
● Jako každým rokem proběhlo ve středu 5. května pietní
setkání před Základní školou Na Pražačce. Připomenout
den, kdy před 54 lety vypuklo Pražské povstání, sem přišli
náš starosta Milan Český spolu se svým zástupcem Vladi-
mírem Holzknechtem a členové Čs. svazu bojovníků za
svobodu.
● Další pietní akt proběhl v pátek 7. května na Olšan-
ských hřbitovech u čestného pohřebiště zahraničních vo-
jáků. Obětem války se zde poklonila řada zástupců za-
hraničních diplomatických služeb spolu s vedením naší
radnice.
● Tradiční májové šeříky, v plném květu zdobící vrch
Vítkov, osvěžily trochu podmračené sobotní ráno - vý-
roční den osvobození 8. května. O deváté, přesně úde-
rem hodin na kostele sv. Prokopa přijel prezident Václav
Havel v doprovodu dalších významných hostů do areálu
Národního památníku na vrchu Vítkově. Věnec ke hrobu
Neznámého bojovníka spolu s prezidentem položili také
zástupci Poslanecké sněmovny, předsedkyně Senátu
PČR L. Benešová, místopředseda vlády ministr práce
a soc. věcí V. Špidla, ministr obrany V. Vetchý, generál
J. Šedivý, primátor J. Kasl, za naši městskou část starosta
M. Český a jeho zástupce Vl. Holzknecht. Uctít památku
padlých přišli také zástupci Čs. obce legionářské, Čs. ob-
ce sokolské, Čs. svazu bojovníků za svobodu a Junáka.
● Připomenutí květnových výročí pak pokračovalo
v úterý 11. 5. vzpomínkovým setkáním, které se konalo
na čestném pohřebišti ruských vojáků na Olšanských
hřbitovech. Květiny k pamětní desce, umístěné na zdi
pravoslavného kostela, položili mezi jinými také zástupci
starosty M. Kozumplíková a T. Mikeska. Pietní akt byl
zakončen slavnostním projevem publicisty V. Bystrova,
předsedy Výboru „Oni byli první“. 

S. Peričová a B. Orlíková

1999
ROČNÍK 8
ZDARMA

ČÍSLO 5

L I S T M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3

Aktuality
z radnice

K problematice
matefisk˘ch ‰kol

Mateřským školám věnuje Městská část
Praha 3 tradičně velkou péči. V každém
rozpočtu jsou uváděny velké částky jak na
neinvestiční prostředky, tak na opravy
a rekonstrukce. Každý, kdo u nás některou
z mateřských škol navštívil, jistě potvrdí,
že zájem radnice je opravdu vidět. Pro rok
1999 se na ně v rozpočtu počítá s částkou
15 milionů Kč.
V době mého nástupu do funkce zástupky-
ně starosty bylo v naší městské části cel-
kem 18 mateřských škol, z nichž některé
mají specifické zaměření: speciální MŠ
Sauerova, MŠ Buková jako stacionář pro
alergiemi postižené děti, MŠ Hájkova je
škola waldorfského typu a MŠ U Zásobní
zahrady spolupracuje s Integračním cent-
rem na integraci postižených dětí.
Vyhodnocením kapacity míst v mateř-
ských školách, počtu dětí zapsaných
k 30. 9. 98 a celkového populačního tren-
du, který má klesající tendenci v celé re-
publice, jsem dospěla k závěru, že kapaci-
ta mateřských škol je zbytečně velká a tím
i zbytečně drahá. Dalšími kritérii bylo vy-
hodnocení technického stavu jednotlivých
budov, jejich umístění a dostupnost, inves-
tované prostředky v posledních letech
a výše neinvestičních nákladů na žáka
a den.
Tyto údaje jsem předložila komisi pro vý-
chovu a vzdělávání. Její závěr zněl, že ka-
pacita minimálně 2 mateřských škol je pro
naši městskou část nadbytečná. V 1. fázi
by bylo možné k 1. 6. 1999 zrušit MŠ
Nad Ohradou (stalo se tak usnesením
Obv. zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 42 ze
dne 22. 3. 99) zejména z důvodu jejího
špatného technického stavu a blízkosti
dalších mateřských škol, které jsou schop-
ny děti pojmout. Objekt a pozemek MŠ
Nad Ohradou bude připojen ke Sportovní-
mu areálu Pražačka a opět využíván pro
děti, tentokrát asi pro ty starší.
Ve 2. fázi byla pro zrušení navržena MŠ
Habrová. Nachází se v nejvýchodnější
části Žižkova a v její bezprostřední blíz-
kosti (cca 3 min. chůze) jsou také další
dvě mateřské školy.
Výběr byl ovlivňován hlavně možností ná-
sledného využití. Městská část Praha 3,
v níž žije 23 % obyvatel starších 60 let, to-
tiž disponuje pouze 22 lůžky v Ošetřova-
telském domově Pod Lipami. Požadavky
na umístění však mají stále se zvyšující
tendenci a za současného stavu je nejsme
schopni uspokojit. Proto bylo rozhodnuto,
že jedním z kritérií pro zrušení mateřské
školy bude možnost zrekonstruovat ji na
Ošetřovatelský domov s patřičnou kapaci-
tou. Tomuto požadavku vyhověla právě
MŠ Habrová.
I po zrušení MŠ Nad Ohradou a uvažova-
ném zrušení MŠ Habrová budeme dispo-
novat kapacitou 69 tříd s 1650 místy. Ve
dnech 20. a 21. 4. 99 proběhl zápis dětí do
mateřských škol pro šk. r. 1999/2000 a já
doufám, že k 1. 9. 99 zde bude 1490 dětí.
Rezerva je ale stále ještě dost velká (160
míst).
Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

●
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.

●
·kolní rok 1999/2000 zaãíná ve stfiedu 

1. 9. 1999.

Foto J. Zavřel

Nyní se to stalo skutkem - 23. dubna
1999 připojila k ostatním svůj podpis
také Alena Šeredová. Dívka, která
se v soutěži těch nejpůvabnějších
„MISS ČR 98“ v Ostravě umístila ja-
ko druhá. Další velký úspěch slavila
ve stejném roce na soutěži „MISS
WORLD“ na Seychellských ostro-
vech, kde postoupila do finále mezi
deset nejkrásnějších dívek světa
a byla nakonec čtvrtá.
● Na Praze 3, jak se dá říci s tro-
chou nadsázky, jste vlastně dostala
onu „základní školu života“...
Jako prvňáček jsem chodila do „Vl-
kovky“, ve 3. třídě pak na jazykovku
v Lupáčově. Tam jsem se začala učit

angličtinu, ruštinu i němčinu, jazyky, které se mi pak při cestách světem moc hodily. Ve volném čase
jsem se zase „vyřádila“ u Viktorky nebo v Riegrových sadech. Když se naši přestěhovali do Nitranské,
tak jsem každý den hrála s klukama fotbal na plácku vedle Bezovky. Fyzičku jsme si zase vylepšovala na
hřišti u školy „na Rybníčku“, kam jsme chodili s třídou běhat. Na ta školní léta u vás na Praze 3 moc rá-
da vzpomínám...
● A co dnes, jak se vyvíjí vaše kariéra?
Hlavně se věnuji modellingu, což obnáší přehlídky, focení, televizní reklamy nebo účast na společen-
ských akcích. Jsem také členem souboru Čechova prozatímně osvobozeného divadla, které má na reper-
toáru „Dívčí válku“ - hraji tam Šárku. Káča Kornová má roli Kazi, Jana Švandová zase hraje hlavní žen-
skou roli - Vlastu v alternaci s Martinou Hudečkovou a Uršulou Klukovou. Ženskou a mužskou dvojroli 

Do Knihy cti M. č. Praha 3 se po-
depsal v roce, kdy oslavil zároveň
své šedesátiny, také známý herec
Miroslav Moravec. Po studiích na
DAMU vytvořil obrovské množ-
ství rolí jak ve filmu, tak v televizi.
Od roku 1996 je v angažmá v Di-
vadle na Vinohradech, externě pů-
sobí také v Českém rozhlase a Čs.
televizi. Neodmyslitelnou součástí
jeho práce je dabing - např. komi-
saře Moulina si bez jeho hluboké-
ho hlasu vůbec nedovedeme před-
stavit. Pan Moravec nám do
některého z dalších čísel přislíbil
podrobnější rozhovor, takže se mů-
žeme těšit...

S. Peričová, foto J. Dostál

Dne 13. 6. 1849 získaly usedlosti a pozemky na-
zývané Viničné hory nové pojmenování obec
Vinohrady. O 18 let později byla obec přejme-
nována na Královské Vinohrady a roku 1879 by-
la povýšena na město.
Srdečně vás zveme na oslavy, které při příleži-
tosti těchto výročí pořádají Městské části
Praha 2, Praha 3 a Praha 10.
● Slavnostní koncert Symfonického orchestru

Českého rozhlasu
6. 6. 1999 v 19 h - Divadlo na Vinohradech
● Vinohradská slavnost - hudební a divadelní produkce, dobo-
vé tance, lidová řemesla, občerstvení
13. 6. 1999 od 12 do 20 h - náměstí Míru
● Z historie Královských Vinohrad - výstava dobových foto-
grafií a exponátů spojených s historií obce Vinohrady, na zahájení
účinkuje J. Stivín (do 26. 9.)
16. 6. 1999 v 17 h - Galerie bratří Čapků

● Vinohradské PIVOBRANÍ s Knížecím
pivovarem Lobkowicz - ochutnávka pivních
produktů s kulturním programem
17. a 18. 6. 1999 od 14 do 22 h - Riegrovy sady
● Slavnostní křest knihy „Lexikon českého
vinařství“ spojený s ochutnávkou českých vín
28. 6. 1999 - Novoměstská radnice
● Vinohradské vytrubování na Vinohrad-

ské vodárenské věži
- v rámci 3. ročníku hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský
podzim 1999
21. 9. 1999 v 18 h - Vinohradská vodárenská věž
● Vinohradské VINOBRANÍ 1999 - historicko-kulturní prů-
vod, vinné tržiště, dobová rekonstrukce vinohradnických prací, di-
vadelní a hudební vystoupení, taneční zábava
24. 9. 1999 od 14 do 22 h - náměstí Míru a náměstí Jiřího z Po-

děbrad
25. 9. 1999 od 14 do 22 h - náměstí Jiřího z Poděbrad

Elegantní náv‰tûva na radnici

Pfii‰el i „komisafi Moulin“

Kniha cti Prahy 3 v sobě skrývá již mnoho příběhů. Zapsala se do ní Margaret Thatcherová, Ivan
Medek, sportovec František Šťastný, „Cimrmanovci“ Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, jména
slavná i jména méně známá. Ale vicemiss České republiky jsme tam ještě neměli.

Starostové Městských částí Praha 2
a Praha 3 a William Lobkowicz

si vás dovolují pozvat na

Vinohradské
PIVOBRANÍ 1999

s Knížecím pivovarem Lobkowicz

RIEGROVY SADY
17. a 18. června od 14 do 22 hodin

ôTVRTEK 17. 6.: 
Žižkovanka, Echt!, Vladimír Mišík

a Čundrgrunt, Václav Koubek
PÁTEK 18. 6.: 

Démon, New Gate, Shower Elep-
hants, Dún An Doras, Krausberry

● Pivko za deset
● Premiérové uvedení 

mahagonového ležáku Démon

120 let pov˘‰ení obce Královské Vinohrady na mûsto a 150 let vzniku obce Vinohrady

hraje Ota Jirák, z mužů dále Olda Navrátil a Mojmír Maděrič. Mým partne-
rem je samotný „principál“ divadla F. R. Čech v roli panice Ctirada. Abych
se v létě, kdy jsou divadelní prázdniny, moc nenudila, otevřela jsem s Pet-
rou Minářovou - miss z roku 1996 „Školu modelek“. Začíná v červenci ve
Všenorech, kde jsme objevily obrovské sportovní centrum. Dívky vybrané
v konkurzu si vezmou do práce kosmetička, kadeřnice, choreograf a přijde
také zajímavý host - zpěvák, herec nebo třeba lékař. 
Půvabné vicemiss přejeme, ať se jí v jejích plánech daří...

Za účasti prezidenta V. Havla proběhla 8. května  pietní slavnost u hrobu Neznámého bojovníka na vrchu Vítkově
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Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č. 11 21. 6.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 31. 5., 28. 6.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 7. 6.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru) 14. 6.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 21. 6.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 31. 5., 28. 6.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Baranova 7. 6.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 14. 6.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 21. 6.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží)

31. 5., 28. 6.
11. Loudova/Koněvova 7. 6.
12. V Zahrádkách/Květinková 14. 6.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 21. 6.
14. Koněvova/V Jezerách 31. 5., 28. 6.
15. Buková č. 18-20 7. 6.
16. Křivá 15 - vedle domu 14. 6.

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 získat
i na dispečinku Pražských služeb, a.s., tel.: 66 00 86 66. Údaje o stanovištích a případných změ-
nách 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

Zveme všechny děti a jejich rodiče na
DEN DĚTÍ, tentokrát v duchu vodní
říše, v úterý 1. 6. ve 14 h do Domu 

dětí a mládeže, Na Balkáně 100, P-3.
Čeká vás spousta her, soutěží, otevřené
dílny a vystoupení zájmových kroužků,
opékání vuřtů a hlavně hodně zábavy.

Vstup volný.
●

V den 10. výročí masakru na náměstí
TCHIEN-AN-MEN v Pekingu se 4. 6.
od 16 do 20 h na nám. J. z Poděbrad
uskuteční vzpomínková akce, jejíž

součástí bude symbolické přejmenování
nám. J. z Poděbrad na Tchien-an-men,

kulturní vystoupení, veřejné čtení 
a podepisování petice vyzývající k osvo-

bození čínských vězňů svědomí. Zve
sdružení Amnesty International v ČR.

●

Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 100,
vás zve v pondělí 14. 6. od 16 h na

VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVY
prací kroužků keramiky. Vstup volný.

Dražba movitých věcí dne 23. 6. 1999
od 10 hod. v budově Obvodního soudu

pro Prahu 3, Jagellonská 5. 
Prohlídka věcí bude umožněna v den

dražby od 8.30 do 9.45 hod.

Voláme sokoly a přátele Sokola 
pod Tyršův prapor!

Letos jsme oslavili 127 let od založení
Sokola na Žižkově. Chcete-li se podílet
na jeho oživení a zacvičit si pro radost

nebo se jen tak sejít. 
Sokol Žižkov I, Koněvova 19, P-3. 

Cvičíme ve všech věkových kategoriích.
●

Zveme na VARHANNÍ KONCERT
ve čtvrtek 27. 5. od 18.30 h 

do Betlémské kaple v Prokopově ulici.
Díla německých a francouzských autorů

zahrají J. Steyer a J. Marešová.
●

FOTBALISTÉ POZOR!
Nová celoroční soutěž v malé kopané
v Praze. Výsledky budou zveřejňovány

v tisku, finanční odměny podle umístění.
Delegovaní rozhodčí, vynikající povrch -

polytan, vždy čisté sprchy s teplou vo-
dou, občerstvení. Informace na tel.:

02/22 71 90 12, mobil: 0602/29 51 58.
●

ZŠ nám. J. z Lobkovic 22, Praha 3,
otevírá od 1. 9. 1999 přípravku košíko-
vé dívek i chlapců 3. a 4. tříd ve spolu-
práci s USK Praha s výhledem zařazení
těchto žáků do 6. sportovní basketbalové

třídy. Informace na tel.: 72 73 48 69.
Přijímací zkoušky do 6. matematické tří-
dy (náhr. termín) proběhnou 2. 6. od 9 h.

PODùKOVÁNÍ
Ředitel ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18,
P-3, děkuje všem žákům, jejich rodi-
čům a vyučujícím, kteří se zapojili do

akce „Pomoc dětem v Kosovu“ a přine-
sli celkem 120 kg cukrovinek, sušenek

a čokolád.

OKÉNKO 
PRO SENIORY
Zájezdová komise Svazu důchodců

připravila jednodenní autobusové zájezdy:
9. 6. Zákupy - Česká Lípa - Liběchov

(155 Kč)
30. 6. Cheb - Ostrov - SOOS (265 Kč)

28. 7. Sloup - Lemberk - Liberec 
(180 Kč)

11. 8. Budyně - Libochovice - Doksany
(160 Kč)

25. 8. Žumberk - Č. Krumlov - Zlatá
Koruna (260 Kč)

Příjem přihlášek každé pondělí 
14 - 16 h v Klubu důchodců v Praze 3,
Biskupcova 60 (vchod z Hořanské 2),

zast. Strážní (tram 1, 9, 16). 
Bližší informace při objednávkách.

●

Přijďte si opět vyzkoušet CVIČENÍ
PAMĚTI - kurz, který vede lektorka

Helena Kubů, se koná 1. 6. od 14 do 16
hodin v budově RIAPSu v Korkovém

sále, Chelčického 39.
●

Blahopfiání
Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje

všem členům i ostatním seniorům, kteří
v KVĚTNU oslaví kulaté nebo půlkula-

té narozeniny:
J. Mužíkovi, K. Frankové, M. Kubrové,
E. Bidlové, J. Bláhové, A. Reguliové, 

J. Štampachové, L. Janouškové, 
O. Abrahámové

dne 21. 4. 1999
souhlasila
● s výzvou na veřejnou zakázku na opravu ba-
zénu v parku na nám. J. z Lobkovic a jmenová-
ním komise pro posouzení a hodnocení nabídek
● s předloženým návrhem plné moci, která
opravňuje SKM Praha 3, a.s., zastupovat
vlastníka nemovitosti při územním a staveb-
ním řízení vedeném stav. odborem ObÚ P-3
● s uzavřením dodatku č. 14 k mandátní smlouvě
mezi M. č. Praha 3 a SKM Praha 3, a. s.
● s uzavřením darovací smlouvy - finanční
příspěvek M. č. Praha 3 Žižkovské divadelní
a hudební agentuře, s.r.o.
● s uzavřením nájemních smluv na dobu ur-
čitou na byty Biskupcova 33/1732, Baranova
6/1899, Slezská 130/2219, Soběslavská
27/2251 s účastníky výběrových řízení umís-
těnými na 1. místě
schválila
● kupní smlouvu o úplatném převodu pozem-
ku č. 4224/1, Parukářka, k. ú. Žižkov
vzala na vědomí
● zprávy komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejných obchodních soutěžích:
k rekonstrukci tělocvičny ZŠ Vlkova, na zpra-
cování dopravní studie, na nákup automobilu
● doporučení kulturní komise schválit záměr
postavit pomník J. Haška dle projektu akad.
sochaře K. Nepraše na Prokopově nám.
● doporučení komise obchodu a služeb OR
M. č. Praha 3 pronajmout nebytové prostory
v objektu Lípa, Koněvova 1956, P-3
● poskytnutí daru ze sociálního fondu M. č.
Praha 3 Ústavu sociální péče Hl. m. Prahy ve
výši 3 000 Kč
● iniciativu Junior klubu na uspořádání bene-
fičního koncertu The Plastic People of the
Universe for Kosovo, jehož výtěžek bude vě-
nován Nadaci Člověk v tísni na pomoc
uprchlíkům

doporučila
● Obv. zastupitelstvu M. č. Praha 3 schválit
žádost o svěření části pozemku parc. č.
2182/18, Kunešova 6, k. ú. Žižkov
jmenovala
● pracovní skupinu pro oslavu 150. výročí
založení Vinohrad ve složení: RNDr. P. Au-
gusta, Mgr. D. Merta, Z. Pavelka

ze dne 5. 5. 1999
souhlasila
● s výzvami na veřejné zakázky: na opravu
a výměnu oken ve 2. patře uliční fasády ZŠ
Štítného, na rekonstrukci ZTI v MŠ Koněvo-
va, na opravu oken v MŠ Libická, na ošetřo-
vání zanedbaných ploch veřejné zeleně
a jmenováním komisí pro posouzení a hod-
nocení nabídek
● s uzavřením smluv o dílo na rekonstrukci
systému ústředního vytápění v ZŠ nám. Bari-
kád a na rekonstrukci systému ústředního vy-
tápění, rozvodů ZTI, hyg. zařízení a výmění-
kové stanice v ZŠ Chmelnice
● s uzavřením smluv o dílo na rekonstrukci
tělocvičny ZŠ Vlkova a na projektovou do-
kumentaci rekonstrukce školy Na Pražačce
schválila
● nový statut výtvarné sbírky M. č. Praha 3
vzala na vědomí
● zásady zdravotní a sociální komise pro při-
jímání občanů M. č. Praha 3 do Domu s pe-
čovatelskou službou
● volné nebytové prostory: Viklefova
16/1811 - 38,98 m2, Ondříčkova 35/385 -
83,86 m2, Loudova 4/2432 - 104,92 m2, Rad-
hošťská 9/2017 - 41,53 m2, Roháčova 34/297
- 14,39 (garáž. stání), Ondříčkova 37/391 -
11,90 (garáž. stání), Olšanská 7/2666 - 12,45
m2

● protinávrh SKM Praha 3, a. s., k návrhu
M. č. Praha 3 k mandátní smlouvě
● návrh vyhlášky Hl. m. Prahy o opatřeních
k zabezpečení pořádku při pohybu psů na ve-
řejně přístupných místech

V těchto krásných jarních dnech proběhly na radnici Prahy 3 tradičně oslavy zlatých
a diamantových svateb. Svá neuvěřitelná výročí - 50 let společného života - zde v úterý
27. 4. oslavilo 9 párů: manželé V. a B. Bendovi, A. a V. Brožkovi, J. a Z. Fischerovi,
R. a M. Jarošovi, J. a V. Kašparovi, M. a P. Michálkovi, ing. E. a PhMr. B. Mrozkovi, ing.
V. a M. Škaldovi, ing. B. a B. Valdaufovi. Kromě dalších hostů manželským párům po-
přál i starosta M. Český. Druhá slavnost proběhla opět v úterý 11. 5., kdy do svatební sí-
ně radnice přišly dokonce dva diamantové manželské páry - ing. V. a A. Hrabalovi
a L. a J. Schulzovi. Zlaté výročí v tento den si zde připomněli manželé J. a F. Horákovi,
J. a M. Huptichovi, V. a D. Charamzovi, J. a E. Ježkovi, S. a B. Prokopovi, ing.
V. a Z. Schmoranzovi. Těm za vedení radnice poblahopřál 1. zástupce starosty Vl. Holzk-
necht. Atmosféru příjemně dotvářelo hudební vystoupení Studentského dechového or-
chestru ze ZUŠ Koněvova. B. Orlíková, foto J. Dostál

Otázka pro ... Vladimíra Holzknechta,
1. zástupce starosty

Dá se říci, že ten, kdo chce sportovat ve svém volném čase, ur-
čitě najde na mnoha místech Žižkova a Vinohrad nejrůznější
typy sportovních zařízení.
Já spíše připravuji koncepci rozvoje zkvalitnění sportovišť,
která přímo spadají pod základní nebo střední školy. Rád bych,
aby každá škola na obvodě Prahy 3 měla své hřiště a k tomu
i odpovídající zázemí. Hřiště by měla mít vesměs umělé povr-
chy, a to proto, aby je bylo možno využívat celoročně. Tato
hřiště budou (resp. některá již fungují) především sloužit ško-
lám k výuce, ale zároveň jim toto umožní přilepšit si do školní

pokladny, protože v podvečerních a večerních hodinách a také o sobotách a nedělích mo-
hou tato sportoviště pronajímat těm, kteří mají zájem. A zájem je opravdu veliký.
Aby se toto dalo realizovat, je zapotřebí vše - včetně projektů a hlavně finančních pro-
středků - etapově rozložit do několika let. Nejdůležitější jsou, tak jako všude, peníze. Při
mých prvních propočtech jsem se dobral k částce cca 80 milionů Kč. Je to obrovská su-
ma, ale já pevně věřím, že se tyto finance najdou, jelikož je to bezesporu investice, přede-
vším do zdraví nás všech. A o to nám přeci jde.

Jaké jsou možnosti sportovního vyžití občanů našeho obvo-
du a co chystáte zlepšit v příštích letech?

Dal‰í zlaté a diamantové svatby

„Diamantový“ pár Jiřina a Ladislav Schulzovi právě vcházejí slavnostním špalírem do
svatební síně

Obvodní rada 

Milí čtenáři,
po odmlce, znovu a rád, vstupuji do
„okénka senátora“, abych jej využil způ-
sobem, který je pro otvor vlastní. Ano,
okno je přeci k tomu, abychom viděli ne-
bo byli viděni. Ptáte se možná, proč tento
úvod, který je logický snad každému?
Žižkovské noviny si vytkly za cíl psát
o tom, co se v městské části Praha 3 udá-
lo, co přijalo či nepřijalo městské zastupi-

telstvo, kdo se s kým setkal, kdo kde položil kytice atd. Pozorný čtenář
tak získá dokonalý přehled o své městské části, aniž se čehokoliv účastní a je tak říkajíc v obra-
ze. Žižkovské noviny se vyhýbají politickým diskusím, protože těch je v denících až moc a po-
tud je to správné, i když. I když vše co člověk činí politikou vlastně jest. Počínání každého
z nás je, aniž si to uvědomujeme, zařaditelné do nějaké politické škatulky, protože vždy něco
chválíme nebo na něco nadáváme, vždy s něčím souhlasíme či ne.
Chtěl bych mít v tomto čtverečku „okénko senátora“ malou výjimku, protože senátor má ve
svém obvodě zvláštní postavení. Je na jedné straně sice volen jen občany svého obvodu, ale je-
ho ústavní poslání je čistě zákonodárné. Ve skutečnosti to znamená, že se má plně věnovat zá-
konodárné činnosti, a přitom nesmí přehlížet problémy svého obvodu. Zatímco k zákonodárné
činnosti má plná ústavní práva, k té druhé jej nic neopravňuje. A tak je to potom otázka citu
a vzájemného pochopení mezi všemi těmi, kteří o svůj obvod pečují. Pro mne je ideální příleži-
tostí testovat parlamentní rozhodování nejen s městskými zastupiteli, ale vlastně s každým, kdo
čte Žižkovské noviny. Je to pro mne ale i možnost Vás upozornit na nové zákony, mající vztah
k bezprostřednímu použití každým občanem.
Například 11. května 1999 byl schválen zákon o svobodném přístupu k informacím. Po 10 le-
tech obnovy demokracie v naší zemi tak máte konečně právo na poskytování informací na
všech státních i volených orgánech, což je vymoženost pro občana, domáhajícího se svých
práv, jistě potřebná. Rád bych se s Vámi podělil o Vaše názory na klesající důvěru v Parlament,
zvláště pak Senát apod. Hodně se dozvídám, a pomáhá mi to v mé práci, z Vašich návštěv. Mo-
hu-li Vás požádat, napište nebo přijďte i Vy. Ing. Vladimír Zeman

KANCELÁŘ SENÁTORA: návštěvní hodiny: pondělí 13 - 17 h, tel. 22 013 115 (příp.
záznamník),  fax 22 013 692, e-mail: kadlecm@ senat.cz

Tento významný slovenský spisovatel a filozof
(14. 3. 1913 - 10. 5. 1989), jak jsme jistě mnozí
ani nevěděli, žil dlouhá léta u nás na Praze 3.
Znám byl především svými prózami, romány a ta-
ké esejemi o principech demokracie. Mezi jeho
nejznámější díla patří např. Rozhovory bez konca
a Farská republika, napsal několik filmových scé-
nářů a překládal také francouzskou literaturu.
K 10. výročí jeho úmrtí byla na náměstí Jiřího
z Lobkovic č. 20 - na domě s restaurací U Jahelků
- odhalena pamětní deska. Na tomto slavnostním
aktu se 10. května sešli místopředseda Senátu
P. Pithart, velvyslanec Slovenské republiky v ČR
Josef Stank a zástupci radnice spolu se sloven-
ským historikem doc. PhDr. J. Mlynárikem, CSc.,
který nyní působí v Praze jako předseda Svazu
Slováků v České republice.

Text a foto S. Peričová

Dne 22. 4. 99 byla slavnostně otevřena rekonstruovaná pobočka České spořitel-
ny na Sladkovského náměstí 4. Tohoto aktu se ujala ředitelka obv. pobočky
v Praze 2 Ing. Marta Filipová spolu s dalšími hosty.
Důvodem rekonstrukce byl zcela nevyhovující stav pobočky jak z hlediska podmínek, tak
z hlediska bezpečnosti. Po pětiměsíční rekonstrukci je výsledkem nejen působivý design
a odpovídající prostředí pro klienty a zaměstnance, ale i vybavení prvky zvyšujícími úro-
veň bezpečnosti provozu. Pobočka na Sladkovského nám. 4 poskytuje komplexní služby
v oblasti vkladních knížek, sporožirových a běžných účtů a v produktech dceřiných spo-
lečností ČS, a.s. -red-

Vzpomínka na Dominika Tatarku

Poboãka âS znovu otevfiena

Tradiční pásku přestřihl zástupce starosty ing. Tomáš Mikeska

1. Krásova 2/1834, 0 + 1, 21,6 m2, I. kat., 2. patro
2. Ondříčkova 31/383, 2 + k.k., 43,4 m2, I. kat., 4. patro
3. Ondříčkova 35/385, 1 + k.k., 39,2 m2, I. kat., 5. patro
4. Ondříčkova 37/391, 1 + 1, 51,7 m2, I. kat., 1. patro
5. Hořanská 5/1511, 0 + 1, 53,4 m2, I. kat., přízemí
6. K Lučinám 3/2461, 2 + 1, 54,4 m2, I. kat., 4. patro
7. Ostromečská 7/436, 1 + k.k., 44,5 m2, I. kat., 7. patro
Zákl. min. nájem u všech bytů je 60 Kč/m2/měsíc. Prohlídka u bytů č.1-4 bude umožněna
8. 6. v 9-10 h., č. 5-7 10. 6. v 9-10 h. Byty budou pronajaty na zákl. pís. nabídek zasla-
ných na: ObÚ Praha 3, Seifertova 51, 130 00 Praha 3, v obálkách se zn. „Výběrové řízení
- byty“. Obálky neoznačené nebo označené nesprávně do výběr. řízení zahrnuty nebudou.
Upozorňujeme, že jedním z hl. kritérií je nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka
předplatného, smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou dle délky předplatby.
Uchazečem může být pouze občan ČR. Konečný termín pro příjem nabídek u č. 1-4 je 14.
6., u č. 5-7 je 16. 6. 99. Vybraný uchazeč výběr. řízení bude písemně informován do 30
dnů ode dne zasedání OR M. č. P-3. Informace tel. 22 116 574.

M. ã. Praha 3 disponuje voln˘mi byty:
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● Na úvod několik konkrétních
fakt o FNKV...
FNKV vznikla již v roce 1902
a byla od počátku koncipována ja-
ko nemocnice pro tehdejší okresy
Žižkov a Královské Vinohrady.
Dnes je jednou z 5 fakultních ne-
mocnic Hl. m. Prahy. Poskytuje
služby velkému území Prahy 3,
10 a 15 a části Prahy 4. V provozu
je cca 1200 lůžek v 35 klinikách
a odděleních, kde pracuje přes
3 000 zaměstnanců. Tento „spá-
dový rajon“ zahrnuje kolem
300 000 obyvatel.
● Co všechno dnes svým paci-
entům nabízí?
Poskytujeme plné spektrum lé-
čebné péče. Výjimkou je trans-
plantační medicína - transplantace
se provádějí pouze v oblasti he-
matologie, očního a kožního lé-
kařství. Otevřením oddělení ane-
steziologie a resuscitace (ARO) vzniklo v poslední době
traumacentrum - funkční celek urgentní péče o život ohrožující
stavy, které slučuje několik klinik a má celopražský význam. Před
několika lety vzniklo také kardiocentrum s kardiochirurgií, pro-
slulá je už po léta naše klinika popáleninové medicíny, kam se
soustřeďují těžké případy z celé republiky. Bývalá přednostka kli-
niky prof. R. Königová je jedním ze zakladatelů této medicíny
a věnovala celý život jejímu rozvoji. Z minulosti je také známá
plastická chirurgie, která poskytuje rozsáhlé služby v mikrochi-
rurgii traumat a dětských vrozených vad. V českých podmínkách
je výjimečná naše klinika rehabilitace.
● Kdo je dnes ve vedení nemocnice?
Ředitelkou FNKV byla na základě výběrového řízení jmenována
k 1. 4. 99 MUDr. Marie Alušíková, CSc., která je zkušenou od-
bornicí vnitřního lékařství s mnohaletou praxí. V 90. letech řídila
také nemocnici pro Prahu - západ v Klimentské. Poslední 2 roky
pracovala ve FNKV jako vedoucí ambulance interní kliniky.
Já mám v rámci Prahy 3 dvojí roli. Jednak jsem náměstkem pro
léčebnou péči v této nemocnici a jednak jsem předsedou zdravotní
a sociální komise OR M. č. Praha 3. Svou úlohu proto cítím hlav-

ně v tom směru, aby péče byla pro
občany zabezpečována komplex-
ně.
● Myslíte tím právě onu zmiňo-
vanou „spádovost“ FNKV?
Zasedání obvodní rady v červnu
1998 schválilo záměr, že Praha 3
bude komplexně spadat do FNKV,
samozřejmě při zachování svo-
bodné volby lékaře. Dnes musí
stále část pacientů navštěvovat
své bývalé kliniky v Motole, což
je hodně „z ruky“. Optimální není
ani řešení, které nabízí nemocnice
v Kubelíkově ulici, kdy je pacien-
tům nabízena pouze péče z inter-
ního hlediska, nikoliv natolik
komplexní, jak ji poskytuje
FNKV. Bohužel ve FNKV zatím
není prostor k zabezpečení lékař-
ské péče pro všechny pacienty
z Prahy 3. Magistrát Hl.m. Prahy
a ministerstvo zdravotnictví již

připravují kroky, které by to měly pomoci uskutečnit. Pozemek
nemocnice je dostatečný, ale některé stávající kliniky jako interna
nebo chirurgie nejsou dimenzovány na tak velký „rajon“ s tolika
pacienty.
● A jaké jsou plány nemocnice do budoucna?
Připravujeme výstavbu nového kvalitního stravovacího provozu,
který má být postaven do 2 let a zajistí stravování pro cca 1500 za-
městnanců a až 1500 pacientů. Do roku 2001 nás čeká rozsáhlé
a nákladné stěhování kliniky dětí a dorostu, která je v areálu Hagi-
bor u metra Želivského. Budova se totiž musí v rámci restituce
vrátit Židovské obci. Kliniku přestěhujeme do budovy, která bude
k tomuto účelu vyčleněna a zrekonstruována. Na obě akce nám již
ministerstvo zdravotnictví přidělilo finanční prostředky. V hava-
rijním stavu je nemocniční lékárna s nepřetržitým provozem, pro
kterou bude postavena nová budova.
Mým záměrem je přispět k tomu, aby se všechny tyto plány zdaři-
ly k co největší spokojenosti všech pacientů, aby nemocnice fun-
govala co možná nejlépe a byla ve většině, ne-li ve všech oblas-
tech na vrcholu současné medicíny.

Povídala si S. Peričová

...tak zněl ústřední motiv slavného muzikálu Hair -
Vlasy. Hodil by se jako motto 5. festivalu
INTEGRACE SLUNCE v Paláci Akropolis. Zpíva-
ly a tančily tu děti květin, ba i děti dětí jejich dětí -
hippies jsou dnes prarodiči.
● 27. dubna - Každý začátek je těžký. Vystoupili ti
nejmladší z nás, kteří to máme ztížené. Osudem a od
přírody a dědičně i jinak. A bereme to normálně, pro-
tože nám to tam nahoře vynahradili - talentem, třeba.
První nesmělé krůčky kolem vzdorující zvukotechni-
ky zvládl se ctí soubor ČIRIKLORO z Havlíčkova
náměstí. MARGARETKA z Ústí nad Labem přine-
sla názvuky flamenka i Latinské Ameriky. TERNE
ČHAJA a pěvecké dívčí duo předvedly vzácněji slý-
chaný rytmus a nářečí olášských Romů. PIŠKOTI by
unesli název plamínky, stejně jako ROMANO
ČHAVE, SLUNÍČKO Zvláštní školy z Chomutova.
V prvém dni festivalu dokázaly děti samy naladit pub-
likum a rozpálit posluchače. Byl to den Romů, majá-
les Romales.
● 28. dubna - Festival získal na zvláštním půvabu dí-
ky gestu dětí sluchově postižených. Uvedlo je vystou-

pení fléten z Chmelnice, pak nastoupily děti se zbytky sluchu s ladností v pohybu a mimice. Poté škola Dona Bosco otevřela studánky
a uvedla lidovou hru o sv. Jiří. Zpěvohrou Arno Košťála pokračoval den hudebními čísly školy zvláštní a školy zrakově postižených dě-
tí. Další den nám zrakově postižení zpívali pod jménem J. Ježka, program končil odpolednem HUMANITÁRNÍHO SDRUŽENÍ CID.
Odměnou pro všechny účastníky Integrace Slunce byla IVA - žena housle, řeklo by se po vystoupení I. Bittové. Housle jí v prstech hořely
a díky flitrám na šatech hořely i plamínka na podiu. Nic pro hasiče, jenom srdce plála, ano, v této cynické a válečné době. Díky! 
● Slunce festivalu zapadlo pod rukama DEBOUT SUR LE ZINC. Byla to doslova léčebná vitaminová kůra - tekuté slunce ve strunách.
Šest pařížských kluků nejrůznějšího původu. Ten největší rošťák s houslemi v ruce se narodil u cikánů. Modlil se houslemi, rval se o život,
tančil koridu o houslích, krotil housle a bičoval nás houslemi, aby pak nad námi a nad houslemi klečel. Tempo a rytmus by schvátilo sa-
motného otce Chačaturjana. Ostatní s harmonikou, bubny a benžem dodávali té směsi koření od druidů přes Orient, Andaluzii, jidiš nápě-
vy a čardášové tempo až k synkopám africkým. Dravý výsměch jakékoli neslučitelnosti nejrůznějších člověčenství, naděje pro duši.
Akropoli patří dík za tento jubilejní pražský festival. Dík jménem všech zúčastněných a dík i jménem šťastné nevidomé romské holčičky
v první řadě na balkoně. Dík za každý start! Jarmila Hannah Čermáková, foto Y. Odrazilová

Na náv‰tûvû u ... MUDr. Marka Zemana

Dej proniknout paprsku SLUNCE

Po dlouhou dobu se diskutovalo o důvodech odvolání bývalé ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
(FNKV) MUDr. Z. Roithové. Na to, kdo dnes řídí tuto nemocnici a jaké jsou plány do budoucna, jsme se zeptali ná-
městka ředitelky FNKV a předsedy sociální a zdravotní komise Obv. rady M. č. Praha 3 MUDr. Marka Zemana.

Iva Bittová jako vždy všechny strhla svými úžasnými houslemi

O projektu PRAHA 2000 - Evropské město kultury jste jistě již
mnozí slyšeli. Je velkým oceněním, že jako jeden z realizátorů kul-
turních akcí byl do tohoto prestižního programu zařazen i Palác
Akropolis. Připravuje k této příležitosti laserovou, světelnou a au-
diovizuální show KATHARSIS NA VÍTKOVĚ - přechod z dru-
hého do třetího milénia. Autoři projektu jsou P. Smetana - malíř
a autor multimediálních instalací, který se vrátil po 13letém pobytu
z Francie, a J. Raušer, hudebník a generální ředitel Paláce Akropo-
lis. Projekt obsahuje Laserovou show - laserové propojení 3 sym-
bolických bodů Prahy - Pražský hrad, Památník na Vítkově a Žiž-
kovskou televizní věž. Ty budou ve svých nejvyšších místech
spojeny červeným laserovým paprskem. Jedná se o symbolické vy-
jádření tří bodů vývoje české kultury - Pražský hrad (co přetrvalo),
Památník na Vítkově (končící současnost) a Žižkovská televizní věž
(co by mohlo být). Další částí projektu bude Světelná show - před
Památníkem budou umístěny pohyblivé reflektory, vytvářející vel-
ké světelné sloupy, ovládané počítačem. Čelní stěna Památníku se
stane gigantickým promítacím plátnem, na kterém by měly být
znázorněny kulturní tradice a dědictví Prahy a české kultury. Celá
akce bude doplněna velkým koncertem klasické i současné hudby,
probíhající na prostranství před Památníkem. Jak světelné sloupy,
tak i projekce by měla být viditelná ze všech částí Prahy.S. Peričová

Jak efektivnû pomáhat seniorÛm?
Jako organizace zastupující několik set seniorů z Prahy 3 máme
pochopitelně zájem o spolupráci s každou další organizací, která
prohlašuje za svůj cíl práci ve prospěch seniorů. Proto jsme požá-
dali dr. Kinkora z obč. sdružení REMEDIUM, které druhým ro-
kem působí na Praze 3, o vysvětlení programu tohoto sdružení.
Vyhlašovaný program bychom uvítali a podporovali, pokud by
šlo o reálnou a uskutečnitelnou práci. Na společném setkání jsme
ale s údivem zjistili, že REMEDIUM předpokládá, že bude ja-
kýmsi prostředníkem mezi obvodním úřadem a starými občany
v Praze 3, bude mít určité pravomoci k rozhodování o finanční
podpoře toho či onoho občana a pod svým jménem povede akce,
které již běží zásluhou dalších organizací apod. Přitom dr. Kinkor
prohlašuje, že REMEDIU nejde o kvantitu, tj. o všechny seniory,
ale postačí, když jejich akce podpoří třeba jen 15 seniorů. V Pra-
ze 3 je asi 25 000 důchodců - co tedy ostatních 24 985 seniorů?
Není to trochu drahé, pro 15 zájemců osm placených funkcionářů
(i když třeba jen na poloviční úvazek)? Dále nám nebyl dr. Kin-
kor schopen vysvětlit, k jakým účelům chce využít nově vzniklý
Seniorfond. Sponzoři REMEDIA by se měli více zajímat, kam
konkrétně přijdou jejich peníze.

Výbor Svazu důchodců Prahy 3

Základní ‰kola Na Chmelnici
Tentokrát děláme v našem cyklu výjimku - ZŠ Na Chmelnici nepatří mezi ty nej-
starší nebo historicky zajímavé budovy škol na Praze 3. Oslavila však tak trochu
kulaté výročí, a proto ji uvádíme již nyní.
Pokud Pražák uslyší slovo Žižkov, vybaví se mu pavlačové domy známé ze starých filmů
nebo památník na Vítkově. Prochází-li se žižkovskými ulicemi, jako by se procházelo his-
torií. Názvy ulic připomínají husitské kazatele a bojovníky, z pozdější doby mnohé vla-
stence a literáty. Žižkov tvrdě postihla německá okupace. Po válce se však tato čtvrť zača-
la rozrůstat o nové ulice, vznikala sídliště - mezi prvními Chmelnice, kde byla
vybudována moderní škola, obklopená zahradou a školními hřišti. Základní devítiletá
škola Chmelnice byla otevřena 3. září 1963. Vyučování bylo zahájeno ve 24 třídách se
745 žáky. Začátek v nové škole nebyl lehký, protože stavební práce byly prováděny za
provozu. Učitelé i žáci se dočkali odpovídajícího prostředí až v okamžiku, kdy řemeslníci
opustili budovu, stavba školy i hřiště byla dokončena. Přes počáteční problémy při zahá-
jení provozu školy dosáhl učitelský sbor vysoké úrovně výuky. Pak ale přišel rok 1968
a s ním zklamání po 21. srpnu. Svědkem tohoto významného roku je téměř zapomenutá
lípa u zadního vchodu do budovy - strom slavnostně vysazený 28. října 1968 k výročí
vzniku republiky. Od šedesátých let bylo zkvalitňováno vybavení školy a postupem času
přibývalo i žáků. V některých letech bylo obsazeno až 33 tříd a počet dětí přesahoval je-
den tisíc. I v tehdejší nesnadné době zaznamenávala škola úspěchy v tělovýchově, růz-
ných olympiádách a soutěžích. Její prestiž přesahovala hranice obvodu Prahy 3 - zásluhou
vedení školy a učitelského sboru a jeho iniciativního přístupu ke školní i mimoškolní prá-
ci. Přestože ZŠ Chmelnice slaví letos teprve 35. narozeniny, vychovala řadu žáků, kteří
dosáhli úspěchů různých oborech. Mezi jinými to je například hudební skladatel Z. Mer-
ta, herec J. Belčev, houslista V. Mazáček, klavírista P. Jiříkovský a herečka T. Vilhelmová.

J. Tomaierová, ZŠ Chmelnice

Z HISTORIE NAŠICH ŠKOL

„Po turné v Americe jsme
už chtěli s koncerty skon-
čit,“ řekl RN Vráťa Brabe-
nec, jeden z členů skupiny
Plastic People of the Uni-
verse, „ale otřesná situa-
ce v Kosovu nás přiměla
tohle rozhodnutí změnit
a udělat ještě jeden ...“
Benefiční koncert se konal
v neděli 2. května, a kde
jinde než v paláci
AKROPOLIS, za relativně
vysoké účasti návštěvníků.
Ti si vyslechli většinu kla-
sických hitů od Plastiků
jako „Kanárek“ nebo
„Ranní ptáče“. PPU si za-
hráli v sestavě také klasic-
ké, a to tři Žižkováci Jan
Brabec - bicí, Josef Janí-
ček - klávesy a Jiří Kabeš - viola, na saxofon Vráťa Brabenec, Joe Karafiát - kytara a sa-
mozřejmě na další kytaru lídr Plastiků Mejla Hlavsa. Na závěr přišel kapelu doplnit
v „Magických nocích“ Zdeněk Fišer s podivným nástrojem jménem Teremin.
Nutno říci, že jim to tentokrát opravdu šlapalo. I známý recesista a básník Ivan M. Jirous
si z publika po celý program spokojeně notoval. Jen na chvíli vystoupil na pódium a po-
děkoval všem za to, že přišli. Za Nadaci Člověk v tísni tak učinil i její ředitel T. Pojar spo-
lu s náměstkem ministra vnitra T. Kopřivou. Každý návštěvník totiž přispěl částkou 300
Kč na konto SOS Kosovo, domů si pak odnesl CD s dosud nevydanými nahrávkami Plas-
tiků. „Publikum v Akropoli je skvělý a my tady hrajeme rádi,“ řekl nám na závěr Vráťa
Brabenec.
Celkový výtěžek koncertu ve výši 174 000 Kč byl odeslán na konkrétní pomoc uprchlí-
kům z Kosova. Po schválení Obvodním zastupitelstvem Prahy 3 bude z rozpočtu městské
části připsána na konto SOS Kosovo částka 250 000 Kč.

Text a foto S. Peričová

Před 2 roky oslavilo Gymnázium Sladkovského nám. v Praze 3 (bývalá žižkovská reálka)
sté výročí svého založení. Za tuto dobu opustily její třídy tisíce absolventů, kteří se dobře
uplatnili a uplatňují v nejrůznějších oborech našeho veřejného života. Svědčí o tom mimo
jiné i skutečnost, že v anketě Lidových novin ze dne 3. března „Hledáme nejvýznamněj-
šího žijícího Čecha“ jsou mezi stovkou vybraných osobností z celé republiky i tři absol-
venti tohoto gymnázia. Jsou to Václav Bělohradský, významný filozof, univerzitní profe-
sor, dále Ondřej Neff, spisovatel, autor řady sci-fi románů, vydavatel internetového deníku
Neviditelný pes, a Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, „jeden z nejvýraz-
nějších představitelů české židovské komunity“ (dle LN). I když můžeme mít na tuto an-
ketu různé názory, domníváme se, že je jen málo středních škol, které by se mohly po-
chlubit tak výrazným podílem zařazených osobností jako žižkovské gymnázium na
Sladkovského náměstí. Dr. Z. Potměšil

PRAHA v roce 2000

·kola s dobrou tradicí

Do diskuse ...

Slavilo se i na ‰kolní akademii
Vzruch, zmatek a nervozita, zda vše klapne tak, jak má. Asi tak by se dala popsat atmo-
sféra zákulisí budovy TJ Spoje v Praze 3 Na Balkáně, kde ZŠ Chmelnice slavila 14. dub-
na své 35. narozeniny. Se svými programy se představily jednotlivé třídy a školní flétnový
soubor. Děti ze 3. tříd při písničce „Dělání“ sestavily z papírových cihel symbolické téma
celého programu, který nesl název „Z pohádky do pohádky“. A tak skotačení dětských
koťátek, skřítků i kouzelníků vystřídaly pohádky „Čert a Káča“ a „Zlatý kolovrat“. Ne-
chybělo ani loutkové představení či taneční vystoupení, to vše prodchnuto tóny zobcové
flétny, jejíž výuka má na této škole dlouholetou tradici. Večer byl zážitkem pro všechny.
Spokojeni odcházeli rodiče, kteří se v tom dnešním spěchu mohli alespoň na chvíli zasta-
vit, udělat si na své dítko čas a strávit odpoledne jinak než jindy, děti, které pro jednou ne-
chaly televizní a počítačové obrazovky vypnuty, a nakonec i učitelé, kteří při sledování
svých žáků a dojatých rodičů pocítili zadostiučinění za nelehkou přípravu celé akce.
Možná i někteří z nás pochopili, že jejich práce nekončí jen školním zvoněním.

K. Rauscherová

KONCERT PRO KOSOVO
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● Kolem 40 utkání v košíkové odehráli
v březnu v POHÁRU STAROSTY starší
žáci a žákyně. V kat. žáků se zúčastnily
všechny ZŠ. V dívkách chyběla ZŠ Hav-
líčkovo nám., Perunova a Vlkova. Zvláště
utkání v kat. chlapců měla výbornou úro-
veň i bouřlivou diváckou kulisu. V obou
kategoriích kralovali basketbaloví kouzel-
níci ze ZŠ nám. J. z Lobkovic - suverénní
chlapci před ZŠ Perunova a Lupáčova,
stejně výborná děvčata před ZŠ nám. J.
z Poděbrad a nám. Barikád. Velikost škol-
ních tělocvičen na ZŠ nám. J. z Poděbrad
a na nám. Barikád ideální podmínky pro
košíkovou nenabízí, proto se umístění

těchto škol stalo velkým překvapením.

● Jarní turnaj ve stolním tenise pro ten-
tokrát změnil systém. O zařazení do kate-
gorie rozhodoval nejen věk hráče, ale i je-
ho výkonnost. Tím se utkání stala
vyrovnanější a pro hráče zábavnější.
V první kategorii zvítězil Taraba z gymná-
zia Sladkovského nám., ve druhé Vydra ze
ZŠ nám. J. z Poděbrad.

● V uplynulém měsíci v POHÁRU
STAROSTY dominoval florbal a malá
kopaná. V kat. mladších žáků se do obv.
turnaje přihlásila družstva všech ZŠ Prahy
3. Florbal je u dětí oblíbený, a to se odráží
i ve kvalitě hry. Hra vítězného družstva
v kat. mladších žáků ZŠ Perunova uspoko-
jila i náročného florbalového labužníka.
Na II. místě skončila ZŠ nám. J. z Lob-
kovic, na třetím ZŠ Lupáčova. V turnaji

mladších žákyň dominovala rychlost
a zdatnost děvčat ze ZŠ Jeseniova, stříbr-
nou pozici si vybojovaly dívky ze ZŠ Ch-
melnice, bronzovou ZŠ nám. J. z Podě-
brad.

● Každé úterní odpoledne se v dubnu bo-
jovalo o body v Žižkovské lize škol v ma-
lé kopané. Ve 20 utkáních padl úctyhodný
počet branek - 168! ZŠ Chmelnice, vítěz
podzimní části ligy, neztratila zatím ani
bod a je horkým kandidátem na titul mist-
ra Žižkovské ligy. V dobré formě je ZŠ
Chelčického, FC Havlíčák své loňské pr-
venství bohužel nejspíš neobhájí. Zajíma-
vý souboj probíhá v tabulce střelců - vede
ji Marek ze ZŠ Chelčického s 30 branka-
mi, druhý Peňaz ze ZŠ Chmelnice má na
svém kontě o dvě trefy méně. -vk-

SPORT

Pravidelně každý měsíc probíhá ve svatební síni radnice tzv. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Téměř
čerstvě narozená miminka, která žijí se svými rodiči u nás na Praze 3, dostanou u této pří-
ležitosti originální Pamětní list a malou finanční pozornost. Vladimír Holzknecht, 1. zá-
stupce starosty (vlevo), právě poblahopřál manželům Neklovým a malé Karolínce. 

Před 25 lety, v pondělí ráno 14. ledna 1974, vyjely ze žižkovské vozovny poslední tři sta-
ré motoráky na zkrácenou trasu linky č. 7 z Vápenky na Olšanské náměstí. Linka byla
v provozu v pracovní dny až do 8. května 1974. Odpoledne se přijeli se starou sedmičkou
rozloučit také členové našeho klubu. Se zatažením poslední vozu č. 2202 do vozovny
skončil provoz starých tramvají na Žižkově.

Petr Pany, foto ing. I. Mahel - členové Klubu přátel MHD

V této rubrice budeme uvádět pejsky, kteří jsou nyní umístěni v Psím domově v Tro-
ji a jako lokalita jejich nalezení byla uvedena Praha 3.
● PES - osmiletý kříženec střední velikosti, barva bílá s černohnědými znaky. 

Nalezen bez obojku 22. 1. 99.
● 7 ŠTĚŇAT ve stáří 6 - 7 týdnů, z toho 6 pejsků a 1 fenka, budou středního vzrůstu. 

Nalezena v popelnici v Kubelíkově ulici 26. 4. 99.
● JEZEVČÍK - devítiletá fenka s rezavou delší srstí s černým melírem. 

Předána majitelkou, která se o ni pro zdravotní potíže nemohla starat.
Pokud byste věděli o majiteli zatoulaného pejska nebo měli zájem o jiné opuštěné pejsky, zavolejte
prosím PSÍ DOMOV Troja, tel. 855 42 42 nebo 838 50 334.

O pomoc prosí také majitelka šedého papouška jménem Žako, který uletěl na Vinohradech. Tomu, kdo
ho najde a vrátí, nabízí odměnu 20 000 Kč. Tel. 0602/829654.

Liga československých motoristů (LČSM) a motorismus za 1. republiky.
Před 60 lety ukončila činnost LČSM - spolek založený k hájení zájmů motoristů a stojící od
r. 1927 v opozici vůči Autoklubu republiky československé (AKRČS), jeho exklusivitě člen-
ství, špatnému hospodaření a finančně-organizačnímu monopolu. LČSM pořádala závody,
vydávala literaturu a měsíčník Čsl. motorista, zajišťovala dopravní značení atd. Od ostatních
autoklubů se odlišovala bohatým spolkovým životem - její skupiny měly vlastní klubovny,
vydávaly časopisy, spolupracovaly s Klubem turistů a Červeným křížem. Populární byly
Dětské dny (autovýlety pro chudé děti se zábavně-sportovním odpolednem a občerstvením).
Největší akce LČSM, sbírka Motorisací k obraně vlasti (výnos přes 5 mil. Kč, tedy např. až
70 nových nákladních vozů pro armádu), však dopadla pro naši zemi typicky: liknavostí úřa-
dů nebyly peníze použity a pak se někam ztratily...
V letech 1938/39 se LČSM, nejmasovější motoristická organizace s 25 000 členy, začlenila
v rámci sdružování sil do AKRČS, když již dříve pohltila Motor Touring Club, trojského ko-
ně založeného AKRČS k zastavení nárůstu jejího členstva a vlivu... Po válce byly jiné sta-
rosti, a tak pokus o její obnovení byl jen lokální bez dlouhého trvání a jediné, co po ní do

dnešních dnů zbylo, je pár zažloutlých časopisů, odznaků, fotografií a trocha nostalgie. Přes převažující proletářský charakter měl Žiž-
kov již koncem 20. let takové podmínky a tolik motoristů a motopříznivců, že se i zde mohla r. 1930 ustavit jedna ze skupin LČSM. Žiž-
kovské ligisty, kterých bylo již r. 1932 téměř 300 a kteří se scházeli ve své klubovně v Paláci Akropolis, zastupovali předseda MUDr.
E. Žďárský, místopředsedové JUDr. V. Vízek a J. Hadrava, jednatelé B. Kozák a továrník J. Červinka, jakož i členové výboru E. Kouba
(Autosport), L. Rokyta, L. Kadlec, A. a J. Caklové, J. Říha, J. Mužík, K. Elbers, B. Macháček (autodílny), J. Setnička (garáže), F. Haus-
ler (výroba filmů), Ing. O. Plojer, důvěrníci A. Eisenreich (pro Malešice a okolí) a J. Jílek (pro Hrdlořezy a Malešice), A. Jírovec (prodej
olejů), V. a S. Jermanovi, J. Hamberger, J. Trojan, J. Šebor, L. Vornovský, J. Kabeš, prof. V. Hroník a J. Šteiner. Autosportsmany repre-
zentovali pánové K. Syřínek a V. Tittl, dámy pak slečna J. Schmidtová a paní M. Krejzová, známá svými dálkovými jízdami. Válka a do-
ba komunismu udělaly své, čas také nejde zastavit, přesto možná ale na Žižkově ještě žijí pamětníci, příp. děti tehdejších aktérů, kteří by
mohli poskytnout svědectví nebo dokumenty, a to nejen ke zdejší odbočce LČSM, ale i k žižkovskému motorismu až do začátku 50. let
(první automobily a motocykly, autosportsmani, autodoprava, autodílny, garáže, benzinky, Bratří Svobodové - výroba autobaterií atd.).
Najdete-li si chvilku času na vzpomínání nebo víte-li o někom, kdo může pomoci, ozvěte se na adresu P. Wirkner, Ostromečská 14, P-3,
tel. 697 11 22, příp. redakci RN.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ
Barvy - Baterie - Čisticí prostředky - Chemikálie - Kosmetika - Léky - Lepidla - Spreje - Motorové oleje - Rozpouštědla -

Pesticidy - Výbojky - Zářivky - Teploměry aj.

dne 15. 6. od 15.30 do 15.50 hodin
na křižovatce ulic Slezská-Perunova a na Kostnickém náměstí.

Sluníčko začíná častěji prosvětlovat jarní dny, a to mnohé láká k posezení venku nad „dobrým pivečkem“. Milovníky
tohoto moku možná pro tentokrát potěšíme naším netradičním testem. Nezávislou komisí byly hodnoceny nejznámější
restaurace a hospůdky se „zahrádkami“. NA ZDRAVÍ ! (hodnocení celkového dojmu *- nejméně, ***** - nejvíce)

V ATRIU nyní probíhá výstava sochař-
ských děl Jaroslava Řehny, která byla
zahájena ve středu 5. května. Autor v sou-
časné době žije a tvoří v Dobřichovicích,
v minulých letech se účastnil několika so-
chařských sympozií a workshopů. Vysta-
voval také například v galerii výtvarného
umění na hradě Lipnice a v Řevnicích -
Prostoru pro Středočeské sdružení výtvar-
níků. Jeho sochy z hladkého leštěného
mramoru svým tvarem a přitažlivostí po-
vrchu přímo svádějí k dotykům. Vyzařují
zvláštní energii, vyjadřují prvotní symbo-
ly, návrat k přírodě a jejím souvislostem.
Krása těchto děl je především v jednodu-
chosti a celistvosti.

Text a foto B. Orlíková

Šestého dubna uplynulo 70. let od úmrtí významné-
ho hudebního skladatele Karla Pospíšila, který mj.
na pianě doprovázel i houslové virtuosy, jako byl
Kubelík, Ondříček i Kocián, ale později se cele od-
dal sokolské hudbě. Jeho skladby byly tak dokonale
koncipovány, že splývaly s pohybem a rytmikou cvi-
čenců. V souboru přibližně 300 skladeb jsou napří-
klad i ty, určené především pro prostná cvičení mužů
na V. všesokolském sletu. Při jeho hudbě na několika
dalších všesokolských sletech cvičily také ženy.
Pokračovatelem v hudební sokolské tvorbě se stal ta-
ké Karel Matějovec. Sokolským myšlenkám zůstá-
vají již přes padesát let věrni také manželé Schneide-
rovi, kteří ve vinohradském Sokole doprovázejí
veškerá cvičení na piano, a dokonce komponují nové
skladby. V roce 1930 byla na počest Karla Pospíšila
dokonce přejmenována jedna ze žižkovských ulic
nedaleko Škroupova náměstí.

Podle materiálů Milady Kaiserové-Kalibové 
zpracovala E. Horníčková

Poslední ÏiÏkovská sedmiãka

Vzpomínání na Karla Pospí‰ila

Kouzlo svûta kamenÛ

Ztratil se vám pes?

Îijí je‰tû ÏiÏkov‰tí a vinohrad‰tí pamûtníci?

Otevřeno 

Počet míst 

pivo 10° 

pivo 12° 

Velvet 

řezané 

káva - turek

káva - espresso 

fernet 0,5 cl 

rum 0,5 cl 

vodka 0,5 cl 

coca-cola 2 dcl 

džus 2 dcl 

víno 2 dcl -bílé

víno červené 

ceny jídel 

CELKOVÝ 
DOJEM

Nad Viktorkou,
Bořivojova 79

12-01 h

cca 30 míst 
+ zasklený ochoz

Gambrinus 13,60 

Pilsner-Urquell
19,60 

- 

- 

10,- 

10,- 

25,- 

20,- 

40,- Finlandia 

10,-, 
0,3 za 25,- 

10,-, 
0,3 za 25,- 

22,- 

22,- 

hotová j. cca 50,-
minutky 67-110,- 

* * *

U Houdků, Boři-
vojova 110

10-21 h

cca 150 míst

Egenberger 11,50 

Egenberger 14,-
- pouze lahev 

-

Egenberger 11,50 

12,- 

12,- 

22,- 

17,- 

22,- 

15,- 0,3 dcl 

15,- 0,3 dcl 

26,-

20,- 

hotová j. cca 50,- 
minutky 70-120,- 

* * * *

Sklep, 
Seifertova 53

11-22 h

dvě zahrádky 
65 míst

Gambrinus 16,- 

Bernard 19,- 

23,- 0,4 l pouze club

Porter 19% tmavé
23,- pouze club 

15,- 

15,-

30,- 

25,-

42,- Finlandia 

16,- 

16,-

28,- 

30,- 

hotová j. 60-80,- 
minutky 80-120,- 

* * * *

U Študáka, 
Strážní 10

10.30-24 h

uvnitř cca 50 míst
venku cca 30 míst

Krušovice 11,90 

Krušovice 12,90 

-

12,50 

15,- 

15,- 

27,- 

22,- 

27,- 

16,- 

18,- 

24,- 

24,- 

hotová j. 45-60,- 
minutky 55-85,- 

* * *

KINO Aero, 
Biskupcova 31

16-23 h

uvnitř cca 50 míst
venku cca 50 míst

Radegast 13,- 

Radegast 15,- 

- 

- 

11,- 

11,- 

25,-

22,- 

40,-  Finlandia
35,- Koskenkorva 

12,- 

16,- 

19,- 

19,- 

k pivu 10-20,-
hotová j. 30-50,-

* * *

U Vystřelenýho
oka, U Božích
bojovníků 3
15.30-01 h

uvnitř 80 míst
venku 100 míst

Radegast 12,80 

Radegast 16,- 

- 

12,80 

12,- 

12,- 

25,- 

18,- 

30,- 

12,- 

16,- 

19,- 

19,- 

studená kuchyně +
hotová j. 20-50,-

* * *

Foto J. Dostál

V kině Aero proběhla v pondělí 3. května žižkovská premiéra filmu PELÍŠKY režiséra Jana
Hřebejka. Na jeho slavnostní uvedení a následnou besedu sem také přišli scénárista Petr
Jarchovský a Petr Šabach (vlevo), autor novely, která sloužila jako předloha k filmu. Vpravo
se usmívá Mgr. Dan Merta, vedoucí Odboru pro kulturu a styk s veřejností ObÚ P3.

Foto K. Augustová
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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

Zajistí veškeré úklidové práce
a čistotu vašeho domu a chodníku.

Tel.: 627 64 24

SOUKROMÝ ÚKLID DOMŮ

■ Obvodní úřad Praha 3 přijme práv-
níka pro odbor stavební a odbor státní
sociální podpory. Praxe vítána, není
podmínkou. Dále přijme pro přestup-
kovou agendu absolventa právnické fa-
kulty nebo absolventa SŠ sociálně
právní. Písemné nabídky včetně životo-
pisu zasílejte na adresu Obvodní úřad
Praha 3, personální oddělení, Havlíč-
kovo nám. 9, Praha 3.

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

■ Zednické práce - rekonstrukce bytů,
kanceláří, obklady + elektrikářské, 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. Objed-
návky 7.00 - 10.00 
na tel.: 22 71 00 11. Kvalitně a levně!

■ Zednické a obkladačské práce. Tel.:
24 25 39 36, 0603/369 881.
■ Modelace nehtů, manikúra. 
Tel.: 222 444 27. Docházím.
■ Zázračné utěrky. Tel.: 627 48 56.

■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Ta-
mat a Tatramat. Tel.: 684 06 61,
0603/36 01 36.

■ Úklid domů - instalatérství, firma
Draštík. Tel.: 0603/455 324, 
večer: 697 28 93.
■ Malování, tapetování. Tel.: 222 444 27.
Levně.

■ 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.
■ Pronajmu garáž, Soběslavská ul.,
Praha 3. Tel.: 0602/859 311.

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

■ Krejčovství M. Vlnasová, Praha 3 -
Žižkov. Tel.: 644 10 88, Po - Pá.
■ 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.
■ 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.

■ Letní dětský stanový tábor v údolí St-
řely - Strážiště na Manetínsku, I. běh 5.
- 25. 7. 99, II. běh 25. 7. - 14. 8. 99. Pro
děti 8 - 16 let, cena 3000 Kč/3 týdny, do-
prava z Prahy smluvním autobusem.
Informace Ing. L. Mach, 
tel.: 422 315, 791 53 54.

■ Dětská sestra pohlídá vaše dítě spolu
se svým u vás nebo u sebe doma. 
Tel.: 900 48 736.

■ Váš telefon = Vaše banka. Rodinná
záložna: dr. byty na splátky - 30 km od
Prahy, pozemky + RD - dosah MHD,
vklady 15 %, finanční poradenství. Inf.
627 94 35 v 11 - 13 h.

■ Zákl. jazyk. škola, Praha 3, přijme
od 1. 9. 1999 učitele/ku TV. Inf. ne 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.

■ Zřiz. a opravy dom. tel. a zvonků.
Tel.: 0603/754 442, 71 73 65 09.

■ Vyb. a realizace inter., truhlářství,
výr. atyp. nábytku, restaurování náb.,
sádrokart. příčky. Seriozní ceny, kvali-
ta. Tel./fax: 222 30 907, 
mobil: 0602/305 494.
■ Vyměním obecní garsonieru, I. kat.,
1. p., výtah, u metra Flora za větší, obec-
ní, osobní nebo družst. Doplatek resp.
Tel. večer: 697 44 32.

■ Úklidová firma VAKO SERVIS nabí-
zí čištění koberců, mytí oken a pomoc-
né stavební práce, jednorázově i dlou-
hodobě. Tel.: 065 531 42, 52 64 02.

■ Škola hokejbalu pro děti 8 - 13 let. Tré-
ninky denně 15 - 17 h na Stadionu mláde-
že Palmovka. Školení trenéři. Informace
na adrese: Českomoravský svaz hokejba-
lu, Stadion mládeže Palmovka 274, Praha
8 nebo tel.: 66 31 37 66 (p. Kopec a p.
Sejrek).
■ Hledáme místo k parkování (garáž
nebo dvůr) v blízkosti Jiřího z Podě-
brad. Tel.: 0602/870 510.

■ Dva mladí lidé hledají dlouhodobý
pronájem bytu 2 + 1 nebo 2 + kk do
8000 Kč/měs. (včetně poplatků). Pozn.
Máme hodného psa. Tel. do zaměstná-
ní: 684 36 15, Šárka.

■ Hledám paní, která by pomohla se škol-
ní přípravou školního učiva 10tiletému
třeťákovi. Jednalo by se asi o dva dny
v týdnu po 2 hod. Cena dohodou. 
Tel.: 71 77 23 28.

INZERCE

BLAHOP¤ÁNÍ

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

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.

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

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

Česká pojišťovna, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici:

jednatel - pojišťovací poradce
pro Region Praha

• agentury v Praze

Nabízíme:

• perspektivní zaměstnání na základě smlouvy
• výhradním obchodním zastoupení
• zajímavé finanční ohodnocení závislé na vlastní výkonnosti
• odborné zaškolení, možnost osobního a profesního růstu
• jistotu a zázemí stabilní a kapitálově silné společnosti

Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání
• komunikační schopnosti
• obchodní zkušenosti jsou vítány
• vysoké pracovní nasazení

Písemnou přihlášku včetně životopisu zašlete prosím do 14 dnů na adresu:
Česká pojišťovna, a.s., Region Praha, personální odbor - paní Hradilová, Litevská 8,
100 00 Praha 10, fax: 02/67 31 52 32.

ôESKÁ 
POJIŠŤOVNA a.s.

Paní Marie Šulcová oslaví 19. 6. 1999
v plné svěžesti 90 let života na Žižkově.
Mnoho zdraví, spokojenosti a pohody
do dalších let přejí dcery Jitka a Jarča

s rodinami.
●

Srdečně blahopřejeme panu Františku
Velebilovi z Vinohradské ulice k naro-
zeninám, které oslavil 30. dubna 1999.

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
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5
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 29. 6.

ZÁPISY DO KURZŮ na školní rok 1999/2000 budou probíhat od 1. 6. 1999, 1. - 18. 6.
každé pondělí a středu od 14 do 18 h, 21. - 24. 6 a 8 - 10. 6. 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 hodinách. PRO DĚTI A DOSPĚLÉ KURZY hudební,
výtvarné, počítačové, pohybové, jazykové aj. Informace v zápisové kanceláři nebo na tel.:
227 81 355, 227 83 181. KERAMICKÁ DÍLNA pro děti i dospělé, keramický ateliér pro
děti a rodiče (jednorázové výukové hodiny, ukázka práce s keramickou hlínou a glazurou,
vlastní výrobky). KRÁMEK S KERAMIKOU A DĚTSKÝMI KNIHAMI otevřen
pondělí - čtvrtek od 11.30 do 19 h.

ČERVEN 1999

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

Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1. út Hospoda na mýtince
2. st Blaník
3. čt Švestka
6. ne 16.00 a 19.00 Švestka
8. út Posel z Liptákova
9. st Dobytí severního pólu

10. čt Švestka
11. pá Švestka
13. ne Záskok
DIVADLO KONZERVATOŘE

7. po M. Horníček: Slaměný klobouk
14. po T. Vondrovic: Třináctá komnata
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
12. so L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)
16. st J. Cinkeis: Na konec něco do začátku

(Divadlo Máj Praha)

Pokladna otevřena pouze ve dnech konání kon-
certů hodinu před začátkem představení. Před-
prodej vstupenek v síti TICKETPRO, v poklad-
ně ATRIA. Rezervace vstupenek na tel. 627 04
53. Začátek představení v 19.30 h, není-li

uvedeno jinak. Přístup k ATRIU je bezbarié-
rový, v koncertní síni je indukční smyčka pro
nedoslýchavé.

7. po Pěvecký sbor Mišpacha (chasidské
písně a židovské příběhy)

8. út Smíšený sbor J. Vycpálka 
(program: W. A. Mozart, 
C. Monteverdi, K. Orff)

10. čt Čarovné letní noci - Malá česká
muzika J. Pospíšila (lidové písně)

14. po Kvarteto Bona Fide 
(program: W. A. Mozart, 
G. von Einem, A. Piazolla)

16. st Musica Leggera Classica 
(program: P. Eben, F. Schubert,
Ch. Gounod, španělské písně)

21. po Jitka Vlašánková - violoncello
a Ivan Gajan - klavír (program:
L. van Beethoven, R. Schumann,
F. Chopin)

24. čt Hudba na dvorech předbělohorské
šlechty - soubory Duodena Canti-
tans a Capella Rudolphina

26. so 15.00 Quartetto Telemann 
(program: G. P. Telemann, 
A. Vivaldi, F. Chopin aj.) 
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně kromě Po od 14 do 17.30 h

2. - 20. 6. Zdeněk Miler (ilustrace)
22. 6. - 1. 7. Festival Integrace Slunce 
22. 6. 18.00 vernisáž - výstava soch

Ateliéru hmat. modelování

Kino Aero
filmová a divadelní produkce

Biskupcova 31, P-3, tel.: 89 36 01 (71 77 13 49)
Pokladna otevřena 1 h před představením.
Vstup na představení označená FK pouze

s průkazem AČFK, na videoprojekce označené
KP s průkazem Klubu přátel Kina Aero (prů-
kazy možno zakoupit v pokladně). Rezervace
16–23 h na tel. 89 36 01 (7177 1349). Bar otev-
řen 16 - 23 h i během promítání. V sále povole-
no konzumovat nápoje. Začátky v 18 a 20.30,
není-li uvedeno jinak.

FILMY PRO DOSPĚLÉ
JEDEN SVĚT - ONE WORLD ‘99 (1.- 3. 6.)

1. út 18.00 Věčný smutek
21.00 Ricardo, Miriam a Fidel

2. st 18.00 Hořký cukr
21.00 A co tvá bolest, Afriko?

3. čt 18.00 Brána nebeského klidu
ISLAND ROAD MOVIE (4. - 5. 6.)

4. pá Ďáblův ostrov
5. so Zimnice
6. ne Rodinná oslava
7. po ART-CAM UVÁDÍ: 

18.00 Tři životy a jen jedna smrt
20.30 Tokyo Eyes (premiéra)
22.30 Gádžo dilo

8. út Dlaně
9. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU

STARÝ A NOVÝ ČESKÝ FILM (11. - 15. 6.)
11. pá Údolí včel /FK/
12. so Postava k podpírání + Případ pro

začínajícího kata /FK/
13. ne Je třeba zabít Sekala
14. po Pelíšky
15. út Návrat idiota
16. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU
17. čt 19.00 Pád - Aurel Klimt (premiéra)
18. pá 18.00 a 21.00 Tak daleko, tak blízko
MONTHY PYTHON (19. - 21. 6.)
19. so Život Briana /FK/
20. ne Život Briana /FK/
21. po Hledání Svatého Grálu /KP/
JARMUŠKA (22. - 25. 6.)
22. út Rok koně
23. st Tajemný vlak
24. čt Mrtvý muž
25. pá 18.00 Noc na Zemi /KP/

20.30 Podivnější než ráj /KP/

BEST OF KINO AERO (26. - 30. 6.)
26. so Svéráz národního lovu
27. ne Lost Highway
28. po 18.00 a 21.00 Prolomit vlny
29. út Big Lebowski
30. st 20.00 Můj nejmilejší bar + happe-

ning Konec školního roku
DIVADLO PRO DOSPĚLÉ
10. čt 19.30 Jsem spokojenej aneb Prot-

lač jehlu uchem jehly (Happy festi-
válek pantomimy, pohybu a mluvy -
a bigbítu na závěr)

FILMY PRO DĚTI
5. so 15.30 Zorro: Tajemná tvář
6. ne 13.30 Krakonoš a mistr Jehlička

12. so 15.30 Císař a tambor
13. ne 13.30 Krtek a telefon
19. so 15.30 Godzilla
20. ne 13.30 Jak Žofka pořádala slavnost-

ní představení
26. so 15.30 AntZ - Mravenec Z
27. ne 13.30 Hurvínek to zařídí

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. út 20.00 Busi Mhlongo
United Colours of Akropolis

2. st Malá scéna: Pavel Fajt sólo
3. čt 20.00 Českomoravská hudební

společnost
4. pá Začínáme končit 

(baletní jednotka Křeč)
5. so Malá scéna: Mikiho pupík
6. ne Besídka (divadlo Sklep)
7. po Malá scéna: Václav Koubek
8. út 20.00 Velvet Underground Revival

Band
9. st Milan Hlavsa - Šílenství

10. čt 14.30 Taneční besídka dětí
(Pohybové studio H),
19.30 Malá scéna: Malá pokroková
hudba

11. pá Malá scéna: Autobusblues + host
12. so Malá scéna: Yba Raba
14. po 21.30 W. Shakespeare: 

Tit US Andronicus! (MUT)
15. út 21.30 W. Shakespeare: 

Tit US Andronicus! (MUT)
16. st 20.00 Tony Ducháček a Garage
17. čt The New Tribal generation - Prase,

MZH, Post It
18. pá Respect ‘99 Ethnic a World Festi-

val - Duo Slepčík, Čilágos, Álom
19. so Malá scéna: Traband
FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 21. - 23. 6.
21. po 10-13 a 14-17 Hele socha (Atelier

hmatového modelování z Brna)
22. út 10-13 a 14-17 Hele socha 

(modelování na zahradě výstavní síně
Atria, Čajkovského 12, P-3)
18.00 Vernisáž hmatové výstavy
keramických soch Ateliéru hmato-
vého modelování z Brna ve Výstav-
ní síni Atrium, Čajkovského 12, P-3

22. út Plazma (film)
23. st Zkrocení krále Leara aneb Kupte,

muži, růži (Dočasná šejkspírovská
společnost)

24. čt 21.30 W. Shakespeare: 
Tit US Andronicus! (MUT)

25. pá 21.30 W. Shakespeare: 
Tit US Andronicus! (MUT)

27. ne East - West 99
28. po 14.00 Akademie waldorfské školy
29. út 15.00 Akademie waldorfské školy
30. st Psí vojáci
Divadelní bar
Program ve dnech 1. - 6. 6., 8. - 13. 6., 15. -
19. 6., 22. 6. - 27. 6., 29. - 30. 6. vždy od 22
a 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

LETNÍ TÁBORY
■ Olivětín u Broumova 1. - 16. 7., 
17. 7. - 1. 8., 2. - 17. 8.
Chatičkový tábor s pestrým programem pro
děti 6 - 16 let. Cena 3400 Kč. 
Informace J. Bendová.
■ Prázdniny v Pekle 1. 7. - 12. 7.
Tábor s výtvarně-dramatickým zaměřením
v Jizerských horách, navíc horská kola, turis-
tika. Cena 2700 Kč. Informace P. Červenko-
vá.
■ Indiánské léto 26. 7. - 8. 8.
Chatičkový tábor s výtvarným zaměřením
u rybníka v jižních Čechách. Cena 2950 Kč.
Informace P. Červenková.
■ Černovice ‘99 8. 8. - 15. 8.
Odborné soustředění tenisu a stolního tenisu
pro děti a mládež 13 - 18 let. Cena 2100 Kč.
Informace V. Kotrba, Stadion mládeže Pra-
žačka, tel.: 900 25 273.

LÉTO V PRAZE
■ Barevný týden 1. a 2. 7., 7. - 9. 7. denně
9–16 h (koupání, výlety, výtvarná činnost).
Cena 120 Kč/den. Informace K. Němcová.
■ Keramický týden 12. - 16. 7. denně
9–16 h (dopol. keramická dílna, odpol. vy-
cházky po Praze). Cena 750 Kč/týden. 
Informace K. Němcová.
■ Týden s tenisem
I. běh: 28. - 30. 6. (14 - 17 h), 1. a 2. 7. 
(9-17 h), cena 710 Kč, II. běh: 23. - 27. 8. 
(9-17 h), cena 1210 Kč, III. běh: 30. - 31. 8
(9-17 h), cena 1. - 3. 9. (14 - 17 h)
Tenisové soustředění s další rekreačně spor-
tovní činností, denně bazén. 
Informace V. Kotrba, tel: 900 25 273.
Nabízíme UČEBNY, SÁL A DALŠÍ
PROSTORY k organizování vašich akcí.
Informace paní Petrlíková.
DDM v Praze 3, Na Balkáně 100, 
tel.: 900 22 904, - 910, -913.

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

Mezinárodní festival
Kytara napfiíã Ïánry

Druhý ročník tohoto festivalu akustické kyta-
ry, který proběhne ve dnech 30. 6. - 3. 7., po-
řádá Stanislav Barek, ředitel festivalu, dále
Hl. m. Praha, M. č. Praha 3 ve spolupráci
s Rakouským kulturním institutem a Nej-
vyšší radou Ukrajiny, pod záštitou Výboru
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, předsed-
kyně Senátu PČR L. Benešové, velvyslance
Ukrajiny A. Ozadovského a starosty M. č.
Praha 3 M. Českého. Na všech koncertech
bude možné přispět na lékařskou pomoc dě-
tem postiženým výbuchem černobylské ja-
derné elektrárny (také konto při Výboru dob-
ré vůle ČSOB Praha 1, účet 428293/0300,
heslo Černobyl). Vstupenky v síti Ticketpro.
30. 6. 19.00 Studenti českých uměleckých

škol - konzervatoří
(Komorní sál Hudební školy hl. m.
Prahy, Komenského nám. 9, P-3)

1. 7. 19.00 Slavnostní zahájení festivalu
a kytarové formace
(Koferenční sál Raiffeisen stavební
spořitelny, Koněvova 99, P-3)

2. 7. 20.00 Světové hvězdy akustické
kytary
(Palác Akropolis, Kubelíkova 27, P-3)

3. 7. 19.00 Benefiční koncert hvězd
(Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, P-1)

Festival integrace SLUNCE ‘99
Třetí část letošního festivalu bude věnována
výtvarnému umění. V Paláci Akropolis dne
21. 6. a 22. 6. na zahradě Atria proběhne pro-
gram „Hele, socha“, kdy slepí sochaři učí
modelovat vidící. Od 22. 6. do 2. 7. bude
možné zhlédnout výstavu „Povolání“ brněn-
ského Ateliéru hmatového modelování
a Sdružení Slepíši v Atriu. Dále pro velký ús-
pěch hry Dočasné šejkspírovské společnosti
„Zkrocení krále Leara aneb Kupte, muži,
růži“ uvedeme v rámci festivalu 23. 6. další
reprízu. Na všechny programy festivalu mají
zdravotně postižení spoluobčané vstup zdar-
ma. Vstupenky lze jinak zakoupit v Paláci
Akropolis, Kubelíkova 27, P-3 nebo v síti
Ticketpro. Informace na tel.: 697 64 11
(V. Rydlová), e-mail: akropol@terminal.cz,
internet: http://www.spinet.cz/akropolis.

Divadelní sezonu v Paláci Akropolis za-
končí v neděli 30. 5. společnost Figaro der-
niérou představení FIGAROVA SVATBA.
Tato hra je další z řady úspěšných divadel-
ních komedií Jiřího Menzela. V roce 1994
vznikla jako představení Činoherního klubu
a od dubna 1998 byla uváděna v produkci
společnosti Figaro. Stejně jako Mozartova
opera je Figarova svatba J. Menzela přede-
vším hravým a povznášejícím představením.
Ukazuje vzájemnou hru mezi mužem a že-
nou, příběh lásky plný svádění a úsměvných
intrik. V roli Figara alternují V. Javorský
a O. Vetchý, v roli hraběnky V. Freimanová
s V. Žilkovou, v roli hraběte Almavivy exce-
luje J. Dulava. Zahradníka, kterého předsta-
voval P. Zedníček a V. Vydra, si v posledním
představení výjimečně zahraje pan režisér
J. Menzel. R. Hrušínský nejml. roztíná spory
jako soudce a M. Suchánek baví diváky jako
všudypřítomný pasáček koz.

knihkupectví

KANZELSBERGER
Vinohradská 160 

Praha 3

NOVOU KNIHU 
O PRAZE 3

navazující na již
rozebranou Knihu o Praze 3

formát A4, 184 stran

přes 300 obrázků, 

barevná příloha

cena 152 Kč

NABÍZÍ 

Kulturní a vzdûlávací stfiedisko,
Prokopova 100/16
Praha 3 - ÎiÏkov

PRONAJÍMÁME 
UČEBNY, SÁLY A DALŠÍ

PROSTORY
Videosál: kapacita 80 míst,

potřebné technické vybavení,
videoprojektor Seleco,
pořadatelské služby

Videostudio: možnost
zpracování vlastního materiálu,

natáčení různých akcí podle přání
zákazníka

Výstavní sál: kapacita až 100
míst, technické vybavení,

ozvučení
Baletní sál: zrcadlové stěny ve

dvou výškách s veškerým
zázemím

Učebny: kapacita 2 - 16 osob,
možnost technického vybavení

Bar: kapacita 45 míst

Tel.: 227 81 257, 227 83 181 
Cenové zvýhodnění 

dlouhodobých pronájmů

TÝDEN 
ZASTUPITELŮ 

UNIE 
SVOBODY

RADNÍ A ZASTUPITELÉ 

ZA UNII SVOBODY

BY SE S VÁMI RÁDI SETKALI

V ULICÍCH ŽIŽKOVA A VINOHRAD

VE DNECH 7. - 10. 6. 1999

ZAJÍMAJÍ NÁS VAŠE NÁZORY NA

DĚNÍ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

POJĎTE TO DĚLAT S NÁMI!

Obvodní organizace

Svazu diabetiků ČR v Praze 3
vás zve na své zábavné 

a kulturní akce v ČERVNU

LETNÍ TÁBOR Malotice
u Kolína, 1. 8. - 15. 8. 1999,

cena 2 200 Kč (táborová hra, soutěže,
bojovky, táborové dovednosti,

rukodělná činnost, pravý zálesácký
tábor). Cena zahrnuje: stravování,

ubytování, pojištění, dopravu, zdrav.
a pedagog. dozor, náklady spojené

s programem.

Na poslední chvíli volná kapacita
táborové základny v Rabí u Sušice.
Vhodná pro organizování táborů,

sportovních soustředění a pro
vodáky. Volný termín 
od 17. do 31. 7. 1999.

OS Klub Mozaika při DDM v Praze 3,
Na Balkáně 100. Informace 

Jana Šimánková, tel.: 900 22 872 
(71 77 03 14), fax: 684 90 76.

8. út 16.30 Od Akropole přes Korint
na Pelopones - cestopisná
přednáška s diapozitivy a ukázkou
místních melodií

18. pá 16.00 Na tý louce zelený a jinde
- v provedení uměleckého
souboru Albatros

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

30. ne 10 h Dětský den s medvědem
(zábavný program pro děti s divadlem,
tancovačkou, malováním, soutěžemi o ceny)
Duhové léto s Trojkou pro děti v Praze:
celodenní programy od 1. 7. do 31. 8. 1999
kromě sobot a nedělí (jízda na koních,

výlety, vyhlídkové lety nad Prahou, koupání,
kolečkové brusle)
Letní tábor v Posázaví 
1. - 20. 7.  a 20. 7 - 8. 8. 1999.
Pronajímáme učebny a sály. 
Tel.: 227 81 257.

KULTURNÍ POŘADY V ČERVNU

Občanská 
demokrat ická 
strana
v Praze 3
zve dět i  a  je j ich rodiče
na tradiční  D Ě T S K Ý  D E N ,
který se koná 
v  n e d ě l i  6 .  č e r v n a  1 9 9 9  o d  1 4  h
n a  V rc h u  s v.  K ř í ž e


