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● Nedávno jsme si připomínali deset let od li-
stopadu 1989 a stránky novin plnila různá
srovnání a zamyšlení na téma Jak jsme se za

uplynulé desetiletí změnili. Proto se vás na úvod zeptám, jak se za tu dobu změnil Žižkov ?
Před deseti lety byly ulice plné vraků aut, chodníky pokryté asfaltem...Dnes ty vraky zmi-
zely, mnoho chodníků je vydlážděno, objevily se malé krámky, nové hospůdky. Je mi
však trochu líto, že zmizely typické kočičí hlavy, že Žižkov stále nemá hlavní náměstí -
jakési ideové centrum. Všiml jsem si pěkně upraveného parčíku na Havlíčkově náměstí,
i vánoční výzdoby, radnice je krásně nasvícena, ale zbytek náměstí tone ve tmě a hyzdí jej
ošklivé větráky. Vítám i ideu postavení Haškova pomníku a přál bych si odhalení dalších
pamětních desek, například souputníkovi Bohumila Hrabala Vladimíru Boudníkovi, ma-
lířce Toyen, žižkovské rodačce Mileně Jesenské či spisovateli Johanesu Urzidilovi..
● Když jsme u těch památníků, jaký je váš názor na Vítkov ?
To je velmi problematická záležitost. Ani sám nevím, jak začlenit Vítkov do života Prahy
a vytvořit z něj něco živoucího. Nejvíce se mi líbil projekt, který nabízel proměnit tento
areál v moderní muzeum vědy a techniky - v duchu pařížské La Villette. Pokud by měl
zůstat takový, jaký je, bylo by asi nejlepší nechat ho porůst břečťanem.
● Kdyby vám dědeček z pohádky půjčil kouzelnou hůlku, co byste si přál?
Rozhodně bych chtěl udělat něco s oblastí panelových domů na Olšanském náměstí. Asi
by to chtělo přímo architektonickou koncepci, protože je to dosti živá a důležitá křižovat-

ka. Také bych byl strašně nerad, aby s přestavbou železniční trati u Bulhara zanikl takový
ten typický přístup na Žižkov. Doufám, že to bude řešeno citlivě, že nevznikne mohutné
železniční těleso a pod ním malá prolézačka na Žižkov. Přál bych si, aby se udržely ty
malé krámky, ne každý má rád supermarkety. Já třeba chodím nakupovat do obchůdku ta-
dy naproti a jsem strašně rád, že tu je. Líbilo by se mi, kdyby se podařilo zachránit stará
kina, i když je mi jasné, že je to složité, ale není přece možné všechno zdevastovat. Napří-
klad kdyby se někdo ujal bývalého kina Kosmorama na Seifertově ulici, podnikal na poli
filmovém a založil zde klubové kino, jako je Bio Konvikt.
● Jak vidíte budoucnost Žižkova?
Má šťastnou polohu, nachází se nedaleko centra, terén je zde velmi členitý, což má svůj
půvab. Žižkov je a bude přitažlivý pro mladé lidi, kteří rádi bydlí v poetickém prostředí.
Dříve to bývala Malá Strana, která ale naprosto propadla turistickému ruchu a život se
z ní vytratil. Zde se nabízí šance malé, zajímavé čtvrti se starými domy a křivolakými uli-
cemi, s nadsázkou řečeno Žižkov může být takový malý Montmartre!
● Mění se ulice, domy i letopočty, mění se také lidé ?
Dříve bylo všechno stejné, stejné rohlíky, stejné ceny. Dnes už je někde to pečivo trochu
jiné, někde je to příjemnější, někde ne, nějaké odlišení se už začíná objevovat. Dříve byla
jen jedna velká Praha, dnes se lidé hlásí k tomu, že jsou z Vinohrad, ze Žižkova, vznikají
nová centra. Lokální hrdost začíná fungovat a to si myslím, že se rozhodně změnilo.

Ptala se Michala Púčiková, foto Ota Pajer

Nepřehlédnutelná dominanta Prahy 3, Televizní vysílač
Praha-město v Mahlerových sadech, prošla různými
peripetiemi - od protestů ekologů proti samotné existenci
až po četné střídání provozovatelů v její veřejné části.
V pondělí 10. 1. se sešli zástupci Magistrátu hl.m. Prahy, na-
šeho obvodního úřadu, Českých radiokomunikací a TOWER
Praha, aby připili na úspěch nové etapy tohoto dá se říci celo-
pražského unikátu. V 5. patře - ve výšce 66 metrů byla otev-
řena tzv. Modrá restaurace, vhodná především pro společen-
ské akce a různé rauty. V prostoru vysoko nad Prahou
a s neobvyklým pohledem téměř do všech světových stran
nabízí veškerý servis. Na stejném patře se dá zajít i do vy-
hlídkové restaurace, kde si můžete objednat např. dobrou ká-
vu se zákuskem a další speciality. Tato restaurace, otevřená
před 2 lety, nabízí pohled na zbývající část Prahy. Pokud ji
chcete vidět celou, vyjeďte o 3 patra výš, kde si ji prohlédne-
te ze čtyř velkých visutých oken. V 6. patře televizního vysí-
lače je pak tzv. Zelený salonek, vhodný pro různá jednání.
Jak sdělil při zahájení ing. M. Čuřín, gen. ředitel Českých ra-
diokomunikací, věž za 10 let své existence mj. prošla prově-
řovacími zkouškami, které prokazovaly neškodnost jejího
provozu na okolí. Uvedl také, že podobné vyhlídkové věže
jsou zcela běžné ve všech evropských velkoměstech. Pověst
vysílače poškodila i proměnlivá kvalita veřejného provozu. Vedení TOWERU tedy prá-
vem očekává, že nyní by se služby pro návštěvníky měly výrazně vylepšit. K tomu sdělil
M. Vacek, předseda představenstva: „Nehledáme maximální zisk, ale chceme především,
aby se věž již konečně dostala v povědomí Pražanů do lepšího světla.“

Do budoucna se tu proto plánují také koncerty a kulturní akce. V rámci Nekonvenčního
žižkovského podzimu již proběhly úspěšné hudební podvečery, rozjíždí se spolupráce
s Kruhem operních sólistů OPERA ARS MAGNA, která sdružuje mladé absolventy
HAMU. Vloni např. vystupovala přímo u dánského prince Henrika II. a letos 8. 3. pořádá
v Rudolfinu „Koncert tří tenorů“, kde zazpívá jeden z bratrů Dvorských s P. Prokopjefem
a A. Sedláčkem.
Letos na jaře by měl být TOWER navíc hostitelem unikátní akce. Ve spolupráci se Světo-
vou federací velkých věží, která má nyní 22 členů, připravuje „Výstavu světových věží“.
Fotografie budou u nás k vidění přímo na Televizním vysílači. Ten byl do federace přijat
v loňském roce a kde jinde, než přímo na věži - v Berlíně.
Do roku 2000 přejeme té naší - žižkovské - dobrý start v nových aktivitách, o kterých vás
budeme samozřejmě rádi v RN informovat. Text a foto Stáňa Peričová

Slavíte zlatou či diamantovou svatbu?
Jako každý rok pořádá Obvodní úřad Praha 3 v dubnu 2000 

oslavy zlatých a diamantových svateb
50 a 60 let trvání manželství

Pokud i Vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné jubileum slaví, buďte
prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní číslo: 22 116 349 (Odbor pro kulturu
a styk s veřejností - Marta Valentová) nebo písemně na adresu: Obvodní úřad

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

Na náv‰tûvû u... historika a esejisty Josefa Kroutvora

Starosta Milan Český při slavnostním otevření Modré restaurace spolu s M. Čuřínem, ing.
M. Gürlichovou, náměstkyní min. dopravy a spojů a M. Vackem (vlevo)

Oddělení vycházek a zájezdů Pražské informační služby připravilo na sobotu
12. 2. zajímavou vycházku.
Putování zahájíme na Basilejském náměstí, jehož název připomíná církevní koncil, který
řešil problémy husitského hnutí. Odtud se vydáme k novému obytnému komplexu Paru-
kářka. Původní označení se vztahuje k usedlosti, která tady existovala, zde se kdysi sku-
tečně paruky vyráběly. Na Komenského nám. si připomeneme historii biografů, která je
úzce spojena s dějinami Žižkova. Dne 30. 12. 1922 se právě zde konalo zahajovací před-
stavení tehdy ještě němého bia Deklarace. Hlavní budovu původního města Žižkova - rad-
nici - nalezneme na Havlíčkově nám. Byla budována od r. 1889 v novorenesančním stylu.
Protože záhy přestala vyhovovat potřebám rychle se rozvíjejícího města, bylo poč. 20. st.
přistaveno nové křídlo. Zatím poslední kapitolu stavební historie radnice napsal rok 1997,
kdy byla zrealizována ještě další dostavba. Na náměstí nalezneme plastiku K. H. Borov-
ského, dílo sochaře J. Strachovského z r. 1911. Přes Štítného ulici, kde si opět připomene-
me histori biografů (letní kino Pokrok se nacházelo v zahradě domu na nároží Štítného
a Chlumovy ul.), se dostaneme na Sladkovského nám. Vzniklo na místě usedlosti Reis-
manka, která nesla jméno majitele pražského purkmistra Jana Reismanna. Dominantou
celého prostoru je kostel sv. Prokopa. Položení základního kamene této církevní stavby je
spojeno s rokem 1899. kdy se slavilo půlstoletí panování císaře Františka Josefa I. Plány
kostela vypracoval arch. J. Mocker, stavbu dokončil jeho žák a přítel F. Mikš. Na závěr se
podíváme na novorenesanční budovu reálky, dnešního gymnázia. Zde založil r. 1911 tělo-
cvikář Antonín Svojsík jeden z prvních skautských oddílů u nás. PhDr. Eva Havlovcová
Sraz je 12. 2. ve 14 h na stanici tramvají 9, 10, 16, 19 - „Biskupcova“

Prahou 3 s odborn˘m v˘kladem

PhDr. Josef Kroutvor se nedávno zapsal do Knihy cti M. č. Praha 3 na žižkovské radnici. Jako historik umění se zabývá ži-
votním stylem, je znalcem plakátů, reklam, módy, her a zábav, pražských kaváren a gastronomie. Mimo jiné připravil publi-
kace o Egonu Schielovi, Jiřím Sopkovi i o Josefu Váchalovi. Je autorem knih esejů na téma Praha, umění a historie, např. Po-
tíže s dějinami, Praha - město ostrých hran. Loni v létě připravil pozoruhodnou výstavu Cesta na jih v Obecním domě. Jeho
zatím poslední knihu Fernety, sestavenou z esejů, poezie, drobných próz, vzpomínkových medailonů, literárních komentářů,
vydalo nakladatelství Torst v loňském roce. Josef Kroutvor žije v samém srdci Žižkova, a tak mé otázky směřovaly právě
k jeho historii, současnosti i budoucnosti.

Milí čtenáři,
v pražské příloze MFD ze dne 19. 1. jste se
v článku Obvodní noviny jsou většinou jen
zrcadlem vedení radnice od J. Šprunkové
a P. Koláře mohli dočíst i o našich Radnič-
ních novinách. Velmi nás však mrzí, že
v něm uvedené informace stavějí naši re-
dakci před vámi do špatného světla. O po-
vrchnosti a neprofesionalitě článku svědčí
například i to, že jeho autoři nás a další ci-
tované osoby kontaktovali pouze narychlo
telefonicky. Navíc nás překvapilo, že
v článku přímo zaměřeném na obvodní tisk
byl název Radničních novin, vycházejících
již devátý rok, uveden nesprávně.
Důrazně protestujeme proti prohlášení
M. Kuciána, předsedy Klubu ČSSD v Ob-
vodním zastupitelstvu, že „Radniční novi-
ny... přinášejí jen velmi málo a to ještě
zkreslených informací“. Nepravdivost jeho
tvrzení, že „propagují pouze vládnoucí stra-
ny“ (zda tím myslí v naší zemi vládnoucí
ČSSD nebo koalici ODS, US a KDU-ČSL
v Obvodní radě M.č. Praha 3, není úplně
jasné), můžete posoudit jako čtenáři sami.
Prolistujete-li naše noviny o mnoho čísel
zpět, zjistíte, že prakticky nikde nenajdete
ani zmínku o politických stranách. Naším
záměrem je totiž připravovat noviny podá-
vající informace ze života, kultury i historie
naší městské části a nebýt v žádném případě
tribunou pro střetávání politických sil - to ši-
roce pokrývá denní tisk.
Zcela výjimečně přislíbil předseda redak-
ční rady soc. demokratickým zastupitelům
uveřejnění jejich prohlášení týkajícího se
vyloučení členů KSČM z výborů zastupi-
telstva. „Jakoby technický problém,“ pro
který jsme to prý nakonec nechtěli udělat,
jak to v článku MFD uvádí M. Kucián, byl
prostý fakt, že tento příspěvek ČSSD ne-
dodala včas do uzávěrky listu. Přesto jsme
však ještě před vyjitím jeho nespravedlivé
kritiky v MFD udělali takové zásahy (i za
cenu vypuštění jiných materiálů z již vysa-
zeného čísla - viz strana 2), abychom za-
stupitelům ČSSD mohli vyhovět.
Nebereme-li v úvahu představitele politic-
ké opozice v zastupitelstvu, jsou ohlasy
čtenářů na obsah Radničních novin v drti-
vé většině velmi pozitivní, což nám vždy
dodává chuť do práce.
Ujišťujeme vás, že se nikterak necítíme
být „hlásnou troubou radnice“, jak bylo
v článku také uvedeno, ale i nadále se bu-
deme snažit dělat dobré a slušné noviny
pro vás, občany Žižkova a Vinohrad.

Redakce Radničních novin

Na tiskovou konferenci ObÚ Praha 3 byl při-
zván ing. arch. Ivan Vavřík, který spolupracu-
je na různých projektech, mj. na využití vrchu
Vítkova. Seznámil s čerstvými informacemi
z jednání, která proběhla 11. 1. na Magistrátu
hl.m. Prahy. ObÚ Praha 3 bude ve spolupráci
s Prahou 2000 vypisovat ideovou architekto-
nickou soutěž na využití této dlouhodobě
„spící“ zóny s mauzoleem připomínajícím ne-
blahé časy uctívaných model, s údajně největ-
ší bronzovou jezdeckou sochou na světě a ob-
rovskou plochou nádherné zeleně téměř
v centru Prahy. Nejpozději do konce února
2000 bude připraveno přesné zadání soutěže
s konkrétními požadavky magistrátu a radni-
ce na využití této členité lokality. Soutěž bu-
de vyhlášena během března-dubna a v průbě-
hu června-srpna budou přijímány přihlášené
projekty. Ty vyhodnotí nejpozději počátkem
září porota složená ze zástupců M.č. Praha 3,
Magistrátu hl.m. Prahy a odborníků z řad ar-
chitektů, specialistů na dopravu (napojení na
MHD), zeleň a dalších. Zároveň již také vy-
bere vítězný projekt. V průběhu října pak
proběhne přímo v Národním památníku na
Vítkově výstava těch nejzajímavějších pro-
jektů. První krok k oživení Vítkova byl tedy
konečně již učiněn. Věřme, že další budou
následovat a my, občané Prahy 3, se brzy po-
chlubíme dominantou, která je z jakékoli
světové strany prostě nepřehlédnutelná, o je-
jím významu pro Prahu z hlediska turistické-
ho ruchu ani nemluvě....

Stáňa Peričová

K oÏivení Vítkova
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Obch. akademie (státní), Heroldovy
sady 1, P-10 pořádá 3. 2. od 17 h DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce
o studium v příštím šk. roce. Škola si
ponechává studijní obor zahr. obchod
a zaměření na výp. techniku a od září
2000 plánuje otevření ekonom. lycea.

●

Českobratrská církev evangelická zve na
přednášku „Přemysl Pitter, Olga

Fierzová a žižkovská ekuména“ - 
čt 3. 2. v 19 h v Betlémské kapli, 

Prokopova 4. Přednáší dr. Jan Štěpán.
●

DDM, Na Balkáně 100, P-3 nabízí od 
6. do 11. 2. PRÁZDNINOVÝ

SPORTOVNÍ PROGRAM. Přihlásit se
můžete na celý týden, jeden den či půl-

den. Info 900 25 273. Dále proběhne v so
26. 2. a 4. 3. v 14-16 h Keramika pro

rodiče a děti - 200 Kč/dospělí, 
140 Kč/dítě - info K. Němcová.

V sobotu 26. 2. v 8-12 h se koná tradiční
BAZAR - oblečení, sport. potřeby atd.

Prodejní místo 40 Kč, 
vstupné pouze 2 Kč - info J. Bendová

●

TJ SOKOL Královské Vinohrady,
Polská 1, P-2 zve 25. 2. od 17 h na
Valnou hromadu, kde podá zprávu 

o činnosti a o přípravách na slet. Zároveň
nabízí využití bazénu v pá 16-20 h

a zkušebně v so 14-17 h. 
Vstupné 40 Kč/1h, děti do 10 let 35 Kč.

●

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.

●

Vysoká škola finanční a správní,
Vlkova 12, P-3 je nová soukromá vys.

škola se stát. souhlasem k působení. Nabí-
zí akreditované 3,5 leté bakalářské studi-
um - obory bankovnictví, pojišťovnictví,

podnik. finance a veřejné finance a správa.
Info na děkanátě, tel. 22 710 263, 

22 714 303, fax 697 4552, vsfs@volny.cz.
●

Měst. centrum soc. služeb a prevence
otevřelo ve vestibulu metra B Karlovo n.

(výstup na Palackého n.) 
INFORMAČNÍ CENTRUM sociální

pomoci KONTAKT, kde získáte
ZDARMA zákl. informace z oblastí:

drogy, alkohol, hráčství, nezaměstnanost,
výchov. problémy, lidská práva, stáří,

bezdomovci. Poskytuje pomoc v obtížných
život. situacích. Poradny sociální a občan-
skoprávní pomáhají při řešení konfliktů:

domácí násilí, šikana, mezilid. vztahy atd.
●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve do nově otevřené expozice v rámci
kult. projektu Praha-Evropské město

kultury roku 2000 
PRAHA na přelomu středověku a novo-
věku. Každý první čt v měsíci vstup zdar-

ma do 20 h, jinak kromě po 9-18 h.
●

Národní zeměděl. muzeum, Kostelní 44,
P-7, Letná zve na pravidelné přednášky

Vývoj života po roce 2000 - 2. a 23. 2, 1.
a 22. 3., 5. 4. vždy v 17 h. Zahájí 2. 2.

dětský lékař prof. Z. Matějček přednáškou
„Děti, rodina - dnes a zítra“ - zdarma.

●

Vychází SEZNAM INTERNETOVÝCH
ADRES a E-MAILŮ - obj. Economy,

Štěpánská 18, 110 00 P-1, tel. 22 231 616,
www.economy.cz/servis/publikace1.asp.
● Dále vyšla publikace česko-kanadské
historičky M. Neuderflové-Lachmanové

České ženy v 19. století, která seznamuje
s málo známými fakty (prosazení založení
prvního dívčího gymnázia, zvolení první
poslankyně do sněmu ve stř. Evropě). Je

zde i přehled ženských časopisů do r.1914
a informace o zakládání ženských odborů
sport. spolků Sokol a Skaut (J. Řimsová).

PODùKOVÁNÍ
B. Fuchsová a F. Paukner z Přemyslovské
ulice by rádi poděkovali Svazu důchodců
Prahy 3, jmenovitě pí Šimkové, Šulcové

a Henešové, za přípravu moc pěkné
Mikulášské, zájezdu do Vídně a pobytu 

na Alfonské chatě na Benecku.

Výbor Svazu důchodců Praha 3 děkuje
Radničním novinám a pracovníkům

Obvodního úřadu Praha 3 za pochopení
a pomoc, kterou věnovali našemu Svazu

a seniorům v roce 1999. Doufáme, že
nám zachovají přízeň i v roce 2000. 
Jana Šimková, předsedkyně Svazu

důchodců Praha 3

Milí přátelé,
bombastický přelom letopočtu nastal bez vážnějších pro-
blémů, nedošlo ke kolapsu výpočetních systémů a ani ne-
nastal konec světa. Život jde prostě dál a odvíjí se ve vyšla-
paných kolejích. O něco stále musíme bojovat, ale některé
věci nás míjejí jako naprostá samozřejmost. Kdo z nás pře-
mýšlí o tom, že když bude hořet, přijedou hasiči, nebo
v případě zranění přijede záchranná zdravotní služba. Mys-
lím si, že za naprostou samozřejmost považujeme také

zdravotní péči, kdy čas od času někdo z nás potřebuje pro záchranu života dostat větší či
menší množství lidské krve, nejcennější tekutiny na naší planetě. Ta však nejde vyrobit,
tu musí někdo darovat.
Dostalo se mi nesmírné cti v předvánoční době, 21. prosince loňského roku, když jsem
společně s představiteli Českého Červeného kříže předal zlaté a stříbrné plakety prof.
Janského za mnohonásobné bezplatné darování krve. Spočítal jsem si, že těch bezmála
šedesát obdivuhodných žen a mužů z Prahy 3 dohromady darovalo minimálně tisíc litrů

krve bez nároku na jakoukoliv odměnu, prostě tak, jak jim káže
jejich občanské či křesťanské cítění. Slavnostní shromáždění se
konalo v prostorách Senátu Parlamentu ČR bez většího zájmu
médií. Přesto si myslím, že z hlediska dimenze lidskosti to byla
nejkrásnější akce za dobu existence horní komory Parlamentu.
Akce byla příkladná i pro nás politiky. Bezplatní dárci krve jsou
vesměs skromní lidé, kteří méně mluví, ale o to více konají.
Patří jim proto uznání a obdiv. Jsem proto nesmírně hrdý na to,
že jsem mohl každému z nich stisknout ruku a upřímně, lidsky
jim poděkovat za nás všechny. Ing. Vladimír Zeman, senátor

Kancelář: Blanická 28, P-3, tel.:22013115, 57072329, 
e-mail:zemanv@senat.cz

Obvodní zastupitelstvo ze dne 4. 1.
Schválilo: ● návrh na změnu úz. plánu v areálu Vinohr. vodojemů při Korunní ul. z území
OV (všeobecně obytné) na TV (zásobování vodou) ● návrh rozpočt. provizoria na 1. čtvr-
tl. r. 2000 ● vzetí kontokorent. úvěru na r. 2000 ve výši 15 mil. Kč u ČS,a.s. ● přechodnou
fin. výpomoc z fondu pro podporu údržby privatiz. obyt. domů M.č.P-3 ve výši 10 mil. Kč
k překrytí nedostatku disponibilních fin. prostředků v období rozpočt. provizoria ● návrh
na změnu funkčního využití prostor velkoobch. skladu Červ. dvůr Pramen Meinl,a.s., k.ú.
Strašnice, v novém úz. plánu hl. m. Prahy z pův. využití VN (služby a nerušící výroba) na
navrh. využití SVO (smíšené území obchodu a služeb) ● záměr koupě pozemku parc. č.
2901 v k.ú. Žižkov, Českobrodská, P-3 ● záměr prodeje vykliz. stavby čp. 2521 (býv. MŠ)
v k.ú. Vinohrady na pozemcích parc. č. 3261/1 a 3261/2, Hradešínská 52, P-10 vlastníkům
těchto pozemků ● se záměrem prodeje pozemku parc. č. 353 v k.ú. Žižkov, Seifertova 3,
P-3 přímým prodejem id. 2/3 a id. 1/3. OZ M.č.P-3 žádá Zastup. hl. m. Prahy: ● o svě-
ření poz. parc. č. 934 v k.ú. Žižkov, Komenského n., P-3 pro výstavbu podzem. garáží
a obnovu park. úprav ● o svěření poz. parc. č. 3549/2 v k.ú. Žižkov, Malešická ul. P-3 pro
výstavbu byt. domů. Schvaluje: ● prodej části poz. parc. č. 741 v k.ú. Žižkov, Prokopovo
n. 8, P-3 označ. jako parc. č. 741/2 přímým prodejem ● prodej stav. parc. č. 480/1, rozesta-
věné stav. parc. č. 1141 a poz. parc. č. 1389, 1390, 1499, 1502/2, 1514, 1518, 1526,
1527/1, 1527/2, 1533/1, 1533/5, 1541/1, 1541/3, 1544, 1546, 1547 a 1513 v k.ú. Hodkovi-
ce n. Mohelkou, obec Hodkovice n. Mohelkou, okr. Liberec ● postoupení pohledávky
ČS,a.s. za Žižk. divadel. a hudební agenturu,s.r.o. Městské části P-3 ● vyhodnocení výb.
řízení na prodej bytů v Kunešově 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ● vyhodnocení výb. řízení na
prodej garáží v domech Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ● návrh na členy obv. škol-
ské rady ze členů OZ M.č.P-3 - M. Benda, E. Nováková, J. Daněk, Z. Dubová, J. Šilha,
T. Roubal a náhr. P. Sedláček ● s rozdělením fin. prostř. správní radou soc. fondu M.č.P-3
Svazu tělesně postižených P-3 ● poskytnutí zpět. čerpání byt. družstvům z fondu pro pod-
poru údržby privat. obyt. domů ● poskytnutí návrat. půjček na opravy a rekonstrukce do-
mů na území M.č.P-3 z Fondu obnovy M.č.P-3 a poskytnutí nenávrat. půjčky - daru na
opravu historicky cenných prvků fasády ● záměr k přijetí úvěru u ČS, a.s. ve výši 15 mil.
Kč na zakoupení obj. Lipanská 308/14, P-3 pro potřeby ObÚ P-3. Odvolává P. Ambrože
z funkce člena správní rady sociál. fondu a fondu obnovy P-3, F. Koudele z funkce člena
správní rady podpůr. fondu a ing. P. Mandíka z funkce člena správní rady ekolog. fondu
a fondu pro podporu údržby privat. obyt. domů M.č.P-3. ● Jmenuje ing. T. Mikesku čle-
nem správní rady fondu obnovy M.č.P-3

Jedním z problémů, který nás dlouhodobě trápí a jehož systémové řešení hledáme, je za-
jištění čistoty ulic a veřejných prostranství. O úklid metropole se má starat především
Technická správa komunikací (TSK), kterou zřizuje a kontroluje Magistrát hl.m. Prahy.
Praha 3 není se současným stavem spokojena a přispívá na zajištění veřejné čistoty znač-
nými částkami z vlastního rozpočtu. Návrh rozpočtu na letošní rok bude počítat s výdaji
na úklid chodníků a vozovek v řádu 5 mil. Kč. Nový systém úklidu bude na území našeho
obvodu realizován jak naší městskou částí, tak hl. m. Prahou prostřednictvím TSK.
Praha 3 bude od 15. března zajišťovat prostřednictvím dodavatelské firmy ruční čištění
chodníků a vozovky přiléhající k chodníku v šíři 1 metru. Tím odstraníme nešvar z minu-
losti, tj. že nečistota se odklízela pouze z chodníku na vozovku. Úklid zahrnuje odstraně-
ní všech viditelných nečistot a bude se týkat také psích exkrementů i nedopalků od ciga-
ret. Systémem „metař do každé ulice“ se bude uklízet v centrální části Žižkova
a Vinohrad každý den včetně sobot a nedělí, v méně frekventovaných ulicích 2-3x týdně.
To je nárůst četnosti, jehož výsledek by měl být dobře viditelný. Skutečnost, že ObÚ bude
zajišťovat úklid chodníků, však v žádném případě nezbavuje majitele nemovitosti povin-
ností vyplývajících z vyhl. č. 8/1980 Sb. Také TSK bude i nadále provádět pravidelné
strojní čištění a dále ve spolupráci s naším ObÚ a policií tzv. komplexní úklid komunika-
cí, který i letos proběhne ve třech etapách. Povinností majitele automobilu je odklidit po
dobu čištění, vyznačeném na mobilních dopravních značkách, své vozidlo tak, aby mohla
být celá vozovka řádně uklizena. (Termíny čištění s předstihem uveřejňují Radniční novi-
ny a jsou i na plakátech, umístěných ve všech domech.) Na závěr upozorňuji, že auta řidi-
čů, nerespektujících dopravní opatření, budou odtažena.
Doufám, že se nový systém úklidu chodníků na Praze 3 osvědčí a že se bude jednat
o efektivně vynaložené prostředky. Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty

Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty (vlevo), si na snímku prohlíží Knihu cti
M. č. Praha 3, která byla v rukou již mnoha zajímavých osobností. Spolu do ní na-
hlížejí po připojení svých podpisů také Jiří Fojtík a Pavel Hejda z firmy Auto Jarov.

Tato firma z konečné tramvají na Jarově je už dlouhá léta vyhlášená vysokou úrovní pro-
deje i servisu, a zejména ochotnou obsluhou, která poradí s mnohým problémem. A po-
kud se vám auto porouchá, Auto Jarov zapůjčí po dobu opravy firemní vůz. Oba podnika-
telé také velmi často poskytují podporu hojnému společenskému a kulturnímu dění na
Praze 3 - např. Žižkovskému masopustu či Vinohradskému vinobraní.
Navíc jméno Jiří Fojtík není milovníkům sportu vůbec neznámé - v letech 1970-1974 to-
tiž zvítězil v legendární „Šestidenní“ a je tedy pětinásobným mistrem světa v těchto te-
rénních motocyklových soutěžích. Stáňa Peričová, foto J. Dostál

ze dne 15. 12. 1999
vzala na vědomí ● studii zpracovanou fir-
mou DHV, spol. s r.o. „Ekonomický model
provozu halových garáží na P-3“ ● rozdělení
studie „Nástavby obytných domů v P-3“ ●

dodatek č.III zřizovací listiny ZŠ Lupáčova
a ZŠ Žerotínova ● doporučení spr. rady Fon-
du obnovy na poskytnutí návratných a nená-
vratných půjček pro opravy a rekonstrukce
domů na území P-3 ● vyhodnocení výběr. ří-
zení na prodej bytů Kunešova 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 ● doporučení porady starosty
k delegování pravomoci na komisi obchodu
a služeb a na bytovou komisi
souhlasila ● s návrhem rozpočt. provizoria
na 1. čtvrtletí roku 2000 ● s uzavřením
smlouvy s firmou BAK, a.s. ● s výzvou více
zájemcům na úklid veřejných komunikací ●
s uzavřením mandátní smlouvy s firmou
TEST, spol. s r.o. ● s návrhem stavební komi-
se na změnu funkčního využití plochy pro-

stor velkoobch. skladu Červený dvůr na smí-
šené území obchodu a služeb
jmenovala ● ing. Bernátha likvidátorem
zdravotnických zařízení
schválila ● navýšení rozpočtu běž. výdajů
r. 1999 - Kultura ve výši 3 tis. Kč na III. roč.
hudebního festivalu Nekonvenční žižk. podzim

ze dne 4. 1. 2000
vzala na vědomí ● vyhodnocení výběr. říze-
ní na prodej nebyt. jednotek - garáží v do-
mech Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
● dopis Mgr. Součka, kterým rezignuje na
funkci ředitele „Integračního centra Zahrada
v P-3“ ● skutečnost, že nadační fond Spolek
pro postavení pomníku W. Churchilla uhradil
M. č. P-3 ve stanoveném termínu část půjčky
a souhlasila s prodloužením termínu splat-
nosti zůstatku půjčky
schválila ● sazebník úhrad za informace po-
skytované ObÚ dle zákona č. 106/1999 Sb.
na rok 2000 ● záměr k přijetí úvěru u České
spořitelny, a. s. na zakoupení objektu Lipan-
ská 308/14 pro potřeby ObÚ P-3

Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 28. 2.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 7. 2.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 14. 2.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 21. 2.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 28. 2.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 7. 2.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Baranova 14. 2.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 21. 2.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 28. 2.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 7. 2.
11. Loudova/Koněvova 14. 2.
12. V Zahrádkách/Květinková 21. 2.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 28. 2.
14. Koněvova/V Jezerách 7. 2.
15. Buková č. 18-20 14. 2.
16. Křivá 15 - vedle domu 21. 2.

Určeno pouze pro velkoobjemový občanský odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemi-
kálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci
v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa, uvedené-
ho v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici vždy od po 14 h do čt 16 h. Úklid a vý-
měnu 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. ObŮ P-3 - OZOP: 22 116 363(366) (300).

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

Úklid komunikací novû

Poslední zápis do Knihy cti v roce 1999

Obvodní rada

Vážení spoluobčané,
myslím, že je naší povinností informovat Vás o stanovisku sociální demokracie k návrhu
Obvodní rady na vyloučení komunistických zastupitelů ze všech orgánů zřízených zastu-
pitelstvem. Velmi dlouho jsme o problému diskutovali a rozhodovali jsme se na základě
všech možných faktů. Předkládáme Vám zde stanovisko sociální demokracie, které za-
znělo na zasedání Obvodního zastupitelstva a domníváme se, že by s ním měl být sezná-
men každý obyvatel Prahy 3.
V roce 1948 zahájila KSČ nekonečnou sérii křivd, útisků a v neposlední řadě justičních
vražd, kterou tuto společnost dusila až do roku 1989. Vždy řada postižených začínala so-
ciálními demokraty. Mnoho sociálních demokratů tento zločinný režim zažilo na vlastní
kůži, mnoho z nás bylo odsouzeno za zločiny, kterých jsme se nikdy nedopustili, mnoho
z nás nemohlo vykonávat své povolání, protože jsme neměli ten jediný správný názor.
Mnoho našich rodičů a prarodičů si zažilo mnoho ústrků od lidí, kteří cloumali námi vše-
mi pod praporem komunismu.
Jasně říkáme, že pro sociální demokracii z těchto a mnoha dalších důvodů nejsou komu-
nisté naším přirozeným koaličním partnerem. Ne proto, že bychom neuznávali kvality
jednotlivců, kteří se k této ideologii hlásí, ale proto, že odmítáme tuto ideologii jako ne-
bezpečnou pro konkrétní občany i celou zemi.
Jsme ochotni diskutovat a v konkrétních případech i souhlasit s vyloučením zástupců
všech stran z výborů a správních rad fondů M. č. Praha 3, pokud pro to budou věcné dů-
vody. Jasně však také říkáme, že odůvodnění pro toto vyloučení, které v důvodové zprávě
uvádí obvodní rada je pro nás nepřijatelné. Vychází totiž z principu kolektivní viny. O le-
gitimitě KSČM nemůžeme rozhodovat na základě dojmu, ale právního posouzení. Byli to
i ministři vnitra a premiéři pravicových vlád, kteří neměli žádné právní námitky vůči exi-
stenci KSČM. Pokud je někdo z nás má, může je uplatnit prostřednictvím soudů České
republiky.
Ať se nám to líbí či nikoliv, KSČM získala v demokratických volbách určité procento hla-
sů voličů a na tomto základě i odpovídající počet křesel v našem zastupitelstvu. Uznává-
me-li tedy demokratické principy, nemůžeme zbavovat tyto zastupitele možnosti podílet
se plnohodnotně na práci zastupitelstva. Nemyslíme si, že vylučování kohokoliv z ideolo-
gických důvodů z práce v orgánech zastupitelstva podpoří duch konstruktivní spolupráce
a obáváme se, že v konečném důsledku je škodlivé pro občany Prahy 3.
Sociální demokracie v Praze 3 nesouhlasí s ideologií komunismu, která přinesla této zemi
mnoho utrpení. Budeme vždy usilovat o jasnou porážku KSČM ve volbách, ale nemůže-
me souhlasit s odůvodněním, kterým krok vyloučení zdůvodňuje obvodní rada. Je to zdů-
vodnění, které uznává princip kolektivní viny, který je pro nás jako sociální demokraty
naprosto nepřijatelný. Za ČSSD Praha 3

Jan Plíva, předseda Obvodního výkonného výboru ČSSD
Text je uveden v plném znění bez redakčních úprav.

Prohlá‰ení zástupcÛ âSSD

OKÉNKO PRO SENIORY
● Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje
členům a seniorům, kteří v ÚNORU
oslaví kulaté narozeniny. 
Přání všeho nejlepšího patří: 
L. Gruberové, E. Kaprové, R. Ambrožové,
K. Baštové, Z. Hroudové, K. Jelínkové, 
H. Rybínové a F. Zdobinovi.
● Svaz důchodců v P-3 pořádá ve st 9. 2.
v 14-16 h VÝROČNÍ ČLENSKOU
SCHŮZI ve velkém sále SOU na konečné
tram 1, 9, 16. Pozvání přijali pracovníci
sociálního odboru a zástupci Obv. úřadu
P-3. Srdečně zveme všechny členy.

● Pro velký zájem zahajujeme nový kurz
„CVIČENÍ PAMĚTI“ pro začátečníky.
Dvouhodinová cvičení začnou během
února, účast je zdarma. 
Přihlásit se můžete na adresu
REMEDIUM Praha, Chelčického 39, P-3.
O začátku kurzu budeme informovat.
● OS REMEDIUM Praha zahajuje 14. 2.
také činnost občanské poradny. Radu či
pomoc v těžké životní situaci zde získáte
zdarma a anonymně, otevřeno bude prav-
děpodobně v po, út a čt 10-18 h. Podrob-
nější informace uvedeme v dalším čísle.
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V současné době tu trénuje kolem 40 kluků
od 15 do 18 let a 15 dětí od 10 let. Dochází
sem však i zájemci starší jak z řad veřejnos-
ti, tak i závodníků. Můžete se věnovat bo-
xu, thajskému boxu nebo WING-CHUN-
KUNG-FU, což je čínský box, a to vždy od
10 do 21 hodin.
„Podobný klub tady na Žižkově moc chyběl.
S. Tišer boxoval už za vyhlášenou TJ Uhel-
né sklady, která svou činnost bohužel ukon-
čila. Box vůbec tak trochu skomírá, a proto
je moc dobře, že radnice pomohla tenhle
nápad uvést do života. Chodí sem cvičit
i Romové, kteří mají pohyb v krvi a taky ur-
čitou bojovnost, a tu mohou tímto způso-
bem ventilovat...,“ uvedl filmový kaskadér
Jaroslav Tomsa, kdysi také aktivní boxer,
který se přišel na zahájení podívat.
S. Tišer se vzápětí pochlubil: „Některé
kluky už cvičím 2-3 roky, takže výsledky
začínají přicházet. První letošní utkání
proběhlo 15. ledna v Libni, kde nastoupili
v 1. zápase R. Ihar v těžké váze, J. Winter,
L. David a J. Tachner. V březnu jedeme do
Sokolova na mistrovstí republiky, tam bu-
de 9 našich borců. Velkým talentem je Lu-

Jako každým rokem si zašli v úterý 14. 12. studenti katedry architektury na vítání svých „pr-
váků“ do Akropole. O kvalitní hudební „nářez“ se jim postarala skupina SYNERGY, jako
půlnoční překvapení organizátoři nabídli zase módní přehlídky. Ta úvodní asi trochu zaskoči-
la několik přítomných rodičů, zato rozproudila krev v totálně nabité Akropoli. V recesní show
předvedli polonahé, často až i nahé modelky se svými partnery odvážné kombinace fragmen-
tů lidského těla a dekadentní černé. Po malé pauze pak představily J. Rollová a M. Rejfová,
studentky Vyšší odb. školy oděvní, spolu s M. Valentovou „Non-Style Fashion System“ - cca
30 modelů z běžných materiálů, vhodných pro každý den. Jana Rollová, absolventka žižkov-
ského Gymnázia Na Pražačce, již dnes pravidelně dodává své modely do oblíbeného butiku
Mýrnyx Týrnyx u Karlova mostu. Držme proto mladým návrhářkám palce, ať je neopouští
fantazie a osvěží českou módu novými nápady! Text a foto Stáňa Peričová

Nejprve začněme zmínkou o holešovických jat-
kách, jejichž vstupní brány při slavnostním otev-
ření v roce 1895 důstojně zdobily alegorické plas-
tiky s býky od akademických sochařů Schnircha
a Vosmíka. Tato slavná městská jatka byla zruše-
na až v roce 1983 a jejich funkci plně převzaly
moderní masokombináty v Písnici a v Čakovi-
cích. Zde také začíná pravá česká švejkovina, jejíž
podhoubí bylo tehdejšími poměry tak zdárně vy-
živováno. Plastiky z 19. století jako památkově
chráněné přemístěny být nemohly, a tak bylo roz-
hodnuto vytvořit pro nové masokombináty i nové
sochy. K 1. 10. 1977 byl slavnostně zprovozněn
objekt Masokombinátu Písnice, který stavěla pol-
ská firma Budimex Wroclaw. Před vchodem do
administrativní budovy tohoto závodu byl zbudo-
ván podstavec pro pískovcovou sochu, která byla na zakázku ob-
jednána. Protože k datu otevření nebyla stále ještě hotova, vyrobil
jeden polský betonář alespoň provizorní sochu býka z ocelových
armatur a betonu, aby podstavec nezel prázdnotou. Později byl do-
dán pískovcový trojhran znázorňující pravděpodobně řezníka, že-
nu - dělnici a jejich mistra, tedy dílo pojaté zcela v duchu socialis-
tického realismu. Betonový býk byl přenesen na protější stranu
vozovky a umístěn v blízkosti plaveckého bazénu, který také - jako
součást masokombinátu - postavil Budimex. Mezitím na Žižkově
prováděl v 70. letech český stavební podnik IPS Praha přestavbu

starého Žižkova. Vedoucí střediska Karel Janeček
byl pro každou legraci. Když v písnickém maso-
kombinátu objevil provizorní, ale velice povede-
nou sochu býka, zalíbila se mu natolik, že dostal
svolení k jejímu přemístění (autojeřábem a tatrou
111) na Žižkov do Bezovky, kde měl IPS kance-
láře v dřevěném domku. Před ním býk stál asi
rok. Když se v této lokalitě začaly stavět panelové
domy, přestěhovaly se kanceláře i socha do Jese-
niovy ulice, kde měl IPS zabrány dvě budovy.
Jedna, ta lepší, se zbourala a druhá tam stojí do-
posud. Býk již na tomto zvláštním místě zůstal,
i když se IPS odstěhoval. Pro žižkovskou mládež
se stal vítaným terčem zábavy a nenechavé dětské
ručičky z něho udělaly dnešní torzo. Pamětníci
však nejraději vzpomínají na onu krátkou dobu,

kdy ještě v Lupáčově ulici nestály panelové domy. V původní zá-
stavbě zde sídlila Veřejná bezpečnost a býk, tehdy již s poněkud
upravenými rozlišovacími znaky, jim prý k obveselení celého Žiž-
kova smutně vzhlížel do oken...
Tolik z vašich příspěvků, které do sebe zapadaly jako do skládan-
ky. Pro úplnost však musíme zmínit ještě jednu informaci, která se
do našeho příběhu naopak nehodí. Socha býka prý v 70. letech
stávala také poblíž dnes již zbouraného nádraží Těšnov. Že by ma-
sokombinát v Čakovicích také nestihl termín slavnostního otevře-
ní jak se patří? Eva Horníčková a čtenáři RN

� Kříženec PUDLA - středně velký,
černý, 1,5 roku starý, přítulný. 
Nalezen na rozhraní Prahy 3 a 10.
� NĚMECKÝ PINČ - osmiletý pes. 
Po majitelce, kterou odvezli do nemoc-
nice. Paní je bez příbuzných a o psa se
nemá kdo postarat.
� Kříženec NĚMECKÉHO
OVČÁKA - menší vlkošedá fenka,
1 rok stará. 
Nalezena na Praze 3 - Vinohradech.
� Kříženec DOBRMANA - pes 1 rok
starý. Nalezen v parku u Flory.
Můžete-li poskytnout nějaké informace

o majiteli psa nebo máte o pejsky zájem, volejte Psí domov Troja, tel. 85 54 242 nebo
ObÚ Praha 3, tel. 22 116 370.

Následujícími podrobnějšími informacemi se dnes ještě jednou vracíme k problematice
třídění odpadů, které jsme se věnovali již v minulém čísle.
Každý občan České republiky vyprodukuje v domácnosti ročně okolo 300 kg odpadu,
který většinou končí na skládkách. Tuto situaci však lze změnit. Jak? Především omezo-
vat množství vzniklého odpadu, výrobky znovu používat, recyklovat.
ZAČNĚTE DOMA a JIŽ DNES !
První zásadou je roztřídit jednotlivé složky odpadu již v domácnosti do oddělených košů
- pytlů, z nichž odpad putuje do barevně označených kontejnerů.
Co kam patří?
● Do modrého kontejneru patří suchý, čistý papír, a to časopisy, noviny, papírové sáčky,
lepenka, kartony, knihy bez vazby, počítačové papíry, sešity. V žádném případě nedávej-
te do kontejneru papír mastný, znečištěný potravinami a lepidly, povoskovaný, pergame-
nový, omyvatelný a tvrzený, dehtovaný a asfaltovaný, pauzovací a kopírovací, hygienicky
závadný nebo papír kombinovaný s kovovou či plastovou fólií (např. krabičky od nápojů,
sáčky od polévek apod.).
● Do žlutého kontejneru patří plasty, kterých je mnoho druhů. Jsou to různé sáčky, fólie,
kelímky, vaničky apod. Výrobky jsou označeny zkratkou, o jaký plast jde (např. PE, PS,
PP, PET). Nedávejte sem však obaly kombinované - složené z více vrstev (např. tetrapa-
kové krabice), obaly od oleje a chemikálií či znečištěné potravinami. Dáváte-li do kontej-
neru PET lahve, sundejte z nich uzávěr (některé sběrné vozy mají lis na jejich zmáčknutí)
nebo je rovnou sešlápněte a zavíčkujte.
● Do bílého kontejneru patří sklo tabulové, sklenice a lahve zbavené zátek a víček.
Nedáváme sem žárovky, zářivky, zrcadla ani drátěné sklo. (Sběr skla je u některých kon-
tejnerů dělen na sklo bílé a barevné.)
CO do vašeho odpadkového koše NEPATŘÍ ?
Nebezpečný odpad, např. chemikálie, barvy, zářivky, baterie, monočlánky a autobaterie.
Tento odpad neházejte do popelnice ani do kontejnerů na tříděný odpad, ale odevzdejte
do Sběrného dvora Na Vackově 24, Praha 3 (otevřeno po - čt 9 - 16 h, pá 9 - 14 h). Léky
můžete odevzdávat v každé lékárně. -red-
Udělejme všichni hned teď něco pro sebe, prostředí kolem sebe, ale hlavně pro generaci
našich dětí! Máte-li zájem o bližší informace, konktaktujte: 
Lenka Mašková - Děti Země, Chlumova 17, Praha 3, tel/fax: 02/22 78 00 52, 
e-mail: deti.zeme@ecn.cz, http://www.ecn.cz/detizeme

V dnešní době velkého znečištění životního prostředí má zeleň a stromy především důle-
žitou úlohu. V umělém prostředí našich měst příznivě ovlivňují složení vzduchu, zvyšují
jeho vlhkost, zachycují prach a mikroorganismy, poskytují stín a chrání proti hluku.
Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut a je snadné při tom nepomyslet, jak
dlouho rostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. Stanete-li se i vy svědky
kácení stromů, které se vám zdá být neopodstatněné, můžete se mu pokusit zabránit. Ke
kácení musí vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody, což je obvodní nebo obecní
úřad (v některých případech úřad okresní). O povolení může požádat pouze vlastník po-
zemku nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Bez povolení lze kácet pouze vý-
jimečně, např. při ohrožení života, což specifikuje vyhláška č. 395/92 Sb. Bez povolení se
však mohou kácet také stromy, které mají obvod kmene (měřený ve výšce 130 cm nad ze-
mí) do 80 cm, nebo souvislé keřové porosty do 40 m2. Dřeviny jsou před poškozováním
a ničením chráněny zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §7. Pokud jste se
stali svědky ničení veřejné zeleně a je-li nutný okamžitý zásah proti vandalismu, volejte
Městskou policii na číslo 156, je-li zeleň poškozována při provádění výkopů nebo ne-
vhodně upravována, obraťte se na příslušný orgán ochrany přírody - obvodní nebo obec-
ní úřad, v některých případech okresní úřad, kde jsou povinni vás také seznámit s případ-
ným povolením ke kácení. O nezákonném kácení stromů a keřů můžete informovat
Českou inspekci životního prostředí (Na Břehu 267, Praha 9 - Vysočany), kde také lze
žádat o přešetření, zda bylo povolení ke kácení dřevin vydáno oprávněně, nebo proti ně-
mu podat stížnost. Děti Země,  foto Stáňa Peričová

Žižkovské divadlo má sice v podtitulu Divadlo Járy Cimrmana, ale v poslední době si ná-
vštěvníci zvykli i na pravidelné večerní koncerty a zajímavé výstavy ve foyer. Za spoluúčasti
Městské části Praha 3 tu právě společně vystavují cyklus 30 černobílých fotografií Vít Šimá-
nek a Libuše Rudinská nazvaný Republika Žižkov. Vít Šimánek dálkově studuje Institut
tvůrčí fotografie SU v Opavě a Žižkov, kde pracuje od roku 1993, mu podle jeho slov učaro-
val báječnou atmosférou. Díky svému zaměstnání je v blízkém kontaktu s lidmi i celými
rodinami, a tak si získal jejich důvěru a svolení nahlížet pomocí objektivu do jejich soukro-
mí. Libuše Rudinská je čerstvou absolventkou katedry fotografie pražské FAMU a držitelkou
grantu Prahy, udělovaného v rámci soutěže Czech Press Photo, zaměřené na fotografování
proměn Prahy. Jako fotografka také není na Žižkově neznámá, protože i jí učarovala tato rá-
zovitá část Prahy. Výstavu, která citlivě dokumentuje každodenní život zdejších obyvatel, si
můžete prohlédnout ve foyer Žižkovského divadla až do 14. února. Eva Horníčková

Milí lu‰titelé,
děkujeme vám všem, kteří jste nám

zaslali nebo osobně v redakci předali
vyluštěnou tajenku Nejen růže -
zvukový portrét J. Potměšila naší

vánoční křížovky z č. 12/99. Potěšilo
nás, že se tentokrát sešlo opravdu
mnoho odpovědí a nechyběla ani
četná milá přání do nového roku. 

Kazety, které vylosovaným výhercům
věnovalo vydavatelství AudioStory,

Koněvova 108, Praha 3, obdrželi 
Č. Vach, ing. P. Jurák,

A. Heřmanová, J. Plevková,
V. Kudrnková, J. Lukáš,

E. Chlumská a L. Forman.

Box na Havlíãkovû námûstí jiÏ v plném proudu

káš David, který loni získal bronz. Zúčastňujeme se taky I. ligy mužů a to považujeme za
velký úspěch. Ty zápasy jsou důležité, kluky to motivuje chodit cvičit pravidelně. Připra-
vují se na zápasy a vidí za sebou konkrétní výsledky... Na závěr pak Tišer dodal: „Rád
bych udělal klukům taky klubové dresy v žižkovských barvách...“Text a foto Stáňa Peričová
Moc fandíme a rádi další výsledky Boxing Clubu Žižkov v RN zveřejníme!

Módní pfiehlídka na Beánii

Torzo b˘ka v Jeseniovû ulici je vûrn˘m obrazem své doby

Kdo mû chce?

ZAâNùME JIÎ S RECYKLACÍ !

Nezákonné kácení stromÛ a jak mu zabránit

Bezohledný vandal uřízl před Vánocemi špičky vzrostlých smrků na Žižkově náměstí, aby je pak
po svátcích někam vyhodil ...

Îivot ve fotografiích

Foto Vít Šimánek - z cyklu Republika Žižkov, 1999

V pondělí 10. ledna starosta Milan Český slavnostně přestřihl zahajovací pásku v BOXING CLUBU ŽIŽKOV - škole bo-
xu 42letého Stanislava Tišera na Havlíčkově náměstí, o kterém jsme psali v listopadovém čísle. Radnice přispěla na vyba-
vení šaten a sociálního zázemí a tím pomohla k dobrému rozjezdu tohoto klubu.

Starosta M. Český a S. Tišer

Vážení čtenáři, děkujeme vám všem, kteří jste pomohli při pátrání po původu „Sochy na Parukářce“. Podle vašich infor-
mací se nyní pokusíme zrekonstruovat příběh této tajuplné a s největší pravděpodobností „jen“ novodobé plastiky.

�



SPORT

Strana 4 1/2000

Z  H I S T O R I E  N A Š I C H  Š K O L
Objekt školy v Kubelíkově ulici č. 37 se skládá z hlavní budovy, posta-
vené ve tvaru T, z velké tělocvičny, malé tělocvičny s přiléhající šat-
nou a nově postavené půdní vestavby a centrální šatny. K tělovýchov-
ným účelům slouží i školní dvůr a zahrada, proměněná v miniatletické
hřiště. Žádost o stavební povolení je z r. 1910 a rozhodnutí o povolení
stavby pro školní účely vydalo C. k. místodržitelství v Čechách 25. 5.
1911. (Kolaudační řízení se v té době neprováděla.) Již v r. 1913 byl
zahájen provoz a tehdy se sem přestěhovalo již existující klasické
gymnázium z Vlkovy ulice. Z architektonického hlediska je budova
opravdovým skvostem, patří totiž mezi první pražské stavby s železo-
betonovými stropními konstrukcemi, a dodnes je pod trvalou péčí
památkářů.
V období po r. 1948 bylo gymnázium přejmenováno na jedenáctiletou
střední školu a později na střední všeobecně vzdělávací školu. Vzdělá-
vání v těchto školách se již značně lišilo od klasických gymnázií zná-
mých z meziválečného období. Do školních dějin se zapsala i základní
škola, která zde působila od r. 1962 do r. 1986.
Dnešní státní Obchodní akademie vytváří svou historii od r. 1986.
Zaznamenává úspěchy v konkurenci s pražskými obchodními školami
s mnoholetou tradicí. Škola při tvorbě učebních osnov, ve formách
práce a metodice vyučování využívá všech pravomocí, které jí dávají
učební dokumenty schválené MŠMT. Například zcela originální je organizace výuky cizích jazyků, 17 nabíze-
ných povinně volitelných předmětů atd., vše na základě velmi dobrého materiálního vybavení výuky moderní
technikou v odborných i kmenových učebnách. Čtyřleté studium je zakončené maturitou a naši absolventi jsou
v následující praxi velmi úspěšní. I když školu profiluje odborné vzdělání, mají naši absolventi úspěch také ve
studiu na VOŠ, VŠ a jazykových školách. Pro zájemce o studium na naší škole se každoročně pořádá přípravný
kurz z českého jazyka a matematiky.
Na škole studovalo mnoho známých lidí, kteří se uplatnili v různých oborech, např. nositel Nobelovy ceny za li-
teraturu Jaroslav Seifert, první porevoluční ministr školství prof. MUDr. Milan Adam, DrSc. a další. Historie
školy není vepsána jen do zdí učeben a archivů, ale také na filmové pásy. Spisovatel a scénárista známých filmů
ze studentského života Jaroslav Žák je také absolventem bývalého gymnázia a náměty pro své filmy čerpal z „na-
ší boudy“, jak sám psal. V r. 2003 společně oslavíme 100. výročí založení klasického gymnázia a navážeme tak
na úspěšné oslavy 90. výročí, které doprovázela výstava vzácných exponátů dokazujících bohatou historii školy
a kterých se účastnilo více než 500 bývalých profesorů, absolventů a přátel školy. Zdeněk Kesner

Nepřehlédnutelnou dominantou Vlkovy (dříve Palac-
kého) je školní budova, k jejímuž založení byl dán
podnět 14. 9. 1892 usnesením obecního zastupitel-
stva. Plány budovy vypracovali vrchní inženýr města
J. Bayer s městským inženýrem Řehůřkem a stavbu
provedl v letech 1892-94 architekt J. Hrabě. Již 20. 9.
1893 byla škola slavnostně otevřena a do užívání dá-
no přízemí s prvním patrem, druhé a třetí bylo dokon-
čeno 1. 1. 1894. Na slavnostním shromáždění při
otevření této tehdy nejlépe a nejmoderněji vybavené
školy s velkým sálem - aulou a ústředním vytápěním
promluvil starosta města Žižkova F. Bláha. Svěcení
školy a školní kaple proběhlo 14. 10. 1894 za přítom-
nosti F. Weniga, C. k. zemského školního inspektora.
Ve dvanácti třídách tehdy zasedlo do školních lavic
729 žáků pod vedením dvanácti pedagogů. Po 80 le-

tech zde pak v několika etapách probíhaly rekonstrukce, poslední do roku 1996, kdy byla nově vestavěna těloc-
vična, terasa a školní kuchyně s jídelnou. V souladu se změnami školského systému se několikrát změnil i název
školy. Při otevření to byla obecná škola chlapecká a dívčí, později měšťanská škola chlapecká a dívčí, po roce
1948 osmiletá střední škola, základní devítiletá škola, základní škola. V září 1993 pak byl škole při příležitosti
stého výročí propůjčen čestný název Základní škola J. Seiferta. Jaroslav Seifert - nositel Nobelovy ceny za litera-
turu z r. 1984 - se na Žižkově narodil, prožíval zde své dětství i jinošství a do školy ve Vlkově ulici chodil v le-
tech 1907-1912. V jejích zdech se poprvé zamiloval, a to do slečny učitelky Marie Gebauerové z rodiny filologa
a zakladatele vědecké bohemistiky J. Gebauera. Zde si také nesmazatelně vepsal do paměti upřímně milovaného
pana učitele, jenž pečoval o chudé chlapce. J. Seifert nikdy nepřetrhl pouto se svou rodnou čtvrtí, žižkovské mo-
tivy se objevovaly v celé jeho tvorbě. Jeho památku připomíná busta od sochaře J. Bartoše, umístěná na budově
školy. Dalšími známými absolventy jsou například herečka J. Bohdalová, herci F. Skřípek, L. Potměšil, zpěváci
V. Sodoma ml., Z. Kohoutová, J. Robová, skladatel O. Soukup nebo sportovní reportér A. Pečenka.
Zaměření školy je dnes pochopitelně jiné než na jejím začátku. Na 1. a 2. stupni přibyly pro žáky s poruchami
učení specializované mikrotřídy, které pomáhají překonávat školní neúspěch, získat sebevědomí a to po celou
školní docházku. Od roku 1994 pracuje na 1. stupni Obecná škola, která se snaží o humánní, laskavý přístup
k dětem při zachování náročnosti obsahu vědomostí. Na 2. stupni škola pracuje podle programu Základní škola -
dle schopností a výkonů žáky dělí na některé předměty na skupiny rychlejších a pomalejších žáků.

Eva Horníčková, foto Michala Púčiková

Žižkov je čtvrť, která
má od nepaměti své
nezaměnitelné kouz-
lo a atmosféru. Zcela
typické je především
množství hospůdek,
hospod, krčem, barů
a dalších místeček,
která jsou mezi lidem
velmi oblíbená. Hos-
pody však odjakživa
sloužily nejen jako
nálevny, ale i jako
místa kulturní, ať už
se jednalo o obvese-
lení hostů hrou na
harmoniku, tancem
či jiným vystoupe-
ním. Také představo-
vala v letech nedávno
minulých jakýsi po-
myslný prostor svo-
body slova, který

jsme si nenechali nikdy vzít. V dnešní době je už kultura v tom pravém slova smyslu v těchto zařízeních spíše vý-
jimkou. Bohužel se stále více zaměňuje s nepříliš přínosnou „hospodskou kulturou“...
Žižkovskou hospodu U Vystřelenýho oka bychom v této době mohli označit za jeden z mála podniků, které jsou
vyhlášené svým často neobvyklým kulturním programem. Jedná se o hudební, výtvarné i jiné společenské záleži-
tosti. Zajímavý je již jen interiér hospody, který se stal malou galerií obrazů známého výtvarníka Martina Velíš-
ka. Pořádají se zde také pravidelné čtvrteční koncerty nejrůznějších kapel, známých i méně známých. Hrál zde
například Sváťa Karásek, Jeremy Saxon Band, Jakub Noha Band a Jiří Konvrzek & Třetí zuby. Jako poslední
v letošním roce vystoupila 21. prosince oblíbená folkrocková skupina Původní Bureš a zahrála skladby z několi-
ka posledních let. Současně také představila dosud vydané MC i CD. Zcela zaplněná hospoda doslova praskala
ve švech, ale díky dobré muzice nikomu z přítomných nedostatek prostoru evidentně nevadil. A na co se můžete
těšit v únoru? První čtvrtek se představí Zběhlá samice, další Kvartet Dr. Konopného, Ženy revival a Sketafotr re-
vival zahrají 17. 2. a poslední čtvrtek bude patřit Letounům soumraku.
Kromě koncertů se tu odehrálo i několik výročních Setkání s umělci - společných akcí radnice Prahy 3 a kultur-
ních osobností žijících nebo tvořících na Praze 3. Každoročně zde také probíhá část programu Žižkovského ma-
sopustu, který letos proběhne začátkem března.
Hospodu U Vystřelenýho oka najdete v ulici U Božích bojovníků 3 na Žižkově, přímo pod vrchem Vítkov.
Za teplého počasí je otevřená i venkovní zahrádka. Pokud nemáte zrovna chuť na pivo, je možné navštívit Čajo-
vnu Nad Okem, kde si můžete pochutnat na vybraných čajových lahůdkách.

Bára Orlíková, foto Eva Horníčková

V ATRIU probíhá výstava asambláží scénografa, pedagoga ZUŠ,
asistenta na divadelní fakultě AMU a výtvarníka Miloslava
HILSKÉHO (20. 2. 1954 - 1. 4. 1999). Expozice obsahuje 13 roz-
měrnějších děl z malířovy pozůstalosti z loňského roku, některé obra-
zy jsou již nedokončené. M. Hilský v poslední době využíval k vyjá-
dření svých pocitů a stavů duše techniku asambláže - plastického
obrazu, kde mohl kombinovat nejrůznější materiály a dávat konkrétní
věci do nových významových souvislostí. Rád nacházel a sbíral zby-
tečné, již dosloužilé předměty a nechával se jimi spolu s nově vyvola-
nými vzpomínkami volně inspirovat. Jeho manželka, také učitelka
ZUŠ a malířka, nazývá tento postup výstižně poetickým civilismem.
M. Hilský byl hluboce svázán s Břevnovem, kde žil, ve své tvorbě čas-
to vycházel ze vzpomínek na domov, dětství, břevnovskou periférii,
nechal se inspirovat také noční oblohou. Část své duše i sebe sama tak
vtiskl do veskrze pozitivních obrazů, které zůstanou...
Prodejní výstavu pod názvem To, co zůstává je v ATRIU možné
navštívit až do 6. 2.

Eva Horníčková, foto Stáňa Peričová

Naši starobylou chalupu ve východních Čechách navštěvuji pra-
videlně a ráda. Celá rodina se tu ze všech sil snaží bránit působe-
ní zubu času, za což si nás místní usedlíci považují, i když naše-
mu počínání mnohdy přihlížejí se shovívavým úsměvem. Občas
vyhledáme jejich odbornou radu či pomoc, čímž jsme pod stálým
dohledem, a po našem odjezdu se vždy do daleka roznese, co zas
ti Pražáci... Překvapili jsme je netradičními výpěstky na zahrád-
ce, stavbou nové brány a naposled před Vánocemi oznámením, že
na našem dvorku jsou prasata. Ta k nám vešla onou nově zbudo-
vanou a neprozřetelně doširoka otevřenou bránou. Nejbližší sou-
sedka to vzala jako dobrý žert a pokračovala v pečení cukroví.
Přesto se zpráva, že u Horníčků běhá živé vepřové, rychle rozkřikla a za chvíli k nám přes plot nakukovala hro-
mada zvědavců, za poučením byly přiváděny i děti. Jako zázrakem měli na sobě všichni příchozí muži montérky
a po krátkém zorientování se převzali v akci prasata velení. Motorizované spojky se okamžitě rozjely s úkolem
vypátrat nepozorného chovatele. Prasata - matka s roztomilým potomkem velikosti foxteriéra - mezitím pobíhala
po pozemku, ryla v zahradě a snažila se podhrabat plot. Ani mě nepřekvapilo, že manžel nastalého zmatku chyt-
ře využil a nenápadně se vytratil mruče cosi o neodkladné záležitosti. Ostatně nikdo s ním jako parťákem při plá-
novaném odchycení, konejšení, svázání a převezení pašíků do chlívku dolního souseda nepočítal. Protože majitel
stále nervóznějších čuníků, sice černých, nikoli však divokých, nebyl ani po hodině vypátrán, byl přesun na spad-
nutí. Mně jich však začalo být líto. Vždyť je - soudě podle poznámek o neplánované zabijačce - nic pěkného ne-
čeká a mají také už jistě hlad. Sousedka, když viděla, jak nesměle nabízím hladovým všežravcům kokosky, při-
spěchala s dobře míněnou radou. S krmením si prý hlavu dělat nemusím, stačí jen kýbl nějakých obyčejných
pomejí! Jejich příprava mně však připadala natolik složitá, že jsem raději zůstala u sušenek, určených původně na
přilepšení rodině. Prasata však vytušila chystanou zradu a nabyté svobody se nemínila jen tak vzdát. Dala se do
cvalu a na kopýtkách při tom přemísťovala úrodnou ornici ze zahrádky. Dva nejodvážnější muži, povzbuzováni
zvědavci tou dobou již i z dalekého okolí, se vyzbrojili provazem, já ve stodole oprášila rozhrkaný trakař, ama-
térská videokamera se rozvrněla a začal boj prasat za svobodu. Prasnice přišla na řadu jako první a bila se stateč-
ně. Po úporném zápase za srdcervoucího kvičení se však již zkrotlá nechala odvézt do nového domova. Podsvin-
če ji v pytli následovalo zakrátko. Po jeho odjezdu se zas jako zázrakem všude rozhostilo ticho a klid. Diváci se
vrátili ke svým rozdělaným pracem a já si nad puclákem horkého čaje promítala celou událost znovu a došla
k nečekaně pozitivnímu zjištění. Vždyť děti si zas připomněly, jak prase z blízka vypadá, a já si za žáby, krtka,
ježka, čermáky a kunu na seznam zvířat, kterým se naše stavení zalíbilo, mohla připsat i prase domácí. Také už
s jistotou vím, že až se příště medvěd brtník uloží v naší stodole k zimnímu spánku, sousedé nás v tom nenecha-
jí. A za tuto jistotu jim moc děkuji! Eva Horníčková

Všemi oblíbené kino AERO uspořáda-
lo pro své příznivce 21. 12. předvánoč-
ní nadílku. Děti nejdříve zhlédly krát-
ké animované filmy z produkce
Mosfilmu a Film. studia Barrandov.
Pak následovala žertovná soutěž, je-
jímž cílem bylo, jak jinak, získat co nejvíce sladkostí, což se díky
laskavým rozhodčím podařilo i těm, kteří původně žádnou tatran-
ku nechtěli. Vrcholem předvánočního večera se stala zmíněná
dortová bitva. Jelikož průměrný počet dortů na jednoho nezletilce
vysoce převyšoval pravidla evropské filmové asociace, bylo povo-
leno zasáhnout do boje i dospělým. Tím ovšem dortová válka na-
brala na dramatičnosti, avšak v duchu fair play, což potvrdila i pří-
tomná státní notářka. Jen nerady pak upatlané a přejedené děti
spolu se svými, vlivem pobytu v baru kina nečekaně vlídnými
a tolerantními rodiči, opouštěli útulné prostory bia AERO. Všem
příznivcům krátkých filmů pro děti připomínám, že v AERU hrají
pro děti každou sobotu a neděli. A do řad ředitelství oblíbeného
kina vznáším dotaz, zda je nutno čekat až do příštích Vánoc, ne-
bylo-li by možné např. o Velikonocích bojovat kraslicemi a pu-
kavci? Michala Púčiková, foto Martin Vydra

Míãek krotil nejlépe Jifiák
V prosinci dominoval v soutěži zákl. škol
o POHÁR STAROSTY stolní tenis. Mnozí
z hráčů zvládli dokonale bekhend a forhend
i čop, lift, drajf, topspin. Družstva i jednot-
livci odehráli v herně DDM na 7 stolech
568 zápasů. V soutěži družstev zvítězila
v kat. ml. žáků Jeseniova, n. Jiřího a Ch-
melnice, v dívkách n. Jiřího, Lobkovicovo
n. a Jeseniova. V kat. žáci dominovala Lu-
páčova před n. Jiřího a Jeseniovou, v dív-
kách bez ztráty setu opět Lupáčova, n. Jiří-
ho a Lobkovicovo nám. Nejvíce bodů - 51
si vybojovalo n. Jiřího.
● V celopražském vánočním turnaji jedno-
tlivců v ml. žácích zvítězil O. Sládek ze ZŠ
Pošepného, dále Drahota z n. Jiřího a Kemr
z n. Barikád. V dívkách zvítězila L. Vendé-
gová ze ZŠ Hostýnská, ve st. žácích J. Šin-
delář ze ZŠ Uhelný trh, dále Juška z Lupá-
čovy a Stříbrný z Chelčického. 
● Ve čtyřhrách bez rozdílu věku si prven-
ství vybojovalo duo Kotrč - Pařík. 
● V prosinci kulminoval turnaj v halové
kopané st. žáků, který hrálo 11 škol ve
3 skupinách. Vítězové postoupili do finále,
kde si nejlépe vedlo družstvo ZŠ Chmelni-
ce. Při rovnosti bodů mezi n. Jiřího a Peru-
novou rozhodl o 2. místě Jiřáku lepší bran-
kový poměr. -vk-

Obchodní akademie
v Kubelíkovû ulici

Základní ‰kola
Jaroslava Seiferta

Je‰tû jeden recept - tentokrát uÏ do roku 2000
Ve svátečním prosincovém čísle jsme vás inspirovali (určitě!) k novému štědrovečernímu menu. Tentokrát při-
nášíme recept spíše posilvestrovský, lépe řečeno zdravotní. Nadiktovala nám ho herečka Jaroslava
Obermaierová, která žije v blízkosti Komenského náměstí. Dnes ji můžete vidět např. v roli Nastěnčiny ma-
cechy v Mrazíkovi v divadle Skelet nebo v komedii Motýlí hra, kde hraje hlavní roli.
Potřebujete cca 1 kg uvařených brambor, 2 střední cibule (nejlépe modré), kyselou okurku a 1-2 pravé nasole-
né sledě - slanečky. Den předem je necháte vymáčet v mléce. Pak z nich vyberete všechny kostičky - i ty malé.
Na závěr smícháte nakrájené brambory, cibuli, okurku a slanečky s dobrým olejem, trochou octa a pepře. 
Ať se vám tato pikantnost vydaří! -sp-

Do hospody U Vystfielen˘ho oka nejen na pivo
Z prosincového koncertu kapely Původní Bureš

O hledání nov˘ch souvislostí

Jak jsme chytali
domácí prase

JeÏuch a dortová válka
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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

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

■ Malířské a tapetářské práce. 
Tel.: 697 60 78
■ Lakování dveří, malování bytů, dále
provádíme obklady, dlažby, renovaci
koupelen, kvalitně čistíme koberce,
komplexní úklidy i pro firmy. Tel. 
734 780 a tel/fax 7173 3157. Fy Helpful
■ Malování, tapetování. Tel.: 222 444 27.
Levně
■ 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. 22 713 324, 0606 894 544, 
0603 595 209
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis,
Tamat a Tatramat. Tel.: 684 06 61,
0603/36 01 36
■ ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
Pavlína Křížová, Mgr. Traxler, Praha 3,
Dalimilova 19, tel.: 22 78 23 41
■ PEDIKURA i u zákazníka 
tel. 697 31 60
■ Zednické a obkladačské práce. 
Tel.: 24 25 39 36, 0603/369 881

■ Prodám dámské paleto z divoké koč-
ky - velmi hřejivé, málo nošené, vel. 45-
48, cena 3000 Kč (pův. 6000 Kč). 
Tel. 22 780 705 večer

■ HLEDÁM starší paní-pána event.
i s malým psem na občasné hlídání trpas-
ličího jezevčíka. Tel. 73 93 52 (i zázn.)

■ ŠKOLIČKA TROJLÍSTEK pro děti
3 - 6 let nabízí výtvarnou, hudebně-po-
hyb. výchovu, AJ, flétnu v ZUŠ
Štítného 5, P-3, ve ČT 10-12.30. 
Cena 600 Kč/měs., flétna 200 Kč. 
Tel. 52 34 92, 0602 253 735

■ Pro začínajícího klavíristu sháním
PIANINO - ne příliš drahé. Děkuji.
Tel. 22 780 705 (večer)

■ Nabízíme rekreaci v pěkném prostře-
dí oblasti Krkonoš na trase Špindl.
Mlýn, Pec pod Sn. v obci Rudník. Pokoje
dvou- až čtyřl. soc. zař. spol. kuchyňka.
Děti do 6 l. 60,- do 12 l. 120,- dospělí
180,-. Nutno objednat tel. předem u pí
Řehákové 0438/440352

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

■ Uklidová firma v P3 přijme na HPP,
VPP spolehlivou pracovitou paní. Prac.
doba po-pá 5-8 hod. Podmín. bezúhon-
nost, rychlost. Tel. 0603 497 013,
0603 572 148

■ Nezisková organizace sídlící na
Praze 3 hledá prostory o celkové výmě-
ře 120 až 150 m2. Zabýváme se výukový-
mi programy a rozvíjením komunitního
přístupu na Praze 3. Své nabídky adre-
sujte na: Remedium Praha, Chelčické-
ho 39, 130 00 Praha 3. Telefon a fax: 
697 13 11, paní Nováková.

■ Douč. ČJ a M - 1.st. Tel. 22 716 550 levně
■ ANGLIČTINA, NĚMČINA pro děti
a mládež (7-18 let) na Praze 3. Pro začá-
tečníky i pokročilé, čs. + zahr. lektoři;
konverzace pořádá nezisková organizace
OS Porteus, platí se jen náklady cca
22 Kč/hod. Začínáme od nového pol.
(1. týden v únoru). Pořádáme také lyžař-
ský tábor 12.-19.2. a letní tábory 2000. 
Tel. 627 69 33 Po, St, Pá 9-12

■ Vykládám z karet. Tel.: 22 71 03 91,
mobil 0606 943243

■ Hledám zdravou, spolehlivou paní na
hlídání 8leté dívky. Nutný telefon a ča-
sová přizpůsobivost. Tel. 0606 880 899
■ Zedník shání malý sklad: spodní část
Žižkova. Tel. 627 91 17
■ REKREACE NA LYŽÍCH pro stu-
denty nebo rodiny s dětmi - Strážné
v Krkonoších 31.1.-5.2. cena dospěláci
1770 Kč, děti 1570 Kč nebo lyžařský tá-
bor - Vítkovice v Krkonoších 5.2-12.2.
cena 2600 Kč. Pořadatel OS Klub
Mozaika, informace Šimánková 
900 22 904, -910,-913 a večer 71 77 03 14

■ LETNÍ STANOVÝ TÁBOR V JIŽ-
NÍCH ČECHÁCH. Sport. klub ZŠ
Jeseniova 96, P-3 i letos pořádá letní
stanový tábor pro děti od 5. třídy, které
mají zájem prožít část prázdnin „ve
středověku“. Nedaleko Opařan v již-
ních Čechách vybudujeme na 14 dní
(22.7.-5.8.) středověkou osadu, kde vy-
zkoušíme strasti a slasti života v době
Jana Lucemburského - Kontakt Milan
Gála ml. 0606 925 587, SK ZŠ Jesenio-
va: www.mujweb.cz/www/jesenius. 

■ Hledám k pronajmutí dílnu - ateliér
12 - 16 m2 poblíž nám. Jiřího z Poděbrad
nebo Riegrových sadů. Tel. 0604 934 360
■ 1+1 hala, komora, dvě terasy, I. kat.
udržovaný dům s domácí, P-7 za podobný
v P-3, družst. nebo os. vl., fin. rozd. nedo-
pl. uhradím. Tel. 80 88 18

■ Mladá lékárnice shání malý byt
k pronájmu kdekoliv v Praze. Předem
děkuji. Tel. 333 534 30 (večer)

■ Vyměním 3+1 II. kat. 65 m2 v P-3 za
menší 2pokojový byt I. kat. P-3 nejr.
v okolí Olšan. nám. Tel. 22 78 15 39
■ 2+1 stát. II. kat., 55 m2, 1.p., P3 - Praž.
za větší nebo koupím. 
Tel. 644 23 04, 19-22 h
■ PRONAJMU GARÁŽ na P-3, Male-
šická 43, telefon 82 76 74 - 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.

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

PODLAHY
● prodej

● montáž
● porady

Tel .  2272 1100

po-čt
800-1000, 1500-1800

Se spolumajitelem obchodu s nábytkem NICA Josefem Kubíkem jsme si povídali
o bydlení, nábytku a dobrých nápadech pro váš byt.

● Jaký nábytek prodáváte?
Všechny druhy nábytku do by-
tu, kanceláře, pro lékaře i lékár-
níky a školy. Ale provedeme
vám i barevnou úpravu počíta-
če v designu vašeho nábytku.
Nezapomněli jsme ani na děti,
pro které máme mapu ČR čle-
něnou podle okresů jako dřevě-
nou skládačku (puzzle).
● Jak nákup u vás vypadá?
V prodejně je z prostorových
důvodů omezený sortiment.
Ostatní je možné vybrat z ka-
talogu nebo objednat podle
vlastního návrhu na zakázku.
Klademe důraz na maximální
užitnou hodnotu. S každým

zákazníkem si nejdříve popovídám o jeho představě a potom společně hledáme vhodný typ.
● Kdybych si u vás chtěla koupit třeba sedací soupravu, z kolika typů a barev si můžu

vybírat?
To je vpodstatě neomezené. Výběr materiálů je velice široký, včetně potahových látek.
Důležité je, abyste věděla, kolik máte místa. Nabízíme provedení dvou-třísedák na sezení
nebo s možností přespání, rohovou sedačku, s úložným prostorem, příp. jinou. Ukážu
vám svůj patent - přes den je to pohodlná sedačka a jednoduchým vyklopením vznikne
prostorné dvojlůžko s lamelovým roštem a zdravotní matrací (viz foto).
● Co zajímavého byste mi nabídl do kuchyně?
Kuchyně dodáváme samozřejmě na míru. Sortiment Jitony Soběslav je k dodání ihned,
zakázkové do 2-6 týdnů, vč. spotřebičů. Vaši kuchyňskou linku zmodernizujeme výmě-
nou dvířek, pracovní desky, čímž ušetříte. Do kuchyní, koupelen a na WC nabízíme ob-
kladové panely v mnoha provedeních (dlaždice, dřevo, cihla). Montáž je snadnější a rych-
lejší než u klasických obkladů.
● Jak pociťujete konkurenci ze strany mamutích prodejen nábytku s nízkými cenami?
Je starou pravdou, že málokdo je tak bohatý, aby kupoval levné věci. My nabízíme zboží
kvalitní, za odpovídající cenu. Protože se při nákupu vybavení bytu jedná o větší investi-
ci, nabízíme manželům do 2 a od 20 let společného života slevu 3-5 % u kusového zboží,
až 10 % na vybavení bytu pro Žižkováky. Bráníme se kvalitou, poskytováním slev a splát-
kovým prodejem. Text a foto Michala Púčiková
KONTAKT: Nábytek NICA, Biskupcova 37, Praha 3, tel/fax: 697 30 42 (zázn.), 
0603 259 313, www.nica.cz, e-mail: nica@nica.cz
Otevřeno po-pá 9-18 h, 12-13 polední přestávka

Opět vám nabízíme srovnávací test cen za kadeřnické služby v Praze 3. Ceny zjišťovali členové Sdružení spotřebitelů TEST v Praze 3, a to
v týdnu od 3. do 7. ledna 2000.  Ve srovnání s rokem 1996, kdy jsme obdobný přehled v Radničních novinách otiskovali, se cenový vějíř za ka-
deřnické služby rozšířil -  jsou větší rozdíly v cenách za služby a ceny vzrostly nestejnoměrně. V některých provozovnách stouply ceny o méně
než polovinu, v jiných je dnešní cena i více jak trojnásobkem roku 96.  Pokud je uvedeno cenové rozpětí, pak to znamená, že se účtovaná cena
mění podle hustoty a délky vlasů, případně i podle jejich kvality. Potěšitelné je, že ve všech provozovnách je k dispozici ceník služeb a že se tak
zákaznice nebo zákazník mohou předem s cenami seznámit a v případě uvedeného rozpětí se domluvit, jakou částku bude kadeřník účtovat.

HLEDÁME PROSTORY
k pronájmu kanceláří v Praze 3

o rozloze cca 60 - 100 m2.
Kontaktujte, prosím, pí Pitříkovou, 

tel. 9000 86 76 nebo 0602 312 858.

MAJITELÉ DOMÒ za moÏnost 
pÛdní vestavby opravíme dÛm,

postavíme v˘tah 
Tel. 227 164  95, 222 401 59

Využijte VÝHODNÉ INZERCE v RN,
které jsou v nákladu 41 000 ks zdarma

ve všech domácnostech Prahy 3.
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)

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje

firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

CENY ZA ZÁKLADNÍ KADEŘNICKÉ SLUŽBY V KČ
DÁMSKÉ: PÁNSKÉ:

Název kadeřnictví Stříhání Mytí bez Vodová Foukaná Stříhání Mytí CENÍK
Adresa/Telefon velké regenerace bez laku bez laku služeb
BRANKO DESIGN U pokladny
Táboritská 24 / Tel. 6277244 60-100 - 90-150 90-150 60-70 10 k dipozici
CLAUDIE
Radhošťská 11 / Tel. 271693 60 15 45 60 - - Na požádání
FOR ALL kadeřnictví
Basilejské nám.1 / 274657 50-120 18 60-80 60-80 60 18 Vyvěšen
KADEŘNICTVÍ
Táboritská 19 / Tel. 22 720 542 100-130 12-20 50-100 45-80 40-50 12 Vyvěšen
KADEŘNICTVÍ Jana Mošnová
Biskupcova 26 / Tel. 71770066 35 15 35 45 35 10 Vyvěšen
KADEŘNICTVÍ Jaro
Pod lipami 66 / Tel. 6830575 35 20 30-40 30-50 - - Vyvěšen
KADEŘNICTVÍ Zlata Kusá
Koněvova 112 / Tel.6972745 50-75 30-45 50-70 50-70 40-60 20-25 Vyvěšen
NOVÁ HYGIE
Přemyslovská 36D / Tel. 274619 60 11 53 74 - - Vyvěšen
SALON U FIGARA
Domažlická 4 / Tel. 6970997 50 19 55 50 50 11 Vyvěšen
SALON VĚRA*
U Kněžské louky 1 / Tel. 6848379 30-57 20-26 46 58-69 46-50 20 Vyvěšen

* Pro důchodkyně je poskytována 10% sleva.

SVĚŘTE SVÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO, 
SVŮJ DŮM DO PÉČE NAŠÍ SPRÁVY !

Lidové bytové družstvo Praha 3, zabývající se správou malých bytových družstev,
sdružení vlastníků i domů ve vlastnictví společenství vlastníků 
(bez právní subjektivity) nabízí zajištění správy Vašeho domu.

Výběr i rozsah nabízených služeb je možno individuálně dohodnout stejně jako zajištění dal-
ších nadstandardních činností. Cena bude stanovena dohodou.
LBD Praha 3 má bohaté a praxí osvědčené zkušenosti se správou domů všech forem vlastnic-
tví a ke své činnosti využívá potřebné výpočetní programy, které jsou průběžně aktualizovány.

Informace: LBD Praha 3, Lucemburská 49, telefony: 
22 716 497, 22 712 686, 22 711 346, 627 65 27, 

Pro nábytek na Ohradu

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB :
� evidence a předpis nájmu (pro členy

i nečleny družstva), fondu oprav, záloh
na služby včetně jejich ročního
vyúčtování,

� vedení účetnictví právních subjektů,
� vedení ekonomiky domů ve společném

vlastnictví vlastníků (bez právní
subjektivity), včetně roční zprávy
o výsledcích hospodaření domu,

� pravidelná informovanost o výsledcích
hospodaření domu,

� zpracování roční účetní závěrky
a daňového přiznání u domů s právní
subjektivitou (malá BD, sdružení
vlastníků),

� zpracování podkladů pro daňové přiznání
vlastníků v případě příjmu z nebytových
prostor v podílovém spoluvlastnictví

� zajištění provozně technické správy domu.

Kadeřnictví
dámské, pánské a dětské

Po-Pá 8-20 h, So 8-12 h

Táboritská 19, Praha 3, tel.: 22 720 542

Kadefinické  s luÏby  p o  4  letech
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1
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 22. 2.

Prokopova 100/16
☎ 227 81 355 a 227 83 181

http://www.trojka.cz, 
e-mail: info@trojka.cz

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
KLUB KULIČKA pro děti od 2,5 let denně 9 - 12 h. Další činnosti v rámci klubu
Kulička dopol. i odpol.: Kulička s malováním a keramikou, Kulička s flétničkou
a keramikou, Kulička s angličtinou, Kulička s tanečky, Kulička školička pro
předškoláky ● KURZY PRO ŠKOLNÍ DĚTI: výtvarné, pohybové, hudební, počí-
tačové KURZY PRO DOSPĚLÉ: pohybové (bodystyling, kalanetika), počítačové,
jazykové... ● Další kurzy: dopol. kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvi-
čení rodičů s dětmi, PODNIKOVÉ KURZY (angl., něm.) ● KERAMICKÉ
CENTRUM - Kurzy keramiky pro děti i dospělé * Keramický ateliér pro děti
i dospělé - jednoráz. výukové hodiny * Keramika pro rodiče s dětmi * Víkendový
ateliér * Krámek s keramikou * Práce na hrnčířském kruhu ● NOVÉ KURZY
NA 2. POLOLETÍ: Keramika pro děti i dospělé, pro rodiče s dětmi ● Točení na
hrnčířském kruhu ● Základy práce s PC pro děti i dospělé ● Psaní na PC ● P-
class ● Aerobic ● Afrolatinské tance ● Kung-fu pro děti i dospělé ● Pololetní
prázdniny 1. 2. 2000 - koně, keramika n. počítače (od 7 let) ● Jarní prázdniny
s Trojkou (od 7 let) - celodenní programy 7. - 11. 2. - výlety na koňskou farmu
s projížďkou na koních, keramika, výtvarné techniky (počítače, video...)
Informace v zápisové kanceláři Trojky nebo na tel.: 227 81 355, 227 83 181. 
ZÁPISY DO KURZŮ po a st 14 - 18 h.
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 ÚNORU
18. pá 15 h Hřejivé melodie -

v provedení uměleckého
souboru Albatros

22. út 16.30 h Z Lisabonu na jih
Portugalska
cestopisná přednáška 
s promítáním diapozitivů

Akce se konají v KVS Trojka, 
Prokopova 100/16, Praha 3.

Zážitky z cest (cyklus besed a promítání,
vždy ve středu od 18 h)
2. 2. Kostarika

9. 2. Peru
16. 2. Čína
23. 2. Island + Island na kole

TANEC - POHYB - SPORT
(informace ing. J. Bendová)
● Stolní tenis (Po, St, Čt, 400 Kč, 600 Kč)
pro st. i ml. žáky i žákyně ZŠ, mládež
● Škola tenisu (Po, St, 320 Kč) pro začáteč-
níky a mírně pokročilé, děti ZŠ, mládež
● Rokenrol (Út, 500 Kč) pro začátečníky
i pokročilé, pro děti ZŠ
● Mažoretky (Út, 400 Kč) pro začátečníky,
mírně pokročilé, děti ZŠ
● Aerobic (Út nebo Čt 450 Kč) pro mládež
i dospělé
● P-class (posilování) (Čt 450 Kč) pro mlá-
dež i dospělé
● Sportklub (Čt 350 Kč a 450 Kč) 
pro děti 5-11 let
● Moderní tanec (Čt 450 Kč) pro začáteční-
ky i pokročilé, děti ZŠ, mládež
● Sebeobrana (Pá) pro ml. i st. žáky
● Jóga (St, dopol. 330 Kč, odpol. 500 Kč)
pro mládež i dospělé
UMĚNÍ A HUDBA
(informace K. Němcová, mgr. P. Červenková)
● Keramika (Po-Pá, 1100 Kč) pro děti ZŠ
i mládež
● Výtvarná škola (Po-Čt, 850 Kč) pro před-
školáky, děti ZŠ, mládež
● Kytara (Po, Út, 500 Kč) pro začátečníky,
mírně pokročilé, pokročilé
● Flétna (Čt, 770 Kč) pro začátečníky, mírně
pokročilé
● Výroba loutek (Po, 850 Kč) pro začáteční-
ky i mírně pokročilé, děti 1.-2.třída ZŠ
● Dramatický kroužek (Út, 550 Kč) 
pro děti ZŠ
● Zpívánky (St, 420 Kč) pro děti 4-5 let, 
začátečníky i mírně pokročilé
● Společenský tanec ( Út, 650 Kč) 
pro 1.-2. třídu ZŠ
VZDĚLÁVÁNÍ A PSYCHOHRÁTKY
(informace V. Králová)
● Přípravné kurzy na VŠ 
(Po, St, 960 Kč a 1200 Kč)
FILOZOFIE, HISTORIE,
POLITOLOGIE (3 měsíční kurzy)
● Přípravné kurzy na SŠ (St) pro žáky
5.tříd - matematika, český jazyk, 260 Kč, 
pro žáky 9. tříd - matematika, 260 Kč, 
český jazyk, 260 Kč
● Procvičte si pravopis (Po, 340 Kč) 
pro žáky 6.-8. tříd
● Angličtina (Po, 650 Kč) 
pro předškolní děti MŠ a ZŠ

POČÍTAČE, ELEKTRONIKA A OSTATNÍ
(informace J. Chmel)
● Hrátky s počítačem (Po, Út, Čt) 
pro děti ZŠ
● PC herna (St) - otevřená klubovna 
pro děti ZŠ I. stupně
● Programování - PASCAL (Po, St) 
pro začátečníky, pokročilé, děti 12-15 let
● Programování - INTERNET (Út) 
pro děti 12-15 let
● Programování pro pokročilé (Po) 
pro zájemce od 15 let
● S počítačem do světa (Út) pro děti 9-12 let
● Základy práce s PC (St - dopoledne i od-
poledne) pro dospělé začátečníky i mírně
pokročilé
● Podnikáme s počítačem (Út, získávání
internetových informací) pro děti 13-15 let
● Zpravodajský kroužek 
(Po, tvořte s námi Zpravodaj DDM)
pro děti 12-15 let

● Psaní na stroji (Čt) pro mládež i dospělé
● Elektroklub (Po, Út, Čt) pro děti 11-15 let
● Šikulka (St) pro děti 5-8 let
● Modelářský kroužek (Út, 750 Kč) 
pro děti ZŠ
není-li uvedeno jinak, je cena kroužků 1 000 Kč
Pozor NOVINKA !!!
● ARTETERAPIE - praktický seminář
(leden-březen)
obsahem bude vlastní prožitek z barvy,
zkušenosti s nimi, kde a jak vznikají, jak na
nás působí (informace P. Červenková)
● DOPOLEDNÍ KURZY
AEROBIC s hlídáním dětí (St, Čt), 
9.30-11 h, od 450 Kč
POČÍTAČE s hlídáním dětí - 
mírně pokročilí (St), 9.30-11 h, od 900 Kč
(informace a přihlášky J. Šimánková)
JARNÍ TÁBORY:
ARNOŠTOV - nelyžařský tábor (bobování,
soutěže, výtv. činnost a hry v duchu nepál-
ských mýtů). Termín: 5.-12.2., cena 2000 Kč
(informace J. Chmel, P. Červenková)
Jarní prázdniny v Praze
Termín: 7.-11.2., denně 9-16 h. Program: di-
vadlo, muzeum hraček, návštěva statku se
zvířaty, multimediální program v kostele
sv. Michala ● bazén, keram. dílna a počítačo-
vá herna. Obědy jsou zajištěny, přihl. na celý
týden i na vybrané dny. Cena 120 Kč/jeden
den (informace a přihlášky K. Němcová)

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

BODY - PERFECTING CLUB
regenerační a rekondiční centrum

Petr Vávra
Biskupcova 75 (z ulice Na Hlídce) 

tel. 717 702 04, 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

PRONÁJMY BYTŮ
v cihlových domech celé Prahy

Máme zkušenosti a solidní zájemce
- Chcete PRONAJMOUT váš byt -

Prima - zavolejte, přijdeme

zajišťujeme - kompletní servis - RENOVACE BYTŮ, DOMŮ
NABÍDKY a informace - volejte na čísla: 227 191 34, 227 191 36

AIR - nemovitosti, Praha 3, Bořivojova 54, 
e-mail: air-reality@iol.cz

A N N A C O
kancelářské potřeby a kopírování 

Táboritská 2, P-3 e-mail: vligaun@seznam.cz
tel. 227 133 30, fax : 697 656 7  

OTEVŘENO Po – Pá od 8 do 19 hod. 
kopírování, vázání, laminování, kancelářská technika,

spotřební materiál pro kancelářskou techniku, 
magnetická média a mnoho dalších věcí do vaší kanceláře

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

Ú N O R

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

není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1. út Švestka
3. čt Cimrman v říši hudby

13. ne 16 a 19 h Záskok
15. út Posel z Liptákova
16. st Švestka
17. čt Blaník
20. ne 16 a 19 h Švestka
22. út Švestka
23. st Záskok
24. čt Akt
27. ne 16 a 19 h Dlouhý, Široký

a Krátkozraký
29. út Švestka

DIVADLO KONZERVATOŘE
7. po E. Ionesco: Král umírá

14. po J. B. Moliére: Tartuffe
21. po V. Havel: Žebrácká opera
28. po E. Ionesco: Král umírá

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
8. út KONCERT: Jan Burian v 19.30 h
9. st KONCERT: Karel Plíhal v 19.30 h

11. pá B. Hrabal: Taneční hodiny pro
starší a pokročilé 
(Malé divadlo Č. Budějovice)

12. so KONCERT: NEŘEŽ v 19.30 h
19. so L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)
25. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno

4. pá Irena Budweiserová & CO. 
Blues, spirituál, soul

21. po Česká hudba baroka a klasicismu 
(J. Tůma - varhany a clavicembalo,
J. Krejčí - historický klarinet)

22. út Nový rok vám vinšujem 
(MUSICA BOHEMICA)

23. st Violový recitál 
(J. V. Stamic, P. Hindemith, B. Bartók)

26. so 15 h Goethe a jeho láska v písni 
(Básně J. W. von Goetha
zhudebněné slavnými skladateli)
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!

28. po České violoncellové trio 
(Michael Corette, J. S. Bach,
K. Růžička, P. Hejný aj.)

29. út Aby nám to vždycky dobře šlo!
40 let muziky, zpívání a radostí s Ma-
lou českou muzikou Jiřího Pospíšila

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě
pondělí
6. 1. - 6. 2. Miloslav Hilský „To, co zůstává“

- obrazy
10. 2. - 5. 3. Dobroslav Halata - obrazy

Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3, tel. (02)717 713 49.
Pokladna otevřena hod. před představením.
Vstup na představení označené FK (Filmový
klub) pouze s čl. průkazem AČFK (možno
zakoupit v pokladně za 45 Kč, platí do 31. 12.
2000). Nově zahájen předprodej na měsíc
v pokladně kina denně 17-21 h. Rezervace
vstupenek 16-19 h na tel. 717 713 49 (nutno
vyzvednout den předem!). Bar otevřen denně
16-23 h (i během promítání). V sále kina
povoleno konzumovat veškeré nápoje. Další
inf. na http://www.kinoaero.cz.

1. út 18 a 20.30 UMĚLCOVA
SMLOUVA - PREMIÉRA

2. st 18 a 20.30 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV 
3. čt 18 a 20.30 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV

PROJEKT 100/2000 - 4. 2 . – 22. 2., mimo
5. a 6. 2.

4. pá 18 SUD PRACHU (Bure baruta)
4. pá 20.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PROJEKTU 100 – 2000 
+ SUD PRACHU uveden režisérem
Goranem Paskaljevičem 

5. so 20.TRAKTOROVÝ MARATON 
+ STRAIGHT STORY 
Premiéra filmu D. Lynche,
happening, VISACÍ ZÁMEK 
+ Kvartet Dr. Konopného 
+ dokumenty ČT na téma

TRAKTOR, STRAIGHT STORY
(The Straight Story) - PREMIÉRA 

6. ne 20 UŽ JSME DOMA – KONCERT
7. po 18 a 20.30 TŘI SEZÓNY 
8. út 18 a 20.30 SATYRICON 
9. st 18 a 20.30 SATYRICON

10. čt 18 a 20.30 DEKAMERON 
11. pá 18 a 20.30 DEKAMERON
12. so 18 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
12. so 20.30 JUHA 
13. ne 18 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
13. ne 20.30 JUHA
14. po 18 a 20.30 LÁSKA PROKLETÁ 
15. út 18 a 20.30 LÁSKA PROKLETÁ
16. st 18 a 20.30 KLÍČ 
17. st 18 a 20.30 KLÍČ
18. čt 18 a 20.30 VĚČNOST A DEN 
19. pá 18 a 20.30 VĚČNOST A DEN
20. so 17.30 a 20.30 MUŽ, KTERÝ

SPADL NA ZEMI
21. ne 17.30 a 20.30 MUŽ, KTERÝ

SPADL NA ZEMI
22. po 18 a 20.30 POD SLUNCEM

SATANOVÝM 
23. st 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/
24. čt 18 a 20.30 STRAIGHT STORY
25. pá 18 a 20.30 STRAIGHT STORY
26. so 18 a 20.30 STRAIGHT STORY
27. ne 18 a 20.30 JANA A JEJÍ PŘÁTELÉ
28. po 18 a 20.30 TIK-TAK 
29. út 19.30 MRTVÝ LES A JINÝ

BULŠIT – PREMIÉRA
Pásmo krátkých filmů Pavla
Marka a Romana Včeláka

FILMY PRO DĚTI
5. so 15.30 Asterix a Obelix
6. ne 13.30 Krakonoš a Pytlák 

12. so 15.30 Hon na myš
13. ne 13.30 Příhody brouka Pytlíka
19. so 15.30 Z pekla štěstí 
20. ne 13.30 Krtek a telefon 
26. so 15.30 Princ Egyptský
27. ne 13.30 Hurvínek to zařídí

DIVADLO PRO DĚTI
6. ne 16 Plaváček - DIVADLO ELF

13. ne 16 Ze starých pověstí českých –
DIVADLO ŠUS 

20. ne 16 Jak se krejčík učil štěstí –
DIVADLO ERRA 

27. ne 16 Palečkovy příhody - DIVADLO
BEZ OPONY 

PALÁC AKROPOLIS
Žižkovská divadelní a hudební agentura,

Kubelíkova 27, Praha 3, 
E-Mail: divadlo@palacakropolis.cz 
* JUNIOR KLUB
E-Mail: akropol@jk.anet.cz. 
Vstupenky TICKETPRO (infotel 1051).
Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 h, tel. 22 712 287
Změna programu vyhrazena

4. pá 19 DEVÁTÝ ROCKOVÝ
ZELENÝ TULIPÁN* 
Velvet Underground Revival Band,
Sváťa Karásek, Vlasta Třešňák, 
Pod Černý vrch, A bude hůř

5. so 20 SHOWER ELEPHANTS*
8. út 19 RUSSIAN PERCUSSION

TOUR 2000 
NINJA TUNE LIVE
PERFORMANCE FEATURING
DJ VADIM + MR.THING +
KILLER KELA + MC BLURUM 13

9. st 20 MARIÁN VARGA*
a Andrej Šeban, Oskar Rósza,
Marcel Buntaj 

11. pá 20 PRASE*
12. so 19.30 Gábor Györi: NA KOHO

TO SLOVO PADNE
hrají absolventi VŠMU Bratislava

13. ne 19.30 FANFARE CIOCARLIA
/Rumunsko/ Nejrychlejší “dechov-
ka” na světě -jedenáctičlenný dechový
soubor z vesnice Zece Prejani ležící
na rumunsko-moldavské hranici 

14. po 19.30 POST-IT + JOLLY JOKER
+ MUTE DEAFNESS

16. st 20 PSÍ VOJÁCI*
17. čt 19.30 DIVOKEJ BILL

18. pá 19.30 Euroconnections: 
THE ECSTASY OF SAINT THERESA
supp. EKOVA (Francie)

19. so 19.30 Isaak Bábel: PRVÁ
JAZDECKÁ  - pražská premiéra
hraje Divadelné združenie
Partizánske

20. ne 19 ANNHILATOR (Kanada) 
+ OVERKILL (USA) 
+ DISMEMBER (Švédsko) 

23. st 19 BLOODHOUND GANG + A
+ special guest

24. čt 19.30 MLÝNY Hraje Divadlo Sklep
25. pá 19.30 POD ôERNÝ VRCH *

Křest CD Celibát 2000 (kmotr Jan
Pelc). Host Jiří Konvrzek

26. so 18 VEČER KOMUNITNÍHO
CENTRA KROK* Hrají: STAIN,
THE BREAKERS, MEZI NÁMI,
SUPER FLY

27. ne 19 ANATHEMA + special guest
28. po 19.30 CIRCUS PRAHA
29. út 20 ECHT! *

Malá scéna :
1. st 19.30 NOVEMBER SECOND
2. čt 19.30 MIKIHO PUPÍK
3. pá 19.30 LÍNEJ SOBOL
6. ne 19.30 CENTER SHOT: 

Michal Habaj: GYMNAZISTKY
(Prázdniny trinásťročnej).
Inscenované čtení. Hraje Divadlo M.U.T. 

7. po 19.30 CENTER SHOT
To nejzajímavější ze současného
světového dramatu, čteno a oživeno.
Mark Ravenhill: FAUST
Inscenované čtení. Hraje Divadlo M.U.T. 

10. čt 19.30 AB SECTOR REVIVAL
21.po 19.30 BRU’N’T(H)ALIA 

Inscenované čtení a prezentace textů
autorů „brněnské školy“. Spojeno
s prezentací internetového
divadelního magazínu YORICK 

22. út 19.30 BRU’N’T(H)ALIA 

Divadelní bar:
DJ’s denně od 23 hodin

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

AudioStory, Koněvova 108,  Praha 3
v únoru vydává na audiokazetě novinku 

Za trochu lásky
Poslední vydaný román Františka Kožíka 

v podání Miloše Hlavici a Růženy Merunkové
Tel.: 697 68 77, fax: 697 65 03

www.audiostory.cz

Nabídka kroužků na II .  pololet í  školního roku 1999/2000

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


