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Aktuality
z radnice

1999
ROČNÍK 8
ZDARMA

ČÍSLO

Starosta Městské části Praha 3 
si vás dovoluje pozvat na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
na schodech žižkovské radnice

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
s Malou Českou muzikou 

Jiřího Pospíšila
Koncert staročeských vánočních koled
v úterý 14. 12. 99 v 17 hodin

Vstupné dobrovolné.
✵

Vánoční zpívání
se souborem 

ECCE MUSICA
pod vedením Jana Holého

v neděli 19. 12. 99 v 16 hodin
před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně

na náměstí Jiřího z Poděbrad
PROGRAM 

- nejkrásnější vánoční písně a koledy.

Odvolání ãlenÛ KSâM
k v˘roãí „sametové

revoluce“
Obvodní rada naší městské části odvolala
usnesením č. 416 ze dne 20. 10. 1999 čle-
ny KSČM ze svých komisí a doporučila
Obvodnímu zastupitelstvu odvolat je také
ze správních rad fondů.
Toto rozhodnutí, motivované 10. výro-
čím 17. listopadu 1989, bylo doplněno
následující Důvodovou zprávou:
„Deset let od 17. listopadu 1989 přineslo
do naší země mnoho pozitivního, česká
společnost se však stále ještě nedokázala
vyrovnat se svou minulostí. Právě tato
skutečnost viditelně brzdí rozvoj demo-
kracie a upevnění práva. Jednou ze zá-
kladních příčin tohoto stavu je přetrváva-
jící existence komunistické strany, která
přitom nijak nezměnila svou ideologii ani
cíle, ba dokonce ani název, natož aby pro-
jevila sebemenší lítost nad zločiny, které
v době své vlády napáchala. Její účast
v politickém dění vedle demokratických
stran pak vzbuzuje dojem o legitimitě této
strany navzdory zákonu č. 198/93 Sb. ze
dne 9. 7. 1993 o protiprávnosti komunis-
tického režimu a odporu proti němu.
Představitelé demokratických stran -
ODS, US a KDU-ČSL v Obvodní radě
Městské části Praha 3 se proto k příleži-
tosti 10. výročí 17. listopadu rozhodli di-
stancovat od jakékoli, byť formální spolu-
práce s představiteli KSČM v orgánech
Městské části Praha 3.“

Městská část Praha 3 
nabízí formou veřejného výběrového

řízení k prodeji dle zák. č. 72/94 Sb.

23 bytů v nástavbách 
na panelových domech 

a 54 garáží 
v Kunešově ulici v Praze 3.

Bližší písemné informace k dispozici
na Obvodním úřadě Praha 3, 

Odbor evidence majetku 
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 

do 29. 11. 1999 
(út, čt, pá 8-15, po, st 8-18) 

tel. č. 2211 6207, 2211 6209)

To bylo po dlouhá léta spjato se jménem i sochou prezidenta A. Zápo-
tockého. Je proto nanejvýš symbolické, že k 10. výročí pádu totalitní-
ho režimu v naší zemi zde byla přesně 17. listopadu za účasti baronky
M. Thatcherové a předsedy Sněmovny PČR V. Klause odhalena socha
W. Churchilla. Vždyť právě on byl nazýván velkým bojovníkem proti
fašistické i komunistické ideologii a lidské nesvobodě vůbec a demo-
kracii považoval za základní předpoklad důstojného života i existence
každého národa.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill se narodil 30. 11. 1874
v rodovém sídle v hrabství Oxford. Pyšnil se předky, kteří sahali k Vi-
lému Dobyvateli v 11. století až po slavné anglické vojevůdce. Otec
byl významným konzervativním politikem, matka pocházela z rodiny
předního amerického podnikatele. V mládí sloužil u pluku v Indii, zú-
častnil se tažení v Súdánu, ale první úspěchy a proslulost získal v búr-
ské válce v Jižní Africe jako válečný dopisovatel Morning Post. Poli-
tickou dráhu nastoupil v pouhých 26 letech nejdříve jako poslanec za
konzervativní stranu, poté za liberální, aby pak již natrvalo přešel zpět
ke konzervativcům. Za více než 50letou politickou dráhu působil
v mnoha funkcích jako ministr obchodu, vnitra, války a letectví či fi-
nancí. V roce 1908 navštívil i jižní Moravu, kde strávil několik dní na
svatební cestě. A v roce 1938 právě on nesouhlasil s ostudnou mni-
chovskou dohodou. Později pak přispěl k uznání Benešovy exilové
vlády a vždy také obdivoval kvality čs. zahraničních jednotek. Jeho
historický okamžik nastal v roce 1939, kdy se stal předsedou vlády
a ministrem obrany. V roce 1945 ho zasáhla volební porážka konzer-
vativní strany, po níž ztratil možnost ovliňovat poválečný vývoj. Na
jaře 1946 pak pronesl v americkém Fultonu svůj proslulý projev, od-
halující smrtelné nebezpečí komunistické totality pro svobodný svět.
V roce 1951 se vrací do úřadu předsedy vlády, po odchodu z politiky
v roce 1955 se věnuje malování a psaní, 24. ledna 1965 umírá.
Možná bude zajímavý přehled s daty, jak se vyvíjel příběh jeho sochy
pro Prahu:
● V roce 1990 se účastní bývalá britská ministerská předsedkyně
Margaret Thatcherová přejmenování náměstí A. Zápotockého na ná-
městí W. Chuchilla.
● 7. 3. 1996 zřizuje Obv. zastupitelstvo Městské části Praha 3 nadaci
„Spolek pro postavení pomníku W. Churchilla“ a vkládá do tohoto projektu vstupní vklad ve výši 100 tis. Kč.
Záměr, který byl nakonec ke spokojenosti radnice dodržen, předpokládal pokrytí nákladů tak, aby se nedotkl roz-
počtu, to znamená pouze od sponzorů z řad soukromých firem nebo od občanů, kteří chtěli přispět. Jak řekl
starosta Milan Český ve svém projevu při odhalení pomníku, tento cíl byl opravdu splněn. Generálním sponzorem
byla Komerční banka a.s. a hlavním sponzorem ČESKÝ TELECOM a.s. Finanční prostředky se shromažďovaly
více než tři roky.
● 11. 5. 1996 přijíždí baronka Thatcherová do Prahy podruhé a dodává tak lesku svou přítomností při položení zá-
kladního kamene k pomníku.
● Autor Churchillovy sochy, 81letý Ivor Roberts-Jones z Velké Británie, velký obdivovatel Prahy a českého umě-
ní, byl nápadem vytvořit repliku sochy nadšen. Ačkoli se do Prahy nikdy nepodíval, v jeho ateliéru v Norfolku vi-
sela velká fotografie Šalounova pomníku J. Husa na Staroměstském náměstí. Navrhl, že místo repliky své sochy,
která stojí v Londýně (a také v Oslo), vytvoří sochu výrazově velmi podobnou, ale originální. Nalezl i nástupce,
který by ji případně dokončil. Ještě před podpisem smlouvy zhotovil hliněný model hlavy, bohužel koncem roku
1996 umírá.
● V lednu 1997 nadace řeší, jak vlastně v projektu pokračovat. Vrací se k původnímu záměru zhotovit kopii sochy, která je považována za mimořádně zdařilé dílo. I. R. Jones v ní do-

kázal zachytit jak věrnou podobu Churchilla jako posla demokracie, tak i charakterové
rysy a kouzlo jeho osobnosti.
● 6. 6. 1998 byla podepsána smlouva s M. Roberts-Jonesovou a nadaci tak byla postou-
pena autorská práva na zhotovení repliky.
● Model oné původní sochy se bohužel nedochoval, a proto se musel po mnoha nezbyt-
ných potvrzení britských institucí sejmout otisk ze sochy z Parlamentního náměstí. A dá
se říci, že je to jediný a přitom nejslavnější „Churchill“, který byl kdy povolen k okopíro-
vání. Sádrový odlitek sejmula firma M. S. Meridian Foundry z Londýna a pak kompletně
zhotovila repliku. Sochař N. Boonham z Anglie vykonával po celou dobu výroby odbor-
ný sochařský dohled.
● 1. 11. 1999 je socha v Londýně dokončena, 4. 11. zabalena, 6. 11. převzata na hranicích
v Chebu a převezena do Prahy do celního prostoru. Zástupci M. č. P-3 8. 11. poprvé otev-
řeli bednu se sochou na Nákladovém nádraží Žižkov. Neměla krátkou cestu - putovala lo-
dí z Británie do Belgie, pak nákladním autem přes Německo. Měří 3,5 metru, váží půl
druhé tuny a spolu s podstavcem ze žuly má speciální impregnaci proti sprejerům.

Ve výroční den sametové revoluce se sešli symbolicky studenti našich škol, pamětníci
II. sv. války, sokolové a další na náměstí před VŠE. Po projevech starosty M. Českého
a V. Klause shrnula současnou situaci u nás baronka M. Thatcherová: „... Samozřejmě je
nutné vytvořit konkrétní praktické podmínky, ve kterých může svoboda růst a rozvíjet se.
To totiž chce víc než pouhé opakování prázdných frází o lidských právech...“ Za Churchil-
lovu rodinu poděkoval jeho vnuk Rupert Soames, jehož matka je jediná z žijících dětí W.
Churchilla: „...Je velice dojemné, že teď, na konci století, jehož události on sám tolik
ovlivnil, lidé v tomto městě na něj nezapomínají.“
Slavnostním odhalením sochy W. Churchilla se tak Praha připojila k městům jako je Os-
lo, Paříž, Halifax nebo Washington, kde již socha této význačné osobnosti stojí. A my na
Praze 3 dnes máme pomník nejen významného státníka, kvalitního člověka a velkého de-
mokrata. Měl by být také symbolem a připomínkou toho, že proti totalitě a demagogii je
nutné stále bojovat a že demokracie to nemá nikdy lehké. Toto poselství W. Churchilla je
nadčasové a neztrácí na svém významu ani v dnešních dnech...

Stáňa Peričová, foto Jan Zavřel a Stáňa Peričová

Již několik let sledujeme, jak těžké bývá dovést nápad až ke konkrétním výsledkům. Socha Winstona Churchilla byla nyní konečně
po mnoha administrativních i technických peripetiích umístěna do platanové aleje na náměstí před Vysokou školou ekonomickou.

Vnuk W. Churchilla Rupert Soames s Václavem Klausem

Baronka Margaret Thatcherová

Pondělí 15. 11. před VŠE
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Okruh A termín přistavení

1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 6. 12.

2. Soběslavská/Hollarovo nám. 13. 12.

3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 20. 12.

Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 6. 12.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 13. 12.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Baranova 20. 12.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 27. 12.

Určeno pouze pro občanský velkoobjemový odpad. Úklid stanovišť do konce tohoto roku zajis-
tí pouze odvozová firma IPODEC - čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla,
chemikálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod. Avizovaná umístění kontejnerů jsou
pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru.
Reálné složení může být i v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispo-
zici vždy od pondělí od 14 h do čtvrtka do 16 h. Úklid a výměnu kontejnerů u stanovišť 1, 2, 3, 5,
6, 7 a 8 zajišťuje IPODEC - čisté město, s.r.o., tel. 85 83 455. Případné informace, proč nejsou
zajištěny kontejnery u stanovišť 4 a 9 až 16, získáte na Magistrátu hl. m. Prahy, Odb. životní-
ho prostředí nebo Odb. infrastruktury města na tel.: 24 48 1111. Informace je možné získat i
na dispečinku Pražských služeb, a.s., tel. 66 00 86 66. Údaje o stanovištích a případných změnách
obdržíte i na Odboru zeleně a ochrany prostředí ObÚ Praha 3, tel. 22 116 310(-363).

Konte jnery  pro  ve lko objemov˘  o dpad

INFORMACE

Obvodní úřad Praha 3 upozorňuje, že Odbor
kontrolní se na dobu nutných stavebních

úprav přestěhoval do budovy ObÚ v Lipan-
ské 11. Nové tel.č. 22 116 304, 302, 303.

Mgr. Sněžana Pellarová 
●

Legenda české kytary prof. Jiří Jirmal se jako
fotograf představí v Žižkovském divadle. Výsta-
va „Českomoravská vysočina“, uspořádaná k je-
ho nadcházejícím 75. narozeninám, bude zaháje-

na 23. 11. v 16 h. Na vernisáži zahraje autor
v doprovodu R. Daška, A. Gondolána a V. Žižky.

Současně proběhne křest knihy rozhovorů S.
Barka s J. Jirmalem „Cesty české kytary“, která
je otevřenou zpovědí této legendy českého jazzu,
populární hudby a klasické kytary. Kniha obsa-

huje i mnoho dobových fotografií.
●

Pražští tamburaši zvou na KONCERT
v sobotu 27. 11. ve 14.30 h v KD Ženské

domovy na Smíchově - diriguje ing. Č. Štef-
fek. Přijďte si zazpívat, na programu budou

známé skladby a písně. Vstupné 20 Kč.
●

4. 12. od 15 do 18 h Netradiční zábava
„MIKULÁŠSKÁ aneb Čertí rojení“ - kon-
gresové centrum hotelu Olšanka. Připravila
společnost MaJa v rámci Projektu 95 Zdravé
a šťastné dítě spolu s hotelem Olšanka a spon-

zor. firmami. Bude se soutěžit, tančit, bavit
s čerty i čertíčky, zdarma mlsat nejrůznější dob-
roty. Vystoupí P. Jančařík, H. Strnadová, D. Jan-

da aj. Kostýmy pekelníků a pekelnic vítány!
Děti od 3 do 15 let jsou zvány zdarma, vstupen-
ky pro dospělé a „dětské dárčenky“ k dostání
v Olšance - v recepci od 1. 12. mezi 11-18 h.

●

Českobratrská církev evangelická 
srdečně zve do Betlémské kaple 

19. 12. v 15 h na Adventní slavnost s dětmi.
Adventní písně, předvánoční zamyšlení, pě-
vecký sbor Jeronym, vánoční divadelní hra. 
Děti, které se chtějí podílet na vánoční hře,

prosíme, aby se hlásily do 27. 11. 
- Ch. Lange 22 78 18 00, 22 78 20 02.

Večer s hostem 8. 12. v 18 h - vojenský
kaplan v Bosně J. Asszonyi.

Rozhovor s biblí v 18 h: 
Dopisy andělům 1. 12., Vůl a osel 15. 12.
Betlémská kaple, Prokopova 4/216, P-3.

●

Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100, P-3
děkuje za spozorování činnosti DDM firmám
DTP FUTURA spol. s r.o., Bořivojova 100,
P-3, ALBION SYSTÉM, Jateční 13, P-7,

RM.Gastro, Kubelíkova 50, P-3, MUSIC 42
s.r.o., Nám. republiky 6, P-1.

●

Otevřena zimní noclehárna ve Spytihněvo-
vě ul. 6 v Praze 4 pro bezdomovce z Prahy.
Provozuje ji hl. m. Praha - Městské centrum
soc. služeb ve spolupráci s Nadějí a Armá-
dou spásy. Je určena pro ženy i muže a má
kapacitu 60 lůžek. Klienti zde budou pouze
přespávat, ráno a večer jim bude poskytnuto
jednoduché jídlo. Je zajištěna lékařská péče

a servis týmu sociálních pracovníků. Za noc-
leh se bude platit symbolický poplatek.

●

Obchodní akademie Kubelíkova 37, P-3
pořádá 14. 12. a 18. 1. 2000 od 17 h DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, spojený s poskyt-
nutím informací o studiu a prohlídkou školy.
Zároveň nabízí přípravný kurz pro všechny

typy středních škol.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Svaz důchodců ČR v Praze 3 zve všechny
členy a příznivce na Mikulášskou

zábavu, kterou pořádá ve středu 1. 12. od
14 do 17 h ve velkém sále SOU na koneč-
né tram 1, 9, 16. Hudba - tanec - tombola

- dobrá nálada. Předprodej vstupenek
v Klubu důchodců Hořanská 2 

(roh Biskupcova 60) vždy v po 14-16 h.
●

Humanitární obč. sdružení pro seniory
nabízí tyto služby * AREÍON - služba

24 h denně, domluva přes hlasitý telefon,
hlídání pohybu v bytě - 2491 7003, 291

139 * Sociální inzerce * Právní poradna
* Půjčovna kompenzačních pomůcek 

* Kurzy * Kosmetika, pedikúra 
* Lékařsko-psychologická poradna 

* Dopravní služby (vůz s úpravou pro
vozíčkáře a zdravotně postižené) 

* Senior Bazar (prodej ošacení za sym-
bolické ceny - Senovážné náměstí) 

* Dům PORTUS (dům denních služeb) -
ŽIVOT 90, K. Světlé 18, P-1, 2222 10 73-5.

●

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

v PROSINCI oslaví kulaté narozeniny.
Přání všeho nejlepšího tentokrát patří:

M. Bernáškové (90 let), K. Jandové,
V. Janotové, L. Křížové, M. Pelánové,

V. Hrdé, M. Katscherové, M. Ševčíkové,
A. Bohůnkové, M. Eliáškové,

A. Bečvářové, L. Sitové a M. Soukupovi.

ze dne 20. 10. 1999
souhlasí
● s plánem oprav na rok 2000 ● s výzvou
více zájemcům na výstavbu byt. jednotek
formou nástavby vč. vybudování výtahů
v domech Na Ohradě 2, 4, 6. ● s výzvou
více zájemcům dle ust. 449, zákona o za-
dávání veřejných zakázek na úklid veřej-
ných komunikací ● s pronájmem nebyt.
prostor v přízemí ZŠ Cimburkova 18, P-3
nájemci SEZAM na dobu určitou 5 let od
1. 11. 99 ● se zápisem Jiřího Hoška do
Knihy cti M.č. P-3 „Za výraznou propaga-
ci Žižkova především vyjádřenou jeho hu-
debním festivalem Nekonvenční žižkov-
ský podzim“
schvaluje
● snížení rozpočtu běžných výdajů roku
1999 - Předškolní zařízení a zároveň navý-
šení rozpočtu běžných výdajů - Základní
školy formou příspěvku přísp. org. ZŠ
nám. Barikád ● přesun běžných výdajů ro-
ku 1999 - Předškolní zařízení na pol. 5331
- Příspěvky přísp. organizacím formou
příspěvku přísp. org. MŠ Sauerova 2
● převod fin. prostředků z rezervního fon-
du do fondu reprodukce invest. majetku
v rámci hospodaření přísp. organizace MŠ
Za Žižkovskou vozovnou 1700/17 ve výši
34 tis. Kč
doporučuje
● schválit žádost o svěření pozemku parc.
č. 934 v k.ú. Žižkov, Komenského nám. 
P-3 pro výstavbu podzemních garáží a ob-
novu parkových míst
bere na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek na rekonstrukci 2. a 3. patra
budovy Seifertova 51, P-3 ● zprávu komi-
se pro posouzení a hodnocení nabídek na
sanaci krovu ZŠ Jarov
odvolává ke dni 20. 10. čtyři členy OZ
M. č. P-3 - členy KSČM z komisí OR
M. č. P-3 a doporučuje Obv. zastup. M. č.

P-3 také jejich odvolání ze správních rad
fondů M. č. P-3 

ze dne 3. 11. 1999
schvaluje
● navýšení rozpočtu běžných výdajů roku
1999 - Dávky sociální pomoci j.n. ve výši
10 000 tis. Kč ● snížení rozpočtu běž. výda-
jů r. 1999 - Správa - Obnova fasády radnice
ve výši 440 tis. Kč a navýšení rozpočtu běž.
výdajů Základní školy - Opravy a údržba ve
výši 440 tis. Kč ● znění smlouvy o převodu
oprávnění hospodařit s majetkem hl.m. Pra-
hy mezi M.č. P-3 a MŠ Sauerova 2, MŠ
Hájkova 1, MŠ Vozová 5, MŠ Na Balkáně
74, ZŠ Perunova 6, ZŠ V Zahrádkách 48
a ZŠ nám. Barikád 1100 ● směrnici k pro-
vedení inventarizace majetku, závazků a po-
hledávek M.č. P-3 za rok 1999
● záměr odkoupení pohledávky za dlužní-
kem ŽDHA, s.r.o. od České spořitelny a.s.
bere na vědomí
● podnět člena OS M.č. P-3 ing. K. Pro-
cházky, kdy žádá, aby OR M.č. P-3 do
příštího zasedání OZ M.č. P-3 předložila
informaci o tom, kteří členové komisí jsou
majiteli nebo jednateli ve společnostech,
u kterých M.č. objednává zakázky ● dopis
PhDr. J. Ritze-Radlinského ve věci návrhu
na řešení bezpečnostní situace Domu s pe-
čovatelskou službou Roháčova 24-26
a zvýšení kvality péče o jeho obyvatele ●
dopisy radního hl.m. Prahy ing. J. Tomčí-
ka a ředitele ZŠ Lupáčova ing. M. Haus-
nera k účasti M.č. Praha 3 na projektu
Schola Pragensis 2000
souhlasí
● s uzavřením smlouvy s firmou KOKR
na sanaci krovu ZŠ Jarov - V Zahrádkách
48 ● s doplněným textem výzvy na veřej-
nou zakázku - výstavba bytových jednotek
formou nástavby vč. vybudování výtahů
v domech Na Ohradě 2, 4, 6 ● s uzavře-
ním smlouvy s firmou FAJSTAVR, s.r.o.
na rekonstrukci 2. a 3. p. budovy Seiferto-
va 51 ● se zápisem Jiřího Fojtíka a Pavla
Hejdy do Knihy cti M.č. P-3 za jejich pod-
nikatelské úspěchy na území P-3

Obvodní rada 

Přední český herec, oblíbený recitátor
a pedagog herectví Radovan Lukavský
oslavil 1. listopadu 80. narozeniny. K to-
muto významnému životnímu jubileu mu
prostřednictvím našich novin přejeme
pevné zdraví a mnoho štěstí do příštích let.
Pan Lukavský žije na Praze 3, a tak se jeho
jméno neobjevuje v RN dnes poprvé. Před
třemi lety u příležitosti ocenění jeho celo-
životního díla obohatil svým podpisem
Knihu cti Městské části Praha 3 a v roce
1997 na naší radnici oslavil společně se
svou chotí Ludmilou rozenou Motyčkovou
i zlatou svatbu. Věříme, že k podobným
vzájemným setkáním bude ještě mnoho
dalších příležitostí.

Redakce, foto S. Peričová

V rámci loňského Nekonvenčního žižkov-
ského podzimu recitoval R. Lukavský
v Betlémské kapli na Žižkově �

1. Koněvova 157/2416, 60,- Kč/m2/měsíc, 54,8 m2, I.kat., 1+1, 6. patro
2. Koněvova 194/2395, 60,- Kč/m2/měsíc, 75,3 m2, I.kat., 3+1, 1. patro
3. Lucemburská 44/1876, 60,- Kč/m2/měsíc, 51,9 m2, byt č. 8, I.kat., 1+1, 1. patro
4. Lucemburská 44/1876, 60,- Kč/m2/měsíc, 50,2 m2, byt č. 15, I.kat., 1+1, 2. patro
Prohlídka dne 14. prosince 1999, 9 - 10 hod.

Tyto byty budou pronajaty na základě Vašich písemných nabídek, zaslaných na adresu
Obvodnímu úřadu Praha 3, Seifertova 51, v obálkách označených značkou „Výběrové ří-
zení-byty“. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového
řízení zahrnuty nebudou.
V nabídce uveďte konkrétní byt, o který máte zájem, a stanovte výši základního měsíční-
ho nájemného za m2 a dobu, za kterou jste ochotni zaplatit předem (bez služeb) a celko-
vou částku v Kč. Za včasné doručení nabídky ručí zájemce.
Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro uzavření Sm-
louvy o nájmu bytu bude nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka předplatného. Pro
urychlení vyřízení uveďte své telefonické spojení. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena
na dobu určitou (určenou dobou předplatby) po zaplacení předplatného. Po uplynutí doby
je uživatel povinen vyklizený byt vrátit pronajímateli.
Uchazečem může být pouze občan České republiky.
Konečný termín určený pro příjem Vašich nabídek je dne 17. 12. 1999, v 15 hod. - poda-
telna Obvodního úřadu Praha 3, Seifertova 51.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno Obvodní radou Městské části Praha 3.
Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne zasedá-
ní Obvodní rady M.č.Praha 3.

Se sympatickou radní Prahy 3 Danou Muškovou jsme se setkali v kancelářích
firmy, jejíž je spolumajitelkou. Rok ve funkci neuvolněné radní, kterou zastává
vedle svého časově náročného zaměstnání, byl důvodem k našemu setkání. Kro-
mě krátkého ohlédnutí by měl tento rozhovor směřovat do budoucna ...

Úvodem chci poděkovat zkušenějším kolegům, díky nimž se
mi podařilo rychle vstřebat všechny zákonitosti práce v zastupi-
telstvu. Konkrétně v investiční, finanční a stavební komisi
a především v Obvodní radě. Jde spíše o týmovou práci, která
není na první pohled efektně viditelná. Kupříkladu příprava vý-
stavby ošetřovatelského domova v Habrové ulici, zájem o děti
naopak zúročuji v Radě základní školy Pražačka. Mým snem je
úprava vzhledu parku náměstí Jiřího z Poděbrad. Nejen v tomto
parku, ale i na většinu chodníků historické zástavby obvodu,
usiluji o návrat původní pražské mozaikové dlažby.
● Bolestí chodníků je i nečistota ...
Jsem ráda, že tento problém zmiňujete, protože bych tohoto

rozhovoru chtěla využít k seznámení čtenářů Radničních novin s novým způsobem úklidu
obvodu. S místostarostou ing. Mikeskou se nám podařilo prosadit nový systém úklidu
ulic a veřejných prostranství. Zpočátku jsem byla pyšná, že jsem vymyslela originální
systém, posléze jsem však zjistila, že obdobný model je pár let úspěšně využívaný v Paří-
ži. Základ námi prosazované metody tkví v pravidelném ručním úklidu. Každý metař bu-
de mít určen svůj „rajón“. A další důležitá věc - bude se zametat i do šíře jednoho metru
pod obrubníkem chodníku. Nejvíce znečištěné ulice, které byly vybrány průzkumem, bu-
dou čištěny denně.
● Co si od toho - mimo konkrétní zodpovědnosti - slibujete?
Především skutečný úklid odpadků. Člověk se, na rozdíl od stroje, dostane i mezi zapar-
kované vozy. Pracovník bude odpad odklízet do své mobilní nádoby. Na mechanizaci
však nezanevřeme. Chodníky nejfrekventovanějších hlavních ulic se budou i nadále tla-
kově splachovat, dokonce s větší četností a intenzitou než dosud. Jsou vybrány i centrální
parky a důležitá místa, na něž v našem plánu ručního uklidu nezapomínáme.
● Kdy se tedy dočkáme „pařížského modelu“ poprvé v Praze?
Právě probíhá výběrové řízení, ze kterého vzejde firma, které radnice zadá zakázku. Jsem
přesvědčena, že od poloviny března 2000 se objeví metaři s mobilními nádobami v ulicích.
● Přinese tento model našim obyvatelům ještě něco dalšího ?
Také asi padesát nových pracovních míst a celému obvodu efektivněji využité finační
prostředky.
Děkuji za rozhovor a nejen vám, ale i všem občanům Prahy 3 přeji, ať je nový způ-
sob úklidu stejně úspěšný jako v Paříži na Champs Elysées. Budeme se také těšit, že
náměstí Jiřího z Poděbrad v budoucnu zkrásní podle představ slavného architekta
Plečnika. -ms-

Již třetí rok probíhá v Praze 3 hudební fes-
tival Nekonvenční žižkovský podzim. Au-
torem, sólistou a „parním strojem“, který
tento projekt posunuje kupředu, je velmi
košatá osobnost hudebníka - violoncellisty
doc. Jiřího Hoška.
Zamýšlela jsem se, jak
se vlastně člověk od
svého nejútlejšího věku
seznamuje s hudbou.
S moderní - současnou
to není problém. Na
všech stanicích rozhla-
su, na CD a kazetách jí
vychází nepřeberně.
Lidové písničky slyší
od malička v mateř-
ských školách. Ale jak
jsou na tom naše děti
ve vnímání hudby kla-
sické? V tomto směru
udělalo velmi záslužný
čin rádio Classic 98,7
FM. Pro ty úplně nej-
menší (asi 4 leté) při-
pravilo nejprve soubor
pořadů a později komplet CD nebo audio-
kazet s 42 pořady, ve kterých se děti nená-
silnou formou seznamují s klasickou hud-
bou, nejdůležitějšími skladateli, hudebními
nástroji, vnímají rytmus a tempo prostřed-

nictvím pohybu při hudbě, stávají se pohád-
kovými bytostmi, hudebníky, dirigenty atd.
Doprovodný text v podání p. Molčíka ještě
více děti upoutá. A protože si uvědomuji,
jak důležité je do dětské dušičky právě

v těch nejvnímavějších
4 - 7 letech vložit
opravdu krásné, ale
i kvalitní zážitky, za-
koupila radnice 16
kompletů celého pořa-
du a jako malý dárek je
věnovala mateřským
školám. Věřím (a ohla-
sy tomu nasvědčují), že
ředitelky mateřských
škol z něj měly radost,
že učitelkám pomůže
v jejich krásné práci
a že z dětí, ovlivněných
hezkými zážitky z hud-
by, vyrostou lidé, kteří
nejen budou dalšími
posluchači (možná
i aktivními účastníky)
Nekonvenčního žiž-

kovského podzimu, ale budou mít díky této
hudbě i pozitivní vztah k životu a lidem.

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty ObÚ Praha 3

Foto Stáňa Peričová

Blahopfiání k Ïivotnímu jubileu

Mûstská ãást Praha 3 disponuje voln˘mi byty

Na ÎiÏkovû jako na Champs Elysées

Klasika i pro ty nejmen‰í

Ke státnímu svátku České republiky se 28. října 1999 na žižkovské radnici uskutečnilo
slavnostní setkání s legionáři a bývalými politickými vězni. Po jeho ukončení odjeli účast-
níci na koncert konaný k tomuto výročí pod záštitou starosty M. Českého v rámci festivalu
Nekonvenční žižkovský podzim v Památníku na Vítkově.

Milé děti, jistě se moc těšíte na Mikuláše a na Štědrý den a nemůžete
se dočkat dárečků, které dostanete. Aby vám to čekání rychleji utíka-
lo, připravili jsme pro vás Soutěž o nejkrásnější obrázek Ježíška
v jesličkách, nakreslit můžete i Mikuláše nebo anděla s čertem. Tři

nejšikovnější malíři budou odměněni pohádkovými kazetami, které nám věnovalo vy-
davatelství AudioStory. Na vaše kresby a obrázky s uvedým jménem, adresou a věkem
se těšíme do 6. prosince, abychom ty nejhezčí mohli otisknout ještě v prosincovém
čísle. Ostatními pracemi si zase vyzdobíme redakci. A ještě pozor! Až obrázky dokon-
číte, poproste rodiče, aby je co nejrychleji zaslali nebo donesli na naši adresu:
Radniční noviny, Lipanská 7, Praha 3. redakce

Vánoce v obrázcích

Foto: Jan Dostál
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Pozvánka
obyvatelé Prahy 3 jsou srdečně zváni na

veřejnou prezentaci projektu výstavby
polyfunkčního bytového komplexu Flora

(vinohradské vodojemy),
která se koná 30. listopadu od 16.30 hodin

v Zasedací síni Obvodního úřadu, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3.

Od 1. ledna 2000 vejdou v platnost dvě zásadní změny, které se budou dotýkat všech občanů, zvláště pak těch,
kteří potřebují uhradit jakékoli platby na účet Městské části Praha 3.
● 1. Česká pošta definitivně přestane přijímat veškeré platby prostřednictvím dosavadních (většinou zele-
ných) složenek typ A dnem 31. 12. 1999. Tento typ složenek bude nahrazen formálně i obsahově odlišným vzo-
rem poukázky A-V, což nám ale značně ztíží zpracování a evidování přijatých plateb. Poukázka A-V totiž nemá
díl „Zpráva pro příjemce“, podle kterého jsme mohli přesně identifikovat poplatníka a druh platby. Pro Vás to
znamená, že musíte veškeré platby dosavadním typem složenky uskutečnit na poště nejpozději do 20. 12. 1999,
aby pošta s jistotou stihla převést veškeré finanční prostředky na naše účty v České spořitelně ještě před koncem
roku 1999. Po 1. 1. 2000 bude možné starými složenkami zaplatit pouze přímo v pokladně Obvodního úřadu Pra-
ha 3, Seifertova 51.
● 2. Česká spořitelna v průběhu roku 1999 změnila čísla účtů Městské části Praha 3 takto:
č. ú. 19-3000052-998/0800 na nové č. ú.: 19-2000 781 379/0800
(veškeré místní a správní poplatky, pokuty a další)
č. ú. 30015-3000052-998/0800 na nové č. ú.: 30015-2000 781 379/0800
(zvláštní účet pouze pro poplatky za psy)
Do konce roku 1999 veškeré platby, došlé na stará čísla účtů, spořitelna automaticky převádí na příslušné nové
účty se všemi identifikačními údaji. Od 1. ledna 2000 však budou veškeré platby po krátký čas soustřeďovány na
tzv. „sběrném účtu“ a poté souhrnně převedeny na příslušný nový účet, avšak bez rozlišení jednotlivých částek
a poplatníků. Vaše peníze tedy sice na úřad dojdou, ale bude prakticky nemožné zjistit od koho a za co. A to je
další důvod, proč je nutné uhradit všechny platby starými složenkami se starými čísly účtů ještě před kon-
cem roku 1999.
Zvláště prosím ty, kdo hradí poplatky trvalým příkazem ze svého účtu (především poplatky za psa), aby do konce
roku 1999 své bance ohlásili nové číslo účtu, na které se musí od 1. 1. 2000 platba posílat. Ostatní údaje u po-
platku za psa zůstávají stejné.
Na nových poukázkách A-V již budou nová číslo účtů uvedena.
Děkuji Vám všem za pochopení. Eva Kallistová, vedoucí oddělení poplatků 0bÚ

Třetí ročník hudebního festivalu nabídl 19 koncertů na sedmnácti místech Žižkova a Vino-
hrad. Neúnavný organizátor festivalu violoncellista Jiří Hošek připravil pro letošek další
gejzír nápadů, zvláštní cyklus čtyř koncertů byl věnován také žižkovským varhanám.
Do obřadní síně naší radnice zavítal 13. 10. Petr Polášek, starosta města Javorník - působiště skladatele Carla
Ditterse. Obdivoval zde koncert „Ptačí inspirace v komorní hudbě“ věnovaný jubileu tohoto autora a provedený
Kubínovým kvartetem a sólisty J. Hoškem a kontrabasistou J. Hudcem. ● Ateliér Vox Humana výtvarníka
J. Kristoforiho se 18. 10. otevřel pro veřejnost pořadem „Žižkovská avantgarda“, který byl věnován odkazu
K. H. Borovského. Literární část obstarali mistři mluveného slova M. Kovářík a Z. Hadrbolcová, v té hudební se
představila s J. Hoškem cembalistka H. Kimelová. ● Nejstarší hotel na Žižkově - Ariston si 23. 10. koncertem
„Písničky rady Vacátka“ připomněl 110. výročí svého vzniku. V nádherném sále předčítal žertovné historky
J. Marka herec Tomáš Töpfer, hudbu žižkovských lokálů první republiky přiblížili Staropražští heligonkáři.
● Recitál „To nejlepší pro violoncello“ v nabité koncertní síni Atria 26. 10. věnoval spolu s klavíristkou B. Kro-
nychovou J. Hošek své mamince - ak. malířce Helze Weissové-Hoškové - k nadcházejícím sedmdesátinám. ● Po-

zapomenuté monumentální varhany v Památníku na Vítkově rozezvučel na státní svátek 28. 10. polský varhanní
virtuos W. Golonka, který s J. Hoškem přednesl též volnou větu z violoncellového koncertu h moll A. Dvořáka
a vedle J. S. Bacha představil i Pražskou fantazii O. Máchy či Hommage á Dietrich Buxtehude P. Ebena. Tomuto
ojedinělému hudebnímu podvečeru, který zahájily tóny naší státní hymny, naslouchali i pozvaní českoslovenští
legionáři. ● V koncertním sále hudební školy na Komenského náměstí se 4. 11. na pódiu sešel orchestr Gymná-
zia J. Nerudy a Musicordes z Belgie na „Mezinárodním koncertě“, aby spolu s W. Golonkou představili i tamní
varhany. ● Taneční a společenský večer „Party nejen pro řidiče“ oživil 5. 11. prostory autosalónu na Jarově.
S Country Bandem Newyjou vytvořila příjemnou atmosféru nejmladší dixielandová kapela v České republice
z Plané. ● Zpěvák P. Vítek a bubeník J. Žižka se 9. 11. symbolicky sešli na žižkovské věži, aby s harfenistkou
P. Jahodovou, klarinetistou Fr. Martiníkem a J. Hoškem za klávesami nabídli na večeru moderovaném J. Tůmou
slavné muzikálové melodie v gala. ● Linha Singers představili 10. 11. jazzovou tvář klasických skladatelů v pro-
sklené budově na Ohradě, která slouží Raiffeisen stavební spořitelně. ● Festival připomněl také „10 let sametové
revoluce“ v kongresovém sále hotelu Olšanka. Pražský studentský orchestr se sólisty J. a D. Hoškovými, spolu
s verši J. Seiferta v podání herce M. Moravce, pak 15. 11. NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM s velkým
úspěchem zakončil. Jiří Hošek

Na závěr se jistě patří panu Hoškovi za již třetí ročník festivalu srdečně poděkovat. Do příštích let mu přejme
opět spoustu elánu, objevení dalších netradičních míst i neobvyklých spojení názvů koncertů se zajímavými inter-
prety a vůbec hodně štěstí ve vymýšlení všeho „nekonvenčního“, čím je festival - věren svému názvu - opravdu ty-
pický. Díky a těšíme se na další ročník !

Škola je neodmyslitelnou součástí našeho života. Rodiče jistě vybrali pro své dítě tu nejvhodnější a učitelé s žáky
hledají nejúčinnější vzdělávací postupy. Přesto však nastávají situace, kdy je třeba si některé informace ověřit či
doplnit. V těchto případech se můžete obrátit na Školský úřad Praha 3, který od dubna 1999 sídlí v zrekonstru-
ovaných prostorách v Ondříčkově ulici 48.
DALŠÍ INFORMACE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH získáte na uvedené adrese v úřed-
ních hodinách, návštěvu si můžete dojednat i telefonicky na číslech 627 64 17, 627 64 20, 627 64 21.

Ing. Čestmír Medek, ředitel ŠÚ Praha 3

Desetileté výročí pádu komunismu v Čechách přichází
v předvečer zlomu letopočtu, a tak celkem přirozeně vybízí
k zamyšlení nad osudy této země v uplynulém století. A by-
lo to století převratné - vždyť v jeho průběhu jsme třikrát
bez velkého úsilí získali svobodu, abychom ji podvakrát
stejně snadno ztratili. Pokud platí úsloví „Lehce nabyl, leh-
ce pozbyl“, musí nás při otázce, jak dopadne ta dnešní šan-
ce, mrazit v zádech. V životě každého národa totiž nastávají
chvíle, kdy je za svobodu třeba zaplatit. V roce 1918 tuto
splátku za svobodné Československo uhradily desetitisíce
legionářů na frontách 1. světové války. Z jejich obětí pak
vyrostl stát, v němž pojmy jako demokracie a právo nebyly
prázdné.
O dvacet let později se vůdčím českým politikům zdála po-
žadovaná cena za svobodu příliš vysoká a zanechali k boji
odhodlaný národ napospas cizí zvůli. Zachránili Hradčany
před bombardováním a Čechům zlomili páteř. Svobodu nám
přinesly v roce 1945 spojenecké armády při svém vítězném
tažení a čest našeho praporu zachraňovali pouze příslušníci
čsl. zahraničních jednotek a hrstka příslušníků domácího
odboje. Ostatně poválečná svoboda byla jen relativní, od sa-
mého počátku zašpiněná politickými čachry a nevybíravým
bojem o moc. Navíc přes tři miliony obyvatel českých zemí
bylo vyhnáno z domova na základě sice nesporné, ale „ko-
lektivní“, v podstatě „národní“ viny. Nad mnohým bezprá-
vím spáchaným na jednotlivcích či rodinách se vědomě za-
vřely oči.
Zahrávání si s neúctou k právu jednotlivce je však ošidné.
Přesvědčil nás o tom komunistický puč v roce 1948 a léta
následující totality, která bezpráví obrátila proti vlastnímu
národu. Není jistě náhodou, že mezi občany nejtvrději posti-
žené komunistickým terorem patřili i vojáci z front 2. světo-
vé války. Svoboda je s rudou ideologií totiž absolutně neslu-
čitelná, a tak zcela logicky se ti, kdo osvědčili statečnost
v boji proti jedné totalitě, stali největšími nepřáteli i pro to-
talitu novou - komunistickou.
Teprve po dlouhých jednačtyřiceti letech - s výjimkou kra-
tičké epizody v r. 1968 - přišel podzim 1989 a s ním zhrou-
cení vlády komunistů. Češi opět volně vydechli, avšak zase
bez vlastního přičinění. Svobodu nevybojovali - přes všech-
nu úctu - ani disidenti, ani studenti z Národní třídy či stávkující herci, a tentokrát dokonce ani žádní bojovníci
v zahraničí. Svoboda tu prostě „nastala“ po rozpadu sovětského komunistického impéria. A my jsme stáli před
úkolem - pochopit, co svoboda ve skutečnosti znamená, naučit se v ní žít a chránit ji.
Deset let poté už víme, že tento úkol není snadný. Nastoupili jsme sice cestu obnovy demokracie, ale hned na po-
čátku jsme si ke kotníkům přivázali železnou kouli neochoty vyrovnat se s vlastní minulostí. Než se hitlerovské
Německo, ležící roku 1945 v troskách hmotných i morálních, stalo aspoň ve své západní části demokratickým
a bohatým státem, prošlo obtížným obdobím denacifikace. My jsme si sice do jisté míry uvědomovali devastaci
ekonomickou, ale skutečnost, že více než půl století života v totalitních režimech se muselo zobrazit i v morál-
ním stavu národa, jsme si přiznat nedokázali - k žádné „dekomunisaci“ nedošlo. Právě naopak - pod heslem „Ne-
jsme jako oni“ jsme zachovali jako jediní z bývalých sovětských satelitů komunistickou stranu s tradičním ná-
zvem a ideologií. Její desetiletá existence v demokratickém státě, její poslanci v parlamentě či v zastupitelstvech
měst a obcí ji v očích spousty občanů čím dál více legitimizují.
Jakoby v naší nedávné minulosti neexistovaly popravy (přesněji vraždy), komunistické koncentráky, dlouholetá
věznění nejen politických odpůrců, ale i zcela nevinných lidí - jen tak pro výstrahu, loupeže majetků miliardo-
vých hodnot, násilná stěhování, vyhazovy ze zaměstnání, zákazy studia a v neposlední řadě i potupné vytvoření
kategorie občanů druhého řádu - těch bez rudé knížky. A ukažte mi aspoň jednoho člena dnešní KSČM, který by
nad touto děsivou bilancí projevil sebemenší pokoru a lítost.
Bezzubý a pouze proklamativní zákon o protiprávnosti komunistického režimu spolu s legální existencí komunis-
tické strany jen deklaruje zoufalou slabost práva a plytkost morálky v této zemi. Práva, které například po léta ne-
dokáže dostat před soud estébáka podezřelého z týrání a mučení zatčených - snad proto, že je náhodou otcem
současného předsedy českých a moravských komunistů? Snad proto, že stále ještě v příslušných státních orgá-
nech sedí úředníci v hloubi své duše s někdejšími „druhy ve zbrani“ sympatizující? Jakou morálkou se řídíme,
když běžně komunikujeme či dokonce svým způsobem spolupracujeme s lidmi, kteří se otevřeně hlásí k ideolo-
gii komunismu, prosazují ji a bojují o její znovuuvedení k moci?
Státní instituce zcela správně postihují extrémisty fašistického zabarvení. Komunisty a jejich rudé atributy však
nechávají v klidu. Stejně se chovají - což je snad ještě více alarmující - média. Padesát let totálního vymílání
mozků zanechalo v myslích národa jasné vědomí, že Hitler byl zloduch. Že Lenin, věrozvěst komunistů, byl mi-
nimálně stejně krvavý a odsouzeníhodný zločinec, si stejně jasně uvědomuje málokdo - vždyť to skoro neříkáme.
1. máje na Džbánu komentují reportéři s pobaveným úsměvem nad pošetilostí starců, jako by ve stínu těchto hrá-
tek neviděli hekatomby mrtvých a zničených lidských osudů.
Deset let poté, co dostali Češi svobodu na stříbrné míse, mají mnozí z nich „blbou“ náladu, někteří nyjí po jisto-
tách socialismu a vracejí se k jeho životnímu a pracovnímu stylu, preference komunistů stoupají. Proč si tito lidé
nechtějí přiznat, že přes všechny problémy se nám - aspoň těm, kteří si své životní hodnoty nezploštili do chro-
bákovy zapáchající kuličky - žije nesporně lépe a plněji?
Prostě nás tíží kostlivec ve skříni. Pokud se tento národ nevypořádá se svou minulostí, nezvítězí v této zemi prá-
vo. Ve státě bez práva nefunguje nic - nejméně pak ekonomika. V roce 1989 jsme hrubou nedůsledností opsali
kolem sebe bludný kruh. Ve skutečnosti jsme mnohdy „byli jako oni“, neboť jsme na oltář pragmatismu a falešné
tolerance položili základní prvek civilizované společnosti - spravedlnost.
Není už konečně čas - sice pozdě, ale přece - tento kruh rázně přetnout? Pavel Augusta

Někdy se můžeme dostat do si-
tuací, ve kterých si nevíme ra-
dy, dolehne na nás stres a nedo-
kážeme se hnout z místa. V této
chvíli je velmi vítána jakákoliv
pomoc. Jedna z možností je ob-
rátit se na Městské centrum
sociálních služeb a prevence
v Učňovské ulici č. 100/1 na
Praze 9, kde se nalézá:
● Poradna pro rodinu, man-
želství a mezilidské vztahy,
tel. 66 10 64 33 - Nabízí bez-
platnou poradenskou a psychoterapeutickou činnost
v závažných životních situacích.
● Oddělení Náhradní rodinné péče, tel. (10-14 h)
66 10 64 29–34 - Informace o formách náhradní ro-
dinné péče (osvojení, pěstounská a hostitelská péče),
poradenství s výchovnými problémy s dětmi v náhrad-
ní péči, psychologická vyšetření, psychologická pomoc
pro rodiče pečující o nevlastní děti, kurzy pro žadatele
o náhradní rodinnou péči. Zde uvítají zájemce o ja-
koukoliv formu náhradní péče, poskytnou potřebnou
radu či informaci i těm, kteří nejsou rozhodnuti a jen
je zaujala myšlenka pomoci dětem, o něž se nemohou
starat jejich biologičtí rodiče.
● Středisko sociální prevence, tel. 66 10 64 56,
tel/fax: 66 10 64 54 - Právní poradna poskytuje právní
poradenství, konzultace a zastupování u soudních jed-
nání klientům sociálních kurátorů a lidem v mimořád-
ně obtížné sociální situaci, kteří nemohou využít pla-
cených právnických služeb.

MĚSTSKÉ CENTRUM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A PREVENCE dále zastřešuje:
● Domov pro matky s dětmi,
Šromova 861, P-9, Černý
Most II, tel/fax: 819 15 013,019
Domov je určen matkám s ne-
zletilými dětmi, které se ocitly
v životně náročné situaci, žijí
v narušených vztazích a jsou
bez možnosti vlastního bydlení.
● Ubytovna pro osoby bez
přístřeší, Skloněná 521, P-9,

tel. 68 41 313,317 - Ubytovna je určena mužům, kteří
ztratili domov nebo se ocitli v tíživé sociální a životní
situaci. O ubytování je možné žádat prostřednictvím
sociálních kurátorů a na telefonu 68 41 317 (stálá
služba). Ubytování se poskytuje na přechodnou dobu
na základě smlouvy ve 2 a 1lůžkových pokojích.
● Triangl - Středisko výchovně-léčebné péče pro
mládež, Fakultní Thomayerova nemocnice-pavilon
G4, Vídeňská 800, P-4, tel. 610 84 012, 610 83 683,
SOS linka 61084444
Triangl nabízí specializovanou pomoc v případě, že
dítě začalo experimentovat s užíváním jakékoliv drogy.
Předpokládá se aktivní zapojení rodičů, služby posky-
tujeme bezplatně s výjimkou pobytu v lůžkové části.
Poradensko-ambulantní činnost vč. denního stacioná-
ře po-pá 8-20 h, lůžkový pobyt v rámci dlouhodobých
ambulantních programů.

Mgr. Lucie Jandová, 
Městské centrum sociálních služeb a prevence

·kolsk˘ úfiad informuje

Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim ve finále

Zmûna v platbách na úãet M.ã. Praha 3

Spokojený J. Hošek (uprostřed) spolu s M. Kováříkem, H. Kimelovou a Z. Hadrbolcovou v ateliéru Vox Humana

Foto P. Neumann

D e s e t  l e t  p o t é

DÛleÏité kontakty v tûÏk˘ch Ïivotních situacích

Foto Jan Augusta
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Ol‰any - ostrovy klidu a umûní

Na náv‰tûvû u ... boxera Stanislava Ti‰era

V nebytových prostorách na Havlíč-
kově náměstí, které mu přednostně
přidělila radnice, si zřídil a vede Sdru-
žení pro mimoškolní sportovní aktivi-
ty Sport. Účelem sdružení je nabíd-
nout žižkovským klukům, ale
i holkám program pro volná odpoled-
ne, která často tráví postáváním na ná-
rožích nebo bezcílným potulováním.
● Jak dlouho jste boxoval a co děláte
teď ?
Od patnácti do šestatřiceti jsem zá-
vodně boxoval, procestoval jsem kus
světa a poznal hodně zemí. Pak jsem
ještě pár let boxoval profesionálně
v cizině. A nakonec jsem se vrátil do-
mů a začal trénovat. Na základce
v Cimburkově ulici jsme měli těloc-
vičnu, jenomže pak jsem o ten prostor
přišel. Založil jsem boxerskou školu
v Libni, vybavil jsem tělocvičnu, po-
stavil šatny, ale nakonec nebyly peníze na režii. Nicméně tradice
boxu v Libni stále pokračuje. Tady na Žižkově začínám od nuly.
● Proč jste založil Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity
Sport ?
Spousta kluků, a to nejenom Romů, nemá odpoledne co dělat,
a tak se jen tak poflakují po ulicích, časem začnou třeba i krást
a fetovat. Tak jsem jim chtěl nabídnout, že by se místo toho mohli
učit boxovat, trénovat a třeba i boxovat závodně. Víte, sem chodí
trénovat i Romové i bílí, a jsou spolu v pohodě. Tady se sportuje
a žádný rasizmus tu není.
● Kdo se k vám může přihlásit?

Úplně každý. Sem chodí malí kluci
i dospělí tátové od rodin, sportovci
i lidé, kteří se nikdy sportu nevěnova-
li. Občas se přihlásí i holky. Ve světě
se boxu věnují i ženy. Teď tu trénuje
asi třicet lidí. Většina kluků platí sym-
bolické zápisné, no a někteří chodí
prostě zadarmo.
● A co sportovní úspěchy?
Letos získali kluci v žákovských a do-
rosteneckých kategoriích dvě třetí
místa na mistrovství republiky, loni
byli dokonce stříbrní.
● Bez ohledu na úspěchy je vaše tě-
locvična velmi skromně zařízena...
Tak například sem přijdou traverzy na
zavěšení tréningových pytlů, v rohu
by měly být posilovací stroje, ve ved-
lejší místnosti bych rád vybudoval šat-
ny a samozřejmě sprchy. Ale znáte to,
peníze. Já chodím přes den do práce

a tady trávím večery a sehnat sponzory je těžké... Další zájemci za-
tím smutně postávají za okny tělocvičny. Pan Tišer by rád vybudo-
val celodenní sportovní centrum pro širokou veřejnost a za měsíc
by měl zahájit činnost Box Club Žižkov. Nedostatek financí je
největším problémem tohoto užitečného projektu. Pokud chce pan
Tišer zachovat dostupnost tělocvičny pro děti, které by jinak skon-
čily na ulici, musí náklady za topení, elektřinu, nájem apod. uhra-
dit z jiných zdrojů. Dalším problémem je již zmíněné vybavení tě-
locvičny a šaten. Za práci, kterou vykonává ve svém volném čase
a zdarma, si S. Tišer jistě zaslouží podporu. A nejen morální.Text a foto M. Púčiková

Miki Volek
1943 - 1996

Jméno Mikiho (Michaela) Volka je pevně spjato s počátky čes-
kého rokenrolu. Tehdejší komunistický režim se však nového
hudebního stylu přicházejícího k nám ze Západu bál jako čert
kříže, a tak se mu i jeho interpretům již od počátku dostávalo
jen napadání a odsudků ze strany nejrůznějších institucí. Miki
Volek se rokenrolu plně oddal již jako 17letý a v r. 1960 se po-
prvé představil nadšenému publiku v sále Merkur v Pařížské
ulici. Vzbudil však upřímné rozhořčení a odpor u recenzentů,
kterým se nelíbil jak jeho provokativní zpěv a živelnost, tak
výstřední zjev. Černé brýle, vlasy až na krk, drsný vokál spolu
s nezvyklými pohybovými kreacemi, to byla pro oficiální kri-
tiku příliš silná káva. Mládež ho však o to více zbožňovala
a oddaně ho všude následovala. Úspěšnost koncertů, například
v nuselské Jezerce, se posuzovala podle počtu přistavených
„antonů“. Po zániku historické kapely Crazy Boys, kde hrál
mj. M. Berka, L. Štaidl a O. Suchý, střídal tento král českého
rokenrolu skupinu za skupinou, až v r. 1963 skončil u Olympi-
ku. Po premiéře pořadu Ondráš podotýká (Fůra chyb, Píseň
o tichu) v Semaforu byl opět veřejně odsuzován, i když využí-

val jako jeden z mála maximum výrazových prostředků a zpíval pokaždé s takovým nasazením, jakoby to bylo naposledy. Živelnost vy-
cházela z něho samotného, nic nebylo plánováno pro diváky na efekt. Po odchodu z Olympiku v r. 1966 pak hrál na kytaru a zpíval v po-
děbradské kapele Pete Kaplana Samuel (There Is A New Moon Over My Shoulder), pro účely 1. ČS. Beatového festivalu v r. 1967
sestavil exhibiční kapelu slavných rokenrolových interpretů Mickey & Rock’n’roll All Stars. Zlom bohužel nastal po srpnu 1968. Nehrá-
lo se a s příchodem normalizace bylo stále obtížnější zpívat anglicky a hrát převážně americkou muziku. Tehdy prošel ještě několika se-
skupeními a příležitostně vystupoval jako host s Olympikem, např. na Beatových Vánocích zasvěcených rokenrolu v r. 1977 nebo v r.
1982 k 20. výročí založení Olympic. Z téhož roku je i album Rock and Roll se záznamem z pražských koncertů Čtvrtstoletí rokenrolu, na
kterém za doprovodu Olympic Volek také zpívá. V 70. letech zakládá a v 80. letech ještě pravidelně vystupuje se skupinou Transit (CD
a MC Miki Volek a Transit z roku 1998). Také si nenechá ujít účast na oblíbených pražských plesech „Balónového létání“. S postupem
doby, jak rokenrol vychází z módy, se však tento jedinečný interpret propadá až na samé dno fyzické i duševní existence. V 90. letech
prakticky mizí z hudební scény a na CD Stará škola rokenrolu se podílí pouze jako autor hudby, protože natáčení této své poslední des-
ky se již nedožil. Poslední roky prožije v žižkovském bytě o pár metrech čtverečních v bídě a osamění, dostává se mu však oddané péče
jednoho z posledních přátel - herce Filipa Menzela. Hvězda, které za života nebylo dopřáno plně vychutnat svůj lesk, nalezla odpočinek
na Olšanských hřbitovech. Netradiční náhrobek, jehož autory jsou herečka ak. soch. J. Krausová a F. Menzel, najdete za vstupní branou
z ul. Želivského (směr od Ohrady vchod vpravo) na IX. hřbitově, odd. 9, hrob č. 41. Eva Horníčková, foto Milan Polák

Na závěr povídání o známých osobnostech z Olšan nám to nedá, abychom nepochválili spolek Svatobor a všechny ostaní, kteří toto piet-
ní místo a oázu zeleně v centru Prahy dávají „do kupy“. Pokud jste využili melancholických podzimních dnů k procházkám zdejšími ale-
jemi, jistě jste zaznamenali vyčištěné cesty, odklizené staré stromy a novotou svítící ukazatale. Olšany se již pomalu, ale jistě stávají ja-
kýmsi pražským unikátem...

● V Paláci Akropolis se 29.- 31. 10. uskutečnil festival slovenské nezávislé kultury „Z druhej strany z druhého sledu“, který předsta-
vil široké spektrum umění - od fotografie přes literaturu a hudbu až po divadlo. Hudební scénu zastoupili představitelé slovenské world
music - Ghymes a Ľudová hudba Júliusa Šuka Bartoša, stavějící svůj repertoár na cikánských písních. Aktuální slovenský pop představi-
ly kapely Žena z Lesoparku a Peha, která je objevem minulého roku. V neděli 31. 10. vystoupili hraví, experimentální a mírně orientální
rockeři Ali Ibn Rachid a starobratislavský kvartet Požoň sentimentál, dunajský bratr Originálního pražského synkopického orchestru.
Zájemci o divadlo 29. 10. zhlédli inscenaci Monodrámy oblíbeného kultovního souboru Stoka, která v kruzích kritiků vyvolala rozruch
zejména díky nekonvenčnímu pojetí tématu osamělosti. V sobotu 30. 10. si diváci zrekapitulovali uplynulých padesát let v retrokabaretu
Jawa nostalgická divadla Gunagu. Nezapomnělo se ani na děti, pro které zahrálo autorské divadlo Piki z Bratislavy představení Paskudá-
rium v pátek 29. 10. Organizátorem a autorem projektu bylo Občianske združenie NKA Zvolen spolu s Žižkovskou divadelní a hudební
agenturou - Palác Akropolis. Festival proběhl také za finanční podpory M. č. Praha 3. 
● V rámci United Colours of Akropolis již podruhé do Prahy přijela skupina Klezmatics z New Yorku a na koncerty v Akropoli s sebou
přivezla i izraelskou zpěvačku Chavu Albertsteinovou. V hudbě Klezmatics se prolíná stará výchoevropská židovská hudba klezmer
s jazzovými prvky, Chava Albertstein naopak zpívá za doprovodu kytary tradiční písně a balady židovských básníků, její projev připomí-
ná známou Joan Baezovou. Silný patos zaznívající z jejích písní o lásce, smrti a válce je opravdový, neboť texty většinou reflektují tra-
gické osudy evropských Židů. Při společném koncertě Klezmatics a Chavy Albertsteinové došlo k zajímavému spojení hudby Izraele
s hudbou, kterou hraje židovská diaspora v New Yorku. I když hrají stylově odlišnou hudbu, spojuje je jazyk jidiš, který se v Izraeli už
téměř nepoužívá, úředním jazykem je hebrejština. Naopak, američtí Židé jidiš zpopularizovali natolik, že z něj čerpá i soudobá angličti-
na. Dramaturgie Paláce Akropolis i v říjnu nabídla svým návštěvníkům inspirativní pohled „za humna“, který nám všem může pomoci
při vnímání sebe sama. Eva Horníčková a Michala Púčiková

I přes naprostou ignoraci všech mediálních institucí se začalo v sokolských jednotách s nácvikem. Všichni,
kdo máte zájem cvičit na sletu, máte nejvyšší čas navštívit nejbližší tělocvičnu. Skladby jsou velmi krásné
pro všechny věkové kategorie. Udělejte něco pro své zdraví, ale hlavně pro zdraví vašich dětí tloustnoucích
při vysedávání u videa či počítače. Pojďme se v novém tisíciletí vrátit zpět k ideálům sokolství, to je ke spo-
lečnosti, která klade jako nejvyšší hodnoty morálku, obětavost, nezištnost a slušnost.
„Ukázněný lid, toužící pomoci jeden druhému na cestě za zdravím, silou, krásou těla i ducha - to byl Tyršův
sokolský ideál. Snaha sloužit krásnu a dobru vyvěrá ze samé podstaty našeho lidu, a proto pevně věřím, že
nás každá další doba najde v budoucnosti všechny připraveny. Být sokolem znamená právě být připraven.“
Dr. E. Beneš (1936)

M. Koksová

Z HISTORIE NAŠICH ŠKOL
·kola Na PraÏaãce

Areál budov zahrnuje komplex 3 škol - školu mateřskou, základní a gymnázium. První
část, dnešní základní a mateřská škola, byla postavena v r. 1930, projektoval ji architekt
V. Martinek a stavbou byla pověřena firma Fr. Strnada. Přístavba dalšího křídla budovy
započala v r. 1939, byla však několikrát přerušena.
Pražačka má smutnou kapitolu historie z 2. sv. války, kdy ji zabraly německé odíly SS
a jejich přítomnost přinesla tragické důsledky během Pražského povstání. Podle slov pří-
mých účastníků zde tehdy Němci zadržovali a vyslýchali mnoho občanů, na prostranství
před školou zabíjeli raněné a stříleli i na ty, kteří tomu z oken jen přihlíželi. V okolí se
5. května stavěla známá barikáda a oblast bojů v úseku Pražačka se rozprostírala až ke
škole. V noci z 8. na 9. května na tomto úseku boje utichly a fašistické jednotky Pražačku
vyklidily. Bohužel, ve sklepě školy zůstalo 13 umučených obětí, ušetřeny nebyly ani děti.
Tuto událost dodnes připomíná pomník před základní školou. Po Květnové revoluci bu-
dovy krátce obsadila Rudá armáda, a přestože se nacházely v zuboženém stavu, zahájení
školního roku 1945/46 bylo slavnostní. Vrátilo se i původní pojmenování na „Jiráskovy
školy na Pražačce“.
Základní škola, jejímž zřizovatelem je v současné době ObÚ Praha 3, oslaví v příštím
roce 70. výročí svého založení, které si spolu s MŠ připomene slavnostní akademií. Vý-
razné zlepšení podmínek pro školní práci si vedení školy slibuje od plánované vnitřní
i vnější rekonstrukce, která by měla být zahájena v roce 2000.
Dnešní státní Gymnázium má již také 40letou historii - sídlí v jednom křídle areálu již
od roku 1959. Nejprve zde byla založena jedenáctiletá střední škola, která se později pře-
jmenovala na střední všeobecně vzdělávací a koncem 60. let byla transformována do
dnešní podoby. Studenti si mohou vybrat ze 3 studijních směrů ● Všeobecné 4leté studi-
um je zaměřeno na získání všeobecných znalostí s perspektivou pokračování ve studiu na
VŠ. ● Všeobecné čtyřleté studium s rozšířenou výukou výtvarné výchovy rozvíjí vý-
tvarnou tvořivost, teorie zahrnuje kurz z dějin výtv. kultury a návštěvy výstav. ● Šestileté
dvojjazyčné studium s výukou některých předmětů v němčině bylo zřízeno v r. 1990,
garantem je MŠMT ČR a Spolkový úřad pro vzdělávání v zahraničí SRN. První 2 roky
jsou věnované intenzívní výuce němčiny a zároveň ukončení zákl. vzdělání. Během stu-
dia se žáci účastní výměnných pobytů a studijních cest, škola organizuje pobyty v němec-
kých rodinách. Mezi absolventy patří mnoho známých herců, výtvarníků, lékařů a spor-
tovců. Za všechny vyjmenujme M. Prokopa, Z. Mertu, O. Soukupa, K. Buriánovou,
H. Štáchovou, D. Syslovou, lékaře doc. dr. J. Pirka (kardiochirurg), dr. M. Tvrdka (plas-
tický chirurg), dr. J. Stryhal (ortoped), hokejistu J. Holečka, gymnastku M. Čihákovou.
Řada bývalých studentů se vrací na školu zpět jako učitelé. O tom, že škola má dobré
jméno, svědčí i návštěva spolkového ministra zahr. věcí Klause Kinkela v r. 1996.
Škola na jaře plánuje setkání všech absolventů školy a ráda by při této
příležitosti uvítala pomoc při organizaci setkání.

Eva Horníčková, Mgr. Helena Vavrušková, Oddělení pro kulturu ObÚ P-3

V úterý 2. 11., v den svátku zemřelých, většina z nás zašla na Olšanské hřbitovy, aby vzpo-
mněla na své blízké. U centrálního kříže jako každoročně sloužil zádušní mši Vl. Kellnar,
kanovník staroboleslavský, farář od sv. Prokopa, koncelebroval páter V. Laburda 
a Jan N. Aixner.

Jak nám uvedla kpt. Kathryn
Blowers, v Biskupcově ulici čís-
lo 36, nedaleko křižovatky Ohra-
da, probíhají zajímavé programy
Armády spásy. Určeny jsou jak
dětem a mládeži, tak i seniorům
a sociálně slabším osobám. Výu-
ka angličtiny je zdarma, vítáni
jsou všichni. Armáda spásy zve
také seniory, invalidní důchodce ad. na
oběd a posezení za cenu, za kterou by to
nepořídila ani ta nejšetrnější hospodyňka.
Cena kompletního oběda je 26 Kč a podá-
vá se od 10.45 do 13 hodin.

PROGRAM 
denního střediska Praha 3:
Pondělí 9.45 h - Angličtina
(konverzace), 15 h - Společnost
nevidomých a slabozrakých 
Úterý 8.30 h - Angličtina (stř.
pokročilí), 9.30 h - Radostné stá-
ří, 13.30 h - Čajovna, 16.30 h -
Skupinka mládeže 

Středa 8.15 h - Angličtina (pokročilí),
9.30 h - Angličtina (mírně pokročilí),
13.30 h - Čajovna 
Čtvrtek 9.30 h - Ruční práce žen,
13.30 h - Čajovna. -sp-

63. skautské středisko „Lípa“ rozšiřuje své řady o nové dívky i chlapce - nejlépe ve
věku 7-10 let. Schůzky, na kterých se naučíte mnoho nových věcí - hry, uzle, šifry, znač-
ky atd., se konají pro dívky každé úterý od 17 do 18.30 h a pro chlapce každý čtvrtek od
17 do 18.30 h v naší klubovně. Na výpravy do přírody jezdíme vždy 1x za měsíc na sobo-
tu a neděli, pořádáme také letní tábor na Sedlčansku - vždy od začátku července.
Najdete nás na vrchu Křížku - tram č. 9, 26 v Olšanské ul. (zahnout kolem SÚDOPu vpra-
vo, kousek rovně a na konci ulice vlevo je naše klubovna)

Dal‰í kulturní lahÛdky v Akropoli

XIII. v‰esokolsk˘ slet v roce 2000 se blíÏí
Voláme nové svûtlu‰ky a vlãata

ARMÁDA SPÁSY se pfiedstavuje

Foto Václav Trojan

Stanislav Tišer je bývalý československý reprezentant v pérové váze, několikanásobný mistr republiky, dnes trenér, zá-
vozník a taky trochu fantasta. V době, kdy si kdekdo stýská na zlé časy, se rozhodl udělat něco pro ty, s jejichž osudy se
nejčastěji setkáváme v černé kronice nebo jako s případy pro imigrační úředníky Anglie a Francie.



11/99 Strana 5

AudioStory, vydavatelství zaměřené na produkci
mluveného slova na audiokazetách,vydává již 116.titul!
Od léta 1998 provozuje také Klub zvukové knihy,

který prostřednictvím zásilkové služby vychází
vstříc všem milovníkům literatury k poslechu.

Na požádání zašleme katalog s podrobnými informacemi.
Kazety můžete zakoupit v prodejně PALMA centrum 

Koněvova 108, 130 00 Praha 3
Tel.. 697 68 77, fax: 697 65 03

E-mail: nakladatelstvi@audiostory.cz
Internet: www.audiostory.cz

● PRAŽSKÝ HRAD - 3. 12.
Slavnostní rozsvícení Vánoč-
ního stromu Pražského hradu
se sbírkou ve prospěch SOS
dětských vesniček - Jiřské n.
v 17 h., 10. 12. Hradišťan -
Míčovna v 19 h, 11. a 12. 12.
Chorea Bohemica - Míčovna
v 10, 15.30 a 19 h, 27. 12. Ko-
ledování u jesliček ve 14 h,
Blaťácký soubor Ševětín
v 15 h - Bazilika sv. Jiří
● STAROMĚSTSKÉ NÁ-
MĚSTÍ - 27. 11. 11-18 h -
Adventní zpěvy, 28. 11. 
11-17 h Adventní zpěvy
17-19 h - K. Černoch, H. Za-
gorová. K. E. Gott, Moravěn-

ka, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a světel. 1. 12. Vánoční mosty
mezi městy od 14 h - marionety, zpěvačka Zuza a mamut Zuzák, divadlo,
pěvecké soubory, vánoční písně a koledy, 3. 12. Vánoční mosty mezi městy
od 14 h - kouzla, marionety, drezúra pudlů, žonglování, um. soubor Rodina,
Čhavorikani luma, divadlo Nová Akropolis, pěvecký soubor Noctuella,
aerobic, fakír show, skotské tance, 4. 12. 11-18 h Adventní zpěvy, 5. 12.
11-18 h Adventní zpěvy - mikulášská nadílka, UNICEF, 8. 12. Vánoční
mosty mezi městy od 14 h - soutěže, YMCA - pěvecký soubor Sovičky, di-
vadlo Nová Akropolis, taneční soubor Lučinka, ukázky silového umění,
soubor Rodina, 10. 12. Vánoční mosty mezi městy od 14 h - Slovácký sou-
bor Kyjov, Hud. škola z Bambergu, mim R. Papežík, soutěže, marionety, ae-
robic show, YMCA - dětský folklórní soubor, Václav Upír Krejčí, 11.
a 12. 12. 11-18 h Adventní zpěvy, 15. 12. Vánoční mosty mezi městy od
14 h - soubor Chlupík, folklórní soubory, soutěže, zpěvačka Zuza a mamut
Zuzák, R. Papežík - mim, soubor Rodina, 17. 12. Agentura Dobrý den - Den
rekordů a kuriozit, 18. a 19. 12. 11-18 h Adventní zpěvy, 22. 12. The Walt
Disney Company dětem, 24. 12. 10 h rybí polévka, 22 h J. J. Ryba - Česká
mše vánoční 
● LUCERNA, Štěpánská ul. - 13. 12. Daniel Hůlka - „Živé obrazy“ +
I. Bartošová, J. Korn, P. Vítek, T. Trapl, M. Pošta, 19. 12. Olympic

● MUZEUM hl.m. Prahy, P-8, Na Poříčí 52 - 16. 12. 17.30 h Vánoční
zpívání Pražanům - koncert SŠ sborů a muzikantů z uměleckých škol 
● VRTBOVSKÁ ZAHRADA, P-1, Karmelitská 25, otevřeno so a ne 9-16 h.
- 5. 12. Mikulášská show pro děti s nadílkou v 17 h, 12. 12. Adventní
koncert - Soubor Kvinterna v 17 h, 19. 12. Adventní koncert - Dětský pě-
vecký soubor Sedmihlásek v 17 h

VÝSTAVY - TRHY - BETLÉMY
● ôESKÁ SPOŘITELNA, P-1, Rytířská 29, 4. 12. - 7. 1. Vánoce na
rynku, Bonsai servis Praha, stánky (hrnčířský, košíkářský, pekařský, per-
níkářský, babky kořenářky, s hračkami), betlémy
● VÝSTAVIŠTĚ Praha 4. - 23. 12. Vánoční trhy - velký výběr dárků,
11. 12. Vánoční cena - finále světového poháru ve sport. lezení na rychlost
po umělé stěně
● MUZEUM BETLÉMŮ, Karlštejn, otevřeno út-ne 9-18 h, po zavřeno.
Největší stálá expozice betlémů ze soukromých sbírek - KARLŠTEJNSKÝ
KRÁLOVSKÝ BETLÉM, betlémy z chleba, cukru, pohyblivé betlémy
● MUZEUM LIDOVÝCH STAVEB v Kouřimi, otevřeno út-pá 9-15 h,
so a ne 10-16 h, po zavřeno a dále 21. - 25. 12. a 31. 12. a 1. 1. - Tradiční
vánoční výstavy. Od 27. 11. do 9. 1. víkendy: ukázky lidové tvorby, řemes-
la, sváteční zvykosloví, 4. a 5. 12. Na svatého Mikuláše, 5. 12. Mikulášský
trh, 11. a 12. 12. Lucie noci upije, 18. a 19. 12. Před Štědrým dnem
● ADVENT na hradě Křivoklátě: Příbramské betlémy, Chvála hlíny,
ukázky a prodej řemeslných výrobků, jarmark, dílny, koncerty, divadlo,
Starobylosti, Hradní duo, svíčkařství, galerie, zbrojířství, bylinková čajov-
na - 27. a 28. 11. Výstavy, prodejničky, dílny, čajovna, 4. 12. 13 h Mikuláš-
ské veselí, 14 h Mikuláš, čert a andělé u stromečku, 14 h Koncert,
15 h J. Hutka, 16.30 h Hradní duo, Historické tance souboru Impudici
v 10.30, 11.30 a 14.30 h, 5. 12. 10.30 h Mše svatá, 13 h Křivoklátští hudci
u kamen, 14 h historické tance, 15 h V. a I. Havlovi, 16 h Křivoklátské živé
jesličky na nádvoří, Historické tance souboru Impudici, 11. 12. 14 h Kryto-
vé divadlo Orfeus, 15 h Česká mše vánoční, 16 h Křivoklátské živé jesličky
na nádvoří, Historické tance souboru La Fiamma, 12. 12. 10.30 h Adventní
mše svatá, 13 h Křivoklátští hudci u kamen, 14 h Ludus Musicus, 15 h Trd-
lo - folk, Historické tance souboru La Fiamma, 20. 12. vánoční program
Podklady z Přehledu kulturních pořadů PIS - informace 54 44 44, 187
a http: //www.prague-info.cz

Přehled cen potravin, které v předvánočním období kupujeme ve větším množství, by měl pomoci při rozhodování, kam za nákupem. 
Ve dnech 8. a 9. 11. 1999 zjišťovali ceny členové sdružení spotřebitelů Prahy 3. Přejeme příjemné a úspěšné pečení!

Prodejny potravin Mléko Tvaroh Hera Eidam Polohrubá Cukr Cukr Rum Vejce

v Praze 3 polotučné měkký 30% mouka moučka krupice tuzemský

1 litr 250 g 250 g 100 g 1 kg 1 kg 1 kg 1/2 l 1 ks

AHOJ – Jarov 13,20 10,90 15,80 8,80 7,30 24,40 19,60 82,50 2,75**

Julius Meinl – Bezovka 12,50 11,90 14,90 9,90 8,20 22,50 19,90 79,50 2,58*

Julius Meinl – Vinohradská 92 12,50 12,90 14,90 9,90 8,20 22,50 19,90 72,- 2,58*

MANA – Hradecká 6 13,50 11,90 12,90 9,90 7,50 25,50 21,90 89,- 1,99**

OP Market – U kněžské louky 12,90 12,90 16,20 9,20 8,90 25,90 19,80 79,- 2,20**

POTRAVINY – Koněvova 164 13,50 16,- 14,50 17,- 10,- 24,60 19,90 89,- 2,50**

PRAŽAČKA – Koněvova 111 12,50 - 15,80 14,20 8,30 24,40 19,60 82,50 2,75*

Poznámka: vejce byla v balení po 6 ks * nebo v balení po 10 ks **.

Zlatnictví
Dana Crkalová.

Želivského 22 - na Ohradě, Praha 3
Prodej zlatých a stříbrných šperků 

i z doneseného materiálu. Pozlacování, 
stříbření a čištění šperků. Navlékání 

perel a korálů. Výkup zlata. 
Po, St 9 - 18, Út, Čt, Pá 9 - 17

tel. 644 27 50

PRAČKY, CHLADNIČKY, MYČKY, SPORÁKY, 
VYSAVAČE, TV, VIDEO-AUDIO

ELEKTRO

Lukš

PARFUMERIE
DROGERIE ● HRAČKY
PAPÍR ● KINO ● FOTO

Olšanské náměstí  Praha 3

EDERA
Ř ipská 25 ,  P raha 3 

Nabízíme Vám 100 různých dárečků, 
které pořídíte do sta korun. 

Ozdobné a vonné svíčky, keramika, pytlíčky s vůní,
aranžmá ze suchých květin.

✁

Na‰e t ipy  na  Váno ce  -  kam u nás  pro  dárky

Pfiedváno ãní  test  zák ladních  p otrav in

„Na Vánoce je dobré se pfiipravit pfiedem,“
říká pan Petr Mach z drogerie PeMi. Tato prodejna na Olšanském náměstí je
známá nejen svým širokým sortimentem - drogerie, hračky, papír, foto, kino,
parfumerie, ale také velmi příznivými cenami. O tom, co všechno bychom si
měli dopředu nakoupit, aby ty letošní Vánoce byly opravdu klidné a šťastné,
jsme si povídali s Petrem Machem, majitelem PeMi.

● Čím začít ?
Vzhledem k tomu, že spolu hovoříme v listopadu, bych rád upozornil hospodyň-
ky na možnost výhodného nákupu čistících prostředků. Sleva 20 -30 % je na
kompletní řady výrobků Mister Proper, Pronto, Domestos. Hned po úklidu ve
většině rodin následuje pečení, u nás můžete velmi výhodně nakoupit oříšky, ro-
zinky a mandle, bez kterých se tradiční české vánoční cukroví určitě neobejde.
Pak bych vám rád nabídl papír na pečení i alobal rovněž s vánoční slevou.
● Pro většinu z nás je nákup dárku někdy opravdu tvrdým oříškem. Jaký

je váš tip?
Určitě parfém. To je tradiční dárek jak pro ženy, tak pro muže. Nejnověji pro-
dáváme vůni Naomi Campbell a pro pány zůstává nejoblíbenější značkou Adi-

das. Výběr parfémů, toaletních vod a vod po holení je velmi široký. V poslední
době jsou velmi oblíbené sady, parfémy či toaletní vody s tělovým mlékem
a sprchovým gelem ve stejné vůni. Na prosinec chystáme zajímavé akce a sle-
vy, které při výběru jistě pomohou i inspirují.
● Nakoupím u vás i dárky pro děti? A co byste poradil třeba bezradným

babičkám a tetičkám?
Většina dětí má velmi ráda plyšové hračky, stále oblíbené jsou různé typy míčů.
Hezkým dárkem jsou třeba i pastelky, vodovky či tempery, těch máme v papír-
nictví opravdu velký výběr. U nás nakoupíte hračky pro batolata až třeba po pa-
nenky Barbie pro holčičky nebo autíčka a vláčky pro kluky.
● A co nabízíte na silvestrovské oslavy?
Samozřejmě, že prodáváme zábavnou pyrotechniku, dále prskavky, svíčky,
konfety, girlandy, ale i nádobí na jedno použití.
● A na závěr nám prozraďte, na co lidé nejčastěji zapomínají, co chodí ku-

povat až na Štědrý den dopoledne?
Třeba vánoční balicí papíry, ozdobné stužky, svíčky na stromeček či filmy 
do fotoaparátu.
Děkujeme za rozhovor a za dobré tipy a přejeme hezké a klidné Vánoce. -red-

Víta Nejedlého 22, Praha 3. 
Telefon: 22 71 30 49

Kupon platí
na Vánoce
a také po
celý rok

2000 Sleva se
nevztahuje
na speciální
akční slevy

10%
SLEVA

Široký sortiment
sportovního oblečení

pro celou rodinu. 
Zajímavé ceny
Sezonní slevy

Táboritská 15, Praha 3
(naproti velkoprodejně Meinl 

na Olšanském náměstí)

Tramvaj č. 5, 9 a 26.
Otevřeno 

po - pá 10 - 18 hodin

Kam pro kapra
Jeseniova - proti č. 93-95
Kolínská - u č. 20
Koněvova - u č. 112 (Ohrada)
Koněvova - u č. 166
Koněvova - u č. 238
nám. Jiřího z Poděbrad - u č. 6
Seifertova - proti č. 49
Táboritská - č. 23
Vinohradská - u č. 60
Vinohradská - u č. 98
Vinohradská - u č. 114
Vinohradská - u č. 136

Kam pro stromeãek
Koněvova - u č. 112 (Ohrada)
Koněvova  - u č. 205
nám. Jiřího z Poděbrad - proti č. 7
Seifertova - proti č. 49
Sladkovského nám. - u č. 8
Táboritská - u č. 23
Vinohradská - nad vestibulem metra stanice Flora
Vinohradská - roh Orlická
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Cafe bar Tulipán
Jeseniova 14 (naproti č. 67)
Praha 3 -Žižkov
Počet míst: 50
Otevřeno: 11 - 24 hodin
Rezervace: 71 77 14 64

Příjemný interiér restaurantu evokuje
atmosféru 50. - 60. let, nábytek z du-
bového dřeva je doplněný červenou
a zelenou koženkou. Zdi zdobí typické
snové grafiky Tomáše Bíma.
Pokud si nevyberete z koktejlového

lístku, který nabízí na 50 druhů míchaných nápojů, pak jen stačí vyslovit přání. Na ná-
pojovém lístku najdete i dvanáctiletou Whisky, ke které znalci doporučují doutníček .
Jídelní lístek je podobně rozsáhlý jako nápojový, nejdražším jídlem je specialita pod-
niku - Řízek v mandlích s přílohou za 130 Kč. Z jídel evropské kuchyně můžeme jme-
novat třeba Savojský kuřecí řízek, milovníci italské kuchyně přivítají těstoviny à la Itá-
lie. Na večeři se můžete vypravit i do Mexika na vynikající Chilli con carne,
popřípadě na vegetariánskou variantu Chilli fazole se zeleninou. Sympatické je, že se
sortiment jídel mění a rozšiřuje. Máte-li na oběd málo času, pak vám jistě přijde vhod
nabídka poledního menu za 59 korun. Zajisté budete potěšeni nejen chutí, ale i rychlo-
stí, s jakou budete obslouženi. Pro příznivce zdravé výživy jsou připraveny zeleninové
saláty a pestrá nabídka nealkoholických nápojů. Za zmínku stojí i široký výběr vín -
moravských, italských, řeckých a z exotické jižní Afriky. K tradičně výborné kávě Se-
gafredo si můžete vybrat ještě z nabídky zmrzlinových pohárů nebo dezertů, doporu-
čujeme Císařský trhanec.
Až se budete procházet podzimním Žižkovem, či se vracet unaveni předvánočním sho-
nem, zajděte se potěšit do útulného prostředí a vychutnejte si dobré jídlo i pití v baru
restaurantu Tulipán. -mp-

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

V čase předvánočním většinou
mnohem více myslíme na své
blízké a na to, čím je potěšit.
Častěji proto saháme do peněže-
nek a jsme již poučeni, že v tom-
to období čile pracují i kapsáři
a různí zlodějíčkové využívající naší
chvilkové nepozornosti. A tak si obsahy
kapes, kabelek i tašek bedlivě střežíme.
Vynalézavost pobertů však nezná hranic
a ostražitost je proto nezbytná i na mís-
tech, kde bychom to čekali nejméně - na
hřbitovech. Protože právě nyní naše kroky
častěji směřují za těmi, kteří již nejsou
mezi námi, přijměte jako varování úryvek
z dopisu naší čtenářky: „Vážená redakce,
prosím, abyste v RN upozornili na zloděje,
kteří si na hřbitově vyhlédnou starší osa-
mělou osobu a v okamžiku její nepozor-
nosti ji okradou. Mně nedávno dvě na prv-
ní pohled nenápadné ženy takto zcizily
tašku (s peněženkou a doklady) postave-
nou přímo u hrobu, který jsem uklízela...“
Na neopatrnost a přílišnou důvěřivost do-
platila jiná naše čtenářka, která se nám
svěřila s nepříjemnou zkušeností učiněnou
s podomní brusičkou nožů: „Otevřela jsem
dveře svého bytu ženě tmavé pleti a necha-
la si od ní nabrousit několik věcí v dobré
víře, že ji za poctivou práci přiměřeně od-
měním. Výsledná cena však byla tak vyso-

ká, že jsem nejprve odmítla zapla-
tit. Zatímco jsem se s ní dohado-
vala, vkradl se dovnitř nedovřený-
mi dveřmi její partner a nerušeně
si byt prohlédl. Poté na mně oba
začali přemrštěnou částku nevybí-
ravým způsobem vymáhat. Raději
jsem tedy zaplatila, ale zařekla
jsem se, že podobných služeb již

nikdy nevyužiji...“ Poslední příspěvek - ze
ZvŠ ve Slezské 68 - také napovídá o mezi-
lidských vztazích, ale z jiného úhlu pohle-
du: „Vážená redakce, ráda bych reagovala
na příspěvek paní M. Jiráskové (RN 9/99),
která poukazuje na nevyužívané plochy ve
vnitrobloku Lupáčova ul. dětmi ze ZJŠ kvů-
li majiteli. My se potýkáme s problémem
opačným. Majitelka budovy, v níž naše ško-
la sídlí, je velmi vstřícná a povolila využí-
vat pozemek ke sportovním účelům ...Pros-
tor jsme zvelebili a pečujeme o něj tak, aby
sloužil našim dětem i ostatním spoluobča-
nům. Děti zde hrají hlavně míčové hry, nej-
oblíbenější je fotbal. To je kámen úrazu,
alespoň pro některé spoluobčany. Já však
věřím, že jich není mnoho, protože všichni
jsme byli dětmi, hráli jsme si, křičeli...
Chápu, že to vždy není příjemné, ale děti
pohyb potřebují a jiné prostory k dispozici
nemáme. Apeluji tedy na shovívavost a em-
patii všech, kterých se to týká. Děkuji.“
Mgr. Věra Pavličková, ředitelka Zvláštní
školy v P-3, Slezská 68. -red-

Křesťanské sdružení mladých mužů YMCA
bylo založeno v Londýně roku 1844 (ženy
nezůstaly pozadu a měly zase svou YWCU).
Hnutí se brzy rozšířilo po celém světě a dnes
je známé jako Křesťanské sdružení mladých
lidí. Z iniciativy T.G. Masaryka k nám v ro-
ce 1920 jeho ústředí vyslalo 62 sekretářů
a již v roce 1928 měla YMCA nový palác po-
blíž náměstí Republiky.
Na Dni otevřených dveří zde YMCA před-
stavila zrekonstruované prostory - informač-
ní centrum v přízemí, kde již nyní získáte
čerstvé informace o studiu ve šk. r.
2000/2001, o brigádách v zahraničí, aktivi-
tách ve volném čase, přehled o obč. sdruže-
ních, nadacích atd. Mladí si tu mohou zakou-
pit různé slevové karty. Ve vyšších patrech je
klimatizovaná posilovna pro cca 40 osob
a hned poblíž koutek pro děti sportujících ro-
dičů. Příjemně působí sauna pro 8 osob, ma-
lá eukalyptová sauna a zimní zahrada s od-
počívárnou. Po celý týden je otevřeno
kadeřnictví s kosmetikou. Využít můžete

také 25metrový bazén, tělocvičnu, běžeckou dráhu, vertikální i horizontální solárium
a masáže. Zdejší mateřské centrum je hojně využívané nejen maminkami na mateřské do-
volené, určeno je i pro tatínky, babičky a těhotné ženy, které sem docházejí na cvičení. Po
dobu nákupů nebo nezbytných pochůzek si mohou vaše děti pohrát v herně, můžete se také
zúčastnit kurzů na PC, angličtiny nebo relaxace. Pro děti předškolního věku probíhá výtvar-
ná a hudební dílna, práce s biblickými příběhy, individ. výuka na „housličky“ atd. Pro 4-6le-
té děti je klub Sovička - hudebně pohybová přípravka, „výtvarka“, dramatická a dopravní
výchova, plavání. Probíhají i hudební aktivity - muzikoterapie, folklorní kroužek, výuka hry
na flétnu, klarinet, kytaru, klavír a housle. Vstupné do posilovny a bazénu je počítáno minu-
tově, takže nemusíte stále sledovat hodinky a zaplatíte pouze čas, který „prosportujete“.
Zdarma se přidává 15 minut na osprchování a převlečení. YMCA nabízí také několik druhů
návštěvnických karet se slevami. Text a foto Stáňa Peričová
KONTAKT: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, 24 872 004, 24 872 040, inf. centrum 24 872 220

� Dvě štěňata - kříženci kokršpaněla,
fena černá s pálením, pes celý černý, věk
3,5 měsíce - nalezeni na Žižkově 9. 11.
� Kříženec německého ovčáka - černý
s hnědými znaky, věk asi 3 roky - nalezen
na Vinohradech 4. 11.
� Německý ovčák - černý se znaky, věk

neuveden, na krku měl bílý kožený obojek
- nalezen na nám. Jiřího z Poděbrad 8. 10. 

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.

Na Žižkově se zrodilo a už devátým
rokem působí vydavatelství Audio-
Story, které se speciálně zaměřuje
na produkci mluveného slova. Pře-
vážně na kazetách vyšlo už 116 ti-
tulů. AudioStory vytváří a prodává

ojedinělý produkt - jakousi českou variantu zámořských audiobo-
oks, která staví na tuzemské tradici rozhlasové slovesné tvorby.
Navštívili jsme majitelku a producentku vydavatelství, PhDr. Jind-
řišku Novákovou, abychom se dozvěděli aktuální podrobnosti.
● Co nabízíte milovníkům mluveného slova na Vánoce?
Mohou si vybrat z široké nabídky naší stálé produkce, která 
je  nyní  už  k nahlédnut í  na  In te rne tu ,  a to  na  adrese  
http:// www.audiostory.cz. Také jsme rozšířili produkci Klubu
zvukové knihy při AudioStory, který funguje na adrese AudioSto-
ry, Koněvova 108, 130 00 Praha 3 - na požádání zašleme katalog.
Ráda doporučím nahrávky s vánoční tématikou, např. Vánoce
s Františkem Nepilem v podání autora, Vánoční povídky Charlese
Dickense s Eduardem Cupákem, Příběhy o Pánu Ježíši v podání
Jana Potměšila, Pohádkový kalendář Marie Kubátové v podání
Antonie Hegerlíkové.
● Hovoříte o stálé produkci, jaké máte novinky?
Letos jsme se shodou okolností zaměřili na oslavy narozenin nej-
různějších tvůrců. Začali jsme nedožitými sedmdesátinami Fran-
tiška Nepila. Vydali jsme dvoukazetu Ohlédnutí, kde populárního
autora velmi zdařile interpretuje Josef Somr. Pokračovali jsme
oslavou „Kristových let“ herce Jana Potměšila. Dárkem našeho
vydavatelství je portrétní kazeta s názvem Nejen růže, na níž si

poslechnete zajímavé pásmo, složené z úryvků hercova repertoáru
a jeho niterné zpovědi. K 55. narozeninám hudebního skladatele
Jaromíra Klempíře jsme vydali lahůdku - CD literárních skladeb
tohoto už legendárního tvůrce hudby k literár. dílům. Koncem li-
stopadu bude uvedena na trh kazeta s myšlenkami Alberta Einste-
ina a Jana Pavla II. Tato zajímavá kompilace nese název Vědomí
pokory, Dar a tajemství a je věnována životnímu jubileu Mistra
Radovana Lukavského, který myšlenky interpretuje. Jde zároveň
o dárek vydavatelství a interpreta všem náročnějším zákazníkům
pro nové tisíciletí. Těsně před Štědrým dnem se zrodí nahrávka
posledního románu Františka Kožíka - Za trochu lásky (o ženách
v životě J. Vrchlického) v podání Miloše Hlavici a Růženy Me-
runkové. Tento komplet 3 kazet je věnován letošním autorovým
nedožitým devadesátým narozeninám.
● Kde na Žižkově vás a vaši produkci zákazníci najdou?
Několik let jsme měli obchůdek v Roháčově ulici, dnes se s celou
produkcí AudioStory setkáte v prostorné drogerii PALMA
CENTRUM na Ohradě v Koněvově 108. Kromě toho celou naši
produkci prodávají velká knihkupectví v centru Prahy.
● Komu všemu je vaše produkce určena?
Kromě milovníků uměleckého slova je široká škála četby pocho-
pitelně určena lidem nevidomým a slabozrakým a také jinak zdra-
votně handicapovaným. AudioStory každým rokem také před Vá-
nocemi daruje část své produkce těm potřebným. Je například ve
stálém kontaktu s Asociací rodičů a přátel nevidomých a slabozra-
kých dětí, jíž své dárky předává např. u příležitosti adventních set-
kávání tvůrců a přátel vydavatelství. Letos proběhne koncem li-
stopadu v Klubu Bájná zebra v divadle Rokoko. -red-

12. listopadu byl zahájen provoz internetové kavárny E -
CAFFE v hotelu Olšanka. Pro veřejnost je otevřeno od 8 do
9 h a pak od 16 do 22 h ve všední den, v sobotu od 9 do 22
hodin. K dispozici je 6 on-line připojených počítačů a od-
borná obsluha, cena za hodinu připojení je velmi příznivá -
60 korun. Firma ECC, která kavárnu provozuje, nabízí také
zajímavou novinku: KURZY počítačové gramotnosti pro
starší a pokročilé. Je-li vám více než 49 let, máte možnost
naučit se pracovat ve Windows, s textem i grafikou a samo-
zřejmě i s Internetem.
První návštěvnice - devětapadesátiletá paní Hloubínová se
naučila používat Internet při svém pobytu v Holandsku. Ří-
ká: „...Je to velmi jednoduché a levné. Mám kamarády po
celém světě a Internet mi umožňuje se s nimi spojit. Také si
prohlížím různé lékařské stránky, mohu si přečíst o všech
svých nemocech a ještě si najít další. Určitě bych každému
doporučila, aby se naučil užívat Internet. Dozví se tak hod-
ně věcí, které mohou nám, důchodcům, zpříjemnit život.“
Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, zda Internet ano či ne, je tu
Mikulášská nabídka E-CAFFE - 5. prosince se můžete po
celý den přijít zdarma seznámit s počítačem či s Internetem.

Text a foto Michala Púčiková

Už při příchodu jste překvapeni, není to typická ordinace, spíš do-
mácí prostředí. Při čaji si můžete s paní doktorkou v klidu probrat,
co potřebujete: zbavit se únavy, zvýšit imunitu nebo se učit cizí ja-
zyk metodou hluboké relaxace. Můžete vyzkoušet originální rela-
xační přístroj SUNSPECTRA 9000, který slouží k relaxaci a do-
plnění energie.
● K čemu je dobrá relaxace ?
Hluboká relaxace je velmi léčivá a umění relaxovat nás dokáže
uzdravovat, dovede dokonce i prodloužit život a soběstačnost. Re-
laxovat moc neumíme a je dobré se to naučit. Tady se do relaxač-
ního alfa stavu dostaneme pomocí techniky. Kdo ale jednou tento
pocit zažije, dokáže se potom do podobného stavu dostat i doma.
V alfa stavu se nalaďujeme na sebeuzdravení, regenerujeme. Sa-
mozřejmě ale pouze to nestačí.
● Co tedy dál ?
Je dobré přidat úpravu stravy. Já při poruchách a výživových ne-
dostatcích používám přírodní prostředky, které dovedou úspěšně
nahradit třeba prášky na spaní, odborně se tomu říká naturopatic-
ké lékařství.
● Komu byste návštěvu ve studiu ZDRAVÍ nejvíce doporučila?
Všichni bychom se měli naučit o své zdraví starat. Prevence je
lepší než čekat na nemoc. Zvu všechny, kterým nestačí jen pojídat

prášky. Programy je možné využít jako prevenci nemocí, třeba
když máme v rodině např. rakovinné onemocnění. Výborné vý-
sledky mám například s psychicky podmíněným pomočováním
dětí, nespavostí, depresemi, častými infekcemi, ale například
i s neplodností. U nádorových onemocnění, zvláště u chemo- a ra-
dioterapie, lze výrazně zlepšit stav imunity a usnadnit snášení
všech nepříjemných procedur. Zvýšením imunity se zvýší i šance
na plné vyléčení. Dnes lidé žijí ve velkém stresu, a ten také vý-
znamně snižuje imunitu. Množství a četnost chorob, řada běžných
potíží, které už ani nevnímáme, například zvýšená únava nebo
častější infekce, zřetelně ukazují na sníženou výkonnost imunitní-
ho systému. Paní doktorka své působení nazývá „ozdravné a pre-
ventivní lékařské programy“, protože nejde o alternativní medicí-
nu, ale o doplnění klasických lékařských metod. Třeba při chřipce
dokážeme průběh onemocnění pomocí přírodních postupů zkrátit.
Ještě lepší je však prevence, což znamená posílit svou imunitu už
v očekávání chřipky. Princip je v posílení a využití vlastních lé-
čebných sil každého člověka. Je dobré vědět, že své zdraví máme
z velké části ve svých rukách.

KONTAKT: 
Studio Zdraví, MUDr. Danuše Petrová, 

Londýnská 31, Praha 2, tel. 900 04 900, 25 96 71

V galerii žižkovského ATRIA vystavovala do 21. 11. víceúčelové
gobelíny z přírodních materiálů absolventka SUPŠ a UMPRUM
Ivana URBÁNKOVÁ. Výstava zahrnovala jak část diplomové práce
- s tematikou věčnosti a univerza (Kosmické vejce, Fénix), tak díla
z pozdější doby, navíc inspirovaná rodinným životem (Kruh naší
Mařenky na kamenech, Matrace na písku). Šestnácti pracem vévodil
největší gobelín Adam a Eva o rozměrech 3 x 2,40 m (foto). Autorka
ukončila studia teprve nedávno, ale stačila již posbírat několik vý-
znamných cen, i mezinárodních. Přejme jí tedy mnoho tvůrčí inspi-
race i do budoucna a také stále šikovné ruce, které tato milá a pod-
nětná díla vytvářejí. Text a foto Eva Horníčková

● V uplynulém ročníku Poháru starosty
skončila ZŠ Lupáčova na 8. místě, ale
úvodní soutěže letošního Poháru naznaču-
jí, že se s tímto umístěním nehodlá smířit.
V říjnu její reprezentanti 3x vystoupili na
stupně nejvyšší. ● Do turnaje malé kopa-
né žáků 6.-7.tř. se zapojila družstva všech
škol, rozlosovaná do 3 čtyřčlenných sku-
pin. Vítězové bojovali navzájem o závě-
rečné pořadí. Bez ztráty bodu získala
prvenství Lupáčova před Vlkovou a Chel-

čického, které patřily k největším překva-
pením turnaje. ● Oblibu i početné divácké
publikum si za 7 let existence získala Žiž-
kovská liga škol v malé kopané. Hraje se
každé úterý, utkání řídí delegovaní hráči
z jednotl. družstev, a tak mnohdy zaznívají
nářky na rozhodčí. Chyby však nečiní
úmyslně, i když mnohdy evokují emoce
(spíše u tatínků než hráčů). Podzimní pri-
mát patří Chmelnici - obhájci titulu a vel-
kému favoritovi. Pořadí na dalších místech
(Jeseniova, Pražačka, Barikády, Havlíčko-
vo n., Slezská, Jiřák) je vyrovnané a jarní
pokračování slibuje zajímavé duely. ● Ma-
sovou účast zaznamenal přespolní běh
družstev. Náročná trať na Krejcárku na-

stavila zrcadlo fyzické vyspělosti závodní-
ků, rozdíly byly i několikaminutové. V ka-
tegorii ml. žáků nejrychleji běžela Lupá-
čova, Jeseniova, n. Jiřího, v žákyních
Jeseniova, Lupáčova a Pražačka. Ve st. žá-
kyních bylo první Lobkovicovo n., dále
Chmelnice, Lupáčova, v žákyních Lupá-
čova, Jeseniova a n. Jiřího. ● Tečku za říj-
novým sbíráním bodů ve Starostově pohá-
ru učinil Podzimní turnaj ve stolním
tenisu. V ml. žácích na stupně vítězů vy-
stoupili: Noha (Jeseniovva), Kemr (n. Ba-
rikád), Všetíček (Jeseniova). V kat. star-
ších Taraba (Gymn. Sladkovského),
Všetíček, Noha. 

-vk-

Pí‰ete nám...

Kdo mû chce?

YMCA nabízí informace i dobrou „fyziãku“

ZE SPORTU

Gobelíny inspirované Ïivotem

Vánoãní dárky z AudioStory

První internetová ÏiÏkovská kavárna

Studio Zdraví
Nikdo není rád nemocný. A když už onemocníme, zamíříme většinou k lékaři, někdy k léčiteli... U mého
obvodního lékaře je většinou strašná fronta a k léčitelům, přiznám se, nemám moc velkou důvěru. Tak
co zkusit Studio ZDRAVÍ MUDr. Danuše Petrové?
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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

■ GARUDA Communications nabízí
jazykové kurzy Business English se za-
měřením na: vyjednávání, prezentace, te-
lefonování pomocí speciálních modulů
tréninků s použitím interaktivních komu-
nikačních technik. Další intenzivní kurz
začíná 14. 1. od 9 do 16.30 h na Floře. In-
formace D. Morbin tel./fax 72 74 31 65,
http:// garuda.ms.cmc.cz, e-mail mor-
bin@pha.inecnet.cz

■ Střední odborná škola, Střední od-
borné učiliště, Odborné učiliště a Uči-
liště stavební a zahradnické pořádá
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Staveb-
ní a zahradnické obory Učňovská 100/1
- 8. 1. 2000 - so od 8 do 14 h. Srdečně
zveme rodiče a žáky, kteří se budou roz-
hodovat o povolání, k prohlídce areálů,
dílen, školy teorie a velkého sport. areálu.
Prodejní výstava spojená s prohlídkou
zahrad a dnem otevřených dveří se usku-
teční na odloučeném pracovišti Pod Tá-
borem 17, Praha 9 - 15.-16. 12. 99 vždy
od 9 do 16 h. Informace o studijních
a učebních oborech získáte denně na tel.
634 3131, 661 06 314, 661 06 294.
Výhodné dopr. spojení, konečná tram 1,
9, 16 (Jarov), bus 109, 145, 146, 177, 195
(Jarov-Pod Táborem)
■ Staré knihy, pohledy a fotogr. koupí
sběratel. Tel.: 311 74 92
■ ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY Pav-
lína Křížová, Mgr. Traxler, Praha 3, Dali-
milova 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, 47 21 467, 0603 366 526
■ Koupím obrazy do r. 1945 - 71 73 50 60

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

■ Obvodní úřad M.č. Praha 3 přijme
pro odbor státní sociální podpory ad-
ministrativního pracovníka/ci se zamě-
řením na archivnictví. Požadujeme SŠ,
praxe v oboru, nástup ihned. Písemné
nabídky vč. životopisu zasílejte ihned
na adresu Obvodní úřad Praha 3, Hav-
líčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3, perso-
nální oddělení.

■ Dílenské opravy televizorů, magneto-
fonů, 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,
instalatérské, zámečnické a malířské
práce. Tel.: 22 71 90 22, 0602/21 20 89

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. 
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklido-
vých prací včetně vyklízení a odvozu. 
Tel.: 2271 3324
■ 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 nerov-
ností + frézování, tel. 0602 21 20 89

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

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

■ Provedeme čištění čalouněného ná-
bytku a koberců za sucha i za mokra
kvalitním přístrojem RAINBOW. Mož-
nost v So a Ne. Tel.: 80 76 35 (zázn.),
mobil: 0602/95 44 39
■ P E D I K Ú R A  ( i u z á k a z n í k a )  
-  te l .  6973160

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

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

■ KOUPÍM GARÁŽ NA FLOŘE,
telefon: 73 06 37
■ Vyměním 3 + 1 státní, 85 m2, přízemí, 
I. kat. v Lucemburské za 1 + 1 nebo 
gars. v okolí Flory, zn. dohoda.
Tel./zázn. 227 140 76
■ Za odstupné přenechám zahrádku -
200 m2 na Jarově Pha 3 tel. 0606 911 388,
zam. 20228258
■ Prodám zděnou garáž, osob. vlast.
Pha 10, Bohdalec tel. 5817244 po 18 hod
■ Prodám zahrádku
Praha  9  Hrdlořezy tel. 66314985

■ Koupím 1+1, 2+k.k. na P3 v os. vl.
nebo družstevní. Děkuji za všechny na-
bídky - tel. 0603 177 773

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 9071
v klidném klubovém prostředí nabízíme

POSILOVNU
AEROBNÍ TRENAŽERY

SOLÁRIA
SAUNU

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

BYTY - GARÁÎE

parkuje 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

ŠVADLENKA U RŮŽE
Pletací příze, zipy, knoflíky

Vyšívání, deštníky, šátky

Spodní prádlo, ponožky, punčochy

Jeseniova 93, P-3, tel.: 697 21 73

pobočka
PROKOPOVA

Prokopova 20
Praha 3

tel.: 2204 1502

s IPB OSOBNÍM KONTEM

dále s ním mimo jiné získáte

- výhodnější úročení účtu

- telefonické ověřování zůstatku

- možnost čerpat více, než je
aktuální zůstatek na Vašem účtu

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

I N T R A N E T

volejte: 0603/154306

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

projekce - realizace - správa

rychlost - kvalita - příznivá cena

Mezinárodní platební karta
zdarma

Obřadní síň Havlíčkovo nám. 9
Radnice Praha 3 
7. 12. 1999 v 16.30 hodin
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme
na předvánoční posezení s malým
vánočním překvapením a občerstvením. 

Vaši zastupitelé US 
Zároveň Vám všem přejeme krásné
prožití vánočních a novoročních svátků,
mnoho pracovních úspěchů a především
stálé zdraví nejenom v roce 2000.

PODLAHY
● prodej

● montáž
● porady

Tel .  2272 1100

po-čt
800-1000, 1500-1800
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11
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 21. 12.

Prokopova 100/16

☎ 227 81 355 a 227 83 181

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
ZÁPISY DO KURZŮ na školní rok 1999/2000 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: hudební, výtvarné, pohybové, počítačové KURZY 
PRO DOSPĚLÉ: pohybové (sebeobrana, aerobik, bodystyling, kalanetika, afrolatinské
tance, P-class, stepaerobik), počítačové, jazykové ● Další kurzy: psaní na poč. klávesnici,
dopol. kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cvičení rodičů s dětmi, PODNIKOVÉ
KURZY (angl., něm.) ● VÍKEND „SAMA PRO SEBE“ - ozdravné pobyty v Českém ráji
(cvičení pro ženy v každém věku, rehabilitace, turistika, lyžování: 3. - 5. 12., 10. - 12. 12., 
17. - 19. 12. ‘99 ● KELTSKÁ WYDA - vede ing. T. Sychra 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

KULTURNÍ PROGRAMY

P R O S I N E C

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. st Posel z Liptákova
5. ne 16 a 19 h Švestka
9. čt Němý Bobeš

12. ne 16 a 19 h Záskok
14. út Blaník
16. čt Lijavec
19. ne 16 a 19 h Švestka
22. st Dobytí Severního pólu

DIVADLO KONZERVATOŘE
6. po J. B. Moliére: Tartuffe

13. po Jsme takoví?
20. po E. Ionesco: Král umírá 

- PREMIÉRA
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

3. pá 19.30 h Jaromír Nohavica 
- KONCERT

10. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno
21. út 19.30 h Neřež - KONCERT

Pokladna otevřena pouze ve dnech konání koncertů hodi-
nu 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.

2. čt Zpívání ze ČTYŘ SOUDKŮ 
- Muzika folklorního souboru
Gaudeamus

5. ne 15 h Mikuláš s dětským folklorním
souborem Kytice - Lidové písně
a zvyky v adventní době. 
Mikulášská nadílka

8. st Předvánoční koncert jazzu 
- Originální pražský synkopický
kvartet - sólisté Originálního
pražského synkopického orchestru

9. čt Adventní vánoční zpěvy a spirituály
SPONTE SUA
Společenství pro duchovní píseň

10. pá Předvánoční koncert - Hudba
z českých kancionálů a koledy
Rožmberská kapela

11. so Čas radosti nastal 
- Vánoční koncert Linha Singers

13. po Vánoce s Karmínou 
- Soubor historických nástrojů hraje
a zpívá staré české a evropské koledy

15. st Vánoční varhanní koncert 
(J. S. Bach, C. Franck, G. F. Händel,
W. A. Mozart, G. Verdi, koledy)

16. čt 17 a 19.30 h Štědrej večer nastal -
České Vánoce s Malou českou muzi-
kou J. Pospíšila a zvonečky s sebou!

17. pá 17 a 19.30 h Štědrej večer nastal -
České Vánoce s Malou českou muzi-
kou J. Pospíšila a zvonečky s sebou!

18. so 15 h Štědrej večer nastal - České
Vánoce s Malou českou muzikou
J. Pospíšila a zvonečky s sebou!

Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!
19. ne 17 a 19.30 h Česká mše vánoční

Jakuba Jana Ryby - Smíšený
komorní sbor Pražští pěvci a sólisté

20. po 17 h Vánoční koncert souboru
Musica Bohemica pro děti a rodi-
če

20. po 19.30 h Setkání se souborem
Musica Bohemica a jeho hosty

21. út 17 h Vánoční koncert dětského
folklorního souboru Kytice

22. st 17 h Zimní a vánoční písně 
- Koledy zpívá Pražský dětský sbor
a jeho přípravné odd. Pramínek

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
do 22. 12. 
Jan Frydrych „Vnitřní prostor“ - sklo

Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3, tel. (02)717 713 49.
Pokladna otevřena hodinu před představením.
Vstup na představení označené FK (Filmový
klub) pouze s členským průkazem AČFK
(možno zakoupit v pokladně, cena 45 Kč, pla-
tí do 31.12.2000). Nově zahájen předprodej
vstupenek na celý 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 bě-
hem promítání). V sále kina povoleno konzu-
movat veškeré nápoje. Další inf. na
http://www.kinoaero.cz.

1. st 20.30 ELIŠKA MÁ RÁDA
DIVOČINU - PŘEDPREMIÉRA

2. čt 18 a 20.30 EVANGELIUM 
SV. MATOUŠE - PREMIÉRA

3. pá 18 a 20.30 VYSNĚNÝ ŽIVOT
ANDĚLŮ

4. so 17.30 a 20.30 PROLOMIT VLNY
5. ne 18 a 20.30 RODINNÁ OSLAVA
6. po 18 a 20.30 MILOSTNÉ PŘÍBĚHY

- PREMIÉRA
7. út 18 a 20.30 ACID HOUSE
9. čt 18 a 20.30 PÁD A ČERNOBÍLÁ

V BARVĚ
10. pá 18 a 20.30 GO
11. so 17.30 a 20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ,

JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC
/FK/

12. ne 18 a 20.30 JMENUJI SE JOE
MINIPROFIL ALEXANDR ROGOŽKIN
13. po 18 a 20.30 SVÉRÁZ NÁRODNÍHO

LOVU
14. út 18 a 20.30 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV
15. st 18 a 20.30 SVÉRÁZNÝ RYBOLOV

MINIPROFIL AKI KOUŘÍŠ TAKY
16. čt 18 a 20.30 MRAKY ODTÁHLY
17. pá 18 a 20.30 DRŽ SI ŠÁTEK TATJANO

SVÁTEČNÍ PROFIL ANDREJ TARKOVSKIJ
(18.-20.12.)
18. so 17.30 a 20.30 STALKER /FK/
19. ne 17.30 a 20.30 ZRCADLO /FK/
20. po 17 a 20.30 ANDREJ RUBLEV /FK/
21. út 18 a 20.30 EVANGELIUM 

SV. MATOUŠE /FK/
22. st 17 JEŽUCH + DORTOVÁ VÁLKA
23. čt 18 a 20.30 ACID HOUSE

ŠTĚDRÝ VEČER, ANEB PŮLNOČNÍ
V JEDENÁCT
24. pá 23 ŽIVOT BRIANA
25. so 18 a 20.30 PELÍŠKY
26. ne 18 a 20.30 PELÍŠKY

MINIPROFIL TERRY GILLIAM (27.-28.12.)
27. po 18 a 20.30 ŽIVOT BRIANA /FK/
28. út 18 a 20.30 STRACH A HNUS

V LAS VEGAS /FK/
29. st 18 a 20.30 LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
30. čt 18 a 20.30 ŠTĚSTÍ

FILMY PRO DĚTI
4. so 15.30 MAX A KEVIN
5. ne 13.30 MACH A ŠEBESTOVÁ

K TABULI

11. so 15.30 ASTERIX A OBELIX
12. ne 13.30 POHÁDKA O POPELCE
18. so 15.30 Z DŽUNGLE DO DŽUNGLE
19. ne 13.30 ZASADIL DĚDEK ŘEPU
25. so 15.30 TOM A JERRY
26. ne 13.30 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA

DIVADLO PRO DĚTI
5. ne 16.30 KALO A TIMBUR

12. ne 16 O STATEČNÉM
KULIHRÁŠKOVI

19. ne 16 DUDÁCKÁ POHÁDKA

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
1. st 19.30 MAZANÝ FILIP 

- Divadlo Sklep
2. čt 20 PRIESSNITZ - Koncert je věno-

ván ukončení r. 99, který byl
UNESCO vyhlášen rokem jesenické-
ho rodáka Vincenta Priessnitze - za-
kladatele vodoléčby. 
J.h. - jesenický dět. symf. orchestr.

4. so 19.30 Mikulášská zábava 
- hraje MTO UNIVERSAL PRAHA,
styl. kostýmek vítán

6. po 20 DEEP SWEDEN *
7. út 19.30 CENTER SHOT 

- Jevištní čtení CHRISTIAN
MORGENSTERN/EGON BONDY:
GALGENLIEDER/ŠIBENIČNÍ
PÍSNĚ - M.U.T (Rezidentní hvězdy
divadla a možná přijde i Egon Bon-
dy)

8. st 19.30 KRÁSNÉ NOVÉ STROJE 
+ MIKIHO PUPÍK

9. čt 20 PSÍ VOJÁCI *
10. pá 20 DECLINE *
11. so 20 ALOM + SING SING * 

(křest nových CD)
13. po 20 TONY DUCHÁČEK & GARAGE*
14. út 20 BEÁNIE ARCHITEKTŮ 

- vítání prváků Fak. architektury
16. čt 20 ZULUVILLE * 

United Colours of Akropolis
17. pá 19.30 Euro connections uvádí:

N.O.H.A (D), SKYLINE (CZ)

18. so 20 GOTHART * 
United Colours of Akropolis

19. ne 19.30 VÁNOČNÍ BESÍDKA 
- Divadlo Sklep

20. po 20 ČESKOMORAVSKÁ
HUDEBNÍ SPOLEČNOST 
+ VÁCLAV KOUBEK *

21. út 20 ECHT! *
PRŮŠOVY KAVÁRENSKÝ VÁNOCE
2 x TŘI SESTRY a hosté
22. st 19 TŘI SESTRY, VISACÍ

ZÁMEK, DIVOKEJ BILL
23. čt 19 TŘI SESTRY, FRANTIŠEK

SAHULA A SYNOVÉ VÝČEPU,
LETY MIMO

24. pá 14 CESTA DO INDIE 
- Nový třídílný dokument I. Chauna

25. so 14 CESTA DO INDIE
26. ne 14 CESTA DO INDIE
29. st 20 VELVET REVIVAL *
31. pá 19 SILVESTR 99 

- DJ’s TAKE A BREAK, BABE LN,
LIQUID A, MR. BASS, MC
STRICTLY ORANGE, LPD, LUCAS,
GROOF, KRISHPEEN, PHILIPH TBC

Divadelní bar - Program denně od 23 h
31. pá 19 SILVESTR BAR 

- DJ’s LUKAS + GROOF + LPD
1. 1. so 23 PŘEKVÁPKO ROKU 2000
2. 1. ne 23 DUBOVÝ VEČÍREK LIQUIDA A
Malá scéna:

5. ne 20 SLEDĚ, ŽIVÉ SLEDĚ
24. pá OTEVŘENO OD 21 HOD.
25. so 19.30 DEVIL’S AUTUMN
26. ne 19.30 MIKIHO PUPÍK
27. po 19.30 NOVEMBER SECOND
28. út 19.30 MAJEROVY BRZDOVÉ

TABULKY
30. čt 19.30 SWORDFISHTROMBONES

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR 

v Praze 3
vás zve na své zábavné 

a kulturní akce v PROSINCI
7. út 16.30 Ze Sevilly na Gibraltar

a zpět cestopisná přednáška
s barevnými diapozitivy a ukázkou
místních melodií a písní

17. pá 15 h Vánoce se už blíží
v provedení uměleckého souboru
Albatros a ukázkou místních
melodií

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

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

1. 12. Východní Turecko - Kurdistán

8. 12. Maroko

15. 12. Tasmánie a jihovýchodní Austrálie

Divadelní představení pro děti
● sobota 27. 11. v 15 h Vodník Mařenka

● sobota 4. 12. v 10 a 15 h MIKULÁŠSKÁ

● sobota 18. 12. v 15 h BETLÉM,

VÁNOČNÍ DIVADLO PRO DĚTI

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
od 3. 1. 2000 - obor filosofie

od 29. 3. 2000 - obor politologie
od 13. 3. 2000 - pohyb, myšlení a kultury

v dějinách Francie
Příprava na přijímací zkoušky na osmileté
gymnasium
středa - 14.30 Čj., M.
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ pro
9. třídu
středa - 15.25 Čj., M.
Informace a přihlášky - paní Věra Králová
AKCE:
Keramika pro rodiče a děti
4. a 11. 12. od 14.00 - 110,-/dítě, 200,-/dospělý
Informace: Katka Němcová
Vánoční tradice - zdobení perníčků, výroba
cukroví podle tajného receptu - 17. 12. od
14.30 Vstupné: vzorek cukroví, které se
mamince nejvíce povedlo. 
Informace: Petra Červenková

5. 12. Čerti, andělé a možná přijde
i Mikuláš... od 16 h
Vstupné: 35,-
Předprodej po-čt, 13-18 h

Tuto akci sponzoruje RM GASTRO 
- Jan Richter, Praha 3
Velká cena Žižkova - Turnaj v Pexesu 
pro děti od 8 do 15 let 28. 11. od 13.00 -
vstupné: 10,-   Informace: Pepa Chmel
BAZAR - všeobecný - oblečení, sportovní

potřeby 4. 12. od 8.00 - vstupné: 2,- prodejní
místo: 30,-
FIT MARATHON - vytrvalostní večer
s aerobikem a tancem 9. 12. od 18 hodin 
- vstupné: 30,- 
Informace: Jana Bendová, Jana Šimánková 
NA VANOČNÍ PRÁZDNINY PŘIRAVUJEME
PC HERNA - 23. 12. 99
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU - dvouhry,
čtyřhry i pro rodinné příslušníky 
- 23. a 27. 12. 99
TURNAJ V KOPANÉ - 28.12.99

AudioStory, Koněvova 108, Praha 3
vydává na audiokazetě svůj 116. titul!

Vědomí pokory, Dar a tajemství.
Radovan Lukavský cituje myšlenky
Alberta Einsteina a Jana Pavla II. 
Tel.: 697 68 77, fax 697 65 03,

www.audiostory.cz.

● Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí J. z Poděbrad
24. 12. v 16 a 24 h mše, 25. 12. v 9, 11 a 18 h mše, 26. 12. v 7, 9, 11 a 18 h mše, 
31. 12. v 18 h Poděkování
● Kostel sv. Anny, Jeseniova ulice
24. 12. Vigilie Narození Páně ve 22 h, 25. 12. Slavnost Narození Páně v 8 h, 26. 12.
Svátek Svaté rodiny v 8 h, 27., 28. a 29. 12. v 17 h, 31. 12. v 16 h, 1. 1. Slavnost
Matky Boží, Panny Marie v 8 h, 2. 1. 2. neděle po Narození Páně v 8 h, 5. 1. v 17 h,
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, svěcení vody, křídy a kadidla v 8 h, 9. 1. Svátek Křtu
Páně v 8 h (nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 17 h)
● Kostel sv. Prokopa, Sladkovského náměstí
24. 12. Vigilie Narození Páně v 16 h, 25. 12. Slavnost Narození Páně
v 9.30 h (latinská), 26. 12. Svátek Svaté rodiny v 9.30 h, 27., 28., 29. a 30. 12. v 18 h,
31. 12. v 16 h (s děkovnou pobožností), 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
v 9.30 h, 2. 1. 2. neděle po Narození Páně v 9.30 h, 4. a 5. 1. v 18 h, 6. 1. Slavnost
Zjevení Páně, svěcení vody, křídy a kadidla v 18 h, 9. 1. Svátek Křtu Páně
v 8 h (nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 17 h)
● Kostel sv. Rocha, Olšanské náměstí
24. 12. Vigilie Narození Páně ve 24 h, 25. 12. Slavnost Narození Páně v 9 h, 26. 12.
Svátek Svaté rodiny v 9 a 17 h, 28. 30. a 31. 12. v 17 h, 1. 1. Slavnost Matky Boží,
Panny Marie v 17 h, 2. 1. 2. neděle po Narození Páně v 9 a 17 h, 4. 1. v 17 h, 6. 1.
Slavnost Zjevení Páně, svěcení vody, křídy a kadidla v 17 h, 9. 1. Svátek Křtu Páně
v 9 a 17 h (nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 17 h)
● Kostel sv. Vojtěcha, Na Balkáně
24. 12. Vigilie Narození Páně v 16 h, 25. 12. Slavnost Narození Páně v 9 h, 26. 12.
Svátek Svaté rodiny v 9 h, 31. 12. v 17 h, 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
v 9 h, 2. 1. 2. neděle po Narození Páně v 9 h, 5. 1. v 17 h, 6. 1. Slavnost Zjevení
Páně, svěcení vody, křídy a kadidla v 17 h, 9. 1. Svátek Křtu Páně v 9 h (nešpory
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch v 17 h)
● I. sbor Českobratrské církve evangelické, Prokopova 4
28. 11. I. neděle adventní, 5. 12. II. neděle adventní s přijímáním sv. Večeře Páně,
12. 12. III. neděle adventní, 19. 12. IV. neděle adventní, 25. 12. Hod Boží vánoční
s přijímáním sv. Večeře Páně, 26. 12. Svátek sv. Štěpána s přijímáním sv. Večeře
Páně, 31. 12. v 17 hod. - Silvestrovské bohoslužby s přijímáním sv. Večeře Páně,
1. 1. 2000 - Svátek jména Ježíše s přijímáním sv. Večeře Páně
● II. sbor Českobratrské církve evangelické, Čajkovského 10
28. 11. I. adventní neděle v 9 h s vysluhováním Večeře Páně, 5. 12. II. adventní neděle
v 9 h, 12. 12. III. adventní neděle v 9 h, 19. 12. IV. adventní neděle v 9 h dětská
vánoční slavnost, 24. 12. štědrovečerní bohoslužba v 16 h, 25. 12. Hod Boží vánoční
v 9 h s vysluhováním Večeře Páně, 26. 12. Štěpána v 9 h s vysluhováním Večeře Páně,
1. 1. 00 Nový rok v 9 h s vysluhováním Večeře Páně
● III. sbor Českobratrské církve evangelické, U kněžské louky 2139/9
28. 11. I. adventní neděle 15 h - Hudební nešpory, výklad s úvahou, 19. 12.
bohoslužby 9.30 h - Vánoční zvěstování dětí aneb dětská hra, 24. 12. 22 h „půlnoční“
bohoslužby, 25. 12. Boží hod 9.30 h - bohoslužby s Večeří Páně, 26. 12. Na Štěpána
9.30 h - bohoslužby, 1. 1. bohoslužba s večeří Páně
● Církev československá husitská, náměstí Barikád 1
24. 12. 23 h Půlnoční bohoslužba, 25. 12. 9 h Boží hod vánoční, 26. 12.
9 h Sv. Štěpána, 31. 12. 16 h Pobožnost - konec roku, 1. 1. 2000 9 h - Bohoslužba na
Nový rok 

BohosluÏby v dobû vánoãních
a novoroãních svátkÛ na Praze 3

Ve spolupráci s kinem AERO
pořádá ve dnech 

17. a 18. prosince 
Žižkovský předvánoční knižní
trh. Proběhne v pátek od 14 do
19 hodin a v sobotu od 10 do 19

hodin ve foyeru kina Aero,
Biskupcova 31, Praha 3. Účast
přislíbila nakladatelství Argo,
Audiostory, Dauphin, Paseka,

Volvox Globator a další.
Zúčastnění nakladatelé místo

účastnického poplatku přispějí
na dobročinné účely. Výtěžek se
rozdělí mezi Hospic sv. Lazara

v Bohnicích a Středisko
Diakonie Ratolest ve

Strašnicích, pečující o děti
s kombinovanými vadami.

Také Vy můžete - kromě nákupu
vánočních dárků - přispět na

dobročinné účely.

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


