vysprávka lokálních závad povrchů, pročištění uličních vpustí.



SVŮJ RODINNÝ ROZPOČET ZNÁTE
– ZNÁTE ROZPOČET SVÉ OBCE ?
„ZAJÍMÁ VÁS, ZA CO SE UTRATÍ

VAŠE PENÍZE ?“

Unie Svobody 
Prahy 3
by vás ráda pozvala
na neformální diskusi
nad návrhem
rozpočtu Městské
části Praha 3.

KDE? Radnice Prahy 3,
Havlíčkovo náměstí 9, 
předsálí obřadní síně

KDY? 30. března 2000 v 18 hodin

Rozpočet bude schvalován
zastupitelstvem M. č. Praha 3 

dne 4. dubna 2000. Od 20. března bude
návrh zveřejněn na úřední desce.

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

Využijte VÝHODNÉ INZERCE v RN,
které jsou v nákladu 41 000 ks zdarma
ve všech domácnostech Prahy 3.
U nás vyměníte byt, seženete dobrého ře-
meslníka, dobře prodáte a levně nakoupíte!
Řádek od 30 Kč, plošná inzerce 1 sloupec
- 1 cm výšky 230 Kč, zajímavé slevy při
opakování. Návštěvní den pondělí 9-18
hodin, jinak dle dohody, telefon 22 116
242 (i zázn.), 216 (i fax).
Těšíme se na vás v redakci - poradíme se-
stavit text a ev. navrhneme grafickou
úpravu!

■ Dne 19. dubna 2000 v 10.00 h pro-
běhne dražba movitých věcí v budově
Obvodního soudu pro Prahu 3, Jagel-
lonská 5. Prohlídka věcí je v den draž-
by od 8.30 - 9.45 h

■ 10ti denní ozdravné pobyty u moře
v Itálii a Chorvatsku pro 6-18leté děti.
V bohatém sport. a kult. programu se
o děti starají zkušení pracovníci. Doprava,
ubytování, jídlo 3x denně + pití. Cena
5 390,- Kč, účast rodičů možná. 
Tel. 472 96 13 i záznamník, 0606 346 301
■ Věnuji válendu 190x80 cm 3 čaloun.
polštáře za odvoz - tel. 683 51 87

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

■ MALOVÁNÍ A TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 22 244 427 Levně
■ Zednické a obkladačské práce. 
Tel.: 24 25 39 36, 0603/369 881

■ ÚČETNICTVÍ • jednoduché • po-
dvojné • DPH • mzdy • zpracování daň.
přiznání
Adresa: Slezská 144, Praha 3. 
Tel.: 71 73 56 24, večer 22 71 52 15

■ Dílenské opravy televizorů, magneto-
fonů, videí aj. Biskupcova 64, Praha 3.
Tel. 67 31 49 78
■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel. 22713324, 0606894544, 0603595209
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis,
Tamat a Tatramat. 
Tel. 684 06 61, 0603/36 01 36
■ PEDIKURA i u zákazníka 
- tel. 697 31 60

■ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, možno i úklid
■ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
za sucha i za mokra přístr. Rainbow.
Tel. i zázn.: 80 76 35, 0602 954 439

■ Lakýrnictví - fládr, stará škola.
Tel. 697 4322, 0604 822 760
■ OVOSAN - poradenský prodej.
Tel. 0602 295 960
■ 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

■ Nová kariera pro mladé - druhá šance
pro zkušené. Tel.: 02/227 223 39
■ 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

■ Hledám učitele češtiny, ovládám mlu-
venou řeč. Potřebuji teorii a psaní. 
Tel. 22 780 187, večer
■ Hledám učitele angličtiny - zahraniční
obchod, mírně pokročilá. Tel. 22 780 187,
večer
■ Základní škola P-3 přijme učitele Čj
a učitele Nj. Inf. na tel: 697 45 13, 22 719
321, e-mail: hausner@lupacovka.cz

■ Vyměním 1+1 I.k. hala, terasy, P-7 so-
lidní domácí, udržovaný dům, za podob-
ný i větší i menší I.-II. kat. v P-3 a okolí. 
Tel. 80 88 18

■ 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 71 79 40

■ Koupím půdu do OV vhodnou k vestav-
bě. Žižkov, Vihohrady. 
Tel. 69 76 065
■ Koupím byt 4+1 (kk) - asi 100 m2, ci-
hla, ne přízemí, Žižkov, Vinohrady. 
Max. 2 000 000 Kč, i k rekonstrukci. 
Tel. 697 60 65
■ Vym. atyp. obec. byt po rekonstrukci
slunný, výhled do zeleně, 52m2 za byt
jdoucí do privatizace nad 70m2. 
Tel. 900 499 25
■ Nabízím k pronájmu podzem. garážové
stání v ulici Na Jarově (možno i dvě).
Volejte na č. 684 6639
■ Mladý muž hledá pronájem bytu 2+kk
do 6 500 Kč měsíčně v Praze i okolí. Tel.
339 30 658 (volat po 20 h nebo záznam-
ník), e-mail: Milan Lzicar@volny.cz
■ Garážový box u Olš. nám. 
PRONAJMU. Tel. 71 734 166 večer

INZERCE

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

BYTY - GARÁÎE

SLUÎBY

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

Kadeřnictví
dámské, pánské a dětské

modeláž nehtů
Po-Pá 8-20 h, So 8-12 h

Táboritská 19, Praha 3, 
tel.: 22 720 542, 0602 66 78 20

nové - 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
SOLÁRIA
SAUNU

MASÁŽE
po-čt 9-13, 15-22, pá do 21, so-ne 15-20

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

Na bázi TV Galaxie, která začala
v Praze terestricky vysílat koncem
minulého roku, vzniká kompletně
nová televize, TV 3.
Stávající možnosti sledování nejen prostřed-
nictvím všech pražských kabelových operá-
torů, ale i vzduchem šířeným signálem (po-
krytí cca 60 % Prahy) nabízejí uspokojivou
televizní alternativu většině Pražanů. V prů-
běhu první poloviny letošního roku má být
signál TV 3 dostupný v celé Praze. Páteř
současné programové náplně pomalu odchá-
zející TV Galaxie tvoří zpravodajství - Me-
tropolitní expres. Jedná se o 15 minutové ve-
černí zprávy začínající v 19 a ve 22 hodin.
Metropolitní expres přináší informace z me-
tropole a o dění v metropoli, zajímavém pro
její obyvatele. Máte-li podnětné tipy na re-
portáž, kontaktujte nás na telefonním čísle
81 01 11 91. Vaše náměty uvítáme.
Kromě metropolitního zpravodajství se sa-
mozřejmě objeví v novém programovém
schématu TV 3 i denní zpravodajství z NHL
a pořad Týden v NHL, či divácky hojně sle-

dovaný diskusní pořad Otázky a odpovědi, ve kterém moderátor představuje významné
osobnosti české politiky a kultury. Diváci se mohou těšit i na Studio 3 plné aktualit a re-
portáží ze světa zábavy a populární hudby. Důležitou roli v nabídce TV 3 bude hrát kva-
litní filmová tvorba. Repertoár bude sestávat především z kvalitních klasických filmů
a mělo by tak odzvonit druhořadým akčním „dílkům“.
TV 3 chce být televizí náročného pražského diváka. Nebude se snažit konkurovat
celoplošným televizím, svým lokálním zaměřením nabídne naopak doplnění a alternativu
k programům na jiných stanicích.
Jak naladit TV 3 v Praze?
TV 3 bude vysílat na frekvencích současné TV Galaxie. Ta svůj signál šíří na území Pra-
hy prostřednictvím vysílače umístěného na Letné na 11. kanálu, tj. v pásmu VHF. Pražští
diváci tedy ke sledování TV Galaxie potřebují individuální anténu umožňující příjem pás-
ma VHF a slučovač UHF/VHF, kterým sloučí signály z obou pásem do jednoho televizní-
ho přijímače. V případě společné televizní antény je třeba dohodnout se správci domovní-
ho anténního systému dodání antény pro 11. kanál a doplnění příslušné vložky do
rozvodu.
Více informací o možnostech příjmu signálu TV Galaxie přes anténu získáte na bez-
platné telefonní lince 0800/31 31 32. -bb-

Zpracuji účetnictví
Jednoduché i podvojné

tel .  0606 452 088
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

L. Bílá jako host pořadu Otázky a odpovědi

Galaxie konãí, nastupuje TV 3

MALOVÁNÍ
veškeré práce malířské a lakýrnické

ČÍŽ & SUS
Lucemburská 30, Praha 3

tel.: 24 25 56 30
0603 505 927
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3
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 18. 4.

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
ZÁPISY DO KURZŮ po a st 14-18 h

KLUB KULIČKA pro děti od 2,5 let denně 9-12 h. Další činnosti v rámci klubu Kulič-
ka dopol. i odpol.: Kulička s malováním a keramikou, Kulička s flétničkou a kerami-
kou, Kulička s angličtinou, Kulička s tanečky, Kulička školička pro předškoláky při-
praví děti k úspěšnému vstupu do školy ● KURZY PRO ŠKOLNÍ DĚTI: výtvarné,
pohybové, hudební, počítačové ● KURZY PRO DOSPĚLÉ: pohybové (bodystyling,
kalanetika, aerobic, P-class, afrolatinské tance), počítačové, jazykové ● Další kurzy: do-
pol. kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi, PODNIKOVÉ
KURZY (angl., něm.) ● KERAMICKÉ CENTRUM • Kurzy keramiky pro děti i do-
spělé • Keramický ateliér pro děti i dospělé - jednoráz. výukové hodiny • Keramika
pro rodiče s dětmi • Víkendový ateliér • Práce na hrnčířském kruhu • Krámek s ke-
ramikou ● 20. 4. Jednodenní výlet ke koním ● 29. 4. v 15 h divadlo pro děti od 3 let -
2 pohádky: O Koblížkovi, Jak Honza našel kobylí vejce
Informace v zápisové kanceláři Trojky nebo na tel.: 227 81 355, 227 83 181.
Pronajímáme učebny a sály, tel.: 227 81 257.

KULTURNÍ PROGRAMY

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR v Praze 3

vás zve na své zábavné 
a kulturní akce v DUBNU

14. 4. pá 15 h Opera, klasická opereta a
píseň - v provedení uměleckého
souboru Albatros

18. 4. út 16.30 h Vnitrozemím Portugalska
- cestopisná přednáška s promítá-
ním diapozitivů
KVS Trojka, Prokopova 16

Zážitky z cest (cyklus besed a promítání,
vždy ve středu od 18 h)
5. 4. Nepál - trekking k Everestu
12. 4. Středomoří (Elba, Sardinie, Korsika)

13. 4. (čtvrtek) Egypt

19. 4. Na vodě s Adventurou

26. 4. Austrálie

KURZY:
● Procvičte si pravopis pro žáky 6. - 8 .
tříd 
Po 13.55-14 h, 340 Kč
● Vzdělávací kurzy pro přijímací řízení na
VŠ - Obor politologie, St 29.3.-17.5. v 17.15-
19.45 h, 960 Kč. 
Informace Věra Králová
● Klub ZOO - 1 x za 14 dní návštěva ZOO
Čt 14 –17 h, 250 Kč
Informace Jana Bendová
DOPOLEDNÍ KURZY
● Aerobic s hlídáním dětí
St 9.30–11 h, 450 Kč 
Informace J. Smejkalová
● Počítač (mírně pokročilí) s hlídáním dětí
St 9.30–11 h, 1 800 Kč
Informace J. Smejkalová
AKCE
● Bazar - oblečení, sportovní potřeby
15. 4. 8–12 h, prodejní místo 40 Kč, 
vstup 2 Kč
● Fit víkend v DDM
1.–2. 4. 9.30 h, 300 Kč
Informace J. Bendová
● Velká cena Žižkova – QUIVIEVE
9. 4. 13 h, 30 Kč
Informace J. Chmel

● Keramika pro rodiče a děti
8. a 15. 4. 14–16 h, 200 Kč/dosp., 140 Kč/dítě
Informace K. Němcová
● Výtvarný klub - velikonoční tradice
14. 4. 14-16 h, 50 Kč
Informace K. Němcová
● I N T E R N E T  K L U B
Od března otevírá středisko techniky Internet
klub pro zájemce o využívání
služeb celosvětové počítačové sítě. 
Podrobnosti J. Chmel
AKCE O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH
● Velikonoční vajíčka - barvení
20. 4. 14 h - Informace K. Němcová
● Velikonoční PC herna
20. 4. 10 h, 20 Kč - Informace J. Chmel
● Výlet ke koním - na farmu plnou zvířat
(projížďka v kočáře, na koních)
do Hořátve u Nymburka 20. 4., 180 Kč (vč.
oběda ) - Informace P. Červenková
LETNÍ TÁBORY
1.-16. 7. , 16. 7.-1. 8., 1. 8.-17. 8. Broumov –
Olivětín, 3 700 Kč
Informace Jana Bendová
1. - 12. 7. Prázdniny v Pekle - Jizerské ho-
ry (Sportcentrum Peklo) 
Tábor s výtvarně - dramatickým zaměřením
s celotáborovou hrou, výlety, soutěžemi…
cca 3000 Kč
Informace Petra Červenková

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

D U B 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. ne 16 a 19 h Záskok
5. st Vražda v salónním coupé

16. ne 16 a 19 h Blaník
18. út Cimrman v říši hudby
19. st Dobytí Severního pólu
20. čt Švestka
25. út Švestka
26. st Dlouhý, Široký a Krátkozraký
27. čt Akt
30. ne 16 a 19 h Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

3. po C. Goldoni: Poprask na laguně
10. po E. Ionesco: Král umírá
17. po J. B. Moliére: Tartuffe
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

1. so J. Hus: Vzkříšení, 
Gymnázium Jana Keplera

9. ne KONCERT: Kamelot v 19.30 h
11. út KONCERT: Jan Spálený + ASPM

v 19.30 h
13. čt KONCERT: Stanislav Wabi Daněk 

+ Miloš Dvořáček v 19.30 h
28. pá L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)

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. po Vasilij Ovčarov - baryton, 
Nelly Nazyrova - klavír 
(D. Šostakovič, M. P. Musorgskij)

4. út Starý zákon v barokní hudbě
a skladby izraelských autorů 
(A. Scarlatti, G. F. Händel, 
M. Kopytman aj.)

11. út Gershwin trochu jinak
Eva Kriz-Lifková - mezzosoprán,
Michal Filek a swingoví sólisté

12. st Anna Stará - klavír, 
Růžena Sršňová - housle 
(W. A. Mozart, J. Suk, S. Prokofjev,
G. Gershwin, R. Sršňová)

13. čt Koncert Pěveckého sdružení
ČVUT Praha (O. Lasso, A. Dvořák,
C. Debussy, Z. Lukáš, J. Kučera aj.)

18. út Jihočeské Velikonoce - Malá česká
muzika J. Pospíšila. Zvyky, říkadla,
lidové písně

25. út Velikonoční koncert - barokní hud-
ba a varhanní improvizace
(H. I. Biber, A. Vivaldi, G. F. Händel)

26. st Klavírní koncert - Yumeki (Japon-
sko) a Tomáš Víšek (ČR)

27. čt 18 h Slavnostní zakončení výstavy -
K. Kočková

29. so 15 h Jitka Nováková - housle,
František Kůda - klavír

Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!
ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
do 2. 4. Petr Hejný - obrazy
6. 4. - 27. 4. Kateřina Kočková, oděvní vý-
tvarnice - Papír - hadry 2000

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. 
Další informace: http: //www.kinoaero.cz
MONTHY PYTHON’S v Aeru 
1. – 5. dubna

1. so 18.00 SVATÝ GRÁL
20.30 SVATÝ GRÁL - PREMIÉRA

2. ne 18.00 ŽIVOT BRIANA /FK/
20.30 SVATÝ GRÁL

3. po 18.00 a 20.30 SVATÝ GRÁL
4. út 18.00 a 20.30 MONTY PYTHON’S

V HOLLYWOODU
5. st 18.00 a 20.30 SMYSL ŽIVOTA

6. čt 18.00 a 20.30 KUFRY PANA
SILBERSCHMIDTA – PREMIÉRA

7. pá 18.00 a 20.30 RODINNÁ OSLAVA
8. so 18.00 a 20.30 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV
9. ne 18.00 a 20.30 LÁSKA JE LÁSKA

10.po – 11.út  SOUTH PARK –
HAPPENING
(dvoudenní non-stop projekce
všech dílů TV seriálu South Park+
film South Park-Peklo na zemi)
(začátek akce v pondělí 10.4. v 11.00)

12. st 19.00 ANIMOVANÝ OBČASNÍK –
setkání s Adolfem Bornem a jeho
filmy

EXPERIMENTÁLNÍ FILMY WERNERA
NEKESE
13. čt 18.00 SHORT FILMS

20.30 DER TAG DES MALERS
14. pá 18.00 SHORT FILMS

20.30 ULLISSES 
15. so 12.00 FUCK – festival umění cel-

kem kvalitního
16. ne 18.00 a 20.30 ŠTĚSTÍ
17. po 18.00 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/
18. út 18.00 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/
19. st 18.00 a 20.30 HUMAN TRAFFIC –

PŘEDPREMIÉRA
20. čt 18.00 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ

KOCOUR
20.30 HUMAN TRAFFIC

21. pá 20.00 FESTIVÁLEK JSEM
SPOKOJENEJ, ANEB…
/festival pohybového divadla/

22. so 18.00 a 20.30 RUCE PRYČ
23. ne 18.00 a 20.30 PŘÍBĚH ALVINA

STRAIGHTA
24. po 18.00 a 20.30 SALÓ ANEB 120

DNÍ SODOMY /FK/
FESTIVAL - JEDEN SVĚT 2000
- One World 25.- 28. dubna
25. út 19.00 KISANGANSKÝ DENÍK

RAKOUSKO 
21.00 MÍSTO ZVANÉ CHIAPAS
KANADA 

26. st 19.00 SLYŠ MŮJ PLÁČ POLSKO 
21.00 ODVAHA PERU 

27. čt 19.00 EVANGELIUM PODLE
PAPUÁNCŮ FRANCIE 
21.00 POHŘEBIŠTĚ SNŮ GRUZIE 

28. pá 19.00 MAMAZONIA –
POSLEDNÍ PRALES BRAZÍLIE 

21.00 PLÁČ Z HROBU
GB-USA-NIZOZEMÍ 

29. so 18.00 a 20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ,
JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC /FK/

30. ne 18.00 a 20.30 HUMAN TRAFFIC
Filmová představení pro děti:

1. so 15.30 Hanuman
2. ne 13.30 Pan Tau a cesta kolem světa
8. so 15.30 Princezna ze mlejna II. 

(verze přel.do znak. řeči)
9. ne 13.30 O kocourovi Mikešovi

16. ne 13.30 Ferda mravenec
22. so 15.30 Princezna ze mlejna II. 

(verze přel.do znak. řeči)
23. ne 13.30 Krtek a telefon
29. so 15.30 Princezna ze mlejna II. 

(verze přel.do znak. řeči)
30. ne 13.30 Hurvínek to zařídí
Divadelní představení pro děti

2. ne 16.00 Kočičiny kocoura Damiána
9. ne 16.00 O chytré kmotře lišce

16. ne 16.00 Červená karkulka
DIVADLO ŠUS

23. ne 16.00 Kouzelná písnička
30. ne 16.00 Lucinka popleta

DIVADLO BEZ OPONY

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

3. po 20 Decline*
4. út 20 Farlanders (Rusko)* 
5. st 20 Eggnoise*
6. čt 19 HIM + special guests
7. pá 20 Kosmopolis (ethno-funk

festival): Synergy + Gulo Čar 
+ Funkynight *

8. so 18 Večer pro ně…
benefiční koncert pro občanské
sdružení Jurta 

9. ne 19 „Koncert mezi jasnoucím svi-
tem a obilními dešti“ 
hrají: F. Song a Sluneční orchestr 

10. po 20 Domácí kapela feat. DJ Deph
(Chaozz) 

11. út 20 Českomoravská hudební
společnost*

12. st 20 E!E*

13. 4. – 16. 4.  FESTIVAL 
„TO JE VÝCHOD“ ve spolupráci
s IETM, OSF, a MKČR

13. čt 19.30 Interstudio (Petrohrad, Rusko):
Do Madridu, do Madridu...

14. pá 19.30 Von Krahli Teater 
(Tallin, Estonsko): Občané

21. pá Teatar Exit (Záhřeb, Chorvatsko):
Pan Singl

15. so 21 Vertigo Dance Company (Izrael)
a Artus (Maďarsko): Plynové srdce

18. út 19.30 Tři sestry + host Doktor P.P.
19. st 20 Psí vojáci*
20. čt 20 Gothart*
23. ne 19 The Pharcyde + special guests
24. po 20 Boubacar Traoré alias Kar –

Kar(Mali)
25. út 20 Nightlosers(Rumunsko)*
26. st 20 Tony Ducháček Garage*
28. pá 19.30 Palác Akropolis a Gato Loco

Production uvádějí:
EuroConnections: 
Mass Hysteria + Shovel (Švýcarsko) 

30. ne 19.30 Mazaný Filip
hraje Divadlo Sklep

MALÁ SCÉNA:
1. so 19.30 Napaveli
2. ne 19.30 Jedly

16. ne 19.30 Joe Carnation Band
17. po 19.30 Center shot Divadlo MUT

a vydavatelství Drewo a srd uvádějí
Mark Ravenhill: Faust 

21. pá 19.30 Mikiho pupík
22. so 19.30 Závodníci + hosté
27. čt 19.30 Baťa + K.N.B.
DIVADELNÍ BAR:
Dj’s denně od 23 h

TOWER PRAHA a. s.
Mahlerovy sady 1
130 00 Praha 3
Žižkovská TV Věž
Live Music - Jazz Efterrat
24. 3, 31. 3., 6. 4., 14. 4. 
Vždy od 20 h. Vstupenky v pokladně věže.
Při produkci je možno využít široké nabídky
míchaných nápojů.

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

AudioStory, Koněvova 108,Praha 3
nabízí již 117 titulů mluveného slova

Klub zvukové knihy
soustřeďuje milovníky 
literatury k poslechu.

Na požádání zašleme katalog.
Tel.: 697 68 77, fax: 697 65 03

www.audiostory.cz

Rodák ze Žižkova Jan Poděbradský nedávno získal titul mistra Evropy ve štafetě na
4x400 m. Honza je bývalým žákem sportovní třídy v ZŠ Jeseniova, atletice se věnoval
ve stejnojmenném sportovním klubu. Dnes je mnohonásobným mistrem republiky a juni-
orským vicemistrem Evropy v desetiboji a jeho největším cílem je nominace na Olympij-
ské hry. Přesto se stále zajímá o činnost mateřského oddílu a výsledky letošního halového
mistrovství republiky ho potěšily: junior Petr Hnízdil vyhrál trojskok a byl druhý v dálce,
štafeta 4 x 200 m ve složení P. Hnízdil, Z. Hnízdil, Šána, Kolda doběhla třetí. Vítězové
jsou, až na bratry Hnízdilovy, i absoloventy sportovní třídy ZŠ Jeseniova. Pro sportovně
založené děti a mládež se ve školním roce 2000/2001 při této ZŠ od 6. ročníku otevírá
SPORTOVNÍ TŘÍDA s atletickým zaměřením, která je zařazena MŠMT na doporuče-
ní Českého atletického svazu do projektu „Intenzifikace sportovních tříd na základních
školách“.
Škola má pro tuto specializaci odpovídající vybavení - atletickou dráhu s umělým povr-
chem, 2 tělocvičny, 2 posilovny, saunu a k výuce plavání pronajímá bazén. Výuka je ve-
dena k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky dítěte. Děti si osvojují gymnastiku,
míčové hry (kopanou, házenou, odbíjenou, košíkovou), softball, florbal, aerobic, plavání
a všechny atletické disciplíny. Rozmanitou nabídkou sportovních aktivit se tak předchází
předčasné specializaci. Ve sportovních třídách je výuka tělesné výchovy rozšířena na
5 hodin týdně. K rozvoji pohybové kultury přispívají další hodiny sportovní přípravy
s ohledem na věk dítěte, vedené trenéry SK ZŠ Jeseniova. V rámci regenerace mají děti
možnost navštěvovat saunu. V zimě se pořádá lyžařský výcvik, na jaře atletické sou-
středění a v průběhu šk. roku škola v přírodě. Třída je výběrová i po stránce prospěchové
(průměr do 2,0). Výuka v plném rozsahu odpovídá programu Základní škola, vyučuje se
angličtina a němčina, informatika je zajišťována ve vlastní počítačové učebně. Děti jsou
pod pravidelnou lékařskou kontrolou sportovního oddělení Fakultní nemocnice v Motole.
Při škole pracuje sportovní klub, jehož součástí je oddíl atletiky a turistiky, který
každoročně pořádá letní tábor a pravidelné víkendové akce. Absolventi se dobře uplatňu-
jí na středních školách a gymnáziích.
Termín konání talentových zkoušek: 12. dubna v 15 h, náhradní termín 9. května
v 15 h na hřišti ZŠ Jeseniova. Sportovní oblečení a obuv s sebou.
Informace přímo na ZŠ, nebo tel. 22720497 pí Weberová, 0606925587 p. Gála ml. nebo
http://www.mujweb.cz/www/jesenius. Milan Gála ml., foto Jakub Pešina

Jifiák zaskoãil favority
V soutěži o Pohár starosty dominoval
v únoru florbal starších žáků a žákyň. Do
obvodního turnaje se přihlásily všechny
ZŠ, včetně ZvŠ ze Slezské. Družstva byla
rozlosována do skupin a hrálo se systé-
mem každý s každým. Vítězové změřili sí-
ly ve finále. Turnaj měl výbornou úroveň,
hrálo se rychle, důrazně, nechyběl ani
smysl pro kombinaci a vtipné zakončení.
Nikdo z předpokládaných favoritů - Chel-
čického, Jeseniova, Lupáčova, Lobkovico-
vo, Chmelnice - nevystoupil na stupeň nej-
vyšší. Finálové prvenství si nečekaně, ale
zaslouženě a bez jediné porážky vybojova-
li chlapci ze ZŠ n. Jiřího, 2. místo získala
Perunova, 3. Lupáčova, 4. překvapivě
Havlíčkovo n. Chlapci z Jiřáku upoutali
technikou a taktikou, vsadili na důslednou
obranu a rychlý protiútok s přesnou při-
hrávkou na nabíhajícího spoluhráče. Utká-
ní dívek většinou postrádají smysl pro
přesnou kombinaci, ale zdobí je nadšení,
bojovnost a mnohdy i přehnané emoce.
V době uzávěrky RN probíhala utkání ve
skupinách, známi jsou dva vítězové - Ch-
melnice a Jeseniova. -vk-

SPORTVe stopách mistra Evropy Jana Podûbradského

Juniorské družstvo
SK ZŠ Jeseniova
s J. Poděbradským
(uprostřed)


