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Moji drazí!
Za chvíli přijdou Vánoce. Asi 10 % lidí, jak ukazuje průzkum veřejného míně-
ní, se na ně netěší. Říkají, že jim to přinese jenom moc práce. Někteří tvrdí, že
budou zvláště pociťovat svoji osamělost. Jiné rozčiluje jakékoli slavení, protože
již necítí nějakou jeho smysluplnost. Většina říká, že je to bude stát zbytečně
mnoho peněz. To ale snad nejsou Vánoce. Vánoce jsou svátky radosti z toho, že
přišel sám Bůh do tohoto světa, aby nám řekl, že nám z lásky dal život, že nás
neurčil k tomu, abychom na tomto světě jenom počítali, báli se, byli nemocní,
staří a nakonec nás spálili v krematoriu. Je velice potěšitelné, že valem přibývá
lidí, kteří konečně došli k poznání toho, že každý člověk má v sobě skutečnost,
která přesahuje jeho živočišný rozměr, tedy jak se tomu obecně říká, že člověk
má duši. Ta duše není výpočtem mozku jako počítače, ale je to naše existenciál-
ní já. To moje já není mladé ani staré, velké ani malé, není to muž ani žena. To
jsem prostě já. Absolutní Já, které nazýváme Bohem, našemu já dalo existenci.
Jinak bych nebyl. To já mi nemohli dát rodiče, ti ani nevěděli, kdo se jim naro-
dí, ani nemohlo spadnout z měsíce, to musel někdo z lásky vytvořit. A toho, kdo
chtěl, abych já byl, nazývám Otcem nebo Matkou. Je to ten, který má zdroj exi-
stence sám v sobě. Představte si tu radost z poznání, že nás někdo má opravdu
nezištně rád a že nepočítá, kolik bude mít se mnou práce a kolik budou stát pro
mne dárky k Vánocům. A tenhle Otec se mnou trpí v mých bolestech a raduje
se z návratu svého syna či dcery, kteří jsou ještě ve stadiu živočicha řídícího se
pouze svými pudy.
Víte, moji drazí sousedé, tento objev Vám dá radost ze života. Ten Boží život je
neskonale vyšší, než něco, co vlastně nemá valného smyslu. Pak už si nebudeme
říkat, že to všechno skončí a že stejně ti dravci všechno shrábnou pro sebe a ti
poctiví budou mít jenom bídu. Tento Boží život se nedá vytunelovat ani zko-
rumpovat. Tam platí pouze, že pravda a láska vítězí a že bez Božího požehnání
je marné lidské namáhání.
A tak všem přeji a vyprošuji Boží požehnání zvláště k těmto vánočním svát-
kům, kterými pomalu vstupujeme do nového tisíciletí.

Váš P. Dr. Jiří Slabý, farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na nám. Jiřího z Poděbrad

Vážení občané 
Žižkova a Vinohrad !

Čas vánoční není jenom dobou
hektických nákupů a úklidu.
Vánoce, nejkrásnější svátky
roku, jsou především časem,
kdy bychom ještě více než jindy
měli myslet na své blízké, ať již
jsou s námi nebo žijí jinde ne-
bo již tento svět opustili. Na-
jděme si v tom obvyklém shonu
chvíli na zamyšlení, zkusme
být jeden k druhému vlídnější.
Až rozsvítíte vánoční strome-
ček, vzpomeňte si i na ty, kteří
nemají, koho by obdarovali
a kdo by obdaroval je. Zapo-
meňte na všední starosti
a otevřete svá srdce.
Přeji Vám radostné a klidné
vánoční svátky.

Milan Český
starosta Městské části Praha 3

Manželka bývalého francouzského prezidenta, která přijela do Prahy převzít z rukou Vác-
lava Havla nejvyšší státní vyznamenání in memoriam za svého zesnulého muže, navštívi-
la 17. 11. Základní školu na Havlíčkově náměstí. Zajímala se o zdejší projekt vzdělávání
romských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin. Paní Mitterrandová nejdříve navštívila
předškolní třídu, kde se děti za pomoci speciální pedagožky a romského asistenta připra-
vují na školu. Nahlédla i do romské mikrotřídy do hodiny matematiky, kde si děti hrály na
nakupování, a tak se učily sčítat a odčítat. Dále se podívala i na výuku francouzštiny a na
závěr ji potěšilo milé vystoupení zdejšího romského souboru. Návštěva D. Mitterrandové
byla určitě také pochvalou a povzbuzením do další práce pro všechny pedagogické pra-
covníky této školy. Text a foto Michala Púčiková

Součástí loňského masopustu byl ojedině-
lý koncert Jarka Nohavicy v Žižkovském
divadle JC. Jak početnému publiku, které
se do sálu málem nevešlo, tak i populární-
mu folkaři se tehdy „u Cimrmanů“ líbilo.
Toho důkazem byl další koncert, který se
zde konal v pátek 3. 12. Nohavica opět
střídal kytaru s harmonikou, pobavil „He-
ligonkovou hospodskou směsí“, „Marod-
maršem“ na motivy Dobrého vojáka Švej-
ka a dalšími klasickým hity. Ty spolu
s ním spokojeně notoval - méně či více ha-
lasně - i vyprodaný sál. Hrdý Slezan, jak
několikrát Jarek Nohavica připomněl, po-
těší své příznivce novou deskou, která by
měla vyjít v průběhu léta.

Stáňa Peričová, foto J. Zavřel

S V Á T E Č N Í  S L O V O

Danielle Mitterrandová ve ‰kole

Jarek Nohavica je tady rád

D. Mitterrandová (uprostřed) se zájmem sleduje výuku v předškolní třídě

Hodně klidu a pohody o vánočních svátcích
a zdraví, štěstí a úspěch v příštím roce 

Vám všem přeje vedení žižkovské radnice 
a pracovníci Obvodního úřadu Městské části Praha 3
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Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 31. 1.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. -
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská -
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 24. 1.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 31. 1.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) -
7. Táboritská - zad. trakt/roh Sudoměřská -
8. Bořivojova/Víta Nejedlého -

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 3. 1., 31. 1.
10. Basilejské n. (roh Nákl. nádraží) 10. 1.
11. Loudova/Koněvova 17. 1.
12. V Zahrádkách/Květinková 24. 1.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 3. 1., 31. 1.
14. Koněvova/V Jezerách 10. 1.
15. Buková/ Pod Lipami 54 17. 1.
16. Křivá 15 - vedle domu 24. 1.

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: 22 116 300, -363, -366.

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

INFORMACE

Sbor církve bratrské, Koněvova 24, zve:
ne 26. 12. v 9.45 h - Vánoční bohoslužba,

so 1. 1. v 10 h Slavnostní bohoslužba
pražských sborů Církve bratrské, káže

předs. Rady Církve bratrské Mgr. P. Černý.
●

Blíží se XIII. všesokolský slet, na němž
vystoupí i „Věrná garda“ (1. a 2.7.00)
v pěkné a fyzicky nenáročné skladbě. 

K doplnění potřebujeme 6-10 žen (ve věku
50-90 let), příp. i mužů. Nacvičuje se ve 

vinohr. sokolovně v Riegrových sadech,
Polská 2 v út 20-20.30 h. 
Těšíme se na vaši účast!

●

Pražská plynárenská mění na základě
výměru Min. financí ČR č. 01/2000 

od 1. 1. 00 ceny zemního plynu za m3

pro domácnosti ve 4 pásmech: 
0-180 = 8,09 Kč, 181-900 = 6,43 Kč, 

901-6000 = 5,22 Kč, 6001 a více = 5,17 Kč.
Zároveň se zvýší stálé měsíční platby
v uvedených pásmech na 15, 40, 130

a 160 Kč. Jejich automatiz. zvýšení se
provádět nebude, úpravy lze po celý rok
hlásit osobně, písemně nebo telefonicky

Jungmannova 31, P-1, tel. 210 92 331-3(380-7).
●

DDM, Na Balkáně 100 v lednu zahajuje
TENISOVOU ŠKOLU 2000 

11. 1. - 18. 4. 00. Info a přihl. V. Kotrba 
900 25 273, p. Bambule tel. 726 50 091.

●

Od 9. 1. do 12. 3. 2000 proběhne v hale
TJ Pankrác „ZIMNÍ TURNAJOVÝ

MARATÓN“ v sálovém fotbale (1+4) -
všechna utkání řídí delegovaní rozhodčí.

Zájemci volejte 22 719 012, 0602 160 755.
●

Obchodní akademie, Kubelíkova 37 
pořádá 18. 1. od 17 h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, spojený
s poskytnutím informací o studiu

a prohlídkou školy. Zároveň nabídneme
přípravný kurz pro všechny typy stř. škol.

●

Svaz tělesně postižených, obv. výbor P-3
z Olšanské 7 přeje členům i příznivcům
příjemné prožití svátků vánočních v ra-

dosti a dobré pohodě. Do nového roku vše
nejlepší, hodně optimismu a zlepšení

zdravot. stavu. Pro členy je opět zajištěno
2x týdně plavání se zdr. tělocvikem v ba-
zénu a perličková koupel ve sport. areálu
Na Pražačce. Pokračuje rehabilit. cvičení
na žíněnkách v Gymnáziu Na Pražačce.

Plavání začne 4. 1. v út a čt od 15 h, 
cvičení 5. 1. ve st od 14.45 h. 

Info tel. 855 42 03 a 26 976 61.
●

Dnem 1. 12. 99 nabyl účinnosti branný
zákon č. 218/1999 Sb. - podle příl. zákona
se mění název Obvodní vojenské správy

a Okresní vojenské správy od 1. 12. 1999
na Územní vojenské správy.

●

Koncertní a výstavní síň ATRIUM,
Čajkovského 12 děkuje firmě PeMi, kte-
rá opětovně letos věnovala hračky malým

návštěvníkům mikulášského koncertu
v neděli 5. 12. v ATRIU na Žižkově.

●

Pražská informační služba 
nabízí na webových stránkách 

http://www.prague-info.cz aktual. infor-
mace * turistické info v Aj, Nj, Fj, šp. a it.

* přehled kult. pořadů v Praze * předb.
přehled kult. událostí na 2 roky dopředu
a výlety do okolí * výběr památek v ČR,
přehled veletrhů, festivalů a sport. akcí 
* info pro turisty směřující do zahraničí 
* nejčastější témata v dotazech na tel.

informacích 54 44 44 a 187 (změny ná-
zvů pražských ulic, výročí, sedm divů svě-
ta aj.) * Vánoce a Silvestr - Kam v Praze

●

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, P-8
zve na výstavy: S Mamuty do pravěku -
dětský odd. experimentální archeologie

přibližuje pravěké prac. postupy (do 9. 1.)
a Papírový svět - architektura a krajina
v modelech - papírové modely hradů,

zámků, historických objektů aj. (do 16. 1.)

OKÉNKO 
PRO SENIORY

REMEDIUM Praha otevírá v lednu
2000 bezplatnou občanskou poradnu.

Na tuto nezávislou poradnu se můžete ob-
rátit s jakýmkoliv dotazem či problémem,
těší se na vás vlídní a usměvaví poradci.
Jako vánoční dárek je pro vás připravena
SLEVA Katalogu zdravotních, sociál-

ních a jiných služeb na Praze 3. 
Za 10 Kč jej zakoupíte: Sociální odbor
ObÚ-Seifertova 51, DPS-Roháčova 26,
Ošetřovat. domov-Pod Lipami 44, Info
kancelář ObÚ-Koněvova 214, Svaz dů-
chodců-Hořanská 2, Střed. poradenství

a soc. rehabilitace-polikl. Olšanská
●

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

v LEDNU oslaví kulaté narozeniny.
Přání všeho nejlepšího patří: 

V. Chundelové, J. Machkové, M. Kaprovi,
A. Hemišové, M. Klemplové, 

L. Mezuliáníkové a E. Šejnostové.

Svaz důchodců přeje všem seniorům
v Praze 3 hodně zdraví a šťastné 
vykročení do nového tisíciletí.

ze dne 17.11. 1999
schvaluje
● snížení rozpočtu běž. výdajů roku 1999 -
Sběr a svoz komunál. odpadů ve výši 75 tis.
Kč a zároveň navýšení rozpočtu běž. výdajů
roku 1999 - Kultura ve výši 75 tis. Kč na ná-
kup uměleckého díla ● v souladu s rozhod-
nutím MZHMP změnu financování spoluú-
časti na výstavbě Měst. kamerového systému
na území M.č. P-3 ● předloženou smlouvu
o spolupráci mezi Raiffeisen stavební spoři-
telnou a.s. a M.č.P-3
bere na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na rekonstrukci objektu MŠ Habrová
na Ošetřovatelský domov ● rozdělení fin.
prostředků správní radou sociál. fondu na zá-
kladě předloženého požadavku, a to na ná-
kup hraček atd. za účelem konání vánoční
besídky pro děti z Integr. centra Zahrada a na
poskytnutí vánočních balíčků občanům
M.č.P-3 dle návrhu Pečovatel. služby, Oše-
třovat. domova, Odd. sociální péče a Veř.
opatrovníka OSVZ a pro Svaz těl. postiže-
ných ● žádost o prodloužení termínu likvida-
ce Byt. podniku v P-3, s.p. ● zprávu komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na úklid
chodníků a souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky firmy Test ● návrh odpovědi na peti-
ci občanů Kunešova 2-18, týkající se postupu
orgánů M.č.P-3 při prodeji bytů a garáží

doporučuje
● OZ M.č.P-3 schválit záměr prodeje po-
zemku parc.č.353 v k.ú. Žižkov, Seifertova
33 přímým prodejem
souhlasí
● se zápisem O. Kulíka, V. Mece a J. Havlíč-
ka do Knihy cti M.č. P-3 „ Za válečné záslu-
hy o vlast“

ze dne 1. 12. 1999
bere na vědomí
● předložený rozbor hospodaření M.č. za I.-
III. čtvrtletí 1999 ● zprávu komise pro vý-
stavbu byt. jednotek formou nástavby vč. vy-
budování výtahů v domech Na Ohradě č.
2,4,6 ● doporučení spr. rady podpůr. fondu
na poskytnutí příspěvku Klubu Essentia a Ví-
tu Šimánkovi ● návrh vyhlášky hl.m.Prahy
o omezujících opatřeních proti žebrání a sou-
hlasí s vydáním vyhlášky o omezujících
opatřeních v tomto upraveném znění - žebrá-
ní je zakázáno na celém území M.č. P-1
a M.č. P-3
● komise život. prostředí nemá připomínky
k projekt. dokumentaci na výstavbu objektu
„Praha Plaza“
doporučuje
● schválit žádost o svěření pozemku parc.č.
3549/2 v k.ú. Žižkov, Malešická ul. pro vý-
stavbu byt. domů ● schválit znění předl.
smlouvy mezi Viktorií Žižkov, a.s. a M.č.P-3
souhlasí
● s uzavřením smluv o umístění telekomun.
zařízení na objekty v majetku M.č.P-3 mezi
Siemens s.r.o. a M.č.P-3

Obvodní rada 

Agentura Koniklec v Chelčického ulici nabídla naší radnici pomoc svých dětských členů,
kteří od začátku prosince až do Vánoc odklízejí listí jírovců maďalů - kaštanů z dvorků
a vnitrobloků na Praze 3. Právě v tomto období je totiž nutné listí, které by mohlo být na-
padeno klíněnkou jírovcovou, odklidit a ihned zlikvidovat. Dobrovolníci z Koniklece zde
naplnili kolem 110 pytlů. Kromě toho pomohli vyčistit i kilometrový úsek železniční tra-
tě, která vede od Hlavního nádraží tunelem přes Žižkov. V neděli v předvečer Mikuláše
zde nasbírali plný kontejner odpadků a pohozených věcí. -red-

Poslední dobou hýbe Městskou částí Praha 3 kauza týkající se výstavby polyfunkč-
ního a bytového komplexu Flora na pozemcích okolo Vinohradských vodojemů...
Nejdůležitějším faktem je, že tento záměr inicioval Magistrát hl. m. Prahy (Obec hl. m.
Praha), který je, a to je důležité zdůraznit, jediným majitelem těchto pozemků. Pozice M.
č. Praha 3 v této věci je dána pouze tím, že je vlastníkem některých sousedních pozemků.
Technickou přípravou Magistrát hl. m. Prahy pověřil svou společnost TCP-Vinohrady,
a.s. A ta nám (M. č. Praha 3) předložila architektonickou studii k posouzení.
● Jaký postoj radnice k tomuto záměru zaujala?
Studie byla projednána ve stavební komisi, která doporučila zpracovat její odborné po-
souzení z hlediska ohrožení obyvatel Prahy 3. Poté byla předložena do výboru pro územ-
ní rozvoj, který vznesl námitky o vhodnosti využití uvedených pozemků pro navržené
funkce a sjednotil se na stanovisku, že další postup bude posuzován a připomínkován ve
2. stupni projektové dokumentace „podle zvláštních předpisů dotčených orgánů státní
správy v průběhu územního řízení“. Projekt projednávala také komise Životního prostředí
Rady M. č. Praha 3 a postavila se zcela zásadně proti. Předložený projekt považuje za me-
galomanský a soudí, že se z mnoha hledisek na Vinohrady vůbec nehodí.
● Informovali jste občany, kteří zde žijí, o chystaném záměru?
Inicoval jsem veřejné setkání zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, TCP-Vinohrady a.s., a au-
torů této studie s občany uvedené lokality, aby je podrobně seznámili se svým záměrem.
Prezentace proběhla v bouřlivé atmosféře 30. 11. 1999. Je zřejmé, že jednání s občany
v této věci budou pokračovat.
● Víte o tom, že bezprostředně po veřejném shromáždění byly v domech okolo vodojemů
vylepeny komunistické plakáty?
Ano, vím o tom. Komunisté zde, jako již v mnoha jiných případech, opět prokázali svou
neutuchající schopnost demagogicky překroutit fakta a využít je ke svému prospěchu zce-
la v rámci hesla „bez práce jsou koláče“. Pozitivně vím, že před setkáním s občany o tuto
věc nejevili vůbec žádný zájem, než vycítili další možnost, jak se zviditelnit.
● Jaký vidíte další vývoj v této kauze?
V současné době jsou na tahu orgány státní správy, do jejichž kompetence toto rozhodnu-
tí spadá. Ovšem naší snahou je, aby nás tyto orgány uvítaly jako rovnocenného partnera
při dalších jednáních o osudu této významné lokality. Doufám, že spolu s občany toho do-
cílíme.
● Bude Městská část Praha 3 tento projekt podporovat?
Vedení M. č. Praha 3 udělá vše, co je v jeho silách, aby se projekt v této podobě v městské
části nerealizoval. redakce

Měsíce listopad a prosinec sklízely nebývalou úrodu - Knihu cti Městské části
Praha 3 obohatily hned čtyři nové podpisy zajímavých osobností.
● U příležitosti 70. narozenin se jako první přišla 18. 11. zapsat Věra LUKÁŠOVÁ, býva-
lá farářka evangelického sboru na Jarově. Narodila se 3. 10. 1929 ve Zlíně, kde vystu-
dovala Baťovu obchodní akademii. Ve filmových ateliérech vedla produkci filmu Hanzelky
a Zikmunda, později pracovala jako produkční na Barrandově. S manželem, který působil
nejprve na faře v Kroměříži, se v roce 1968 přestěhovali do Prahy na jarovský sbor. Ten
vedla po manželově smrti a následném složení diakonských zkoušek až do roku 1995.
● Další zápis z 25. 11., tentokrát za významný přínos v oblasti kultury, patřil PhDr.
Josefu KROUTVOROVI, esejistovi a historikovi umění, který se narodil 30. 3. 1942.
Dnes je v UMPRUM vedoucím sbírky užité grafiky a fotografie. Zabývá se především dě-
jinami plakátu, dále fotografií, designem, architekturou a sociologií kultury. Podílel se
např. na výstavách Český moderní plakát 1918-1945, Pražská nároží 1890-1942, Čs. foto-
grafická moderna 1908-1926 a Cesta na jih (v Obecním domě). Z jeho knih je asi nejzná-
mější publikace Pražský chodec, Josef Váchal a Šumava nebo Pocta G. Klimtovi, jako po-
slední vyšla knížka Fernety.
● Do Knihy cti byl 2. 12. zapsán také JUDr. Miloš KOČKA, který jako dlouholetý oby-
vatel „trojky“ v příštím roce oslaví 90. narozeniny. Před 12 lety vyšel jeho román Prame-
ny živé vody o zakladateli lázní Jeseník Vincenci Priessnitzovi a v současné době se reali-
zuje jeho televizní seriálová podoba. A především zásluhou M. Kočky bylo pak 200.
výročí narození tohoto génia novodobé vodoléčby zařazeno do kalendáře UNESCO.
M. Kočka vydal ještě další román Krev na paletě o životě malíře Caravaggia či Střípky
moudrosti. Za svůj zájem a prezentaci lázní byl jmenován také čestným občanem města
Jeseník.
● Plejádu osobností uzavírá 6. 12. v poslední době často frekventované jméno  violoncel-
listy Jiřího HOŠKA. Po ukončení úspěšného hudebního festivalu Nekonvenční žižkov-
ský podzim se do Knihy cti zapsal za „výraznou propagaci Prahy 3“ tento organizátor,
manažer a hudebník v jedné osobě. Hru na violoncello studoval u P. a M. Sádla, dále na
stáži ve Francii. Získal řadu ocenění po celém světě, pravidelně koncertuje, nahrává pro
rozhlas a na CD, kde provedl např. soubornou nahrávku děl S. Prokofjeva, A. Krafta,
D. Poppera a soudobých českých autorů. V letech 1991-96 byl koncertním mistrem Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu, dnes je docentem hudební fakulty AMU v Praze
a sólistou Českého rozhlasu. Stáňa Peričová, foto Jan Dostál

nového doruãovatele 
doporuãen˘ch zásilek 

Obvodního úfiadu Praha 3
Tento sympatický mladý muž převzal nelehkou

funkci doručovatele doporučených zásilek

Obvodního úřadu Praha 3. Až uvidíte za dveřmi

tuto novou tvář, můžete bez obav otevřít.

Milí přátelé,
využívám této možnosti a dovoluji si Vám popřát všeho
dobrého do nadcházejícího tisíciletí.
Nechci se v těchto pár řádcích zamýšlet nad tím, co vše
uplynulé století přineslo nám, občanům České republiky.
Jako mnohem přínosnější vidím očekávání od budoucích
měsíců. Rád bych Vám jako senátor Parlamentu ČR „nadě-
lil pod stromeček“ nějakou tu drobnost pro bezstarostnější
a jednodušší život. Myslím, že s jistou pýchou mohu říci,

že se to podařilo. Prvního ledna roku 2000 vstoupí v platnost zákon o Svobodném přístu-
pu k informacím, mezi jehož spoluautory patřím a který je „výrobkem“ Senátu. Jako na
všem, co vytvoří člověk, jistě i na tomto zákonu praxe objeví řadu nedostatků. V tuto
chvíli však musím říci, že tento zákon byl vytvořen se základním záměrem, a sice jak for-
mulovat povinnosti úředníkům tak, aby každý z nás, kdo navštíví jakýkoliv úřad, ať již
státní správy či samosprávy, nebyl vystaven případné „špatné náladě“ toho kterého úřed-
níka a stal se jeho partnerem v jednání.

Za dobu, kdy jsem byl pracovníkem státní správy, ať již jako
přednosta úřadu či náměstek ministra, znám velmi dobře proble-
matiku uvedení nového zákona v praxi. I z tohoto důvodu při-
pravuji pro občany svého obvodu sérii přednášek, které se budou
věnovat právě faktickým možnostem, jež tento zákon občanům
republiky dává.
Ještě jednou si tedy dovolím popřát všem, aby přes vánoční svátky
bylo více rodinného štěstí a méně starostí a aby cesta České re-
publiky byla v příštím století méně křivolaká než v posledních de-
seti letech a veselejší, než-li tomu bylo ve století právě končícím.

Ing. Vladimír Zeman, senátor

Rozhovor s 1. zástupcem starosty
Vladimírem Holzknechtem

Nûkolik nov˘ch jmen v Knize cti

P¤EDSTAVUJEME VÁM
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V zemích Evropské Unie je třídění domovního odpadu samo-
zřejmostí. Jistě nejsme kulturně zaostalejší než naši sousedé
směrem na západ. Pomozte, prosím, v naší snaze přiblížit
systém nakládání s odpady náročným normám a požadav-
kům běžným v EU. Pokuste se v rámci vašich možností dodr-
žovat níže uvedenou Vyhlášku o odpadech.

Za odpadové nádoby na směsný odpad (popelnice) a jejich vyvážení platíte ze „své kap-
sy“ a tato částka není zanedbatelná. Naproti tomu barevné kontejnery na tříděný od-
pad (papír, sklo, plasty) a velkoobjemové plechové kontejnery na objemný odpad za
vás platí hl. m. Praha. Žádáme vás, abyste především ve vašem zájmu tyto kontejnery
více využívali. Pomůžete tak zlepšit nejen čistotu vašeho okolí - popelnice nebudou
přeplněné, ale i životní prostředí. Ale hlavně ušetříte! Majitel vašeho domu bude moci
objednat menší počet popelnic nebo snížit četnost jejich vyvážení a vám klesnou po-
platky za tzv. služby. Přesné datum přistavení velkoobjemového kontejneru na vašem
nejbližším stanovišti, další stanoviště pro tříděný odpad získáte na tel. 22 116 111, linka
300, 363 a 366. Zde rádi uvítáme i další dotazy a návrhy týkající se nejen problematiky
odpadů, ale i ochrany životního prostředí. Rozpis stanovišť velkoobjemových kontejne-
rů uveřejňují také pravidelně Radniční noviny.
● Věnujte, prosím, pozornost výňatkům z Vyhlášky č. 15/1998 Sb. o nakládání s odpady: Čl. 1 - Předmět a působnost vyhlášky.
Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajícího na území hl. m. Prahy, a povin-
nosti fyz. osob při nakládání s komunálním odpadem. Čl. 2 - Základní pojmy. Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zů-
stává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu z odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený
do odpadových košů, umístěných na veřejných prostranstvích. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad. Čl. 5 - Povinnosti fyzických osob. Fyzické osoby jsou povinny odpad tří-
dit dle městem stanoveného systému na papír a lepenku, sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad a směsný odpad. Vytříděný pa-
pír, sklo a plasty je nutné odkládat do označených sběrných nádob, stejně tak směsný odpad. Objemný odpad se odkládá do označených
kontejnerů. (Plné znění vyhlášky obdržíte na Odboru zeleně a ochrany prostředí ObÚ P - 3.)
● Nádoby jsou viditelně označeny a každý druh odpadu je barevně odlišen. Odbor zeleně a ochrany prostředí ObÚ P-3
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Na náv‰tûvû u ... kameramana Miroslava Ondfiíãka

Na Žižkově jsem se narodil a prožil celé dětství. My jsme byli kla-
sická živnostenská rodina - táta holič, maminka měla kloboučnic-
tví v Roháčovce a vedle na rohu zase děda holičství. Vlastně celá
rodina se pohybovala v jejím okolí. Můj rodný dům v Harantově
stál přesně v místech, kde je dnes ta velká proluka. Táta se narodil
zase na Perštýňáku a jeho bratrovi, který teď v listopadu slavil di-
amantovou svatbu, jsem byl v 5 letech za mládence (smích).
Kterou „základku“ jste si z těch mnoha v okolí vybral ?
Já je vymet’ skoro všechny - začal jsem chodit na Komeňák, pak
na Perštýňák. Za války nás různě seskupovali, takže jsem byl
i v Lupáčovce a na Havličáku. Socha Havlíčka tam už tehdy stála
a my kluci jsme vždycky říkali: Co děláš odpoledne? Můžeš jít
držet Havlíčkovi ruku...
Na co rád ze starých časů na Žižkově vzpomínáte?
Čím jsem starší, jsem kaž-
dý den v dětství. Třeba
války s Karlíňákama a Ol-
šaňákama - tedy tomu se
říkalo války, dnes zase tře-
ba v New Yorku válčí
Bronx a Manhattan, každý
má nějakého nepřítele...
Na Kapslovně, na Šibe-
ničním vrchu jsme jezdili
za války s kamarádama
kopat bílý písek a pak
jsme ho prodávali na ná-
dobí, to byl vynikající prá-
šek. To je to, co chybí
dnešním lidem, že se neu-
mějí starat sami o sebe
a každý čeká, že mu ně-
kdo pomůže. A štve mě
takové to bolestínství, na
každého hned padne „de-
ka“ a všechno je špatné. Já
jsem z toho strašně smut-
ný, že není radost. Pro mě to je nejhorších 10 let, co jsem zažil.
A není to otázka peněz nebo postavení...
Mluví se o tom, že oproti Polsku a Maďarsku jsme měli před
10 lety mnohem lepší startovací pozici a kde jsou dnes oni
a kde my.
Já si myslím, že to je neznalost. Nejhorší výchozí pozici jsme mě-
li právě my! Vždyť u nás byla znárodněná každá „hajzlbába“,
všichni jsme byli státní zaměstnanci. Polsko si nikdy nenechalo
zničit zemědělství, tam zůstal svobodný podnikatelský duch.
V Maďarsku si zase zachovali živnosti... Opravdu blbě na tom by-
li jedině Rusové a my. A revoluce, ty u nás probíhaly takovým
švejkovským způsobem. Jedinou pořádnou udělali bolševici v ro-
ce 1948. Zavřeli tisíce živnostníků a maloživnostníky, kteří byli
chudší než kostelní myši, zlikvidovali úplně. Pak udělali měnu,
všechny srovnali na úroveň 700 korun rodina na hlavu, vymysleli
dráty. Víte, takhle umí vládnout každý blbec. A proto mi dnes va-
dí, že závažné programy dávají až po jedenácté hodině a nejlepší
časy nechají „Zemanovi“. V televizi dělají mladí kluci a ti ví hou-
by po 10 letech svobody. Myslí si, že žádné nebezpečí už nehrozí.
Nějak jsme trochu víc odskočili k politice, vraťme se raději
k Vašim vzpomínkám na dětství, je to přece jen příjemnější...
Mně se právě na Žižkovu líbí, že se vrací ke kořenům - já to mám
strašně rád. Ona to byla vždycky taková svobodná oblast. A jak
vypadala např. Koněvovka - co jsme tam měli biografů a divadel-
ních spolků! Já jsem chodil do Masarykovy síně a do kina Pokrok,
Obzor, Tábor, Deklarace, Jiskra a Aero, to jediné dnes zbylo. Jen

v jednom bloku v naší ulici byly hospody U Hůlů, U Jarošů
a U Gazdů. A těch koloniálů, pak dva holiči, uhlíř. Když přišlo lé-
to, a to i během války, my kluci jsme na ulici hráli fotbal a všich-
ni, celý Žižkov, seděli venku na židličkách. Ty malé krámky dnes
mizí, nastoupil úplně nový životní styl. Vždyť i řemesla vymírají,
dneska už nejsou platnéři, drožkáři nebo půjčovny dvoukoláků.
Ty si na Žižkově moc dobře pamatuji. Na Komeňáku jsme si za 3
koruny půjčili dvoukolák a jeli jsme pro dříví nebo pro uhlí.
Podíváte se dnes do kina, máte nějaké to svoje ?
Na premiéry jsem chodil do Blaníka a do Lucerny, která začíná
mít konečně lepší zvuk, tam jsem léta nerozuměl. Jinak zajdu ob-
čas do Galaxie. Když jsem nastoupil do učení a pak byl ve studiu,
netočili jsme, jak se dnes píše, žádných 30-40 filmů. Bylo jich tře-
ba 12 a taky to bylo strašně málo. A dnes si myslím, zaplaťpánbu,

že to všechno je. Šikovný
lidi máme, dělat umí, ale
chybí manažeři, takoví ti
kazatelé, vůdcové. Chybě-
jí lidi, kteří by nalili chuť
do života...
Sledujete nové české filmy?
Jsem předseda předsta-
venstva České filmové
a televizní akademie, která
uděluje České lvy, takže
o naší tvorbě mám docela
přehled. Vídám se i s její-
mi tvůrci - např. Saša Ge-
deon nebo Jan Hřebejk, to
jsou kluci s talentem.
Dříve se chodívalo do
Klimentské a na každý
film od Felliniho či Buñu-
ela se s napětím čekalo.
To se teď hodně změnilo.
Fellini zemřel, Buñuel ta-
ké - když jsme na něj šli,

bylo to jako okno do svobodného myšlení, ale dnes už plavete ve
stejné vodě. Nebo Bergmanovské vztahy mezi mužem a ženou -
když vidíte všechny možné bulváry, ty koukají pod kůži lidem víc
než celý Bergman. Změnila se doba a všechno dostává jiné tempo.
Jak ukázali v sobotu 20. 11. na ČT 2 - jak byla ta televize strašně
pomalá, všechno vysvětlovala! Hlasatelé se zprávami, no, to bylo
na usnutí a ještě když vám pomalu opakovali blbost! Ne že tam
dnes nejsou, ale když jste zahlcení, můžete televizi vypnout.
Prý jste také velký fanda Slavie a Viktorky?
Momentálně jsem předsedou představenstva fotbal. oddílu SK
Slavia Praha. Začal jsem se o ni víc zajímat, když jsme v 60. le-
tech založili Klub Přátel Slávie a začali nosit ty staré dresy.
A Viktorku sleduji od dětství, fandil jsem jí už s tátou. Rád bych
vzpomněl na pana Rybníčka, tátova velkého kamaráda, který měl
na Žižkově obchod s koženou galanterií. Vždycky když Viktorka
vyhrála, rozdával dárky. Šli jsme ho s tátou jednou navštívit do je-
ho bytu v Pařížské, bylo to kolem roku 1943. Pan Rybníček měl
žlutou hvězdu a už se nikdy nevrátil. To byl velký žižkovský me-
cenáš, a proto bych ho rád připomenul.
V poslední době o vás, kromě toho, že jste oslavil 65. narozeni-
ny, již není moc slyšet ...
Příští rok na podzim jsem u filmu 50 let! Už jsem v penzi, filmo-
vání jsem škrtnul, protože mám po operaci a chodím rehabilitovat.
Občas zajdu na filmovou školu do Písku, k nám na FAMU a něja-
ký čas věnuji i „akademii“. Jinak jsem šťastný, co se děje, konečně
se dostáváme ke slušným zemím ... Text a foto Stáňa Peričová

Legenda české kamery, jeden z nejvyhledávanějších kameramanů a to i v tvrdé americké konkurenci.
V 60. letech se spolu s režiséry Němcem, Passerem a především Milošem Formanem podílel na vzniku tzv.
české kinematografické školy. Jeho kamera přivedla filmy jako např. Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má pa-
nenko nebo Amadeus k nominacím či přímo k filmovým Oskarům.

Tajenka skrývá titul, který vydalo vydavatelství AUDIOSTORY k 33. narozeni-
nám herce, z jehož repertoáru se skládá nahrané pásmo - obsahuje literární ukáz-
ky jeho oblíbených veršů, knížek a autentické zpovědi. Pět z vás, kteří zašlete do
Silvestra na adresu RN správnou tajenku, dostane tentokrát krásné kazety z pro-
dukce tohoto vydavatelství. Dobré luštění a pěkný poslech přeje redakce!

AUDIOSTORY, tel. 697 68 77, Internet: www.audiostory.cz. Kazety jsou k zakoupení v drogerii Palma Centrum
na Ohradě, Koněvova 108.
VODOROVNĚ: A. Karetní hra, modla, ruský čajník, iniciály herce Sellerse - B. Začátek tajenky, značka ame-
ricia - C. Souhlas, cíl, statek bez léna, jméno Ovidiovo - D. Výsměšné dílo, láteřiti, kmínka, litinová deska -
E. Kopie, tělocvičný prvek, mravokárce, manilské konopí - F. Stupeň v judu, zákoutí, textilní škůdci, zuřivost -
G. Přestože, sady, dveřní závěs, akt, SPZ okresu Kladno - H. Bodná zbraň, skupenství vody, jednotka prostoro-
vého úhlu, ejhle - I. Tuhý lepenkový štítek, část pohoří, uhlovodík, pasta - J. Jméno pěvkyně Destinnové, český
herec, květenství bezu, staré stříbrné mince - K. Provaz se smyčkou, státní pokladna, údaje, tečka - L. Kód Itálie,
konec tajenky - M. Solmizační slabika, sezvati, francouzský filozof, Evropan.
SVISLE: 1. Značka cínu, bikarbona, perský koberec - 2. Předložka, Indián, slavný cremonský houslař - 3. De-
zinfekční přípravek, vápencová oblast - 4. Míčový sport, výměšek, římská bohyně úrody - 5. Evropan, kaprovitá
ryba, iniciály herce Víznera - 6. Ostrovan, souzvuk tónů, brko - 7. Budova, stará střelná zbraň, český herec -
8. Smířit se se ztrátou, tečna - 9. Reklamní tiskovina, dvojice, vrstva druhohor - 10. Slovesná koncovka, asijský
jelen, ukazovací zájmeno - 11. Zkratka na kompasu, pravoslavný obraz, gramatická zkratka /adjektivum/ -
12. Druh pepře, ženský hlas, vývojový stupeň - 13. Míšenci, část dynama - 14. Kolem, přítok Labe, a sice -
15. Neškodný nápoj, rostlina paznehtník, značka manganu - 16. Zkratka Akademie věd, ohnivzdorná látka, dvě -
17. Evropská řeka, pokladní poukázka, mouchy - 18. Útok, platit - 19. Pastevec, duchovenstvo, popěvek -
20. Pryskyřice, obruby, značka hliníku   POMŮCKA: Aron, ajatin, Ops, rét, -at, adj.

ŽIŽKOVANKA je oblíbený dechový orchestr, který se během 30leté existence proslavil
u nás i v zahraničí. Jeho zakladatel, umělecký šéf a dirigent Josef Jelínek, nastudoval
přes 3000 skladeb a zaujmout své posluchače mu vydatně pomáhá zpěvačka Zdeňka Kett-
nerová. Někdy hrává také u nás, jako třeba v prosinci na tradiční „Mikulášské“ v SOU na
konečné tramvají. Sem se podívali i zástupci starosty M. Kozumplíková a Vl. Holzknecht,
zatančit a pobavit se přišlo více než 200 seniorů.
Jak se svěřil J. Jelínek: „Krásné vzpomínky zůstávají na vděčné žižkovské publikum. Stálí
tanečníci při dechovce vždy nabrali nový elán a náladu, vždyť píseň je lék, který prodlu-
žuje život... Ale doba se změnila - z tanečních sálů se staly herny nebo jiná lukrativní za-
řízení. A je paradoxní, že aby Žižkovanka mohla stále hrát, je již přes deset let orchestrem
Kulturního domu Prahy 7. Tady se těší velké přízni milovníků dechovky, kteří sem přijíž-
dějí z celé Prahy, z Říčan či Jílového, nevyjímaje hosty z Holandska a Švýcar. Žižkovanka
ovšem zůstala věrna svému obvodu a věří, že alespoň ve třetím tisíciletí budou vytvořeny
podmínky, aby se střední i starší generace mohla pobavit a zatančit si častěji DOMA.
Jak říká zapomenuté přísloví: Komu zdraví nesvědčí, toho Žižkovanka vyléčí, kapelo hraj!
Snad jednou řekneme - konečně jsme zase doma na našem Žižkově...“ -red-

V listopadu na radnici oslavilo sedm
zlatých a dva diamantové manželské
páry padesát a šedesát let společného
života. Manželé Fišerovi, Lichtenber-
govi, Machovi, Marešovi, Pražanovi,
Snopkovi, Splítkovi, Košíkovi a Ond-
říčkovi si v závěru poslechli pásmo
operetních melodií a využili příležitosti
popovídat si se zástupci naší radnice.
Diamantový pár - manžele Růženu
a Viktora Ondříčkovy - jsem navíc po-
žádala o pár vzpomínek. Zatímco podni-
kavá paní byla myšlenkami spíše v bu-
doucnosti, přemýšlela totiž jak
naplánovat předvánoční úklid, její man-
žel - rodilý Žižkovák - se vyznával ze
svých životních lásek. Tou první a nej-
větší je jeho žena, s níž se seznámil na
taneční zábavě v Národním domě na Vi-
nohradech, kde „...mu padla do oka
a bylo z toho 60 let!“ Na 18 měsíců je
rozdělila vojenská služba, ale již v listopadu 1939 si mohli říci ano v Husově sboru na
Perštýnově náměstí (nyní Barikád). Paní Ondříčková původně pracovala v obchodě, za
války však měla být nasazena na práci do Německa a jen těhotenství ji zachránilo před
odchodem. Na otázku, jakých bylo těch 60 let, pan Ondříček bez zaváhání odpovídá:
„Všude se manželé občas pohádají, ale slunce zase vyjde a je to tak dobře. Manželka by-
la moje první opravdová láska. Vždy mně říkala, že to, co já zařídím, je správné a že se
cítí spokojená. Nikdy by nechtěla nic jiného.“ Druhou láskou pana Ondříčka byla jeho
práce - prodej textilní metráže. Již od dětství na rodném Perštýnově náměstí se zájmem
pozoroval kupce a jejich obchůdky „...byla to taková jedna velká rodina a stále tu bylo ži-

Kap elo,  hre j !

Tentokrát i dvû diamantové svatby

Tfiídím, tfiídí‰, tfiídíme

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

vo“. A snad právě tady získal představu o svém budoucím povolání. Po vyučení u textilní firmy Prokop a Čáp na
Václavském náměstí pracoval v obchodě v Panské ulici. Historie však přichystala mladému prodavači nejednu
překážku. Po válce si na úvěr zařídil vlastní prodejnu v Roháčově ulici, bohužel jen na krátkou dobu. Od roku
1948 byl soukromý sektor postupně rušen a jako nestraník a bývalý živnostník proto neměl na růžích ustláno.
Součástí systematického tažení proti bývalým soukromníkům bylo i jejich umísťování v prodejnách na okraji
Prahy a až po čase byl jako odborník povolán do obchodu s metráží na Vinohradské třídě, aby zde po nekompe-
tentním předchůdci udělal pořádek. (Nedostatečná politická angažovanost v tomto případě nevadila. Vadila však
při výběru vyšší školy i povolání pro dcery.) Textil na Vinohradské se stal jeho druhým domovem až do odchodu
do penze. Oba manželé také neradi vzpomínají na měnovou reformu v roce 1953. Život se však musel žít dál,
i když radostí přinášel poskrovnu. Dokonalé zázemí poskytovala rodina, ve které se všichni cítili spokojeně.
I dnes se oba společně zajímají o dění kolem sebe, nenechali si například ujít odhalení pomníku W. Churchilla,
na které je pozval jejich synovec Miroslav Ondříček. A jaký je jejich recept na šťastné manželství?
„Najít si čas jeden pro druhého a nezapomenout přitom na humor, který se hodí v každé době.“

Text a foto Eva Horníčková
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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

Praha 3
Roháčova 42

Opravy - prodej televizorů,

videorekordérů

a radiopřijímačů

Montáž, servis a prodej

pobočkových telefonních

ústředen včetně rozvodů

a počítačových sítí

Opravy mikrovlnných trub

Tel./FAX: 697 62 66
697 69 69

■ JEZEVČÍK MALÝ PÁLENÝ odběr 25. 1.
2000 tel. 0602 356261

■ Sochařský ateliér IBIS nabízí kurzy
keramiky a mozaiky tel. 0603 572369,
dále kresba, portrét, modelování - 
tel. 0604 505135 

■ Prodám dámský nenošený krátký
KOŽICH z divoké kočky - velmi hřejivý,
vel. 45-48, pův. cena 6000 Kč, nyní za 4000
Kč, při rychlém jednání možná dohoda. 
Tel. 22 780 705 večer
■ Prodám bílé kimono - v dobrém stavu,
vel. do 150 cm, cena pův. 500 Kč, nyní
250 Kč. Tel. 22 78 28 16
■ KOUPÍM starý skleník v dobrém stavu -
nejlépe světlé dřevo. Tel. 22 780 705 (večer)

■ Jazykové kurzy Business English - ko-
munikanční dovednosti, speciální moduly, in-
teraktivní komunikační techniky, krátké inten-
zívní semináře, kurzy na míru, Business
Communication Skills - vyjednávání, porady
a prezentace. 
Info 7274 3165, http: garuda.ms.cmc.cz, 
e-mail morbin@pha.inecnet.cz

■ Střední odborná škola, Střední odborné
učiliště, Odborné učiliště a Učiliště sta-
vební a zahradnické pořádá DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: stavební a za-
hradnické obory Učňovská 100/1 - 8. 1. 2000
- so od 8 do 14 h. Srdečně zveme rodiče a žá-
ky, kteří se budou rozhodovat o povolání
k prohlídce areálů, dílen, školy teorie a vel-
kého sport. areálu. Informace o studijních
a učebních oborech získáte denně na tel.
6848 131, 
661 06314, 661 06 294. Výhodné dopr. spo-
jení konečná tram 1, 9, 16 (Jarov), bus 109,
145, 146, 177, 195 (Jarov-Pod Táborem).

■ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ - nonstop výjez-
dy. Tel.64 48 255, 0602 323 808
■ 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
■ ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY Pavlína
Křížová, Mgr. Traxler, Praha 3, Dalimi-
lova 19, tel.: 22 78 23 41
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Tamat
a Tatramat. Tel.: 684 06 61, 0603/36 01 36
■ 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. 52 34 92, 0602 253 735, 0603 578 575
■ Doučuji - aprobace Č.j. a Mat. 1.stupeň -
tel. 227 165 50
■ Koupím obrazy do r. 1945 - 71 73 50 60
■ PEDIKÚRA i u zákazníka tel. 6973160

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

■ Dílenské opravy televizorů, magnetofo-
nů, videí aj. Biskupcova 64, Praha 3. 
Tel.: 67 31 49 78
■ MALÍŘSKÉ A TAPETÁŘSKÉ práce.
Tel.: 697 60 78

■ Zednické práce - rekonstrukce bytů,
kanceláří, obklady + elektrikářské, insta-
latérské, zámečnické a malířské práce.
Tel.: 22 71 90 22, 0602/21 20 89

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále za-
jišťujeme veškeré druhy úklidových prací
včetně vyklízení a odvozu. Tel.: 2271 3324,
0606 894 544

■ Malířské, lakýrnické a tapetářské práce
velkých i malých rozsahů. Tel.: 80 76 35
(zázn.), mobil: 0602/95 44 39

■ Zednické a obkladačské práce. 
Tel.: 24 25 39 36, 0603/369 881

■ Betonové podlahy - broušení nerovností
+ frézování, tel. 0602 21 20 89

■ Malování, tapetování. Tel.: 222 444 27.
Levně

■ Rekonstrukce - zednické, instalatérské,
elektro, malířské práce. Tel. 22 71 90 22,
mobil 0602 21 20 89

■ Provedeme čištění čalouněného nábyt-
ku a koberců za sucha i za mokra kvalit-
ním přístrojem RAINBOW. Možnost v So
a Ne. Tel.: 80 76 35 (zázn.), mobil:
0602/95 44 39

■ Malby, nátěry, fasády, zednické, ob-
klad., truhl., instal. práce, úklid, rekon-
strukce. Tel.: 22 71 33 48

■ ŽALUZIE horizontální, vertikální
‚IROKÝ VÝBĚR BAREV I MATERIÁLŮ
SUPER SLUŽBY, SUPER CENY.
Jan Svoboda, tel.: 301 10 49
ráno 6 - 8 hod., večer po 20. h.

■ Najmu byt pro 2 osoby, nejlépe na
Praze 3 - tel. 333 534 30 (večer)

■ KOUPÍM GARÁŽ NA FLOŘE, 
telefon: 73 06 37
■ UBYTOVÁNÍ - Praha 3 - Ohrada
Byt s romantickou atmosférou 
(800 Kč/den). Tel.: 71 77 23 66
■ Prodám členství v LBD Praha 3, jde pouze
o členství, dohoda jistá - hotovost. 
Tel. 71 77 23 66
■ 1+1 hala, komora, dvě terasy, I. kat. udr-
žovaný dům s domácí, P7,za podobný v P3,
družst. nebo os. vl., fin. rozd. nedopl. uhra-
dím. Tel. 80 88 18

9. 12. 1999 oslavili manželé Šmídovi
60 let společného života 

a paní Baierová 75. narozeniny. 
Zdraví, štěstí a spokojenost přejí

spolubydlící z Radhošťské 21.

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

KOŘÍNEK

Baranova 5, Praha 3

tel.: 22 71 51 34 (ráno)

Dílna: Baranova 5, Praha 3

příjem objednávek: 7.45 – 8.30 h.

tel. přes den: 0603 47 29 63

INSTALATÉR

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

SOUKROMÝ ÚKLID
DOMŮ A CHODNÍKŮ

VEŠKERÉ ÚKLIDOVÉ
A VYKLÍZECÍ PRÁCE

firma MÁJA
TEL.: 627 64 24

0603 94 32 43

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 15-20parkuje na ulici vystaveno všem živlům

naprosto zbytečně!

Ve velkokapacitních garážích
v Praze 10, Limuzské 12 jsme připraveni Vám
pronajmout místa k stání buď v boxech po 2, 6 a 12-ti
vozech, nebo volně k zaparkování.
Pro podnikatele uzavřené ucelené parkovací plochy.

Ceny přijatelné!
Informace osobně nebo na tel.:
77 34 56, 70 62 49 nebo 70 62 25.

VVVVAAAAŠŠŠŠEEEE
AAAAUUUUTTTTOOOO

Pavel Machota
Topenářské, instalatérské

a zámečnické práce
☎ 900 01 946, 
0603 470 667, 
0602/255 307

Dílna Vlkova 28, Praha 3
7.30 - 9.00 příjem objednávek

Rychle, kvalitně

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

PODLAHY
● prodej

● montáž
● porady

Tel .  2272 1100

po-čt
800-1000, 1500-1800

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

PRONAJMEME NEBYTOVÝ PROSTOR 
v Kouřimské ul. Praha 3, cca 100m2.

Vchod z ulice. Možnost jako
prodejna, kanceláře apod. Kontakt:

Lidové bytové družstvo Praha 3,
nebytové prostory, 

tel. 22716497

Biskupcova 71, Praha 3, inf. na tel.
71 77 05 32 (den), 644 05 36 (večer)

ŽENY A DÍVKY
• AEROBIK
• STEP AEROBIK
• POSILOVÁNÍ
• FORMOVÁNÍ POSTAVY

ZÁPIS 3. 1. 2000 od 16 do 17 h
4. 1. 2000 od 17 do 19 h

MAJITELÉ DOMÒ za moÏnost 
pÛdní vestavby opravíme dÛm,

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

Cvičíme s Míšou 
v novém  roce
gymnázium na Pražačce P-3 

kdy? pondělí+středa
18-19 h Cvičení pro ženy 

všech věkových kategorií se
zdravotním zřetelem 

19-20:30 h Kondiční cvičení
intenzivní formování postavy 

17-17:50 h Hit roku 
cvičení na velkých míčích 

pro zdraví v pondělí 
ukázková hodina vždy zdarma

Výhodná cena ● Informace 
Mgr. Michaela Kholová-Bicanová

tel., zázn., fax  67711862, 0603 539 859

Vyčistí vaše veškeré oděvy 
z textilu, z přírodních 
i syntetických kožešin 

a hladkých i velurových kůží 
(včetně dobarvení) 

tel.: 51643173, 22715340. 
Firemní sběrna 

P3 Žižkov – Řehořova 37, 
Po – Pá 11 – 17 hod.

Čistíme s nejčistším svědomím

BYTY - GARÁÎE

BLAHOP¤ÁNÍ

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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12
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 25. 1.

Prokopova 100/16

☎ 227 81 355 a 227 83 181

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
ZÁPISY DO KURZŮ probíhají každé pondělí a středu od 14 do 18 h ● 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, počítačové 

● KURZY PRO DOSPĚLÉ: pohybové (sebeobrana, bodystyling, kalanetika), počítačové,

jazykové ● Další kurzy: dopol. kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení

rodičů s dětmi, PODNIKOVÉ KURZY (angl., něm.) Informace v zápisové kanceláři Trojky

nebo na tel.: 227 81 355, 227 83 181.

KERAMICKÉ CENTRUM * Kurzy keramiky pro děti i dospělé * Keramický ateliér

pro děti i dospělé - jednorázové výukové hodiny * Keramika pro rodiče s dětmi *

Víkendový ateliér * Krámek s keramikou * Práce na hrnčířském kruhu

● NOVÉ KURZY NA 2. POLOLETÍ * Základy práce s PC pro děti i dospělé * Psaní

na PC  * P-class * Aerobic * Afrolatinské tance * Kung-fu

Pronajímáme učebny a sály, tel.: 227 81 257.

KULTURNÍ PROGRAMY

L E D 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
11. út Švestka
12. st Vyšetřování ztráty třídní knihy
16. ne 16 a 19 h Švestka
18. út Vražda v salónním coupé
19. st Švestka
20. čt Záskok
21. pá Hospoda Na mýtince
23. ne 16 a 19 h Blaník
25. st Cimrman v říši hudby
26. st Dobytí Severního pólu
27. čt Švestka
30. ne 16 a 19 h Záskok

DIVADLO KONZERVATOŘE
17. po E. Ionesco: Král umírá
24. po V. Havel: Žebrácká opera

PREMIÉRA
31. po V. Havel: Žebrácká opera

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
14. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno

Pokladna otevřena pouze ve dnech konání koncer-
tů hodinu před začátkem představení. Předprodej
vstupenek v síti TICKETPRO, v pokladně ATRIA.
Rezervace vstupenek na tel. 627 04 53. Začátek
představení v 19.30 h, není-li uvedeno jinak.
Přístup k ATRIU je bezbariérový, v koncertní
síni je indukční smyčka pro nedoslýchavé.

4. út Spirituál Kvintet
Novoroční koncert

10. po Slavné melodie a virtuózní sklad-
by z přelomu 19. a 20. stol. 
(A. Dvořák, S. Rachmaninov, 
H. Wieniawski, D. Popper, G. Fauré aj.)

13. čt Dva tisíce let křesťanské kultury
v hudbě - Zpěvy 1. tisíciletí -
Soubor Musica Poetica při UK

20. čt Lee Andrew Davison & CO. -
spirituály a gospely v autentickém
podání amerického zpěváka

24. po Koncert salónního folku - Funtrio
26. st Duo Carmela - Kateřina Kopecká

- flétna, Anna Stará - klavír 
(L. van Beethoven, F. Poulenc,
B. Martinů aj.)

29. so 15 h Sebastian Trio (J. Haydn,
G. Fauré, J. L. Dusík, N. Paganini aj.)

Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
6. 1. - 6. 2. Miloslav Hilský 
„To, co zůstává“ - 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. Rezer-
vace vstupenek 16-19 h na tel. 717 713 49
(nutno vyzvednout den předem!). Bar otev-
řen denně 16-23 h (i během promítání). V sá-
le kina povoleno konzumovat veškeré nápo-
je. Další inf. na http://www.kinoaero.cz.

3. po 18 a 20.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS /FK/

4. út 17.30 a 20.30 UNDERGROUND
5. st 18 a 20.30 SIBERIA

MINIPROFIL: Peter Greenaway
6. čt 18 a 20.30 8 1/2 ŽENY 
7. pá 17.30 a 20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ,

JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC /FK/

PROFIL: Pier Paolo Pasolini  8. - 10. 1.
8. so 18 a 20.30 CANTENBURSKÉ

POVÍDKY /FK/
9. ne 18 a 20.30 SALÓ ANEB 120 DNÍ

SODOMY /FK/
10. po 18 a 20.30 EVANGELIUM 

SV. MATOUŠE /FK/
11. út 18 a 20.30 LÁSKA JE LÁSKA
12. st 19 ANIMOVANÝ OBČASNÍK – 

Setkání s Pavlem Koutským a jeho
filmy

14. pá 18 a 20.30 ACID HOUSE
15. so 18 a 20.30 ACID HOUSE

MONTY PYTHÓNIE
16. ne 19 SMYSL ŽIVOTA

20.45 Křest knihy nakladatelství Argo
MONTY PYTHONŮV LÉTAJÍCÍ
CIRKUS – NIC NEŽ SLOVA II.
21 - 30 let MONTY PYTHON‘S
(nový dokument BBC) + skeče

17. po 18 a 20.30 STRACH A HNUS
V LAS VEGAS /FK/

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

19. st 18 a 20.30 GO
RUSKÝ FILM 20. - 21. 1.
20. čt 18 a 20.30 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV
21. pá 18 a 20.30 STÍNY

ZAPOMENUTÝCH PŘEDKŮ /FK/
22. so 18 a 20.30 BEZSTAROSTNÁ JÍZDA
23. ne 18 a 20.30 TIK TAK
24. po 17.30 a 20.30 PULP FICTION –

HISTORKY Z PODSVĚTÍ
25. út 18 a 20.30 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
26. st 20.30 Večer s hostem PROJEKTU

100 – 2000 /aneb překvapení /
OZVĚNY FEBIOFESTU
27. čt 18 PĚSTNÍ PRÁVO SVOBODY 

(Faustrecht der Freiheit) SRN 1975,
r. R. W. Fassbinder (sim. překl.)

27. čt 20.30 V ROCE S 13 MĚSÍCI 
(In einem Jahr mit 13 Monden) SRN
1978, r. R. W. Fassbinder (sim. překl.)

28. pá 18 ZABIJÁK 
(Der Totmacher) SRN 1995, 
r. R. Karmaker (sim. překl.)

28. pá 20.30 MLADÝ TÖRLESS 
(Der junge Törless) SRN 1985, 
r. V. Schlöndorf (sim. překl.)

PŘEDPREMIÉRY PROJEKTU 
100–2000  29. – 30. 1.
29. so 17 a 20.30 JUHA
30. ne 18 a 20.30 THREE SASONS
31. po 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/
FILMY PRO DĚTI

8. so 15.30 Max a Kevin
9. ne 13.30 Mach a Šebestová

15. so 15.30 Asterix a Obelix
16. ne 13.30 Krtek filmová hvězda
22. so 15.30 Tarzan
23. ne 13.30 Mach a Šebestová k tabuli
29. so 15.30 Z pekla štěstí
30. ne 13.30 Krtek ve snu

DIVADLO PRO DĚTI
9. ne 16 Jak se krejčík učil štěstí 

(AGENTURA ERRA)
16. ne 16 Růže pro princeznu 

(DIVADLO ALFA OMEGA)
23. ne 16 Pohádka pro Honzíka 

(DIVADLO BEZ OPONY)
30. ne 16 Vodníčku vrať se! 

(DIVADLO Z PŮDY)

PALÁC AKROPOLIS
Žižkovská divadelní a hudební agentura,

Kubelíkova 27, Praha 3, 
E-Mail: akropol@terminal.cz * JUNIOR

KLUB E-Mail: akropol@jk.anet.cz.
Vstupenky TICKETPRO (infotel 1051).

Divadelní pokladna: 
KAABA CAFÉ od 10 h, tel. 22712287

Změna programu vyhrazena

11. út 20 VLTAVA*
12. st 20 PSÍ VOJÁCI*
18. út 19.30 PRIESSNITZ  

- host: JESENICKÝ DĚTSKÝ
SMYČCOVÝ ORCHESTR

19. st 20 TONY DUCHÁČEK 
& GARAGE*

20. čt 19.30 U.K. SUBS (Velká Británie),
supp.: N.V.Ú. + ZEMĚŽLUČ

21. pá 19.30 Euro connections : 
ORANGE BLOSSOM (Francie),
SLUNEČNÍ ORCHESTR

24. po 19.30 LEGENDARY PINK DOTS
(Holandsko)

25. út 20 DG 307* - poslední pražské vy-
stoupení v sestavě, která natočila CD
Koncert, které zde bude prezentovat

26. st 19.30 Heiner Müller: 
OPIS OBRAZU 
- hraje Divadlo Maják Žilina

27. čt 20 DOMÁCÍ KAPELA*
28. pá 20 SYNERGY*
29. so 19.30 WALTARI (Finsko)
31. po BESÍDKA - hraje divadlo Sklep

Malá scéna :
4. út 19.30 KLUSÁČEK
6. čt 19.30 MONTEZUMA
7. pá 19.30 JANOTA 1935
8. so 19.30 FUNKY POOL

13. čt 19.30 CENTER SHOT - To nejzají-
mavější ze současného světového
dramatu, čteno a oživeno. Divadlo
M.U.T. a vydavatelství Drewo a srd
uvádějí: Mark Ravenhill: FAUST 

17. po 19.30 CENTER SHOT - Divadlo
M.U.T.  Michal Habaj: GYMNA-
ZISTKY. PRÁZDNINY TRINÁSŤ-
ROČNEJ. Inscenované čtení z po-
slední sbírky Michala Habaje.

30. ne 19.30 CENTER SHOT - Divadlo
M.U.T. a vydavatelství Drewo a srd
uvádějí: Mark Ravenhill:
SHOPPING AND FUCKING

Divadelní bar - DJ’s denně od 23 h

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR 

v Praze 3
vás zve na své zábavné a kulturní akce

v LEDNU
21. 1. pá 15 h Do roku 2000 s Karlem

Hašlerem - v provedení umě-
leckého souboru Albatros

25. 1. út 16.30 h Vnitrozemím Španěl-
ska a zpět k francouzským
hranicím - cestopisná před-
náška s diapozitivy a ukázkou
místních melodií a písní

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

ZÁŽITKY Z CEST
(cyklus besed a promítání, 
vždy ve středu od 18 h)
5. 1. Polynésie a Havajské ostrovy
12. 1. Tunisko na kole

19. 1. Indie

26. 1. Trekking na Kanárských ostrovech

DIVADLO PRO DĚTI od 3 let

29. 1. v 15 h Pejsek a kočička

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

KURZY:
Vzdělávací kurzy pro přijímací řízení na VŠ
od 5.1.2000 - obor historie - 10 lekcí -
1200 Kč
od 3.1.2000 - obor filosofie - 8 lekcí - 960 Kč
od 29.3.2000 - obor politologie - 8 lekcí -
960 Kč
od 13.3.2000 - pohyb, myšlení a kultury
v dějinách Francie - 8 lekcí - 960 Kč
● Příprava na přijímací zkoušky na
osmileté gymnasium - středa - 14.30 h. 
Čj., M cena: 430 Kč
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ pro
9. třídu - středa - 15.25 h 
Čj. - 430 Kč, M - 430 Kč
Informace a přihlášky Věra Králová
AKCE - vánoční prázdniny:
● 23.12. - Vánoční turnaj stolního tenisu -
vstupné: 10 Kč
9:30 - mladší žáci a žákyně
12.00 - starší žáci a žákyně 
Informace: Mgr. Kotrba, tel. 900 25 273
● 23.12. - PC herna vstupné: 20 Kč
a přezutí
Informace J. Chmel

● 27.12. - Vánoční turnaj stolního tenisu -
čtyřhry - zahájení: 9.30 hodin, vstupné: 10 Kč
Informace Mgr. Kotrba, tel. 900 25 273 
PŘIPRAVUJEME:
SEMINÁŘE ARTETERAPIE - obsahem
bude vlastní prožitek z barvy - zkušenost
s nimi, jak je vnímáme, jak na nás působí.
Informace Petra Červenková
Jarní prázdniny v Praze 7.2. - 11.2.2000
Výlety, soutěže, výtvarná činnost …
Informace Katka Němcová
JARNÍ TÁBORY:
ŠUMAVA - ARNOŠTOV 5.2.-12.2.2000
tábor pro děti ZŠ
program: nelyžařský tábor, klasická
celotáborová hra doplněná výtvarnou
a dramatickou zájmovou činnností
cena: 2000 Kč
Informace a přihlášky Petra Červenková,
Josef Chmel
KRKONOŠE - STRÁŽNÉ 5.2.-12.2.2000
lyžařský tábor pro děti ZŠ
cena: 2450 Kč
Informace a přihlášky Jana Šimánková

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

ZE SPORTU

PLAVECKÁ ŠKOLA ŠIPKA
Plavecká škola ŠIPKA zahajuje v lednu

2000 kurzy plavání pro všechny zájemce.
Kurz bude probíhat v budově gymnázia

na Komenského nám. o sobotách.
Vhodné i pro děti s LMD, děti ze spec. MŠ,

pro dospělé neplavce - krásné rodinné
prostředí plaveckého bazénu 

– malý počet účastníků. 
Zájemci volejte na tel. 561 78 34

AudioStory, Koněvova 108,  Praha 3
vydává na audiokazetě 

Vánoce s Františkem Nepilem
Povídky s vánoční tématikou  

v autorově neopakovatelném podání.
Tel.: 697 68 77, fax: 697 65 03

www.audiostory.cz

V listopadu proběhly v soutěži zákl. škol
o POHÁR STAROSTY plavecké závo-
dy, soutěžila 6členná družstva v kat. ml.
i st. žáků a žákyň. Každý závodník musel
plavat jednu z disciplín - 50 m prsa, znak,
volný způsob, společně štafetu 6x1 bazén.
Jeseniova, která se plavání věnuje průběž-
ně, kralovala ve většině disciplín. Medaile
získala v ml. žácích Jeseniova, Lupáčova
a n. Jiřího, v žákyních Lupáčova, Vlkova
a Jeseniova. Ve st. dívkách plavala nej-
rychleji Jeseniova před Vlkovou a n. Lob-
kovicovo. V žácích bylo pořadí Jeseniova,
Lupáčova, Chmelnice. Do závodů se zapo-
jily všechny školy, celkem 239 chlapců
a dívek. Škoda, že organizátoři nenašli
společnou řeč s vedením bazénu a většina
medailí se předávala až dodatečně, což
mnohé rozladilo, organizátory nevyjímaje.

-vk-

Kostnické náměstí - mezi schody a trafostanicí
Komenského náměstí - křižovatka Roháčova/Blahoslavova
Náměstí Barikád - roh parku proti vchodu Roháčova 73
Žižkovo náměstí - roh Ondříčkovy/Radhošťské
Škroupovo náměstí - prostor na rohu Ševčíkova/Škroupovo nám. 
Biskupcova/Na Vápence - křižovatka ulic proti vozovně
K Lučinám/Na Lučinách - křižovatka ulic - trávník uprostřed
Pod Lipami/Buková - křižovatka u vchodu č. 70
Slezská 101 - vnitroblok
Kouřimská 17 - parčík naproti VÚFB
Nad Ohradou - proti č. 7
Luční/U Kněžské louky - proti garážím u křižovatky
Hollarovo náměstí - proti domu č. 13
Křišťanova/Radhošťská - roh parku a chodníku
Odkladné plochy jsou vždy na chodníku MIMO ZELEŇ. Stromky budou sváženy ve
dnech 14. 1. , 28. 1. a 11. 2. 2000. Odkládáním stromků na uvedená místa usnadníte
jejich svoz a pomůžete zachovat čistotu na území Městské části Praha 3.
Prosíme o vaši ohleduplnost k zeleným plochám a oceňujeme váš zájem o udržení
pořádku ve svém okolí.
Za pochopení a ochotu ke spolupráci děkuje Odbor zeleně a ochrany prostředí ObÚ
Praha 3.

Kam s vánoãními stromeãky

Vánoãní zpûvy na compactu
Jako malý dárek pod stromeček vydal žižkovský pěvecký
sbor Jeronym svoje první CD. V tento sváteční čas jistě
potěší vánoční písně z Roudnického kancionálu nebo
„Staročeské vánoce“ - cyklus vánočních písní z kancio-
nálu Miřejovského v úpravě J. Kolafy pro smíšený sbor
a varhany. Jeronym vznikl jako amatérský smíšený
pěvecký sbor již v roce 1921, dnes má kolem 30 členů
a věnuje se pod vedením prof. Jiřího Kolafy převážně sta-

ré české duchovní hudbě 14.-17. století. Jeronym zpívá od jednohlasu po čtyřhlasou
polyfonii, české kancionály - Roudnický, Sedlčanský, Královéhradecký, Franusův atd.
Některá vystoupení jsou s doprovodem dobových nástrojů nebo varhan. Repertoár se
stále vyvíjí a počet nastudovaných skladeb je již kolem 150. O první adventní neděli
zajel Jeronym „pokřtít“ své CD na koncerty až do Mnichova, v Praze hostoval v Círk-
vi bratrské na Koněvově a 19. 12. vystoupil jako každý rok na adventní slavnosti do-
mácího sboru v Betlémské kapli.
CD v ceně 150 Kč zde můžete získat při bohoslužbách v neděli v 9 h nebo na pravidel-
ných zkouškách Jeronyma. Sbor se schází každé út ve 20 h v Betlémské kapli v Proko-
pově ulici 4. Info: Ch. Lange, tel. 22 781 800, 22 782 002. 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

Nepotřebné vánoční stromky můžete do 10. února 2000 shromažďo-
vat na níže uvedených místech:

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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Také zvířata chtěla slavit vánoce. Radila se o tom, co je na těch vánocích to hlavní. „Vždyť
je to jasné,“ řekla liška. „Kachna!“ Kachna pobouřeně zakvákala. Nesouhlasila. A husa
se k ní připojila. „Kdepak,“ odporoval lední medvěd z trojské ZOO, „přece jídlo není to
nejdůležitější. Hlavně, aby bylo hodně sněhu. Představte si,“ uchváceně horoval, „bílé
vánoce!“ „Já ale budu trvat na stromku,“ bylo slyšet tenký hlásek. Patřil srnci. „Húhú,“
zahoukalo z lesa. Místo jedle se ozvala tentokrát sova, která v ní seděla. „Ale prosím ne
moc svíček. Musí tam být to pravé útulné šero. Vždyť nejvíc záleží na vánoční náladě.“
Pak se přihlásila ke slovu další osobnost. Byl to páv, který to viděl trochu jinak. „Nicmé-
ně jisté osvětlení je potřeba. Jinak by lidé nemohli vůbec ocenit mé nové šaty. A bez no-
vých šatů mi ty vánoce mohou být ukradené!“ „A já chci nějaký šperk,“ zaskřehotala stra-
ka. „O každých vánocích něco hezkého dostanu: prstýnek, náramek, brož nebo nějaký
řetízek. Vánoční ozdoba musí být!“ Také vlaštovka se dala slyšet: „Musím vám upřímně
říci: Toho celého vánočního cirkusu už mám opravdu dost! Vykašlu se na to a radši odle-
tím na Kanáry. A bude po starostech!“ Takto se zvířata stále hádala a nemohla se dohod-
nout na tom, co je to hlavní na vánocích. „Udělejte to jako já,“ prohlásil jezevec. „A jak
to děláš ty?“ „Já budu zase spát! Pro mne znamenají vánoce prostě to, že se konečně mo-
hu pořádně vychrápat.“ „A chlastat,“ nadšeně doplnil vůl. „Nejprve chlastat a potom
chrápat.“ Ale najednou zaječel: „Au!,“ protože ho osel tvrdě nakopnul. „Ty, vole,“ nadá-
val mu osel, „snad si ještě vzpomínáš na to dítě?“ „Jaké dítě?“ zařval vůl. Ale pak mu to
došlo. „Člověče, osle, to je přece pravda! To dítě je to hlavní na těch vánocích. Že jsem
na to vůbec mohl zapomenout... Mimochodem,“ pokračoval, „vědí o tom vlastně lidé?“
Nic proti kachně, kaprovi, dobrému vínu, nic proti dobré vánoční náladě, pokud je upřím-
ná. Je to dobré, když si konečně najdeme zase trochu času pro rodinu a přátele. Když mů-
že z nás na chvíli odpadnout napětí všedního dne, když se můžeme přes ty svátky vzpa-
matovat, pobývat v kruhu těch, které máme rádi a dělat si, co chceme. Anebo když se
aspoň o vánocích nebudeme hádat. Ale přece by to bylo snad trochu podivné, kdybychom
s takovou námahou připravovali nějaké narozeniny a přitom zapomněli na to nejdůležitěj-
ší: na samotného oslavence. To hlavní na vánocích je ono dítě, které se toho dne narodilo
a o kterém řekl prorok Izajáš: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Neboť se
nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jmé-
no: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Izajáš 9, 1 a 5.)

Christof Lange, evangelický farář v Betlémské kapli na Žižkově

Příjemné posezení a vánoční atmosféru současně nabízí restaurant Quasimodo v Krá-
sově 13. Od 11. prosince až do 6. ledna 2000 je zde totiž k vidění vyřezávaný dřevěný
betlém, jehož autor pan Vondra z Prahy 4 na něm pracoval několik let. Je složen ze 3 čás-
tí - ta první je z jednoho kusu dřeva a můžete ho v Quasimodu obdivovat v pondělí až so-
botu od 16 do 24 h a v neděli od 12 do 24 h. -red-

S optickým sklem - brýlemi a čočkami - se běžně setkáváme, aniž bychom si uvědomili,
jaké další možnosti tento kvalitní a tvrdý materiál bez bublin a příměsí skýtá. Sklářský
výtvarník Jan Frydrych, jehož práce převážně z roku 1999 si pod souhrnným názvem
Vnitřní prostor můžete v galerii žižkovského ATRIA prohlédnout do 22. prosince, si
optické sklo oblíbil právě pro jeho kvalitu a naprostou dokonalost. Sklo ho provází na je-
ho umělecké dráze již od počátku, nejprve jako pedagoga na středním odborném sklář-

ském učilišti a od roku 1982 jako samostat-
ného sklářského výtvarníka. Díla, z nichž
mnohá zdobí a architektonicky doplňují nej-
různější veřejné stavby u nás i v zahraničí,
vytváří od pečlivého návrhu přes řezání, ná-
ročné broušení a speciální lepení až k finál-
nímu leštění zcela sám. Pouze předtavení
některých složitých tvarů přenechává odbor-
níkům ze Slovenska. Každou věc komponu-
je postupně zevnitř směrem k venkovnímu
tvaru, což klade vysoké nároky na přesnost.
Až ve finále se posoudí shoda s původní au-
torovou představou. Je i na vnímavosti kaž-
dého diváka, zda tuto představu odhalí i on
sám. Katedrála, mrakodrap, kostka, kužel -
celkem 14 v ATRIU vystavených objektů
z čirého nebo dvoubarevného skla - mají
bezpočet tváří měnících se s úhlem pohledu.
Jejich vnitřní svět a prostor, byť uzavřený
v tvrdé a neživé hmotě, je vitální a překvapi-
vě bohatý, podobně jako autorova fantazie.

Eva Horníčková, foto Karel Kalivoda

Při svých procházkách podél Kapslovny, dnes spíše Parukářky, jste si možná všimli tak
trochu záhadné sochy býka. Stojí už řadu let v Jeseniově ulici za zadním traktem Hudeb-
ní školy hl. m. Prahy, kde ční nad nevyužitou prolukou. Ničí ji jak povětří, tak i stále ne-
šetrnější ruce vandalů, kteří
zdevastovali tělo statného
býka do dnešního torza. Ob-
racíme se proto na vás, pa-
mětníky, zda si někdo ne-
vzpomeme, KDY a PROČ
byla socha do poměrně nelo-
gického místa, dnes zarostlé-
ho divokým křovím, zasaze-
na? Možná si vybavíte
vyprávění svých rodičů nebo
prarodičů a předáte nám od
nich jakoukoliv informaci.
Věřte, že nezapadne - kauzou
„Socha na Parukářce“ se bu-
deme dále zabývat. -sp-

� PES - kříženec německého ovčáka
s kratší srstí, žíhaný, stáří 1,5 roku, majitel
z Prahy 3 odvezen do nemocnice
� PES - kříženec, malý hrubosrstý, černý
se znaky, nalezen v Praze 3 - Žižkově
� PES - rotvajler, hodný, vychovaný, stá-
ří 1 rok, nalezen v Praze 3, na Vinohradech
� PES - kříženec, štěně, stáří 2 měsíce,
béžové barvy s bílými znaky, nalezen
v Praze 3 v popelnici
� PES - kříženec německého ovčáka,
dlouhosrstý, černý se znaky, stáří 3,5 měsí-
ce, nalezen v Praze 3
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 11 63 70.

Hudební pedagog, koncertní a studiový sólista - profesor Jiří Jirmal se v předsálí Žiž-
kovského divadla představil také jako skvělý fotograf a nadšený obdivovatel Česko-
moravské vysočiny. Na své vernisáži si také sám zahrál, společně s A. Gondolánem, V.
Žižkou a R. Daškem. Součástí večera byl i křest knihy rozhovorů S. Barka s J. Jirmalem
Cesty české kytary, která pojednává o životní dráze tohoto význačného kytaristy, pedago-
ga a v neposlední řadě také fotografa. Text a foto Eva Horníčková

● Herec Svatopluk BENEŠ si Vánoce bez Kapra v rosolu a Taženého závinu nedoká-
že ani představit. Jeho paní nám prozradila, že obě lahůdky připravuje podle odborné uči-
telky vaření a domácího hospodářství - Marie Janků-Sandtnerové. Kapr na modro v ro-
solu: Kusy kapra uložíme do pekáče kůží dolů a polijeme vařícím osoleným octem, zvlášť
uvaříme vepřovou a telecí nožičku, do vývaru (mastnoty bez polévky) druhý den přidáme
ocet z kapra, sůl, kořenovou zeleninu, koření, cibuli a s kaprem povaříme. Do prochladlého
odvaru dáme želatinu a rozšlehané bílky a za šlehání přivedeme k varu a ihned odstavíme.
Po 15 min. rosol přecedíme, nalijeme na kapra a dáme do studena. Zdobíme sekaným ro-
solem, citronem, zeleninou a petrželkou. Jablkový závin: Těsto z 35 dkg hl. mouky, 1/8
l vody, špetky soli, 3 kapek octa, 1 vejce, 2 dkg sádla zpracováváme, dokud se nechytá ru-
ky. Bochánek přikryjeme vlahým kastrolem a necháme 15 min. stát. Na pomoučeném
ubruse pak vyválíme, potřeme máslem a vytáhneme, posypeme usmaženou strouhankou,
jablky, cukrem, skořicí, rozinkami, mandlemi a pokapeme rumem. Pomocí ubrusu zatočí-
me, potřeme máslem a pečeme asi 30 min. Mezi pečením potíráme povrch máslem.
● Ing. Milan POLÁK - nakladatel se již těší na Vánoční punč pro zahřátí těla i duše:
Do čtvrtlitrového hrnku dáme 0,2 deci griotky, 0,5 deci rumu, 1 deci punče a dolijeme
horkou vodou. Tento nápoj je však dobré „ucucávat“ velmi obezřetně, neboť po něm prý
bolívá hlava.
● Libuše ŠUBOVÁ - účetní poradce z firmy KPMG má o Vánocích nejraději Kapra ve
smetanové omáčce: Nasolené a opepřené porce kapra na másle prudce osmažíme. Na
tomto másle také prudce osmažíme nadrobno nakrájenou velkou cibuli, přidáme na ko-
lečka nakrájené 2 střední mrkve, osolíme, zalijeme vývarem z kapra a dusíme. Když mr-
kev změkne, přidáme osmahlého kapra a zalijeme smetanou zahuštěnou cca 2 lžícemi po-
lohr. mouky. Asi 10 min. povaříme, nakonec dochutíme (sůl, pepř, příp. citron). Podává se
s chlebem a doporučuje těm, kteří nemají rádi rybí polévku.
● Recept kina AERO na Vánoční bouli (BOWLE - anglicky číše):
Na 4,5 litru, tj. pro 5člennou rodinu s dětmi potřebujeme 3 plechovky broskví, 1 litr jaké-
koliv vodky, 1 litr bílého vína (lépe suché), láhev sektu nebo perlivé vody, broskve (lou-
pané néé) oloupeme, nakrájíme na kostky 20x20 mm a vhodíme do dostatečně velké ná-
doby. Zalijeme vodkou a na chladném místě necháme 2-3 dny uležet. Před konzumací do
nádoby vlijte víno, spoustu ledu, sekt (kdo nechce mít bouli tak alkoholickou) a perlivou
vodu. Nalévá se naběračkou do vysokého skla s dlouhou lžičkou na dojedení ovoce. Chut-
ná velice nealkoholicky, pije se dlouho, ovoce chutná alkoholicky a večer zakončí s maxi-
mální rychlostí. Pravděpodobná ochutnávka proběhne 24. 12. na Půlnoční v jedenáct
v kině Aero - 23 h ŽIVOT BRIANA.
Pokud se rozhodnete letos trochu experimentovat a vyzkoušet naše recepty, přejeme vám
mnoho zdaru a především dobrou chuť !

Pfiíbûh nejen vánoãní

Kdo mû chce ?

Najde se pamûtník ?

Du‰e zakletá do skla

�
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Vysoãina ve fotografiích kytaristy

Milé děti,
přinesly jste nám krásné obrázky. Sandra
Pitelková (9 let) z Rokycanovy, Natálka

Vydrová (5,5 let) z Kouřimské a Toník Malý 
(5 let) z Vinohradské ulice si mohou k nám do

redakce zajít pro pohádkové kazety, které
věnovalo vydavatelství AUDIOSTORY.

Copak chystáte na svátky dobrého ...


