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Aktuality
z radnice

1999
ROČNÍK 8
ZDARMA

ČÍSLO

U příležitosti oslav 28. října se koná na
radnici Prahy 3 „Slavnostní

shromáždění“ s 1. zástupcem starosty
Vl. Holzknechtem a představiteli
Československé obce legionářské

a bývalých politických vězňů, kteří se
pak zúčastní varhanního koncertu

v Památníku na Vítkově. Tato unikátní
akce se koná od 16.30 h v rámci
festivalu Nekonvenční žižkovský
podzim, na varhany zde zahraje

W. Golonka (Polsko), na violoncello
J. Hošek. Provedou díla Bacha,

Bartholdyho, Dvořáka, Máchy a Ebena.
Patronem koncertu je ObÚ Praha 3,
vstupenky je možno zakoupit přímo

před koncertem.
●

Jako každým rokem jste zároveň srdečně
zváni 28. 10. do Památníku na Vítkově na
Den otevřených dveří od 10 do 15 h.,

který probíhá tradičně s průvodci
Pražské informační služby.

Nûco za nûco
Jak mnozí jistě vědí, objevil se v médiích
článek o připravované bytové výstavbě
v lokalitě Malešická-Vackov. Tato lokalita
je v současné době užívaná několika sub-
jekty, např. BDŽ (Bytové družstvo Žiž-
kov) zde provozuje garáže a v jedné části
ČSAD užívá pozemky jako svoje servisní
středisko a zároveň jako garáže. K tomu,
aby bytová výstavba mohla být připrave-
na, je nutno:
- ukončit nájemní smlouvu s ČSAD
- připravit likvidaci stávajících garáží
- rozdělit na etapy celou výstavbu tak, aby

likvidace garáží byla odsunuta až na nej-
delší možnou dobu.

Velmi důležité je, že tuto bytovou výstav-
bu neplánuje M. č. Praha 3, ale Magistrát
hl. m. Prahy, Odbor městského investora,
a proto m. č. v této věci vystupuje jako
účastník řízení. Bylo samozřejmě zpraco-
váno i několik důležitých podkladů, přede-
vším urbanistická studie, která byla před-
ložena ke schválení i OZ M. č. P-3, které
je odsouhlasilo. Samozřejmě, že zástupci
BDŽ se zajímali, zda-li by jim m. č. mohla
zajistit adekvátní náhradu na území M. č.
P-3. Jednání se zástupci BD Žižkov pro-
běhlo na radnici a mohu konstatovat, že
velmi korektně a konstruktivně. To, že se
garáže musí vyklidit, protože je to stavba
dočasná, bylo všem účastníkům jasné.
Kam s těmi parkujícími vozy je otázka,
která zajímá samotné garážující. M. č.
však nedisponuje rozlohou stejným po-
zemkem, kde by bylo možné umístit, byť
jako stavbu dočasnou, nové garáže. Nao-
pak m. č. nechala zpracovat odbornou stu-
dii, ve které je pojato celé území m. č., ale
směrem k přípravě výstavby buď podzem-
ních, nebo nadzemních garáží, protože do-
prava v klidu (parkování) jako taková vel-
mi trápí nejenom naši m. č. V tomto
okamžiku se naskýtá možnost BDŽ, aby
se stalo spoluinvestorem výstavby garáží
v některé nově vytypované lokalitě.
Dne 13. 10. 1999 mělo proběhnout výbě-
rové řízení na zpracovatele projektové do-
kumentace, které bylo zrušeno s odůvod-
něním (podáno radním Kováříkem), že se
nenašlo dostatečné množství finančních
prostředků na realizaci dle původního zá-
měru. Je tedy naprosto jasné, že garáže
BDŽ se v dohledné době rušit nebudou.
O dalším osudu připravované výstavby
Vás samozřejmě budu informovat.
Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty

Pokud vám Radniční noviny
přicházejí nepravidelně nebo vám

nechodí vůbec, můžete tuto
skutečnost nahlásit agentuře

MANON, která Radniční noviny
roznáší, na tel. 627 95 17. 

Pracovnice agentury vám zajistí
dodatečné doručení RN.

Na sklonku září již potřetí proběhlo Vinohradské vinobraní, které navazovalo na oslavy
150. výročí založení obce Vinohrady a 120. výročí povýšení Královských Vinohrad na
město. Letošní rekordní účast několika tisícovek žíznivých Pražanů potěšila nejen organi-
zátory vinobraní - M. č. Praha 3 a Praha 2, ale i vinné závody z Velkých Pavlovic, Zno-
jemska a Bzence. Celkem se vypilo úctyhodných 11 tisíc litrů burčáku a 2 tisíce litrů ví-
na. Zahájení proběhlo na vinici v Havlíčkových sadech, odkud patron Země české svatý
Václav v podání filozofa Eugena Brikcia vyjel v kočáru ve společnosti sličné Bakchantky
i boha vína a radovánek - Bakcha. Přesně v 15 hodin s historickým průvodem dorazili na
náměstí Jiřího, kde zástupci obou městských částí symbolickým otočením kliky ráčny
a přípitkem zahájili letošní slavnosti. Plody z vinice na Grébovce bylo možné ochutnat,
podobně jako hlavní „krmi“ vinobraní - pelmeně (ochucené maso zabalené v těstové taš-
tičce s pikantní omáčkou), které do večera podlehly obrovskému zájmu návštěvníků.
K chuti přišla grilovaná kuřata, dobroty z perníku i cukrová vata. Stánky nabízely upo-
mínkové předměty a keramiku, pro zvědavce byla k dispozici mobilní věštírna. A zatímco
dospělí rozesetí po pečlivě vyčištěných trávnících, lavičkách nebo přímo pod pódiem sle-
dovali šermíře či hudební produkci, řádily děti v nafukovacím hradu, kolotoči nebo se šly
podívat na pohádku. Hutný zvuk folkrockové Českomoravské hudební společnosti přilá-
kal o půl čtvrté publikum až těsně k pódiu, pod kterým ti mladší předváděli obdivuhodné
taneční kreace. S přibývajícím večerem rostla nálada i počet návštěvníků, protože vystou-
pení Krausberry si nechal ujít jen málokdo. Nabitý program sem přilákal i manžele Rollo-
vy z Kobylis: „O vinobraní jsme zatím jen slyšeli a chceme ho vidět na vlastní oči. A fakt
je, že předčilo naše očekávání - nadchly nás písničky Českomoravské a za úplnou „perlu“
považujeme vinotéku v ATRIU, kde jsme zkusili výborná vína, která v samošce nebo vi-
nárně nepotkáte...“ Na letošní ochutnávkovou novinku zavítali především znalci, kterým
navíc učarovala doprovodná cimbálovka Álom. Ta s plným nasazením zahájila vinný trh
již na náměstí Míru a pokračovala v sobotu na „Jiřáku“. Na dvorečku ATRIA se mnozí
Žižkováci nenechali zahanbit a připojili se zpěvnými tenory k lidovým písničkám. Burčá-
kový nálet v kině AERO pak ukončil bohatý páteční program. Sobota již „zpěvu a vínu“
tolik nepřála. Kalábůf něžný beat bojoval něžně proti deštivému počasí spolu s dalšími
a skupinou O.O.Z., která program na náměstí Jiřího ukončila. Fajnšmekři se opět setkali
na Archívu vín v ATRIU. Vinobraní pak korunovaly Českomoravská hudební společnost
a kapela Álom, které návštěvníky Akropole již klasicky dostaly do varu.
Třetí Vinohradské vinobraní bylo zase o něco vydařenější než to předešlé. Přejme si jen,
ať je napřesrok sv. Petr více milosrdný a trochu sluníčka vyšle i na druhý den slavností.

Eva Horníčková a Stáňa Peričová

Kulturní dění u nás už dávno přesáhlo hranice Prahy 3 - výborné kino AERO, koncerty v Paláci Akropolis a Divadlo Járy Cimrmana dobře zná
každý Pražák. Na vinobraní, masopust i pivobraní se k nám sjíždějí tisíce lidí v podstatě odevšad. Před třemi lety se připojil i hudební festival
„Nekonvenční žižkovský podzim“, který nadšeně organizuje violoncellista Jiří Hošek. A nutno podotknout, že za velmi příznivé ceny!
Festival, věrný své tradici hledačství neobvyklých míst, zahájily slavnostní intrády na vinohradské vodárenské věži. Alespoň na 30 minut ožili kamenní trubači a připomněli tak
150. výročí vzniku obce Královské Vinohrady a 120. výročí povýšení obce na město. Jejich úlohu převzal žesťový soubor Vinohradští trubači. ● Druhý den patřil seznámení s opo-
míjeným, leč významným violoncellistou a skladatelem Davidem Popperem (1843-1913). Fenomenální virtuoz, k němuž se Praha postavila tak trochu zády, proto působil v zahraničí
a jeho Vysoká škola violoncellové hry je užívána dodnes. Před 2 lety
se díky festivalu podařilo J. Hoškovi objevit na Novém židovském
hřbitově hrob Popperových rodičů, a tak se o něm dozvěděl i přímý
pravnuk pan E. Bergmann. Ten pak inicioval spolu s dalšími rekon-
strukci pamětní desky, jejíhož odhalení se 22. 9. zúčastnil také vrchní
zemský rabín Karol Sidon. ● Sobotu 25. 9. zpříjemnil milovníkům
Mozarta koncert „Mozart v hotelu Don Giovanni“ v provedení Vir-
tuosi Pragenses, J. Hoška a sólistů opery Národního divadla H. Joná-
šové a M. Podskalského, další sobotu zase „Pocta Edith Piaf“ v pro-
dejně Svět spánku s M. Balejovou, L. Švormovou a J. Hoškem na
klavír. ● Cyklus „Slavní umělci odpočívající na Olšanech“ uvedl
29. 9. koncert v nabitém kostele sv. Rocha v provedení Kühnova dět-
ského sboru. Na procházku k hrobu první manželky B. Smetany Kate-
řiny Kolářové dorazil z Klatov i starosta jejího rodiště Mgr. K. Mráz.
● Betlémská kaple v Prokopově ulici opět přivítala 30. 9. soubor
Fratres Minores, který osvěžil renesančními písněmi za doprovodu
dobových nástrojů (viz foto), Táňa Fischerová zase přednesla díla F.
Petrarcy či G. Bruna. ● Úterý 5. 10. patřilo koncertu „Láska nejvyš-
ším darem“ v kostele sv. Prokopa. Konal se částečně na počest muzi-
kantů, kteří slavili kulatá výročí - P. Eben, J. Krček a brněnský sklada-
tel Z. Pololáník. Na varhany brilantně „bouřil“ J. Kšica (čerstvě
jmenován dómským varhaníkem u sv. Víta), na violoncello zahrál
opět J. Hošek a nádherným mezzosopránem pohladila P. Kšicová. ●
Zaplněný sál Hudební školy hl. m. Prahy nadšeně aplaudoval 11. 10.
rodinným koncertům s názvem „Jablka napadala pod stromy“.
Proslulí rodiče jako Ivan Klánský, Ivan Štraus, Daniel Veis a Vladan
s Hanou Kočí se svými potomky dokazovali ono známé přísloví o ja-
blkách, co se od stromu opravdu nezakutálela. A snad jejich umění
přesvědčilo i dětské posluchače, kterých přišlo tentokrát požehnaně.
Možná mezi nimi byli i budoucí koncertní mistři...
NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM pokračuje až do 
15. listopadu. Stáňa Peričová a Michala Púčiková

Slavnosti vína se opût tû‰ily velké pozornosti

Presidium nadačního fondu
Spolek pro postavení pomníku W. Churchilla

si Vás dovoluje pozvat na

Slavnostní odhalení sochy sira Winstona Churchilla,
které se uskuteční dne 17. listopadu 1999 v 10.15 hodin

na náměstí W. Churchilla v Praze 3 na Žižkově

Milan Český
předseda presidia nadačního fondu

starosta M. č. Praha 3

Dne 27. 9. proběhlo na radnici zasedání Dětského parlamentu ZJŠ Lupáčova, který měl
vybrat dva účastníky cesty do Wellingtonu na N. Zélandu, kde se na přelomu roku
1999/2000 uskuteční dětský festival. Výběr prováděli žáci 6. tříd na základě vlastních
projektů přednesených v angličtině, kterými by svým vrstevníkům z celého světa mohli
představit naši zemi a život u nás. Já sama jsem celou akci posuzovala nejdříve s určitými
rozpaky. Kladla jsem si otázku, proč právě děti z Prahy, ze Žižkova mají harcovat na dru-
hý konec zeměkoule, proč se raději nemají seznámit s něčím bližším, s Rakouskem, Ho-
landskem. Postupně ale, jak jsem o projektu uvažovala, začal se mi jevit ve své úžasnosti.
Ono totiž pro člověka mé generace, který do roku 1989 mohl jet tak do Drážďan nebo ma-
ximálně do Dubrovníka, stále ještě není samozřejmé, že vlastně kdokoli může jet na této
Zemi kamkoli, může tuto Zemi poznávat, může mít kdekoli přátele, může kdekoli studo-
vat. A v tuto chvíli jsem si uvědomila ten obrovský rozdíl mezi svojí generací a generací
dnešních 11 - 12letých dětí. Je totiž v tom, že tyto děti už konečně zase vyrůstají ve svo-
bodě, až dospějí, budou se moci svobodně rozhodovat, ponesou sice za svá rozhodnutí ně-
kdy i tvrdou odpovědnost, ale to nejzákladnější lidské právo už budou považovat za úpl-
nou samozřejmost. A to bychom si měli uvědomit i my dospělí, že svoboda ještě
v nedávné době samozřejmostí nebyla, a měli bychom si dát velký pozor na toho, kdo by
nám z ní, třeba i po téměř neznatelných kouscích, chtěl ubírat.
Těm dvěma vyslancům z Lupáčovky přeji šťastný let. Do Wellingtonu i do budoucnosti.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Otevfiené brány do svûta

Foto Jindřich Traxler

Foto S. Peričová
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Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 8. 11.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 15. 11.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 22. 11.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 29. 11.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 8. 11.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 15. 11.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Baranova 22.11.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 29. 11.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 8. 11.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 15. 11.
11. Loudova/Koněvova 22. 11.
12. V Zahrádkách/Květinková 29. 11.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 8. 11.
14. Koněvova/V Jezerách 15. 11.
15. Buková č. 18-20 22. 11.
16. Křivá 15 - vedle domu 29. 11.

Určeno pouze pro občanský velkoobjemový odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC - čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemi-
kálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci
v místě předpokládaného složení kontejneru. Reálné složení může být i v okolí místa uvedeného
v seznamu. Kontejnery budou obvykle k dispozici 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, u stanovišť 4 a 9 až 16 RPS Ekologie, s.r.o., tel. 72 651 943. 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

MŠE ZA ZEMŘELÉ na Olšanských
hřbitovech bude 2. 11. v 15 h u centrální-

ho kříže (vchod z Vinohradské ulice).
K modlitbě zve farnost sv. Prokopa.

●

Senát PČR si dovoluje pozvat na 
VÝSTAVU fotografií a dobových doku-
mentů „Prohry a naděje let 1939-1999“
- od 17. 11. do 10. 12. denně 10-16 h, vchod

vrátnicí z Valdštejnské ulice, vstup volný.
●

Rada zastupitelstva Magistrátu HMP
12. 10. odsouhlasila zařazení RIAPS pod
Zdravotnický ústav pro vysokoškoláky.
RIAPS tedy bude nadále fungovat na

stejné adrese. Klienti mohou kontaktovat
non stop linku důvěry 697 06 97 nebo

přijít na osobní konzultaci. Dle závažnosti
je možný i pobyt na lůžkovém oddělení.

●

Českobratrská církev evangelická na
Žižkově srdečně zve každou středu od

18 h do Betlémské kaple na cyklus Rozhovor
s Biblí (3.11., 17.11., 1.12.) a Večer s hosty
(10.11. E.Blažková, 24.11. M.Flégl, 8.12.

J.Asszonyi), 18.11. v 19 h Varhanní koncert
ke konci církevního roku - Betlémská 
kaple na Žižkově, Prokopova 4/216. 

Info Ch. Lange - 22 781 800.
●

NOVOU ADRESU oznamují Katastrální
úřad Praha-město, Praha-východ, Praha-
západ, Zeměměřičský a katastrální in-
spektorát, Zeměměřičský úřad, Český

úřad zeměměřičský a katastrální. Od října
sídlí v jedné budově na adrese Pod sídliš-
těm 9, 182 00 P-8. Úřední hodiny po a st

8-17 h, út a čt 8-15 h.
●

Obchodní akademie Heroldovy sady 1,
P-10 Vršovice pořádá 16. 11. v 17 h DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce
o studium - studijní obor zahraniční obchod
a zaměření na výpočetní techniku. Od září

plánuje otevření ekonomického lycea.
●

Střední odborná škola, Střední odborné
učiliště, Odborné učiliště a Učiliště sta-

vební a zahradnické pořádá DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně zve-
me rodiče a žáky, kteří se rozhodují o po-
volání, k prohlídce učiliště, praktických
dílen, školy teorie a velkého sportovního

areálu.
Stavební a zahradnické obory -

Učnovská 100/1: 20. 11. 1999 
a 8. 1. 2000 - vždy sobota 8-14 h

Prodejní výstava spojená s prohlídkou za-
hrad a dnem otevřených dveří se uskuteční

na odloučeném pracovišti Pod Táborem 17,
Praha 9: 15.- 16. 12. 1999 v 9-16 h
Informace o studijních a učebních

oborech se podávají denně
na tel. 63 431 31, 66 106 314, 66 106 294.
Výhodné dopravní spojení, konečná tram.

1,9,16 (Jarov), bus 109, 145, 146, 177,
195 (Jarov-Pod Táborem).

OKÉNKO 
PRO SENIORY

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

v LISTOPADU oslaví kulaté narozeniny.
Přání všeho nejlepšího patří: 

L. Veverkové, V. Bučkové, 
E. Červinkové, L. Dostálové, 
R. Jenčíkové, B. Kopáčkové, 
H. Lapkové, L. Mikšovské, 

A. Valentové, B. Haškovi, E. Holečkové,
A. Holoubkové, M. Kaválkové, 
B. Walierové, E. Pecháčkové, 
J. Šnejdárkovi, K. Kellerové, 
H. Maděrové a F. Svobodovi.

●

Zájemci se mohou stále hlásit každé
pondělí v klubu Biskupcova 60 (Hořanská)

na výlet 15. 12. do Třeboně 
- odjezd v 7 h, cena 175 Kč.

●

V OS Remedium Praha byl 14. 9. zahájen
podzimní cyklus odpoledních besed při

kávě a občerstvení se seniory přednáškou
o astrologii. Připraven je kurz Cvičení

paměti, který proběhne 10., 17. a 24. 11.
a 1. 12. vždy 14-16 h v korkovém sále

RIAPSu, Chelčického 39. 
Všichni jste srdečně zváni, přihlášky se

jménem, adresou a telefonem zasílejte na 
OS Remedium Praha, Chelčického 39, P-3. 

Beseda při kávě a občerstvení se koná 
23. 11. v 14-16 h. Téma bude zajímavé, ne-
chte se překvapit. Z RN víte, že jsme vydali

Katalog zdravotních, sociálních a jiných
služeb Prahy 3. Je ke koupi za 20 Kč pro
seniory a 50 pro ostatní v knihkupectví

Kanzelsberger, Vinohradská 160 (mezi st.
metra Flora a Želivského). 

H. Lenda, OS Remedium Praha

ze dne 21. 9.1999
bere na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na automaticky otevírané dveře v In-
tegr. centru Zahrada ● návrh obecně závazné
vyhlášky hl.m. Prahy o max. cenách jízdného
v MHD na území hl. m. Prahy a parkovného
na parkovištích P+R zapojených do systému
Pražské integr. dopravy ● jednání se zástupci
Realitní kanceláře Sever, s.r.o.
doporučuje
● schválit záměr koupě pozemku parc.
č. 2901 v k.ú. Žižkov, Českobrodská, P-3 
● schválit prodej části pozemku parc. č.
741/2 v k.ú. Žižkov, Prokopovo n. 8, P-3 pří-
mým prodejem družstvu POHODA, byt.
družstvo ● schválit záměr prodeje vyklizené
stavby čp. 2521 (mateřská škola) Hradešín-
ská 52, P-10 vlastníkům pozemků za cenu
stanovenou dohodou
souhlasí
● s výzvou více zájemcům na rekonstrukci
2. a 3. patra budovy Seifertova 51 ● s výzvou
více zájemcům na chemickou sanaci krovu
ZŠ Jarov
schvaluje
● znění předl. smlouvy o převodu oprávnění
hospodařit s majetkem hl. ml. Prahy mezi
M. č. P-3 a Sport. a rekr. areálem Pražačka
● postup při vyhlášení a vyhodnocení výběr.
řízení na prodej 23 nově postavených byt.
jednotek a 54 garáží v domech Kunešova 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ● návrh mandátní
smlouvy na komplex. realizaci prodeje těchto
bytů a garáží v Kunešově ul. ● přednostní
přidělení nebyt. prostoru v objektu Havlíč-
kovo n. č.p. 746, sdružení pro mimoškolní
sport. aktivity SPORT, za účelem zřízení
sport. střediska pro děti a mládež.

ze dne 6. 10. 1999
schvaluje:
● navýšení rozpočtu běž. výdajů r. 1999
odd. 35 - Zdravotnictví ve výši 125 tis. na
podporu protidrog. politiky ● snížení rozpo-

čtu běž. výdajů r. 1999 - Předškolní zařízení
ve výši 200 tis. Kč a zároveň navýšení rozpo-
čtu běž. výdajů - Zákl. školy ve výši
200 tis. Kč formou příspěvk. organizaci Zákl.
škola, nám. Jiřího z Poděbrad ● převod fin.
prostředků z rezervního fondu do fondu re-
produkce invest. majetku v rámci hospodaře-
ní příspěvkové org. Mateřská škola, nám. Ji-
řího z Lobkovic 23, P-3 ve výši 50 tis. Kč
● snížení rozpočtu kapitál. výdajů r. 1999
odd. 61 - Správa ve výši 465 tis. Kč a snížení
příspěvku r. 1999 příspěvk. org. Sport. a re-
kreační areál Pražačka ve výši 400 tis. Kč
a navýšení rozpočtu kapitál. výdajů r. 1999
odd. 23 - Tělovýchova a zájm. činnost ve vý-
ši 865 tis. Kč ● znění zásad pro uzavírání
smluv o umístění zařízení mobilní telef. sítě
a internetu na objektech v majetku M.č. P-3
souhlasí
● s uzavřením smlouvy o dílo na výstavbu
topného kanálu ve Sport. a rekreač. areálu
Pražačka s firmou Teplo-Kogenerace, s.r.o.
● s uzavření smlouvy o dílo na automaticky
otevírané dveře v Integr. centru Zahrada s fir-
mou SPEDOS, s.r.o. ● se zápisem JUDr.
M. Kočky do Knihy cti M.č. P-3 „Za zásluhy
o zařazení 200. výr. narození V. Priessnitze
do seznamu významných výročí UNESCO“
● se zápisem PhDr. J. Kroutvora do Knihy cti
M.č. P-3 „Za významný přínos v oblasti kul-
tury“ ● se zápisem Věry Lukášové do Knihy
cti M.č. P-3 „U příležitosti život. jubilea“
bere na vědomí
● projekt „Úprava domu na Ohradě 2,4,6 pro
snížení spotřeby energie“ ● projekt „Nástav-
ba s novými byty vč. zřízení výtahů Na
Ohradě 2/1218, 4/1218, 6/1211, P-3 Žižkov“
● volné nebyt. prostory Pod Lipami 50/2573-
6,47 m2, Jeseniova 37/446-12 m2 (garáž. stání),
Jeseniova 37/446-12 m2 (garáž. stání), Želiv-
ského 15/2387-2 m2 (garážové stání-moto), Se-
ifertova 2A-70,38 m2 ● zápis komise obchodu
a služeb k vyhodnocení nabídek zájemců o ne-
byt. prostor U Vinohradské nemocnice 4/2256,
P-3 a souhlasí s uzavřením nájem. smlouvy
s nájemcem Sdružení Mamma HELP

Obvodní rada 

Schválilo k prodeji id. 1/2 bytového domu čp. 618 s pozemkem parc. č. 1161 v k.ú. Žižkov, Ví-
ta Nejedlého 26, P-3 a prodej pozemku parc. č. 1746/2 v k.ú. Žižkov, Rokycanova ul, P-3 vlast-
níku nemovitosti parc. č. 976 v k.ú. Žižkov, Rokycanova 12, P-3, firmě ECON holding, a.s. Po-
žádalo Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 18/1, 18/2, 19/1 v k.ú. Žižkov,
Rajská zahrada, P-3. Schválilo žádost Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci o souhlasné sta-
novisko k přechodu věcí z majetku Bytového podniku v P-3 v likvidaci do vlastnictví hl. m.
Prahy. Vzalo na vědomí předloženou Dohodu o společném záměru řešení situace prvoligového
fotbalového klubu Viktoria Žižkov. Schválilo závěrečný protokol urbanistické studie „Žižkov-
Malešická“ a bytovou politiku M. č. P-3 1999-2002. Souhlasilo s rozdělením fin. prostředků
správní radou sociálního fondu ze dne 24. 6. 99 na zákl. předložených požadavků: Svaz dů-
chodců P-3 - 20 000 Kč a Remedium Praha, Senior fond - 10 000 Kč. Vzalo na vědomí dopo-
ručení rady podpůrného fondu na poskytnutí příspěvku organizacím Klub přátel Žižkova, Ne-
komerčné kulturné aktivity, ZJŠ Lupáčova v celkové výši 76 000 Kč. Odvolalo pana MUDr.
Marka Zemana z funkce člena správní rady fondu obnovy M.č. P-3 na vlastní žádost.

Obvodní zastupitelstvo ze dne 4. 10.

V ¯ Z V A  
všem pamětníkům Květnové revoluce 1945 

v okolí Pražačky!
Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Obvodním úřadem v Praze 3

a s příslibem koprodukce České televize je připravováno natáčení dokumentárního
televizního pořadu, který by měl po 55 letech přiblížit osudy a děje Květnové revoluce

kolem Žižkovské vozovny, Pražačky, Balkánu, Židovských pecí, 
Koněvovy (Brněnské) třídy, Jeseniovy, Biskupcovy a přilehlých ulic.

Hledáme pamětníky z Rečkovy, Biskupcovy, Koněvovy 
a dalších ulic, na jejichž domech jsou dodnes patrny stopy 

po ostřelování - jak k nim došlo?
Hledáme pamětníky bojů o nacistickou vysílačku Na Balkáně!
Obracíme se na pozůstalé a příbuzné těch, jejichž oběti připomínají v okolí Pražačky

nesčetné pamětní desky, ale i těch, kteří se konce 2. světové války dočkali. 
Uvítáme zprávy o příbuzných padlých školáků, kteří mají pomník v areálu školy 

na Pražačce - Hany Svobodové, Václava Ptáka a Miroslava Šulce.
„Za každým pomníčkem příběh“ - takový je pracovní název připravovaného pořadu,

který chce pro budoucnost připomenout podíl Žižkováků v Pražském povstání 
- a nejen těch padlých.

Prohlédněte svoje rodinné archivy! 
Použití vybraných fotografií, písemných dokumentů 

a unikátních filmových amatérských záběrů z Květnové 
revoluce na Žižkově bude honorováno! Upozornění jsou vítána!

Kontakt: Martin Skyba, žižkovský rodák, nyní Vondroušova 1170, 
163 00 Praha 6, tel. 301 91 89, fax 691 03 10 nebo v redakci Radničních novin

U příležitosti životního jubilea se do Knihy cti Městské části Praha 3 dne 14. října 1999
zapsal monsignore Jaroslav Škarvada, titulární biskup litomyšlský, světící biskup praž-
ské arcidiecéze a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta. ThDr. Jaroslav Škarvada se na-
rodil 14. září 1924 v Praze a vyrůstal na Královských Vinohradech. V roce 1945 odešel
na studia do Říma a po roce 1948 se stal nuceným emigrantem. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1949 a poté jako kněz a profesor působil na řadě míst v Itálii. V roce 1965 se ve
Vatikánu stal sekretářem pražského arcibiskupa Josefa Berana, který zde přijal kardinál-
skou hodnost. Po roce 1968, kdy přišla do svobodného světa velká vlna uprchlíků, ujal se
duchovní péče o ně a po celém světě zakládal krajanské misie. Na biskupa ho v roce 1983
vysvětil sám Jan Pavel II. Poté, co se natrvalo vrátil domů, byl později jmenován světícím
biskupem pražské arcidiecéze. V roce 1993 byl zvolen proboštem Metropolitní kapituly
u sv. Víta a dnes zastává úřad generálního vikáře. K jeho životnímu jubileu mu srdečně
gratulujeme, přejeme hodně zdraví a také, aby ho jeho pověstný laskavý úsměv provázel
i nadále. Eva Horníčková

V květnu roku 1996 navštívila Lady
Margaret Thatcherová Prahu 3 a na ná-
městí W. Churchilla vykonala symbolic-
ký akt položení základního kamene so-
chy britského státníka. Trvalo více než 3
roky, než nadace, resp. nadační fond, kte-
rý pro tento účel zřídilo obvodní zastupi-
telstvo, shromáždil potřebné finanční
prostředky, než byla získána autorská
práva a vyřízena potřebná povolení.
Socha W. Churchilla je holdem britskému
státníkovi, který ve značné míře ovlivnil
světové události 20. století a který je - a to
především - symbolem a zosobněním
nesmlouvavého boje za demokracii. To je
poselství, které je nadčasové a ani v ne-
jmenším neztrácí na svém významu a nalé-
havosti. Socha je přesnou kopií originálu,
který je umístěn na Parlamentním náměstí
v Londýně. Jejím autorem je významný
britský sochař Ivor Roberts-Jones. Odlitek
zhotovila ve velmi krátkém čase 5 měsíců
britská slévárna Meridian Foundry a pro-
střednictvím společnosti ČSKD Intrans bu-
de v nejbližší době zajištěn transport více
než tunu vážící bronzové sochy do Prahy.
Celý projekt může být letos završen díky

vstřícnému postoji obv. zastupitelstva, které schválilo pro nadační fond přechodnou fi-
nanční výpomoc ve výši 1 milion korun.
V uplynulých dnech Lady Margaret Thatcherová oficiálně přislíbila, že se během své ná-
vštěvy naší metropole zúčastní slavnostního odhalení sochy W. Churchilla. V listopadu
bude tak na Žižkově završena jedna z aktivit, která Prahu reprezentuje jako významnou
kulturní metropoli a přibližuje Českou republiku o další krok k rodině vyspělých evrop-
ských demokracií. Petr Blažek

V zasedací síni radnice proběhl 27. září 1. Dětský parlament žáků šestých tříd ZJŠ Lu-
páčova, které přivítala zástupkyně starosty Milena Kozumplíková. Žáci pak v anglickém
jazyce představili 20 týmových projektů s pohledy na svět i na to, jak by měl v budoucnu
vypadat. Témata se týkala školy, dopravy, živočišné i rostlinné říše, ekologie, módních
trendů v oblékání, sportu, počítačové techniky i cestování. Formou hlasování pak byly
vybrány dva vítězné projekty, jejichž autoři poletí za finančního přispění naší městské
části na Nový Zéland. Přítomné žáky i hosty - senátora MUDr. Petra Dvořáka, předsedu
školského výboru PSP ČR Petra Mareše a ing. Spejchalovou z MŠMT ČR - nejvíce zau-
jal projekt Česká republika nemá moře, ale řeky a jezera Mariany Hošnové a Lucie Štěpá-
nové. Jako druzí byli dětmi vybráni autoři projektu Můj počítač a já Vojtěch Miler a Jan
Řezníček. M. Hošnová a J. Řezníček se tedy počátkem roku 2000 zúčastní Světového dět-
ského parlamentu na Novém Zélandu, ve Wellingtonu. Česká komise pro UNESCO totiž
doporučila právě jejich školu jako zástupce ČR do celosvětového projektu Kidfest 2000
The Millenium Festival of Children, který má dětem připomenout jejich budoucí roli.
Projekt sestává z několika kroků, např. v přípravné fázi děti představují svou vlast, vyvr-
cholením vzájemné korespondence bude shromáždění zástupců z více než 180 zemí na
Novém Zélandu, na které naváže již zmíněný Světový dětský parlament zabývající se po-
stavením dětí a jejich právy. Text a foto Eva Horníčková

Dal‰í zápis do Knihy cti

Îelezná Lady opût na ÎiÏkovû

Foto Jan Dostál

Zasedání prvního Dûtského parlamentu

Originál sochy v Londýně

D. Lukášová a K. Mikešová představují projekt „Zajímáme se o pražské památky“
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V říjnu přijalo pozvání 10 zlatých manželských párů -
Dechový orchestr ZUŠ Praha 3 již ve vestibulu radnice
postupně přivítal manžele Cyrusovy,  Čihákovy, Čuří-
novy, Havlovy, Moláčkovy, Pakostovy, Grossmanno-
vy, Jurečkovy, Krajlovy a Krátkých. Jedenáctý man-
želský pár, který se slavnostního odpoledne nemohl ze
zdravotních důvodů zúčastnit, navštívili zástupce staros-
ty Vladimír Holzknecht a Marta Valentová z Oddělení
pro kulturu i Radniční noviny a k nedávné zlaté svatbě
jim osobně popřáli.
Sympatičtí manželé Zdeňka a Ludvík Binkovi pochá-
zejí z východočeského kraje, ale již téměř půl století jsou
jejich domovem Královské Vinohrady. Pan Ludvík Bin-
ko prožil dětství na Žižkově a na otázku, jak se Praha 3
od té doby změnila, odpovídá bez zaváhání, že pozitivní
změny rozhodně převažují a on je s radostí vítá. Součas-
ně se neubrání vzpomínce na klukovské hry třeba u dnes
již zaniklého Olšanského rybníčku. Nevábnou hladinu
porostlou okřehkem, stejně jako nuzné domky v jeho
okolí tenkrát nevnímal, naopak to bylo opravdové eldo-
rádo. Při vyprávění o společně prožitých letech z obou
manželů vyzařuje vyrovnanost a životní optimismus.
A právě díky tomuto přístupu dokázali překonat nejednu

překážku, kterou jim život připravil. Oba již v mládí onemocněli obrnou, jejíž následky v podobě snížené hybnosti nesou dodnes. A jak
tento handicap překonali? Tím nejlepším možným způsobem. Na jednom z léčebných pobytů v Janských Lázních v roce 1947 neváhali,
zamilovali se do sebe a do dvou let si řekli ano právě na žižkovské radnici. Snad i proto, že se museli vzdát určitých, například sportov-
ních aktivit soustředili pozornost především na výchovu dcery a později i dvou vnoučat. Ke stmelení rodiny jistě přispěly i pravidelné
pobyty v oblíbených Jizerských horách, cestování a společné zážitky. Dnes do „osudových“ Janských Lázní jezdí již jako penzisté, ale
pravidelně a moc rádi. Když se chci dovědět, jestli se u nich přehnal nějaký bouřkový mrak, kroutí oba záporně hlavou a hned vysvětlu-
jí: „Nehádali jsme se a když, tak šlo jen o nepodstatné věci, v těch zásadních jsme vždy byli v naprosté shodě. Rozuměli jsme si celých 50
let a když to půjde, tak za 10 let oslavíme diamantovou svatbu!“ Pro mě je to velmi milé setkání, ale čas je neúprosný. Již mezi dveřmi
a při loučení však musím slíbit, že na tu jejich diamantovou určitě přijdu. Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Na náv‰tûvû u ... zlat˘ch jubilantÛ manÏelÛ Binkov˘ch
Trvá-li dnes manželství dvacet let, je to považováno za úspěch, ale padesát let společného života si rozhodně zaslou-
ží obdiv a velkou gratulaci. Na naší radnici se proto stalo dobrou tradicí blahopřát těmto jubilantům osobně.

Manželé Binkovi svými podpisy stvrdili slib daný před 50 lety

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v Roháčově ulici uspořádali pro sebe a své
příznivce hezké odpolední posezení 28. 9. ke svátku svatého Václava. Připraveno bylo
sladké pohoštění, tombola a jako překvapení přišel i harmonikář. Všichni, kteří posvícen-
skou zábavu zorganizovali, by rádi prostřednictvím Radničních novin pozvali další dů-
chodce do Klubu seniorů. A tak vy, kteří si rádi dáte kafíčko, zahrajete žolíky nebo si rádi
popovídáte, jste vítáni v kterýkoliv všední den od 14 hodin v klubovně v I. patře v Domě
s pečovatelskou službou v Roháčově 26.

●

Posvícenská zábava s pohoštěním, tancem i tombolou má již své místo v akcích Svazu
důchodců P-3. Do velkého sálu SOU na Jarov sem ve středu 13. 10. zajelo okolo dvou
stovek seniorů, aby si s chutí „skočili“ v polkovém i jiném rytmu s tradiční dechovkou
Žižkovankou. Tentokrát je přišel pozdravit i senátor Vl. Zeman a 1. zástupce starosty
Vl. Holzknecht, nechyběli ani PhDr. L. Neckářová a V. Vanoušek z Klubu přátel Žižkova
a zdravotní rada ObÚ P-3 Mgr. Vl. Kalfusová. Zájemci o tombolu vyhráli krásné perníčky
a koláče, které pro seniory upekly členky svazu. A všichni se již dnes těší na blízkou „Mi-
kulášskou“! redakce, foto Stáňa Peričová

Na vrchu Vítkově pořádal 9. 10. Veteran Vintage Club Praha
již podesáté závod automobilových a motocyklových veteránů. 
Návštěvníci, kteří se nenechali odradit sychravým podzimním počasím,
mohli obdivovat starobylou krásu automobilů a motocyklů vyrobených do
roku 1970. Velkou pozornost budila překrásně renovovaná Škoda 430 z ro-
ku 1929, nejstarším autem na startu byl Amilcar z roku 1926.
Letos se do závodu přihlásilo 22 motocyklů, nejstarší byl Indian z roku
1928. Mezi motocyklisty si nejlépe vedl Zdeněk Černý na stroji
Jawa 350 OHV. Soutěžily i dvě ženy, na motocyklu Harley Davidson závo-
dila Pavla Bernáthová a Fiat 850 Sport pilotovala Hana Procházková. Závo-
dy byly letos poprvé s mezinárodní účastí a absolutním vítězem v kategorii
automobilů se stal pan Viktor Vadura z Rakouska ve stříbrném Porsche
356. Pohár věnoval starosta M.č. Praha 3 Milan Český a vítězi jej předal je-
ho zástupce Vladimír Holzknecht. Nejstarším účastníkem byl motocyklový
závodník Josef Křížek s tradičním startovním číslem, které každý rok aktu-
álně značí jeho věk. Letos závodil s neuvěřitelnou dvaaosmdesátkou!
Závody veteránů tak opět oživily neprávem opomíjený Vítkov a přilákaly
sem mnohé zanícené obdivovatele starých aut z celé Prahy. Veteran Clubu
patří dík za hezké sobotní odpoledne a těšíme se na příští ročník.

Michala Púčiková

Umělecká díla z padesátých let Východu a Západu 
(socha Vítězství socialismu a Rover) ☛

Vážení čtenáři, vaše časté dotazy týkající
se jírovců maďalů (kaštanů) napade-
ných klíněnkou jírovcovou postupujeme
dále k vyřízení Odboru zeleně a ochrany
prostředí ObÚ P-3. Následující výňatek
z jejich odpovědi má obecnou platnost,
i když se vztahuje na konkrétní solitér:
„...Vámi uvedený dům a vnitroblok není
v naší správě, neboť se nejedná o plochu
ve vlastnictví M. č. Praha 3... V předjaří
byli obesláni všichni majitelé, kteří mají
dle evidence jírovce na svém pozemku,
informace se též týkala mož-
nosti postřiku. Na základě
telefonického dotazu na Od-
dělení zeleně byl majitelům
sdělen kontakt na firmu,
u níž bylo možné postřik
objednat. Máte-li dojem,
že strom ve Vašem vnitro-
bloku nebyl ošetřen, kon-
taktujte majitele pozemku,
aby postřiky, které se prová-
dějí v první polovině dubna
a během června, pro příští rok ob-
jednal. Významnou součástí boje proti
klíněnce je také pravidelné a důkladné
hrabání listí. Dále sdělujeme, že i v letoš-
ním roce bude Odbor zeleně a ochrany
prostředí ObÚ P-3 a Odbor životního pro-
středí Magistrátu hl. m. Prahy organizovat
sběr a odvoz shrabaného listí.“ O bližší
informace jsme tedy požádali na Magistrá-
tu: „V loňském roce hl. m. Praha financo-
vala ošetření přibližně 400 vytypovaných,
nejvíce napadených solitérů ve špatném
zdravotním stavu přípravkem Dimilin.

Protože insekticidní přípravky v přírodě
přetrvávají, neměl by se postřik provádět
plošně bez předchozího zhodnocení stavu
jednotlivých stromů. U napadených, ale ji-
nak zdravých kaštanů postačí dostatečná
zálivka v letních měsících a především
pečlivé podzimní hrabání listí, ve kterém
klíněnka přezimuje, nejlépe průběžně ih-
ned po opadu nebo jednorázově, než se
listí začne rozpadat. Dalšímu šíření klí-
něnky tedy zabrání sběr napadeného listí
do speciálních pytlů a jejich následná li-
kvidace. Hl. m. Praha také financuje výro-
bu, distribuci a odvoz těchto pytlů. Na

všech odborech životního prostředí jed-
notlivých obv. úřadů je k dispozici

seznam míst, kde je možné
pytle vyzvednout. Plné je bu-

dou pracovníci Magistrátu
odebírat pouze na deseti vy-

hrazených místech a li-
kvidovat se budou

v Kompostárně Kbely ne-
bo ve Spalovně komunálního

odpadu Malešice. Podrobnější
informace lze získat na tiskovém
odělení Magistrátu, tel. 2448
2127.“ Obyvatelé Prahy 3 si bu-

dou moci prázdné pytle zdarma vyzved-
nout také na Odboru zeleně a ochrany pro-
středí ObÚ Praha 3. Na závěr přinášíme
přehled některých kontaktních a sběr-
ných míst: A.S.A., s.r.o. Beranových 130,
P-9 (po-pá 8-17 h), HP - COMPAG, s.r.o.
Náchodská 157, P-9 (po-pá 8-14 h),
KOMWAG,a.s. Varšavská 12, P-2 (po-pá
8-14 h) - výdej, Perucká 4, P-2  (po-pá 
7-15.30 h) - příjem, Sběrný dvůr hl. m.
Prahy Voctářova ul., P-8 (po-pá 
8.30-17 h so 8.30-13 h). Eva Horníčková

Pí‰ete nám . . .

Opět se vracíme k již obehrané písničce - čistotě chodníků a veřejných prostranství. Vy ne-
jste spokojeni a my také ne. Naposledy jsme se tímto problémem zabývali v č. 6, když
jsme informovali o motocyklu určeném ke sběru psích exkrementů. Nevíme, kolik nedis-
ciplinovaných „pejskařů“ od té doby ještě přibylo, ale nepořádku je jejich přičiněním stále
dost. M. č. Praha 3 navíc v září a říjnu zkušebně rozšířila úklid psích exkrementů i na vy-
brané plochy zeleně. Jedná se především o náměstí J. z Poděbrad, Žižkovo nám. a nám. J.
z Lobkovic v celkové rozloze zeleně 5,4 ha. Za měsíc září firma Test spol. s r.o. odstranila
z chodníků a ploch veřejné zeleně neuveřitelných 27 400 litrů exkrementů, které majitelé
psů zapomněli odstranit a ponechali je tu svému osudu. A to je veliká škoda, protože za ta-
kovéto situace jsme nuceni s hlavou sklopenou nebezpečně kličkovat a ochuzovat se tak
o potěšení z pohledu třeba na čerstvě opravené domy nebo do výkladních skříní. Nezbývá
proto, než stále dokola apelovat na ty, kteří si ještě neuvědomili, že jejich bezohlednost
nám ostatním vadí! Vždyť by již dávno mělo být samozřejmostí, že tak jako neházíme od-
padky přímo na zem, je třeba uklidit i po pejskovi, který má na věc bohužel svůj osobitý
názor. Pokud je nyní těm z vás, kterých se tyto řádky týkají, alespoň trochu trapně, nezů-
stávejte jen u pocitů a začněte hned jednat.
Například v Informační kanceláři našeho
ObÚ - na Jarově, Koněvova 214 nebo ve
vrátnicích ObÚ Praha 3 na Havlíčkově
nám. 9 i na Seifertově ul. 51 si můžete při
venčení pejska zdarma vyzvedávat speciál-
ní papírové pytlíky s lopatkou. Pomůžete
tak ostatním spoluobčanům, aby se v Praze
3 cítili opravdu jako DOMA!

Za všechny předem děkuje E. Horníčková
a redakce Radničních novin.

Udûlení ‰esti âestn˘ch odznakÛ

Čestný odznak převzali (zleva) J. Smrček, M. Gelnar, M. Šebestová, P. Rajčan, M. Velíšek a M. Dorazil

Posvícenské zábavy v plném proudu

Jubilejní âtvrtmíle ÎiÏkovem 
- memoriál K. Thíma

Ohleduplnost pfiedev‰ím!

V úvodu zasedání Obvodního zastupitelstva 16. 9. a 4. 10. předal při příležitosti 150. výročí založení obce Vinohrady a 120. výročí po-
výšení obce Královské Vinohrady na město starosta M. Český Čestné odznaky Obvodní rady M. č. Praha 3 těmto oceněným: za dlouho-
letou dobrou službu občanům Prahy 3 listovní doručovatelce Marii Šebestové, za výrazný přínos v oblasti kultury na Žižkově Milanu
Gelnarovi, který svou kulturní a ediční činností v Nakladatelství Argo se sídlem v Praze 3 zvýrazňuje naší městskou část u kulturní ve-
řejnosti, za významný přínos pro rozvoj kulturního zařízení Junior klub ing. Jiřímu Smrčkovi, který zajímavými aktivitami prezentuje
Prahu 3 jak v českých médiích a před veřejností, tak i v širším mezinárodním kontextu, dále za výrazný přínos v oblasti kultury na Žiž-
kově Milanu Dorazilovi ze špičkového Nakladatelství Argo se sídlem v Praze 3, za výrazný přínos v oblasti kultury na Žižkově Pavlu
Rajčanovi, který mj. jako ředitel občanského sdružení PRO AERO spoluvytvořil z kina Aero jedno z nejvyhledávanějších artkin v Pra-
ze. Za výrazný přínos v oblasti kultury na Žižkově byl oceněn také akad. mal. Martin Velíšek, autor výtvarného řešení hospody U vy-
střelenýho oka a držitel ceny za výtvarné umění časopisu Labyrint pro rok 1996. Eva Horníčková, foto Jan Dostál

Náměstí Jiřího z Poděbrad si ještě „nevydýchlo“ z náporu příznivců burčáku a již bylo
svědkem další show. Na akci“ Šála století“ se 29. 9. přišli podívat zvědavci, které sem na-
lákala možnost být u zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Bohužel však přišli zkrátka,
ten se konal až o 2 dny později v Pavlově u Mikulova. Obršálu pletli od ledna 1999 na-
dšenci z celé republiky a do výsledné rekordní délky 158,59 km byla v Pavlově nakonec
spojena spolu s dalšími 20 km, které připojili kolegové ze Slovenska. Na náměstí Jiřího
byly v impozantním nablýskaném trucku k vidění obrovské kotouče - celkem 40 km pest-
ré šály, opodál stála olbřímí nerez „konvička“ o objemu 640 litrů a vedle pódia zase giga-
nůše. Celou akci za zvuků country uváděl lidový bavič Petr Novotný, který také představil
nápad pořádající agentury Rangers šálu po kouscích rozprodat a výtěžek věnovat charita-
tivním účelům, např. na konto dětských domovů. Text a foto Stáňa Peričová

Mnozí nalezli v Akropoli RÁJ
Ve vyprodané Akropoli rozpoutala 11. 10. death/doom metalovou smršť šestice hudební-
ků z britského Halifaxu, Paradise Lost. Během 2 hodin čistého času nedal vstřícností
mániček zjevně potěšený zpěvák a autor většiny šifrovaných a potemnělých textů Nick
Holmes mikrofon z ruky a servíroval nadšenému publiku hudební lahůdky jak z letošního
alba Host, tak např. z oblíbeného One Second, jehož stejnojmennou skladbou koncert vy-
vrcholil. Za zprostředkování tohoto výjimečného hudebního zážitku se sluší Žižkovské
divadelní a hudební agentuře Akropole za všechny hudební fanoušky poděkovat. Po pře-
dešlých koncertech v Malé sportovní hale a klubu Belmondo bylo vystoupení Paradise
Lost v Akropoli již třetí v pořadí a v rámci promoturné k poslednímu albu jediné v České
republice! Eva Horníčková

âesk˘ rekord v Guinessovû knizeâesk˘ rekord v Guinessovû knize
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Letošní 103. Běchovice, tradiční silniční závod na 10 013 metrů, se konaly za deštivého,
ale podle znalců prý běžecky příznivého počasí. Hojná účast i tentokrát potvrdila, že
mnoho lidí si stále rádo zasportuje. Ve všech věkových kategoriích startovalo celkem
1420 běžců a běžkyň a překvapením byli bohatě zastoupení veteráni, což v cílové rovince
na Pražačce okomentoval jeden zanícený divák slovy: „Takhle obsazené padesátníky jsem
tu ještě neviděl!“ Bohužel, letos mezi diváky chyběl známý příznivec Běchovic - náš le-
gendární diskař Ludvík Daněk... Občasné přeháňky nikoho od povzbuzování neodradily,
a tak byl přihlížejícími v cíli vřele přivítán i Přemek Dolenský, jehož informativní cedul-
ka v rukou oznamovala již dvacátou účast. Zajímavé a úctyhodné je také zjištění, že vítěz
veteránské kategorie ve věkovém rozmezí 40 - 49 let zaběhl trasu Běchovice - Praha
s rozdílem do 5 minut od času vítěze z kategorie mistrovské. Velmi dobře si vedla i známá
nevidomá sportovkyně Pavla Valníčková, která již běhá pouze kondičně a pro radost.
Nadšení závodníků i diváků bylo obrovské, i když tu a tam zkalené drobnými organizač-
ními nedostatky (papírová startovní čísla, civilní vyhlašování výtězů a nedostatečná při-
pravenost sanitních vozů k okamžitému zásahu). Naopak poděkování za záchranu života
si zasloužení dva přítomní lékaři (místopředseda organizačního výboru Běchovic MUDr.
A. Pařízek a účastník závodu MUDr. J. Pirk), kteří včas a odborně poskytli pomoc sedma-
šedesátiletému závodníkovi, který 60 metrů před cílem zkolaboval. V mistrovském závo-
dě se o napětí postaral mistr České republiky Pavel Faschingbauer, který zde získal již 4.
mistrovský titul v silničním běhu, když za vítězným Ukrajincem Nikolajem Antoněnkem
doběhl jako druhý s časem 30:22. Ani letos se tedy nepodařilo vrátit vítězství na Běchovi-
cích zpět do českých rukou. V ženách si mistrovství vybojovala Petra Drajzajtlová před
Klimešovou časem 35:43. V závěru soutěže pak běžecký pohár vítězi kategorie nad 80 let
Otovi Hobstovi předal starosta Městské části Praha 3 Milan Český. Karlu Zemkovi pak
poblahopřál k místu druhému. Text a foto Eva Horníčková

7. roč. sportovní soutěže zákl. škol o Pohár starosty odstartoval v září turnaji v malé ko-
pané. Mladší žáci hrají ve skupinách a jejich vítězové se střetnou ve finále o medailové po-
zice. Starší žáci hrají Žižkovskou ligu v malé kopané systémem každý s každým a vítěz
bude znám až v polovině května příštího roku. K favoritům Ligy patří loňský vítěz ZŠ Ch-
melnice, který dosud neztratil ani bod. Krok s ním drží Havlíčkovo nám. a dosud největší
překvapení podzimu ZŠ Pražačka.
● DDM P-3 organizuje Žižkovskou ligu v malé kopané dospělých. Hraje ji 12 mužstev,
dvoukolově, jaro - podzim, systémem každý s každým. Tři kola před závěrečným hviz-
dem sahá po primátu mužstvo Telecomu, po 2. místu pak studenti z KMF Atletico,
o 3. místo bojuje DS Metro, D stav, 1. FC U Sadu a AFC Pohoda.
● Tenisová škola DDM pokračuje i v zimě, kurzy pro začátečníky s odborným tréninkem
se konají v út a pá v herně DDM Na Balkáně 100. K dispozici je tren. trenažér, síťové od-
razové stěny, míčky. Inf. tel. 726 500 91. -vk-

Jarmila Kratochvílová předává cenu vítězi, v pozadí oblíbený komentátor Jan Kovařík

V pátek 8. 10. změřili své síly malí sportovci z 22 pražských základních škol v 2. ročníku
Kinder Olympiády. Děti z 2. až 5. tříd soutěžily v běhu na 50 metrů, hodu plným míčem
(2.tř.), v hodu kriketovým míčkem (3.tř.), ve skoku z místa (4.tř.) a skoku dalekém z rozbě-
hu (5.tř.) a celá družstva ve štafetě 4 x 50 metrů. Ceny vítězům předávala světová rekord-
manka a trenérka současné mistryně světa Jarmila Kratochvílová, která je patronkou Kinder
Olympiády. Tři nejlepší: ZŠ Veronské nám., Praha 10, ZŠ Hanspaulka, Praha 6, ZŠ Brigád-
níků, Praha 10 postoupí do celorepublikového finále, které se uskuteční v červnu na Straho-
vě. Tři nejlepší týmy získají pro svou školu 150 000, 100 000 a 50 000 Kč na výstavbu nebo
rekonstrukci školních sportovišť. Na vysvětlenou je třeba dodat, že školy z našeho obvodu
se zúčastnily loňského ročníku Olympiády, a tak letos dostaly přednost děti z dalších škol,
jediným zástupcem trojky byli žáci ze ZŠ Havlíčkovo nám. M. Púčiková

O V. Menšíkovi jsme v našem cyklu psali již
vloni, kdy jsme připomněli 10. výročí jeho
úmrtí. Tentokrát vás chceme seznámit se za-
jímavou plastikou, umístěnou na jeho hrobě
na Olšanských hřbitovech. Jak nám řekla
paní Olga Menšíková, podobný náhrobek
zde jednou viděla, moc se jí líbil, a tak
s manželem požádali o návrh jeho autora so-
chaře Aleše Hnízdila. V té době již nebyl
V. Menšík v dobrém zdravotním stavu, ale
na osazení náhrobku se ještě přišel podívat.
A je ironií osudu, že takřka rok poté své ne-
moci podlehl. K letošnímu kulatému výročí
narozenin uctili památku svého slavného ro-
dáka také v Ivančicích u Brna, kde byla
otevřena stálá expozice s možností nahléd-
nout jak do jeho osobního, tak i uměleckého
života. Ale vraťme se zpět k Olšanům a so-
chaři Aleši Hnízdilovi. Narodil se v roce
1954 v Liberci, v Hořicích vystudoval střed-
ní sochařskou školu, dále pokračoval na
pražské AVU u prof. J. Bradáčka. Dnes vyu-
čuje na fakultě architektury ČVUT v Praze,
věnuje se kresbě, vytváří plastiky a instala-
ce, realizuje performance. 
Na dotaz, proč se začal věnovat sakrálnímu
umění, nám A. Hnízdil odpověděl: „Hřbitov

je takové důstojné a meditativní místo, věci,
které se tady tvoří, nemohou být agresivní.
Náhrobky, většinou z pískovce, jsem navrho-
val již od 80. let a dělal jsem je moc rád.
Snažil jsem se vcítit i do charakteru toho
kterého člověka. U většiny z nich jsou prů-
hledy - ty symbolizují jakési pozvání do dal-
šího imaginárního prostoru. Řešení náhrob-
ku na Olšanech bylo podobné, jsou tam však
i dvě dlaně a tentokrát do jiného prostoru
zvou ony. Náhrobky si ode mne objednávali
většinou přátelé či jejich známí. O jeden si
řekl také Bohumil Hrabal, se kterým jsem
občas chodil na pivo a jezdíval do Kerska.
Vybral si návrh s fragmentem kříže, s typic-
kým průhledem a hrob dnes najdete na ta-
mějším hřbitově. Bílý vračanský vápenec
svítí mezi řadou nových i starobylých želez-
ných křížů. Jako poslední jsem zhotovil náh-
robek pro jednu známou. Zemřela jí 15letá
chovná fena, kterou měla ráda jako člena
rodiny.“
Jen pro zajímavost, jedno z děl A. Hnízdila
je i v majetku holandské královny Beatrix...
Hrob V. Menšíka najdete na IX. hřbitově 
(hl. vchod z Vinohradské ulice), odd. 1, č. 143

Text a foto Stáňa Peričová

Tento čestný titul udělil Club gentlemanů Žižkov osvědčeným
„osvěžovnám“ na Praze 3. Do nejužšího výběru se dostalo 8 restaura-
cí, z nich pro letošní rok vítězně vyšly U dvou hrabalů, U radnice
a Hospoda Na mýtince. Titul se propůjčuje vždy na rok. Na kritéria
výběru jsme se zeptali klubového presidenta Zdeňka Pavelky: „Zají-
mala nás úroveň obsluhy, originalita a kvalita nabízeného menu a sa-
mozřejmě i ceny a celková atmosféra. Myslíme si, že tímto oceněním
upozorníme na místa, kam by měl správný gentleman určitě zajít...“
Ryze pánský Club byl založen v roce 1998 a spektrum jeho zájmu je
velmi široké - od pořádání charitativních akcí, kdy výtěžek večera
v kině AERO putoval postiženým dětem ze speciální školy ve Strašni-
cích, až po zmíněné ocenění. Club byl zároveň patronem „Písniček
rady Vacátka aneb Žižkov v písních hříšních lidí města pražského“
v rámci Žižkovského nekonvenčního podzimu v hotelu Ariston.
A již zcela na závěr - i vy pánové se můžete stát členy tohoto lehce re-
cesistního a zároveň vysoce ctihodného klubu. Pokud projdete půlroč-
ní lhůtou, kde budou sledovány vaše schopnosti a kvality, zbývá už
jen sehnat zachovalý frak a cylindr a budete přijati mezi pravé žižkov-
ské gentlemany... Text a foto Stáňa Peričová

V koncertní a výstavní síni ATRIUM se na Autorském večeru 13. 10. představil
izraelský skladatel Mark Kopytman, český multiinstrumentalista Vlastislav
Matoušek a komorní soubor Collegium Musica Sacra.
Mark Kopytman pochází z bývalého Sovětského svazu, kde vystudoval medicínu
a poté navštěvoval hudební akademii a státní konzervatoř. Po emigraci v roce 1972
do Izraele zde byl jmenován profesorem na Rubinově hudební akademii i na
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V ATRIU zazněly v české premiéře jeho 3 kom-
pozice v nastudování souboru Collegium Musica Sacra pod uměleckým vedením
Vítězslava Podrazila. Soubor se věnuje české a izraelské hudbě 20. století a méně
známým skladbám starých mistrů. Kopytmanův osobitý styl slučující prvky židov-
ského folklóru s moderními hudebními inovacemi s jeho programem plně konvenu-
je. Autor excentrických skladeb, zpěvák, hráč na exotické nástroje i baskytaru Vlas-
tislav Matoušek přednáší etnomusikologii na pražské AMU. V ATRIU zahrál na
oblíbený japonský dechový nástroj shakuhachi, jako autor i interpret současně se
představil v kánonu pro zpěv a variabilní nástrojové obsazení inspirovaném starým
anonymním textem. Kompozice obou autorů spolu vzájemně vhodně kontrastovaly
a toto nevšední umělecké setkání, které proběhlo pod záštitou mj. starosty Městské
části Praha 3 a za podpory naší městské části, bylo opravdovým hudebním
zážitkem. Text a foto Eva Horníčková

Milovníky melancholických zákoutí, opuštěných míst, hledačů nevy-
řčených poselství a krajiny vůbec jistě potěšila výstava fotografa
a publicisty Stanislava BOLOŇSKÉHO
v galerii ATRIA. Představila třicet fotogra-
fií z let 1987-1999 a navázala tak na cyklus
Tiché údolí v Roztokách. Jak se svěřil pan
Boloňský: „Při sestavování kolekce jsem
vyloučil snímky, které vznikly na objed-
návku - jedná se proto o volnou tvorbu
v tom nejužším a nejintimnějším slova
smyslu. Není zde zastoupen subjektivní
dokument městské krajiny, který jinak
tvoří významnou část mé tvorby. Není
zde ani jediný snímek z ciziny, přestože
tam rád a hodně fotografuji. Šlo mi
o prezentaci autentického pocitu v této
zemi a v tomto čase. Převážná většina

fotografií je z nejbližšího okolí mého bydliště, vše, co je na nich
zobrazeno, je skutečnou součástí mého života, životního pocitu...“

S. Boloňský se narodil 10. 8. 1948 na
Žižkově, a to přímo doma v Roháčově
ulici. Považuje se proto za pravého ne-
falšovaného žižkovského rodáka, i když
nám dnes již „dal vale“ a žije v Rozto-
kách u Prahy. Jeho učitelem byl Josef
Ehm a mistr umělecké fotografie prof.
Ján Šmok. Do roku 1994 působil jako
vedoucí oddělení užité fotografie na
SPŠ grafické, dnes se již převážně věnu-
je tématu krajiny. Výstavu v Atriu zahá-
jil 29. 9. kolega-výtvarník doc. dr. Vla-
dimír Franz hudební performancí -
improvizací na varhany.

Stáňa Peričová

Na žádost LBD uveřejňujeme reakci na dopis našeho čtenáře z čísla 7-8/99 Rad-
ničních novin k článku z č. 6 „Lidové bytové družstvo se představuje“
Základní nájemné v bytech LBD bylo vždy velmi nízké. Bez účelových státních do-
tací nebyly velké opravy možné. Tolik úvodem - první dojem po přečtení zmíněného

dopisu byl, že jde o dům, kde si nepožádali o převod do vlastnictví, ale využili možnost odkázat byt družstvu. Právem očekávají, že se
o vše bude starat LBD P-3, kterému posléze dům připadne, nikoliv tedy dědicům. Skutečnost je však jiná: je to dům vlastníků bytů, a to
již téměř 3 roky, proto navíc už dva a půl roku naprosto volné společenství vlastníků se svobodnou volbou správce. Firem, které nabíze-
jí vykonávání správcovství, je nepřeberné množství. Za hlavní výhodu mnozí považovali samostatné hospodaření domu, kdy si každý
dům vytváří svůj fond oprav a z něho financuje údržbu. LBD P-3 navíc zřídilo fond družstevního rozvoje, z kterého je možno si na sluš-
ný úrok vypůjčit. Pokud si zástupci zvolení společenstvím nedovedou poradit jinak než nesmyslnou kritikou LBD P-3, je to neštěstí pro
jejich dům. Správce je natolik vázán správcovskou smlouvou, že nemůže samostatně víc než dát zástupcům pouze návrh, nanejvýš zaří-
dit bez meškání havarijní opravy. Nynější představenstvo dbá mimořádně tvrdě na to, aby kancelář LBD P-3 vycházela všem vstříc, a to
i v případech, kdy chování družstevníků překračuje společenské a hygienické normy. Přitom je v zájmu všech spravovaných domů, aby
osazení kanceláře bylo vysoce kvalitní s minimální fluktuací. V posledních letech se rozhodovalo, bude-li mít dům na fasádu či nikoliv.
Práce, kterou bylo třeba zdarma vložit, často představovala celý pracovní úvazek. Jestliže se někde choval výbor samosprávy jinak
a dnes naříká, je již pozdě. Hledejme tedy spíše chyby u sebe nebo ve svém domě a uvědomme si, že čím více domů bude LBD P-3
spravovat, tím může být i pro nás tato služba levnější. Proto mu přeji, aby jeho placená inzerce měla kladný ohlas.

Mgr. Helena Prokopová, LBD Praha 3

Do diskuse ...

Poãasí vyhovovalo spí‰e bûÏcÛm
Vítěz kategorie nad 80 let Ota Hobst zaběhl čas 1:02:32

StarostÛv pohár odstartoval

Kinder olympiáda v Z· Jeseniova

Kdo mû chce?

Ol‰any - ostrovy klidu a umûní

Kde se najde „Slu‰ná hospoda“?

âeské premiéry v ATRIU

Vlastislav Matoušek a Mark Kopytman

Pocity - fotografie - symboly

� PES - Bobík, kříženec jezevčíka, střední velikost, stáří
4-5 let, nalezen na Žižkově, na krku měl světle hnědý
koženkový obojek a prodlužovací vodítko

� PES - Bak, kříženec německého ovčáka, zhruba dvou-
letý, nalezen na Praze 3 - Vinohradech, na krku měl
jednořadý stahovací obojek s částí vodítka

� FENA - Ája, kříženec loveckého psa, nalezena na
Praze 3 - Vinohradech

� PES - Falko, kříženec pittbula, nalezen na nám. Jiřího
z Poděbrad, na krku měl trojřadý kovový stahovací
obojek

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.

�

Devátého října 1999 by oslavil 70. narozeniny herec Vladimír Menšík. Při vzpomínce na něj se nám ihned vybaví jeho
upřímný úsměv, obrovský komediální talent i vypravěčské schopnosti. Nebyl však pouze typem herce, který je obsazován
do jednostranných rolí - že dovede výborně ztvárnit i psychologii vážných postav, ukázal třeba ve slavné Vláčilově
„Markétě Lazarové“. Nejkrásnější role vytvořil v oblíbených seriálech, např. „Byl jednou jeden dům“ nebo v „Arabele“.
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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

NA PRODEJ
GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Prodáme garážová stání
v lokalitě Prahy 3 – Jarov.

Osobní vlastnictví, zajímavá cena.

Tel.: 627 95 25, 210 88 119,

210 88 183, 210 88 111

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

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR prová-
dí úklid domů, chodníků a kanceláří.
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklido-
vých prací včetně vyklízení a odvozu.
Tel. 22 71 33 24, mobil 0606 894 544.

■ 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.

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

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

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

■ ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY Pav-
lína Křížová, Mgr. Traxler, Praha 3, Dali-
milova 19, tel.: 22 78 23 41.

■ Opravy praček Whirlpool, Ignis,
Tamat, Tatramat, 
tel.: 684 0661, 0603/36 01 36.

■ MALOVÁNÍ a TAPETOVÁNÍ
J. Lehner, tel. 697 60 78.

■ Malby, nátěry, fasády, zednické,
obklad., truhl., instal. práce, úklid, re-
konstrukce. Tel: 227 133 48.

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

■ Zřizování a opravy domov. tel.
a zvonků. Tel. 717 365 09, 0603 75 44 42.

■ Staré knihy, pohledy a fotogr. koupí
sběratel. Tel.: 311 74 92.
■ NABÍDKA - TENIS
Volné hodiny ve vytápěné hale na celou
zimní sezonu (ráno, dopoledne, pozdě ve-
čer), 400 Kč/1 hod. je možné rezervovat
i jednotlivé hodiny. ZŠ náměstí J. z Lob-
kovic, tel. 72 73 48 69.

■ Zrychlené učení jazyků efekt.
metodou v hluboké relaxaci. 
Inf. 900 04 900, 259 671. 
Podpůrné lékařské programy k re-
generaci, prevenci nemocím, pod-
poře imunity. Pomočování, nádory,
operace ,  únava ,  s tres  a td .  
900 04 900. Jediné v Praze.

■ Školička trojlístek pro děti 3 - 6 let na-
bízí 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.

■ Vykládám z karet. Tel. 22 71 03 91
mobil: 0606 94 32 43.

■ Koupím obrazy do 1945, tel. 717 350 60.
■ Zázračné utěrky, orig. švédské, nyní
již od 240 Kč. Tel.: 627 48 56.

■ Bojíte se, že vám ukradnou, zničí
vaše starší nepojištěné auto? 
Nabízím levné řešení. 
I. Ježková - 0603 500 173.

■ Děkujeme p. řediteli Havelkovi, 
pí učitelce Rauscherové, pí učitelce
Macháčkové a ostatním pedagogům 
ze ZŠ Chmelnice za laskavý přístup
a vstřícné chování k našim dětem, 
se kterými pobývali v září na škole
v přírodě. 

Rodiče a přátelé žáků 2.A.

■ Přípr. kurzy z češ. a mat. pro gym-
názia - 5. tř. a 9. tř. listop. až březen, 
ZŠ Jiřího z Lobkovic P - 3., tel. 79 11 256
po 18. hodině.

■ NAJMU BYT na Praze 3 
- telefon 205 14 598 (přes den)

■ Koupím 1+1 na Žižkově v d.- o.v. s bal-
konem, ne přízemí. Tel.: 64 41 369.

■ Vym. 2+kk, panel. 7.p., lodžie, státní
P - 3, atyp. za 3+1 min. 80 m2 ve špat-
ném stavu, ne majitel, bez dopl., stěho-
vání hradím i zařídím. Tel. 644 04 76.

■ Vyměním st. gars. za 1+1 na P - 3 s do-
platkem. Tel.: 64 41 369.
■ Vym. 1+kk, 35m2, slušný majitel, nízké
nájemné, cihla, po rekons. P - 3, Ohrada
za větší. Tel. 71 77 13 33.
■ Koupím garáž na Floře s možností
bezplatného pronájmu dosavadnímu ma-
jiteli na 10 let. Tel. 73 06 37.
■ Vyměním stát. byt na Žižkově, II. kat.,
2 + kk, 43 m2, přízemí za větší. 
Tel. 900 48 736.
■ Vyměním 3+1, 75 m2, na Žižkově, 3x
WAW, soukr. majitel, za 2 menší. Tel.:
22 780 705 več., 22 782 816

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

Dokonalé zabezpečení 
c í vky  vý tahu

- PATENT -
Cena 960 Kč. Tel. 227 193 29

BODY - PERFECTING CLUB
rehabilitační a rekondiční centrum

Petr Vávra
Biskupcova 75 (z ulice Na Hlídce) 

tel. 717 702 04, 673 14 907, 82 98 411
v klidném klubovém prostředí nabízíme

POSILOVNU
AEROBNÍ TRENAŽERY

SOLÁRIA
SAUNU

MASÁŽE
po-čt 8-13, 15-22, pá do 21, so-ne 15-20

LEVNÉ ODùVY SECOND HAND
HODINÁ¤STVÍ

V˘mûna baterií na poãkání

P - 3, Jeseniova 69 ve dvofie

HLEDÁM

ODBORNÉ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Jste-li: 

svědomitý, pracovitý, cílevědomý

pak Vám nabízím práci na VPP i HPP,

zajímavý finanční růst a výdělky, 

výhodný leasing na os. auto.

pan Netolický 0602 458 551

Nově otevřeno

EDERA - SUŠENÉ KVĚTINY

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

Řipská 25, Praha 3

MALÍŘ
POCTIVĚ A LEVNĚ

T. 0603 552580

Hledáte zaměstnání?
Nabízíme práci na VPP i HPP. 

Zajímavé fin. ohodnocení dle vlastního 
prac. nasazení. Tel. 0602 257 144

Lidové bytové družstvo Praha 3, se sídlem Lucemburská 49, Praha 3,
spolu s organizátorem soutěže, agenturou GAUDÍ

VYHLAŠUJE 
dne 18. 10. 1999 II. kolo Obchodní soutěže na prodej bytových a nebytových

jednotek ve vlastnictví družstva členům družstva.

Druhého kola soutěže se mohou účastnit zájemci z řad všech členů družstva.
Lhůta pro podání závazných nabídek končí 19. 11. 1999.
Seznam nabízených bytových jednotek:

členění kateg. plocha bytu minimální cena
Fibichova 1425/5 1+1 II. 60,70 m2 1 000 000,- Kč 
Biskupcova 1747/73b 1+1 II. 46,60 m2 746 000,- Kč 
Boleslavská 2113/8 0+1 II. 32,40 m2 519 000,- Kč
*Koněvova 1737/174 1+1 II. 40,60 m2 606 000,- Kč 
*Jagellonská 1498/29 0+1 II. 28,10 m2 453 000,- Kč 
*Viklefova 1724/1 1+1 II. 53,10 m2 860 000,- Kč
*Biskupcova 1766/13 1+1 II. 39,80 m2 660 000,- Kč 
*Jičínská 1797/39 1+1 II. 38,10 m2 648 000,- Kč
* možnost převodu podílu na nebytových prostorách domu.

Řád obchodní soutěže spolu s upřesněním termínů prohlídek jsou k dispozici
v kanceláři agentury Gaudí- bydlení, se sídlem Kurta Konráda 16, Praha 9.

Kontakt: 02/823231 p. Douda , pí. Bočková. Případně v kanceláři LBD, se sídlem
Jičínská 35, Praha 3. Kontakt: 02/22713042 p. Hrnčíř.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ 
MZ Praha s.r.o.

- daňové poradenství
- vedení účetnictví

- audit
Tachovské nám. 2, Praha 3,

tel. 22 78 19 11, 22 78 23 49

Živnobanka je nejstarší česká banka, v Čechách působí už od roku 1868. Svou vinohrad-
skou pobočku však musela před padesáti lety zrušit, a tak se sem vlastně vrací.
● Čím je tato pobočka odlišná od ostatních?
Expozitura ve Velehradské je předobrazem několika desítek expozitur, jež Živnostenská
banka v příštích dvou letech zřídí v regionálních centrech po celé ČR. Jejich součástí je sa-
moobslužná zóna, která zajistí spojení s bankou 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Unikátní je
také depozitní bankomat, který umožňuje v kteroukoliv denní či noční dobu ukládat na
účty české koruny i všechny hlavní cizí měny. Bankovní terminál pak poskytuje informace
o službách, ale umožňuje také zadávat termínované vklady a platební příkazy.
● To znamená, že když večer najdu zapomenutou složenku, můžu ji prostřednictvím
bankovního terminálu zaplatit?
Ano, pokud máte platební kartu a účet u Živnostenské banky, můžete ji zaplatit i v neděli večer.
● A co máte připraveno pro ty, kteří ještě neumějí s bankomaty zacházet?
Na pobočce jsou určení pracovníci, kteří rádi předvedou všechny druhy a funkce bankomatů
a vysvětlí, jak je používat a pomohou s provedením transakcí. Na ty, kteří raději řeší své finanč-
ní transakce osobně, čeká tým ochotných bankovních úředníků. Pokud ale dáváte přednost po-
hodlí domova, můžete své bankovní operace provádět telefonem nebo pomocí internetu.
● Všimli jsme si, že Živnostenská banka má nové logo a celá pobočka je vybavena
v příjemné modré barvě ...
Máte pravdu - modrá a žlutá, mimo jiné také barvy Evropské unie, jsou nové firemní barvy
Živnostenské banky. Stejně tak nové logo, které představuje maják a slogan „ŽIVOT 
V LEPŠÍM SVĚTLE“ vyjadřují dvě základní hodnoty, které přinášíme klientům - jistotu a pohodlí.

Živnostenská banka - Vinohradská 115, Praha 3, tel. 227 105 14, fax 22 71 05 17.
Otvírací doba 9.30 - 16.30 hodin.

Îivnostenská banka na Vinohradech

ŠVADLENKA U RŮŽE
Pletací příze, zipy, knoflíky

Vyšívání, deštníky, šátky

Spodní prádlo, ponožky, punčochy

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

Ve Vinohradské ulici byla 27. 9. otevřena
nová pobočka Živnostenské banky. 
Zeptali jsme se vrchního ředitele úseku
privátního a personálního bankovnictví
JUDr. Martina Kryla, proč jste si vybrali
právě Prahu 3?
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 23. 11.

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 ang-
ličtinou, Kulička s tanečky, Kulička školička pro předškoláky ● KURZY PRO ŠKOLNÍ
DĚTI: hudební, výtvarné, pohybové, počítačové KURZY PRO DOSPĚLÉ: pohybové (sebeobra-
na, aerobik, bodystyling, kalanetika, afrolatinské tance, P-class, stepaerobik), počítačové, jazykové
Další kurzy: psaní na poč. klávesnici, dopol. kondiční cvičení pro maminky s hlídáním dětí, cviče-
ní rodičů s dětmi, PODNIKOVÉ KURZY (angl., něm.) ● VÍKEND „SAMA PRO SEBE“ -
ozdravné pobyty v Českém ráji (cvičení, rehabilitace, turistika, lyžování): 12. - 14. 11., 3. - 5. 12.,
10. - 12. 12., 17. - 19. 12. ‘99 ● KELTSKÁ WYDA - vede ing. T. Sychra, Informace v zápisové
kanceláři 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 * Kera-
mika pro rodiče s dětmi * Víkendový ateliér - zač. so 20. 11, * Krámek s keramikou * Práce na
hrnčířském kruhu

KULTURNÍ PROGRAMY

L I S T O PA D

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

není-li uvedeno jinak
DIVADLO JÁRY CIMRMANA

2. út Cimrman v říši hudby
4. čt Záskok
5. pá Hospoda Na mýtince
7. ne 16 a 19 h Švestka

10. st Akt
11. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy
21. ne 16 a 19 h Blaník
23. út Vražda v salónním coupé
24. st Lijavec
25. čt Záskok
26. pá Švestka
28. ne 16 a 19 h Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE

1. po Jsme takoví?
8. po J. B. Moliére: Tartuffe

15. po Jsme takoví?
22. po J. B. Moliére: Tartuffe
29. po F. Vodseďálek: Nová komedie o Libuši

a dívčí vojně v Čechách - PREMIÉRA
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

6. so L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)
16. út Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno
14. ne Artikulátor 

(Divadlo Nejhodnější medvídci)
19. pá J. Gillar: Dobrodružství kouzelníka

Šaberšulína aneb sen nezaměstnaného
železničáře (Theatre 3, Biel - Bienne)

30. út Cimrman, Smoljak, Svěrák: Dobytí Se-
verního pólu (Teatr Tradycyjny, Krakov)

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.

3. st Komorní koncert (G. Gershwin, 
L. Janáček, B. Martinů, R. Sršňová)

9. út MAIN BAZAAR TRIO - Hudba inspi-
rovaná jazzem a indickou klasikou

16. út Setkání se souborem MUSICA
BOHEMICA a jeho hosty

17. st Violoncellový recitál Daniela Veise
(F. Couperin, L. van Beethoven, P. I. Čajkov-
skij, R. Schumann, G. Tartini, J. Brahms)

18. čt Pěvecký sbor MIŠPACHA
22. po Irena Budweiserová & CO.

(blues, soul, spirituály)
25. čt Zpívání pro Olgu - písně a árie v podání

žáků koncertní pěvkyně O. Štěpánové
26. pá Štěpán Rak - Autorský kytarový recitál
27. so 15.00 Koncert posluchačů konzervato-

ře z pěvecké třídy J. Kotouče
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč!
30. út Adventní a vánoční hudba raného ba-

roka - Duodena Cantitans Praha 
a Capella Rudolphina (J. P. Sweelinck,
H. Schütz, P. Philips, H. Schein aj.)

Předškoláky s rodiči zveme na pořad O Mi-
kuláši, Vánocích a třech králích. Představe-
ní se koná 24. 11. v 10.30 h. Informace a re-
zervace vstupenek na tel.: 627 04 53.
ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně 14 - 17.30 h, kromě pondělí
do 21. 11. Ivana Urbánková - gobelíny
24. 11. - 22. 12. Jan Frydrych „Vnitřní pro-
stor“ - sklo

Kino Aero
filmová a divadelní produkce

Biskupcova 31, P-3, tel.: 71 77 13 49
Pokladna otevřena 1 h před představením. Na
představení označená FK vstup pouze s legitimací
AČFK, na filmy označené KP vstup pouze s prů-
kazem Klubu přátel kina Aero (průkazy možno za-
koupit v pokladně). Rezervace 16 - 19 h na tel.:
71 77 13 49. Bar otevřen denně od 16 do 23 h.
Začátky v 18 a 20.30 h, není-li uvedeno jinak.
MINIPROFIL: Antonioni & Wenders

1.po 20.30 ZA MRAKY - PREMIÉRA
2.út 18.00 a 20.30 POVOLÁNÍ:

REPORTÉR /FK/
3.st 17.30 a 20.30 TAK DALEKO, TAK

BLÍZKO /FK/
TERRY GILLIAM

4.čt 20.30 STRACH A HNUS V LAS VEGAS
- PREMIÉRA

5.pá 20.30 STRACH A HNUS V LAS VEGAS
6.so 20.30 STRACH A HNUS V LAS VEGAS

OSLAVA 82. VÝROČÍ VŘSR
7.ne 20.30 KŘIŽNÍK POTĚMKIN 

+ KLAVÍRNÍ DOPROVOD
TEPLO

8.po 18.00 a 20.30 LÁSKA JE LÁSKA
9.út 18.00 a 20.30 MŮJ RŮŽOVÝ ŽIVOT /FK/

NOVÉ ZAČÁTKY - festival německo-českých filmů I.
10.st 18.00 TEREZÍN VYPADÁ JAKO

LÁZNĚ
19.00 Beseda: Nadja Seelich a Marion
Schmidt
20.30 CESTA KURTA GERRONA
Z „továrny na sny“ DO TEREZÍNA
ROZLOUČENÍ S BABIČKOU

11.čt 18.00 MOST- NEKROLOG 
ZA JEDNO STARÉ MĚSTO
19.00 Beseda: Peter Heller
20.30 ARESOVA SMRT - (PEACE,
PLEASE!)

12.pá 18.00 SVĚTLO ZTRACENÉHO SVĚTA
19.00 Beseda: M. L. Dohnal
20.30 TŘI ZE ŠUMAVY

13.so 17.30 a 20.30 KUCHAŘ, ZLODĚJ,
JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC  /FK/

14.ne 18.00 a 20.30 TWIN TOWN
15.po 18.00 a 20.30 EXTRA ŽIVOT
16.út 18.00 a 20.30 SIBERIA
SAMET - NESAMET
17.st 18.00 KORIDA LÁSKY /FK/

20.30 CANTERBURSKÉ POVÍDKY /FK/
18.čt 18.00 a 20.30 ULICE KROKODÝLŮ /FK/
19.pá 18.00 a 20.30 ŽIVOT BRIANA /FK/
20.so 18.00 a 20.30 VELKÁ ŽRANICE /FK/
21.ne 18.00 a 20.30 KOYAANISQATSI /FK/
NOVÉ ZAČÁTKY - festival německo-českých
filmů II.
22.po 20.00 Manfred Karge: 

PĚŠKY JAKO ZA VOZEM
divadelní představení THALIA
THEATRE HALLE

23.út 18.00 a 20.30 AJNTOPF - DER EINTOPF
24.st 18.00 DŮM V KAPROVĚ ULICI

20.30 ŠUP DO RÁJE
Beseda: Yva Švarcová

25.čt 20.00 VI. festiválek pantomimy,
pohybu, improvizace a mluvy:
JSEM SPOKOJENEJ, ANEB CHAOS
MLČÍCÍCH SOCH

26.pá 20.30 Klub Vybrané Kultury 
- VIDEOPOKUSY

27.so 19.00 NAROZENINY FÁMYZDATU 
- kabaret

28.ne 17.30 a 20.30 UNDERGROUND
29.po 18.00 a 20.30 SBAL PRACHY A VYPADNI
30.út 18.00 a 20.30 MRTVÝ MUŽ
Filmová představení pro děti

6.so 15.30 PRINC EGYPTSKÝ
7.ne 13.30 SMOLÍČEK

13.so 15.30 Z PEKLA ŠTĚSTÍ
14.ne 13.30 KÁŤA A ŠKUBÁNEK
20.so 15.30 ANTZ - MRAVENEC
21.ne 13.30 O MATYLDĚ S NÁHRADNÍ

HLAVOU
27.so 15.30 ASTERIX A OBELIX
28.ne 13.30 KAMARÁD KRTEČEK
Divadelní představení pro děti

7.ne 16.00 DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

14.ne 16.00 O MLYNÁŘÍCH A STRAŠIDLECH
21.ne 16.00 KOCOUR V BOTÁCH
28.ne 16.00 DUHOVÉ BUBLINY VÁCLAVA

STRASSERA

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 27, Praha 3,

E-mail:akropol@terminal.cz
JUNIOR KLUB e-mail:akropol@jk.anet.cz

Předprodej a rezervace v pokladně divadla Kaaba
Café od 10 h, tel. 22 71 22 87 a TICKETPRO tel.
24 81 40 20. Začátky v 19.30, není-li uvedeno jinak.

1.po 19.30 ENSEMBLE TARTIT
United Colours of Akropolis

2.út 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
BAND - křest alba „Nůž na hrdle“

3.st 20.00 WOODEN TOYS
United Colours of Akropolis

4.čt 19.30 PETR SKOUMAL a hosté J. Vod-
ňanský, J. Hrubý, J. Zelenka, J. Veselý, P. Po-
korný, P. Skála a herci Divadla v Dlouhé

5.pá 19.30 PHIL SHÖENFELT 
& SOUTHERN CROSS

6.so 20.00 LOOP GURU
United Colours of Akropolis

7.ne 19.30 APOLLO FOUR FORTY 
support CANOPY

Festival integrace Slunce 99 - 8.-10. 11. 1999
8.po 9.00-12.30 Vernisáž výstavy kresby

a malby dětí ze spec. škol pro sluchově
postižené z Prahy 2, hudební a taneční
vystoupení žáků Konzervatoře J. Dejla,
Obch. akademie pro TP a Spec. sport.
centra z Janských Lázní, ZvlŠ z Cho-
mutova a ZvlŠ z Jirkova (vstup volný)
19.30 ZKROCENÍ KRÁLE LEARA
ANEB KUPTE, MUŽI RŮŽI 
- Dočasná šejkspírovská společnost

9.út 9.00-12.00 Hudební, taneční a divadelní
vystoupení žáků SOU pro zrakově posti-
ženou mládež A. Klara z Prahy 4, Gymn.
Sladkovského nám. z P - 3, Domova Sv.
Rodiny z P - 6, ZŠ pro nevidomé J. Ježka
a ARKADIE z Teplic (vstup volný)
19.30 William Shakespeare: 
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 
- absolventi VŠMÚ Bratislava

10.st 9.00-12.00 Hudební, taneční a divadelní vy-
stoupení Dět. centra Paprsek z P - 9, Školy
pro sluchově postižené děti z P - 2, dětského
souboru VRBINA, dramatického kroužku
ZŠ J. z Lobkovic z P - 3, Dětského domova
z Ústí n. Labem a Soukromé taneční kon-
zervatoře z P - 2 (vstup volný)
18.00 Dům dětí a mládeže hl.m.Prahy,
Karlínské nám.7, Praha 8
Benefiční koncert skupiny THE TEABLES
+ hosté - dramatický kroužek HUDRAVÝ +
host - překvapení (CID Praha 8)
19.30 HAMLET, ROMEO A JULIE -
hraje Dočasná šejkspírovská společnost

11.čt 19.30 DIVOKÝ SRDCE + hosté
14.ne 20.00 TATABOJS
15.po 20.00 TONY DUCHÁČEK & GARAGE
16.út 20.00 ČESKOMORAVSKÁ HUDEBNÍ

SPOLEČNOST
17.st 20.00 VLTAVA
18.čt 20.00 ROSENBERGS SJUA - R7 (Švéd-

sko) United Colours of Akropolis
19.pá 19.30 Euro connections uvádí: 

RINOCEROSE (Francie)
21.ne 19.30 MLÝNY - Divadlo Sklep
22.po 20.00 POD ČERNÝ VRCH
23.út 20.00 PAVEL FAJT & PLUTO
25.čt 19.30 COSMETIC PUNK
27.so 19.00 OPERA ‘99 - 4. ročník festivalu hu-

debního divadla - Milan Kaňák: AGADIR
(Komorní opera JAMU) F. L. Gassmann:
KRITICKÁ NOC (Komorní opera JAMU)
Ivo Medek, Alois Piňos, Miloš Štědroň:
VĚC CAGE aneb anályavantgardy dokořán
(Janáčkova konzervatoř v Ostravě)

29.po 19.30 JANA KIRSCHNER 
+ I. M. T.  SMILE  + ANNA K & BAND

30.út 19.30 ČIKORI - I. BITTOVÁ - housle,
viola, zpěv; V. VÁCLAVEK - akustická
kytara, zpěv; F. KUČERA - trumpeta,
křídlovka, perkuse; J. HOZÁK - kontra-
bas; M. DVOŘÁČEK - bicí, perkuse

Malá scéna
6.so 23.00 DJ’s BOLOND + BLUE
7.ne 23.00 DJ LIQUID A „dubový večer“

25.čt 23.00 DJ STANZIM + host
26.pá 19.00 Divadlo M.U.T.: SEBEOBVIŇOVÁNÍ 
28.ne 20.00 Divadlo M.U.T.: SEBEOBVIŇOVÁNÍ
Divadelní bar - Program denně od 23 h

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR 

v Praze 3
vás zve na své zábavné 

a kulturní akce v LISTOPADU
16. út 16.30 Přes Barcelonu do Sevilly

- cestopisná přednáška s diapo-
zitivy a ukázkou místních melodií

19. pá 15 h Kytice melodií - v prove-
dení uměleckého souboru Albatros

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

KULTURNÍ PROGRAMY
Zážitky z cest (cyklus besed a promítání, 
vždy ve středu od 18 h)
3. 11. Chile

10. 11. Kanada a Aljaška
17. 11. Polynésie
24. 11. Sulawesi

Přednáška
9. 11. v 18 h Starověké mýty Skandinávie 
- přednáší RNDr. Pavel Mrázek
Divadelní představení pro děti
27. 11. v 15 h Vodník Mařenka

Pronajímáme učebny a sály. Tel.: 227 81 257.

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

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

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

PIZZERIE
BOWLING
Chmelnice

Koněvova 214, Praha 3
Počet míst: 70
Otevřeno: denně 11 - 24
Rezervace na tel.: 66 31 24 84, 0606 859 037

Máte rádi italskou kuchyni? Chtěli byste si
zahrát bowling? Už dlouho vám nikde ne-
namíchali váš oblíbený long drink?
A víte, kde vám splní všechny tři přání na-
jednou?

Odpověď je v titulku článku - přece v Pizzerii Bowling na Chmelnici!
Můžete začít třeba u bowlingu. Vynalezli ho v Americe v době prohibice, vládní úředníci teh-
dy zakázali klasické kuželky z důvodů nemírné konzumace alkoholu během hry. A tak se zro-
dil bowling: k devíti kuželkám přibyla desátá, změnilo se rozestavení, upravila se pravidla...
a koulelo a popíjelo se dál. Na Chmelnici jsou k dispozici čtyři dráhy, každá pro osm hráčů
a vybrat si můžete mezi třemi druhy koulí. Jedna dráha stojí na hodinu 300 korun.
Pokud se unavíte hrou a dostanete hlad nebo žízeň, určitě vás mile překvapí široká nabídka
italské kuchyně. Napočítali jsme patnáct druhů pizz: nejoblíbenější je Pizza bowling - s rajča-
ty, mozzarellou, kuřecími prsíčky, šunkou, olivami, karotkou a bazalkou. Na výběr jsou všech-
ny klasické pizzy, jako třeba Margheritta - s rajčaty a mozzarellou nebo Funghi - s rajčaty,
bazalkou a žampiony. Specialitou, kterou ocení i vaše děti, je sladká Pizza mela - s jablky, šle-
hačkou, skořicí a čokoládou.
Na jídelním lístku najdete deset druhů těstovin: raviolli, tortellini, nudle - pro vegetariány
i masožravce. Dále si můžete vybrat z osmi druhů salátových mis, což jsou saláty jako hlavní
jídlo a k zakousnutí se nabízí pita chléb se sýrem nebo s česnekem. Jako dezert doporučujeme
proslulé Tiramisu nebo Tartufo s čokoládovou či vanilkovou zmrzlinou. Všechna jídla je sa-
mozřejmě možno odnést v krabici s sebou. Nabídka nápojů zahrnuje pestrý sortiment nealko
nápojů i výběr moravských a italských vín a samozřejmě  míchané nápoje. -red-

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

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

Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100, 
130 00 Praha 3
● Přípravné kurzy na SŠ a víceletá gymnázia
Kurzy připravující žáky 5.a 9.tříd na přijíma-
cí zkoušky
Inf. V. Králová
● Speciální kurzy
Keramika pro dospělé - stavěné keltské ná-
doby rotačního tvaru 13.11. a 27.11. od 14 h.
Inf. K. Němcová
● Keramika pro rodiče a děti
30.10.a 6.11. od 14 do 16 h. Inf. K. Němcová
● SPOLEČENSKÝ TANEC
pro 1. a 2. tř. ZŠ, út od 15 do 16 h v ZŠ Jarov
Inf. J. Šimánková
● Zimní tenisová škola
od 5.11. do 17.11. 99, út od 17.20, pá od 15
h
Inf. Mgr. V. Kotrba - tel. 90025273
● PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM
27.10. herna PC - od 9 do 16 h v herně
DDM. Inf. J.Chmel
27.10. - Podzimní turnaj ve stolním tenise
pro mladší i starší žáky a žákyně. 
Inf. Mgr. V. Kotrba - tel. 90025273
● VÝLETY pro děti i rodiče
27.10. Hradec Králové - s návštěvou Měst-
ských lázní a obřího akvária Cena od 220 Kč
+ vstupné a stravné. Inf. J. Šimánková

29.10. - Liberec - Městské lázně, návštěva
ZOO a botanické zahrady. Cena od 220 Kč
+ vstupné a stravné. Inf. J. Šimánková
Pozvánka na SPOLEČENSKÉ  AKCE  DDM
● Country bál  pro rodiče a děti
2.11. od 16 do 18 h
● Country bál pro rodiče a příznivce DDM
2.11. od 19 do 23 h
hraje RULETA BAND. 
Předprodej vstupenek po-čt 13-18 h v DDM
● Národní galerie ve Veletržním paláci
v Praze - Společná návštěva výstavy pro děti
i rodiče. 5.11. od 14 do 17 h - Vstup volný 
Inf. K. Němcová
● FIT VÍKEND
13.11. a 14.11. vždy od 9.30 h
aerobic, step aerobik, aqua aerobic, posilo-
vání, povídání o psychice a psychologii
ženství, dělená strava, horoskopy 
Vstupné 300 Kč. Inf. Ing. J. Bendová
● KLUB MRŇOUSŮ
AEROBIC pro maminky a s hlídáním dětí
v KLUBU MRŇOUSŮ
čt od 9.30 do 11 h
● POČÍTAČ pro maminky a s hlídáním

dětí v KLUBU MRŇOUSŮ
st od 9.30. Inf. J. Šimánková a J. Smejkalová
Informace na tel. 900 22 904, -910, -913,
fax 68 49 076

III. roãník hudebního festivalu
Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘

podzim
4. čt 19.30 Mezinárodní koncert v žižkov-

ském gymnáziu - 4. koncert cyklu žiž-
kovské varhany, úč. Komorní orchestr
GJN, L’Orchestre Musicordes, Golonka
(Mozart, Janáček, Händel) 
Hudební škola hl. m. Prahy, 
Komenského nám. 9

5. pá 19.30 Party nejen pro řidiče - Tradiční
jazz a country „Taneční a společenský
večer festivalu“, úč. Dixieland ZUŠ
Planá, Country Band Newyjou
(evergreeny jazzu a country) 
Auto Jarov s. r. o., Osiková 2

9. út 20.00 Muzikál v gala v Žižkovské věži,
úč. Vítek, Žižka, Jahodová, Hustoles,
Hošek, Tůma (Webber, Gershwin) 
Žižkovská věž, Mahlerovy sady 1

10. st 19.30 Linha Singers - Cesta 
k pramenům, úč. Linha Singers, 
(Vaňhal, Benda, Ryba, Mozart ) 
Raiffeisen stavební spořitelna a. s., 
Koněvova 2747/99

15. po 19.30 Závěrečný koncert festivalu 
„10 let sametové revoluce“, 
úč. Moravec, Hošek, Hošková, Pražský
stud. orchestr (Vivaldi, Donizetti, Puccini) 
Hotel Olšanka, Táboritská 23

PŘEDPRODEJ v prodejně T.T.T., Táboritská
26, P-3, tel./fax 627 71 31 a 1 hod. před začát-
kem koncertu na místě - příznivé ceny a slevy
pro studenty a důchodce.

Pěvecký sbor Jeronym 
z Prahy 3 přijme nové členy.
Na repertoáru má starou českou
duchovní hudbu od nejstarších

pramenů až po 17. století. 
Kontakt: Ch. Lange, 

tel.: 22 78 18 00, -20 02.
http: //www.jeronym.cz.tsx.org


