
Prostranství před Vysokou školou ekonomickou na náměstí Winstona Churchilla za-
plnily v pátek 12. března stovky lidí. Za značného zájmu médií se zde konalo slav-
nostní setkání občanů ke vstupu České republiky do NATO. Akci organizovala rad-
nice Prahy 3 pod záštitou primátora Hl. m. Prahy za spolupráce obou komor
Parlamentu ČR, Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády ČR.
Setkání zahájil náš starosta Milan Český, který mimo jiné řekl: „Pokud sledujeme
současné vleklé problémy na Balkáně nebo v oblasti Perského zálivu, musíme kon-
statovat, že NATO představuje jedinou sílu, schopnou při řešení konfliktů, ohrožují-
cích širší bezpečnost, účinně zasáhnout...“ Po svém projevu předal slovo význam-
ným hostům - předsedkyni Senátu ČR L. Benešové a náměstkovi primátora Hl. m.
Prahy M. Hejlovi. Se svými pozdravnými proslovy také vystoupili: generál K. Pezl
- vojenský poradce prezidenta ČR, J. Tomáš - náměstek ministra obrany ČR, posla-
nec T. Kladívko - předseda Výboru pro bezpečnost a obranu Parlamentu ČR a zá-
stupce Čs. obce legionářské plk. J. Chejstovský.
Uspokojení nad vstupem ČR do NATO vyjádřili i vojenští atašé členských zemí plk.
Anthony Davidson - Velká Británie, plk. Roger Jargoyhen - Francie a plk. Sverre
Kjerpeseth -  norský vojenský atašé, který mj. řekl:  „Zaznamenal jsem, že někteří
lidé u vás nejsou  šťastni z připojení vaší země k NATO. Reprezentuji Norsko, malou
zemi, která vstoupila do NATO již v době založení v roce 1949 a mohu vás ujistit, že
naše zkušenosti jsou naprosto kladné.“ Na závěr se zmínil prof. Tomáš Halík -  pre-
zident České křesťanské akademie ve svém projevu: „... nedávno jsme ještě  byli spo-
jeni ‘se  Sovětským svazem na věčné časy’. Vzhledem k věčnosti to byla poměrně
krátká doba...“
Provedení slavnostního aktu bylo svěřeno Libuši Benešové, která symbolicky předa-
la českou vlajku do rukou vojáka stojícího v řadě kolegů - zástupců všech členských
zemí. Při zaznění národní hymny mnozí z účastníků potlačovali dojetí a sílu prožíva-
né chvíle. Tuto slavnostní atmosféru bohužel narušovaly výkřiky a hvízdání odpůrců
NATO, kteří se ještě snažili přesvědčit k nesouhlasu návštěvníky mítinku vnucová-
ním letáků i slovní argumentací.
Další slavnostní akce proběhly v menším měřítku i na jiných částech Prahy - slavila
Praha 4 (happening v hospodě První Pivní Tramway), Praha 5 (setkání u vily Porthe-
imky), Praha 13 (oslava s ohňostrojem na stanici metra B), dále města Liberec, Hra-
dec Králové, Plzeň, Stará Boleslav a Litvínov.
Na závěr již jen několik faktických informací o NATO. V době vzniku v roce 1949
bylo partnerským svazkem s cílem zajišťovat bezpečnost svých členů - 10 evrop-
ských a 2 amerických států. Později se počet členů rozrostl na 16 (Belgie, Dánsko,
Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Por-
tugalsko, Řecko, Španělsko, Turecko, USA, Velká Británie). Pro státy, jako jsme my,
má připojení k Alianci i další význam. NATO aktivně spolupracuje v oborech, jako
je civilní nouzové plánování a ve vědeckých a ekologických projektech. Příkladem
je nedávná pomoc NATO při povodních ve střední Evropě. Členství dále znamená
podnikat  aktivní  kroky,   které  mají  učinit  Evropu bezpečnější  -  díky  spolupráci
NATO  se  podařilo nalézt cestu k mírovému řešení v situaci v Bosně.

S. Peričová a B. Orlíková, foto J. Zavřel
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V sobotu 13. února mohli návštěvníci kina AERO zažít „Noc s Terry Gilliamem“.
Pro ty, kterým toto jméno moc neříká, jen připomeneme, že právě on byl jedním
z vůdčích duchů legendární britské skupiny MONTHY PYTHON.
Tato skupina se v 70. letech proslavila svými televizními skeči - nezaměnitelným ironic-
kým stylem, kterým napadala všechny klasické hodnoty staré dobré Anglie. Členové
tvořili kolektivně - T. Gilliam psal spolu s ostatními scénky, hrál v nich a navíc vytvářel
animované koláže mezi jednotlivými epizodami. Skupina natočila i několik celovečer-
ních filmů, ve kterých většinou po svém přehodnocovala dějiny.
Večer byl zahájem pokřtěním a promítnutím filmu Život Briana, který vstoupil do
kin v rámci Projektu 100. Samotné polití přepravek s filmem obstaral T. Gilliam
spolu s J. Králíkem, ředitelem Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Když měl
být v roce 1979 film poprvé uveden, vyvolal velké diskuse. Příběh o Brianovi, kte-
rý prožíval obdobný osud jako Ježíš - ve stejných podmínkách a době, byl velkou

zkouškou pro toleranci věřících. Pythonovci zde v plné míře
dokázali svou schopnost obcházet tradiční pojetí a přitom

vytvářet velmi kvalitní intelektuální humor. Do následné bese-
dy s překladatelkou D. Hábovou, filmovým teoretikem F. Fu-
kou a M. Paloušem, překladatelem nejčerstvější knihy

o Monthy Python, se zapojili v neformální atmosféře i sa-
motní diváci. Na závěr byl T. Gilliam obdarován dvěma
ryze českými produkty - becherovkou a slivovicí, aby
poté zmizel pronásledován novináři a filmaři do míst-
ního baru.
Již úplně na závěr byl promítnut jeho nejnovější film
Fear and Loathing on Las Vegas.

S. Peričová, foto J. Zavřel

Cesta k dospûlosti
V pátek 12. března v 11 hodin dopoledne jsme na žižkovském náměstí W. Churchil-
la vstoupili do NATO. Do slavnostní ratifikace v americkém městečku Independence
sice ještě zbývalo pár hodin, ale všichni zúčastnění - jak příznivci, tak odpůrci toho-
to aktu - dobře věděli, že cesta nastoupená před deseti lety dospěla konečně k cíli.
Na shromáždění vystoupila řada významných osobností, média však kupodivu nej-
více upoutali tři studenti s transparentem zobrazujícím nahou dvojici, která „jde
NATO“. Snad právě to je nejlepším důkazem o životní nutnosti našeho vstupu do Se-
veroatlantické aliance. Ta nám totiž nepřináší jen úkryt pod bezpečným deštníkem
nejsilnějšího společenství dnešního světa, ale klade před nás také náročné úkoly.
Vstup do společnosti dospělých by i nás měl konečně zbavit pubertálních hrátek
a pomoci nám pochopit, že pokud chceme žít ve svobodném světě, musíme převzít
také odpovědnost - odpovědnost především za sebe samé. V téhle zemi je podle po-
sledních průzkumů něco přes 60 % lidí pro vstup do NATO, něco přes 20 % je zá-
sadně proti a zbytku je to jedno. V téhle zemi zároveň žije ještě mnoho lidí, kteří
osobně zažili Mnichov v roce 1938, německou okupaci Československa v letech
1939-1945 a dokonce jen ti nejmladší nepamatují sovětskou okupaci z let 1968-
1989. A přece slyšíme vážné diskuse o tom, zda na vstup do aliance nedoplatíme
ekonomicky, zda se nám náklady vrátí? Na kolik grošů si ceníme vlastní svobodu?
Profesor Halík požádal na žižkovském shromáždění o minutu ticha k uctění památky
obětí nacistické a komunistické zvůle, které se tohoto historického okamžiku v čes-
kých dějinách nedožily. Nevím, jak tuto pietní chvíli prožívali přítomní komunisté,
nevím, jak se s ní vyrovnávají ti, „co je jim to jedno“. Nevím, jestli se nad naší histo-
rií někdy zamyslel populární „bavič“, který nedávno na otázku, zda se těší do NATO,
odpověděl, že se především těší na lyžování v Alpách. Vím však bezpečně, že tihle
lidé mají k dospělosti daleko bez ohledu na věk. Členství v NATO je pro nás nesmír-
ně cenné, rád bych se však dožil i toho, že Česká republika bude pro alianci rovněž
přínosem. Pavel Augusta

Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se
mu a bili ho. Co je to za hrůzu, která
vystupuje z celého velikonočního čte-
ní? Lidé se zmocnili Boha. Teď se mu
pomstí za všechno - za to, že život ne-
jde podle nich. A Bůh to dovolí. Bůh
je zmlácen, ponížen, pošlapán. V dění
kolem kříže se na plné světlo dostává
Boží úděl ve světě - Bůh je lidem ne-
přijatelný. Jenže ti, kdo Ježíše bijí, kdo
jej i dnes v jeho bratřích nejslabších
týrají a vysmívají se mu, bijí sami sebe
a vysmívají se sobě. Je smutné, že člo-
věk může takto jednat proti sobě, že
může urážet svůj pravý život, svou
podstatnou naději. Bůh prohrává, člo-
věk ví, jakou sílu použít a vítězí. Nad
Bohem, nad bezmocnými, pomalejší-
mi, slabšími. Každý z nás má vždy ně-
koho slabšího, pomalejšího, bezmoc-
nějšího... Jsme tedy vítězi. Když něco
opravdu chceme, žádný Bůh nám
v tom nezabrání. Ale Velikonoce mlu-
ví nejen o utrpení kříže, ale i o vzkří-
šení. Jak to chápat? Apoštol Pavel to
skvěle vystihuje: slabost Boží je sil-
nější než lidé. Bůh námi mrští naším
vlastním úspěchem. V okamžiku své-
ho triumfu si můžeme náhle uvědomit,
jak je úspěch vratký, nahodilý, nezajis-
titelný trvale. Musíme se přesvědčit
o bezmoci moci, o nicotnosti své síly.
O vítězství, které je pádem a prohrou.
Setkání s Boží slabostí, chudobou, po-
korou, když právě překypujeme silou,
bohatstvím, arogancí a ctižádostí - to
nám nutně vyráží zbraň z ruky. Vidí-
me najednou svou sílu jako ubohou
hulvátskou sebejistotu. Jak přesně se
to stane, to zůstává opravdovým ta-
jemstvím. Ale z jakýchsi důvodů roz-
jímání o tomto vítězství člověka nad
Bohem přivádí nespočetné lidi, zlome-
né a ubité, k pokornému hledání od-
puštění, nového života a naděje z ru-
kou toho Boha, který se dal poznat
v takové chudobě síly. Bůh si nezíská-
vá člověka strachem, lichotkami nebo
podvodem, nýbrž na kořen obnaženou
láskou. V na smrt doráženém člověku
Ježíši slyšíme odhodlané ticho lásky
Boha, která přese všechno zůstává
s člověkem. V tom je velikonoční zá-
chrana, že Bůh nám stále nabízí příle-
žitosti k lásce, že nám věčně umožňu-
je znovu začínat a milovat.

Michal Plzák, farář Jarovského sboru
Českobratrské církve evangelické

Obvodní rada 
ze dne 3. 3. 1999

souhlasila
● s vyrovnaným návrhem příjmů a výdajů
pro rok 1999 v objemu 346 780 000 Kč
doporučila Obvodnímu zastupitelstvu
● schválit vyrovnaný návrh rozpočtu 
M. č. P-3 na rok 1999 v objemu
346 780 000 Kč ● zmocnit OR M. č. P-3
schvalovat v jednotlivých případech roz-
počtová opatření na úpravy rozpočtu, u
kterých se celkový objem příjmů a výdajů
nemění, do výše 5 mil. Kč

ze dne 10. 3. 1999
souhlasila
● se zápisem herce M. Moravce a akad.
mal. J. Načeradského do Knihy cti M. č.
P-3 u příležitosti životního jubilea
schválila
● způsob úhrady údržby chodníků a za-
hrad, kterou zajišťují zálohové MŠ refun-
dací do mzdových prostředků Školského
úřadu ● návrh mandátní smlouvy na pro-
vádění údržby veřejné zeleně s firmou
Gartensta, s.r.o.
vzala na vědomí
● zprávu o využití mateřských škol
v M. č. Praha 3

MONTHY PYTHON mûl              premiéru v Aeru

Jako první vystoupil se svým projevem náš starosta Milan Český

Předsedkyně Senátu PČR Libuše Benešová zařadila českou vlajku mezi vlajky zemí NATO
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Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 26.4.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 6.4.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 12.4.
4. Přemyslovská 42(roh autobazaru) 19.4.
Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 26.4.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 6.4.
7. Táboritská -zadní trakt/roh Baranova 12.4.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 19.4.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 26.4.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 6.4.
11. Loudova/Koněvova 12.4.
12. V Zahrádkách/Květinková 19.4.
Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 26.4.
14. Koněvova/V Jezerách 6.4.
15. Buková č. 18-20 12.4.
16. Křivá 15 - vedle domu 19.4.

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 - DUBEN

ze dne 4. 3. 1999
OZ M. č. P-3 zvolilo přísedící pro Obv.
soud Praha 3 na volební období 1999-
2003. Schválilo jednací řád OZ M. č. P-3.
Souhlasilo se záměrem prodeje části po-
zemku č. 741, Prokopovo nám. 8, k. ú.
Žižkov přímým prodejem. Dále souhlasilo
se záměrem prodeje id. 1/3 byt. domu čp.
1058 s pozemkem č. 1041, Bořivojova 36,
k. ú. Žižkov spoluvlastníkovi. Schválilo
záměr prodeje bytových a nebytových jed-
notek v domech čp. 2645-2653 na pozem-
cích č. 2182/6-2182/14, Kunešova 2 - 18,
k. ú. Žižkov. Souhlasilo s koupí pozemků
1634/1, 1634/2, 1634/3, Jičínská 33, k. ú.
Žižkov. Revokovalo usnesení OZ M. č. 
P-3 ze dne 10. 9. 1998 a schválilo úplatný
převod pozemku č. 4224/1, Parukářka,
k. ú. Žižkov z IPB Real, s.r.o. na Hl. m.
Praha - M. č. P-3. Souhlasilo s poskytnu-
tím daru ze sociálního fondu M. č. Praha 3
Středisku pro poradenství a sociální reha-
bilitaci (Sdružení zdrav. postižených
v ČR), Zákl. organizacím TP1 a TP3 Sva-
zu tělesně postižených, Armádě spásy,
Svazu diabetiků v ČR (obv. organizaci Pra-
ha 3), Sjednocené organizaci nevidomých

a slabozrakých v ČR (obv. pobočce Praha
3). Schválilo poskytnutí návratných půjček
pro opravy a rekonstrukce domů na Praze
3 z fondu obnovy M. č. P-3. Schválilo po-
skytnutí zpětného čerpání byt. družstvům
z fondu pro podporu údržby privatiz. obyt.
domů. Schválilo žádost M. č. P-3 o pře-
chod věcí z majetku ČR - Bytového podni-
ku v Praze 3, v likvidaci, do vlastnictví Hl.
m. Prahy - M. č. P-3. Souhlasilo s poskyt-
nutím finančního příspěvku z podpůrného
fondu organizacím PRO AERO, Klub přá-
tel Žižkova, Státní opera Praha, TJ Sokol
Žižkov, Obv. rada Junáka Prahy 3, Gymná-
zium Na Pražačce, KVS Trojka (na akci
Duhové léto), DDM Praha 3, Box club
Žižkov a na mezinárodní festival Kytara
napříč žánry. Vzalo na vědomí žádost Ra-
dy školy ZŠ Pražačka o doplnění Rady
školy o nové členy za zřizovatele. Jmeno-
valo R. Dokoupilovou členem správní rady
fondu sociálního M. č. P-3 s hlasem porad-
ním. Jmenovalo Z. Pavelku členem správní
rady podpůrného fondu M. č. P-3 s hlasem
poradním.

ze dne 22. 3. 1999
Byl schválen vyrovnaný rozpočet pro rok
1999 ve výši 353 692 000 Kč a schválena
pravidla pro prodej byt. a nebyt. jednotek
dle zák. č. 72/94 Sb. v Kunešově ulici.

Otázka pro ... Ing. Tomá‰e Mikesku

Jaká částka z rozpočtu M. č. Praha 3 a rozpočtu Hl. m. Prahy je
vyčleněna na úklid komunikací a chodníků v Praze 3?

Komunikace a chodníky jsou v majetku Hl. m. Prahy a pro hlavní město je správcem
Technická správa komunikací (TSK), příspěvková organizace. Převážnou část prostředků
na úklid vydává proto Hl. m. Praha, a to na tyto činnosti:
1. Vynášení odpadkových košů (leden-prosinec) 2 869 323 Kč
2. Čištění tunelu Žižkov-Karlín (leden-prosinec) 120 676 Kč
3. Komplexní údržba komunikací - čištění s odtahem vozidel (19.-30. 4., 19.-30. 7., 

4.-15. 10. 99) 1 581 856 Kč
4. Kombinované bloky - ruční a strojní čištění vozovek (duben-říjen) 1 441 451 Kč
5. Bloky pro ruční čištění - hlavní komunikace (duben-říjen) 504 039 Kč
6. Čištění nemotoristických komunikací - schody, podchody, cesty (duben-říjen)

148 855 Kč
7. Strojní čištění vybraných komunikací - hlavní komunikace (duben-říjen) 

1 830 773 Kč
● Úklid placený Hl. m. Praha (TSK) - CELKEM 8 496 973 Kč

M. č. Praha 3 zajišťuje ze svého rozpočtu:
1. Čištění chodníků (571 850 m2) 1x-3x měsíčně (leden-prosinec) 1 923 818 Kč
2. Sběr psích exkrementů - vybrané chodníky (17 km) 5x týdně 603 750 Kč
3. Komplexní úklid komunikací - čištění bez odtahů vozidel (květen, červen,srpen,

září, listopad) 1 967 862 Kč
● Úklid placený M. č. Praha 3
- CELKEM 4 495 430 Kč
● Úklid v M. č. Praha 3 (placený M. č. Praha 3 + TSK)
- CELKEM 12 992 403 Kč

Pro úklid komunikací je tedy vyčleněno z rozpočtu Hl. m.
Prahy a M. č. Praha 3 téměř 13 mil. Kč (ceny jsou včetně
DPH). Je tedy na pracovnících TSK a ObÚ Praha 3, aby pro-
váděli řádnou kontrolu úklidových prací, které jsou rozepsány
vždy na konkrétní dny, a je tedy nutno udělat každodenní pře-
jímku úklidu. Město vynakládá na úklid nemalé prostředky
a ne všichni občané se chovají ke svému okolí ohleduplně.

Zima konãí, budeme uklízet
Tak jako každý rok chystá M. č. Praha 3 ve spolupráci s Technickou správou komunikací
a Policií ČR komplexní úklid komunikací. Tato největší úklidová akce je zaměřena na čiš-
tění silnic i chodníků a provádí se 3x ročně.
Tento rok však KÚK bude trošku výjimečný. Proto, aby vše mohlo být 100% uklizeno, je
potřebné zajistit několik důležitých kroků:
1. Včas informovat všechny uživatele komunikací (informační plakáty) - úkol M. č. P-3
2. Nasadit kvalitní mechanizaci a dostatečný počet lidí (dočisťovačů) - úkol TSK
3. Zodpovědný přístup majitelů všech typů vozidel, která je nutno po dobu čištění
odstranit a přeparkovat - úkol nás všech
Bod 3 je opravdu tím nejdůležitějším, protože bez prázdných silnic a chodníků se opět
nedočkáme kvalitního úklidu, po kterém většina z nás tolik volá. Městská část za tímto
účelem připravila 2 odstavné plochy, na které budou odtahována vozidla neukázněných
řidičů a také sem mohou zaparkovat po dobu KÚK ti ukáznění, a to za symbolický popla-
tek 10 Kč/den. Odstavné plochy jsou v lokalitě „JAROV“ a v ulici Domažlická. Vše po-
třebné bude vyznačeno na informačních plakátech.
Chceme-li čistotu a pořádek, pojďme pro to něco udělat - začněme všichni u sebe !

VáÏení spoluobãané,
jak jsem slíbil, budu vás pravidelně seznamovat s kroky, které
připravuji v rámci svých kompetencí. V oblasti obecního ma-
jetku je mým prvořadých úkolem vyřešit vlastnictví podílo-
vých domů, kterých máme třicet sedm. Snahou obce je, aby
domy měly jednoho vlastníka. To znamená, že obec jedná se
spoluvlastníky a buď odkoupí podíly nebo má snahu podíly od-
prodat. Mohu zcela zodpovědně říci, že tato jednání nejsou
lehká, protože většinou narazíme na problém nedostatku finan-
cí. Nikoliv ze strany obce, ale spíše z druhé strany. Přes všech-
ny problémy to pomalu, ale jistě začíná fungovat. Dále bych se
rád zmínil o oblasti územního rozvoje. Je velkou ostudou kom-
petentních orgánů, v tomto okamžiku mám na mysli Mini-

sterstvo životního prostředí, že nebylo do dnešního dne schopné přistoupit k jednáním,
která by již přispěla ke schválení územního plánu Prahy. Trpí tím nejenom „velká“ Praha,
ale i jednotlivé městské části. Příště vás budu informovat z oblasti tělovýchovy a sportu,
a to zejména o přípravě investičních záměrů rekonstrukcí sportovních zařízení a hřišť.

Vladimír Holzknecht, 1. zástupce starosty

ÎIÎKOVSKÁ POLICIE BILANCOVALA
Obvodní ředitelství Policie ČR v Praze 3 se
může pochlubit dobrými výsledky své práce
v uplynulém roce. Vloni vyšetřovala policie
v našem obvodě 6666 trestných činů, z nichž
objasnila 2278 případů. S tímto výsledkem -
34,17 % - se policie Prahy 3 umístila na dru-
hém místě v Praze, přičemž průměrná objas-
něnost trestných činů v Praze je 30,2%. Součas-
ně se podařilo snížit počet trestných činů
oproti loňsku o 211 případů.
Potěšující je zvláště objasněnost nejzávažněj-
ších trestných činů. Z 9 vražd nebo pokusů
o vraždu bylo objasněno všech devět. 
Ze 110 loupeží bylo objasněno 49, další přípa-
dy se blíží k uzavření. Stoupá počet loupeží pá-

chaných cizími státními příslušníky.
Majetková trestná činnost v loňském roce mírně klesla. Podle počtu je nejvíce kapesních
krádeží, zvláště v dopravních prostředcích a obchodech. Pak následují příležitostné krádeže
odložených věcí, vloupání do bytů, sklepů, obchodů a skladů. Je nutno uvést, že tuto trest-
nou činnost ve většině případů lidé zlodějům usnadňují. Většina napadených objektů je ne-
dostatečně zajištěna, chybějí mříže, stahovací rolety, neodpovídají zámky ani jejich počet
na dveřích. Ve špatně zajištěných výlohách zanechávají majitelé přes noc poměrně drahé
zboží, jako je elektronika, výpočetní technika a drahé oblečení.
Velkou pozornost věnuje policie krádežím motorových vozidel a jejich vykrádání. Také
v tomto případě majitelé aut přihrávají zlodějům tím, že nechávají ve voze na viditelném
místě cenné předměty. Bylo objasněno 363 případů vloupání do vozidel, které provedlo 81
pachatelů.
V letošním roce se policie hodlá soustředit zejména na ta místa, kde je častý výskyt majetko-
vé trestné činnosti a narušování veřejného pořádku - cílem je další snížení trestné činnosti.
Úsilí policie vytvořit z Prahy 3 bezpečné místo si zaslouží uznání a podporu veřejnosti.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání linka 158 ● Trestnou činnost je možné nahlásit: Místní oddělení
Jarov, P-3, Koněvova 103, tel. 61453254, 61453255 ● Místní oddělení Žižkov P-3,
Lupáčova 11, tel. 61453304, 61453305 ● Dopravní informace: Dopravní inspekto-
rát, P-3, Přemyslovská 2, tel. 6273907 ● Oddělení správních služeb P-3, Vinohrad-
ská 112, tel. 67313120 (občanské průkazy, pasy, povolování zbraní)

INFORMACE

BAZÉN NA OLŠANCE V PROVOZU
Minule jsme psali o problémech s bazé-

nem v hotelu Olšanka. O to víc nás 
potěšilo, že zatímco se tiskly Radniční
noviny, bazén začal opět fungovat! Za-
plavat si můžete od pondělí do pátku od
8.00 do 20.45 h, o víkendu od 8.00 do
19.45 h. Cena za 1 hodinu je 60 Kč,

s permanentkou to vyjde levněji 
- 5 hodin za 200 Kč. Ve sportovním 

areálu je navíc možné zajít do tenisové
haly a posilovny, na aerobní cvičení
a Slender life - 6 cvičebních stolů.

●
V prostorách radnice ObÚ M. č. Praha 3

proběhne v době VÝSTAVA ke
strategickému plánu Hl. m. Prahy.

●
Mateřská škola Sudoměřská 54, P-3

zahájila od 1. 3. ODPOLEDNÍ
ŠKOLIČKU pro děti od 2 let a jejich

maminky ve středu od 15 do 16 h. 
Děti mají možnost pobytu v kolektivu 
v doprovodu maminky, mohou využít

hračky a vybavení MŠ.
●

Českobratrská církev evangelická zve
na přednášku POLITIK A MÉDIA,
která proběhne v sobotu 10. 4. od 16 h
v Betlémské kapli, Prokopova 4, P-3.

Přednáší Martin Fendrych, 
redaktor týdeníku Respekt.

DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ 
proběhne dne 14. 4. od 8.30 h

v budově Obvodního soudu pro Pra-
hu 3, Jagellonská 5.

ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18, P-3 
srdečně zve na ŠKOLNÍ AKADEMII

k 35. výročí otevření školy. 
Koná se ve středu 14. 4. 

od 17.30 h v nové hale TJ Spoje, 
Na Balkáně, P-3. 

Vstupenky ve vrátnici školy.
●

Setkání PRAŽSKÝCH
TAMBURAŠŮ v sobotu 17. 4. ve

14.30 h v Kulturním domě Ženských
domovů. Na programu jsou populární
a lidové melodie, diriguje Č. Šteffek. 

●
Agentura Koniklec a Ekocentrum Ro-

sa zvou na sympózium 
BIOODPAD ‘99, které se uskuteční 
19. - 21. 4. v Praze (19. 4. seminář, 

20. 4. prezentace firem, 21. 4. návrhy řeše-
ní recyklace bioodpadu). Probíhá v rámci

mezinárodního Dne Země (22. 4.).
Info: J. Kusák, Ekocentrum Rosa, 

tel. 24 81 88 76, A. Slejška, Výzkumný
ústav rostl. výroby, tel. 33 02 23 54.

Podûkování
Svaz tělesně postižených v ČR 

v Praze 3, Olšanská 7, P-3 děkuje 
panu T. Kameníkovi - cukrárna, 

paní J. Vodičkové 
a firmě FETKO - MAJESTA

za jejich finanční pomoc.

OKÉNKO 
PRO SENIORY

OS Remedium Praha, 
Chelčického 39, P-3 

prodává každé úterý od 15 do 16 h
KATALOG zdravotních 

a sociálních služeb.
Získáte ho i v Informačním středisku

ObÚ Koněvova 214, 
Odbor sociální péče ObÚ, Seifertova 51

(pondělí 9-11 h), 
Pečovatelská služba, Roháčova 26

(pondělí-pátek 7 -15.30h), Ošetřova-
telský dům Pod Lipami 44 (pondělí-

pátek 8- 12h). 
Přijímá také kontakty ● na zájemce
o dobrovolnickou práci se seniory na
Praze 3 ● na zájemce o kursy cvičení
paměti ● na seniory nabízející volno-
časové aktivity ● na seniory žádající
příspěvek ze Senior fondu. Dále zve
na BESEDU PRO SENIORY při

kávě 20. 4. ve 14 h v Remediu. 

Blahopřání
Svaz důchodců v Praze 3 blahopře-

je všem členům i ostatním senio-
rům, kteří v DUBNU oslaví kulatné

nebo půlkulaté narozeniny:
M. Křížovi, Z. Chocholaté, 
J. Kladivovi, V. Hlaváčové, 
M. Benešové, R. Hruškové, 
V. Jandové, M. Havelkové, 
A. Hráčkové, V. Kaučové, 

O. Kuchařovi, A. Kuchařové, 
J. Rothové, A. Veberové, 

M. Chovítkové, V. Matěnovi, 
V. Valentové, R. Vervartové.

zástupce starosty ObÚ M. č. Praha 3

M. ã. Praha 3 disponuje tûmito voln˘mi byty:
1. Baranova 6/1899 0 + 1, 28,3 m2, I. kat., 4. patro
2. Biskupcova 33/1732 1 + 1, 54,1 m2, I. kat., přízemí
3. Slezská 130/2219 1 + 1, 43,6 m2, I. kat., přízemí
4. Soběslavská 27/2251 1 + 1, 43,5 m2, I. kat., 2. patro
Základní min. nájem u všech bytů je 60 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bude 13. 4. od 9-10 h.
Byty budou pronajaty na základě písemných nabídek zaslaných na: Obvodní úřad Pra-
ha 3, Seifertova 51, 130 00 Praha 3, v obálkách se značkou „Výběrové řízení-byty“. Obál-
ky neoznačené nebo označené nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. Upo-
zorňujeme, že jedním z hlavních kritérií je nabídnutá výše měsíčního nájemného a délka
předplatného, smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na  dobu určitou dle délky předplat-
by. Uchazečem může být pouze občan ČR. Konečný termín pro příjem nabídek je 16. 4.
99. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode dne za-
sedání Obvodní rady M. č. Praha 3. Další informace na tel. 22 116 574.

Letos 10. března se připomíná 40. výročí protičínského povstání ve Lhase, po kterém
odešlo z Tibetu spolu s dalajlamou okolo 100 000 lidí. Byly zničeny tisíce klášterů a kni-
hoven a dále mizí tradiční tibetské vzdělávací systémy, náboženství a kulturní poklady.
Od r. 1983 sem přichází čínské obyvatelstvo, takže Tibeťané se stali ve své zemi menši-
nou. V současnosti proto nejde již tak o samostatnost Tibetu, ale především o přežití této
národnostní menšiny.
Naše radnice se poprvé připojila k celosvětové akci „Svoboda pro Tibet“ spolu s Hradcem
Králové, Litoměřicemi a Horní Planou v roce 1996. Byla první pražskou částí, která spolu
s představiteli těchto měst manifestovala nesouhlas s porušováním lidských práv v Tibetu.
Letos opět zavlály tibetské vlajky na téměř 80 radnicích - v předvečer výročí ji u nás vyvě-
sil z balkonu radnice starosta M. Český za asistence svého zástupce Vl. Holzknechta. Po
projevech starosty a tiskového mluvčího Z. Pavelky se mohli již návštěvníci ponořit do
„Meditace pro Tibet“ - meditativní hudby souboru MAIN BAZAAR. Jeho duchovní vůd-
ce, sitárista L. Brom, se vrátil kvůli tomuto vystoupení až z Indie, kde studuje hru na sitár
u jednoho z žáků legendárního Raviho Shankara. Již tradičně mohli zájemci ochutnat vý-
borný čaj, složený ze dvou vybraných indických odrůd, spolu s mlékem a máslem.
Kino AERO věnovalo této akci dva večery, ve kterých se konala přehlídka dokumentár-
ních filmů o Tibetu. S. Peričová

Tibetská vlajka opût na radnici

Obvodní zastupitelstvo

Foto B. Orlíková 

Největší akcí, která proběhla v rámci Dnů Tibetu, byl Koncert na podporu Tibetu v sobotu
6. března, symbolicky v Národním památníku na Vítkově. Muzika nejrůznějších kapel
a zajímavá výstava přilákaly několik stovek návštěvníků
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Kytka a zvífie
Tajemství názvů žižkovských ulic konečně odhaleno

My dospělí už víme, že nám rodiče a učitelé neříkali celou pravdu.
Nejdříve nám tvrdili, že děti nosí čáp, potom nám zatajili, že tři
mušketýři byli čtyři. Zdůrazňovali význam Archimédova zákona
a čtverce nad přeponou spolu se čtverci nad oběma odvěsnami pro
naši budoucnost, ale zcela nám zatajili význam kořalky při utužo-
vání přátelských i pracovních vztahů. Dnes, kdy jsme dospělí, mů-
žeme se na mnohé problémy podívat zcela nově.
Skupina nezávislých žižkovských badatelů objevila v archivech
dokumenty, které vrhají nové světlo na historii Žižkova. První část
těchto dokumentů, tzv. Akta Brehm, vydala závažná odhalení.
Dosud se oficiální historici shodovali v tom, že prvním starostou
Žižkova byl Karel Hartig (1833-1905), který také zavedl názvy
žižkovských ulic podle slavných postav a míst doby husitské
a středověkých dějin vůbec. Není tomu tak! Hartig měl předchůd-
ce. Předchůdce, který ještě více než dynastii Habsburků nenáviděl
Vinohradské. Záviděl jim jejich Floru, a proto se rozhodl na Žižko-
vě prosadit Faunu. Byl vášnivým čtenářem Brehmova Života zvířat
a rozhodl se všechny žižkovské ulice pojmenovat podle němých
tváří. Byl dobrým křesťanem, a proto mu zvířata vycházela z Raj-
ské zahrady, například vlk a ježek ve stejnojmenných ulicích. Ne-
zapomněl ani na ptačí říši (Slavíkova) a svět hmyzu (Roháčova).
U některých názvů došlo časem ke zkreslení - Baranova byla pů-
vodně Beranova, Husitská a Husinecká se původně jmenovaly po
drůbeži. Na vrchu Vítkově nechal vztyčit monumentální pomník
koně. Odtud název ulice táhnoucí se pod Vítkovem - Koňova. Má-
lokdo zná původ názvu Blahníkovy ulice. O tomto vačnatci se zmi-
ňuje čtvrtý díl věhlasného Brehmova díla. V krátké době nesly
všechny žižkovské ulice krásná jména zvířat. Vinohradští se svojí
Florou bledli závistí!
Jak to již v životě i v historii bývá, člověk se vděku nedočká, i kdy-
by pracoval jako zvíře. Zmíněný starosta byl křivě obviněn ze zoo-
filie, sesazen a odsouzen k zapomnění. Jeho nástupci většinu ulic
přejmenovali, na pomník koně posadili Žižku a pečlivě odstranili
z historických záznamů jméno zmíněného starosty. Dnes, díky usi-
lovnému bádání skupiny nezávislých historiků víme, že se jmeno-
val Květoslav Kytka. -ave-

Îov a Vady
Konec dvacátého století přinesl nástup výpočetní techniky do všech oblastí na-
šeho každodenního života. Proto programátoři přepočítávají každé slovo i pís-
meno do kilo- a megabajtů. Nemůžeme se proto divit, že dnem 1. dubna 1999
vchází v platnost nový zákon, na kterém se podílelo zejména Ministerstvo pro
racionalizaci České republiky.
Jistě jste se již všichni setkali se zkrácením názvů, například našeho hlavního
města Praha na Pha či hlavního města Slovenska Bratislavy na Blava. Zkráce-
ním adres totiž ušetří množství počítačové kapacity nejen Česká pošta, ale
i další orgány státní správy. Proto podle nového nařízení bude od 1. dubna
zkrácena celá řada jmen českých a moravských měst, jména čtvrtí i ulic. Par-
dubice se tak budou napříště jmenovat Pice, ale jejich starobylá čtvrť Pardubič-
ky si zatím z pochopitelných důvodů ponechají do rozhodnutí vlády svůj ne-
zkrácený tvar. Opačný případ nastal v moravské metropoli, takže zde - beztak
již krátký název Brno bude zkrácen na pouhé Bo.
Jak se projeví nový zákon na území Prahy 3, jsme se zeptali mluvčí Minister-
stva pro racionalizaci Mgr. Annety Prílové. A. Prílová nám sdělila, že Žižkov
bude v adresách, ale i v dalších dokladech, zveřejňován jako Žov a Královské
Vinohrady jako Vady. Změn se dočkají i názvy ulic. Bořivojova se tak napří-
klad promění v Bivojovu, čímž se při její délce ušetří ohromné množství me-
gabajtů v síti centrálního počítače. Pro ulice Husitskou a Husineckou, které ná-
vštěvníci Prahy 3 stejně omylem zaměňují, bude uzákoněna zkratka Huská,
a tak bude zmíněný omyl zcela eliminován. Mluvčí A. Prílová velice ocenila
přístup Prahy 3, která se zkracováním názvů ulic a náměstí přišla již v předsti-
hu před zákonem a Hollarovo náměstí opatřila tabulí ve zkrácené verzi, tedy
s jedním „L“. „Pro nás je právě Hollarovo náměstí velkým poučením a příkla-
dem“, dodala A. Prílová. „I ve všech dalších lokalitách proto ponecháme ze
začátku názvy původní vedle názvů zkrácených tak, aby si občané na ně mohli
zvyknout - tedy naprosto stejně, jak si počínalo Hollarovo náměstí.“
Rozhodnutí Ministerstva pro racionalizaci přivítala ve svém usnesení i Rada
Městské části Praha 3. Mluvčí mluvčího magistrátu Pavel Zdeňka nám k tomu
řekl: „Na naší radnici se již dvakrát ženil prezident Václav Havel. Proto jsme
přivítali zkrácení názvu Havlíčkova náměstí na náměstí Havlovo, čímž se tak
vytvořil pomyslný oblouk, klenoucí se od dob národního obrození až do sou-
časnosti.“
Nám, obyčejným občanům České republiky, nezbývá než doufat, že započatá
cesta neustrne na počátku snažení a v brzké době se dočkáme dalších úprav to-
hoto tolik potřebného zákona. -mipo-

Koncem února divadlo Palác Akropolis přivítalo především ty návštěvníky a herce, kteří jsou nějakým způ-
sobem handicapovaní. Společnost přátel divadla Palác Akropolis totiž už popáté pořádá Festival integrace
SLUNCE. Jeho první letošní část je věnována divadlu.
Vloni se uskutečnil tento festival v jednom bloku, kdy bylo možné zhlédnout divadelní i hudební představení. Po týdnu, který vyvrcholil
plesem a tombolou, se začal chystat nový ročník festivalu. Ten byl zahájen letos 27. února představením Růže pro Algernon Divadelního
spolku Kašpar s Honzou Potměšilem v hlavní roli. Další večery zaujala vtipná komedie Woody Allena Sex noci svatojánské nebo Podiv-
né odpoledne dr. Zvonka Burkeho v podání Činoherního klubu. Za pozornost stálo také představení Tři mušketýři v režii Divadelního
sdružení CD 94. Přes den se na jevišti objevovaly různé amatérské soubory - žáci školy pro slabozraké a dalších speciálních škol, neslyší-

cí herci apod., kteří hráli skromná malá představe-
ní. Vrcholem festivalu byla premiéra Dočasné
šejkspírovské společnosti s inscenací Zkrocení
Krále Leara aneb Kupte, muži, růži. Autorkou
a režisérkou hry je Eva Slámová. Jak už vyplývá
z názvu, jde o zajímavou dramatickou koláž pode-
přenou svobodnou tvořivostí, hravostí a fantazií.
Tato lidská informace o sobě a o době, ve které
Shakespeare žil, je předkládaná divákům v podobě
jednoduchého „divadelního koláče“. Doufáme, že
v květnu tuto kvalitní divadelní společnost v rámci
festivalu zase uvidíme.
Další část, která proběhne od 27. do 29. 4., se za-
měří především na hudbu - vystoupí např. Točko-
lotoč, Iva Bittová a francouzský soubor LE
DEBOUT SUR LE ZINC, očekáváni jsou i další
hudebníci z různých koutů republiky.  -or-

Významný odborník a vědec v ob-
lasti hydrogeologie ing. RNDr. Ka-
rel Zima je prvním držitelem pres-
tižní Ceny prof. Oty Hynie, kterou
udílí český komitét Mezinárodní
hydrogeologické asociace za dlou-
holetou práci a za dosažení výsled-
ků významně ovlivňujících rozvoj
oboru. Od roku 1950 žije na Žižko-
vě a v lednu tohoto roku oslavil 89.
narozeniny. Do Knihy cti M. č. Pra-
ha 3 se podepsal 26. února. Přeje-
me mnoho zdraví do dalších let.-or-

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad
1. 4. 18.00 Zelený čtvrtek - Obřady
2. 4. 15.00 Velký pátek - Křížová cesta, 18.00 Obřady
3. 4. 19.30 Bílá sobota - Obřady
4. 4. 9.00, 11.00, 18.00 Hod Boží velikonoční - mše svatá
5. 4. 7.00, 9.00, 11.00, 18.00 Pondělí velikonoční - mše svatá

Kostel sv. Prokopa, Sladkovského náměstí
31. 3. 18.00 Středa Sv. týdne

1. 4. 19.00 Zelený čtvrtek - Mše svatá na památku Večeře
Páně

2. 4. 17.00 Velký pátek - Obřady
3. 4. 8.00 ranní modlitba

21.00 Bílá sobota - Velikonoční vigilie
4. 4. 9.30 Hod Boží velikonoční

Slavnost zmrtvýchvstání Páně
5. 4. 18.00 Pondělí velikonoční

Kostel sv. Anny, Jeseniova ulice
31. 3. 17.00 Středa Sv. týdne

1. 4. 18.00 Zelený čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně
2. 4. 15.00 Velký pátek - Obřady
3. 4. 18.00 Bílá sobota - Velikonoční vigilie
4. 4. Boží hod velikonoční - Slavnost zmrtvýchvstání

Páně
5. 4. Pondělí velikonoční

Kostel sv. Rocha, Olšanské náměstí
30. 3. 17.00 Úterý Sv. týdne

1. 4. 17.00 Zelený čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně
2. 4. 16.15 Velký pátek  - Obřady
3. 4. 19.00 Bílá sobota - Velikonoční vigilie
4. 4. 9.00 a 17.00 Boží hod velikonoční 

- Slavnost zmrtvýchvstání Páně
5. 4. 19.00 Pondělí velikonoční

Kostel sv. Vojtěcha, ulice Na Balkáně
1. 4. 18.00 Zelený čtvrtek - Mše na památku Večeře Páně
2. 4. 18.00 Velký pátek - Obřady
3. 4. 19.30 Bílá sobota - Velikonoční vigilie
4. 4. 9.00 Boží hod velikonoční 

- Slavnost zmrtvýchvstání Páně
5. 4. 9.00 Pondělí velikonoční

I. sbor Českobratrské církve evangelické, Prokopova 4
2. 4. 19.30 Velký pátek 

- bohoslužby s přijímáním Večeře Páně 
(společné bohoslužby evang. sborů na Žižkově
v modlitebně ČCE, Čajkovského 10, Praha 3)

4. 4. 9.00 Boží hod velikonoční 
- bohoslužby s přijímáním Večeře Páně

5. 4. 18.00 Velikonoční pondělí 
- bohoslužby s přijímáním Večeře Páně

II. sbor Českobratrské církve evangelické, Čajkovského 10
2. 4. 19.30 Velký pátek - bohoslužby s přijímáním Večeře

Páně (společné bohoslužby evang. sborů na Žiž-
kově)

III. sbor Českobratrské církve evangelické, U Kněžské louky 9
2. 4. 18.00 Velký pátek - bohoslužby
4. 4. 9.30 Boží hod velikonoční - bohoslužby

Církev československá husitská, nám. Barikád 1
1. 4. 16.00 Zelený čtvrtek 

- bohoslužby s přijímáním Večeře Páně
2. 4. 16.00 Velký pátek - Pašije
3. 4. 9.00 Bílá sobota 

- bohoslužby s přijímáním Večeře Páně
4. 4. 9.00 Boží hod velikonoční 

- bohoslužby s přijímáním Večeře Páně

DÏivas jekhetane - Îijeme spoleãnû
Program soužití, porozumění a spolupráce při řešení vzá-
jemných vztahů a podpory rozvoje multikulturního pro-
středí v ČR Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Tato nadace byla založena již v roce 1993. Spravuje finanční
prostředky PHARE Programu rozvoje občanské společnosti
a podpořila více než 1300 projektů formou grantů (v letech

1993-1998 rozdělila částku 223 milionů korun). V roce 1999 přichází NROS s novým
programem. Jeho cílem je podpora projektů usilujících o lepší začlenění příslušníků rom-
ského etnika do společnosti, rozvoj komunikace a spolupráce.
Kdo může žádat o grant? Všechny občanské neziskové organizace registrované v ČR jako
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví.

PROGRAM se zaměří na podporu projektů ve 3 oblastech činností:
A) VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA
● podpora metod směřujících k lepším počátečním šancím romských dětí při nástupu do
zákl. škol, rozvoj vztahu ke vzdělání ● projekty zaměřené na rozvoj metod k dosažení
těchto cílů mezi pedagogy, vychovateli a organizacemi, tvorba pomůcek a osnov, příprava
pedagogů ● projekty orientované na odbourávání předsudků a stereotypů vidění jeden
druhého ● podpora a rozvoj organizací, které svou činností pomáhají prohlubovat chápání
právního státu, výchovu k občanské sounáležitosti a podporují rozvoj romských obč. ini-
ciativ ● vytváření romské asistence (příprava sociálních pracovníků, seminářů romských
poradců atd.) ● vytváření nástrojů a podpora iniciativ ke zlepšení postavení mladých Ro-
mů na trhu práce atd.
B) PRÁVNÍ A PORADENSKÁ POMOC
● bezplatná právní pomoc obětem rasově motivovaného násilí ● specializace pracovníků
obč. organizací a dalších při poskytování poradenství ● prevence odstraňování diskrimina-
ce, odkrývání příčin ● podpora aktivit monitorujících projevy rasismu a diskriminace atd.
C) ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR NEDŮVĚRY MEZI ETNIKY,

ZAČLEŇOVÁNÍ DO SPOLEČNOSTI A SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
● podpora činnosti obč. organizací a iniciativ zaměřených na seznamování s účastí Romů
na správě veřejných záležitostí ● podpora projektů ke společnému řešení místních problé-
mů * podpora rozvoje romských médií ● rozvoj kulturních a inform. aktivit ● metodická
pomoc romským obč. organizacím a iniciativám.
(Toto je pouze výtah z celkového programu - další podmínky žádosti o grant jsou uvedeny
v letáku, který je k dispozici také v odd. sociální prevence ObÚ P-3 u M. Lakatošové.)
ŽÁDOST se podává v českém jazyce, NROS uděluje granty zpravidla na 1 rok. 
V určitým případech lze požádat o grant na 18 měsíců nebo také opakovaně (pokud žada-
tel úspěšně plní nebo splnil předchozí projekt).
KONTAKTNÍ ADRESA a podrobné informace:
Nadace rozvoje občanské společnosti, Jelení 15, 118 00 Praha 1, tel./FAX 20 51 40 32, 
e-mail:nros@terminal.cz, http://www.ecn.cz/nros. UZÁVĚRKA: 30. 4. 1999 (1. kolo),
15. 10. 1999 (2. kolo), 31. 1. 2000 (3. kolo) S. Peričová

Kniha cti je bohat‰í o dal‰í zápis

BohosluÏby v dobû velikonoãních svátkÛ

Festival integrace SLUNCE 99

Kdesi v hlubinách vesmíru - jak alespoň tvrdí astronomové - číha-
jí na neopatrné cestovatele tajuplné černé díry. Vcucnou všechno,
co se objeví v jejich okolí, a nic už nepustí. Polykají dokonce i zá-
ření - světlo, a proto jsou také černé. Jsou však tyto podivné fenomény vskutku dírou? Vždyť díra vyvolává po-
cit něčeho prázdného, zatímco „černé díry“ musí být díky svým vlastnostem spíše přeplněné. Jen si zkuste po
nějaký čas do svého bytu věci pouze přinášet a nic nevyhazovat. Za chvíli se tam nevejdete. 
A černé díry tohle praktikují, co je vesmír vesmírem (a když ne, tak rozhodně déle, než jste toho schopni vy).
A přece existuje nezvratný důkaz platnosti této teorie - nenajdeme ho ovšem ve vesmíru, ale kupodivu na Žiž-

kově. Stačí nastoupit do tramvaje číslo 9 a odjet ze stanice Nákladové nádraží
Žižkov. Uplyne několik minut a ocitnete se ve stanici Nákladové nádraží Žiž-
kov. Ztratil se čas, ztratila se energie, ztratil se prostor (a kdoví, co se ztratilo

cestujícím z kapes a kabelek). Vaše smysly cítí drkotání tramvaje, vidí budovy, lidi, zeleň, mají pocit ubíhají-
cích minut. To všechno je však jen sen. Vstoupili jste do černé díry, evidentně však plné.
Zbývá jen pochopit, jak je možné, že proti všem vědeckým předpokladům jsme schopni z ní opět vystoupit?
To proto, že na Žižkově je možné všechno, jak říká náš pan starosta.

-pa-

âerná díra na ÎiÏkovû

Představení Dočasné šejkspírovské společnosti
Foto Y. Odrazilová



Sportovní tfiídy opût v Jeseniovû
Ve školním roce 1999/2000 otevírá ZŠ Jeseniova od 6. ročníku sportovní třídy s atletic-
kým zaměřením. Škola je vybavena novou atletickou drahou s umělým povrchem, 2 tě-
locvičnami, 2 posilovnami a saunou. Děti si osvojují gymnastiku, míčové hry, softball,
florball, aerobic, plavání a atletické disciplíny. Výuka těl. výchovy je rozšířena na 5 ho-
din týdně a s ohledem na věk dítěte probíhají další hodiny sportovní přípravy. V zimě
probíhá lyžařský výcvik, na jaře atletické soustředění a během roku škola v přírodě. Děti
jsou pod lékařskou kontrolou sportovního oddělení FN v Motole.
Při škole pracuje sportovní klub, jehož součástí je oddíl atletiky a turistiky. Každoročně se
pořádá letní tábor a pravidelné víkendové akce. Třída je výběrová i po stránce prospěcho-
vé (průměr do 2,0). Vyučuje se angličtina a němčina, informatika je ve vlastní počítačové
učebně.
Předpokladem pro zařazení do sport. třídy je splnění TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:
21. 4. ve 14 h, náhr. termín 11. 5. v 15 h na hřišti ZŠ Jeseniova 96, P-3. Informace ve ško-
le nebo na tel. 22 720 497 - pí Weberová, 22 722 190, 0602 32 32 21 p. Gála.

Strana 4 3/99

Vloni pokračovalo na mnoha mís-
tech ČR přemnožení klíněnky jírovcové,
jejíž housenky způsobují svým žírem
předčasné zasychání listů napadených jí-
rovců maďalů (kaštanů).
Předčasně odlistěné stromy vytvářejí,
v některých případech v pozdním létě
a na podzim známé „druhé kvetení“. To
se stává i bez působení klíněnky, u jírovců
napadených klíněnkou je však častější.
Ke vzniku nekrotických skvrn, zasychání
okrajů čepelí či polí mezi žebry listů do-
chází i z dalších příčin (exhaláty, posypy
solí, sucho apod.) nebo poškozením houbou Guignardia aesculi.

ZPŮSOBY OCHRANNÝCH OPATŘENÍ ke snížení početnos-
ti klíněnky:
Vzhledem k přezimování kukel ve spadaném listí je účinné dů-
kladné podzimní shrabání listí ihned po opadu a jeho asanace,

nejlépe kompostováním. Velmi účinná
je zálivka, působící příznivě na celkovou
vitalitu. Možné je také použít insekti-
cidní přípravky. OŠETŘENÍ se prová-
dí na JAŘE v době kladení vajíček na
listy a používají se přípravky ovlivňují-
cí tvorbu chitinu, které způsobují poru-
chy vývoje housenek a jejich úhyn.
CENA za jednorázové ošetření stromu
činí cca 300 Kč, postřik je třeba pro-
vést 2x v závislosti na vývoji jednotli-
vých pokolení.

V případě zájmu o ošetření stromů na vlastním pozemku za-
volejte na odbor zeleně a ochrany prostředí ObÚ Praha 3: 
telefon 22 116 361 ing. Vališová, 22 116 240 ing. Jarošová nebo
22 116 250 sl. Veselá. 
Budou Vám podány podrobnější informace.
Ing. Jarmila  Vališová,  vedoucí  oddělení  zeleně  ObÚ  Praha  3

K otázce ohroÏení ka‰tanÛ

Padesát let Gaudeamu
Již 50 let svého trvání oslaví letos soubor Gaudeamus Vysoké školy ekonomické z Prahy 3. Vždy patřil k předním těle-
sům, přežil všechny peripetie vztahu k masové a lidové písni a dodnes se řadí k nejoblíbenějším folklorním souborům. 
Prošel mnoha proměnami - z tělesa, jež mělo velký sbor a or-
chestr, taneční složku, kabaretní a beatovou skupinu, vznikl
postupně menší kolektiv. Ten dnes tvoří taneční a pěvecká
skupina a lidová muzika. Zaměřuje se na scénické zpracování
lidového umění. Kromě studentů a absolventů vysokých škol
zde působilo mnoho předních dirigentů, skladatelů i choreo-
grafů. Se souborem spolupracoval také básník J. R. Pick, dra-
matik J. Dietl a spisovatel F. Nepil. Dnes se na tvorbě podílí
choreografka A. Skálovou, L. Homolová, muzikanti J. Fišer,
M. Rychta, D. Slouka, výtvarnice H. Pěkná a režisérka J. Šik-
tancová. K nejvýznamnějším vystoupením souboru jistě patří
ta na Pražském jaru v roce 1952 a 1997. Letos byl již soubor
hostem Zimního festivalu Hudební mládeže s tématem Svě-
tovost české hudby. 
Dnes vás zveme na slavnostní představení „Od časů do ča-
sů“, které se koná v sobotu 24. 4. od 16 h v Divadle v Dlou-
hé u příležitosti výročí založení souboru. Vedle současného re-
pertoáru jsou připraveny i ukázky starších písní a tanců.

V. Vrabec, zakládající člen, 
a V. Fenclová, vedoucí taneční skupiny souboru

Prosíme v‰echny pamûtníky
ãi pfiíbuzné o spolupráci

Posledním žižkovským starostou před
2. světovou válkou byl legionář

Václav Cón, který nastoupil svůj
úřad 19. července 1938 a pro těžké
doby, které v naší republice nastaly,
již nestačil rozvinout svou koncepci
komunální politiky. Rádi bychom

získali bližší údaje o jeho osobnosti,
činnosti či rodině, popř. nějaké

fotografie. Pokud vlastníte jakýkoli
materiál týkající se bývalého starosty
Václava Cóna, prosíme ozvěte se do

redakce RN, Lipanská 7, Praha 3, 
tel./fax: 22 116 216 nebo 22 116 242. 

Děkujeme.

Uveřejněte prosím důležitou informa-
ci pro občany Prahy 3:
Pod záminkou neodkladného telefonní-
ho hovoru navštěvuje domácnosti asi
155 cm vysoká, obézní, dosti nevkusně
oblečená cca 45letá žena tmavší pleti.
Má suverénní vystupování a prokazuje
znalosti o domech či jejich obyvatelích.
S největší pravděpodobností jde o ženu,
která dále předává informace o vybave-
nosti bytů. Příležitostné drobné krádeže
jsou její další specializací. Nevpouštějte
proto bez řádného prokázání do bytu
neznámé osoby a v případě nouze ihned
volejte linku 158. Dr. K. P., Praha 3

Pí‰ete 
nám . . .

Tak by se dala nazvat výstava Jaroslava
Kundráta, která proběhla v březnu v At-
riu. Čerti, strašidla, bájná zvířata, klauni
i úplně obyčejné „lidské“ bytosti vykouz-
lily úsměvy na tvářích všem, kteří se sem
přišli podívat. A figurkám s v Atriu také lí-
bí - J. Kundrát je zde vystavuje již potřetí.
Vytváří je ze dřeva, především z lípy, bo-
rovice nebo z mahagonu. Díky tomuto pří-
jemnému materiálu s vámi postavičky ih-
ned navozují blízký kontakt. Podléháte
chuti si je pohladit, pojmenovat a odnést
domů někam do svého koutku, aby vám
dělaly „parťáka“ ve chvílích smutných
i veselých...

Text a foto S. Peričová

Dívky s hokejkami
Florbalový turnaj starších žákyň odstarto-
val druhou polovinu sportovní soutěže zá-
kladních škol o Pohár starosty Prahy 3.
Osm přihlášených dívčích kolektivů bylo
rozlosováno do dvou skupin, kde se utkaly
systémem každý s každým. První dva cel-
ky z každé skupiny postoupily do finále.
Většina děvčat si s florbalovou hokejkou
příliš netykala. Samozřejmostí se zatím
pro ně nestal klukovský smysl pro hokejo-
vou kombinaci. Na rozdávání ovšem dívky
měly elán do hry, nasazení a bojovnost. Fi-
nálové souboje charakterizovala velká her-
ní vyrovnanost. O medailové pořadí při

rovnosti bodů rozhodoval brankový rozdíl.
Ten měla nejlepší děvčata ze ZŠJeseniova.
Druhou příčku obsadily dívky ze ZŠ nám.
J. z Lobkovic, třetí ze ZŠ Chmelnice
a čtvrtou ZŠ Lupáčova.

Není to apríl
Tradiční jarní turnaj ve stolním tenisu se
uskuteční 1. 4. ve čtvrtek, první den veli-
konočních prázdnin, v herně DDM
Praha 3. Prezentace účastníků začne
v 9.30 h. Informace na tel.: 900 25 273.

Tenisové jaro
Tenisová škola Střediska sportu DDM Pra-
ha 3 ve Sportovním areálu Pražačka se
otevře ve středu 7. 4. ve 14.30 h. Zájemci
budou rozděleni podle výkonnosti do
3 skupin. Trénink 2x týdně, možnost indi-
viduální docházky. Informace p. Bambule,
tel.: 726 50 091. -vk-

Pietní akt k 200. v˘roãí narození
V neděli 7. 3. proudilo Olšanskými hřbitovy přece jen o něco více návštěvníků, než je ob-
vyklé. Připomenout kulaté výročí sem totiž přišla delegace ze Strakonic, rodiště Františ-
ka Ladislava Čelakovského, jenž se narodil toho dne právě před 200 lety. 
Ve 14 hodin se u jeho hrobu sešli starosta Strakonic ing. P. Vondrys, místopředseda vlády
dr. P. Rychetský, dále mj. zástupci Čs. obce spisovatelů, Národního muzea a také spolku
Svatobor, který o Čelakovského hrob pečuje. Slavnostní řeč pronesli dr. V. Macura
z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a přednosta OkÚ ze Strakonic ing. J. Kalbáč, za-
zněly také autorovy písně v provedení Muziky Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka.
Mezi téměř 200 účastníky pietního aktu byli zvlášť milými hosty potomci F. L. Čelakov-
ského, z nichž někteří dorazili na Olšany až ze Švýcarska. -sp-

Nov˘ kazatel v Betlémské kapli
Sotva jsme několik dnů v NATO, již má evangelická církev na Žižkově německého faráře.
Jak je to možné?
V polovině března zvolil I. farní sbor Českobratrské církve evangelické 37letého teologa
Christofa Langeho - původem ze západního Německa - za svého nového kazatele. Ten
působí ve službě této církve již od roku 1990, tři roky také pracoval jako tajemník pro za-
hraniční styky a ekuménu v ústředí církve. Od 1991 vybudoval evangelické bohoslužby
v němčině v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě a od roku 1994 byl farářem nově
vzniklého Evangelického sboru německého jazyka, ve kterém se pod křídly ČCE shro-
mažďovali hlavně cizinci dočasně bydlící v Praze.
„Žižkovský sbor pro mne není neznámý,“ svěřil se nám Ch. Lange, „v roce 1995 přesídli-
la kancelář německy mluvícího sboru do zdejší Betlémské kaple. Po odchodu mé před-
chůdkyně v roce 1997 jsem se pak staral o tento sbor jako administrátor.“

PRAÎSKÉ   VAJÍâKO  ‘99
v˘sledková listina

Obvodní  kolo recitační  soutěže se  konalo ve  dnech
2.  a 4. 3. v TROJCE.  Přihlásilo se  100  recitátorů
z 10  základních škol, Gymnázia Sladkovského nám.
a ZUŠ  ve Štítného ulici, zúčastnilo se  91 soutěžících.
Odborná porota  při hodnocení  nestanovovala po-
řadí recitátorů, ale pro postup do vyššího kola do-
poručila vždy dvě až tři nejlepší vystoupení.

■ 0. kategorie - bez postupu do vyššího kola
Ocenění: D. LUSTIG, ZŠ nám. J. z Lobkovic, M. ŽITNÁ, ZŠ V Zahrádkách

■ 1. kategorie
Ocenění s postupem: K. POSPÍŠILOVÁ ZŠ nám. J. z Poděbrad, 
J. ŘÍHA ZJŠ Lupáčova, J. ZIMMER ZŠ Vlkova
Ocenění  s postupem: dramatický  kroužek ZŠ  nám. J. z Lobkovic
Čestné  uznání:  T.  ŘEZNÍČEK  ZŠ  K Lučinám,  
M.  STRNADOVÁ  ZŠ Havlíčkovo nám.

■ 2. kategorie
Ocenění s postupem: I. GLASEROVÁ ZJŠ Lupáčova, 
Š. ŠNEDERFLER ZJŠ Lupáčova
Čestné uznání: J. SYPAL ZŠ nám. J. z Poděbrad, J. ŽÁKOVÁ ZJŠ Lupáčova

■ 3. kategorie
Ocenění s postupem: R. KALOUSKOVÁ Gymnázium Sladkovského, 
B. LÁBUSOVÁ ZŠ K Lučinám, A. WATIEROVÁ ZUŠ Štítného
Ocenění bez postupu: G. FOJTOVÁ ZŠ  nám.  Barikád

■ 4. kategorie
Ocenění s postupem: A. GUHA ZŠ nám. J. z Lobkovic, 
B. WALDMANNOVÁ ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
Ocenění bez postupu: H. BARTOŠOVÁ Gymnázium Sladkovského, 
Z. ŘÍHA ZJŠ Lupáčova, K. WAGNEROVÁ ZŠ K Lučinám
Čestné uznání: J. ZÁZVŮREK ZŠ nám. J. z Lobkovic

Děkujeme všem učitelům a rodičům, kteří se velmi pečlivě věnovali přípravě recitátorů
na tuto soutěž.  Městské kolo se  koná v DDM v Praze 8, Přemyšlenská 1102.
1. a 3.  kategorie: sobota 24. 4., 2. a 4. kategorie: neděle 25. 4.
Všem oceněným blahopřejeme a postupujícím do Městského kola Pražského vajíč-
ka přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Dan Merta, vedoucí odboru pro kulturu a styk s veřejností

Zpráva o ãinnosti
Svazu dÛchodcÛ âR v Praze 3

Jako každoročně jsme provedli ke konci roku 1998 kontrolu členské kartotéky - k 1. 1.
1999 jsme měli 714 členů. Stále klademe důraz na to, že Svaz důchodců je nepolitickou
zájmovou organizací, která není napojena na žádnou politickou stranu, a proto také žád-
nou politickou stranu neupřednostňujeme.
Naším heslem je: Aby člověk nebyl sám. Proto se snažíme organizovat pestrou kulturní
a zájmovou činnost. Úspěšná byla společenská setkání, která v průběhu roku 1998 třikrát
proběhla: 18. 3. se konala již podruhé „JOSEFSKÁ ZÁBAVA“. Dále jsme připravili
„POSVÍCENSKOU ZÁBAVU“, ta měla menší návštěvnost (107 členů). Devátého prosin-
ce se mohli senioři pobavit na tradiční „MIKULÁŠSKÉ ZÁBAVĚ“ a strávit společně ta-
ké třetí vánoční pobyt členů na horách. Tentokrát jsme se vydali do Ludvíkovy boudy
v Jánských Lázních - v této tradici chceme pokračovat. Zájezdová komise připravila v ro-
ce 1998 celkem 8 zájezdů, zásluhou ing. Vlčovského se začínají rozbíhat i vycházky po
okolí Prahy.
Věříme, že tato zpráva dostatečně ukazuje, že činnost Svazu důchodců v Praze 3 byla
v roce 1998 rozsáhlá a různorodá. Abychom mohli v podobných akcích pokračovat, po-
třebujeme pomoc našich členů. Veškeré akce zajišťuje totiž necelá dvacítka lidí - členové
výboru a několik dobrovolníků.
Kdo čtete Radniční noviny, víte, že neotiskují jen blahopřání našim členům ke kulatým
výročím, ale také informace o připravovaných akcích. Sledujte je proto dále, stejně tak
i naše vývěsky - plánujeme totiž nové akce (nejbližší je výlet do Jičína - Starých Hradů
14. 4., další výlety v květnu a v září pak zájezd do Itálie). Podrobné informace dostanete
každé pondělí v našem klubu v Hořanské 2 od 14 do 16 hodin.

Jana Šimková, předsedkyně Svazu důchodců v Praze 3

Návštěvníci právě uctívají minutou ticha památku F. L. Čelakovského na Olšanech

Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR v Praze 3

vás zve na své kulturně zábavní
akce v DUBNU

6. út 16.30 Vnitrozemím Holand-
ska k moři - cestopisná přednáška
s diapozitivy a ukázkou místních

melodií
23. pá 16.00 Aprílové odpoledne
- v provedení uměleckého souboru

Albatros
Akce se konají v KVS Trojka, Pro-

kopova 100/16, Praha 3.

Procházka
pohádkov˘m

svûtem

SPORT
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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.
■ Pronajmu zděnou garáž s el., Sobě-
slavská ul., dlouhodobě.
Tel.: 795 32 98.
■ Vyměním světlý byt 1 + 1 v os. vlast.,
cihla, P-3 Flora, 41,5 m2, 4. p., výtah,
WAW, tel., za větší v cihl. domě, os.
vlast./družst., Pha 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tel.:
02/627 02 07.

■ 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.
■ Vyměním 2 + 1, státní, I. kat., 3. p., za
byt pro 1 osobu poblíž Flory. Tel. večer:
22 71 82 61.

■ 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.

■ Zákl. jazyková škola, Praha 3, přijme
od 1. 9. 1999 učitele/učitelku s aprobací
Tv - Nj. Inf. tel.: 697 45 13, 697 65 42,
22 71 93 21. 
E-mail: hausner@lupacovka.cz.

■ Vyměním 1 + 1 jako 2 + kk, 65 m2,
maj., P-3 nad Ohradou, kompl. zrekonstr.
komora, balk., tel., 2. p., výtah, za 3 + 1, 
4 + 1, obec., maj., P-2, 3, 10, ne panel.
Tel.: 71 77 27 31.
■ Kvalitní zednické práce a obkladač-
ské práce, drobné malířské práce. Tel.:
697 47 81.
■ Do vícesměny hledám byt v os./družst.
vlast., 65 m2 a větší, Pha 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Nabízím 3 + 1, cihla, os. vlast., 62 m2,
I. kat., 4. p., výtah, P-4 Spořilov. Tel.:
02/627 02 07.

■ 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 46.
■ 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.
■ Malování, lakování, broušení parket,
sádrokarton, plovoucí podlahy, koberce,
truhlářské práce, vyklízecí práce. 
Tel.: 22 71 92 69, 0603/41 48 29, 
0603/41 48 74.
■ Lakování, stř. tapety hrubé, jemné,
malby. Tel.: 643 21 95, 0602/87 74 64.

■ 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.

■ Vyměním obecní garsonieru, I. kat.,
1. p., výtah, u metra Flora za větší, obecní,
osobní vl., družst. Tel. večer: 697 44 32.
■ Malování bytů. Informace Po - Pá
9.00 - 16.00. Tel.: 71 73 31 57.
■ Hl. pracovitou paní (ne cizinku) na
úklid kanceláří 2x týdně v ranních hod.
Tel.: 67 31 03 41.
■ Pronajmeme 3 garáže (možno i ne-
byt. prostor 110 m2) Jagellonská ul. ve
dvoře. Tel.: 627 66 60.
■ 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.
■ Koupím byt 3 + 1, případně vyměním
za byt 1 + 1, 2. kat., majitel a doplatek.
Tel.: 22 71 24 64.

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

■ Koupím garáž v os. vlastnictví, lokalita
Jarov, Chmelnice. Tel. dopoledne: 
66 31 42 60.
■ Krejčovství M. Vlnasová, Praha 3 -
Žižkov. Tel.: 644 10 88, Po - Pá.
■ Doučím angličtinu. Tel.: 697 60 34.

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

■ Váš telefon = vaše banka: rodinná zá-
ložna: vklady - 15%, dr. byty na splátky
- 30 km od Prahy, pozemky výstavba RD
- spolufinancování, úvěry. Inf.: 627 94 35
v 11 - 13 h.
■ Firma ATELIER JR PRAHA nabízí:
Vyb. a návrhy inter., truhlářství, výr.
vestavěných skř. a nábytku. Seriózní
ceny. Tel./fax: 22 23 09 07, mobil:
0602/305 494.
■ Poradna: Prevence civil. onemocnění.
Poradenská služba programů MAGIC
LIFE (ERD), OXYGEN. Šrámková, tel.:
22 72 23 39, 0602/29 59 60.
■ Pronajmu na 70 let půdu k vestavbě
bytů. Výhled na nám. J. z Poděbrad. Tel.
ráno: 29 86 55.

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

■ SOUKROMÁ KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. Olga Dědečková, Hybernská 12,
P-1, tel.: 21 62 32 80. Poradna pro pig-
mentové útvary na kůži, Lymeská borreli-
osa, dermatovenerologie, kosmetické
operace.
■ Vym. 2 + 1 družst. v P-3 u Jiřího
nám., 60 m2, za větší družst. nebo os.
vlastnictví + doplatek. Jen Praha 3.
Tel.: 22 24 01 58 večer.

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

■ Maisonette o. ä. in Karlín, Žižkov, Vi-
nohrady 4 + 1, Terrasse, ruhig und ver-
kehrgünstig, teilmöbliert (moderne
Küche, Waschmaschine, Trockner), Tele-
fon, Sat-TV, vom Vermieter gesucht. Mi-
ete incl. NK max. 1200,- USD, jeweils 3
Mon. im voraus. Tel.: 0603/ 841 468, fax:
22 72 20 81.

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

OOOOPPPPRRRRAAAAVVVVYYYY    
slohového nábytku

Jeseniova 190
telefon: 82 17 979

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.

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 

ŠVADLENKA U RŮŽE
Pletací příze, zipy, knoflíky

Vyšívání, deštníky, šátky

Spodní prádlo, ponožky, punčochy

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

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

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

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

Cena poukazu je 180,- Kč na den tj. 3600,- Kč za 20 dnů. V ceně poukazu je
zahrnuto stravování 4x denně, doprava, odborný lékařský dohled, projižďka na
koních, výlet na zámek Červená Lhota, putovní tábor (děti si samy vaří a učí se
tábornickým dovednostem) a pestrý program tábora pod vedením zkušených
vedoucích (vlastní koupaliště , fotbalové a volejbalové hřiště, společenské
místnosti v případě nepříznivého počasí atd.). Děti se skoliosou páteře mají
speciální rehabilitační program. Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let.

INTEGROVANÝ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR V CHOUSTNÍKU
I. turnus

1.7. - 20.7.99
II. turnus

20.7. - 8.8.99

Ing. OKROUHLÍK 02/402 1557 po 20 hod
email: okrout@fzu.cz 02/243 111 37 lin. 531

Ing. CHMEL 02/683 8414 po 19 hod
email: chmelv@tpro.cz 0603/262 277

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.

Mgr. MARTINA CHMELOVÁ
nabízí speciální pedagogickou pomoc
dětem s dysleksií, dysgrafií, LMD
a jinými problémy v oblasti učení.
Informace na tel.: 02/683 84 15

0603/31 79 97.

Srdečně blahopřejeme paní 
Růženě Ježkové z Kolínské ulice 
k 90. narozeninám, které v plné

svěžesti oslaví dne 9. dubna. Přejeme
mnoho zdraví a spokojenosti.

VVVVAAAAŠŠŠŠEEEE
AAAAUUUUTTTTOOOO
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3
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 27. 4.

KERAMICKÁ DÍLNA: kurzy pro děti i dospělé (modelování z keramické hlíny, zdobe-
ní glazurami a engobami, práce na hrnčířském kruhu), ateliér pro děti a rodiče (jednorázo-
vé výukové hodiny, vlastní výrobky) ● CVIČENÍ PRO MAMINKY S HLÍDÁNÍM
DĚTÍ (út a čt 10 - 11 h) ● CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ● KLUB KULIČKA pro děti
od 2,5 let denně 9 - 12 h (dopolední i odpolední pravidelné cykly klubu Kulička: flétna, Aj,
malování, tanečky) ● KUNG-FU (pro dospělé) ● SÓLOVÝ ZPĚV ● další kurzy hudební,
jazykové, počítačové, výtvarné, pohybové. 
Zápisy do kurzů Po a St 14 - 18 h. Tel.: 227 81 355, 227 83 181.

DUBEN 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. čt Švestka
6. út Dlouhý, Široký a Krátkozraký
7. st Švestka

11. ne 16.00 a 19.00 Záskok
18. ne 16.00 a 19.00 Švestka
20. út Švestka

21. st Hospoda na Mýtince
22. čt Dobytí severního pólu
27. út Záskok
28. st Blaník
29. čt Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE
12. po J. B. Moliére: Tartuffe
19. po J. Koubková: Jsme holt už takoví

(PREMIÉRA)
26. po J. B. Moliére: Tartuffe
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

9. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno, 
aby bylo přímo veselo

10. so Jaroslav Hutka a Radim Hladík
(koncert)

13. út Karel Plíhal (koncert)
15. čt Jiří Schmitzer (koncert)
25. ne NEŘEŽ (koncert)
30. pá L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)

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.

7. st J. Reiterman 
(absolventský kytarový koncert)

13. út D. Fleischmannová 
(varhanní recitál)

14. st Michal Hromek Consort (keltské
a jiné motivy)

15. čt Vokální hudba evropské renesance
- Duodena Cantitans a Capella
Rudolphina

20. út Cimbálová muzika J. Janouška 
a sólisté V. Grycová a M. Križo

21. st 20.00 Koncert k 60. narozeninám
J. Krčka - Musica Bohemica

22. čt Koncert k 60. narozeninám 
J. Krčka - Musica Bohemica

24. so 15.00 L. Škorničková - soprán, 
J. Drobílková - klavír (Česká a svě-
tová písňová tvorba) Pro důchodce
symbolické vstupné 5 Kč

27. út M. Bělohlávková (pěvecký recitál)
28. st Kvarteto Bona Fide

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně kromě Po od 14 do 17.30 hod.
31. 3. - 2. 5. Jan Kristofori - Doteky hudby
(obrazy)

Kino Aero
filmová a divadelní produkce

Biskupcova 31, P 3, tel.: 89 36 01
Pokladna otevřena 1 h před představením.
Vstup na představení označená FK pouze
s průkazem AČFK, na videoprojekce označené
KP pouze s průkazem Klubu přátel Kina Aero
(průkazy možno zakoupit v pokladně). Rezer-
vace 16 - 23 h na tel. 89 36 01. Bar otevřen
denně 16 - 23 h i během promítání. V sále po-
voleno konzumovat nápoje. Začátky předsta-
vení v 18 a 20.30, není-li uvedeno jinak.

FILMY PRO DOSPĚLÉ
3. so Návrat idiota
4. ne Čtyři pokoje
5. po 17.30 a 20.30 Plechový bubínek
6. út Gádžo dilo

MINIPROFIL K. KIESLOWSKI 7. A 8. 4.
7. st Krátký film o lásce /FK/
8. čt 17.30 a 20.30 Tři barvy - Červená /FK/
9. pá Lost Higway

10. so Chunking Express
PROFIL JURAJ JAKUBISKO 11. - 13. 4.
11. ne 17.30 a 20.30 Nejasná zpráva

o konci světa
12. po Vtáčkovia, siroty, blázni  /FK/
13. út Dovidenia v pekle priatelia /FK/
14. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU
BEST OF „PROJEKT 100“ 1999 15. - 17. 4.
15. čt Canterburské povídky
16. pá Korida lásky
17. so Život Briana
VIDEOPROJEKCE (původní znění se
simultánním překladem)
FILMY MARTINA SCORSESE 18. A 19. 4.
18. ne 18.00 Král komedie /KP/

20.30 Zuřící býk /KP/

19. po 18.00 Performance /KP/
20.30 Arizona Dream /KP/

FILMY STANLEY KUBRICKA 20. 4.
20. út 18.00 The Shining /KP/

20.45 Mechanický pomeranč /KP/
LÁSKA NEROMANTICKÁ 21. - 23. 4.
21. st Spiklenci slasti
22. čt Kids
23. pá Lolita
24. so Mělký hrob
KOMEDIE V KINĚ AERO 25. - 30. 4.
25. ne Život Briana
26. po Svéráz národního lovu
27. út Do naha
28. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU
29. čt Drž si šátek, Tatjáno
30. pá Total Balalaika Show /KP/
DIVADLO A HUDBA PRO DOSPĚLÉ

2. pá 20.00 Už jsme doma (koncert)
FILMY PRO DĚTI

3. so 15.30 Císař a tambor
4. ne 13.30 Krakonoš a poslíček

10. so 15.30 Atlantis
11. ne 13.30 Příhody Brouka Pytlíka
17. so 15.30 Mikrokosmos
18. ne 13.30 Zlatovláska
25. so 15.30 Myška a sova
DIVADLO PRO DĚTI

4. ne 16.00 Lucinka Popleta 
(Divadlo bez opony)

11. ne 16.00 Dlouhý, Široký a Bystrozra-
ký (Divadlo ŠUS)

18. 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.
Program Festivalu integrace Slunce uvá-
díme v levé horní části této strany

1. čt 20.00 METAMORPHOSIS 
(křest CD)

2. pá 20.00 POSMRTNÉ
ZKUŠENOSTI

3. so Malá scéna: ŠÁNTÍ
5. po Malá scéna: LÍNEJ SOBOL

20.00 Restaurant Akropolis: 
DÚN AN DORAS

6. út 20.00 NATASHA ATLAS
7. st ECHT!
8. čt Mlejnice na Chmelnici (přehlídky

mladých rockových kapel)
9. pá Malá scéna: SLEDĚ ŽIVÉ SLEDĚ

10. so 20.00 DECLINE
12. po 20.00 Restaurant Akropolis: XXL
13. út Malá scéna: ZBĚHLÁ SAMICE
15. čt 20.00 PRIESNITZ
16. pá Malá scéna: MIKIHO PUPÍK
17. so 20.00 POD ČERNÝ VRCH

18. ne Podivné odpoledne Dr. Zvonka
Burkeho (Činoherní klub)

Představení v rámci Festivalu integrace
Slunce přeložené ze 4. 3.
19. po Phil Shöenfelt & SOUTHERN

CROSS
20.00 Restaurant Akropolis: 
DÚN AN DORAS

21. st 20.00 PSÍ VOJÁCI
22. čt 18.00 VŠUP V UHLÍ: Smrk v uhlí

(Divadlo Čípek), Návraty mistrů
zábavy (Kabaret z Ostravy), film
Smrt v uhlí, kapela REKTOR

23. pá Euroconnections: EV (Francie),
ČESKOMORAVSKÁ HUDEBNÍ
SPOLEČNOST

24. so Malá scéna: BOO
25. ne 20.00 Milan Hlavsa 

(křest CD Šílenství)
26. po 17.00 a 20.00 Mazaný Filip

(Divadlo Sklep)
20.00 Restaurant Akropolis: XXL

30. pá DIVOKÝ SRDCE (křest CD)

Divadelní bar
Program ve dnech 1. - 4. 4., 6. - 10. 4., 13. -
17. 4., 20. - 24. 4. a 27. - 30. 4. vždy od 23 h.
DJ’s Lukas, Groof, Tráva, Babe LN, Liguid
A, Vilém, A the K, Blue, Stanzim, J. Sedloň,
Bolond, John Neibr, Mr. Bass, Ali, Strictly
a další zábava ve stylu house music.

KULTURNÍ PROGRAMY

LETEM SVĚTEM - ASIE 1. 4. od 10 h
poznávání světa formou her a soutěží 
(vstupné 20 Kč)
informace mgr. Červenková

JARNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
1. 4. od 9.30 h (startovné 10 Kč) 
informace mgr. Kotrba, tel.: 900 25 273

VELIKONOČNÍ TRADICE 2. 4. od 10 h
zvyky a obyčeje našich babiček 
(vstupné 20 Kč)
informace K. Němcová

JARNÍ TENISOVÁ ŠKOLA 
- zahájení jarního kurzu 7. 4. od 15 h
Sportovní a rekreační areál Pražačka 
(kurzovné od 420 Kč)
informace a přihlášky mgr. Kotrba,
tel.: 900 25 273

BAZAR 10. 4. od 8 do 12 h - sami prodáte
i výhodně nakoupíte
(cena prodejního místa 30 Kč, vstupné 2 Kč)
informace ing. Bendová

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 11. 4. od 16 h
divadelní představení souboru Omega (vstup-
né 30 Kč)
vstupenky a informace ing. Bendová

VÝTVARNÝ KLUB 16. 4. od 14 h
neobvyklá výtvarná technika 
- vytváření mozaiky (vstupné 20 Kč) 
informace K. Němcová

SETKÁVÁNÍ 17. 4. od 14 h
jarní setkání zdravotně postižených dětí, 
jejich sourozenců, zdravých kamarádů 
a rodičů 
informace a přihlášky V. Králová

NOVÉ KROUŽKY
* Výtvarný kroužek (pro děti ZŠ - Čt)
* Modelářský kroužek (pro děti od 10 let - Út)
* Psychohrátky (pro děti i dospělé - Čt)
* Hry pro život (pro dospělé - Út)
informace a přihlášky mgr. Červenková

LETNÍ TÁBOR 1. - 16. 7., 17. 7. - 1. 8., 
2. - 17. 8. 1999
Olivětín u Broumova - 16 dní pestrého pro-
gramu v chatičkovém táboře (cena 3400 Kč
zahrnuje dopravu, ubytování, strava, vstupné,
výlety, pedagog. a zdrav. dozor, pojištění)
informace a přihlášky ing. Bendová

DÁLE NA LÉTO PŘIPRAVUJEME
* WESTERNOVÉ MĚSTEČKO 
- Šiklův mlýn u Brna
informace mgr. Červenková
* LÉTO PRAŽSKÝCH DĚTÍ 
- jednodenní akce v Praze
informace K. Němcová

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 DUBEN 1999
Divadelní představení pro děti
10. so 15.00 Dlouhý, Široký a Bystrozra-
ký
ZÁŽITKY Z CEST (cyklus besed a pro-
mítání, začátky v 18.00)
7. st Ekvádor
8. čt Skotsko, Irsko

14. st Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko
21. st Venezuela
28. st Trekking k Everestu
29. čt Vlídné řeky Francie

KONĚ 1. 4. 99 - celodenní výlet na koň-
skou farmu s projížďkou na koních - pro dě-
ti od 7 let

Informace o kulturních pořadech na tel.:
227 83 181, 227 81 257

OTEVŘELI JSME KRÁMEK:
● Originální keramické výrobky
● Knihy pro děti (pohádky, hádanky, oma-

lovánky)

Festival integrace SLUNCE ‘99
II. část

Festival pořádá Společnost přátel divadla
Palác Akropolis a Žižkovská divadelní a hu-
dební agentura za podpory Nadace rozvoje
občanské společnosti z Phare Programu roz-
voje občanské společnosti, Komise EU, MK
ČR a MŠMT ČR. Dubnová část festivalu je
zaměřena na hudbu a tanec. Pro zdravotně
postižené spoluobčany vstup zdarma.

27. 4. úterý
10.00 Romský soubor (ZŠ Havlíčkovo

nám., P-3)
11.00 Taneční soubor Margaretka (Dět-

ský domov, Ústí n. L.)
11.30 Terne čaja, Jagori, Pěvecké duo

(Zvláštní škola Štolcova, Brno)
14.00 Piškoti (Církevní škola P. Pittra, Os-

trava)
15.00 Hudební a taneční vystoupení

(Zvláštní škola Jirkov)
19.30 TOČKOLOTOČ

28. 4. středa 
9.30 Flétnový soubor (ZŠ Chmelnice, P-3)

10.00 Vzpomínky taneční babičky 
- dramaticko taneční pásmo (ZŠ pro
žáky se zbytky sluchu, Výmolova, P-
5)

10.30 Zpěvohra o sv. Jiří a Otvírání
studánek (církevní speciální škola
Don Bosco)

14.00 Rockový koncert (Pomocná škola, P-6)
15.00 Rockový koncert (SOU pro zrakově

postiženou mládež A. Klara)
19.30 IVA BITTOVÁ

29. 4. čtvrtek
9.30 Pěvecké a taneční vystoupení (Spe-

ciální MŠ Holečkova)
10.00 Pěvecké vystoupení 

(ZŠ pro nevidomé J. Ježka)
14.00 Odpoledne humanitárního

sdružení Cit (vystoupí Perneráček,
Teables, Blues Band, Baobab)

19.30 DEBOUT SUR LE ZINC (Francie)

KÚK 
= komplexní údrÏba komunikací

Opět bude ve 3 etapách prováděna kom-
plexní údržba komunikací. Ve stanovených
termínech bude zajištěn také úklid komu-
nikací, pročištění uličních vpustí a vy-
správka lokálních závad povrchů. Pro
zdárný průběh je třeba zajistit uvolnění ulic
od parkujících vozidel, vyčištění chodníků
před zahájením KÚK a úklid prostor kolem
stanovišť popelnic. Uvolnění ulic bude za-
jišťovat TSK osazením dopravních značek
B29 (zákaz stání) s vyznačením dne a ho-
din platnosti. V případě neuposlechnutí
budou vozidla ODTAHOVÁNA!
TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
Pondělí 19. 4., 19. 7., 4. 10. blok č. 1: Hol-
larovo n., Hradecká, Chrudimská, Kouřim-
ská, n. J. z Lobkovic, Písecká, Slezská (Ji-
čínská-Kouřimská), Soběslavská
(Votická-Hollarovo n.), Šrobárova, U Vi-
nohr. nemocnice, U Vinohr. hřbitova,
V Horní Stromce
Úterý 20. 4., 20. 7., 5. 10. blok č. 2: Čá-
slavská, Kolínská, Libická, Nitranská
(Vinohradská-Korunní), Perunova, Řipská
(Vinohradská-Korunní), Slezská (U Vodár-
ny-Jičínská), U Vodárny
Středa 21. 4., 21. 7., 6. 10. blok č. 3: Bara-
nova, Bořivojova (Orlická-Ondříčkova),
Jagellonská (Bořivojova-Radhošťská),
Křišťanova, Lucemburská (Orlická-Jičín-
ská), Orlická, Přemyslovská (Orlická-Ji-
čínská), Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo
n.
Čtvrtek 22. 4., 22. 7., 7. 10. blok č. 4:
Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova-Kube-
líkova), Čajkovského (Ondříčkova-
Kubelíkova), Fibichova, Jagellonská (Mile-
šovská-Bořivojova), Křížkovského,
Laubova, Lucemburská (Milešovská-Boři-
vojova), Milešovská, n. J. z Poděbrad (Mi-
lešovská-Slavíkova a Vinohradská-Slaví-
kova), Ondříčkova (Slavíkova-Bořivojova),
Pospíšilova, Přemyslovská (Milešovská-
Orlická), Slavíkova, Ševčíkova, Škroupovo
n., Velehradská, Zvonařova

Zastupitelé zvolení 
za Unii svobody

v komunálních volbách 1998
Vás srdečně zvou na pracovní

setkání, na kterém jsou připraveni
řešit Vaše konkrétní problémy.
Těšíme se na setkání s Vámi 
každé první pondělí v měsíci 

od 16.30 - 18.00 hodin 
v kanceláři č. 11, 1. patro,

Havlíčkovo nám. 9,  
Praha 3, tel.: 22 11 62 72.

BEZPLATNÉ ODSTAVNÉ
PARKOVIŠTĚ PO DOBU
KOMPLEXNÍ ÚDRŽBY
KOMUNIKACÍ 1999

M.č. Praha 3

Pátek 23. 4., 23. 7.,  8. 10. blok č. 5: Bořivojova (U Rajské zahrady-Kubelíkova), Čajkov-
ského (Kubelíkova-Sladkovského n.), Havelkova, Chvalova, Ježkova, Krásova (Seifertova-
Kubelíkova), Kubelíkova, Lipanská (Bořivojova-Táboritská), Přibyslavská, Sladkovského
n., U Rajské zahrady (Vozová-Havelkova), V. Nejedlého, Vlkova
Pondělí 26. 4., 26. 7., 11. 10. blok č. 6: Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Havlíčkovo
n., Husinecká, Chelčického (Lupáčova-Chlumova), Chlumova (Chelčického-Prokopova),
Jeronýmova, Kostnické n., Krásova (Seifertova-Husinecká), Lipanská (Chelčického-Hav-
líčkovo n.), Lupáčova, Milíčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Rokycanova, Řeho-
řova, Štítného, U Božích bojovníků
Úterý 27. 4., 27. 7., 12. 10. blok č. 7: Basilejské n. (levá strana), Biskupcova (Zelenky Haj-
ského-Želivského), Blahoslavova, Černínova, Domažlická, Hájkova, Jeseniova (Želivského-
Prokopova), Kališnická, Koldínova, Lukášova, Malešická (Basilejské n.-U Stadionu), Na Pa-
rukářce, n. Barikád, Ostromečská, Roháčova, Rokycanova, Sabinova, Tachovské n.,
Tovačovského, U Stadionu, U Zásobní zahrady, Zelenky Hajského, Žerotínova
Středa 28. 4., 28. 7., 13. 10. blok č. 8: Ambrožova, Basilejské n. (pravá strana), Biskupco-
va (Želivského-Jeseniova), Buchovcova, Jeseniova (Želivského-Koněvova), Kunešova,
Loudova, Na Balkáně (Za Žižk. vozovnou-Hraniční), Na Hlídce, Na Vápence (Jeseniova-
Nad Ohradou), Nad Ohradou, Rečkova, Strážní, V Bezpečí, V Domově (Za Žižk. vozo-
vnou-Hraniční), Viklefova, Za Žižk. vozovnou (Jeseniova-Kunešova)
Čtvrtek 29. 4., 29. 7., 14. 10. blok č. 9: Hraniční, K Lučinám, Křivá, Luční, Na Balkáně
(Hraniční-Spojovací), Na Lučinách, Na Vlastním, Na Vrcholu, Nad Lukami, Pod Vrcho-
lem, Šikmá, U Kněžské louky, V Domově (Hraniční-K Lučinám), V Okruží
Pátek 30. 3., 30. 7., 15. 10. blok č. 10: Buková, Habrová, Květinková, Mezi Domky, Na
Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině, Na Vackově, Osiková, Pod Jarovem, Pod Lipami,
Schöfflerova, V Jezerách, V Zahrádkách, Za Vackovem

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