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Aktuality z radnice

Slavnostním nedělním koncertem začaly 6. června v Divadle na Vinohradech oficální oslavy dvou jubilejí (založení obce Vinohrady
a povýšení na město) Královských Vinohrad. Pořadatelé oslav, městské části Praha 2, Praha 3 a Praha 10, připravili bohatý kulturní pro-
gram určený pro všechny věkové kategorie. Zatímco milovníci vážné hudby si při zahájení v Divadle na Vinohradech vychutnali několik
vět ze Smetanovy Mé vlasti a Dvořákovu Novosvětskou v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod řízením Vl. Válka,
příští neděle pak byla určena především vyznavačům dechové i country hudby, dětem a všem, kteří si rádi zajdou tam, kde je živo. A to
na náměstí Míru 13. června opravdu bylo. Ještě před polednem svá místa pod pódiem zaujali starší občané, kterým až do 14 hodin vy-
hrávala Černovická dechovka. Tu pak vystřídala nejprve dívčí country skupina Pomněnky, potom vokální trio Allegro a v podvečer za-
hrála známé písničky i oblíbená skupina Šlapeto. Pod výrazně modrým obloukem pódia se během odpoledne představil také taneční sou-
bor středověkých tanců Silueta Iris Praha nebo např. valašský sbor Krušpánek. Kdo se zajímal spíše o rukodělné práce, mohl se poučit
a obdivovat šikovné ruce mistrů hrnčířských, řezbářských i kovářských u mnoha stánků, které zaplavily prostranství před kostelem sv.
Ludmily. Uvnitř zcela zaplněného kostela pak celebroval Msgr. J. Škarvada a v krátkých projevech připomněli starostové všech tří měst-
ských částí historii i současnost této zajímavé lokality. Slavnou minulost evokovala historická tramvaj, jejíž trasa alespoň dočasně sym-
bolicky opět spojila dnes do tří částí rozdělené Královské Vinohrady. Kdo se na oslavy zatím nedostal, nezoufal, protože o zajímavé ak-
ce nebyla nouze ani v následujících dnech. Například výstavu Z historie Královských Vinohrad přišel 16. června do Galerie bratří
Čapků zahájit mistr flétny a také Vinohraďák Jiří Stivín. A co na závěr? Velkolepá lidová veselice poprvé v Riegrových sadech pod ná-
zvem Vinohradské PIVOBRANÍ. Pořadatelé s napětím sledovali „aprílové“ počasí, zda přece jen popřeje a nechá mnoha stovkám ná-
vštěvníků užít si programem nabitá odpoledne. Čtvrtek 17. června zahájila po přivítání M. Českým, starostou Prahy 3, a starostou Pra-
hy 2 Mgr. M. Baschem dechová kapela Žižkovanka. Podvečer už patřil skupině Echt!, Vl. Mišíkovi a Čundrgruntu, který totálně zaplnil

celý parket i přilehlé uličky, a harmonikáři V. Koubkovi s kapelou. Pivo se prodávalo za
jednotnou cenu 10 korun, ochutnat jste mohli i klobásku, pop-corn nebo grilované kuře.
Děti se také nenudily, na nafukovacím hradě nebo dětském hřišti opodál se bavily určitě
stejně dobře jako jejich rodiče na koncertech. Druhý den Pivobraní pokračoval v pátek 18.
června - při vydatném dešti to na popíjení pod kaštany sice nevypadalo, ale počasí se od-
poledne přece jen umoudřilo. Zahájila skupina s názvem ležáku Démon, po ní zahrála
country kapela New Gate. Všechny prokřehlé příchozí však neuvěřitelně „odvázala“ funky
kapela Shower Elephants, atmosféru Irska díky bravurním houslím zase navodila skupina
Dún an Doras. Vyvrcholení Pivobraní patřilo skupině Krausberry, která strhla opět nabitý
parket jak k tanci, tak i k hromadnému zpěvu oblíbených hitů.
Oslavy kulatých výročí Vinohrad pokračují opět v září dalšími akcemi, na které vás samo-
zřejmě včas také pozveme. - red - 

Foto J. Zavřel, S. Peričová, E. Horníčková 

Když druhdy bohaté vinice na Viničných horách, založené a hýčkané samotným císařem
Karlem IV., zpustošil čas a nepřízeň osudu, zdálo se, že slavná tradice tohoto místa za
pražskými hradbami nenávratně skončí. Naštěstí se však místním osadníkům podařilo za-
chovat celistvost území v jedné obci, která guberniálním rozhodnutím z 13. června 1849
získala název Vinohrady.
Obrázek o tom, jak tato obec vypadala, si můžeme udělat z úředního soupisu provedeného
pouhých 12 let předtím. Vinice vystřídala pole a zahrady, na poměrně rozlehlém území stá-
lo řídce rozeseto 66 domů a usedlostí se 169 obyvateli. K tomu pak 216 kusů hovězího do-
bytka, 115 ovcí, 67 koní, 8 vepřů a 4 kozy.
Situace se však rychle měnila, o čemž svědčí mimo jiné i to, že už roku 1867 při své ná-
vštěvě v Čechách svolil císař František Josef I. k polepšení názvu nové obce na Královské
Vinohrady. Skutečně bouřlivý rozmach pak přineslo obci zboření pražských hradeb v roce
1874 - otevřené pražské předpolí začalo lákat nové obyvatele, ceny stavebních pozemků
stouply a obec se začala rychle rozvíjet. V roce 1875 byly však Královské Vinohrady naří-
zením „shora“ rozděleny do dvou dílů - prvnímu (přijal jméno Žižkov) připadlo 354 domů,
druhému, který si ponechal původní název, 235 domů.
Obecní zastupitelstvo Královských Vinohrad si od samého počátku vytklo ambiciózní cíl:
vybudovat z rozptýlené obce moderní město s úřady, školami, kostelem, knihovnou, diva-
dlem, nemocnicí, ale také s vodovodem, kanalizací, dlažbou, osvětlením, elektrickou drá-
hou, sady... Skutečnost, že se jim to v průběhu pouhých několika desítek let beze zbytku
podařilo, je hodná obdivu. Městem se Královské Vinohrady staly císařským rozhodnutím
26. září 1879. V té době je však čekala ještě spousta práce.
Historické dokumenty dosvědčují, že to Vinohradští neměli jednoduché, mimo jiné i proto,
že od počátku naráželi na překážky kladené jim sousední Prahou, která neviděla ráda, že jí
u samých bran vyrůstá činorodý a schopný konkurent. Když se Královské Vinohrady od-
mítly připojit k Novému Městu, rozhodli se roku 1880 pražští radní, že je přinutí ke kapi-
tulaci zastavením dodávky vody. Hrdí Vinohraďané se však nevzdali. Vypůjčili si přes 600
tisíc zlatých, vybudovali vlastní vodárnu v Podolí a před Vánoci roku 1882 už tekla na Vi-
nohradech z kohoutků „vlastní“ voda.
Budování Královských Vinohrad probíhalo opravdu velkoryse. Připomeňme si, že při dě-
lení v roce 1875 jim připadlo pouhých 235 domů. Roku 1913 jich tu stálo už 1 682 s 84 ti-
síci obyvateli. I při tomto stavebním boomu radnice dbala na přísné dodržování regulí, uli-
ce byly vytýčeny v dostatečné šířce a náměstí měla řádnou rozlohu. Plánovitě také
docházelo k vyrovnání kopcovitého terénu. Korunní třída byla prokopána do značné
hloubky a o snížení nad ní se tyčících stavebních parcel se museli postarat stavebníci. Pře-
bytečná zemina byla odvážena do níže položených oblastí (např. na Vinohradskou třídu),
takže dnes se vinohradské ulice svažují jen mírně.
Osvědčením jasnozřivosti a velkorysosti vinohradských otců města se stala i zdejší elektric-
ká dráha. Pro opětovné neshody s pražskou obcí nechali postavit vlastní dráhu jen na vino-
hradském území. Vedla od počátku Vinohradské třídy ulicemi Škrétovou a Anglickou, přes
náměstí Míru Korunní třídou do Jičínské ulice k Floře. Provoz dráha zahájila 25. června
1897 a byla velmi úspěšná i ekonomicky. Netrvalo dlouho a také Praha začala konečně pře-
stavovat koňku na elektrický pohon. Vinohradská obec pak zcela nezištně předala svou drá-
hu Praze, aby došlo k dopravnímu spojení vyhovujícímu občanům obou měst.
1. ledna 1922 se Královské Vinohrady, stejně jako řada dalších měst v bezprostředním
okolí Prahy, staly součástí Velké Prahy - hlavního města Československé republiky. Ztrati-
ly tak samostatnost, ale zachovaly si svébytnost, svou tvář a svého ducha. Výstavné a ele-
gantní prostředí, čistota a pořádek, klidný a solidní styl života, kulturní zázemí - to všech-
no vedlo k tomu, že vinohradské adresy patřily v Praze k těm opravdu „nóbl“. Není pak
divu, že vinohradským obyvatelům režim, který se u nás zmocnil po roce 1948 vlády,
k srdci nepřirostl. A protože „náklonnost“ byla vzájemná, měla tahle v nejlepším slova
smyslu buržoazní čtvrť zmizet z mapy města.
V roce 1960 bylo provedeno nové územní rozdělení Prahy, které mělo za cíl přetrhat
všechny tradiční vazby a vztahy. Nejhůře při tom dopadly právě Královské Vinohrady, pro-
vokující už svým názvem, které byly roztříštěny do pěti obvodů, především do Prahy 2, 3
a 10. Teprve rok 1989 přinesl se svobodou i opětovnou úctu k tradicím, k dílu našich před-
ků. Proto také představitelé městských částí Prahy 2, 3 a 10 svorně a ve společném duchu
spolupracují na oslavách 150. výročí vzniku Vinohrad a 120. výročí povýšení Královských
Vinohrad na město.
Rád bych však při této příležitosti poznamenal, že bychom neměli zůstat u pouhých oslav,
byť významných výročí. Historie Královských Vinohrad nás totiž učí, že za ušlechtilé cíle
se musí bojovat, musí se pro ně pracovat a mnohé obětovat - výsledky však stojí za to.
A protože i dnes stojíme svým způsobem zase na začátku, berme tato výročí především ja-
ko příklad a povzbuzení k činům, které naváží na dílo někdejších zakladatelů a budovatelů
Vinohrad vskutku Královských. Pavel Augusta

Obvodní rada M. č. Praha 3 přijala na svém zasedání 19. 5. návrh na rozšíření projektu
úprav náměstí W. Churchilla v Praze. Na základě požadavku členky obv. zastupitelstva
RNDr. V. Toběrné byl zařazen do projektu automatizovaný závlahový systém z výsuvných
postřikovačů umístěných v úrovni země. Ty se tlakem vody vysouvají do pracovní polohy,
vybaveny jsou protivýtokovým zpětným ventilem. Jsou zabezpečeny také proti odcizení
a zničení. Závlaha je řízena ovládací jednotkou, která otevírá jednotlivé sekce systému,
v návrhu je i připojení zařízení na hlídání přirozených srážek, tzv. Rain Check, který za
deštivého počasí systém dočasně vypne. Jako samostatná sekce je řešena závlaha stromů.
Dodatečné zařazení závlahového systému do projektu má však dopad na termín dokonče-
ní úprav náměstí. Práce musely být dočasně přerušeny a termín byl přesunut z 30. 6. na
31. 7. 99. Přesto si myslím, že částka 360 000 Kč uvolněná na závlahový systém a odsu-
nutí dokončení termínu stavby stojí za to ověřit si v praxi účinnost a funkčnost nové tech-
nologie. Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty

Vivat Vinohrady

Nabitý program přilákal do Riegrových sadů tisíce návštěvníků, kteří se přišli pobavit a poslechnout si oblíbené skupiny

Na premiéru mahagonového ležáku DÉMON spolu připíjejí starosta M. Český a generální
ředitel Knížecího pivovaru Lobkowicz ing. M. Ždánský
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Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 19.7.,16.8.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 26.7,23.8.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 7.7.,2.8.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 12.7.,9.8.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 19.7,16.8.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 26.7,23.8.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Baranova7.7.,2.8.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 12.7.,9.8.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 19.7.,16.8.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží)

26.7.,23.8.
11. Loudova/Koněvova 7.7.,2.8.
12. V Zahrádkách/Květinková 12.7.,9.8.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 19.7,16.8.
14. Koněvova/V Jezerách 26.7.,23.8.
15. Buková č. 18-20 7.7.,2.8.
16. Křivá 15 - vedle domu 12.7.,9.8.

Určeno pouze pro občanský velkoobjemový odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC - čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemiká-
lie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod.
Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v mís-
tě předpokládaného složení kontejneru. Reálné složení může být i v okolí místa uvedeného v se-
znamu. 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 zís-
kat 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

Prázdninov˘ provoz
matefisk˘ch ‰kol
zajišťuje od 7. do 31. 7. 99 

MŠ Jeseniova 2-4 (tel. 22 716 407) a od
1. do 20. 8. 99 

MŠ Sudoměřská 54 (tel. 627 69 65).
Od 23. do 31. 8. 99 proběhne ve všech

mateřských školách tzv. přípravný
týden. Školní rok 1999/2000 začíná ve

středu 1. 9. 99.
●

Stabilní sběrna nebezpečných složek
komunálního odpadu Na Vackově 24,

Praha 3 byla otevřena od 1. 6. 1999.
Dojde k nahrazení stávajícího semimo-
bilního sběru, který byl organizován ja-
ko náhrada stabilní sběrny. Dosavadní
zkušenosti ukázaly, že stabilní forma
sběru je efektivnější a pro občany do-

stupnější. Otevírací doba 
Po - Čt 9 - 16 h, Pá 9 - 14 h.

●
Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44,
P-3 oznamuje změnu telefonního čísla

z 82 12 31 na 684 34 24.
●

Pěvecký sbor JERONYM z Prahy 3
přijme nové členy. Na repertoáru má
starou českou duchovní hudbu od nej-

starších pramenů až po 17. st. Přijďte si
zazpívat a potěšit se krásnou hudbou!

Kontakt Ch. Lange 2278 1800, -2002 (zázn.)
●

Nabídka příznivcům malého fotbalu!
Od 27.- 29. 8. turnaj v Krkonoších (max.

32 mužstev). Od 1. do 3. 10. Švejk
World Cup (128 mužstev) - 7. ročník

největšího mezinár. turnaje v ČR.
Info na tel. 02/22 71 90 12, 0602/295 158.

●
PŘEDPRODEJ vstupenek 

a programových brožur na Nekonvenční
žižkovský podzim začal 21. 6. v prodejně

T.T.T., Táboritská 26, tel./fax: 02/627 71 31.
Slevy pro studenty a důchodce.

Podûkování
V Domě dětí a mládeže Na Balkáně 100

se 1. 6. konala akce Den dětí na téma Vod-
ní říše, které se účastnilo celkem 300 dětí

a jejich rodičů. Poděkování patří všem
dobrovolným organizátorům, příznivcům
a sponzorům DDM, zejména CK Fischer,
SPT Telecom, Maso - uzeniny Koněvova

153, Ryor, s.r.o. a Juwim-Sangrim.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Svaz důchodců připravil jednodenní au-
tobusové zájezdy:

28. 7. Sloup-Lemberk-Liberec
(180 Kč), 11. 8. Budyně-Libochovice-
Doksany (160 Kč), 25. 8. Žumberk-
Č. Krumlov-Zlatá Koruna (260 Kč).

Také jsou plánovány turistické výlety na
červenec a srpen: Beroun-Tetín-Koda-
Srbsko (8 km), Cukrák-Jíloviště-Dob-

řichovice (8 km), Tupadly-Čertovy
hlavy-Mělník (10 km). Příjem přihlášek
každé pondělí 14-16 h v Klubu důchod-
ců v Biskupcově 60 (vchod z Hořanské
2), zast. Strážní (tram 1, 9, 16). Bližší

informace při objednávkách.
●

Již potřetí připravilo OS Remedium Pra-
ha Besední odpoledne při kávě se seni-
ory. Tentokrát se příchozí dozvěděli od
pracovnice OS Gemma, jak se mohou
stát dobrovolníky a pomáhat svým vrs-
tevníkům, ať už formou úklidu, nákupu

nebo návštěv, společných procházek
a popovídání si. Někteří z přítomných
seniorů se nabídli zorganizovat další

svépomocné aktivity jako kroužek poe-
zie, konverzaci v angličtině. Prostřednic-

tvím REMEDIA tedy vyzývají ostatní
seniory v Praze 3 k projevení zájmu. Va-
še názory a případnou chuť se zúčastnit
sdělte prosím na: OS Remedium Praha,
Chelčického 39, 130 00 P-3. Další bese-
da se seniory se uskuteční 7. 9. 99 ve 14

h v budově RIAPSu, Chelčického 39,
kde se dozvíte o pokračování kurzů cvi-

čení paměti a dalších aktivitách (kurz
asertivity atd.). Hezké léto a těšíme se

na vás po prázdninách! M. Vysoudilová

Blahopfiání
Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje

všem členům a seniorům, kteří
v ČERVNU, ČERVENCI a SRPNU
oslavili či oslaví kulaté nebo půlkulaté

narozeniny: 
B. Pimper, B. Hrdličková, 

F. Chlapcová, J. Jílek, Z. Kratochvílová,
K. Rádl, K. Duková, O. Patrák, 

J. Pazlarová, K. Poklop, V. Matějcová, J.
Pelán, J. Tomanová, M. Bochová, 
V. Burián, V. Dušková, F. Janeček, 
A. Kupcová, J. Srbová, L. Taxová, 

M. Zugárková, M. Kmochová, F. Ryska,
D. Kadlecová, J. Kladivo, K. Holý, 

Z. Heská, K. Kovařovic, F. Tomeček, 
V. Černá, M. Chomátová, L. Jetmarová,

J. Mazánek, A. Vacíková, V. Uher, 
Z. Čandová.

ze dne 19. 5. 1999
souhlasila
● s uzavřením smluv o dílo
- s firmou Sirio na opravu el. instalace ve
školní budově Pražačka
- s firmou MH Servis na rekonstrukci systé-
mu ústřed. vytápění v ZŠ nám. J. z Poděbrad
- s firmou J. I. H. - Ing. Jiří Huptych na re-
konstrukci sport. hřiště v areálu ZŠ Jarov
- s firmou RAR na obnovu fasády žižk. rad-
nice
● s výzvou na veřejnou zakázku na zpracová-
ní projektu pro staveb. povolení - Ošetřova-
telský domov Habrová 2 a se jmenováním
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
● se záměrem předání objektu Nad Ohradou
č. 17/2667 vč. poz. č. 2183/14, 2183/15,
2183/13 do užívání org. Sportovní a rekreač-
ní areál Pražačka
schválila
● návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo s Do-
pravními stavbami Praha na úpravy nám. W.
Churchilla
vzala na vědomí
● doporučení zdrav. a soc. komise OR M. č.
P-3 ke zvýšení úhrad za pobyt dětí v jeslích
od 1.9.99

ze dne 2. 6. 1999
souhlasila
● s rozborem hospodaření M. č. P-3 za rok 1998
● se snížením rezervy kapitál. výdajů r. 1999
a navýšením rozpočtu běžných výdajů
- odd. Správa ve výši 271 000 Kč na úpravu
budovy Seifertova 51
- odd. Kultura ve výši 55 000 Kč na opravu
střechy Žižk. divadla
- a rozpočtu kapitál. výdajů odd. Školství ve
výši 255 000 Kč
● s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování
projektu rekonstrukce budovy Seifertova 51
● s poskytnutím zpětného čerpání byt. druž-
stvům ve výši 8 984 297,40 Kč z fondu pro
podporu údržby privatiz. obyt. domů
● s poskytnutím daru z podpůrného fondu na
Festival nejmladších klavíristů a náhrobek
A. Poppera
● se zápisem V. Fleischhanse do Knihy cti
M.č. P-3
schválila
● navýšení rozpočtu běžných výdajů r. 1999
odd. Správa ve výši 248 400 Kč na úhradu
pošt. dávek státní sociál. podpory
● zřízení odtah. parkoviště Jarov sloužící

k odtahům nařízeným TSK hl.m. Prahy a Po-
licií ČR ze Žižkova a Vinohrad
vzala na vědomí
● předložený rozbor hospodaření M.č.
Praha 3 za 1. čtvrtletí
● rozdělení fin. prostředků správní radou so-
ciál. fondu Obv. svazu tělesně postižených,
Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Atriu,
Ústavu sociální péče hl. m. Prahy, spol. Pra-
gouniversa, na letní tábory pro děti ze sociál-
ně slabých rodin
● doporučení spr. rady fondu obnovy na po-
skytnutí návrat. půjček pro opravy a rekon-
strukce domů v M.č. P-3
● usnesení rady Zastupit. hl. m. Prahy k výši
zákl. nájemného od 1. 7. 99 do 30. 6. 2000
v domech M.č. P-3
● volné nebyt. prostory: Prokopovo n. 9/175-
61,40 m2, Baranova 28/1517-45, 67 m2, Ro-
háčova 90/1628-49,39 m2, Roháčova 90/410-
216,32 m2, Roháčova 38/266-437,27 m2,
Prokopovo nám. 9/175-47,70 m2, Soběslav-
ská 35/2257 m2

● dopis MZ ČR a odpověď zdrav. rady k pri-
vatizaci zdrav. zařízení v M.č. P-3
● doporučení ekolog. fondu M.č. P-3 na po-
skytnutí příspěvku pro Ústav na ochranu zví-
řat a ČSOP Koniklec

ze dne 16. 6. 1999
schválila
● navýšení rozpočtu běžných výdajů r. 1999
odd. Sociální péče ve výši 100 000 - dotace
na podporu protidrogové politiky
vzala na vědomí
● zprávy komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejných obchodních soutěžích
na opravu oken v MŠ Libická, na rekonstruk-
ci ZTI v MŠ Koněvova, na opravu oken
v ZUŠ Štítného, na zpracování projektu pro
stavební povolení - Ošetřovatelský domov
Habrová a souhlasí s výběrem nabídek
● záměr řešení situace prvoligového fotbalo-
vého klubu Viktoria Žižkov
jmenovala
● MUDr. Marka Zemana členem komise pro
výchovu a vzdělávání OR M. č. Praha 3
zrušila
● usnesení OR M. č. Praha 3 ze dne 23. 9.
1998 k projektu Expozice Praha 1900 - 2000
a souhlasí se zrušením projektu z důvodu od-
stoupení autora od projektu
● zprávu pracovní skupiny o průběhu připo-
mínkovaného řízení k mandátní smlouvě me-
zi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3

Obvodní rada 

Dne 17. června 1999
Souhlasilo s navýšením celkového objemu rozpočtu r. 1999 - finanční dar ve výši 250 000
Kč pro společnost Člověk v tísni na konto SOS Kosovo. Vzalo na vědomí rezignaci prof.
ing. J. Segera, CSc. na funkci člena Prezidia nadace Spolek pro postavení pomníku W.
Churchilla a zvolilo S. A. Leslieho a dr. Z. M. Wernera za členy Prezidia nadace. Vzalo
na vědomí informaci o finanční situaci nadace Spolek pro postavení pomníku W.
Churchilla a souhlasilo s poskytnutím překlenovací půjčky ve výši 1 mil. Kč. Schválilo
rozbor hospodaření M. č. Praha 3 za rok 1998. Schválilo navýšení rozpočtu běžných
výdajů odd. Kultura ve výši 140 000 Kč z fondu rozvoje a rezerv (na Vinohradské
slavnosti a vklad do Nadačního fondu Rychlé šípy J. Foglara). Schválilo snížení rezervy
kapitálových výdajů r. 1999 a navýšení rozpočtu běžných výdajů odd. Správa ve výši 271
000 Kč (úprava budovy Seifertova 51). Schválilo snížení rezervy kapitálových výdajů
a navýšení rozpočtu běžných výdajů odd. Kultura ve výši 55 000 Kč (oprava střechy
Žižkovského divadla). Souhlasilo se záměrem prodeje id. 1/2 byt. domu čp. 611
s pozemky č. 1024 a 1025, Táboritská 8, k. ú. Žižkov. Souhlasilo se záměrem prodeje
nájemního rod. domku čp. 2112 s pozemky č. 3813 a 3812, Šrobárova 73, k. ú.
Vinohrady. Souhlasilo s prodejem id. 1/2 bytového domu čp. 1791 s pozemky č. 4063
a 4064, Biskupcova 19, k. ú. Žižkov. Souhlasilo s prodejem id. 1/3 bytového domu čp.
1058 s pozemkem č. 1041, Bořivojova 36, k. ú. Žižkov. Žádalo Zastupitelstvo hl. m.
Prahy o svěření části pozemku č. 2182/18, Kunešova 6, k. ú. Žižkov. Vzalo na vědomí
zprávu o využití mateřských škol v M. č. Praha 3 a zrušilo MŠ Habrová k 30. 6. 1999.
Schválilo vyřazení 8 bytových domů s pozemky z privatizace bytového fondu, jejich
privatizace bude nahrazena prodejem bytů a nebyt. prostor v domech Kunešova 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18. Schválilo zásady při prodeji byt. domů s pozemky ve vlastnictví hl. m.
Prahy svěřených M. č. Praha 3. Schválilo záměr prodeje byt. domů s pozemky zařazených
do II. etapy privatizace byt. fondu. Souhlasilo s bezúplatným převodem zdravot. zařízení
v k. ú. Žižkov a v k. ú. Vinohrady na obec hl. m. Praha - M. č. Praha 3. Schválilo finanční
příspěvky ze sociálního fondu pro Obv. svaz tělesně postižených, na letní tábory pro děti
ze sociálně slabých rodin, pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, pro Atrium,
Pragouniversa, Armádu spásy a Nadaci Bona. Schválilo finanční příspěvky z podpůrného
fondu pro Collegium Musica Sacra, Klub fotografů Žižkov, Český svaz bojovníků za
svobodu, SK ZŠ Jeseniova, 36. středisko Junáka, Farní úřad sv. Rocha, Profile Agency
Prag, Festival integrace Slunce, SUKUS a Svaz Slováků v ČR. Schválilo finanční
příspěvek z ekologického fondu pro Ústav na ochranu zvířat a ČSOP Koniklec. Schválilo
poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů v M. č. Praha 3 z fondu
obnovy. Schválilo poskytnutí zpětného čerpání byt. družstvům z fondu pro podporu
údržby privatizovaných obyt. domů. Zřídilo Nadační fond Rychlé šípy J. Foglara
a souhlasí se vkladem zřizovatele ve výši 10 000 Kč. Schválilo snížení rezervy
kapitálových výdajů a navýšení rozpočtu kapitálových výdajů r. 1999 odd. Bydlení,
komunální služby a územní rozvoj ve výši 250 000 Kč na zřízení odtahového parkoviště
Jarov. Souhlasilo se změnou objemu rozpočtu příjmů i výdajů r. 1999 bez Třídy 8 -
Financování (rozdíl Třídy 8 - 14 333 000 Kč) podle nových rozpočtových pravidel.(Usnesení jsou uvedena v pořadí, v jakém byla projednáváana)

Příští zasedání Obvodního zastupitelstva bude 16. 9. 1999.

Obvodní zastupitelstvo

V úvodu zasedání Obvodního zastupitelstva 17. 6. byl „Za dlouhodobou úspěšnou spolu-
práci s M.č. Praha 3“ slavnostně udělen Čestný odznak Obvodní rady M.č. Praha 3 ing. Jo-
sefu Kocourkovi, který již přes 20 let spolehlivě zajišťuje stenografický přepis jednání na-
šeho zastupitelstva. Toto ocenění spolu s grafickým listem mu osobně předal starosta Milan
Český a zdůraznil, že se uděluje občanům, kteří svým působením v nejrůznějších oblastech
výborně reprezentují naši městskou část a tím přispívají k jejímu dobrému jménu.

Eva Horníčková, foto J. Dostál

Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o nových stavbách většího rozsahu na na-
šem obvodu. Tentokrát se to týká spíše „Vinohraďáků“, a to v oblasti kolem stanice metra
Flora. Nejrozpracovanější akce je stavba administrativního centra a pětihvězdičkového
hotelu „LUXEMBOURG-PLAZA“, a to na soukromých pozemcích, na kterých v součas-
nosti stojí vyhořelé garáže v Sudoměřské ulici. Přes ulici Jičínskou jsou další soukromé
pozemky, na které je rozpracována architektonicko-urbanistická studie komplexu
„FLORA SEN“ - obchodní a kancelářské prostory včetně podzemních garáží čítající přes
1000 stání. Ovšem rozpracovanost tohoto projektu je ze všech nejmenší. Poslední akcí je
polyfunkční bytový komplex „FLORA“, a to na pozemcích okolo Vinohradských vodoje-
mů. Tyto pozemky jsou vlastnictvím obce hlavního města Praha. Je to kombinovaná vý-
stavba bytů, nebytových prostor a kanceláří. Samozřejmostí jsou i podzemní garáže o ka-
pacitě cca 500 míst. Ptáte se, jaký je přínos pro Městskou část Praha 3? Je to především
nabídka nových bytů a rozšíření obchodní sítě, v neposlední řadě také řešení tzv. dopravy
v klidu, což je parkování na ulicích, které jsou již velmi přeplněné. O dalším vývoji všech
akcí vás budu informovat. Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty

Ti z obyvatel Prahy 3, kteří chodí kolem nově zrekonstruovaných domů s novými nástav-
bami v Kunešově 2-18, si asi kladou otázku, proč jsou nové byty stále ještě prázdné. Od-
pověď je velmi jednoduchá. Obv. zastupitelstvo M.č. Praha 3 rozhodlo o prodeji jak no-
vých, tak starších bytů, ale i nebytových prostor - garáží dle zák. 72/94 Sb. V podmínkách
pro prodej je uvedeno, že nové byty a garáže se budou prodávat výběrovým řízením tomu
účastníkovi, který nabídne nejvyšší částku za m2 plochy. Na tak opravdu krásném místě,
jakým Kunešova ul. je, je výběrové řízení na hezký byt namístě. U starších bytů, v nichž
jejich nájemci bydlí (někteří již 20 a více let), se snažíme vyjít vstříc těmto nájemcům při
koupi bytu a umožnit určité slevy z odhadní ceny za m2. V době, kdy v domech např.
ve Chvalově ul. si nájemníci kupují byty za 16-18 000/m2, usilujeme opravdu upřímně
o to, aby slevami bylo zohledněno, že se jedná o panelový dům, a aby koupi bytu učinila
právě těmito slevami reálnou. Celá procedura prodeje ale podléhá schválení Rady a Za-
stupitelstva hl. m. Prahy, a proto není v našich silách ji více urychlit. Problémem ve
schvalovacím řízení jsou právě ty slevy, které chceme pro svoje občany prosadit. V pravi-
dlech ZHMP se totiž o slevách nehovoří, a bude proto stát opravdu velké úsilí o důležitos-
ti slev z odhadní ceny radní hl. m. Prahy přesvědčit. Věřím, že se to podaří, protože další
fáze realizace prodeje těchto obsazených bytů beze slev by dle mého názoru nebyla nejš-
ťastnější. Abychom byli společně tento projekt schopni uskutečnit, chci ještě zdůraznit, že
jsme jednáním se stavebními spořitelnami zajistili možnost úvěrů ze stavebního spoření
všem zájemcům o koupi bytu bez věkového omezení. V době, kdy se nájemné k 1. 7. 99
zvedá o 9,3 %, lze při vhodném splátkovém kalendáři docílit výše měsíčních splátek
v cca 2násobku výše současného měsíčního nájemného. Pokud se podaří Radu hl. m. Pra-
hy přesvědčit o správnosti způsobu slev u prodávaných obsazených bytů jejich nájem-
cům, chci věřit, že velká část se jich pro koupi za těchto výhodných podmínek rozhodne
a sami si potom ověří, že bydlet ve svém, navíc pěkně zrekonstruovaném bytě, není vůbec
špatné. Prodeje bytů v Kunešově ulici samozřejmě nemají „vydělat“ peníze na provoz
Městské části Praha 3, ale získané prostředky budou použity na podobné investice. A pro-
to by tak krásně zrekonstruovaný dům, jakým je ten v Kunešově ulici, nemusel být po-
slední. Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Integrační Centrum Zahrada v Praze 3 otevřelo v poslední době své brány pro širší veřej-
nost hned dvakrát. V dubnu uspořádalo Jarní slavnost pro děti k jejich červnovému svát-
ku. Všichni si mohli prohlédnout Zahradu z koňského hřbetu, vybrat si ze soutěží a her,
shlédnout představení divadla Buchty a loutky (obr.) a při tom všem si smlsnout na dobrůt-
kách. Koho přemohla únava, mohl si oddychnout v indiánském típí, komu energie přebý-
vala, proskákal zbytek odpoledne v nafukovacím stanu. V davu rozjásaných dětí už nikdo
nepoznal, kdo má handicap a kdo ne. Všechny byly stejné - trochu rozpustilé, ale šťastné.
V červnu naopak přijali již popáté pozvání pod jedlý kaštan v Zahradě její podporova-
telé a přátelé. Tento kaštan, jakož i mnozí přizvaní hosté, se stal svědkem udělování titulů
Amicus Magnus Integralis (titul přechází na prvorozeného syna a je spojen s mnohými
privilegii) těm, kteří se spolupodílejí na tom, že toto zařízení může poskytovat péči dětem
s nejrůznějším handicapem na opravdu mimořádné úrovni. Patří k nim kromě naší radni-
ce především Česká spořitelna, Velkopopovický pivovar, pojišťovna Allianz a Wüstenrot.
A vůně žižkovské pákistánské kuchyně, piáno mistra Hoška, šansony paní Balejové i cel-
ková slavnostní nálada k sobě náramně dobře pasovaly. G. Zdražilová a JD

Je‰tû ke Kune‰ovû ulici

Velké stavby budoucnosti

Udûlení âestného odznaku

Pozvání do Zahrady



6/99 Strana 3

Jaroslav Tomsa, který k nám přesídlil
z Holešovic, má v „branži“ bohaté zku-
šenosti - od r. 1968 byl vedoucím kas-
kadérské skupiny ve FS Barrandov.
Trénoval box ve Finsku, hrál v několika
rolích v Evropě, na Kubě i na poušti
v Turkménii. Do filmu „Pěsti ve tmě“
připravil např. herce M. Vašuta na boxer-
ská utkání, spolupracoval asi na 400 fil-
mech. V roce 1990 založil s L. Lahodou,
bývalým reprezentantem ve volném sty-
lu, agenturu filmových kaskadérů
FILMKA, jako pokračování skupiny kas-
kadérů z Barrandova.
● Jak to vlastně všechno začalo?
Režisér Balík si v roce 1961 vybral do
filmu Blbec z Xenemünde skupinu špič-
kových sportovců. Profese kaskadér ještě
nebyla, vše se jelo natvrdo. Já jsem tehdy
závodně boxoval a dělal trenéra, pral
jsem se i za barvy Slavoje Žižkov. Při na-
táčení filmu Limonádový Joe v roce
1963, pro který postavili na Barrandově
westernovou vesničku, vznikla i naše
skupina. Pak jsme v srpnu 1968 v Davli
natáčeli s Američany Most u Remagenu,
kde jezdily americké a německé tanky.
A od Prahy už přijížděly ty ruské, opra-
vdové... Povolení k dotočení filmu sice producenti získali, ale ra-
ději ho dokončili v Itálii. Další film Na západní frontě klid podle
Remarqua se odehrával v Mostě, který byl tehdy na odpis. To bylo
pro filmaře město zaslíbené, točila se spousta válečných filmů ja-
ko např. Stalingrad. 
● A na čem pracujete dnes?
V přípravě je americký akční film - pohádka. Kluci se vrátili z na-
táčení italského filmu Ponorka na Maltě, další zakázkou je Agent
007. Anglický koordinátor (režisér akčních scén), kterého známe
z Titanicu, si přímo naše kluky vyžádal. Předtím s nimi ještě stihl
oskarový Zachraňte vojína Ryana od Spielberga.
● Z jakých sportů a v jakém věku ti „vaši kluci“ přicházejí?
Hlavně z karate a juda. Máme kluky tak od 20 do 40 let, ale i ty,
co se mnou začínali u „Limonádníka“. Když je třeba, aby někdo
starší spadl ze schodů, tak klidně šáhneme i po tom 60letém...
Např. Zdeněk Srstka - ten se mnou byl od začátku. On byl vzpě-
rač, olympionik, zápasník, chodil na box a jeho vizáž, ta se prodá-
vá sama. Dnes už dělá jiné věci, ale dokáže sebou „švihnout“ taky.
Hlavní je fyzická zdatnost, každý dělá nějaký sport. U nás se pak

1x týdně pracuje na filmovém podání scé-
ny s pády z různých pozic a výšek.
● A co ženy kaskadérky?
Ty mají bohužel největší profesní „úmrt-
nost“. Odcházejí k rodině, manžel to za-
káže... Naše Hanka Dvorská, původem
gymnastka, to je železná žena, byť útlá.
Dělá to už dlouho a při dvou dětech a jak
se říká, „chodí líp po rukou než po no-
hou“.
● Koho jste vy sám dubloval?
Dřív jsme nemohli jezdit ven, tak jsem
dubloval české herce - Šlitra, Řehoře, Lu-
kavského, taky Gotta ve filmu Hvězda
padá vzhůru. Letěl jsem místo něj ze
schodů v Muzeu na Václaváku, za Zed-
níčka jsem zase padal 20 metrů z plyno-
vého potrubí.
● A teď už k Titanicu, jak jste se k ně-
mu dostali?
V roce 1991 přijeli na Barrandov natáčet
film Mladý Indiana Jones s tím, že máme
dobré kaskadéry. Když pak koordinátor
Simon Crane sháněl lidi do Titanicu, vě-
děl, kam pro ně „šáhnout“ - odletělo jich
dvanáct. Jeden z nich, 33letý Martin Hub,
hrál dokonce ve scéně, kde ho s dítětem
v náručí zahltil obrovský proud vody. Ze

scénáře jsme znali požadavky, zaměřili jsme se proto na bazén
v Podolí a lom v „Americe“. Jednou týdně se trénovaly skoky
a nekoordinované pády. V Podolí jsme měli 5metrovou nástavbu
a padali z 15metrové výšky. Natáčet do Mexika, kde byl ve studiu
obrovský bazén s celým Titanicem, odjeli ti nejlepší - vždyť tam
byly pády i z 30 metrů.
● Ty se asi nedaly opakovat mockrát...
Záběry, kde něco vybouchlo, bralo najednou 10 kamer, aby se to
dalo sestříhat. Ale scény s pády se opakovaly. V extrémních výš-
kách vypomáhala technika - pádová brzda, která kaskadéry přidr-
žovala, u nejhorších pádů se používaly figuríny. Jednou při natá-
čení pustili dovnitř tuny vody, které utrhly schodiště. Ucpal se
východ a hladina stoupala výš a výš. Byl tam i Martin Hub a prý
si říkal, že když tam zůstane, tak ho snad zase proberou. Celkem
točili asi 2 měsíce ve studené vodě, odpočinout si šli do bazénu
s teplou... Režisér Cameron lidi vybízel, aby dali maximální vý-
kon, neváhal skočit do vody a vysvětlit, co a jak. Po natáčení řekl
přede všemi, že se loučí s českými kaskadéry. To pro nás bylo to
nejvyšší ocenění...              Povídala si Stáňa Peričová

Krásné náměstí Jiřího z Poděbrad bývá svědkem rozličných akcí. Zatím
poprvé ve své historii bylo přejmenováno, i když jen na jeden den.
Důvod této akce se udál přesně před 10 lety v Číně - 15. 4. 89 zde zemřel
zastánce reforem Chu Jao-pang, bývalý šéf komunistické strany. Pietní
shromáždění se změnilo v prodemokratický mítink, protesty se později
přesunuly na náměstí Tchien-an-men. Následný pohřeb přerostl v téměř
půlmilionovou demonstraci, jejíž účastníci požadovali politické reformy.
Na Náměstí nebeského klidu v Pekingu byla vztyčena „Bohyně demokra-
cie“, socha, kterou narychlo vytvořili studenti. A v noci z 3. na 4. 6. již pro-
ti demonstrantům v přilehlých ulicích i na náměstí brutálně zasáhly tanky
a obrněné vozy. Oběti se odhadovaly podle čínského červeného kříže na
dva a půl tisíce mrtvých, tisíce těžce zraněných a přes 100 000 zatčených.
Svět tehdy doslova šokovala fotografie člověka stojícího před 35 jedoucími
tanky.
Amnesty International (AI) využila prostor nám. Jiřího z Poděbrad ke
vzpomínkové akci, nad kterou převzal záštitu P. Uhl. V pátek 4. 6. proběhla
od 18 h v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně mše za oběti - zpívala Z. Jehlič-
ková, sólistka Stání opery a hrál zde i cellista D. Reichert. Herečka Táňa

Fischerová pak kolem 19. hodiny odhalila nápis s novým názvem náměstí a tím provedla jeho symbolické přejmenování. Přečetla také úryv-
ky z dopisů mezi dcerou a otcem v období hladovky v roce 1989. Marian Zajíček, předseda AI v Praze, návštěvníkům akce prozradil, že
k přejmenování došlo i v dalších městech. Vzpomínkový večer doplnili i muzikanti V. Merta, Z. Navarová a I. Gutiérrez, S. Karásek a J. Bu-
rian. Současně probíhalo hromadné psaní apelů za propuštění vězňů svědomí (dnes je podle AI ve vězení ještě 241 účastníků demonstrací),
podpisování petic AI, ochutnávka čaje a výstava fotografií z demonstrací v Číně. Text a foto Stáňa Peričová

Na náv‰tûvû u ... kaskadéra Jaroslava Tomsy

„Jifiák“ aneb Námûstí nebeského klidu

I fyzicky zdatný Belmondo nedělal sám všechny filmové scény, producent by strachy asi zešedivěl. Zastoupil ho kaskadér,
který za něj padal, skákal i lítal do vzduchu. Že to umí dobře i ti naši, to předvedli ve slavném Cameronově Titanicu.

V rámci úsilí o další zkvalitňování služeb provedla v květnu Česká pošta - pošta Praha 3 zákaznický prů-
zkum zaměřený tentokrát na kvalitu doručování listovních a peněžních zásilek na území Prahy 3.
Na otázku Jak jste spokojeni s kvalitou doručování? odpovědělo v písemné anketě 968 adresátů - 788 domácností a 180 firem (celkem
osloveno 2360 adresátů) takto: spokojenost, ocenění - 92 %, přiznaný nezájem, nepřemýšleli - 1,5 %, kritické výhrady a podněty - 6,5 %.
Vedení pošty Praha 3, též jménem „svých“ doručovatelů, děkuje za vznesené výhrady i za převažující vyjádření spokojenosti a ocenění
služeb listovních doručovatelů respondentům průzkumu a všem zákazníkům, kteří se svými podněty podílejí na potřebné zákaznické kon-
trole a touto důležitou „zpětnou vazbou“ přispívají ke zkvalitňování doručovací služby České pošty.
Nejčastější výhrady a připomínky zákazníků (respondentů průzkumu) a stanoviska pošty k nim:
● Doručovatel nezazvoní na adresáta při doručování zásilky „na podpis“ a pouze vhodí do schránky oznámení o uložení zásilky na poš-
tě, ačkoliv adresát je doma (výhrada 4,1 % respondentů průzkumu). Jsou-li na straně adresáta vytvořeny základní technické podmínky
pro řádné doručování (tj. fungující označený zvonek, řádné označení schránky, dveří bytu, ve vícepodlažních domech adresát uveden
v seznamu nájemníků s údajem o poschodí, dostatečné osvětlení prostor domu) a byl-li adresát schopen zásilku převzít, jde jednoznačně
o nesprávný postup doručovatele. Zákazníky žádáme, aby tato případná pochybení listovního doručovatele pokud možno bez odkladu
oznámili poště Praha 3 na tel. 671 962 67 (při pochybení doručovatele balíků poště Praha 3 na tel. 810 165 62).
● Přemíra reklamních tiskovin ve schránkách a možná rizika s tím spojená - obtížné vkládání a možnost ztráty (odcizení) „důležitějších“
zásilek, informace zlodějům, nepořádek v domě atd. (upozornění 1,5 % respondentů průzkumu). Česká pošta je dnes pouze jedním z ně-
kolika distributorů reklamních tiskovin, novin a časopisů. Doručovatelé České pošty (na rozdíl od většiny dalších distributorů) respektují dis-
pozici adresáta, tj. nevkládají reklamní tiskoviny do schránek, na nichž je zřetelně vyznačeno, že adresát si jejich doručování nepřeje. Řešením
ze strany zákazníka je též umístění větší schránky. Domovní schránky o rozměrech 325x238x60 mm lze zakoupit na každé pražské poště.
Česká pošta - pošta Praha 3 má zájem na informovanosti zákazníků a na posilování mechanismů účinné zákaznické kontroly. Připomín-
ky, dotazy a podněty k službám listovních doručovatelů můžete i nadále směřovat vedoucím listovní dodejny pošty Praha 3 - tel. 671 962
67, příp. na 671 962 58 a písemně na adresu Česká pošta s.p., pošta Praha 3, kontrolor pošt. provozu, Olšanská 9, 130 00, Praha 3.
K těmto účelům slouží také celopražský Poštovní telefonní servis, tel. 610 04444.

Tomáš Roubal, kontrolor pošt. provozu, Česká pošta s.p., pošta P-3

Chceme krátce reagovat na článek uveřej-
něný v květnovém čísle RN s názvem Jak
efektivně pomáhat seniorům?, pod kterým
byl podepsán Výbor Svazu důchodců Prahy 3. Článek nás překva-
pil. Výsledkem mého asi hodinového povídání s Výborem Svazu
důchodců Prahy 3 někdy na počátku května bylo konstatování, že
přes rozdílné názory na řadu věcí budeme spolupracovat, alespoň
tak, že se budeme vzájemně informovat o akcích, které pořádáme.
Opakovaně a při mnoha příležitostech jsme zdůrazňovali, že si prá-
ce Svazu důchodců Prahy 3 velmi vážíme, těší nás, že na jejich ak-
ce dochází mnoho seniorů, naši úctu si zasluhuje i to, že veškeré
aktivity dělají zdarma, dobrovolně. My jsme však jiná organizace,

vycházíme z jiných předpokladů, pracuje-
me jiným způsobem. Chceme ale spolu-
pracovat s každým, kdo je schopen akcep-

tovat odlišné pohledy na věc. Myslím si, že rozdílný přístup k věci
mezi OS Remedium Praha a Svazem důchodců Prahy 3 jsme
schopni si vysvětlit sami, bez toho, abychom zatěžovali naším
vcelku banálním nedorozuměním veřejnost. Nakonec - budete-li
chtít, můžete si udělat sami obrázek o tom, co a jak která organiza-
ce dělá. Pozvánka na naše další akce je na jiném místě tohoto čísla
RN. A zveme na ně i členy Výboru Svazu důchodců Prahy 3! Rádi
vám sdělíme veškeré údaje o našem sdružení a jeho činnostech ja-
ko je např. Senior fond. PhDr. M. Kinkor, OS Remedium Praha

Do školní jídelny ZŠ Vlkova se v květnu přišel podívat Pavel N. Matustík, ve-
doucí Agentury školního stravování ze Santa Clarita Valley v USA. Byla mu do-
poručena ministerstvem školství jako jedna z nejlepších v Praze. Protože toto
téma je dnes velmi aktuální, zajímali jsme se o jeho zkušenosti z USA.
A proč se chválí právě „základka“ ve Vlkově? Je tam opravdu na co se dívat - ve světlé
hale s pestrým nábytkem vydávají obědy dámy ve slušivých barevných zástěrkách a čepič-
kách, děti si vybírají ze 2 jídel na magnetickou kartu. Jak nám řekla ředitelka PaedDr.
B. Mardešičová, která zde působí již 3,5 roku, mohou tu pojíst i „mimoškolní“, chodí sem
např. místní policisté. Nahlédli jsme i do speciální II. třídy pro dyslektiky, vybavené spíše
jako veselá herna. Děti si také chodí o přestávce hrát na terasu, která vznikla na střeše
přistavěné jídelny. Na chodbách jsou obrázky, pod nimi pestře pomalované koše, mají tu
i keramickou dílnu. Pro školní rok se sestavují 3 učební plány - jeden pro dyslektiky, dru-
hý pro výborné a třetí pro průměrné žáky (z nízkého sociokulturního prostředí, čímž ne-
jsou myšleni pouze Romové, je v každé třídě max. jeden žák).
A teď už k důvodu návštěvy pana Matustíka na Žižkově... Chtěl jsem se poučit, jak
„jinak“ to děláte v Česku. Ing. L. Věříšová, CSc., referentka pro školní stravování MŠ, mě
pozvala na konferenci do Pardubic. Přednášel jsem o americkém stravovacím systému od
tzv. kindergarten (nepovinné předškolní zařízení pro pětileté, kde je přes 90 % dětí) až po
12. ročník. Výše federálního příspěvku na stravování se určuje každý rok - buď je plná
dotace (jídlo zdarma) nebo částečná dotace. Dotování školního stravování má i další dů-
vody - podporu zemědělství a nabídku levných potravin, tj. vykupování nadbytečných zá-
sob od farmářů a tím i podporu domácího trhu. My dnes zajišťujeme stravování pro
30 škol s 21 000 studenty a 130 zaměstnanci. Sídlíme v Santa Clarita Valley, což je část
okresu Los Angeles a druhý největší školní obvod, má 680 škol! A jelikož závisíme na
tom, kolik studentů je našimi zákazníky, nabízíme taková jídla, která si rádi koupí. Jídel-
níčky s nimi i pravidelně plánujeme.
Jak zjišťujete, zda bude mít dítě jídlo bezplatně? USA stejně jako Česko určuje hladi-
nu chudoby. Příjem kolem 185 % životního minima se kvalifikuje pro bezplatné jídlo ne-
bo se doplácí jen část. Každá školní správa určí, jak vysoké budou doplatky - u nás stojí
oběd 1,75 USD, což je velice slušné. Na začátku roku posíláme přihlášku na stravování,
kde rodiče vyplní výši příjmu. I když to pro vás zní zvláštně, je to založeno na důvěře, nic
se neověřuje. Ročně je ze všech našich studentů neplatících asi 2 200, což není moc.
(V centru LA, kde učila žena, je jich kolem 90 %). Stále víc je také odpoledních družin.
Za svačiny museli rodiče platit, teď je to zkušebně dotováno federální vládou.
- K tomu podotkla B. Mardešičová: „Pro mě je moc zajímavé, o čem p. Matustík hovoří.
Tady totiž stále panuje přesvědčení, že dotování školního stravování je jen u nás a že to je
tzv. socialistický výdobytek...“ - P. Matustík odpovídá: Víte, v USA někteří rodiče dost
těžce pracují a nemají čas připravit dětem jídlo. Ověřilo se, že školní stravování, i když
dotované, vyjde ve svém důsledku vlastně levněji. V obrovském rozpočtu USA stojí jen
6 miliard dolarů, což je malé procento. Báječné je, že se obě vedoucí politické strany
shodly na tom, že školní stravování je velmi důležité.

ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL

V neděli 6. června se přišly již po-
sedmé děti z Prahy 3 na vrch sv.
Kříže pobavit a zasoutěžit si o za-
jímavé a hodnotné ceny. K jejich
svátku jim za všechny organizáto-
ry popřála zástupkyně starosty Mi-
lena Kozumplíková, hudební ná-
plň zajistila známá skupina
Mustangové a kouzla předvedl na-
dšeným divákům opravdový kou-
zelník. Mlsalové si také přišli na
své. Rozdávaly se sladké odměny
a všem k chuti přišla i dobrá zmrz-
lina. O příjemnou pohodu se celé
odpoledne staral i neúnavný, sym-
patický moderátor a herec Vlasti-
mil Korec, který na sebe prozradil,
že je rád všude, kde je veselo,
a proto je dnes právě zde!

Text a foto Eva Horníčková

Pro výsledky své práce si jistě zaslouží pochvalu Fakultní základní škola v Praze 3 na
Havlíčkově náměstí. Dobrou zkušenost zde mají s rozdělováním dětí na základě psycho-
logických testů před zahájením školní docházky. Takto jsou vybíráni žáci pro
třídu A s menším počtem žáků a výukou cizího jazyka již od 1. třídy. V každém ročníku
prvního stupně se také otevírá třída pro romské děti, přizpůsobená jejich potřebám inten-
zivnější výuky češtiny, zálibě v hudbě a temperamentu. Dokladem mimořádně dobrého
výsledku práce učitelů a žáků výběrové třídy 5. A je letošní přijetí 6 žáků ke studiu na
osmiletých gymnáziích. Žáci zde obstáli v přijímacích testech v silné konkurenci. Napří-
klad gymnázium na Sladkovského nám., kam byli přijati 3 žáci z uvedené výběrové třídy,
otevírá pro následující školní rok pouze jednu třídu a počet uchazečů byl 6krát vyšší než
počet přijatých. Je třeba proto vyzvednout jak zásluhu třídní učitelky, která třídu učila od
první do čtvrté třídy, tak i učitelů češtiny a matematiky v páté třídě.

Věra Beránková

Po‰ta Praha 3 informuje a dûkuje

Není ‰kola jako ‰kola

V úterý 1. 6. 1999 ve 14 hodin se v KVS Trojka konalo slavnostní vyhlášení
výsledků této soutěže
Literární soutěž
I. KATEGORIE Čestné uznání: J. Obadálek  - Kůň, ZŠ Jeseniova - 2. tř.,  A. Jakubáčová
- Koťata,  ZŠ Jarov  - 5.  tř., 3.  cena: M. Loutocký - Můj  mimozemšťan Pepa, ZŠ Jarov - 5.
tř., 2. cena: A. Mašková - O stříbrném Bleskovi, ZŠ Perunova - 5. tř., 1. cena: T. Džadoň -
Proměny - chlapem snadno a rychle, ZŠ nám. Barikád - 5. tř.
II.  KATEGORIE  Čestné  uznání:  J.  Žlábek  -  Soubor  básní, ZŠ Pražačka - 8. tř., V. Fit-
zová  - Slzy, Probuzení, ZŠ nám. Barikád - 9. tř., 3. cena: M. Pospíšil - Zimní den, ZŠ Jeseni-
ova - 7. tř., V. Humhejová - Vzpomínka na prázdninový den, ZŠ Jeseniova - 7. tř., K. Jačko-
vá  - Zázračný kout, ZŠ  Jeseniova - 8. tř.,  2. cena: J. Tvrdík - Vzkaz mým spolužákům, ZŠ
Jeseniova - 9. tř., M. Konečný - Můj svět, ZŠ  Jeseniova - 9. tř., J.  Žaludová - Oslava života,
ZŠ nám. J.  z Lobkovic - 9. tř., 1.  cena: V. Haeringová - Slovo proměny,  ZŠ nám.  Barikád
-  9.  tř.,  M. Dufková, M. Houšková - Julie - nezlob se Romeo!, ZjŠ Lupáčova - 8. tř.
Výtvarná soutěž
I. KATEGORIE Čestné uznání: P. Koten - Kostelíček, ZŠ Jarov, V. Hamplová - Nehoda
při mrskačce, ZŠ J. z Poděbrad, 3. cena: M. Kalista - Co si vezmu na pustý ostrov, ZŠ J.
z Poděbrad, 2. cena: J. Kociánová - Čarodejnice, ZŠ Jarov,  1. cena: S. Volná -  Kráska
a zvíře, ZŠ Jarov
II.  KATEGORIE 
Čestné  uznání: D.   Bareš -  Krajina v bouři, ZŠ Vlkova  -  6.  tř.,  K.  Čtrnáctá  -  Na  bri-
gádě  u koní, ZŠ J. z Poděbrad - 6. tř., D. Prajzler  - Kosovo, ZŠ J. z Poděbrad - 6. tř., J. Sla-
víková - Pomocí  zvířat vyjádřen mír  mezi lidmi jiné rasy  a národností,  ZŠ Jeseniova  - 9.
tř., M.  Fořtová - První skok,  ZjŠ Lupáčova,  3. cena:  M. Vítková  - Můj  kamarád, ZŠ J.
z Poděbrad  -  6.  tř.,  2.  cena:  M.  Blahut  -  Bez  názvu, ZŠ Jeseniova - 6. tř., 
1. cena:  K. Tomášková - Londýn, ZjŠ Lupáčova - 7. tř.

Mgr. Helena Vavrušková, vedoucí odd. kultury

Takov˘ je mÛj svût 98/99

Dûtsk˘ den

Do diskuse ...

Naši kaskadéři před modelem Titanicu
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Potkáváme se s nimi v samoobsluze, na ulici či na procházce parkem. Docela obyčejní
penzisté. Žijí v našem městě, v našich ulicích. Jen málokterého z nás však napadne, že to
tak docela obyčejní důchodci nemusí být.

Jedním z nich je i VILÉM FLEISCHHANS, který 31. července
oslaví osmdesáté narozeniny. Jeho jméno už asi neprozradí dneš-
ní generaci o velkém sportovním talentu tolik, jako novinové vý-
střižky nalepené do velkých alb. Zalistujme tedy stránkami
s uchovanými články a krátkými zprávami, abychom si přiblížili
sportovní kariéru muže, který se stal v době protektorátu mistrem
Čech a ozdobou rohovnických klání. Boxerskou kariéru začal Vi-
lém Fleischhans v Dělnickém SK. Tehdy nevážil ani padesát kilo-
gramů a vzhledem ke své výšce vypadal značně neduživě. Brzy
se však objevil jeho talent a nezměrná vůle po vítězství. Prvních
úspěchů dosáhl mezi nováčky a jako ještě nehotový junior pře-
stoupil do Boxing Clubu Praha. České Slovo o něm v roce 1941
napsalo: „V BC Praha měl o boxerskou výchovu postaráno. Zde

bylo přihlíženo k jeho inteligenci, rychlosti i technickým schopnostem a trening podle toho
vyměřen. Během dvou let se Fleischhans vypracoval na jednu z našich nejlepších lehkých
a později welterových vah.“
Z novinových zpráv se dozvídáme i to, že v té době Fleischhans pracuje jako skladník ve
Waldesově továrně. V nepřeberném množství výstřižků, oslavujících jeho technický a přitom
razantní box, se v roce 1940 dočteme, že „nejlepší utkání bylo Jodas - Fleischhans ve welte-
ru. Oba byli skvělí, ale Fleischhans přece dominoval. Roste nám v něm výborný represen-
tant. Jen to ‘utírání nosu rukavicí’ by si měl odpustit. Připomíná to příliš ringového clowna
Maxe Baera. Je to snad špatný vliv z filmu, kde to Baer dělal, a v Americe se to líbilo?“
V témže roce se pokoušel Fleischhans přestoupit z BC Praha do ČAK Vinohrady. Vinohrad-
ští mu dokonce našli nové zaměstnání, ale Boxing Club se nerad loučil s borcem, který vybo-
joval několik desítek vynikajících vítězství, z nichž mnoho bylo k.o.
Zajímavé jsou také informace o divácké kulise na boxerských kláních v době války. Napří-
klad při juniorském amatérském mistrovství Čech přihlíželo bojům v sále Lidového domu na
Žižkově přes pět set diváků, při velkých turnajích nebyla výjimkou vyprodaná Lucerna a tisí-
cové návštěvy. Vraťme se však ke sportovnímu osudu Viléma Fleischhanse. Z přestupu do
ČAK Vinohrady sice sešlo, ale BC Praha si jednoho z našich nejlepších rohovníků stejně ne-
udržel. Fleischhans přestoupil do SK Baťov, kde opět vyboxoval během jednoho a půl roku
množství dalších strhujících zápasů. Po této době se zase vrátil do BC Praha, aby se nakonec
stal od 6. července 1944 profesionálním boxerem. Bylo mu pětadvacet let a začátek v profi-
ringu mu vyšel. V Ostravě vyhrál s velkou převahou už ve třetím kole nad Stokláskem, stejně
tak ve třetím kole v dalším zápase porazil Melkese k.o. V Lucerně za účasti 3000 diváků vy-
bodoval v desátém kole Mareše a následovala dlouhá řada úspěšných zápasů. V listopadu
1944 Národní listy mimo jiné uvedly: „V nedávném pěkném boji Fleischhans-Liška, který
byl zásluhou obou borců nejlepší v českém ringu v posledních letech vůbec, vyhrál zaslouže-
ně Fleischhans na body.“ Skvělou sportovní kariéru jednoho z našich nejlepších rohovníků
ukončily únorové události roku 1948. Nová vládní garnitura neměla pochopení pro profesio-
nální sportovce, a tak Fleischhanse potkal stejný osud jako Josefa Bicana a mnoho dalších...
Závěrem popřejme Vilému Fleischhansovi k nadcházejícím osmdesátým narozeninám
všechno nejlepší! Milan Polák

Praha 3 již dávno vešla ve známost díky nejrůznějším kulturním aktivitám. O tom, že se
zde nezapomíná ani na mladé, začínající výtvarníky, se mohli na počátku června přesvěd-
čit návštěvníci netradiční výstavy uskutečněné v neobvyklém prostředí. Dočasně uvolně-
né nebytové prostory v panelovém domě umožnily umělecké skupině mladých výtvarní-
ků zrealizovat komorní, konfrontační a především první společnou výstavu pod názvem
Vrozená vada. Autoři - absolventi středních výtvarných škol i studenti vysokých škol
s uměleckým zaměřením si říkají Bezpřezutí, čímž reagují na nucené dodržování formál-
ní stránky ukázněnosti na střední škole, jejíž práh může překročit jen člověk v „papu-
čích“. Na svou první vernisáž proto s nadšením mládí vlastním vykročili již bez přezutí
a jejich vystavené obrazy, fotografie i objekty vdechly klasickému paneláku v Lupáčově
ulici alespoň na chvilku duši a obohatily ho o až dosud chybějící myšlenku.

Eva Horníčková, foto D. Dudek

Po celý červen proudily do výstavní síně ATRIA desítky dětí, aby se potěšily a ty
větší již zavzpomínaly na dětství. Na výstavu tam totiž dorazil legendární Krte-
ček s Myškou také legendárního Zdeňka Milera.
Na výstavu s oblíbenými postavičkami se přišly podívat snad všechny mateřské a základ-
ní školy z Prahy 3. Kromě originálů tu byly k vidění „Krtečci“ zapůjčení Krátkým filmem
na videu. Ve středu 9. 6. přišel autor do ATRIA osobně na setkání s 5-6 letými caparty
z MŠ Buková. Vysílaly na něj nepřetržitou
palbu všetečných dotazů - na otázku Kolik
je Krtečkovi a kolik Myšce let pan Miler
odpověděl, že na samotném nápadu začal
pracovat už v roce 1954! První animovaný
film „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“ se
promítal v roce 1956 a pak už pokračovaly
další díly. Ten nejčerstvější „Krtek a ma-
minka“ je o tom, jak zajíček rodil. Z. Miler
k tomu řekl: „Děti vždycky nevědí, jak se
vlastně miminka rodí. Čápi už vyšli z módy,
takže tenhle film se snaží jim to Krteč-
kovým jednoduchým jazykem vysvětlit.“ Že
již 70letý autor ani dnes nezahálí, dobře
vědí také prvnáčci základních škol. Někteří
se totiž učí podle učebnice matematiky
s jeho obrázky. Vždyť také na chválu svých
kresbiček odpověděl: „Dělám to rád a je to
ze srdce. Když kreslím, vždycky přitom
myslím na děti...“

Text a foto Stáňa Peričová

� Dvouletý dobrman, pes, černý s pálením, nekupírované uši - nalezen 11. 6. na Žižkově
� 10měsíční fenka kříženec dobrmana a něm. ovčáka, střední velikost 

- nalezena 4. 6. na Vítkově
� Plavý 8letý šarpej, svéhlavý - nalezen 15. 4. na Vinohradech
� 10měsíční fena kříženec něm. ovčáka střední velikosti - nalezena na Praze 2
� 6měsíční kříženec kokr + pudl + knírač, plavý s černým melírem, stříhaný, kupírovaný

ocas - nalezen 12. 6. na Žižkově
Prosíme, pokud byste poznali psa či jeho majitele, nebo měli zájem stát se náhradním majite-
lem, obraťte se na Psí domov Troja, tel. 855 42 42 nebo na ObÚ tel. 22 116 370.

Blíží se prázdniny a s nimi i spojená invaze Pražáků ven z matičky Prahy. V této době se bohužel také zvětšuje počet psů v psích útulcích.
Mnozí lidé odjedou na dovolenou a problém se svým psem vyřeší tak, že se ho zbaví. Pracovníci Psího domova v Troji denně procházejí
okolní les a obvykle v něm najdou přivázaného psa, občas i krabici s naříkajícími štěňaty. Konec června znamená také vysvědčení a s ním
spojené splnění dětských přání. Mnohdy je to právě koťátko nebo štěňátko. Rodiče, nezapomeňte, že to není hračka, ale že vám přibyl
nový člen domácnosti!!! A to člen zpočátku značně náročný na čas i na lásku. Na chatě či chalupě snadněji přejdete nějakou tu rozkousa-
nou botu, koberec nebo smeták, i loužičky nebudí tolik pohoršení. Nezapomínejte však na to, že se vrátíte do Prahy. Štěně se hned neumí
chovat podle všech pravidel. Naříká, že mu jeho „smečka“ odešla, a neuvědomí si, že se zase vrátí. Nudí se, nudí a utrhne třeba kus tape-
ty, ožvýká rohožku. A po příchodu domů šlápnete do loužičky. To však vysoce převažuje láska a oddanost, kterou vám ten malý tvoreček
nezištně dává. Bohužel mnozí se nedokáží přes „štěněcí období“ přenést, a tak po relativně klidném září přestává v říjnu kapacita psích
útulků stačit. A to především díky lidské nezodpovědnosti. Majitelé předem neuváží, zda budou mít na psa čas, kdo se o něj postará v do-
bě dovolené či nemoci. Zapomínají, že z malé roztomilé kuličky vyroste velký a neskladný „Beethoven“, který se do běžného bytu neho-
dí. Každoroční poprázdninové období znamená pak pro mnoho „živých dárků“ smutný osud. Ti šťastnější skončí v útulcích, ale je třeba si
uvědomit, že sebemodernější zařízení i sebeobětavější personál nemohou dát to nejdůležitější: trvalý domov, lásku a zázemí.
Mnozí z nás sledují televizní zprávy o doslova otřesných případech naprosté absence citu vůči všemu živému - týrání tvorů, kteří se ne-
mohou - a to podtrhuji - sami bránit. Zvířata k nám lidem vzhlížejí s důvěrou, láskou a oddaností, beze lsti a postranních úmyslů, proto-
že jiného nejsou prostě schopna. Vracejme jim tedy stejnou mincí a pokusme se tak vytvořit odvěkou rovnováhu v přírodě. Ta je totiž
velmi důležitá i pro mezilidské vztahy a pro náš vyvážený duchovní vnitřní svět. Uvědomme si, že my všichni, tedy i zvířata kolem nás,
jsme nedílnou součástí zázraku zvaného život. MVDr. Eva Krejbichová, Odbor zeleně a ochrany prostředí

Koncertem fenomenální Jihoafričanky BUSI MHLONGO, pří-
slušnice královského rodu kmene Zuluů, skončila 1. června jarní
část již čtvrtého ročníku world music festivalu United Colours
of Akropolis, který pořádá Junior klub za výrazné podpory naší
Městské části Praha 3, Hl. m. Prahy i Ministerstva kultury ČR
pod záštitou Informačního centra OSN v Praze. I koncerty Na-
tachy Atlas, maďarsko-americké Di Naye Kapelye či naší Idy
Kelarové patřily jednoznačně k tomu nejlepšímu, co letošní jaro
na hudební scéně v Praze přineslo. Na podzim se můžeme těšit
na absolutní hvězdy této hudby - uvítáme mimo jiné první dámu
izraelské písně Chavu Alberstein s americkými The Klezma-
tics i přední skandinávský soubor Rosenberg’s Sjua. Žižkovská
Akropolis tak opět potvrdí své dnes již mezinárodně uznávané
místo na kulturní mapě Evropy.

Jiří Smrček, ředitel Junior klubu, foto I. K. Menčík

V květnu dospěla do finále Žižkovská liga škol v malé kopané. Pri-
mát obhájila ZŠ Chmelnice, 2. skončila ZŠ Chelčického před Havlíč-
kovo n. a dále se umístil FC Jiřák, Real Vlkova, FC Jeseniova, FC Ba-
rikády, Pražačka a FC Slezská. Králem střelců se stal Peňaz
(Chmelnice), 2. byl Marek (Chelčického) a 3. Cimrman (Havlíčkovo
n.). Fotbalisté z Chmelnice úspěšně reprezentovali Prahu 3 na praž-
ském finále, kde obsadili 2. místo. ● Turnaje ve volejbalu probíhaly
podle nových pravidel a úrovní dívky převýšily chlapce. V kat. st. žá-
ků získala prvenství ZŠ n. Jiřího před Jeseniovou a Chelčického.
V dívkách dominovala ZŠ Lupáčova před n. Jiřího a n. J. z Lobkovic.
● V turnajích ve vybíjené (pro 6. třídy) se urputně bojovalo o každý
míč. V chlapcích zvítězila ZŠ Lobkovicovo n., 2. místo získala ZŠ Je-
seniova, 3. n. Jiřího a 4. n. Barikád. V kat. dívek se do finále probojo-
vala ZŠ Jeseniova a Lobkovicovo n., prvenství získala děvčata ze ZŠ
Jeseniova, 2. příčku pak ZŠ Lobkovicovo n., 3. ZŠ n. Jiřího a 4. ZŠ
Pražačka. ● Do turnaje v přehazované (pro dívky 7. tříd) se přihlásilo
10 škol. Prvenství vybojovala děvčata ze ZŠ Lupáčova před n. Lobko-
vicovo, n. Jiřího a Perunovou. ● V atletickém čtyřboji soutěžila druž-
stva ml. žáků a žákyň v běhu na 60 a 800 m, ve skoku dalekém či vy-
sokém a v hodu kriketovým míčkem. (St. kat. běžela 1000 m.) Ve
všech 4 kat. vystoupili s nejvíce body na stupně nejvyšší reprezentan-
ti ZŠ Jeseniova - školy s atletickou specializací. Třikrát druzí (ml. a st.
žáci a žákyně) skončili žáci ze ZŠ Lobkovicovo, reprezentanti ZŠ
Chelčického získali stříbrné medaile v kat. ml. žákyň, bronzové v ml.
a st. žácích. Z 3. místa se v ml. žákyních radoval repr. výběr ZŠ n. Ji-
řího, ve st. žákyních ZŠ Chmelnice. ● V květnu odstartoval turnaj
žižk. škol v kopané a vítězové se 16. 6. představili ve finále o Spor-
tovním dni žižkovských škol, na kterém vyvrcholila celoroční soutěž
o POHÁR STAROSTY. Vítězem se stala ZŠ Jeseniova. (vk)

Opět se v rámci pravidelného úklidu pod ná-
zvem KÚK od 19. do 30. 4. čistily a opravova-
ly silnice. Poprvé bylo možné odtáhnout ta
„neposlušná“ auta na speciální parkoviště na
okraji Prahy 3.
KÚK se několikrát do roka připravuje s TSK hl.
m. Prahy - jak dopadl tentokrát jsme se zeptali
J. Krause z Odboru dopravy a energetiky ObÚ
Prahy 3: „Letošní úklid byl hodnocen jako nej-
lepší ze všech, které jsme od roku 1996 provádě-
li. Auta, která ignorovala dopravní značky, byla
odtažena na konečnou MHD ve Spojovací, kde
jsme zřídili odtahové parkoviště. Odvezlo se 225
parkujících aut (dříve 50!) třemi odtahovými vo-
zy, a tak jsme mohli vyčistit 90 % všech komuni-
kací.“ Došlo i na většinu kanalizačních vpustí 
- téměř všechny dostaly nové koše. Za 288 tisíc
korun se vyspravily silnice, v příští etapě budou
opravy za dalších 320 000 Kč s tím, že ani tato
částka není dostačující.
Všichni stále voláme po větším pořádku, chceme být na svůj do-
mov pyšní a ne slyšet ironické poznámky, že náš obvod moc čistý
není. Radnice vydává nemalou část finančních prostředků na úklid
komunikací - za čistění chodníků, které 1-4x měsíčně uklízí firma
TEST, mají být zaplaceny v roce 1999 dva miliony korun, za úklid
vozovek o sobotách a nedělích 1x měsíčně další 2 miliony. Na dal-
ších formách úklidu se podílí TSK hl.m. Prahy. Zde je vidět znač-
ný posun k lepšímu - Praha 3 byla totiž od 1. 1. 99 spolu s Prahou 1
a Prahou 2 začleněna do obl. správy TSK Centrum. Magistrát tak
více sleduje, v jakém stavu se střed města nachází. Na KÚK se vě-
nuje 1 600 000 Kč, vyvážení košů, úklid žižkovského tunelu a dal-
ších komunikací přijde na téměř 7 milionů korun. Co však za nás
žádná firma nezaplatí ani neudělá, je náš OSOBNÍ vklad k pořád-

ku. Pokud se my sami nezačneme chovat ke své-
mu okolí citlivěji, nebudou nikdy stačit ani sumy
trojnásobné. Výborně to lze ukázat na příkladu
sběru psích exkrementů, který u nás od
1. 5. 1999 probíhá. Ohlas je velmi dobrý a zlep-
šení patrné. Stále se ozýváte, proč nejezdí sběrač
i v té vaší ulici. Odpověď je bohužel jednoduchá
- další prostředky na tuto formu úklidu nejsou.
A věřte, že ze všeho nejhorší je pohled na záď
motorky, která odjíždí z vyčištěné ulice, kde
vzápětí usedá čísi psí mazlíček a s chutí si ulevu-
je. Pán spokojeně, že už to mají rychle za sebou,
odchází do blízkého bytu. Jestli on náhodou ne-
spoléhá na to, že to po něm někdo (ale vlastně za
jeho peníze) uklidí. A o tom to vše je - pokud se
my sami nezapojíme, mohou jezdit desítky mo-
torek a bude to pořád stejné. Kdyby každý „pá-
níček“ po svém pejskovi uklidil, mohlo by se
oněch 604 000 Kč, na které provoz čistící motor-
ky vyjde, věnovat spíše nové dlažbě chodníků.

Na tu už pak nezbývá... Stáňa Peričová
SEZNAM ULIC, kde probíhá sběr psích exkrementů: 
Okruh I. - každý den, s výjimkou dnů, kdy je prováděno celoploš-
né čištění chodníků: Blahníkova, Bořivojova, Cimburkova, Čaj-
kovského, Dalimilova, Havlíčkovo n., Husinecká, Husitská, Chel-
čického, Chlumova, Chvalova, Jeronýmova, Ježkova, Kostnické n.,
Krásova, Kubelíkova, Lipanská, Lupáčova, Milíčova, Orebitská,
Prokopova, Prokopovo n., Přibyslavská, Rokycanova, Řehořova,
Seifertova, Štítného, Táboritská, V. Nejedlého, Vlkova.
Okruh II. - provádí se pouze ve dnech, kdy se na polovině okruhu
I. provádí celoplošné čištění chodníků: Boleslavská, Kolínská, Ko-
runní, Libická, Nitranská, Perunova, Řipská, Slezská, Vinohradská.

Pro firmy podnikající na území Prahy a pro občany trvale nebo přechodně žijící v Praze připravuje Systém Ekonomických a Právních In-
formací (SEPI) nový soubor INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PRAHU (právní předpisy, vyhlášky hl. m. Prahy a další informace o Praze).

Jde o více než 400 stran informací, které se váží k území hl. m. Prahy a jsou určeny podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům a ob-
čanům Prahy, kteří chtějí být informováni o zásadních právních úpravách vztahů vznikajících na území hl. města při podnikání nebo při užívání
družstevních a státních bytů, nebyt. prostor a pozemků, odvozu odpadků, placení daní a poplatků apod. nebo chtějí mít aktuální informace o do-
pravě a dalších změnách. Informační systém pro Prahu je rozdělen do 8 kapitol - v prvních 7 kapitolách jsou úplná, aktuální znění zákona o hl.
městě Praze a zákona o obecní policii, vybraná ustanovení ze zákona o obecním zřízení, vyhlášky magistrátu týkající se domů, bytů, nebyt.
prostor, pozemků, cenové problematiky, daní, koeficientů přepočtu cen a daní, placení místních poplatků, vyhlášky o čistotě a o regulaci prodeje
na území hl. m. Prahy a ostatní důležité vyhlášky. V další části jsou adresáře důležitých institucí sídlících na území Prahy. Cena základního
souboru je 800 Kč (šanon A5 s pákovou mechanikou na výměnu aktualizovaných listů). Aktualizace je možno si objednat formou předplatného
(plánovaný počet stran aktualizací na rok) nebo na dobírku (2,10 Kč/str. + 5% DPH, poštovné, balné). Informační systém pro Prahu vychází
v červnu 1999. Objednávat lze písemně na adrese SEPI, s. r. o., Praha, distribuce Havířov, K. Světlé 28, 736 01 Havířov-Podlesí, nebo tel.
069/641 26 84 a fax 069/641 26 85. Informace lze získat v redakci SEPI na tel. 02/22 71 12 99. JUDr. Vladimír Horálek, šéfredaktor SEPI

Boxer slaví jubileum

Oblíben˘ Krtek na náv‰tûvû

V˘tvarné umûní oÏivilo panelák

Ztratil se vám pes?

Nezapomínejte na svého pejska ani o dovolené

Sportovní fini‰

Jak dopadl Ú K L I D ?

Každé ráno projíždí kolem naší re-
dakce již známý motocykl. A sbírá
a sbírá a sbírá... Je bohužel stále co.
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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

◆ 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

■ Dílenské opravy televizorů, magneto-
fonů, videí aj. Biskupcova 64, Praha 3.
Tel.: 67 31 49 78.
■ MALÍŘSKÉ A TAPETÁŘSKÉ práce.
Tel.: 697 60 78.
■ Vyměním obec. gars., I. kat., 1. p., vý-
tah, u metra Flora za 1 + 1, 1 + 2 na P-3,
st., osobní nebo družst., dopl. respektuji.
Tel.: 697 44 32, večer.

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

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR provádí
úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových
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.

■ Instalatérství Doucha Petr - instala-
térské práce i menšího rozsahu. Ob-
jednávky 7.00 -  10.00 hodin na
tel.: 22 71 00 11. Kvalitně a levně!

■ Zednické a obkladačské práce. Tel.:
24 25 39 36, 0603/369 881.
■ M o d e l a c e  n e h t ů ,  m a n i k ú r a .  
Tel.: 222 444 27. Docházím.
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Ta-
mat a Tatramat. Tel.: 829 95 64,
0603/36 01 36.

■ Broušení parket + ekolak. 200 Kč/m2.
Tel.: 78 15 480.

■ Zázračné utěrky. Tel.: 627 48 56.
■ Malování, tapetování. Tel.: 222 444 27.
Levně.
■ Ú k l i d  d o m ů  -  i n s t a l a t é r s t v í ,  
firma Draštík. Tel.: 0603/455 324, 
večer: 697 28 93.

■ Manikúra, řasy, nehty - aplikace,
prodej. Tel.: 22 71 33 48. Docházím. 

■ 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.
■ ZDRAVOTNÍ SESTRA, 46 let, přijme
zaměstnání. Tel.: 24 21 38 46, večer.

■ Lakýrnické práce, fládrování odbor-
ně provedeme. Tel.: 697 43 22.

■ Krejčovství M. Vlnasová, Praha 3 
- Žižkov. Tel.: 644 10 88, Po - Pá.
■ Hledám paní pro příležitostné velké
úklidy bytů a kanceláří v Koněvově ul.
Odměna 50 Kč/hod. Tel.: 692 10 97.
■ ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad přijme
od 1. 9. 1999 do prac. poměru učitele
s aprobací Čj, Hv, Fy, Ch, Př. Možno
i na částečný úvazek. Tel.: 627 29 67,
627 29 65.

■ Vykládám z karet. Tel.: 22 71 03 91. 

■ Poradna: Prevence civil. onemocnění.
Poradenská služba programů MAGIC
LIFE (ERD), OXYGEN. Šrámková, 
tel.: 22 72 23 39, 0602/29 59 60.
■ Vemte si 100 Kč - dostanete je sepsáním
členství v rodinné záložně. Dr. byty na
splátky - 30 km od Prahy, pozemky + RD 
- dosah MHD. Vklady: 13 %, úvěry, finanč-
ní poradenství. Inf. 62 79 435, 11 - 13 h.
■ Malování bytů. Informace Po - Pá
9.00 - 16.00. Tel.: 71 73 31 57.

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

■ Zákl. jazyk. škola, Praha 3, přijme
od 1. 9. 1999 učitele/ku TV. Inf. na tel.:
697 45 13, 697 65 42, 22 71 93 21. 
E-mail: hausner@lupacovka.cz.
■ Vyměním 3 + 1 za 1 + 1, Žižkov. 
Tel.: 627 82 76.

■ ANGLIČTINA - i v létě - opakujeme 3x
2 odpoledne - Praha 3. Tel.: 627 75 03,
mobil: 0603/86 91 13, dr. Čiháková.

■ Prodám bílou rychlovarnou konvici zn.
Solac, 1,7 l, 2200 W, nepoužitá, za 450,-
Kč a dětskou kruhovou síťovanou ohrád-
ku, vhodnou do většího bytu za 300,- Kč
Tel.: 22 78 07 05 večer, 22 78 28 16 přes den.

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

■ Vyměním byt v P-3 (majitel) 1 + 1,
60 m2, I. kat., v přízemí, po rekonstruk-
ci, 1 tram. zastávka od hl. nádraží, za
2 + 1. Tel.: 22 78 19 33 v 9 - 10 h.
■ Hledáme paní na úklid kanceláří na 
P-3, Vinohradech a P-10, Hostivař,
2x týdně (i mytí oken). Tel.: 67 31 03 41.

■ Švýcarská pojišťovna - výhodné pojiš-
tění aut, nemovitostí, majetku a odpo-
vědnosti. Durdík, tel.: 652 17 96 (večer),
mobil: 0602/93 85 44.

■ Hledáme spolehlivou paní na úklid do-
mácnosti 1x týdně v ulici U kněžské lou-
ky, v Praze 3. V případě zájmu volejte,
p ros ím,  t e l . :  0602 /25  52  65  nebo  
24 00 23 83 přes den, 684 19 00 večer.

■ Vyměním obecní 2 + 1, I. kategorie,
Ohrada, tel., výtah, za gars., ev. 1 + 1, 
P-3. Tel.: 66 31 70 55.

■ Bazar - oděvy, kočárky. Vše do
komise.  Bořivojova 70,  Praha 3,  
tel.: 02/22 72 22 90. 

■ Hledám důchodce pro příležitostné
drobné řemeslnické opravy všeho druhu.
Odměna 50 Kč/hod. Tel.: 692 10 97.
■ Vyměním 3 + 1, 75 m2, na Žižkově,
3x WAW, soukr. majitel, za 2 menší. Tel.:
22 78 07 05 večer, 22 78 28 16 přes den.

INZERCE

PODùKOVÁNÍ

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.

Půjčovna
vrtačky, nabíječky akumulátorů

od 40,- Kč,
pily od 90,- Kč, 

těžké sbíječky 390,- Kč atd.
Boleslavská 12, Praha 3

tel.: 71 73 31 57, 73 47 80
Uschovejte pod telefon

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

A až Z opravy obuvi
i menší opravy kož. zboží
Husitská 45 Po - Čt 9.30 - 18 h,

Pá 9.30 - 15 h

Korunní 49 Po - Pá 9.30 - 18 h

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

ING. ONDŰEJ HORçZNř  �

Vøcvik �idi�� pro skupiny M, A, B, T, C,

PovinnŽ äkolen’ Ţidi‹ó ❏  Kondi‹n’ j’zdy ❏  Slevy pro studenty  

✔

✔

✔

✔

✔

�

Praha 3, OndŢ’‹kova 9, tel.: 627 49 31, 627 25 11, 22 722 822

P i  vůcviku skupiny B pouě’v me trenaěer novŽ generace
na b zi virtu ln’ reality - nov  kvalita za póvodn’ cenu!
Kondi‹n’ j’zdy prov d’me tŽě na trenaěeru!
ňhrada kursovnŽho moěn  na spl tky bez navůäen’
VybranŽ druhy vůcviku je moěno absolvovat
o v’kendech (pro mimopraěskŽ a zanepr zdnžnŽ)
Aktu ln’ informace a cen’k: http://www.horazny.cz

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

Děkuji paní MUDr. Blance
Pokorné z nemocnice

v Kubelíkově ul.  za odbornou
péči a mimořádně lidský

přístup při léčbě mého manžela
Vladimíra Kadeřábka. 

Hana Kadeřábková.

opravy a úpravy oděvů
TEXTIL, KŮŽE

zakázkové šití, scelování
čištění, montáže druků

Praha 3, Koněvova 87
tel.: 697 07 61

Oprava do týdne, zakázka do 3 týdnů maximálně

Po - Pá: 9 - 17 h

ZÁKLADNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
KLADSKÁ 1, PRAHA 2, BRZY OSLAVÍ

100. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU.
ABSOLVENTI, OZVĚTE SE NÁM!

S VAŠÍ POMOCÍ CHYSTÁME ALMANACH A VÝSTAVU
ADRESA: KLUB PŘÁTEL ŠKOLY, KLADSKÁ 1, PRAHA 2

Nadprůměrně úročený
běžný účet

+
Možnost čerpat více, než je
zůstatek na Vašem běžném účtu

s IPB PRIVÁTNÍM KONTEM

pobočka
PROKOPOVA

Prokopova 20, Praha 3
tel.: 2204 1503

Máte zájem o běžný účet úročený
sazbou 3 - 5 % ročně, o výhodné 
úročení peněz, které právě teď 
nevyužíváte, o možnost přečerpat 
konto, o platební karty VISA nebo
Eurocard / MasterCard, o zřízení
phonebankingu zdarma a další
služby v rámci jediného produktu?

U POZOR N Ě N Í

PAL Praha
akciová společnost se zahraniční účastí

z důvodu navýšení výroby

přijme:
Montážní a kontrolní dělnice - dělníky
Nutná je svědomitost, zručnost, přesnost. Nevyučené zaškolíme.
Vícesměnný provoz. Příplatky za směnnost. Vhodné zejména pro
ženy. Vyučené či zaučené elektromechaničky vítány.

Pracovníky dělnických profesí
seřizovač lisů, seřizovač NC strojů, automatář, nástrojař,
soustružník, mechanik - elektronik.

PAL Praha, a.s.
Mladoboleslavská 15, 197 05 Praha 9 - Kbely

Personální oddělení - telefon: 85 12 333, 85 12 320, 85 12 120
Autobusové spojení - linky: 110, 185, 201, 259, 302, 354

autobusová zastávka PAL Kbely

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

IIII nnnn zzzz eeee rrrr uuuu jjjj tttt eeee
uuuu     nnnn áááá ssss
Radniční noviny 

jsou ZDARMA 

v nákladu 41 000 výtisků

roznášeny do všech domácností

a na distribuční místa v celé

Praze 3.

Lipanská 7, Praha 3

návštěvní den: pondělí 8-18 h
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 24. 8.

ZÁPISY DO KURZŮ na školní rok 1999/2000 budou probíhat od 1. 9. 1999 každé pondělí
a středu od 14 do 18 h, 6. - 9. 9. každý den od 14 do 18 h. KLUB KULIČKA pro děti od 2,5
let denně 9 - 12 h. Další činnosti v rámci klubu Kulička v dopoledních i odpoledních hodi-
nách. PRO DĚTI A DOSPĚLÉ KURZY hudební, výtvarné, počítačové, pohybové, jazyko-
vé aj. Informace v zápisové kanceláři nebo na tel.: 227 81 355, 227 83 181. KERAMICKÉ
CENTRUM: Kurzy keramiky pro děti i dospělé - práce s keramickou hlínou, glazurami
a engobami, práce na hrnčířském kruhu ● Keramika pro rodiče s dětmi - prohlubuje vzá-
jemnou vazbu mezi rodiči a dětmi při společném modelování ● Keramický ateliér pro děti
a dospělé - jednorázové výukové hodiny, možnost zhotovit si vlastní výrobky.
Krámek s keramikou otevřen pondělí - čtvrtek od 11.30 do 19 h.

ČERVENEC

Štítného 5, 130 00 Praha 3,
tel./fax 22 780 396

Během prázdnin je Žižkovské divadlo pro
veřejnost uzavřené. Příznivci divadla Járy
Cimrmana se mohou po této letní pauze
těšit na zahájení nové divadelní sezony
v září.

Během prázdnin se v Atriu koncerty neko-
nají, uzavřená je i výstavní síň. Do 1. čer-
vence zde bude probíhat keramický ateliér
Hele socha a výstava děl nevidomých so-
chařů, kterou můžete navštívit denně kro-
mě pondělí od 14 do 17.30 hod.

Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3, tel.: 71 77 13 49

Pokladna otevřena 1 h před představením.
Vstup na představení označená FK pouze
s průkazem AČFK, na videoprojekce označe-
né KP pouze s průkazem Klubu přátel kina
Aero (průkazy možno zakoupit v pokladně).
Rezervace 16 - 23 h na tel.: 71 77 13 49. Bar
otevřen denně 16 - 23 h i během promítání.
V sále je povoleno konzumovat nápoje.
FILMY PRO DOSPĚLÉ

1. čt 18.00 a 20.30 Zavěste červené
lucerny /FK/

2. pá 18.00 a 20.30 Celebrity
3. so 18.00 a 20.30 Lolita
4. ne 18.00 a 20.30 Do naha

MONTY PYTHON’S SHOW
5.-8.7. 18.00 a 20.30 Život Briana /FK/

9. pá 18.00 a 20.30 Big Lebowski
10. so 18.00 a 20.30 Bezstarostná jízda
11. ne 18.00 a 20.30 Smoke
BEST OF PROJEKT 100 (12. - 16.7.)
12. po 18.00 a 20.30 Canterburské

povídky /FK/
13. út 18.00 a 20.30 Korida lásky /FK/
14. st 18.00 a 20.30 Velká žranice /FK/
15. čt 18.00 a 21.00 Kuchař,zloděj, jeho

žena, její milenec /FK/
16. pá 18.00 a 20.30 Saló aneb 120 dní So-

domy /FK/
TIBET (17. a 18.7.)
17. so 18.00 a 20.30 Sedm let v Tibetu
18. ne 18.00 a 21.00 Kundun - život Dalaj-

lámy
KULŤÁRNIČKY (19. - 25.7.)
19. po 18.00 a 21.00 Prolomit vlny
20. út 18.00 a 21.00 Pulp fiction
21. st 18.00 a 20.30 Mrtvý muž
22. čt 18.00 a 20.30 Lola běží o život
23. pá 18.00 a 20.30 Svéráz národního lovu
24. so 18.00 a 20.30 Lost Highway
25. ne 18.00 a 20.30 Jackie Brownová
26. po 18.00 a 21.00 Poslední pokušení

Krista
27. út 18.00 a 20.30 Hlavní nádraží
ČESKÝ FILM (28. - 30.7.)
28. st 18.00 a 20.30 Praha očima
29. čt 18.00 a 20.30 Pelíšky
30. pá 18.00 a 20.30 Návrat ztraceného ráje
31. so 18.00 a 20.30 Život je krásný
FILMY PRO DĚTI

3. so 15.30 Malá mořská víla
4. ne 13.30 Příhody Brouka Pytlíka

11. ne 13.30 Krtek a telefon
17. so 15.30 Velký Joe
18. ne 13.30 Krakonoš a mistr Jehlička
24. so 15.30 Atlantis
25. ne 13.30 Jak Žofka pořádala

slavnostní představení
31. so 15.30 Mikrokosmos

PALÁC AKROPOLIS
Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3,
Žižkovská hudební a divadelní agentura

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.
2. pá 19.30 SVĚTOVÉ HVĚZDY

AKUSTICKÉ KYTARY (pořádají
Stanislav Barek, Hlavní město Praha
a M. č. Praha 3): Pavel Steidl (D),
Peter Finger (NL), John Renbourn
(GB), David Qualey (USA)

30.pá 20.00 MÚZERIE VI. -
FILOSOFICKÁ: pořad uvádí Eugen
Brikcius, účinkují básníci Ivan Wer-
nisch a Petr Kouba, malíři Aleš
Lamr a Olaf Hanel, zpěvák Oldřich
Janota a Divadlo Na tahu v režii
Andreje Kroba

V srpnu neprobíhá v Paláci Akropolis
program
Divadelní bar
Program vždy od 23 h. DJ’s Blue, Stanzim,
Liguid A, Josef Sedloň, Groof, John Neibr,
Bolond, Lukas, Tráva, Babe LN, Groog, A to
the K a další zábava ve stylu house music.

KULTURNÍ PROGRAMY

Recept, jak by si děti mohly zábavnou for-
mou zpříjemnit učení, našel ing. Č. Medek,
ředitel Školského úřadu Praha 3 - soutěž Po-
hár ředitele školského úřadu. První ročník
byl pod patronací ing. Č. Medka vyhlášen
již v září 1998 jako soutěž žáků škol Prahy
3, při které bude celoročně hodnocena jejich
účast a umístění v odborných soutěžích vy-
hlašovaných MŠMT ČR. Za spolupráce po-
věřených škol a jejich učitelů s DDM bylo
uspořádáno celkem 10 obvodních kol soutě-
ží v 19 kategoriích. Největší zájem byl
o olympiádu v českém jazyce, Pythagoriádu
a tentokrát i o Matematickou olympiádu,
Soutěž v cizích jazycích a také o dříve opo-
míjenou Biologickou olympiádu.

Na stupně vítězů vystoupily školy:
1. Gymnázium Sladkovského nám.

(ročníky odpovídající ZŠ) - 302 b.
2. ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic - 265 b.
3. ZŠ Lupáčova - 190 b.

Pro tyto školy byly připraveny ceny - pu-
tovní pohár a finanční odměny věnované
ředitelem školského úřadu. Blahopřejeme.
Všem organizátorům patří dík za práci
v průběhu celého školního roku. Zvláště
děkujeme Mgr. V. Gregorovi, řediteli ZŠ
nám. J. z Lobkovic, který zajistil finanční
odměny pro vítěze. Všem žákům přejeme
hezké prázdniny a těšíme se na shledanou
při 2. ročníku této soutěže.

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

● Duhové léto s Trojkou pro děti v Praze: 
celodenní programy od 1. 7. do 31. 8. 1999,
všechny všední prázdninové dny od 8 do 17 h
- turnusy jsou týdenní, možnost účasti i v jed-
notlivých dnech - jízda na koních,koupání,
sportování, vyhlídkové lety, ZOO, kolečkové
brusle, táboření v přírodě.

Specialita - celý týden v sedle koní 
(jezdecký výcvik pro děti) 
v termínech 12.-16. 7. a 19.-23. 7., denně 8 - 18 h.
● Letní tábor v Posázaví 

1. - 20. 7.  a 20. 7 - 8. 8. 1999.
Pronajímáme učebny a sály. 
Tel.: 227 81 257.

Chcete poznat realitní kancelář, která prodává

a pronajímá několik bytů do týdne?

Chcete být našimi dalšími spokojenými zákazníky?

Specialisté na prodej družstevních bytů v Praze 

Vám nabízejí svoje služby.

ZITA
REALITNÍ KANCELÁŘ
V jámě 1, Praha 1, 110 00
I. schodiště, 5. patro
Tel.: 02/24 16 24 71 - 2, 
fax: 02/24 16 24 80
E-mail: rkzita@top.cz,
www.top.cz/rkzita

KOMPLEXNÍ ÚDRÎBA
KOMUNIKACÍ

Opět bude prováděna komplexní údržba
komunikací. Ve stanovených termínech bu-
de zajištěn také úklid komunikací, pročiš-
tění uličních vpustí a vysprávka lokál-
ních závad povrchů. Pro zdárný průběh je
třeba zajistit uvolnění ulic od parkujících
vozidel, vyčištění chodníků před zahájením
KÚK a úklid prostor kolem stanovišť po-
pelnic. Uvolnění ulic bude zajišťovat TSK
osazením dopravních značek B29 (zákaz
stání) s vyznačením dne a hodin platnosti.
V případě neuposlechnutí budou vozidla
ODTAHOVÁNA!
TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
Pondělí 19. 7., 4. 10. blok č. 1: Hollarovo
n., Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, n.
J. z Lobkovic, Písecká, Slezská (Jičínská-
Kouřimská), Soběslavská (Votická-Hol-
larovo n.), Šrobárova, U Vinohr. nemocni-
ce, U Vinohr. hřbitova, V Horní Stromce
Úterý 20. 7., 5. 10. blok č. 2: Čáslavská,
Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohrad-
ská-Korunní), Perunova, Řipská (Vino-
hradská-Korunní), Slezská (U Vodárny-Ji-
čínská), U Vodárny
Středa 21. 7., 6. 10. blok č. 3: Baranova,
Bořivojova (Orlická-Ondříčkova), Jagel-
lonská (Bořivojova-Radhošťská), Křišťa-
nova, Lucemburská (Orlická-Jičínská), Or-
lická, Přemyslovská (Orlická-Jičínská),
Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo n.
Čtvrtek 22. 7., 7. 10. blok č. 4: Blodkova,
Bořivojova (Ondříčkova-Kubelíkova), Čaj-
kovského (Ondříčkova-Kubelíkova), Fibi-
chova, Jagellonská (Milešovská-
Bořivojova), Křížkovského, Laubova,
Lucemburská (Milešovská-Bořivojova),
Milešovská, n. J. z Poděbrad (Milešovská-
Slavíkova a Vinohradská-Slavíkova), On-
dříčkova (Slavíkova-Bořivojova), Pospíši-
lova, Přemyslovská (Milešovská-Orlická),
Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo n., Vele-
hradská, Zvonařova
Pátek 23. 7.,  8. 10. blok č. 5: Bořivojova

BEZPLATNÉ ODSTAVNÉ
PARKOVIŠTĚ PO DOBU
KOMPLEXNÍ ÚDRŽBY
KOMUNIKACÍ 1999

M.č. Praha 3

(U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkovského (Kubelíkova-Sladkovského n.), Havelkova,
Chvalova, Ježkova, Krásova (Seifertova-Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská (Bořivojova-
Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského n., U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova), V. Ne-
jedlého, Vlkova
Pondělí 26. 7., 11. 10. blok č. 6: Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Havlíčkovo n., Hu-
sinecká, Chelčického (Lupáčova-Chlumova), Chlumova (Chelčického-Prokopova), Jeroný-
mova, Kostnické n., Krásova (Seifertova-Husinecká), Lipanská (Chelčického-Havlíčkovo
n.), Lupáčova, Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Rokycanova, Řehořova,
Štítného, U Božích bojovníků
Úterý 27. 7., 12. 10. blok č. 7: Basilejské n. (levá strana), Biskupcova (Zelenky Hajského-
Želivského), Blahoslavova, Černínova, Domažlická, Hájkova, Jeseniova (Želivského-Proko-
pova), Kališnická, Koldínova, Lukášova, Malešická (Basilejské n.-U Stadionu), Na Parukář-
ce, n. Barikád, Ostromečská, Roháčova, Rokycanova, Sabinova, Tachovské n.,
Tovačovského, U Stadionu, U Zásobní zahrady, Zelenky Hajského, Žerotínova
Středa 28. 7., 13. 10. blok č. 8: Ambrožova, Basilejské n. (pravá strana), Biskupcova (Že-
livského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Želivského-Koněvova), Kunešova, Loudova,
Na Balkáně (Za Žižk. vozovnou-Hraniční), Na Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-Nad Ohra-
dou), Nad Ohradou, Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vozovnou-Hranič-
ní), Viklefova, Za Žižk. vozovnou (Jeseniova-Kunešova)
Čtvrtek 29. 7., 14. 10. blok č. 9: Hraniční, K Lučinám, Křivá, Luční, Na Balkáně (Hranič-
ní-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad Lukami, Pod Vrcholem, Šik-
má, U Kněžské louky, V Domově (Hraniční-K Lučinám), V Okruží
Pátek 30. 7., 15. 10. blok č. 10: Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky, Na Chmelni-
ci, Na Jarově, Na Mokřině, Na Vackově, Osiková, Pod Jarovem, Pod Lipami, Schöfflerova,
V Jezerách, V Zahrádkách, Za Vackovem

KAM S PARKUJÍCÍMI AUTY?
Po dobu letošního úklidu a údržby komunikací nabízíme možnost odstavení vašeho vozu
na bezplatné, hlídané a oplocené parkoviště u konečné MHD „Spojovací“ dle mapky.

ObÚ P-3 a Technická správa komunikací Hl. m. Prahy

Lidové bytové družstvo Praha 3 je největ-
ším bytovým družstvem na obvodu Prahy 3,
a proto jsme jeho ředitelku ing. Lenku Kot-
kovou požádali o bližší informace.

● Kdy vaše družstvo vzniklo a jak je velké?
Vzniklo na přelomu roku 1992/93 rozdě-
lením celopražského LBD. Jeho členskou
základnu tvoří přes 3000 členů.
● Bytová družstva procházejí razantní
majetkovou transformací. Ne všechna
však vydala majetek do vlastnictví čle-
nů, jak jim to ukládá zákon. Jak je na
tom LBD Praha 3?
Naše družstvo již téměř beze zbytku napl-
nilo literu zákona. Do vlastnictví vydalo
asi 2 tisíce bytů, vyčlenilo přes 60 samo-
statných družstev. Nyní jde jen o jednotli-
vé případy, kde se řeší spíše technické
a právní problémy.
● Jak je možné, že LBD Praha 3 je tak
velkým družstvem, když vydalo téměř
veškerý majetek?
Družstevníci se rozhodli v družstvu zůstat.
Ne z nostalgie, ale z racionálních důvodů.
Domy potřebují opravy a údržbu a jednot-
liví vlastníci by se tomuto úkolu mohli vě-
novat jen obtížně. Tady nastupuje princip
družstevní solidarity.
● Jak se tento princip konkrétně uplatňuje?
Hledáme cesty efektivního využití zbytko-
vého majetku, abychom měli prostředky
na finanční pomoc domům, pomáháme
vyhledávat investory na půdní vestavby,
zajišťujeme technické revize a pojištění
domů, pomáháme při stavebním spoření,
aby si vlastníci mohli výhodně střádat na
větší opravy, zajišťujeme bezplatné kon-
zultace finančních poradců, a to i pro ro-
dinné finance, pečujeme o nebytové pro-
story, pomáháme s výběrem nabídek pro
různé opravy, jednáme s úřady a dodavate-
li apod. Důležitá je i pomoc při vytváření
dobré sousedské atmosféry v domech.
● Z tohoto částečného výčtu je patrné,
že vykonáváte nadstandardní správcov-
skou činnost...
LBD Praha 3 se stalo i jednou z velkých
správcovských organizací. Práce se profe-
sionalizuje, máme kvalitní výpočetní tech-
niku a poskytujeme služby v neobvyklém
rozsahu. Spravujeme cca 170 domů a do
správy se k nám vrací vyčleněná družstva.
Za velice výhodných finančních podmínek
poskytujeme služby i jiným subjektům.

Lidové bytové druÏstvo
Praha 3 se pfiedstavuje

pro děti postižené výbuchem černobylské atomové elektrárny konaný pod záštitou
Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, předsedkyně Senátu PČR Libuše Benešové,
velvyslance Ukrajiny Andreje Ozadovského a starosty Prahy 3 Milana Českého, ve spo-
lupráci s hl. m. Prahou, M. č. Praha 3, Nejvyšší radou Ukrajiny (Výborem pro otázky
ekologické politiky, přírodních zdrojů a likvidace následků černobylské katastrofy) a Ra-
kouským kulturním institutem.
Benefiční koncert hvězd proběhne v rámci mezinárodního hudebního festivalu „Ky-
tara napříč žánry“ dne 3. 7. 1999 v 19 h v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Vy-
stoupí na něm nejvýznamnější účastníci festivalu patřící do absolutní špičky v oblasti
akustické kytary: Pavel Steidl, český kytarista žijící v Německu, Peter Finger z Holand-
ska, John Renbourn z Velké Británie, David Qualey z USA a kytarové kvarteto Guitar
4mation z Rakouska.
Budete-li chtít strávit příjemný večer s neobvyklým hudebním zážitkem, jste srdečně zvá-
ni. Vstupenka na koncert stojí 495,- Kč a celá tato částka bude použita na pomoc postiže-
ným dětem. Vstupenky si můžete objednat na pražském telefonním a faxovém čísle
22 78 18 22 (po - pá 10 - 14 h). Černobylským dětem můžete také přispět na konto zříze-
né Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové: ČSOB Praha 1, konto 428 293/0300,
heslo Černobyl. Informace o celé vybrané částce z celé dobročinné akce a o jejím použi-
tí bude zveřejněna ve sdělovacích prostředcích. Těšíme se na Vaši návštěvu a případný
příspěvek. D. Němcová, předsedkyně správní rady VDV a S. Barek, ředitel festivalu

Benefiãní koncert hvûzd

CCeennttrruumm  kkeellttsskkéé  kkuullttuurryy  aa  zzddrraavvíí    UU  DDRRUUIIDDAA
se stûhuje na Floru do Baranovy ul. 6, Praha 3,

tel.: 67 31 24 00, 22 78 14 67, metro A, tram 5, 10, 11, 16.
âaje a byliny KeltÛ, akupunkturní jehly a pomÛcky, rehabili-
taãní míãe a lékafiské pfiístroje, pfiírodní kosmetika a kerami-

ka, poradna tradiãních zpÛsobÛ udrÏení zdraví a EAV.


