
Zelený čtvrtek, který shodou okolností
vyšel na apríla, nebo apríl, jenž byl ve
stejný den jako Zelený čtvrtek? Tuto
otázku jste si mohli položit ve čtvrtek
1. dubna v kině AERO na Žižkově. Le-
tošní Setkání s umělci zde proběhlo
s podtitulem Žižkov a umění? Apríl! 
Mělo totiž obzvláště zajímavou atmosféru
- napůl aprílovou, napůl velikonoční. Pa-
novala tu přátelská nálada, přestože se zde
setkávali lidé dvou zdánlivě rozdílných zá-
jmů - zastupitelé s úředníky z naší radnice
a umělci žijící a tvořící na Praze 3. Večer
byl vtipně charakterizován: „Jsou chvíle,
kdy není rozdílu mezi úřední osobou a
umělcem.“
Na úvod se představili organizátoři - za
Městskou část Praha 3 vystoupili starosta
M. Český, vedoucí Odboru pro kulturu
a styk s veřejností Mgr. D. Merta a tiskový
mluvčí Z. Pavelka. Potom ředitel kina
AERO P. Rajčan pozval na pódium
M. Dobeše, režiséra filmu „Byl jsem mla-
distvým intelektuálem“, aby nastínil pří-
tomným myšlenku této sedmnáctiminuto-
vé komedie s hororovými prvky, kterou
bylo možné zhlédnout v průběhu večera.
Díky svému naprosto jedinečnému pojetí
měla také mimořádný ohlas.
Důležitou součástí večera bylo představe-
ní modelu jezdecké sochy Jaroslava Haš-
ka, který svého času na Žižkově bydlel,
ale hlavně byl častým návštěvníkem zdej-
ších hospůdek. Tato jeho zajímavá socha,
jejímž autorem je Karel Nepraš, by v bu-
doucnu měla stát na Prokopově náměstí.
Při této příležitosti dostal prostor k vyjá-

dření vnuk J. Haška, Richard Hašek. Známý výtvarník a recesista Eugen Brikcius poté přednesl svůj proslov, kterým se snažil
osvětlit vznik originálně pojaté představy pomníku J. Haška. Pak zarecitoval satirickou báseň, čímž slavnostní úvod vtipně uza-
vřel. Foyer a bar kina AERO se zaplnily, zábava se rozproudila, umělci a úředníci se domlouvali na nejrůznějších kulturních ak-
cích a setkáních, na spolupráci při rozmanitých aktivitách radnice. Mezi přítomnými byly známé osobnosti uměleckého a spo-
lečenského života.
Mohli jste zde kromě dalších potkat například výtvarníky V. Fialu, M. Velíška, J. Kristoforiho, J. Pištěka, P. Nováka a sochaře
J. Kadlčíka. Hudební scénu reprezentoval J. Hošek, violoncellista a organizátor festivalu Žižkovský podzim a S. Barek, kytaris-
ta a pořadatel festivalu Kytara mezi žánry. Poněkud odlišnou muzikantskou sféru zastupoval J. Mario Císař, člen rockové kape-
ly Krausberry. Pobavit se a setkat s přáteli se sem přišli také fotografové M. Hynek a A. Janovský. K dalším významným hos-
tům patřil J. Raušer, ředitel Paláce Akropolis, J. Smrček, ředitel Junior klubu, V. Kotek z Divadelní agentury ECHO
a L. Řezníček, zástupce Společnosti Jaroslava Haška.
Atmosféru během večera zpříjemnil koncert dvou hudebních skupin. První vystoupila kapela ČINNA, později začala hrát se-
stava s názvem O.O.Z., která vystupovala již při loňském setkání. To se totiž také odehrávalo v prostorách kina AERO.
Smyslem této akce nejsou jen polopracovní rozhovory o možných společných aktivitách umělecké scény Prahy 3 a radnice, ale
především setkávání lidí s podobnými zájmy a zaměřením, kteří by se těžko při jiné příležitosti potkali, navazování nových kon-
taktů a hledání inspirace. B. Orlíková
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Aktuality
z radnice

Konečná tramvají na Jarově je od centra sice trochu vzdálená. To však
vůbec nevadilo stovkám lidí, kteří sem přijeli přispět svými dary do hu-
manitární sbírky v rámci akce „Pražané Kosovu“.
Před budovou SOU se ve vojenském stanu ukládaly tolik potřebné potraviny a další dary
pro uprchlíky z Kosova, které Pražané přinášeli od úterý 13. do čtvrtka 15. dubna. Výsle-
dek této sbírky byl neuvěřitelný - naplnily se dva kamiony Tatra 815. Ty budou ze skladů
Českého červeného kříže vypraveny do uprchlických táborů na Balkáně. Pražané - často
starší lidé a mladé rodiny - sem přicházeli ve velkém počtu i přes nepřízeň počasí, napří-
klad ve středu bylo za silného větru opravdu nevlídno.
Během chvíle, kdy jsem hovořila s jednou z pořadatelů L. Jandovou z Městského centra
sociálních služeb a prevence, vyložila svůj náklad tři auta! Často prý přijeli podnikatelé
s dodávkami, plnými nejrůznějšího zboží a potravin.
A čeho se tu sešlo nejvíc? Především potraviny s prodlouženou trvanlivostí, konzervy, su-
šené mléko, čočka, hrách. Bylo skvělé, že lidé přinesli také hodně dětských papírových
plenek a potřeby pro ženy, zubní pasty, mýdla, toaletní papíry, desinfekční prostředky, ale
i sušenky a výživy pro děti.
„Sbírka měla opravdu velký ohlas“, řekla nám L. Jandová, „svou pomoc tady nabídlo
přes 500 lidí“. Velmi dobrá prý byla také spolupráce s civilní obranou a Červeným kří-
žem, který poskytl své humanitární sklady. Přihlásila se spousta dobrovolníků, v metru
bylo možné vyvěsit zdarma plakátky. Všichni prostě vycházeli pořadatelům vstříc.
Kromě těchto konkrétních darů je možné zasílat také peníze na několik účtů, které byly
pro tento účel zřízeny. Pro vás, kteří máte zájem přispět, uvádíme číslo ústředního konta
humanitární pomoci Českého červeného kříže: 10030-7334-011/0100, var. symbol 555
nebo heslo „Balkánský konflikt“. Text a foto S. Peričová

Rozpoãet pro rok 1999
byl schválen Obvodním zastupitelstvem
dne 22. 3. 1999 jako vyrovnaný ve výši
353 692 tisíc Kč s rezervou na investice
(kapitálové výdaje) cca 7 milionů Kč.

Výdaje rozpočtu:
● DOPRAVA
4 600 tisíc Kč, hlavní položky:
200 tisíc Kč - doplňující úklid komunikací
o sobotách a nedělích
200 tisíc Kč - příspěvek na předláždění
chodníků
600 tisíc Kč - dopravní studie
● STÁTNÍ MAJETEK 
648 tisíc Kč - dle činností daných zákonem
● ŠKOLSTVÍ 
53 021 tisíc Kč - provoz 12 základních
a 17 mateřských škol v Praze 3
● KULTURA 
11 607 tisíc Kč, hlavní položky:
2 460 tisíc Kč - Žižkovské divadlo Járy
Cimrmana
2 319 tisíc Kč - Junior klub
1 907 tisíc Kč - Atrium
543 tisíc Kč - Kulturní a vzdělávací středisko
Trojka
1 600 tisíc Kč - Palác Akropolis
● SPORTOVNÍ AREÁL PRAŽAČKA 
6 451 tisíc Kč - provoz areálu
● ZDRAVOTNICTVÍ 
11 274 tisíc Kč, hlavní položky:
5 677 tisíc Kč - Lékařská služba první po-
moci
4 470 tisíc Kč - Ošetřovatelský domov
● KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
834 tisíc Kč - odbor bytů, odbor stavební
● ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
16 663 tisíc Kč, hlavní položky:
1 000 tisíc Kč - sběr a svoz komunálního od-
padu (velkokapacitní kontejnery)
11 560 tisíc Kč - údržba parků a zeleně
2 000 tisíc Kč - úklid chodníků
600 tisíc Kč - sběr psích exkrementů
● SOCIÁLNÍ DÁVKY 
30 000 tisíc Kč (bez dávek státní sociální
podpory)
● SOCIÁLNÍ VĚCI 
27 201 tisíc Kč, hlavní položky:
15 878 tisíc Kč - Pečovatelská služba
7 837 tisíc Kč - Integrační centrum Zahrada
3 003 tisíc Kč - Jesle
● SPRÁVA 
74 256 tisíc Kč, hlavní položka:
5 2917 tisíc Kč - Mzdové náklady
● SPLÁTKY PŮJČEK, ÚVĚRŮ A ÚROKŮ
20 725 tisíc Kč, především za plynofikaci
● FONDY 
46 300 tisíc Kč - Fond obnovy, Fond zpětné-
ho čerpání, dle žádosti
● KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
50 112 tisíc Kč, hlavní položky:
7 000 tisíc Kč - zdravotechnika a rozvody
ústř. topení ZŠ Chmelnice
1 000 tisíc Kč - rekonstrukce hřiště ZŠ Jarov
5 300 tisíc Kč - rekonstrukce rozvodů
ústředního topení ZŠ nám. J. z Poděbrad
a ZŠ nám. Barikád
1 000 tisíc Kč - rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Vlkova
6 400 tisíc Kč - úprava nám. W. Churchilla
1 500 tisíc Kč - úprava hřiště Luční
4 800 tisíc Kč - výpočetní technika, nábytek
pro ObÚ
5 500 tisíc Kč - rekonstrukce 2. a 3. patra
Obvodního úřadu Seifertova 51
9 000 tisíc Kč - rekonstrukce radnice Prahy 3
7 000 tisíc Kč - rezerva
Součástí schváleného rozpočtu je i plán Ved-
lejší hospodářské činnosti, hlavní výdajovou
položkou je údržba a opravy bytového fondu
ve výši 207 567 tisíc Kč.
Využití rezervy u přebytku hospodaření roku
1998 bude předloženo Obvodnímu zastupi-
telstvu v červnu 1999.

Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty

Pomoc obûtem násilí z Kosova

Veselá atmosféra při křestu „jezdecké sochy“ Jaroslava Haška - v popředí vnuk J. Hašk, Richard Hašek v rozšafné póze, vpravo
starosta Prahy 3 Milan Český

U představení sochy nemohl samozřejmě
chybět ani autor návrhu Karel Nepraš

Každý předmět, přinesený do humanitární sbírky, byl ihned pečlivě zaevidován

Foto J. Zavřel
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Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 24. 5.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 3. 5.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 10.5.
4. Přemyslovská 42(roh autobazaru) 17.5.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 24. 5.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 3. 5.
7. Táboritská -zadní trakt/roh Baranova 10.5.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 17. 5.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 24. 5.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 3. 5.
11. Loudova/Koněvova 10. 5.
12. V Zahrádkách/Květinková 17. 5.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 24. 5.
14. Koněvova/V Jezerách 3. 5.
15. Buková č. 18-20 10. 5.
16. Křivá 15 - vedle domu 17. 5.

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 hod. do čtvrtka do 17 hod.
Úklid a výměnu kontejnerů u stanovišť 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 zajišťuje IPODEC - čisté město, s.r.o.,
tel. 85 83 455, u stanovišť 4 a 9 až 16 RPS Ekologie, s.r.o., tel. 72 651 943. Informace je možné
získat i na dispečinku Pražských služeb, a.s., tel. 66 00 86 66. Údaje o stanovištích a případných
změnách obdržíte i na Odboru zeleně a ochrany prostředí ObÚ Praha 3, tel.: 22 116 310 (363).

Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad - KVùTEN

ze dne 22. března 1999
Obv. zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu M. č. Praha 3 na rok 1999 v celkovém obje-
mu příjmů i výdajů ve výši 353 692 tis. Kč. Dále schválilo Pravidla prodeje bytových
a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., čp. 2645-2653 s pozemky v k. ú. Žižkov, Ku-
nešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, Praha 3. Vzalo na vědomí zprávu o využití mateřských
škol v M. č. Praha 3 a v rámci I. fáze optimalizace sítě mateřských škol v M. č. Praha 3
ruší MŠ Nad Ohradou 2667/17 k 30. 6. 1999. Odvolalo P. Kallistu z funkce člena fondu
sociálního a fondu ekologického M. č. Praha 3 na vlastní žádost. Jmenovalo RNDr. V. To-
běrnou, CSc., členkou Výboru pro územní rozvoj M. č. Praha 3.
(usnesení jsou zveřejněna v pořadí, v jakém byla projednávána)
Příští zasedání Obv. zastupitelstva M. č. Praha 3 se bude konat 17. června 1999 od 15 h.

INFORMACE

Senátor ing. Vladimír Zeman oznamuje:
Senátní kancelář, Blanická 28, P-2 je otev-
řena v pondělí v 13-17 h, v ostatních dnech
možná individ. schůzka s ing. Zemanem po
předchozí domluvě. Kancelář má od dubna
1999 nového tajemníka. Kontakt tel: 22 25

27 45, fax 22 01 36 92, 
e-mail: kadlecm@senat.cz.

●

OŘ Policie ČR Praha 3 oznamuje,
že oddělení správních činností - skupina

zbraní, bylo 29. 3. přestěhováno do Lupá-
čovy 13. Úřední hodiny zůstávají

nezměněny: Po, St 8 - 12, 12.45 - 17 h.
●

PIVOBRANÍ 1999
Kulturněspolečenskopivní akce

Pořádají městské části Praha 3 a Praha 2
v rámci oslav 150. výročí založení Králov-
ských Vinohrad. Koná se 17.-18. 6. od 14
do 22 hodin v Riegrových sadech. Po-

drobný program v příštím čísle.
●

Výběrové řízení do matematické třídy.
Nadaní žáci 5. tříd se mohou zúčastnit při-
jímacího testu do 6. třídy s rozšířenou výu-
kou matematiky a přírodovědných předmě-

tů dne 12. 5. 1999 v 9 h na ZŠ nám.
J. z Lobkovic. Náhradní termín je 2. 6.

v 9 h. Info v kanceláři školy: 72 73 48 69.
●

Ve středu 28. 4. od 9 do 16 h se koná 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
NÁM. J. Z LOBKOVIC. Od 15 do 16 h 
je možné zúčastnit se besedy s vedením

školy a učiteli.
●

BAMBIRIÁDA NA OSTROVECH
ve dnech 27. - 30. 5. na Střeleckém a Dět-

ském ostrově (čtvrtek 11 - 18 h, pátek a
sobota 10 - 18 h, neděle 10 - 16 h). Pestrá
nabídka možností náplně volného času,
kterou představí různé organizace dětí a

mládeže z celé republiky. Většinu aktivit si
návštěvníci mohou také vyzkoušet.

●

DĚTSKÝ ZÁBAVNÝ DEN 
v neděli 16. 5. Program od 10 do 17 h

(historické divadlo, Dragon Show, akroba-
tický rock’n’roll, romské tance, fakír s

ohněm, kejklíři, chůze na chůdách, ukázky
aktivit hasičského sboru Řeporyje, Vodní
záchranné služby ČČK, Městské policie

ČR - výcvik psů). Vyzkoušíte si  jízdu na
koních, lukostřelbu, modelování z hlíny,

paintball. Na akci se dostanete metrem na
Nové Butovice a dále po vyznačené trase
k vodní nádrži. Vstupné pro děti 30 Kč,
pro dospělé 20 Kč, pro tělesně postižené

vstup zdarma.
●

Divadlo v Dlouhé zve na II. ROČNÍK
DIVADELNÍHO FESTIVALU DÍTĚ

V DLOUHÉ od 16. do 21. 5. - nesoutěžní
přehlídka divadelních inscenací pro děti.

Představí se hlavně mimopražské soubory,
z nichž některé budou mít pražskou premi-
éru. Součástí festivalu je řada výstav a do-

provodných akcí (přednášek a diskusí).
●

Krizové centrum RIAPS, Chelčického 39,
P-3, pořádá 17. 5. Den otevřených dveří.
Informace o naší práci (v 9 a 13 h), pro-

hlídka, doprovodné programy, občerstvení.
●

Muzeum hlavního města Prahy - kromě
dalších zajímavých výstav je zde v Mezi-
národní den muzeí 22. 5. vstup zdarma.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

Svaz důchodců v Praze 3 zve seniory 
v květnu na tyto zájezdy:

5. 5. Vysoký Chlumec a Vrchot. Janovi-
ce, 19. 5. Klatovy 

a 26. 5. Klášterec nad Ohří a Radošov.
Informace: pondělí 14 - 16 h

v Hořanské 2, P-3.

Přijďte si vyzkoušet CVIČENÍ PAMĚTI.
Kursy, které vede lektorka Helena Kubů,

se konají 10., 17., 24. a 31. 5. od 14 do 16
hodin v budově RIAPSu v Korkovém sále,

Chelčického 39.

BBBBLLLLAAAAHHHHOOOOPPPPŘŘŘŘÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ
Svaz důchodců v Praze 3 blahopřeje

všem členům i ostatním seniorům, kteří 
V KVĚTNU oslaví kulaté nebo

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

J. Štampachové, L. Janouškové a O. Ab-
rahámové.

Redakce Radničních novin se k tomuto
přání připojuje.

M. ã. Praha 3 disponuje voln˘mi byty:
1. Basilejské nám. 3/1807 1 + 1, 49 m2, I. kat., 5. patro
2. Baranova 6/1899 1 + 1, 32 m2, I. kat., 3. patro
3. Baranova 28/1517 1 + 1, 58 m2, I. kat., 3. patro
4. Jeseniova 19/519 1 + k.k., 35 m2, I. kat., 4. patro
5. Sudoměřská 3/884 1 + 1, 54 m2, I. kat., 2 patro
Základní minimální nájem u všech bytů je 60 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bude umožněna
4. 5. od 9 do 10 h. Byty budou pronajaty na základě písemných nabídek zaslaných na ad-
resu: Obvodní úřad Praha 3, Seifertova 51, 130 00 Praha 3, v obálkách se značkou „Výbě-
rové řízení - byty“. Obálky neoznačené nebo označené nesprávně do výběrového řízení
zahrnuty nebudou. Upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií je nabídnutá výše měsíč-
ního nájemného a délka předplatného, smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu urči-
tou dle délky předplatby. Uchazečem může být pouze občan České republiky. Konečný
termín pro příjem nabídek je 7. 5. 1999. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude píse-
mně informován do 30 dnů ode dne zasedání Obvodní rady M. č. Praha 3. 
Další informace na tel.: 22 116 574.

Obvodní rada M.č. Praha 3 dne 21. 4. jednomyslně odhlasovala finanční příspěvek ve vý-
ši 250 000 Kč, který bude po schválení OZ spolu s kompletním výtěžkem koncertu použit
Nadací Člověk v tísni pro konkrétní pomoc uprchlíkům z Kosova - peníze budou průběžně
odesílány na konto SOS Kosovo 350 350 350/5100. Vstupenky za 300 Kč jsou v prodeji
pouze v Paláci Akropolis - Café Kaaba. Z koncertu si každý návštěvník odnese limitované
CD s dosud nevydanými nahrávkami PPU. 

Obvodní zastupitelstvo

ze dne 24. 3. 1999
souhlasila
● s výzvou na veřejnou zakázku na vypra-
cování Studie dopravního zatížení uliční
sítě Prahy 3 (současný stav a výhled)
a Studie ploch vhodných ke kapacitnímu
řešení dopravy v klidu na území Prahy 3
● s dodatkem č. 3 ke smlouvě na provádě-
ní úklidu chodníků na území M. č. Praha 3
schválila
● kupní smlouvu s J. Pechem na dvě vý-
tvarná díla a darovací smlouvu na jedno
výtvarné dílo do sbírky M. č. Praha 3
vzala na vědomí
● tyto volné nebytové prostory: Biskup-
cova 43/1810A - 38,98 m2, Sudoměřská
31/1650 - 56,34 m2, Táboritská 0/580 -
12 m2 (garážové stání), Roháčova 34/297 -

14 m2, Sudoměřská 29/1649 - 33,10 m2,
Lupáčova 14/815 - 103,42 m2, Sabinova
2/278 - 15 m2 (garážové stání) a postupuje
tyto prostory Komisi obchodu a služeb
k přidělení ve výběrovém řízení
doporučila Obvodnímu zastupitelstvu
● schválit záměr prodeje id. 1/2 bytového
domu čp. 611 s pozemky parc. č. 1024
a 1025, k. ú. Žižkov, Táboritská 8, Praha 3
spoluvlastníkovi
odvolala
● P. Kallistu na vlastní žádost z funkce
člena komise pro výchovu a vzdělávání,
komise zdravotní a sociální, komise do-
pravní a komise životního prostředí Ob-
vodní rady M. č. Praha 3
revokovala
● usnesení OR ze dne 27. 10. 1998 k plánu
oprav na rok 1999 a souhlasí s novým plá-
nem oprav na rok 1999

Tak jako každým rokem se s příchodem jara na radnici schází zajímavá společnost. A le-
tos nepřijde jen jednou, ale dokonce natřikrát. Výročí své zlaté či dokonce diamantové
svatby si totiž tentokrát připomíná neuvěřitelných 30 párů!
První setkání proběhlo 13. 4., a kde jinde, než ve svatební síni naší radnice. Diaman-
tovou svatbu, to znamená 60 let společného života, zde oslavily tři páry - manželé Jind-
řiška a František Bartoňkovi, Marie a Bohumil Kořanovi a Anna a Antonín Pokorovi. Pa-
desát let spolu po boku, zlatou svatbu, zase oslavili manželé Zdeňka a Jindřich Alešovi,
Naděžda a Oldřich Bartůňkovi, Jiřina a Josef Jelínkovi, Ludmila a Jiří Kohoutovi, Marie a
Stanislav Matouškovi, Josefa a Otakar Steinbachovi. Popřát jim přišlo kromě dalších hos-
tů i celé vedení radnice v čele se starostou Milanem Českým.
Příjemnou a často i dojemnou atmosféru setkání doplnilo vystoupení sólistů Hudebního
divadla v Karlíně - Pavlíny Millerové a Milana Kováře, na varhany je doprovázel Jiří
Šmejkal. S dalšími oslavenci, kteří na radnici ještě zavítají, vás seznámíme v příštím čísle
Radničních novin. S. Peričová, foto J. Dostál

Obvodní zastupitelstvo M. č. Praha 3 přijalo dne 22. 3. rozpočet pro rok 1999. Na
výdajové stránce rozpočtu v oblasti sociálních věcí jsou čtyři základní položky: Jes-
le, Integrační centrum, Pečovatelská služba a Ošetřovatelský domov.
JESLE v Roháčově ulici mají 35 míst pro děti do 3 let. Pracuje zde 5 sester, 1 kuchařka
a 1 provozní síla. Náklady M. č. Praha 3 jsou 3 003 000 Kč (bez investic). Pro příští škol-
ní rok bych považovala za vhodné, aby se kapacita jeslí zvýšila na 40 míst.
INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAHRADA je zařízení pro mentálně a motoricky postiže-
né děti z Prahy 3 i z ostatních městských částí. Vzniklo v r. 1991 a je velmi vyhledávaným
zařízením pro svoji vysokou odbornou úroveň. Navštěvuje ho 38 dětí ve věku od 2 do 26
let. Jedná se o komplexní péči, zahrnující rehabilitaci a spec. pedagogickou péči. Každé
dítě má svůj individuální program, který vzniká na základě dohody rodiny s centrem. To
se snaží spolupracovat se školami v místě bydliště dětí na možné integraci. Pro dospívají-
cí probíhá několik programů směřujících k zařazení na chráněná pracovní místa. V centru
pracuje 5 spec. pedagogů, 5 rehabilitačních pracovníků a 9 ostatních pracovníků. Náklady
M. č. Praha 3 na Integrační centrum Zahrada jsou 7 837 000 Kč.
Rozsah služeb poskytovaných PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Praha 3 je stanovován
s ohledem na individuální situaci příjemce pečovatelské služby a jeho závislosti na pomo-
ci jiné osoby (hygiena, běžný úklid domácnosti, obstarání nákupů, doprovod k lékaři, pra-
ní prádla, donáška a příprava stravy a některé drobné ošetřovatelské úkoly). To vše zajiš-
ťují pečovatelky jak na obvodě Prahy 3, tak přímo v Domě s pečovatelskou službou.
V současné době je služba poskytována cca 950 klientům (z nich 270 jsou pouze příjemci
obědů). Plnění výše uvedených činností je zabezpečeno po technické stránce 4 vozy auto-
provozu, 1 prádelnou, 2 středisky osobní hygieny a 2 jídelnami, které jsou zároveň využí-
vány jako kluby důchodců. Personálně zajišťuje tuto činnost 50 pečovatelek z povolání, 4
řidiči, 3 pečovatelky dobrovolné, 6 okrskových sester, 1 vrchní sestra a 1 civilní služba.
Kromě uvedených činností provozuje Pečovatelská služba Praha 3 ještě čtyři kluby dů-
chodců. Pečovatelská služba se zavádí u potřebných občanů nejdéle do druhého dne po
přijetí žádosti prostřednictvím okrskových sester.
V rámci pečovatelské služby je provozován Dům s pečovatelskou službou (199 byto-
vých jednotek). DPS je obytný dům, který zajišťuje obyvatelům nejen bydlení na základě
normální nájemní smlouvy, ale jsou v něm poskytovány některé služby (lékař, pedikúra,
kadeřník, jídelna). V rozpočtu M. č. Praha 3 je pro Pečovatelskou službu počítáno s část-
kou 15 878 000 Kč (bez investic).
Poslední z řetězce sociálních služeb je OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV Pod Lipami. So-
ciální zařízení s kapacitou 22 lůžek zajišťuje ošetřovatelské služby lůžkového charakteru.
Je určeno pro přechodný pobyt občanů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby náhlým zhor-
šením zdravotního stavu nebo sociální situace. Pobyt v nemocnici nebo léčebně dlouho-
době nemocných či přechod do Domova důchodců není pro ně řešením. Dále poskytuje
pomoc těm pacientům, kteří po ukončení hospitalizace potřebují překlenout období nutné
pro rekonvalescenci, rehabilitaci a obnovení dovedností k dosažení aspoň částečné soběs-
tačnosti před návratem do domácího prostředí. V rámci Ošetřovatelského domova je v
pracovních dnech provozován také denní stacionář s kapacitou 8 klientů. Toto zařízení
slouží podle potřeby i obyvatelům jiných městských částí. Personální zajištění Ošetřova-
telského domova je 6 zdravotních sester, 6 sanitářek a 2 pracovnice na úklid. Svým cha-
rakterem je Ošetřovatelký domov mezioborovým zařízením zdravotně-sociálním, protože
v jeho činnosti je začleněno i provozování domácí zdravotní péče (Home Care) v rámci
M. č. Praha 3. Tyto zdravotnické služby jsou zabezpečeny 4 specializovanými sestrami. V
rozpočtu M. č. Praha 3 je pro Ošetřovatelský domov počítáno s částkou 4 470 000 Kč
(bez investic).
Netajím se tím, že žádostí o umístění v Ošetřovatelském domově je dvojnásobek, než je
M. č. Praha 3 schopna uspokojit. Jsem přesvědčena, že řešení je v nově vybudovaném za-
řízení, které si samozřejmě vyžádá investice v řádu desítek milionů.
Z uvedeného vyplývá, že náklady M. č. Praha 3 vynaložené na provoz sociálních služeb
budou činit v roce 1999 minimálně 31 188 000 Kč. Kromě této péče je schopna M. č. Pra-
ha 3 poskytnout skupinám občanů nebo i jednotlivcům dar ze sociálního fondu. Žádosti
posuzuje a vyhodnocuje Správní rada sociálního fondu. Částka rozdělená v roce 1998 by-
la 128 100 Kč.
Obecní rozpočet, přestože nedisponuje neomezenými prostředky, ale dle svých omeze-
ných možností, tj. z prostředků, které získá od nás všech daňových poplatníků, nevyna-
kládá dle mého názoru na sociální služby občanům M. č. Praha 3 právě málo.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

Návštěva pedikúry či manikúry, rehabilitační pomůcky či návštěvy divadel přestávají být
letos pro seniory nedostupné. OS Remedium Praha u příležitosti Mezinárodního roku se-
niorů zorganizovalo na území Prahy 3 sbírkovou akci SENIOR-FOND. Dosavadními
partnery jsou Česká spořitelna, a.s., a Pojišťovna Zurich. Shromážděné finanční prostřed-
ky od podnikatelů sídlících v naší městské části budou věnovány na potřeby seniorů. Ti
mohou během roku žádat OS Remedium Praha o příspěvek na pojišťovnami nehrazené
služby, kompenzační a jiné pomůcky (zvláště pro invalidní občany) a volnočasové aktivi-
ty. Podmínkou je trvalé bydliště v Praze 3 a věk nad 65 let. Žádosti zaslané na OS Reme-
dium Praha, Chelčického 39, 130 00 Praha 3 bude pravidelně posuzovat výběrová ko-
mise a informovat žadatele o výši uděleného příspěvku. „Cíl této akce je dvojí. Podnítit
seniory k aktivnějšímu přístupu k životu a podnikatele k dárcovství. Chceme vytvořit pro-
pojenou síť těch, kteří jsou ochotni pomáhat druhým a obecně se podílet na řešení problé-
mů našeho obvodu,“ říká koordinátor projektu PhDr. Milan Kinkor.

Diamantové a zlaté svatby

Starosta Milan Český přeje k padesáti letům společného života také manželům Miloslavě
a Josefovi Tomsovým

Podûkování
Chtěla bych vyslovit díky Záchranné službě první pomoci, která mě dne 22. 2.
v 19.30 hodin bezvládnou dopravila do nemocnice. Chci poděkovat za okamžitý pří-
jezd, obětavost posádky a za lidský přístup lékaře, který ihned rozpoznal podstatu
obtíží. Tito lidé pracují 24 hodin denně a jejich práce je pro ně poslání. Neměli by-
chom zapomínat, že jim vděčíme za záchranu mnoha lidských životů.

Jiřina Králová, Rokycanova 18, Praha 3

INFORMACE o Senior-fondu

Kolik vydá radnice na sociální sluÏby

Obvodní rada 
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Otázka pro ... Milenu Kozumplíkovou,
zástupkyni starosty

Dům s pečovatelskou službou je dům zvláštního určení (není tedy sociálním zařízením) a nebytové prostory
v něm jsou pronajímány výběrovým řízením. Nájemní smlouva na pronájem kuchyně a jídelny v DPS s bý-
valým nájemcem p. André Lankischem byla uzavřena dne 2. 11. 1998 na dobu určitou do 31. 3. 1999.
V předstihu, aby nedošlo ke zbytečným komplikacím, rozhodla OR M.č. Praha 3 o vypsání výběrového říze-
ní na tyto prostory. To bylo řádně vypsáno, oznámeno na úředních deskách ObÚ Praha 3 a vyhodnoceno 1. 3.
1999. Zájemce, který se umístil na 1. místě, nebytový prostor přijal a hodlá v něm stejnou činnost, tj. vaření
obědů, provozovat. Dle nájemní smlouvy je bývalý nájemce povinen nebytové prostory uvolnit do 31. 3.
1999. Komise obchodu a služeb, složená ze členů OZ M.č. Praha 3 ze všech politických stran, která výběro-
vé řízení vyhodnocovala, poskytla p. Lankischovi (který se neumístil na 1. místě výběrového řízení) 10 dnů
na vyklizení prostor, tzn. do 10. 4. 1999. Pokud tak neučinil, vystavuje se nebezpečí soudního stíhání nebo
trestního oznámení na užívání cizí věci a komisionelního vystěhování. Nový nájemce, který splňuje všechny

kvalifikační předpoklady a má 15letou praxi v oblasti stravování, je schopen uvést kuchyni a jídelnu do provozu do 1 měsíce po převzetí
nebytových prostor a nabídl i další doplňkové služby pro obyvatele DPS. Po dobu nezbytně nutnou pro převzetí nebytových prostor no-
vým nájemcem uložila OR M.č. Praha 3 řediteli DPS zajistit obědy z jiného zdroje. Dr. Radlinský zajistil dovážení obědů ze Železniční
nemocnice. Prostorové možnosti DPS bohužel neumožňují zřízení provizorní jídelny a obědy jsou předávány do přenosných nádob. Z
celé záležitosti je tedy patrno, že problém jídelny a kuchyně v DPS je pouze v tom, že bývalý nájemce p. Lankisch nyní užívá prostory
bez právního důvodu pro svoji soukromou výdělečnou činnost na úkor M.č. Praha 3 a potažmo obyvatel DPS, odmítá nebytové prostory
vyklidit a předat. Dodávka jídel ze Železniční nemocnice je pouze provizorní a bude nahrazena běžným provozem kuchyně a jídelny.
Termín zahájení je ale jednoznačně odvislý od toho, kdy a jak korektně a jak rychle p. Lankisch nebytový prostor předá.

Co je důvodem potíží v jídelně v Domě s pečovatelskou službou?

● V čem jste nacházel a nacházíte
ispiraci?
Již od jáchymovské doby věřím
ve svobodu a hudbu, miluji Mo-
zarta a jeho Requiem, které jsem
pochopil až coby vězeň. Právě to-
tiž umřel jakýsi politik a nám
pouštěli na „barák“ vážnou hud-
bu, a to právě Requiem. Můj zá-
jem o politiku vyplývá z touhy po
svobodě nejen mé, ale i všech lidí
žijících v tehdejším Českosloven-
sku. Později jsem se hodně anga-
žoval v propagaci člověka ve svě-
tě a byl jsem u zrodu mnoha
protestních akcí na obranu svobo-
dy československých občanů
(ilustrace Čapka a Solženicyna,
pomoc při zřizování první české
galerie v exilu ve Švýcarsku, gra-
fické listy Jan Palach, tematického
knižního veletrhu ve Frankfurtu v
roce 1984 se účastní jako zástup-
ce Skandinávie s cyklem 25 gra-
fických listů pod názvem Orwell 84, na radnici v Oslo probíhá je-
ho zásluhou v roce 1987 výstava 10 let Charty 77 a v roce 1989
zakládá OF v Norsku - pozn. red.). Nebyl jsem však ovliněn pou-
ze vážnou hudbou. V 60. letech se kolem Reduty a Divadla hudby
seskupila tehdejší umělecká avantgarda jak hudebníků, tak vý-
tvarníků. Hudbou, která se poslouchala, byl převážně jazz. Z toho
vznikla později výstava Moderní jazz v plastice a také struktury
Ch. Mingus, D. Ellington a M. Davis. Také mám moc rád Kafku.
Jeho život mi tak trochu připomíná ten můj. Proto jsem ilustroval
knihu Franz Kafka a Praha a na jeho počest jsem vytvořil cy-
klus Franz Kafka.
● A co náboženství?
Samozřejmě, že náboženství mělo a má na mou tvorbu podstatný
vliv. Moje matka byla věřící, otec byl sice pokřtěn jako římský ka-
tolík, ale byl ateista. Po roce 1948 se stal vyznavačem docela jiné-
ho „náboženství“. Já se nechám inspirovat například středověký-
mi knihami, žalmy a chorály. Společně se Z. Hajným, J.
Šerýchem a J.S. Fialou jsme například v roce 1990 připravili pu-
tovní výstavu sakrálního umění.

● Jaká je vaše současná tvorba?
V nejnovějších pracích se chci
vracet hlavně k duchovním hod-
notám minulosti jako protikladu
k reklamě, k negativnímu trendu,
který nás dnes zcela obklopuje.
Hledání kamene mudrců a vůbec -
odkud přicházíme - jak žijeme
a kam odcházíme...
● Kde vystavujete nyní?
Shodou okolností právě probíhá
výstava mých prací v ATRIU. Je
to hudební cyklus s imaginárními
portréty velkých skladatelů. Vý-
stava potrvá až do 2. 5.
● Znáte sedm jazyků, narodil jste
se v Mukačevě, chodil do maďar-
ské školy, žil v Československu,
Německu, Norsku, švýcarském
kantonu Ticino a hodně jste cesto-
val po světě. Kde se cítíte nebo
jste se cítil doma?

Cítím se všude doma - kde jsou slušní lidé, a i tady nacházím ne-
málo.
● Přehled vašich výstav u nás i ve světě a vyjmenovávání všech
ocenění by vydalo na několik stran, o životopisu nemluvě. Ne-
chystáte se k nějakému souhrnnému zpracování vašeho umělecké-
ho i osobního života?
Připravuji knihu - vlastně dvě. Ta první by měla vyjít k mým
sedmdesátinám příští rok. Původně jsem se necítil dost starý na
psaní nějakých memoárů, argumentoval jsem tím, že ještě nemám
všechno dokonale zažité. Ale nechal jsem se nakonec přemluvit.
Kniha bude obsahovat informace o mně a mé tvorbě a mj. i to,
proč jsem byl zavřený. Jako syn člena KSČ jsem poslouchal sou-
druhy, kteří k nám chodili a líčili, jak to vypadá v SSSR a co se
tam děje. No a když se ty hrůzy začaly odehrávat i u nás, udělal
jsem si už jako kluk svůj vlastní názor a začal na chyby tehdejšího
komunistického režimu upozorňovat, ale upozornil jsem současně
i sám na sebe. Druhá kniha je vlastně retrospektivní - tvorba mezi
rokem 1960 - 2000. Ptala se  E. Horníčková, foto J. Parkman

Výdaje na zlepšení vzhledu Prahy 3 a životního
prostředí vůbec jsou dlouhodobou prioritou
radnice v oblasti investic. V minulosti byl rekon-
struován například vrch sv. Kříže, Škroupovo
náměstí nebo Židovské pece. V krátké době by
měl nový park vzniknout třeba na Komenského
náměstí, které bylo nadlouho silně zasaženo re-
konstrukcí školy. Velké úpravy čekají také vino-
hradské náměstí Jiřího z Poděbrad, kde chce
Praha 3 vypsat architektonickou soutěž na nové
ztvárnění celého náměstí. Nejnověji však byla
v polovině března zahájena rozsáhlá rekon-
strukce náměstí Winstona Churchilla.
Prostor náměstí před budovou Vysoké školy ekono-
mické a centrálou Českomoravských odborových sva-
zů neprošel od svého vzniku v roce 1977 většími
úpravami. Připomeňme, že náměstí vzniklo zabráním
komunikace ústící do křižovatky Italská - Seifertova
z ulice U Rajské zahrady. Jedná se přitom o expono-
vané místo, kudy prochází každý den například velké
množství studentů VŠE. Současná rekonstrukce vychází především z požadavku na revitalizaci veřejné zeleně s cílem vytvořit po všech
stránkách příjemné prostředí. Projekt architektů Libora Culky a Pavla Kolíbala byl vypracován podle vítězného návrhu veřejné architek-
tonické soutěže na úpravy náměstí, kterou vypsala radnice v roce 1997.
Rekonstrukce zahrnuje dispoziční a terénní úpravy, kdy dochází k částečnému zarovnání svažitého profilu náměstí. Vykáceny již byly
náletové dřeviny a stromy poškozené velkou intenzitou dopravy. Tento úbytek bude samozřejmě kompenzován novou výsadbou a v ko-
nečném součtu na náměstí přibudou asi dvě desítky nových stromů. Lokalita spadá do Pražské památkové zóny, a parkové cesty budou
proto zadlážděny tzv. pražskou mozaikou. Dojde ke kompletní výměně veřejného osvětlení a ve spodní části náměstí bude instalována
kašna, jako historizující prvek, který dobře respektuje charakter lokality. Nevzhledný řadič světelné dopravní signalizace bude skryt do
reklamního sloupu JC Decaux. Jedná se o první modelové řešení tohoto druhu, které má být posléze použito i na mnoha dalších místech
metropole. Po dokončení rekonstrukce bude náměstí osazeno novým parkovým mobiliářem, který zahrnuje dostatečné množství laviček
a odpadkových košů.
Obvodní zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu pro letošní rok na rekonstrukci náměstí částku 6,5 mil. Kč. Jedná se o značné finační pro-
středky, které jsou věnovány na zlepšení životního prostředí a celkového vzhledu Prahy 3. Náměstí se v plné kráse představí veřejnosti
zhruba v polovině letošního roku. Nezbývá než apelovat na lidskou slušnost a ohleduplnost, aby se nové náměstí nestalo terčem vandal-
ství a bezohlednosti. Přejme si, aby nový park, jehož tvář budou rostoucí stromy dotvářet ještě mnoho let, trvale sloužil ke spokojenosti
občanů Prahy 3 i všech, kdo do těchto míst zavítají., Petr Blažek, Kancelář ObÚ, foto S. Peričová

Umíte plést ponožky? Nechci se nikoho dotknout, ale myslím, že většina z nás žen odpo-
ví ne. Není divu - toto klasické „umění“ přináleželo k zálibám spíše našich babiček. Ty
dnešní, moderní, však k této činnosti již moc nepřemluvíme. Ale - proč tak dlouhý úvod
o ponožkách... Ta paní na obrázku, která se tak krásně usmívá, je totiž plete, a to ve svých
neuvěřitelných sto letech! Marie Hofmanová je oslavila 23. března ve svém vinohrad-
ském bytě, kde žije letos přesně 60 let. Nedalo nám to a trošičku jsme ji vyzpovídali, jak
se k tak vysokému věku a v takové svěžesti dá dojít.
Paní Hofmanová se narodila na Hané v Prostějově, kde prožila i větší část dětství. Bohu-
žel hodně brzy přišla o maminku, pak i o otce. Během I. světové války se vyučila švadle-
nou a šla brzy do práce. Měla však štěstí, protože mohla v této těžké době šít jemné prá-
dlo pro rodinu podnikatelů Wichterleho a Kovaříka, kteří měli tehdy velkou továrnu na
hospodářské stroje. Příbuzný jí sehnal místo v Hradci Králové v obchodě, kde chystala
práci pro švadleny. Zde se seznámila se svým mužem, který byl tehdy státním zástupcem.
Manžela potom přeložili do Košic, později do Prešova. Na pobyt na Slovensku paní Hof-
manová moc ráda vzpomíná, bylo to prý krásné období, celkem 12 let. Tady se jim naro-
dila dcera Eva a syn Jaroslav: „...děti jsou Slováci, já jsem Moravanka a manžel byl
Čech...“. Po vzniku Slovenského štátu byl manžel přeložen do Prahy, kam za Tisovy vlá-
dy museli velmi rychle odjet. Paní Hofmanová zůstala doma s dětmi, manžel pracoval na
tiském odboru. Tehdy za 2. světové války prý měl málem velký „malér“, když pustil do
tisku článek o Bedřichu Smetanovi. V 50. letech přišly opět problémy - musel odejít ze
zaměstnání a pak střídal různé profese. Tehdy šla paní Hofmanová pracovat do pojišťov-
ny, aby rodina měla nějaké peníze. Později po narození vnuka už mohla zůstat doma -
v současnosti se může pochlubit dalšími vnoučaty i pravnoučaty.
A jak žije dnes? Moc jí schází, že už nemůže nic dělat, nemá prý na to sílu. Po celý život
byla zvyklá „z práce do práce“, po službě v domácnosti i ráda vyšívala a hodně pletla.
Stále jsem se snažila zjistit ono tajemství, jak se dožít tak úctyhodného věku. Ale paní
Hofmanová bohužel mé zvědavé otázky nezodpověděla. Nikdy sice nekouřila, ale při
oslavách trochu alkoholu přece jen popila, masu se také nevyhýbala, na sportování čas ne-
byl, muselo se pracovat. Jak však řekla na závěr: „Nemá cenu o tom moc přemýšlet, tak to
prostě Pánbůh chtěl...“
A z čeho má největší radost? Prý z toho, jak se Praha 3 krásně mění - těší ji například po-
hled z okna, ze kterého se dívá přímo na nové hřiště sousední školy. I ve svém domě žije
ráda, byli tam prý vždycky jako „jedna rodina“. Už třetím rokem ven moc nevychází, dří-
ve si však zašla na procházku do Riegrových sadů nebo na „Křížek“ podívat se na Žižkov
trochu shůry.
Po krátkém posezení u ní doma si však přece jen myslím, že jsem ono tajemství dlouho-
věkosti přece jen vypátrala - je totiž především v jejím úsměvu a veselé mysli...
Popřejme paní Hofmanové poklidný rok 1999 a hodně zdraví do dalších dnů nad „stov-
ku“ - jistě i za vás, naše čtenáře. Co mě od ní totiž moc potěšilo, že si ve svých úžasných
sto letech, sice s brýlemi a lupou, ale vždy ráda přečte Radniční noviny.

S. Peričová, foto J. Dostál

Na náv‰tûvû u ... v˘tvarníka Jana Kristoforiho

Námûstí Winstona Churchilla obléká nov˘ kabát

Datum narození - minulé století

PraÏská snítka 1999

Obrazy s plastickou malbou, ilustrace, koláže, litografie a objekty Jana Kristoforiho (nar. 17. 7. 1931) jsou známé
především v mnoha západních zemích, kde za svá díla dlouhá léta sklízel obrovské úspěchy. Dnes se může pochlubit
například doktorátem honoris causa, zlatou medailí italské akademie a mnoha dalšími cenami z významných meziná-
rodních výstav. Za šíření letáků byl odsouzen k desetiletému vězení v Jáchymovských dolech, za vzorné chování však
byl po sedmi letech propuštěn. V roce 1969 definitivně opouští Československo a 20 let žije převážně v Norsku, kde
získává norské občanství. Ihned po sametové revoluci se však vrací domů. Dnes žije a tvoří na Praze 3.

Výsledková listina obvodního kola pěvecké soutěže
Obv. kolo pěvecké soutěže Pražská snítka se konalo 8. dub-
na v TROJCE a soutěžilo 57 dětí. Jejich výkony hodnotila
odborná komise ve složení J. Chmel - předseda, J. Vlasák
a J. Růžička.

Ocenění v jednotlivých kategoriích:
● 0. kategorie - čestné uznání D. Bergmanová - MŠ Pra-
žačka, J. Chuchrová - MŠ Balkán, sbor dětí - MŠ Jarov, dipl
om bez postupu K. Farová - MŠ Jeseniova, L. Straková -
MŠ Jeseniova, M. Wolfová - MŠ Pražačka
● 1. kategorie - čestné uznání Š. Krejčová - ZŠ Vlkova,
T. Skuhrová - ZŠ Jiřího z Lobkovic, diplom s postupem
J. Lukáčová - ZŠ Chmelnice, J. Hudíková - ZŠ Jarov
● 2. kategorie - čestné uznání L. Filousová - ZŠ Chmelni-
ce, diplom s postupem I. Glaserová - ZŠ Lupáčova, K.
Knoblochová - ZŠ Jiřího z Lobkovic, I. Röschlová - ZŠ Ch-
melnice, diplom bez postupu J. Tomešová - ZŠ Barikád
● 3. kategorie - čestné uznání Z. Lochmanová - ZŠ Vlko-
va, diplom s postupem - T. Čistotová - ZŠ Barikád, B. Valentová - ZŠ Jiřího z Lobkovic
● 4. kategorie - diplom s postupem J. Slavíková - ZŠ Jeseniova
Oceněným soutěžícím srdečně blahopřejeme, postupujícím přejeme hodně úspěchů
v Městském kole Pražské snítky 1999. Vítězové obdrželi knížky, které věnovalo Naklada-
telství Mladá Fronta, Chlumova 8, a Nakladatelství Argo, Milíčova 13.

Mgr. H. Vavrušková, vedoucí Oddělení pro kulturu 0bÚ

Pokud sháníte dárek
a nevíte, kam pro něj,
můžete si zajít vybrat ně-
co pěkného do TROJKY.
Od března je tady totiž
v provozu příjemný krá-
mek s keramikou.
Koupit si můžete veselé hr-
níčky, aromalampy, palič-
kované obrázky, rozchech-
tané slony a plno dalších
drobnůstek. Některé z nich
jsou vyrobeny v keramic-
ké dílně, kde je možné při-
hlásit se na jednu či více
hodin. Vyzkoušíte si práci
s hlínou i glazurou a na
hrnčířském kruhu si může-

te zhotovit ten svůj „originál“. Doplňkově se zde nabízejí také knížky pro děti a otevřeno
je vždy od pondělka do čtvrtka vždy od 11 do 18.30 hodin. Při větších akcích nebo po do-
mluvě lze krámek otevřít i mimo prodejní dobu. Zboží je možné si po dohodě s paní Sou-
kupovou, vedoucí prodejny, také objednat. Text a foto S. Peričová

Nejmilejším gratulantem byl podle slov paní Hofmanové náš starosta
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Co se vlastně může házet do kontejnerů na recyklovaný od-
pad? Tedy: zda nemyté lahve od oleje, marmelád i s papíro-
vou nálepkou, ev. od ředidla, umělohmotné nádoby od čistí-
cích prostředků, kelímky od jogurtů (nemyté) s papírovou
nálepkou, či je třeba vše vymývat. Co by nemělo být v kontej-
neru na papír - dříve se do sběru nesměly dávat kopíráky
a kancelářské sponky. R. Mlíkovská, Praha 3

Na odpověď jsme se zeptali Rudolfa Kepky, vedoucího Odd. ochrany prostředí ObÚ:
Již z označení tříděný nebo separovaný odpad vyplývá, že do kontejnerů by měl přijít pouze
čistý odpad dle vyznačených druhů. Umělohmotné obaly by měly být alespoň sešlápnuté,
bez původního obsahu - tedy prázdné a zašroubované. Co se týká obalů skleněných jako
obaly nebo láhve nevratné a prázdné, jistě mohou být do kontejnerů bez problému vhazová-
ny i s etiketou nebo štítkem. Obaly s obsahem např. ředidel, barev, olejů a neznámých látek
vždy patří do sběru nebezpečných odpadů, který je u nás pravidelně organizován specializo-
vanou firmou, vybranou MHMP. Stanoviště a čas přistavení je uveřejňován s předstihem
v denním tisku nebo je možné využít tzv. semimobilní sběrny nebezpečných odpadů - při-
stavovaného speciálního kontejneru vždy jeden týden v měsíci, u nás na Praze 3 to bude od
17. 5. do 21. 5. na Kostnickém náměstí mezi parkem a trafostanicí.
Poslední tříděný odpad z vaše dotazu je papír. Je samozřejmé, že se opět jedná o papír bez
laminace, bez silného znečištění a bez příměsí, tedy kartony, noviny, sešity, knihy a podob-
ně, nikoliv obaly od mléka, džusů a podobných potravin. Ty patří do směsného odpadu, te-
dy do odpadových nádob, určených pro komunální odpad v domech občanů.
Mějme vždy na paměti, že zatímco směsný - komunální odpad je likvidován ve spalovně,
tříděný odpad se využívá jako druhotná surovina. Měli bychom se proto snažit dále nezvy-
šovat náklady na dočištění a přetřídění již tzv. tříděného odpadu. Tato skutečnost by mohla
být i vodítkem, radou, jaké vlastně odpady do této kategorie spadají - vždy důsledně tří-
děné a pokud možno neznečištěné různými příměsmi. Jen takové druhy mají šanci vrátit
se zpět jako recyklované vstupy pro další výrobu a tím šetřit spotřebu výrobních zdrojů.

Pí‰ete nám . . .

Novou formu úklidu psích exkrementů bude od května využívat naše městská
část. V tomto ohledu neblaze proslulý stav chodníků, o němž jsme v RN již ně-
kolikrát psali a napomínali nedůsledné majitele pejsků, se tedy konečně změní
k lepšímu. Radnice Prahy 3 totiž vynaložila 600 tisíc Kč na zajištění provozu
motocyklu na úklid psích exkrementů.

Speciální motorka je fran-
couzské výroby, jako zá-
klad byl použit japonský
motocykl Honda Pan-
théon. Do provozu bude
uvedena v premiéře právě
u nás. Zadní část stroje je
vybavena vysavačovou
nástavbou a inkriminova-
né místo je po odsátí ne-
čistoty umyto a vydezinfi-
kováno. Sám odpad je pak
ekologicky zlikvidován.
Motocykl bude projíždět
nejvíce znečištěnou částí
Žižkova, a to v oblasti
ohraničené ulicemi Husit-
ská, Rokycanova, Kubelí-
kova a křižovatkou Bul-
har. Tato lokalita byla
vybrána ve spolupráci
s Odborem dopravy ObÚ
Praha 3.

Díky tomuto systému se denně uklidí až 18 km chodníků, a to ve všedních dnech od 8 do
16 hodin, v rámci zkušebního provozu zatím do října 1999. Pokud se však motocykl
osvědčí, bude naše radnice uvažovat o nákupu dalších strojů. Motocykl sice působí poně-
kud nezvyklým dojmem, ale určitě se stane užitečným pomocníkem v udržování čistoty
naší městské části. B. Orlíková, foto archiv

Nejprve fungoval v Klukovicích, kde za pomoci Městské ve-
terinární správy vzniklo dočasné zařízení. To bylo posléze
přestěhováno do Sobína, kde bohužel muselo být později
z restitučních důvodů zrušeno. V roce 1993 předala Liga pro
ochranu zvířat Psí domov Městské policii.
Od tohoto roku se nachází psí útulek ve starých Bohnicích v Pra-
ze v objektu bývalé čistírny a barvírny. Jeho provozovatelem je
od roku 1995 SEZAM, servisní základna hl. města Prahy. Kapa-
cita zařízení byla nejdříve 50, později 75 a nyní 120 psů a stále
je nedostačující. O tento počet psů, provoz a rekonstrukci útulku
se v současné době vč. zaměstnanců veterinární ošetřovny stará 18 zaměstnanců. Každý
měsíc útulkem projde a získá nového majitele kolem 160 psů. Celý objekt se v závislosti
na výši finančních příspěvků postupně přestavuje a utváří tak, aby odpovídal požadavkům
běžně kladeným na psí útulky v zahraničí. Psí domov ve starých Bohnicích má
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ. Dvacet čtyři hodin denně slouží např. odchytová služba,
veterinární ošetřovna i informační centrum vybavené počítačem, které pomáhá při vy-
hledávání a navracení ztracených a zatoulaných psů původním majitelům. Přes 50 dobro-
volníků navštěvuje nové majitele psů a sleduje, zda je se psem dobře zacházeno.
Pokud máte zájem si vybrat čtyřnohého kamaráda, pak na vás čeká v Psím domově - vy-
zvednout si ho můžete ve všední dny od 8 do 16 hodin a v sobotu a v neděli od 12 do 16
hodin. K převzetí psa potřebujete občanský průkaz s trvalým pobytem v ČR a musíte být
starší 18ti let. Psi jsou prohlédnuti veterinářem, očkováni a odčerveni. Za pejska neplatí-
te, pouze uhradíte kompletní očkování a čipování v celkové výši 300 Kč. Psi jsou v útul-
ku tetováni a čipováni, což je důležité pro evidenci a eventuální identifikaci při zatoulání
psa. Z počítačové evidence je pak možné podle označení okamžitě sdělit jméno, adresu
a telefonní číslo majitele.
Na vaši návštěvu se těší SEZAM - PSÍ DOMOV, V zámcích 56, Praha 8, telefon:
838 50 334, 855 42 42 . MVDr. E. Krejbichová, Odbor zeleně a ochr. prostředí ObÚ

Škola na Komenského náměstí
Děti z olšanských a žižkovských samot, ale
i z prvních činžovních domů to neměly se
školní docházkou jednoduché. V roce 1837

zde byla vybudována první škola o 2 učebnách, později rozšířená o další třídu. Zprvu místním potřebám vyhovovala, ale v 2. pol. 19.
století se s růstem obyvatel Žižkova a vyhlášením říšského zákona o vytvoření soustavy obecních a měšťanských škol stávala situace
neúnosnou. Neustálým přílivem obyvatelstva rostl počet dětí, které nemohly navštěvovat školu pro nedostatek učeben. Postupně proto
bylo postaveno několik obecních škol - první z nich na Komenského náměstí. O její vybudování se zasadil stavitel a první starosta
Žižkova Karel Hartig, myšlenka vznikla na schůzi Občanské besedy v roce 1871. V témže roce byl ustaven výbor pro zřízení školy, který
rozhodl, že škola bude postavena podle projektu K. Hartiga. K získání finančních prostředků vznikla Akciová společnost pro stavbu
„Občanského domu na Žižkově“. V letech 1872 až 1873 vystavěl Hartig v novorenesančním slohu levou polovinu dvoupatrové budovy
se středním rizalitem ukončeným atikou a bočním křídlem do Blahoslavovy ulice. Nad atikou s věžními hodinami vyzdvihl věžičku, do
níž byl zavěšen zvon. Na průčelí rizalitu nad vchodem do školy byla osazena busta J. A. Komenského od sochaře Fr. Heidelberga a nápis
Občanský dům. Škola byla na podzim roku 1873 slavnostně vysvěcena kardinálem a arcibiskupem pražským Bedřichem Josefem
knížetem Schwarzenbergem. Druhou část s křídlem do Českobratrské ulice přistavěl roku 1881 podle plánů městského inženýra T. Brože
zednický mistr Fr. Saller. V budově bylo 10 učeben, tělocvična, místnost pro sbírky, sborovna a byty ředitele a školníka. Část chlapeckou
vedl Fr. Brabec a dívčí J. Jirásko. Ve škole byla v roce 1875 založena botanická a v letech 1893-94 i zoologická zahrada. Její provoz byl
náročný, umožnily jej příspěvky pravidelných podporovatelů. V 70. letech tohoto století začala tzv. asanace Žižkova, byly odstřeleny
původní domy a na jejich místě vyrůstaly panelové. Škola sloužila jako zařízení staveniště a měla také být nahrazena „paneláky“. V roce
1989 bylo bourání starého Žižkova zastaveno a budova s velkým úsilím zrekonstruována. Nyní zde sídlí Hudební škola hl. m. Prahy a
hudební část Gymnázia J. Nerudy z Hellichovy ulice. První žáky zde přivítali 2. září 1996.

Mgr. H. Vavrušková, vedoucí Oddělení pro kulturu ObÚ, foto Klub fotoamatérů v Žižkově

K této fotografii se váže nádherný příběh,
o který bychom se s vámi rádi podělili. Je
moc důležité čas od času zjistit, že neexis-
tují jen lidé, kteří jsou necitliví a dokáží
svého pejska, který je omrzel, opustit. Že
žijí také lidé, jako rodina Moravcova
z Čáslavské ulice, kteří se starají o psa na
snímku. Vlčák Lord, jinak všude v okolí
známý jménem Kulíšek, se narodil před
10 lety. Před půldruhý rokem začal kulhat
a po vyšetření rentgenem se zjistilo, že má
zřejmě vrozenou vadu páteře. Důsledkem
byly nepohyblivé zadní nohy, které za se-
bou bezvládně tahal. A tak mu Moravcovi

nechali vyrobit speciální vozíček s tím, že se uvidí, co Lord na to. A stalo se neuvěřitelné
- Lord už během 14 dnů s vozíčkem aportoval, a dokonce i proháněl feny z okolí. Teď
přes zimu musel zůstat doma, aby nenastydl, ale v přicházejícím hezkém počasí už zase
začíná trénovat. Přejme mu, ať se to daří. S. Peričová

Ta se o dům příliš nestarala a stát ho nakonec převedl do svého vlast-
nictví. V budově byla nejdříve hospoda, pak zde na čas fungovala ma-
teřská školka. Ta musela být vystěhována, protože objekt už byl v ha-
varijním stavu - zatékalo do střechy, padal strop i podlahy. V této
podobě ji sbor dostal v roce 1972 od MNV jako náhradu za svou pů-
vodní modlitebnu v ulici Na Chmelnici. Tu stát totiž zabral pro vý-
stavbu bytů pro pracovníky ministerstva vnitra.
Evangeličtí farníci tak už vlastně dvakrát investovali svou práci i pení-
ze, a nyní jim hrozí, že o svou modlitebnu opět přijdou. A přitom je
zde opravdu rušno - scházejí se tu od nejmladších školáků až po starší
generaci všichni členové sboru a další návštěvníci. Konají se biblické
hodiny a hry, přednášky, společná setkání, výklad Písma s rozhovory.
Proběhla už celá řada „Večerů s hostem“ - podiskutovat sem přišli na-
př. socioložka J. Šiklová, D. Němcová z Výboru Dobré vůle D. Havlo-
vé a gen. ředitel Českého rozhlasu V. Ježek. Na setkání přijde 29. 4. i
M. Fendrych, redaktor týdeníku Respekt.
Podle slov místního faráře Michala Plzáka je zajímavé, že původně -
když byla budova pouze jednopatrová, prohlásil restituent, že mu po-
stačí finanční náhrada. Když se pak kvůli zatékání do rovné střechy
přistavělo další patro, změnil názor a žádal zpět celou budovu s po-
zemkem. A jak s ironickým úsměvem říká farář Plzák, vše tehdy pro-
běhlo v rámci zákona z r. 1990, někdy zvaným též „revoluční“. Ob-
vodní soud pro Prahu 3 nejdříve budovu přisoudil církvi, aby vzápětí o

100 % změnil svůj verdikt. Soudkyně Kotrčová tehdy k této zásadní
změně odmítla připojit vysvětlení, což nebývá obvyklé. Zvláštní také
je, že soudce Slaný z odvolacího Městského soudu na jedné straně ko-
nečný rozsudek potvrdil a na straně druhé zároveň připustil dovolání
k Nejvyššímu soudu. „Já v tom spatřuji největší problém dnešní justi-
ce, a to, že se soudci bojí nést zodpovědnost za svá rozhodnutí,“ dodá-
vá farář Plzák. Určitou roli v této kauze může samozřejmě hrát také
skutečnost, že manželka restituenta je soudkyní Krajského obchodní-
ho soudu v Praze.
Ale již závěrem: Koncem srpna 1998 potvrdil Městský soud v Praze
rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3. V současné době je celá zále-
žitost podána k dovolání Nejvyššímu soudu. Tady byl podán návrh na
předběžné opatření, jehož vyřízení může trvat i dva až tři roky. Dále
může být tato kauza předána Ústavnímu soudu a případně ještě Ev-
ropskému soudu ve Štrasburku. S čím se však dá již teď souhlasit, jsou
slova faráře Plzáka „...zákon je často používán pouze mechanicky a
tím uniká vlastně onen ‘duch’ věci...“
Spor o faru na Jarově budeme průběžně sledovat a určitě vás seznámí-
me s tím, jak dále probíhá.

Pokud je vám jméno faráře M. Plzáka odněkud povědomé, může to být
opravdu tak. Spolu se Š. Hájkem totiž sepsal rozhovory s názvem „Ví-
no tvé výborné“, kdy si povídali se Sváťou Karáskem, legendárním
písničkářem, nyní farářem v kostele U Salvátora. S. Peričová

Cenový přehled připravili členové Občanského sdružení spotřebitelů Test - Praha 3 v době od 31. 3. do 1. 4. 1999 ve vybraných prodej-
nách našeho městského obvodu. UPOZORNĚNÍ: kromě ceny bychom si měli všímat u čerstvých mléčných výrobků data, které vyme-
zuje jejich použitelnost. Nikdy nekupujeme výrobky, které jsou prošlé. Ani sebevýraznější sleva v ceně nevynahradí zdravotní problémy,
které mohou prošlé potraviny v našem organizmu vyvolat. I když by se potraviny s prošlou dobou spotřeby neměly vůbec v regálech a na
pultech obchodů vyskytovat, může se stát a stává se, že se občas vyskytnou. Pak je třeba na ně upozornit odpovědného pracovníka v pro-
dejně. I v jeho zájmu je takové zboží rychle vyřadit, postihy kontrolních orgánů by byly značné.

Z HISTORIE NAŠICH ŠKOL

ZÛstane fara na Jarovû evangelíkÛm?

Cenov˘ test u mléka a mléãn˘ch v˘robkÛ

1 l 1 l 250 g 250 g 125 g 250 g 1/2 l 1/4 l 250 g 150 g 80 g 80 g 100 g

14.60 12.90 14.90 12.90 13.90 22.90 17.90 19.50* 14.50 5.90 8.90 7.10 6.90

15.- 12.10 14.40 13.60 13.60 22.90 - - 11.-* - 9.20 - -

14.- 11.- 14.50 - 16.- 25.- - - - 6.- 9.- - -

11.50 - - 13.60 - 19.90 - 16.90 11.40* 7.10 9.20 7.- -

12.50 13.70 13.70 13.30 11.50 26.40 16.40 16.40 8.70* 6.90 7.80 - 6.10

14.90 13.20 14.50 15.- 11.- 26.90 16.50 - 12.- 7.40 9.- - 6.50

11.50 12.90 14.30 - 13.90 22.90 17.90 - 14.50 7.50 8.90 7.10 6.90

Prodejna

Bezovka
Julius Meinl

Koněvova 111
Reny

Koněvova 164
Spak

Koněvova 250
Ahoj, Reny

Květinková
Andr

U Kněžské louky
OP MARKET

Vinohradská
Julius Meinl

mléko polotučné tvaroh měkký smetana čerstvá smetanové krémy

trvanlivé čerstvé ve 
vaničce

ve 
staniolu

tvaroh
tvrdý

máslo
čerstvé do

omáček
na

šlehání

zakysaná
smetana

jogurt
bílý Pribi-

náček Lipánek
termix

***

***

** ***

Evangelická modlitebna na Jarově před přistavením dalšího patra
a po celkové rekonstrukci v dnešním stavu (vpravo)

S úklidem pomÛÏe motocykl

Nov˘ Psí domov

Evangeličtí věřící na Jarově bojují již od roku 1991 o svou modlitebnu v ulici U Kněžské louky. O budovu s pozemkem 
- v původní hodnotě desítek tisíc korun, dnes okolo deseti milionů - se totiž přihlásil prasynovec původní majitelky.

* 200 g,  ** 100 g, *** 230 g, **** 125 g
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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

Oprava starožitných ho-
din

Zastavárna - bazar
Bořivojova 70, Praha 3, 

tel.: 22 72 22 91

■ 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!

■ Vyměním státní 1 + 1, II. kat., 2. patro,
Vršovice za větší. Ne majitel. Dopl. dle
velikosti. Tel.: 67 31 56 92.
■ Zednické a obkladačské práce. Zimní
slevy. Tel. večer: 24 25 39 36.
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Tamat
a Tatramat. Tel.: 829 95 64, 0603/36 01 36.

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

■ Školička trojlístek pro děti 3 - 6 let na-
bízí výtvarnou, hudebně - pohyb. výcho-
vu, Aj, flétnu v ZUŠ Štítného 5, P-3, ve
ČT 10 - 12.30. Cena 550,-/měs., flétna
200,-. Tel.: 52 34 92, 47 21 467.
■ 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.

■ Kvalitní zednické a instalatérské prá-
ce. Tel. zedník: 697 47 81, 0603/349 249.
Tel. instalatér: 81 91 09 15, přes den
0603/79 00 44.

■ Malování bytů. Informace Po - Pá
9.00 - 16.00. Tel.: 71 73 31 57.
■ Koupím chatu, chalupu do 50 km od
Prahy. Tel.: 67 31 56 92.
■ Úklid domů - instalatérství, firma
Draštík. Tel.: 0603/455 324, večer: 
697 28 93.

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

■ Krejčovství M. Vlnasová, Praha 3 
- Žižkov. Tel.: 644 10 88, Po - Pá.
■ Zákl. jazyková škola, Praha 3, přijme
od 1. 9. 1999 učitele/učitelku s aprobací
Tv - Nj. Inf. na tel.: 697 45 13, 697 65
42, 22 71 93 21. E-mail:
hausner@lupacovka.cz.

■ 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.
■ Nabízíme k pronájmu malou prodejnu
vel. 17 m2 (s výkladcem) se skladem,
předsíní a s WC vel. 11,3 m2, v Jagellon-
ské ul. č. 29, Praha 3. Vstup z Radhošťské
ul. Možnost prohlídky každé pondělí od
17 do 19 hod. Kontakt: Správa budov,
LBD Praha 3, Lucemburská 49, tel.: 22
71 64 97.

■ 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.
■ Garáž pronajmu, Jeseniova ul.,
2500 Kč/měsíčně, roční platba předem
výhodou. Mobil: 0601/22 09 63.

■ Koupím 3 - 4 + 1, družst. nebo OV
v Praze 3. Tel.: 627 49 31, 0602/22 53 56.

■ Trenér tenisu nabízí hodiny pro začá-
tečníky i pokročilé, mládež i dospělé.
Dvorce P-3, Na Balkáně. 
Tel.: 0602/532 785.

■ Pronajmu malou kancelář 16 m2, Sei-
fertova ul., 4. p., bez výtahu, tel./fax,
část. zař., 4 tis./měsíc. Tel.: 22 71 00 08.

■ Pronajmeme 42 m2 nebyt. prostor
u Koněvovy ul., tel.: 22 72 00 73.
■ 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.

■ Byt koupíme: menší nebo gars., os.
vlast., Vinohrady apod., pro dceru. V pří-
padě dohody rychlé a slušné jednání. Or-
lický, Přádova 2057/28, Praha 8, 180 00.
Tel.: 0603/51 73 75, 24 25 40 64.
■ Opravím lidový malovaný nábytek.
Tel.: 697 64 00.

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

■ Prodám dětskou kruhovou ohrádku,
hluboký vínový kočárek a chodítko. Vše
á 300 Kč. Tel.: 22 78 28 16.

■ Prodám bílou rychlovarnou konvici zn.
Solac,1,7 l, 2200 W, nepoužitá, pův. 600,-
Kč, nyní 500,- Kč. Tel.: 22 78 28 16.

INZERCE

Chcete vidět jako rys? Navštivte nás!
Poskytujeme veškeré služby v oboru oční optiky, vyšetření zraku

a aplikaci kontaktních čoček očním lékařem.

Vinohradská 118, Praha 3, tel.: 71 73 40 22
Minská 7, Praha 10, objednávky na tel.: 71 72 45 93

Výběr brýlových obrub již od 150,– Kč.
Otevřeno: po – pá 8 – 18 hod.

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

parkuje na ulici vystaveno všem živlům
naprosto zbytečně!

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

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

VVVVAAAAŠŠŠŠEEEE
AAAAUUUUTTTTOOOO

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

Dovolená bez brýlí
Přijďte vyzkoušet

ve středu 19. května 
od 10 do 18 hodin

kontaktní čočky

Zdarma první pár čoček, 
čistící roztok a pouzdro

Sleva 50 % z poplatku za oční vyšetření
a aplikaci čoček

Navíc slosování o balíček kosmetiky
Johnson & Johnson

MUDr. Jeníčková, MUDr. Nováková
oční ordinace

Koněvova 205, Praha 3, 
tel.: 6631 1369 l. 218

Možnost objednání předem, případně
přeobjednání na jiný termín.

Salon Petra
Husinecká 23, Praha 3

tel.: 627 95 14
otevřeno Po - Pá 9 - 17 hod.

*
Kadeřnictví

Vlasová kosmetika „GOLDWELL“

*
Modeláž nehtů

moderní americkou metodou

Dům dětí a mládeže
Na Balkáně 100, Praha 3

tel.: 900 22 904, -910, -913
■ Letem svûtem - Amerika, 15. 5. od 14 h
(poznávání kontinentÛ formou her a soutûÏí).
Vstupné 30 Kã. Informace P. âervenková.
■ Velká cena ÎiÏkova - turnaj AMOS,
9. 5. od 12.30 h (kostková stolní hra s pís-
menky). Informace J. Chmel.
■ Jarní tenisová ‰kola pro zaãáteãníky
i mírnû pokroãilé. Sportovní areál PraÏaãka
3. 5. - 24. 6. (VÏdy Po a St, od 14.30, 
-15.30, -16.30). Informace V. Kotrba, tel.:
900 25 273 a p. Bambule, tel: 726 50 091.

LETNÍ TÁBORY
PODRÁBSKÝ MLÝN 

U SUŠICE, 1. 7. - 17. 7. 1999, 
cena 3 250 Kč

(táborová hra „O svatý grál“,
tábornické dovednosti, hry, soutěže,

diskotéky, zájmová činnost dle výběru
- horská kola, kolečkové brusle,
keramika, výtvarné a hudební

činnosti, aerobic, divadlo)

MALOTICE U KOLÍNA, 
1. 8. - 15. 8. 1999, cena 2 200 Kč

(táborová hra „Za tajemstvím hvězdné
brány“, hry, soutěže, bojovky,

tábornické dovednosti, rukodělná
činnost, pravý zálesácký tábor)

Cena vždy zahrnuje: stravování,
ubytování, pojištění, doprava, 

zdrav. a pedagog. dozor, 
náklady spojené s programem.

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

Informace a přihlášky Jana
Šimánková, tel.: 900 22 872 

(71 77 03 14) nebo fax: 684 90 76.

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
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4
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 25. 5.

KERAMICKÁ DÍLNA: kurzy pro děti i dospělé (modelování z keramické hlíny, zdobe-
ní glazurami a engobami, práce na hrnčířském kruhu), keramický ateliér pro děti a rodiče
(jednorázové výukové hodiny, ukázka práce s keramickou hlínou a glazurou, vlastní výrob-
ky) ● KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO MAMINKY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ (Út a Čt 10 - 11 h)
● BODYSTYLING (jednorázové hodiny, Po a St 19 - 20 h) ● KALANETIKA (jednorázo-
vé hodiny, Po a St 20 - 21 h) ● CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ● KLUB KULIČKA pro
děti od 2,5 let denně 9 - 12 h (dopolední i odpolední pravidelné cykly klubu Kulička: flét-
na, Aj, malování, tanečky) ● SÓLOVÝ ZPĚV ● další kurzy hudební, jazykové, počítačo-
vé, výtvarné, pohybové. Zápisy do kurzů Po a St 14 - 18 h. Tel.: 227 81 355, 227 83 181.

KVĚTEN 1999

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

Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
4. út Akt
5. st Švestka
6. čt Švestka
7. pá Cimrman v říši hudby
9. ne 16.00 a 19.00 Záskok

18. út Dobytí severního pólu
19. st Švestka
21. pá Vyšetřování ztráty třídní knihy
23. ne 16.00 a 19.00 Švestka
25. út Němý Bobeš

26. st Vražda v salónním coupé
27. čt Lijavec
30. ne Blaník
DIVADLO KONZERVATOŘE

3. po J. Koubková: Jsme holt už takoví
10. po M. Horníček: Slaměný klobouk
17. po J. B. Moliére: Tartuffe
24. po J. Koubková: Jsme holt už takoví
31. po T. Vondrovic: Třináctá komnata
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

8. so 19.30 J. Hutka a R. Hladík (koncert)
11. út 19.30 S. Karásek a Pozdravpánbu

(koncert)
12. st L. Kurková (koncert)
14. pá 19.30 L. Pospíšil (koncert)
15. so 19.30 Z. Navarová a I. Gutiérrez

(koncert)
16. ne Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno
29. so L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)
Výstava obrazů Vladimíra Fortina ve
foyer divadla. Otevřeno denně 
16 - 18.30 h, do 15. 5. 1999.

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

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

3. po Vzpomínka na J. Pecku (soubor
Musica Bohemica)

4. út Koncert komorní hudby v duchu
romantismu a klasicismu (J. Krejčí
- klarinet, J. Pěruška - viola, F. Kůda
- klavír)

5. st J. Hrubý a skupina Kukulín
(keltská hudba)

10. po Koncert pěveckého sboru Pramí-
nek 2 (přípravka Pražského dětského
sboru) a Sboru rodičů a přátel PDS

17. po Spirituál Kvintet
18. út Viola v proměnách století 

- sólový recitál P. Přibyla
19. st Koncert skupiny Main Bazaar

(indická hudba)
20. čt Hudba na dvoře Rudolfa II.

(soubory Duodena Cantitans Praha
a Capella Rudolphina)

27. čt Komorní sbor Pražští pěvci
(program A. Dvořák - Svatební košile)

29. so 15.00 Varhanní koncert 
(H. Francová - varhany, 
D. Tabarová - Čechová - flétna) 
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně kromě Po od 14 do 17.30 hod.
do 2. 5. Jan Kristofori - Doteky hudby

(obrazy)
5. - 30. 5. Jaroslav Řehna - sochy

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
1. so 19.00 1. máj v kině AERO 

aneb Májovka - pocta K. Mayovi 
(Poklad na stříbrném jezeře, Vinne-
tou - Poslední výstřel atd.)

2. ne 17.30 a 20.30 Underground
3. po Pelíšky
4. út Život je krásný
5. st Život je krásný
6. čt 19.00 Míra Janek - Previanti 

aneb Výjevy ze života vesnických
muzikantů (premiéra)

CINEMART UVÁDÍ (7. - 9. 5.)
7. pá Svéráz národního lovu
8. so Oscar Wilde
9. ne Život - stavba povolena

10. po 17.30 a 20.30 Poslední pokušení
Krista

11. út Gummo
12. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU
MINIPROFIL WOODYHO ALLENA (13. - 14. 5.)
13. čt Pozor na Harryho

14. pá Celebrity
15. so Tři životy a jen jedna smrt
16. ne Lola běží o život
17. po Praha očima
19. st 20.00 Bumerang + Jiří Schmitzer

(recitál)
CANNESKÉ OHLÍŽENÍ (21. - 25. 5.)
21. pá 17.30 a 20.30 Pulp Fiction
22. so Nahý
23. ne 17.30 a 20.30 Tajnosti a lži
24. po 17.30 a 20.30 Prolomit vlny
25. út Sametová extáze
26. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU
27. čt Guvernantka
28. pá Je třeba zabít Sekala
29. so Vrtěti psem
30. ne Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec
31. po 17.30 a 20.30 Kundun
KLUBOVÁ SCÉNA PRO DOSPĚLÉ
18. po Začátek starých časů (jubilejní

setkání Clubu gentlemanů Žižkov)
20. čt 20.30 Už jsme doma (koncert)
FILMY PRO DĚTI

8. so 15.30 Atlantis
9. ne 13.30 Nápady opičky Žofky

15. so 15.30 Orlí oko
16. ne 13.30 Krtkova pohádková

dobrodružství
22. so 15.30 Velký Joe
23. ne 13.30 Mach a Šebestová
29. so 15.30 Malá mořská víla
30. ne 13.30 Cirkus Hurvínek
DIVADLO PRO DĚTI
16. ne 16.00 Duhové bubliny (V. Strasser

a K. Jiránková)

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 27, Praha 3,

E-mail:akropol@terminal.cz
JUNIOR KLUB tel.: 900 023 10, 

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. so Malá scéna: STARGAZER
3. po 20.00 Ida Kellarová a ROMANO

RAT United Colours of Akropolis,
Restaurace Akropolis: 
DÚN AN DORAS

4. út THE NEW ORCHESTRA 
OF THE DREAMS ON IRON
MEIDAN TOUR 1999

5. st 19.00 Párty AD - ŠARKÖZI a duo
P. Milcová - P. Binder, autorské
čtení J. Janďourek, tančírna

6. čt 20.00 DEEP SWEDEN
7. pá EXTASY OF ST. THERESA

10. po ŽLUTÁ PONORKA 98 - udílení
cen Sdružení hudebních publicistů
PERISKOP
Restaurace Akropolis: XXL

11. út 20.00 OLE LUKKOYE (Rusko)
United Colours of Akropolis

12. st VÁCLAV KOUBEK A SPOL. -
křest CD „Lítám“, hosté Českomoravská
hudební společnost a Vlasta Třešňák

13. čt 20.00 E ! E
15. so Malá scéna: 

SHOWER’S ELEPHANTS
16. ne Malá scéna: RUDOVOUS
17. po 20.00 PLUTO

Restaurace Akropolis: 
DÚN AN DORAS

18. út 20.00 ECHT!
19. st 20.00 PSÍ VOJÁCI
20. čt Mlýny (divadlo Sklep)
21. pá Euroconnections uvádí: ONE SHOT

(Francie), SWANDIVE (Švýcarsko),
BLOW (ČR)

22. so 14.30 Absolventský koncert Peda-
gogické fakulty UK

24. po ŠVIHADLO
Restaurace Akropolis: XXL

26. st 20.00 KAVADARCI ORKESTAR
(Makedonie) 
United Colours of Akropolis

27. čt 20.00 VLTAVA
29. so Malá scéna: OTK
30. ne Figarova svatba 

(komedie v režii J. Menzela)
31. po Malá scéna: BŮH VÍ
Divadelní bar
Program ve dnech 1. - 8. 5., 10. - 22. 5., 25. -
30. 5. vždy od 23 h. DJ’s Blue, Stanzim, Li-
guid A, Im Cyber, Jung, L.P.D., J. Sedloň,
Groof, John Neibr, Bolond, Béla Nemeshe-
gyi, Lukas, Pluto, Tráva, Babe LN, Ali, Vi-
lém, TNT a další zábava ve stylu house mu-
sic.

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, navíc vystoupení kouzelníka a
šermířů, projížďka na koni. 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. Červenková.
■ 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. Infor-
mace 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), 1.–3. 9. (14 - 17 h), cena 580 Kč
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.

KULTURNÍ POŘADY V KVĚTNU
30. ne 10.00 Dětský den s medvědem (zá-
bavný program pro děti s divadlem, tanco-
vačkou, malováním, soutěžemi o ceny,
medvědem a překvapením)
Informace o kulturních pořadech na tel.:
227 83 181, 227 81 257

Zážitky z cest (cyklus besed a promítání,

začátky v 18.00)

5. st Rumunsko

12. st Zakarpatská Ukrajina

19. st Botswana a Zimbabwe

Restaurant
Quasimodo

Krásova 13/747, Praha 3 - Žižkov
Počet míst: 35
Otevřeno: 17.00 - 2.00 hodin
K dispozici 2 salónky po 15 místech
Rezervace: 9005 4551
Pokud máte rádi jídla s fantazií, zajděte
si do Krásovy ulice do restaurantu
QUASIMODO. Překvapí vás bohatá
nabídka, ve které neodoláte pokušení
zjistit, co by tak mohlo být Spaghetti

Fume či Mléčné kukuřičky. Hosté si zde velmi rádi dávají také např. Nadívaný hermelín se
zeleninovým soté, který potěší při každé příležitosti. I náročný vegetarián si tu přijde na své -
Smažený pórek v bramborovém županu či Mexické fazolky prý nemají chybu. Pro „masomi-
lovné“ návštěvníky není třeba ani doporučovat výborný biftek Amfora. Pokrmy z masa se tu
připravují pouze z těch nejkvalitnějších surovin - z kuřecích prsíček, vepřové z panenky a ze
svíčkové. Do budoucna se chystá rozšíření nabídky těstovinových jídel, menu pro vegetariá-
ny i rybích specialit jako třeba lososa nebo tuňáka. K salátům je vynikající česneková bageta,
která se například k brazilskému krému servíruje automaticky. A čím zapít dobré jídlo?
Čepuje se BUDVAR 12° světlá a tmavá za 18 Kč, 10° světlá za 15 Kč, v krátkém čase přibu-
de i oblíbený Velvet. Kromě klasických vín moravských můžete ochutnat i vína francouzská
a italská. Neobvyklá a zajímavá je nabídka lihovin - kromě standardních nápojů si jistě vybe-
rete z osmi druhů medovin, pro znalce je tu i hruškovice a slivovice.
Mile vás překvapí také útulný interiér, ve kterém se hned cítíte příjemně. Pokud byste chtěli
mít restauraci pouze pro sebe a své známé, personál vám vyjde vstříc jak s výběrem jídel,
rozšířením počtu míst, tak i s otvírací dobou. Pro pracovní jednání nebo posezení s přáteli
možná využijete např. „aljašského“ salónku, který je jako ostatně celá restaurace až po strop
vyzdoben obrázky a vtipnými artefakty. -sp-

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

Zemûtfiesení Uliãného nezlomilo
Nečekanou trenérskou ro-
šádu provedlo vedení fot-
balové Viktorie Žižkov,
když po čtyřech jarních
porážkách vystřídal na la-
vičce Jiřího Štola Petr
Uličný, který krátce před-
tím ukončil předčasně
svoje anagažmá ve Vik-

torii Plzeň. „Nabídka mě překvapila. S ta-
kovou možností jsem vůbec nepočítal.
Vnímám to jako velkou osobní příležitost
dokázat, že nejsem špatným trenérem,“
řekl Radničním novinám zkušený lodivod,
který bydlí v Olomouci.

Jedním z úkolů, který jste si dal, je, že
zkrotíte svoji bouřlivou krev. Vaším největ-
ším posláním však je vytáhnout Viktorku
v tabulce do lepší společnosti. Tým má
problémy se záchranou...
S mužstvem jsem se již seznámil, takže
vím, co od něj mohu čekat. Nezdá se mi
tak špatné, jak by mohlo napovídat sou-
časné umístění. Hráči mě dokonce svým
způsobem mile překvapili, protože mají
zájem o to, aby se situace co nejdříve změ-
nila. Doufám, že vedení Viktorie dokážu,
že mě angažovalo oprávněně.
Během krátké doby jste zažil poměrně
značné zemětřesení v kádru týmu. V tomto
směru to nemáte vůbec jednoduché...
Kdyby si útočník Kučera nezlomil ruku,
byla by naše situace mnohem růžovější.
Takhle se nám nepodařilo zacelit díru po
Zelenkovi, který odešel do Slavie. Uru-
guayec Adippe takovou náhradou není,
přestože kvalitním útočníkem bezesporu
je. Jsem zvědav, zda se mu podaří zapad-
nout do mužstva. Problémy jsou pro mě
výzvou, abych se s nimi popral. kk

O nové nabídce rychlého stravování na Praze 3 jsme si povídali s Martinem Váchou ze
společnosti Pražská korunka.
● Nedávno jste otevřeli pro veřejnost novou jídelnu. Odkdy k vám mohou chodit lidé na oběd
a kde vás naleznou?
Jídelna je otevřena od 4. dubna tohoto roku. Lidé ji najdou na adrese Chelčického 5, Praha 3,
na rohu Chelčického a Rokycanovy ulice. Zde na Žižkově vznikla centrální kuchyň a první jí-
delna, která je součástí připravovaného řetězce jídelen.
● Co můžete zákazníkům nabídnout?
Naše společnost se jmenuje Pražská korunka. Již z názvu je patrné, že se snažíme především
udržet tradici klasických českých jídel. Denně nabízíme 2 druhy polévek, 5 - 6 hotových jídel
a čerstvé saláty. V blízké budoucnosti připravujeme rozšíření naší nabídky v podobě zákusků.
K pití je možné si dát nealkoholické nápoje nebo pivo. Žádný jiný alkohol nepodáváme a v ce-
lém prostoru jídelny je také zakázáno kouřit.
● Kdy se k vám mohou přijít zákazníci naobědvat? Jakou máte otevírací dobu?
Otevřeno máme od 10 do 14 hodin každý všední den. V době od 10 do 11 hodin je spíše čas na
svačinové polévky, ale již v tuto dobu nabízíme celý sortiment našich jídel. Mnoho našich zá-
kazníků využívá možnosti odběru jídla s sebou. Jídelna má pro tuto příležitost připravené spe-
ciální krabičky v hodnotě 6,- Kč. Samozřejmě si lze přinést vlastní nádobí pro přepravu jídla
domů. Dále jsme také schopni připravit jídla pro rozvoz například do sociálních zařízení, do-
movů důchodců, případně školních zařízení.
● V jakých cenových relacích je možné oběd nebo svačinu koupit?
Polévky se pohybují v cenách od 6 do 10 Kč, hlavní jídla od 30 do 42 Kč. To jsou již stálé ceny,
ne zaváděcí, jak si mnoho lidí myslí. Pro velkoodběratele máme speciální cenovou nabídku.
● Kdo tedy jsou vaši zákazníci?
Nemáme žádnou speciální klientelu. Mohou k nám přijít všichni, kdo si rádi pochutnají na dob-
rém a kvalitním jídle. Držíme se hesla: „Jídlo jako od babičky“. - or -

Nová jídelna PraÏská korunka na ÎiÏkovû

Že se na Žižkově koná stále něco mimo-
řádného, na to jsme si už zvykli. Ale pří-
stroj na šesti nohách ovládaný pomocí
svalové stimulace rukama člověka a ještě
k tomu kráčející Vítkovem, to tady ještě
nebylo. Palác Akropolis je spolupořadate-
lem této unikátní performance. Obřího
robota s názvem EXOSKELETON se-
strojil australský umělec Stelarc, který vy-
užívá lékařské poznatky, výzkum robotů,
virtuální realitu a internet. U nás se poprvé
představil v září 1998 ve Veletržním paláci
a jeho vystoupení bylo natolik úspěšné, že
se pořadatelé rozhodli využít vrchu Vítko-
va k další neobvyklé akci. Po Hamburku
to bude teprve druhá performance tohoto
druhu na světě. Koná se ve středu 19. 5. u
Národního památníku na Vítkově od 20
hodin. Vstupenky jsou od 4. 5. v Paláci
Akropolis nebo v Terminal baru, Souke-
nická 6, P-1, od 11 do 20 h.

●

Čtenáři deníku The Prague Post svorně
zvolili Palác Akropolis jako nejlepší roc-
kový klub v Praze v roce 1998. Všem,
kteří k tomuto ocenění přispěli, upřímně
gratulujeme! -sp-

si dovoluje pozvat 

ctěnou žižkovskou veřejnost 

na jubilejní setkání přátel 

Clubu gentlemanů Žižkov 

pod názvem 

Začátek starých časů 

dne 18. 5. 1999 od 19 hod.

v kině AERO, Biskupcova 31,

Praha 3 - Žižkov.

Obfií robot
na Vítkovû


