
Mezi vánočními svátky a půstem před Ve-
likonocemi se již od pradávna slavíval
masopust, který s liturgií nemá, po pravdě
řečeno, mnoho společného. Je spíše spo-
jen s předkřesťanskými, tzv. pohanskými
obřady. Lidé si krátkou dobu, která zbýva-
la od Tučného čtvrtka do Popeleční středy,
kdy začíná velikonoční půst, chtěli ještě
na „poslední chvíli“ užít nespoutaného ve-
selí, radostí a něco dobrého pojíst a popít.
Smyslem našeho žižkovského masopustu
je pomoci k dosažení ideálního stavu těla
i duše všem, kteří se této zábavy zúčastní.
O Tučném čtvrtku 11. února proběhla za
nebývalého zájmu médií prezentace této
již známé a vyhledávané akce. Od 12.
února se konala celá řada zábavných pro-
gramů. Kdo si neudělal v neděli čas a ne-
zašel na „Radní vařenici“ do Hospody
u Vystřelenýho oka, tentokrát jistě zalito-
val. Lahůdky jako „Mozkový závitek paní
tajemnice“ nebo „Otlačené koleno radního
pána“ byly prostě výborné, ceny lidové
(od 15 do 60 Kč) a z 9 nabízených jídel si
vybral i ten nejmlsnější jazýček. Jídla byla
připravena za pečlivého dohledu starosty
M. Českého a dalších radních.
Příznivci Jarka Nohavicy zase v pondělí
15. února totálně vyprodali stánek „Cimr-
manů“ - Žižkovské divadlo ve Štítného.
Společně si zazpívali některé jeho dnes už
zlidovělé „šlágry“ a odpustili mu narážky
na Pražáky, které svým milým slezským nářečím občas ironicky pronesl. Z náměstí
Jiřího z Poděbrad se pak v úterý 16. února vydaly do ulic maškary, které jako minu-
le zajistili především žáci Střední uměleckoprůmyslové školy ze Žižkova, v doprovo-
du Bakchuse - Krále Masopustu. Masky byly rozmanité, pobavení vzbudil třeba stat-
ný Superman, mávající praporem Evropské unie, jehož hlavu zdobila klasická
čepička „hadovka“.
Ani pošmourné počasí s občasným sněhem a deštěm neodradilo četné účastníky
z dlouhé poutě našimi ulicemi. Cestou se občerstvovali v několika „osvěžovnách“,

které nestačily tak velkému náporu. Na Havlíčkově náměstí se na příjemném radnič-
ním dvorku ohřáli svařeným vínem, ochutnali jitrnice a jelita, koláčky i preclíky. Na
Kostnické náměstí, kde byla konečná zastávka, dorazil průvod v doprovodu již tra-
dičního „smrťáka“ a kapely Žižkovanky. Kdo došel až tam, mohl ochutnat trochu pe-
čeně z ohně, zalít ji pivem a zatancovat si v dechovkovém rytmu. Kdo byl přízniv-
cem rytmu spíše rockového, zašel si večer do Paláce Akropolis, kde byl koncertem
Českomoravské hudební společnosti letošní masopust ukončen.

Text E. Horníčková a S. Peričová
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ÎiÏkovské masopustní veselí jiÏ po‰esté

Století jubilanti mezi námi
V loňském roce se v plném zdraví dožily sta let paní Žofie Pařízková a Františka Fre-
undová, letos v lednu poblahopřál vše nejlepší ke stým narozeninám starosta Milan Čes-
ký hned dvěma jubilantům - panu Antonínu Jelínkovi a paní Marii Dvořáčkové. Při této
slavnostní příležitosti také pracovnice Pražské správy soc. zabezpečení Božena Svobodo-
vá osobně předala oběma oslavencům gratulační dopis spolu s výměrem o zvýšení důcho-
du. Radniční noviny, i když opožděně, s radostí poblahopřály také.
Pražský rodák pan Antonín Jelínek (v Praze 3 žije od roku 1962) si i přes drobné zdravotní
potíže dodnes uchoval veselou mysl a lásku k lidem. Před setkáním se mnou se nejprve
„hodil do gala“, navlékl si snubní prsten, který nosí již přes 44 let, a potom si zavzpomínal
na chvíle smutné i příjemné. K těm ošklivým patří autonehoda, při níž jako mladý utrpěl
těžké poranění hlavy. Naopak s láskou vzpomíná na vládu Františka Josefa I. a za nejkrás-
nější prožitek označil oslavu svých stých narozenin, protože ho navštívil sám pan starosta,
novináři a mnoho dalších milých lidí. S úsměvem také vyslovuje své největší životní přání:
„Abych chytil aspoň ty tři století!“
Paní Marie Dvořáčková se na Jarov přivdala ze Slovenska. Narodila se ve Staré Ľubovni,

vyrůstala ve Vyšných Ružbachách, kde jsou i dnes vyhledávané lázně. Na slovenštinu
a maďarštinu, kterou se učila v Košicích, si již moc nevzpomíná. Vždyť 80 let, které strá-
vila v Praze, je moc dlouhá doba. Na své rodiště však dodnes nezapomněla. Pracovala tam
na rodinném statku a pomáhala rodičům s hospodářstvím. Nejšťastnějším dnem je pro ni
stále ten svatební. Následující roky v Praze nebyly nijak jednoduché. Například byl pro-
blém s bydlením. Malý rodinný domek na Jarově bylo nutné pro později čtyřčlennou rodi-
nu přestavět. Manžel byl jako odborný pracovník zaměstnán ve Vysočanech u firmy Auer,
která vyráběla tzv. Auerovy punčošky z keramických vláken pro plynové lampy domácí
i pouliční. (Na jejich přívětivé světlo v tehdejších ulicích si mnozí z nás jistě pamatují.)
A jaké je oblíbené jídlo či nápoj křehoučké stoleté paní Dvořáčkové? Na to se směje:
„Nemám zuby, snad ani dásně, tak především houska a kafe. Grilované kuře, to je však
pochoutka! K doktorovi nechodím a za nejúčinnější lék považuji bílé víno, a to i svařené.“
Paní Dvořáčková si ráda vyjde na sluníčko a posadí se do zahrádky, o kterou ještě nedáv-
no s láskou pečovala.

Eva Horníčková, foto J. Dostál

SKM: 
JAK TO VIDÍ NÁJEMNÍCI
Jsou instituce, které jsou tradičně nepo-
pulární. Vedle berňáku, lapáku či pasťá-
ku k nim vždy patřil i byťák neboli ópé-
béhá. To je ten podnik, který za to může,
když vám kape kohoutek, když se málo
topí, když sousedův pes počůral chodbu.
Na Praze 3 byl OPBH, později Bytový
podnik, s. p., před třemi lety rozhodnu-
tím Obvodního zastupitelstva zrušen
a zároveň byla založena akciová společ-
nost Správa komunálního majetku
Praha 3. Společnost je ve stoprocentním
vlastnictví Městské části Praha 3. Trpěli-
vý čtenář - nájemník, který dočetl až
k tomuto místu, si teď řekne: no a? Změ-
nilo se něco? Tato otázka je oprávněná.
Podobné otázky si klade i vedení SKM
Praha 3 a. s. Změnil se způsob správy
obecních domů? Změnil se postoj veřej-
nosti k byťáku ? Agentura PUB a.s. pro-
vedla v loňském roce anonymní anketu
mezi nájemníky náhodně vytipovaných
domů na Praze 3. Jednalo se o 30 domů
ve vlastnictví městské části a 10 domů
soukromých vlastníků o celkovém počtu
177 bytů. Některá fakta zjištěná anketou
stojí za zmínku.
Pozoruhodné je už samotné zjištění, ko-
lik lidí připadá na jednu bytovou jednot-
ku. V hodnocených obecních bytech je
to 1,93, v soukromých 1,76. Zdá se tedy,
že s bytovou krizí to není tak hrozné. Na
otázku, zda je pro nájemníka výhodnější
bydlet v domě ve správě SKM, odpově-
dělo kladně 46 % respondentů, záporně
13 %, nevědělo 41 %. Odpovědi nájem-
níků v obecních a soukromých domech
se nelišily. Úroveň péče, kterou jejich
domu věnuje SKM, hodnotili dotázaní
jako ve škole, známkami 1 až 5. Znám-
kou 1-3 ohodnotilo tuto péči 60 % dota-
zovaných, pětku dostala SKM od 26 %
respondentů. 89 % občanů kladně hod-
notilo přechod vytápění z tuhých paliv
na plyn, který SKM zabezpečovala v po-
sledních třech letech. Pouhých 13 % do-
tázaných vědělo, že Městská část Praha
3 prostřednictvím SKM investovala v r.
1997 do obnovy bytového fondu 123
297 000 Kč. Zde se ukazuje, že radnice
i SKM informují nedostatečně veřejnost
i o jednoznačně pozitivních faktech. To
platí i v případě projektu půdních násta-
veb, který se již začal realizovat
a o němž vědělo jen 21 % dotázaných
v obecních domech a necelých 14 %
v domech soukromých vlastníků. Vý-
sledky ankety jsou pro vedení i pracov-
níky SKM povzbuzením, ale také závaz-
kem. Poznatky z ankety jsou také
výzvou, aby vedení SKM více informo-
valo veřejnost o svých problémech i ús-
pěších. -ave-

Paní Marie Dvořáčková (uprostřed) s oběma dcerami

Paní Jelínková a oslavenec Antonín Jelínek se starostou M. Českým při slavnostním přípitku

Starosta Městské části Praha 3 
děkuje hlavním partnerům 

VI. Žižkovského masopustu:
Raiffeisen stavební spořitelně, 

MARC-SA Building Systems, A.S.M.
Dále děkuje firmám: 
Pražská plynárenská, a.s., 

Knížecí pivovar Lobkowicz, 
Sefimota stavební a.s., 

Pivovar Radegast, a.s. Nošovice, 
IPB Pojišťovna, a.s., Auto Jarov, 
Gesto Computers, STEP, s.r.o., 

Rádio Zlatá Praha, Tiskárna Flora, 
ETA-VELO a.s., Belcomp, s.r.o., Ma-

tinka VSV - Hausner, 
Střední odborné učiliště Tábor,

Likérka Mutěnice.

Foto J. Zavřel 
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Okruh A termín přistavení

1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 1. 3., 29. 3.

2. Soběslavská/Hollarovo nám. 8. 3.

3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 15. 3.

4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru)22. 3.

Okruh B termín přistavení

5. Kostnické náměstí/Blahníkova1. 3., 29. 3.

6. Tachovské náměstí (u tunelu) 8. 3.

7. Táboritská - zadní trakt/roh Baranova 15. 3.

8. Bořivojova/Víta Nejedlého 22. 3.

Okruh C termín přistavení

9. Náměstí Barikád 1. 3., 29. 3.

10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 8. 3.

11. Loudova/Koněvova 15. 3.

12. V Zahrádkách/Květinková 22. 3.

Okruh D termín přistavení

13. Na Vrcholu/V Domově 1. 3., 29. 3.

14. Koněvova/V Jezerách 8. 3.

15. Buková č. 18-20 15. 3.

16. Křivá 15 - vedle domu 22. 3.

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 - B¤EZEN

Obvodní rada 
ze dne 27. 1. 1999
schválila
● kupní smlouvu na převod pozemku č.
1082 v k.ú. Žižkov
● úhradu nákladů na svoz a zneškodnění
komunálního odpadu v domech, jejichž
majitelem je M. č. Praha 3 a jejichž sprá-
vou je pověřena SKM Praha 3, a.s. za ob-
dobí 07 - 12/98 z účtu VHČ M. č. Praha 3 -
bytové hospodářství
vzala na vědomí
● žádost o finanční příspěvek M. č. Praha 3
Žižkovské divadelní a hudební agentuře na
umělecký provoz divadla Paláce Akropolis
ve výši 1 600 000 na rok 1999 a souhlasí
s tímto příspěvkem
● tyto volné nebytové prostory: Baranova
13/1832 - 72,00 m2, Táboritská 0/580 -
10,00 m2 (garáž. stání), Malešická 19/1822
- 28,70 m2, Bořivojova 78/742 - 45,00 m2,
Bořivojova 47/1178 - 25,00 m2 a postupuje
tyto prostory komisi obchodu a služeb
k přidělení ve výběrovém řízení
● návrh finanční komise k postupu zpraco-
vání jednotlivých etap rozpočtu M. č. Pra-
ha 3
doporučila
● Obv. zastupitelstvu M. č. Praha 3 schválit
záměr prodeje id. 1/3 bytového domu čp.
1058 s pozemkem č. 1041, Bořivojova 36,
k.ú. Žižkov spoluvlastníkovi
jmenovala
● Mgr. E. Novákovou členkou zdravotní
a sociální komise OR M. č. Praha 3

ze dne 10. 2. 1999
souhlasila
● s výzvami na veřejné zakázky na rekon-
strukce systémů ústředního vytápění ZŠ
nám. Barikád a ZŠ nám. J. z Poděbrad, na
rekonstrukci elektroinstalace v Gymnáziu
Pražačka, na rekonstrukci tělocvičny ZŠ
Vlkova a se jmenováním komisí pro po-
souzení a hodnocení nabídek
● s návrhem místopisné komise Magistrátu
hl. m. Prahy na pojmenování ulice, která
bude probíhat rovnoběžně s ulicí Na Mo-
křině a spojovat ulice Pod Lipami a Na
Vackově na Plavínová
● s užíváním znaku města Žižkov Obv. vo-
jenskou správou Praha 3
● s výzvou na veřejnou zakázku na rekon-
strukci sytému ústředního vytápění, úpra-
vu výměníkové stanice a rekonstrukci roz-
vodů zdravotně technické instalace vč.
rekonstrukce hygienického zařízení v ZŠ
Chmelnice a se jmenováním komise pro
posouzení a hodnocení nabídek
● s poskytnutím zpětného čerpání bytovým
družstvům z fondu podporu údržby privati-
zovaných obytných domů
● se zápisem Aleny Šeredové, vicemiss ČR

pro rok 1998, do Knihy cti Městské části
Praha 3 za „Propagaci Prahy 3 ve světě“
schválila
● návrh přísedících pro  Obvodní soud
M. č. Praha 3
vzala na vědomí
● doporučení správní rady Fondu obnovy
na poskytnutí návratných půjček pro opra-
vy a rekonstrukce domů na území M. č.
Praha 3
● rozdělení příspěvků správní radou sociál-
ního fondu těmto organizacím: Středisko
pro poradenství a sociální rehabilitaci
(Sdružení zdravotně postižených), Zákl.
organizace TP1 a TP3 Svazu tělesně posti-
žených, Armáda spásy, Svaz diabetiků
v ČR (obvodní organizace Praha 3), Sjed-
nocená organizace nevidomých a slabozra-
kých (oblastní pobočka Praha 3) a doporu-
čuje Obv. zastupitelstvu příspěvky schválit
● stanovisko bytové komise OR M. č. Pra-
ha 3 k návrhu prioritního přidělování bytů
v majetku M. č. Praha 3 z důvodu celo-
městského zájmu Městské policii a Policii
ČR s tím, že nájemní smlouvy budou uza-
vřeny na dobu určitou (dobu pracovního
poměru nájemce)
● že veškerá usnesení Obv. rady M. č. Pra-
ha 3 týkající se architektonické soutěže na
návrh adaptace Žižkovského divadla
J. Cimrmana byla splněna, stejně tak i úko-
ly Obv. rady M. č. Praha 3 k uzavření celé
soutěže. Současný stav divadla a jeho tech-
nického zařízení není v kritickém stavu.
● že počet obyvatel s trvalým pobytem na
Praze 3 byl k 1. 1. 1998 76 966 osob
● doporučení komise obchodu a služeb
Obv. rady M. č. Praha 3 stanovit pro navý-
šení nájemného v nebytových prostorách
určených k podnikání na rok 1999 inflační
koeficient jedna
doporučila Obv. zastupitelstvu M. č.
Praha 3
● schválit koupi pozemků č. 1634/1,
1634/2 a 1634/3, Jičínská 33, k.ú. Žižkov
● schválit bezúplatný převod pozemku č.
4224/1, Parukářka, k.ú. Žižkov z IPB Real,
s.r.o. na obec hl. m. Praha - M. č. Praha 3
● schválit žádost M. č. Praha 3 o přechod
věcí z majetku ČR (Bytového podniku
v Praze 3 v likvidaci) do vlastnictví hl. m.
Prahy - M. č. Praha 3
jmenovala
● pana P. Kallistu členem komise životního
prostředí
zrušila
● v souladu se zadávacími podmínkami ve-
řejnou soutěž na úklid a likvidaci psích ex-
krementů z důvodu uplynutí doby, po kte-
rou byli uchazeči vázáni svou nabídkou

Otázka pro ... Margitu Lakato‰ovou

Jaká je konkrétní náplň vaší práce?
Pracuji v Městské části Praha 3 na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví jako sociální poradce pro národnostní menšiny.
Naše oddělení sociální prevence se skládá z agendy sociálního
kurátora, protidrogového koordinátora a poradce pro národnost-
ní menšiny. Vzhledem k tomu, že na území Prahy 3 žije velká
národnostní menšina - Romové, tak je má pomoc věnována prá-
vě jim. Velká část mé práce souvisí s pomocí při vyřizování čes-
kého státního občanství a trvalého pobytu pro cizince. Spolu-
pracujeme s nadacemi, které poskytují stipendia pro studující
romské děti, a s charitativními organizacemi na území hl. m.
Prahy. Další důležitá spolupráce probíhá s právní poradnou pro-
vozovanou Městským centrem sociálních služeb a prevence se
sídlem Učňovská 1, Praha 9. Poradna klientům poskytuje

ZDARMA na naše doporučení právní poradenství a základní právní úkony. Dále ve spolu-
práci s Občanským sdružením - R - Mosty a Centrem pro vyjednávání a řešení konfliktů na-
bízíme jednotlivým školám tematické besedy týkající se rasismu a výchovy k toleranci.

ZA JAROSLAVEM FOGLAREM
Stovky lidí se přišly v úterý 2. února rozloučit s legendárním spisovatelem a skaut-
ským vůdcem Jaroslavem Foglarem do strašnického krematoria. Mezi řečníky, kteří
vystoupili se svým projevem, byl i starosta M. č. Praha 3 Milan Český:
„Svět klukovských dobrodružství, svět knížek Jaroslava Foglara, okouzloval nás, žižkov-
ské kluky již od malička a má pro nás své kouzlo i mravní poselství dodnes. Jaroslav Fog-
lar se přistěhoval na Žižkov do Křišťanovy ulice koncem sedmdesátých let ze sousedních
Vinohrad, kde prožil větší část života. Přestěhoval se sem se svojí maminkou, která se dí-
ky jeho oddané synovské péči dožila požehnaného věku 102 let. Jednomu z mých před-
chůdců ve funkci starosty se dostalo cti blahopřát této úctyhodné ženě ke stým narozeni-
nám. Po vítězství nových společenských poměrů, kdy bylo rehabilitováno Foglarovo dílo,
byl Jaroslav Foglar první významnou osobností, zapsanou do Knihy cti Městské části
Praha 3.
Milý  Jestřábe, tvůj Žižkov na tebe nezapomene!“

Není snad nikoho, kdo by neznal Foglarovy slavné Rychlé šípy, Hochy od Bobří řeky
a další knihy, kterých napsal pro děti a mládež téměř tři desítky. Pracoval také jako redak-
tor předválečného dětského časopisu Mladý hlasatel, po válce pak časopisu Vpřed. A sa-
mozřejmě byl jednou z nejvýznamnějších osobností našeho skautingu. Ohlas veřejnosti
na jeho díla a skautskou činnost byl vždy příznivý, méně již se mu dostávalo pochopení
od vedoucích činitelů státu - nejprve mu jeho aktivity byly zakázány nacisty v roce 1940,
po válce mu zase nebyl nakloněn komunistický režim. Jeho knihy nebyly vydávány od
padesátých let až do roku 1968, kdy se napětí poněkud uvolnilo. Ne nadlouho - v době
normalizace byl Foglar opět zakázán. Teprve po roce 1989 se mu dostalo zaslouženého
uznání. Text B. Orlíková, foto M. Häckl

Nástavby bytov˘ch domÛ Kune‰ova
M. č. Praha 3 se rozhodla realizovat projekt Nástavby bytových domů Kunešova 2 - 18
(usnesení Obvodní rady č. 374 ze dne 19. 11. 1997). Panelové domy v Kunešově ulici,
postavené v polovině 70. let, byly ve značně zchátralém stavu. Hlavně havarijní stav plo-
ché střechy bylo nutno rychle řešit. V souvislosti s dalšími nutnými opravami se M. č.
Praha 3 rozhodla pro komplexní řešení: zateplení domů, přístavbu výtahů, vyzdění by-
tových jader a střešní nástavbu.
Finanční krytí bylo zajištěno z dotace České energetické agentury (ČEA) na podporu
úspor energie, z půjčky fondu obnovy bytového fondu MÚ HMP a půjčky z fondu obno-
vy M. č. Praha 3 (finanční krytí uvedené v MF Dnes 2. 2. 1999 bylo uvedeno chybně).
Zateplení jistě ocení všichni obyvatelé domu, protože úspora bude velmi znatelná. Výta-
hy uvítají zvláště ti starší z nás a nakupující mámy s plnými taškami. Přednosti interiéru,
který se zkvalitnil vyzděním bytových jader, nemusím zdůrazňovat. V nástavbách navíc
vzniklo za velmi krátkou dobu (květen 1998 až leden 1999) 23 kvalitních bytů o růz-
ných velikostech: od čtyřpokojových (106 m2) až po jednopokojové (43 m2). Všechny
jsou vybaveny kobercovou krytinou a kuchyňskou linkou.

Obvodní  rada M.  č. Praha  3 rozhodla,  aby tyto nově vybudované byty v nástavbách
byly prodány ve  veřejném výběrovém řízení těm zájemcům,  kteří nabídnou  nejvyšší
částku  za m2 bytové plochy (výběrového  řízení se budou  moci účastnit  občané  ČR
starší 18 let).  Byty jsou  ve velmi  kvalitní a atraktivní lokalitě.
Díky  tomuto rozhodnutí  bude M.  č. Praha  3 schopná  dále už ze svých vlastních zdrojů
a možných dotací na úpravy panelové výstavby realizovat  další  akce  tohoto  charakteru,
tzn. výstavbu tolik potřebných  bytů  ve  střešních  nástavbách  (volnými pozemky pro by-
tovou výstavbu M. č. Praha 3 bohužel nedisponuje).
Celá záležitost je ve fázi Obvodní radou přijatého záměru prodeje. Nutný souhlas Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy (ZHMP) se záměrem a následné projednání v Obvodním zastupitel-
stvu M. č. Praha 3 a poté znovu v ZHMP (to jsou procesní kroky, které je nutné absolvo-
vat a které bohužel nebylo možné učinit před kolaudací stavby), zápis jednotlivých bytů
do Katastru nemovitostí a další náležitosti dle zák. č. 72/94 Sb., odsouvá faktický prodej
bytů do letních měsíců tohoto roku.
Občané budou informováni v Radničních novinách a denících s celostátní působností.

Milena Kozumplíková, zástupkyně starosty

NOVÁ CENA vodného a stoãného
Vyšší cena 29,95 Kč/m3 platí od 1. 2. 99 (zvýšení oproti roku 1998 je 14,35 %). Dle sdě-
lení Pražských vodovodů a kanalizací je toto zvýšení pouze kompromisem mezi potřeba-
mi investic do rekonstrukce a oprav vodovodní a kanalizační sítě a mezi sociální únosnos-
tí dopadu zvýšení cen. Převážná část získaných financí se vynaloží na obnovu obou sítí,
které jsou již velmi zastaralé - část pochází ještě z 19. století. V některých oblastech jsou
dosud v provozu potrubí z nevyhovujících materiálů, pokládaná po 2. světové válce. Na-
výšení ceny je také důsledkem nárůstu nákladů na výrobu a rozvod pitné vody v potřeb-
ném množství a kvalitě a na odkanalizování a vyčištění odpadních vod. -red-

INFORMACE

Zápis dûtí do jeslí
ve věku od 1 - 3 let v M. č. Praha 3, Ro-
háčova 40, se bude konat 17. 3. u vrchní
sestry jeslí, paní Marie Schmidtové, od
8 do 16 h, tel. 644 17 29. Jesle jsou ve
výukových programech zaměřeny na
nácvik dovedností, vedení k samostat-
nosti, harmonický rozvoj duševních
a tělesných schopností - např. výuka

angličtiny, jóga, otužování, mini základy
silničního provozu apod. 

Při zápisu je možné si jednotlivá
oddělení prohlédnout.

Z důvodu ZRUŠENÍ STANICE Měst-
ské policie, Krásova 8, P-3 

se mohou občané obracet na telefonní
čísla: 61 21 61 63 a 67 31 27 28.

●

ZŠ Jeseniova 96, P-3 oznamuje
ZMĚNU telefonních čísel. 

Kancelář školy 22 72 04 97, ředitelna
22 72 21 90, školní jídelna 22 72 04 65.

●

DDM v Praze 3, Na Balkáně 100 zve
všechny děti s maskami a jejich rodiče
na VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 27. 2. (soutěže, tance, obří

mýdlové bubliny), vstupné 40 Kč. Dále
zve na Velkou cenu Žižkova - VELKÝ

TURNAJ V ABALONE - 28. 2. 
pro všechny školou povinné. 

Startovné 30 Kč.
●

U příležitosti dvoustého VÝROČÍ
NAROZENÍ F. L. Čelakovského 

pořádá spolek Svatobor 5. 3. od 16 h
vzpomínkovou slavnost u hrobu básní-

ka na III. hřbitově na Olšanech. Jeho
význam připomenou Dr. B. Musil

a Dr. L. Neckářová, CSc. Spolek Svato-
bor srdečně zve k účasti - nejlepší pří-
stup je od kostela sv. Rocha na Olšan-

ském nám.( tram 5, 9, 26), kde 
15 minut před zahájením počkají na

účastníky zástupci Svatoboru.
●

Pražští TAMBURAŠI zvou na
hudební odpoledne 6. 3. ve 14.30 h

v Ženských domovech KD 
na Smíchově (metro B, stanice Anděl).
Zahrají koncertní a populární skladby,

diriguje ing. Č. Šteffek.
●

OBCHODNÍ AKADEMIE, Heroldovy
sady 1, P-10, pořádá ve čtvrtek 

18. 3. od 20 h maturitní ples v Lucer-
ně. Informace v sekretariátu 

tel. 71 74 23 13.
●

Country & western skupina
TAXMENI, složená většinou 

ze samých Žižkováků, křtí nové CD
„Desperádos“ 22. 3. ve 20 h
v divadle J. Grossmanna. 
Kmotrem bude M. Šimek.

●

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
zve na besedu o fotbalovém klubu

Viktoria Žižkov, která se koná 
23. 3. od 16 h v Sabinově 3, P-3.

●

Zelená linka ZDARMA.
Pražské služby a.s. zřizují zelenou 

telefonní linku č. 0800/ 123 123, která
zlepší komunikaci s občany. Můžete 
na ni zdarma volat dotazy týkající se
Pražských služeb (svoz a likvidace 
odpadu, činnost spalovny, životní 
prostředí apod.). Po vyhodnocení 
obdržíte písemnou či telefonickou 

odpověď. Nejčastější dotazy a odpovědi
budou zveřejňovány v RN.

●

Školní SPORTOVNÍ KLUB Lobkowicz,
nám. J. z Lobkovic 22, P-3 nabízí volná
místa na 2. pol. škol. roku v kroužcích

stolního tenisu, sport. gymnastiky, 
přehazované, fotbalu, vybíjené, jógy

a lidového tance dětem ve věku 9 - 15
let a volná místa v zájezdu do Dolomit

o jarních prázdninách (15.-21.3.) pro ro-
diče a děti. Tel. 673 10 706, 644 17 23.

OKÉNKO PRO SENIORY
SVAZ DŮCHODCŮ ČR v P-3 
zve všechny členy a příznivce na

Josefskou zábavu s tombolou, která 
se koná v úterý 16. 3. od 14 do 17 h

ve velkém sále SOU (tram. 1, 9 a 16).
Výdej vstupenek v Klubu důchodců,

Hořanská 2 (Biskupcova 60) 
vždy v pondělí od 14 do 16 h.

sociální poradkyni pro národnostní menšiny

Jaroslav Foglar ve svém žižkovském bytě v roce 1994

Foto B. Orlíková
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Narodil jsem se v roce 1910 ještě za
císaře pána ve Vídni. Odmalička jsem
se učil i německy a to se mi později
velmi hodilo. Neměli jsme žádnou
evangelickou českou literaturu
a všechno se muselo studovat z cizích
jazyků. V mých 8 letech jsme se po
válce stěhovali do Prahy, kde jsem
chodil na reálku na Jiřího náměstí.
Farář Bedřich Jerie tam učil nábožen-
ství a tak nás dovedl nadchnout, že
z mého ročníku hned 5 se hlásilo ke
službě v církvi.
Po studiu jsem se začal připravoval na
doktorát. Profesor Daněk mi určil té-
ma Haruspicium ve Starém zákoně.
(Haruspicium je věštění z drobů zví-
řat, zvláště z jater.) Byla to velmi zají-
mavá práce.
Po studiu ve Francii jsem šel v roce
1934 sloužit na Vinohrady. Tam jsem
byl dva roky, pak jsem odešel už jako
farář do Domažlic. Měl jsem na sta-
rosti 152 obcí, které jsem objížděl
v horském terénu pouze na kole.
V roce 1938 přišly pohnuté doby -
Němci začali obsazovat Chodsko.
V Domažlicích lidé klečeli na dlažbě,
plakali a zvony zvonily jako o pohřbu. Tehdy jsem se zapojil do
odboje. Jako farář jsem mohl pomáhat, protože jsem měl propust-
ku do zabraného území. Bohužel gestapo objevilo seznam lidí za-
pojených do odboje a už jsme v tom lítali. Od května 1940 až do
konce války jsem byl ve vazbě, seděl jsem na více než 20 místech.
Nakonec mě strčili do koncentráku - přes Terezín a Buchenwald
jsem se dostal spolu s jinými faráři v lednu 1945 do Dachau. Bylo
nás tam skoro půldruhého tisíce a skoro tolik z nás přišlo o život.
Na tyfus umíralo kolem stovky vězňů denně, do osvobození jich
zemřelo celkem 14 tisíc. I já jsem se nakazil, měl jsem 42° horeč-
ky, ale přežil jsem to. Koncem dubna nás osvobodili Američané.
Našli 36 tisíc živých vězňů a mrtvých nepohřbených 5 tisíc. Jak
jsme byli překvapeni, když se na ochozu nad branou objevil něja-
ký Američan. Byl to vojenský duchovní, špatně německy nás oslo-
vil: Jste svobodní. Chcete poděkovat Bohu? Kdyby mezi nás padla
bomba, tak to nemohlo zapůsobit víc. Ve všech možných jazycích
jako v babylonském zmatení jsme volali: ja, si, da, ano. Plakali
jsme všichni.
Když mě přivezli domů, zjistil jsem, že z mé rodiny není nikdo na
živu. Nedaleko od nás, v ulici Na Balkáně, měli Němci velitelství,
které letecky zničili. Měli však ještě jednu zásobní bombu a tu
shodili na náš domek. Mezitím přijeli z Domažlic moji farníci. Če-
kali na mne celých těch 5 let a odmítali volit nového faráře. K 50.
výročí osvobození v roce 1995 jsem od města dostal titul „Čestný

občan Domažlic“. S manželkou jsme
tam oslavili také zlatou svatbu.
A dnes je nás místo dvou už 12, z to-
ho dva pravnuci - školáci.
Když hned po válce zemřel prof. Da-
něk, povolali mě z Domažlic, kde
jsem opět sloužil, abych suploval na
fakultě hebrejštinu.Byl jsem v církvi
totiž jediný, kdo měl doktorát ze se-
mitských jazyků a ze Starého zákona.
V roce 1977 mě ministerstvo kultury
z fakulty vyhodilo - zastal jsem se
studenta, kterého páni vojáci omylem
vytáhli ze studia a on odmítl nastoupit
vojenskou službu. V té době jsem do-
končoval překlad BIBLE - Starého
zákona. Původně měla vyjít v rámci
UNESCO ke 400. výročí Kralické
bible, ministr Klusák to však zrušil.
Ovšem vrchní cenzor - ředitel Ústř.
církevního nakladatelství K. Knob-
loch to naštěstí nevzal na vědomí
a zajistil papír, tiskárnu a povolení
k tisku. První vydání 100 000 výtisků
bylo hned v roce 1979 rozebráno. No-
vé vydání nemohlo vyjít u nás. Posla-
li jsme bibli do Stuttgartu, tam ji pře-
dali k vytištění do Holandska a nám

poslali darem dalších 100 tisíc ks. Na překladu bible jsme praco-
vali už od roku 1961. Současně jsme připravovali „Výklady ke
Starému zákonu“, což je první komentářová řada ke Starému zá-
konu v našich dějinách. Vyšla ve 14 svazcích, ty se rozebraly v tu
ránu. Kalich začal vydávat další vydání ve 4 svazcích - jako první
Knihy Mojžíšovy, další svazky pak vydali karmelitáni - Knihy his-
torické, Knihy naučné a Knihy prorocké. Jako 5. svazek jsem vy-
pracoval komentář k Apokryfům.
Do minulého roku jsem ještě kázal - naposledy to bylo v adventu
v roce 1998 v Dobříši a přednášel v církvi i mimo církev. Teď jsem
si dovolil poležet také měsíc v nemocnici, to jsem dřív nedělával...
Z dalších prací profesora M. Biče: 
Palestina od pravěku ke křesťanství s vlastními ilustracemi
(r. 1948-1950), Poklad v Judské poušti - o Kumránských svitcích
od Mrtvého moře (1960). (Tato kniha zprvu nebyla povolena, pro-
tože současně o svitcích psal v Leningradě akademik Amusin.
Měl dokázat, že Ježíš neexistoval, ovšem byla z toho pouze obrov-
ská mezinárodní ostuda.), Stopami dávných věků - Mezi Nilem
a Tigridem (1979), Ze světa Starého zákona (1986-1989), Při ře-
kách Babylonských - Od Arménie k Perskému zálivu (1990),
V zemi sfing a pyramid - Od faraónů k prorokovi (1993) aj.
Za rok oslaví profesor Bič „kulatiny“ - devadesáté narozeniny.
Pokud se sejdeme všichni ve zdraví, rádi se s ním opět na strán-
kách RN setkáme! Text a foto S. Peričová

Organizátor festivalu
Nekonvenční žižkovský
podzim pan Jiří Hošek 
se nám přišel pochlubit 

do redakce - koncert
„Kdyby tisíc violoncell“,

který proběhl v počtu 
155 violoncellistů 

20. září 1998 na náměstí
Jiřího z Poděbrad, byl 

zapsán agenturou 
Dobrý den jako 

ČESKÝ REKORD!

Jihoãeské krajiny v ATRIU
Na další zajímavé výstavě, která probíhá v koncertní a výstavní sí-
ni Atrium do 28. 2. 1999, se můžete seznámit s obrazy Jana DO-
LEČKA. Autor vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické
fakultě UK, od studií pracuje v malírně Národního divadla a má
za sebou řadu významných realizací. Je členem profesionálních
svazů umělců a účastnil se mnoha výstav. V současné době žije
napůl v Praze a napůl v Lužnici u Třeboně - natolik ho upoutal ži-
vot v jižních Čechách.
Působivé krajiny na plátnech tohoto autora vás jistě zaujmou svou
bezprostředností, upřímností a pozitivní náladou. Jihočeská příro-
da, kultura i lidé jsou zřejmou inspirací jeho děl.
Na vernisáži ve středu 3. února se dokonce foyer Atria díky auto-
rovým dekoracím proměnilo v jihočeskou hospodu, kde se po
slavnostním  otevření  výstavy   podávalo  občerstvení  a točilo
Třeboňské pivo. Text B. Orlíková

Vzpomínka na poslední devítku
V sobotu 16. ledna 1999 uspořádal Klub přátel MHD ve spoluprá-
ci s Dopravními podniky vzpomínkovou jízdu k 25. výročí ukon-
čení provozu starých tramvajových souprav na lince č. 9 (poslední
stará devítka vyjela za účasti členů KP MHD a zaměstanců motol-
ské vozovny na svoji trasu 13. ledna 1974).

Tentokrát se vyjíždělo od střešovické vozovny po trase Hradčan-
ská - Chotkova - Malostranská - Malostranské nám. až na Újezd,
odkud cesta vedla k motolské vozovně. Z Motola se jelo po nyněj-
ší trase devítky na Vápenku, dokonce dvakrát - druhé kolo bylo
i pro veřejnost. Nebylo bohužel v naší moci absolvovat původní
trasu linky č. 9, protože úsek Perštýn - Můstek - Příkopy - Hy-
bernská - Husitská je již řadu let bez tramvajového provozu. Ce-
lou akci natáčela i Česká televize a ve vlečném voze „KRASIN“
se svezli i novináři. Stará souprava jela před novou devítkou, tak-
že se cestující mohli rozhodnout, kterou ze souprav pojedou. Té-
měř všichni dávali přednost nástupu do staré tramvaje - ta se ale
bohužel musela vrátit zpět do střešovické vozovny.

Petr Pany, člen Klubu přátel MHD

Proã jiÏ není v provozu
bazén v hotelu Ol‰anka?

Na odpověď jsme se v lednu zeptali pana Jakuba Pileckého, ředi-
tele Správy služeb odborů s. r. o.: Za léta svého provozu sportovní
centrum hotelu Olšanka přirozeně zastaralo a již neodpovídalo
zvýšeným nárokům zákazníků. Koncem roku 1996 byla proto plá-
nována jeho rekonstrukce a modernizace. V roce 1997 byla spor-
tovní část hotelu dána do podnájmu společnosti, která úpravy pro-
vede a bude také „nový“ areál provozovat.
V průběhu stavebního řízení - od června 1998 se nájemci i podná-
jemce dostali do svízelné situace, protože vlastník hotelu přehod-
notil své záměry a v době schvalování - začátkem září 1998 sdělil
své negativní stanovisko k rekonstrukci.
V současné době probíhají složitá jednání mezi provozovatelem
(nájemcem) hotelu a podnájemcem k dořešení celé záležitosti. Za-
tím tedy nemůžeme sdělit žádný závazný termín zahájení provozu
sportovního areálu, který je bohužel stále ve stavu, v jakém se na-
cházel před začátkem celého problému.      -red-

Ol‰any - ostrov klidu a umûní
Jan Palach

1948 - 1969
S překvapením jistě řada z nás sle-
dovala televizní anketu, ve které
tázaní - většinou mladí lidé - nevě-
děli, kdo byl Jan Palach a proč je
jeho jméno zapsáno tak bolestně
v dějinách naší země. A možná ani
vy nevíte, že jeho ostatky jsou ulo-
ženy na Olšanských hřbitovech.

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948
ve Všetatech. Po dvou letech studia
ekonomie přestoupil na Filozofickou
fakultu UK. Krátce poté - 16. 1. 1969
se na Václavském náměstí upálil.
Svým činem chtěl probudit národ trpně
snášející pokračující normalizaci, roz-
bít hlubokou morální depresi, která do-
lehla na českou veřejnost. Jeho bezpro-
střední „nenásledované a zbytečné“
hrdinství rozpoutalo o 20 let později
události, které přispěly ke změně poli-
tického systému. V předvečer 20. vý-
ročí Palachovy oběti chtěli zástupci
opozičních iniciativ uspořádat pietní
akt - ten byl samozřejmě zakázán a 25
zástupců opozice bylo v den manifes-
tace zatčeno. Uskutečnil se však příští
den a po něm následovala řada demon-
strací. Do 20. ledna bylo zadrženo více
než 600 osob, mnoho jich bylo zraně-
no a stovky dalších lidí byly vyváženy
za Prahu do mrazivé noci.
„Palachův týden“ připravil půdu udá-
lostem, které o 10 měsíců později vy-
ústily v „sametovou revoluci“. V roce
1991 byl Palachovi in memoriam udě-
len řád T. G. Masaryka. K letošnímu
30. výročí úmrtí odhalil prezident Vác-
lav Havel jeho bustu ve všetatské zá-
kladní škole, na Olšanských hřbito-
vech položil zase na Palachův hrob
květiny mj. i náš starosta Milan Český.

Jak vlastně probíhaly události od onoho 16. ledna 1969?
Odpoledne projížděla kolem Národního muzea tramvaj č. 7. Jeden cestující si všiml mla-
dého muže, který stál u kašny a něčím se poléval. Pak vyšlehl velký modrý plamen. Hořící
muž chvíli stál, pak přeskočil zábradlí a běžel k pomníku sv. Václava a dále na Vinohrad-
skou třídu. Tady dispečer Dopravních podniků hodil na Palacha, který upadl, svůj kabát.
Sanitka ho krátce nato odvezla do Legerovy ulice na oddělení popálenin. V aktovce měl
dopis se dvěma požadavky - první na zrušení cenzury, druhý na zákaz rozšiřování Zpráv
(časopis sovětského intervenčního velení). Pokud nebudou požadavky do 5 dnů splněny
a nevystoupí-li lid s dodatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou
další pochodně. S obavami z vývoje událostí proto 17. ledna vystoupil básník Jaroslav Se-
ifert v televizním vysílání ke studentům: „...máte právo udělat se sebou sami, co chcete.
Nechcete-li však, abychom se zabili všichni, nezabíjejte se.“
(Ve svém dopise se Palach podepsal jako Pochodeň č. 1. Další „živou pochodní“ se stal
25. února student střední průmyslové školy Jan Zajíc. O motivech ostatních (J. Hlavatý,
M. Malinka, B. Nacházelová, E. Plocek), kteří Palacha postupně následovali svými činy
či pokusy, kolují často dohady. V nemocnici se Palach i přes velké bolesti zajímal o ohla-
sy na svůj čin. Dospěl k závěru, že 5 dnů je příliš krátká doba, aby se požadavky mohly
vyplnit. Jeho ošetřovatelka měla proto vzkázat studentům i široké veřejnosti „aby to nedě-
lali“. O půl čtvrté odpoledne 19. ledna 1969 Jan Palach zemřel. V Praze a dalších měs-
tech probíhaly demonstrace a v den pohřbu 25. ledna se s ním přišlo do Karolina rozlou-
čit přes padesát tisíc lidí z celé republiky. O den později byl pohřben na Olšanských
hřbitovech.
Jeho hrob se stal památníkem tichého vzdoru. V roce 1970 byl osazen bronzovou deskou
s reliéfní postavou Jana Palacha v nadživotní velikosti od sochaře Olbrama Zoubka. Již
o tři týdny později však byla odcizena a roztavena. Lidé k hrobu stále pokládali květiny
a zapalovali svíčky, dokonce i poté, kdy v roce 1973 stát rozhodl, že uložení Palacha na
Olšanech budí veřejné pohoršení, a za asistence StB byla tajně provedena exhumace
a zpopelnění. Urna byla předána rodině, která ji převezla do Palachova rodiště ve Všeta-
tech. Za účasti prezidenta Václava Havla byla pak v roce 1990 navrácena na původní mís-
to na Olšany. Sochař O. Zoubek zhotovil podle dochovaného modelu tutéž bronzovou
desku, která byla na hrob znovu umístěna.
Palachův hrob dnes můžete navštívit na IX. hřbitově - vpravo od hlavního vchodu.

Text S. Peričová, foto J. Svoboda

Cesta kolem svûta bûhem jediného dne
Na přelomu loňského a letošního roku se poblíž města Santiago de Chile v latinské Ame-
rice konalo setkání skautů z celého světa. Po dlouhé, víc než padesátileté odmlce se účast-
nila i česká výprava v počtu 53 členů.
Na obrovské planině pod horami, pečlivě vybrané a připravované více než rok předem,
vyrostlo během jediného dne stanové velkoměsto pro víc než 34 000 účastníků! A tak se
během několika minut člověk mohl seznámit se skauty z Thajska, Mexika nebo rovníkové
Afriky. Kromě zábavných a vzdělávacích programů skauti také pomáhali - vystavěli např.
přes 50 km silnic a pomáhali dětem v dětských domovech.
Česká výprava zaujala především výjimečnými podsadovými stany, hudebními a taneční-
mi vystoupeními, ale i kázní a dokonalou organizací.
Prahu 3 reprezentovala na této události Lenka Tejkalová „Lentilka“, členka 4. oddílu
vodních skautek.

Na náv‰tûvû u ... profesora Milo‰e Biãe
Znát dobře alespoň jeden cizí jazyk je už dnes nezbytné. Ale víte o někom, kdo umí kromě základních světo-

vých jazyků i latinsky, řecky, hebrejsky, aramejsky, sumersky a syrsky? S úctou vám dnes představujeme
emeritního profesora evangelické bohoslovecké fakulty Miloše Biče, který žije u nás již od roku 1922.

Model náhrobku Jana Palacha z roku 1970

Dvě Češky se skauty z Havaje v národních krojích
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Kdo uzavfiel stavební spofiení
s bufiinkou - nelituje!

Nové tváfie v ÎiÏkovském divadle

Basketbalové hvûzdy
z PraÏaãky

ÎiÏkovskému sportovnímu kuleãníku je právû tfiicet let

Viktoria vûfií Stejskalovi

Pomozme sobû i po‰tû
ke kvalitnímu doruãování

SPORT

Gymnázium - Sladkovského námûstí

Z HISTORIE NAŠICH ŠKOL
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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

CITY RIDER
KURÝRNÍ SLUŽBA

JSME TU PRO VÁS A VAŠE
KLIENTY !

0603 420 219
0603 440 920

S VĚTREM V ZÁDECH ...

◆ 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, magne-
tofonů, 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.

■ Vykládám z karet. Tel.: 27 05 38. 

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR prová-
dí 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 - 7.45 hod. 
Tel.: 22 71 00 11. Kvalitně a levně! 

■ Zednické a obkladačské práce. Zim-
ní slevy. Tel. večer: 24 25 39 36.
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Ta-
mat a Tatramat. Tel.: 82 99 564.

■ Malby, nátěry, fasády, zednické, ob-
klad., truhl., instal. práce, úklid, rekon-
strukce. Tel.: 27 32 33.

■ Kvalitní zednické práce a obkladač-
ské práce, drobné malířské práce. 
Tel.: 697 47 81.
■ Přenechám zrekonstruované nebyt.
prostory na Ohradě - suterén, 25 m2 s pří-
sl., možno na kancelář, kadeřnictví, mani-
kúru. Tel. večer: 222 444 27.

■ Manikúra, řasy, nehty - aplikace,
prodej. Tel.: 27 32 33. Docházím.

■ Provedeme čištění čalouněného ná-
bytku a koberců za sucha i za mokra
kvalitním přístrojem RAINBOW. Mož-
nost v So a Ne. Tel.: 80 76 35 (zázn.),
mobil: 0602/95 44 39.

■ 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.

■ Jarní prázdniny 13. - 20. 3. 99, hotel
Běla - Jeseníky, lyžování - Červenohor-
ské sedlo. Cena 2 970,- Kč. ATRIO,
s.r.o. - cestování pro děti. Přihlášky na
tel.: 02/57 31 38 30. 

■ 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 hod. Cena 550,-/měs.,
flétna 200,-. Tel.: 52 34 92, 47 21 467,
0603/7307.
■ Lakování, stř. tapety hrubé, jemné,
malby. Tel.: 643 21 95, 0602/87 74 64.

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

■ Angličtina - víkendy v Praze 3, 1x za
3 týdny (15 - 20 hodin za 1 víkend).
Tel.: 627 75 03 - Dr. Čiháková

■ Nabízíme zpracování podvojného
účetnictví. Ekonomické poradenství.
Tel.: 697 14 23.

■ Vyměním byt 2 + kk na Praze 3, s vý-
hl. na Mahlerovy sady, pěkný, nízké ná-
jemné, dům s maj., za větší byt, nejl. Pra-
ha 3. Tel.: 627 60 88.

■ Z krabice do šanonu, ze šanonu do
počítače uspořádám vaše „zapomenu-
té“ účetnictví. Rychle a spolehlivě.
Soukromá sféra i neziskové organizace.
Tel.: 900 22 872. 

■ 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.
■ Hledáte práci domů? Zašlu za na-
dep. a ofr. obálku informace o nadep.
obálek, kompl. známek a mnoho jiných
nabídek. Tel.: 22 71 44 72, pí Kopalová,
Lucemburská 37, P-3.
■ Vyměním 2 + 1, I. kat., státní, P-3 za
1 + 1, II. kat. také P-3, ne majit. 
Tel.: 24 25 34 51.

■ Vinohrady, u metra, suterén vybave-
ný pro dílnu 2 x 33 m2 vč. motorového
proudu, telefonu, WC pronajme maji-
tel domu za 6000 Kč/měsíc. 
Volejte 301 66 60.

■ Pracujete v zahraniční firmě a váš
kolega - cizinec se stále cítí v naší zemi
nesvůj? Máme pro něj poslední volné
místo v semináři „Settling in the Czech
Republic the easy way“. LBS s.r.o., 
tel.: 67 31 30 48, fax: 67 31 30 19, 
e-mail: linguapo@vol.cz. 

■ Vyměním 1 + 1, cihla, osobní vlastnic-
tví, Flora, 41 a 5 m2, WAW, tel., 4. patro,
výtah, za větší byt v os./družstevním vlast-
nictví v cihlovém domě. Tel.: 627 02 07.
■ Vyměním st. 1 + 1 II. kat. po rekon-
strukci, v přízemí, u Ohrady, za větší
v Praze 3. Tel.: 697 02 48.
■ Vyměním st. garsonku II. kat. v P-3 za
větší - Ohrada, Vápenka apod.
Tel.: 697 20 83.

■ ATELIÉR - GALERIE U PRINCE 
- kompletní služby výtvarníka - profes.
kopie mistrů, portréty i podle foto, za-
kázk. olejomalba čehokoliv - výběr rá-
mů - malba na rekl. poutače. 
Tel. (od 18 h): 02/644 82 22.

■ Vyučuji hře na klavír. Tel. 684 46 09,
Eva Netíková.
■ Vyměním státní 1 + 1, II. kat., 2. patro,
Vršovice za větší. Ne majitel. Dopl. dle
velikosti. Tel.: 67 31 56 92.
■ Rodinná záložna - phonebanking:
vklady 15%, pozemky s výstavbou RD 
- Měšice, vklady s přís. 25 - 50%, pojiště-
ní celé rodiny, úvěry. Objednání - inf. 
62 79 435 v 11 - 13 h.

OOOOPPPPRRRRAAAAVVVVYYYY    
slohového nábytku

Jeseniova 190
telefon: 82 17 979

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.

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

Kompletní účetní servis
Poradenství

Daňová přiznání

také v A. j. a N. j.
Rychle, spolehlivě, odborně.

Jednání ve Vaší firmě!
tel./fax: 87 95 58

nebo tel.: 900 07 618

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, Praha 3 - ÎiÏkov

Pronajímáme 
učebny, sály a další prostory

Videosál: kapacita 80 nebo 40 míst při
konferenčním uspořádání,
velkoplošná videoprojekce,
možnost zapojení počítačů,
technické vybavení,
pořadatelské a další služby

Videostudio: možnost zpracování vlastního
materiálu, natáčení různých
akcí dle přání včetně
konečného zpracování

Výstavní sál: kapacita až 100 míst,
technické vybavení,
pořadatelské služby,
ozvučení...

Baletní sál: zrcadlové stěny s madly ve
dvou výškách s veškerým
zázemím

Učebny: v klasickém uspořádání nebo
s kulatým stolem, možnost
technického vybavení

Bar: kapacita 45 míst, dle dohody
lze využít technické vybavení
střediska a další služby

Nabízíme cenové zvýhodnění 
dlouhodobých pronájmů

Tel.: 227 83 181, 227 81 257

FIRMA ŠIML
Malířské a lakýrnické práce 

včetně úklidu
Tel.: 02/47 25 849, 

02/900 400 35, 0603/48 53 31

K Luãinám 23/2591, Praha 3

Tel.: 02/684 34 48, fax: 02/663 101 65

KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÝ A ČISTÍCÍ SERVIS
★ úklid po rekonstrukcích a generální úklidy ★ mytí fasád budov ★ mytí oken, v˘loh a podhledÛ ★

★ praní a vû‰ení záclon ★ ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní ★ o‰etfiení podlah a mramorÛ polymerními

vosky ★ mytí, brou‰ení a lakování parket ★ úklid bytÛ alergikÛ - Rainbow ★ ãi‰tûní parou

a tlakovou vodou ★ odstraÀování grafitti ★ dal‰í práce dle pfiání zákazníka

● NON STOP 0602/280 303 ● NON STOP 0602/280 303 ● NON STOP 0602/280 303 ●

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

PPPPEEEENNNNZZZZIIIIOOOONNNN    BBBBOOOORRRROOOOVVVVÁÁÁÁ
v podhůří Orlických hor, 10 km od

Náchoda, Vás zve k pobytu. 

Krásné lesy, nenáročné výlety, 

zdravé ovzduší, domácí kuchyně.

Spojení: vlak, autobus do Náchoda, 

odtud autobusem do Borové.

Inf. a obj. na tel: 0441/234 19

549 21 Borová 36

Pište - Telefonujte!

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

Komplexní 

úklidový 

a čistící 

servis

NABÍZÍME MAJITELŮM DOMŮ 
PRAVIDELNÝ ÚKLID

● činžovních domů

● dvorů

● sklepů a půdních prostor

● přilehlých chodníků včetně zimní 

údržby dle vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy

K Lučinám 23/2591, 130 00 Praha 3

Tel.: 02/684 34 48, fax: 02/663 101 65

NON STOP 0602/280 303

OVOCE, ZELENINA
Libická 10, Praha 3,

tel.: 67 31 14 91

NABÍZÍ
biopotraviny, 

velký sortiment mraženého zboží,

potravu pro psy a kočky.

Otevřeno po – pá 8-19 h, so 7-12 h
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2
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 30. 3.

AFROLATINSKÉ TANCE (pro mládež a dospělé) ● LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ (pro
děti od 9 let) ● NOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA: kurzy pro děti i dospělé (modelování
z keramické hlíny, zdobení glazurami a engobami, práce na hrnčířském kruhu), keramický
ateliér pro děti a rodiče (jednorázové výukové hodiny, ukázka práce s keramickou hlínou
a glazurou, 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 (dopol. i odpol.
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.

BŘEZEN 1999

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

Začátek představení v 19 h,
není-li uvedeno jinak

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
2. út Švestka
3. st Záskok
4. čt Vyšetřování ztráty třídní knihy
7. ne 16.00 a 19.00 Blaník

16. út Švestka
17. st Cimrman v říši hudby
18. čt Lijavec
19. pá Vražda v salónním coupé

21. ne 16.00 a 19.00 Švestka
23. út Akt
24. st Dobytí severního pólu
25. čt Švestka
28. ne 16.00 a 19.00 Záskok
30. út Švestka
31. st Posel z Liptákova
DIVADLO KONZERVATOŘE

1. po J. B. Moliére: Tartuffe
8. po J. B. Moliére: Tartuffe

15. po T. Vondrovic: Třináctá komnata
22. po M. Horníček: Slaměný klobouk
29. po M. Horníček: Slaměný klobouk
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA

5. pá L. Smoljak: Hymna (Studio Jára)
9. út 19.30 Neřež (koncert)

10. st 19.30 Pavel Dobeš (koncert)
12. pá J. Cinkejs: Na konec něco do začátku

(divadlo Máj Praha)
13. so 19.30 J. Hutka a R. Hladík (koncert)
26. pá Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno
27. so 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 uvede-
no jinak. Přístup k ATRIU je bezbariérový,
v koncertní síni je indukční smyčka pro ne-
doslýchavé.

9. út Procházka renesanční Evropou
(E. Kriz-Lifková - mezzosoprán, J. Hu-
dec - loutna, kytara)

10. st Penguin Quartet (smyčcové kvartety)

18. čt Dialog stylů - Mezi renesancí a baro-
kem (1. koncert 4dílného abonentního
cyklu z hudby renesance a baroka)
Účinkují Duodena Cantitans Praha
a Capella Rudolphina

23. út Jihočeské Velikonoce s Malou českou
muzikou J. Pospíšila

25. čt Štěpán Rak (kytarový recitál)
26. pá Originální Pražský synkopický kvar-

tet (komorní jazz 20. a 30. let v podání
sólistů OPSO)

27. so 15.00 Ve stínu Richarda Wagnera -
Flétna v romantické literatuře 
Pro důchodce symbolické vstupné 5 Kč

30. út Pražský dívčí sbor - Jarní koncert
(sbormistr K. Prokop, varhany 
M. Pšenička)

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně kromě Po od 14 do 17.30 hod.
3. 3. - 28. 3. Jaroslav Kundrát - dřevěná plastika

Kino Aero
filmová a divadelní produkce

Biskupcova 31, P 3, tel.: 89 36 01
Pokladna otevřena hodinu před představením.
Vstup na představení označená FK pouze
s průkazem AČFK (možno zakoupit v poklad-
ně, cena 20 Kč, platnost do června 1999). Re-
zervace od 16 do 23 h na tel.: 89 36 01. Bar
otevřen denně 16 až 23 h i během promítání.
V sále je povoleno konzumovat veškeré nápoje.
Začátky představení v 18 a 20.30, není-li uve-
deno jinak.

FILMY PRO DOSPĚLÉ
1. po Klepání na nebeskou bránu
2. út 20.00 Filip Topol + film

MINIPROFIL QUENTINA TARANTINA (3.
a 4. 3.)

3. st Jackie Brownová
4. čt  17.30 a 20.00 Pulp Fiction
5. pá 20.00 Olga Sommerová (dokumen-

tární filmy Máňa, Žebrácká opera,
S tebou táto, Máte rádi Smetanu, Mi-
luj bližního svého)

TIBET V KINĚ AERO (6. - 9. 3.)
6. so Sedm let v Tibetu
7. ne Kundun
8. po České dokumentární filmy o Tibetu
9. út České dokumentární filmy o Tibetu

10. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU
ČESKÝ FILM (12. - 14. 3.)
12. pá Rychlé pohyby očí
13. so Česká soda
14. ne Je třeba zabít Sekala
PROFIL BRATŘÍ COENŮ  (15.  - 17. 3.)
15. po Big Lebowski
16. út Záskok

17. st Fargo
18. pá Lola běží o život
MINIPROFIL JIM JARMUSCH 
(20. a 21. 3.)
20. so Rok koně
21. ne Mrtvý muž
22. po Svéráz národního lovu
23. út Trainspotting
24. st DEN ANIMOVANÉHO FILMU
25. čt 17.30 a 20.00 Prolomit vlny
26. pá Hard Core Logo
27. so Můj nejmilejší bar
28. ne Listonoš, který nikdy nezvoní
OSCAROVY OZVĚNY (29. - 31. 3.)
29. po Dobrý Will Hunting
30. út Charakter
31. st Lepší už to nebude
DIVADLO PRO DOSPĚLÉ
11.čt 20.00 Festiválek spokojenejch

(pohyb. div. Éra)
18. čt 20.00 Šarkózi + Ester Kočičková:

Ester Kočičková dělá co musí
FILMY PRO DĚTI

6. so 15.30 Princ egyptský
7. ne 13.30 Jak se měl Ferda ve světě 

+ Příhody Brouka Pytlíka
13. so 15.30 Věčný příběh
14. ne 13.30 Krtek filmová hvězda
20.so 15.30 Malá mořská víla
21.ne 13.30 Mikeš II.
27. so 15.30 Pidilidi
28. ne 13.30 Potkali se u Kolína
DIVADLO PRO DĚTI
14. ne 16.00 Duhové bubliny 

(V. Strasser a K. Jiránková)
22. ne 16.00 Palečkovy příhody 

(Divadlo bez opony)
28. ne 16.00 Ostrov splněných přání (Di-

vadlo z půdy)

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 spodní části této strany

1. po 20.00 Maturitní ples Výtvarné
školy V. Hollara, Restaurant Akropo-
lis: DÚN AN DORAS

5. pá Švec na střeše (Div. spolek  Jitřenka)
6. so 20.30 JOIN PARTY  - 1. narozky

divadelního baru
7. ne 18.00 Malá scéna: BAŤA &

EXCELENCE & BRATRSTVO
KOČIČÍ PRACKY

8. po 20.00 Malá scéna: ANDREJ ŠEBAN
BAND

9. út Niels-Henning Orsted Pedersen
Trio (DK/S) Jazz Meets World

10. st Sigi Finkel a African Heart
(A/USA/Senegal) Jazz Meets World

11. čt Trevor Watts More Music
(GB/Ghana) Jazz Meets World

13. so Malá scéna:
SHOWER’S ELEPHANTS (funky)

14. ne Malá scéna: QUARTET DR.
KONOPNÉHO

15. po VLTAVA, 
19.00 Restaurant Akropolis: XXL

16. út Tony Ducháček a GARAGE
17. st St. Patrick Day:

ČESKOMORAVSKÁ HUDEBNÍ
SPOLEČNOST, DÚN AN DORAS,
19.00 Restaurant Akropolis: 
St. Patrick Day (irish music)

18. čt PHIL SHÖENFELT 
& SOUTHERN CROSS

19. pá U2 Revival
21. ne Figarova svatba  (režie J. Menzel)
22. po DIANA TELL  (Francie) a Robbie

McIntosh (Anglie)
23. út Besídka (Divadlo Sklep)
24. st PSÍ VOJÁCI
25. čt TŘI SESTRY
26. pá Euroconnections uvádí: MARK

M (Francie), DOCTEUR OLIVE
(Belgie)

28. ne 17.00 a 20.00 Mlýny (Divadlo Sklep)
29. po Malá scéna: VÁCLAV KOUBEK

A BEZVĚTŘÍ,  
19.00 Restaurant Akropolis: XXL

30. út AFGHAN WHIGS
31. st 20.00 DI NAYE KAPELYE

(USA/H) United Colours of Akropolis
Divadelní bar
Program ve dnech 2. - 13. 3., 16. - 19. 3., 21.
3., 23. - 27. 3., 30 - 31. 3. vždy od 23.00 (kro-
mě 6. 3. Join Party od 20.30). DJ’s Lukas,
Groof, Tráva, Babe LN, Liguid A, Béla, Ste-
ward, Baltazar, Blue, Stanzim, J. Sedloň, Bo-
lond, John Neibr a další zábava ve stylu hou-
se music.

OS Klub Mozaika, 
Na Balkáně 100, Praha 3

zve všechny školou 
povinné zájemce na 

LYŽAŘSKÝ TÁBOR
do Herlíkovic 
v Krkonoších 

od 14. 3. do 21. 3. 1999, 
cena 2600,- Kč 

(v ceně je plná penze, 
slušné turistické ubytování

přímo u sjezdovky, doprava,
pedagogický, odborný

a zdravotní dozor, 
úrazové připojištění, 
nezahrnuje vlekovné)

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

KULTURNÍ PROGRAMY

OZNÁMENÍ

Fit víkend 6. a 7. 3., oba dny od 9.30 h
(aerobic, stretching, aquaaerobic, relaxace,
bazén, grafolog, vlasové poradenství),
cena za oba dny 300 Kč, přihlášky do 4. 3.

Jarní prázdniny v Praze 15. - 19. 3. (pla-
vání, počítač. hry, návštěva divadla a mu-
zeí, hry, vycházky), cena 120 Kč za den,
přihlášky do 10. 3.

Výlet do jízdárny Hořátev 18. 3., odjezd
v 9 h, cena 180 Kč (doprava autobusem,
oběd a program), přihlášky do 5. 3.

Týden se stolním tenisem 15. - 19. 3.
v herně DDM, informace a přihlášky p.
Kotrba, tel.: 900 25 273

Jarní tábory 13. 3. do 20. 3.
Arnoštov (nelyžařský tábor pro děti 5 - 13 let

na Šumavě, cena 1850 Kč, přihlášky do 28. 2.)
Orlické hory (zimní tábor s výtv. zaměřením
pro děti ZŠ, cena 1850 Kč, přihlášky do 28. 2.)

Pražačka Cup, turnaj v halové kopané
7. 3. od 9 h, hala TJ Bohemians

Volná místa v kroužcích
● Víš si rady s češtinou? (douč. pro 6. tř. - Po)
● Příprava na SŠ (Čj, M - St) 
● Příprava na VŠ (filozofie, historie,

politologie - St) 
● Výtvarný kroužek (pro děti ZŠ - Čt) 
● Modelářský kroužek (děti od 10 let - Út) 
● Psychohrátky (pro děti i dospělé - Čt) 
● Dramatický kroužek (pro děti ZŠ - St) 
● Pohyb. aktivity (děti 4 - 8 let - Út, St, Čt)
● Aerobic (body styling, stepaerobic - Út, Čt)
● Jóga (St i dopol.) 
● Stolní tenis (pro děti ZŠ, SŠ - Po, St, Čt) 
● Sebeobrana (pro děti ZŠ - Pá) 
● Moderní tanec (pro děti ZŠ, SŠ - Čt)

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: 
DDM v Praze 3, Na Balkáně 100, 
tel.: 900 22 904, -910, -913

Kulturní pořady - BŘEZEN 1999
Divadelní představení pro děti
6. so 15 h Moudrá ševcová

27. so 15 h Budulínek třetí
ZÁŽITKY Z CEST (cyklus besed 
a promítání, začátky vždy v 18 h)
3. st Vodní turistika - Řecko

10. st Čína
17. st Chile a Velikonoční ostrovy
24. st Madagaskar
25. čt Island
31. st Peru
JARNÍ PRÁZDNINY S KERAMIKOU 
15. - 19. 3. denně 8 - 17 h

(práce s keramickou hlínou, glazurami a en-
gobami, vyrábění vlastních výrobků, ale
i zpívání s kytarou, soutěže, malování, pro-
mítání filmů, možnost práce s kamerou
a další zábava)
POŘADY VE SPOLUPRÁCI SE SVA-
ZEM DIABETIKŮ
16. út 16.30 Přístavními městy Holand-
ska - cestopisná přednáška
19. pá 16.00 Něco z operety a muzikálu -
soubor Albatros
30. út 16.30 Výroční členská schůze
Informace o kulturních pořadech na tel.:
227 83 181, 227 81 257

V prostorách bývalého kadeřnictví v Táboritské ulici č. 24 vznikl po rozsáhlé rekonstrukci nový kadeř-
nický salon Branko Design, který je otevřen od 1. 12. 1998. Proměna původního prostředí z obyčejného,
nezajímavě a bez fantazie vybaveného místa na vzdušný a příjemný, moderně a účelně zařízený prostor je
nápadná na první pohled. Kromě toho se velmi změnil také systém práce a komunikace se zákazníky na
styl, který je sice běžný v zahraničí, u nás však možná trochu neobvyklý. Jsou zde zaměstnáni pouze pro-
fesionální pracovníci. Pravidelně se účastní nejen nejrůznějších školení a zahraničních stáží, kde se ve

svém umění zdokonalují, ale i prestižních módních přehlídek, na nichž mohou své umění předvést. Salon Branko Design spolupracuje s holand-
skou kosmetickou firmou INDOLA, jednou z pěti největších firem podobného typu na světě. Díky tomu používají nejnovější špičkové přípravky
a techniky. Některé z nich si dovážejí ze zahraničí ještě před uvedením na světový trh. 
Kromě kadeřnictví pro dámy i pány můžete využít i služeb pedikúry, manikúry a také masáže. V nejbližší době bude otevřeno i kosmetické
studio. Salon se také chce s větším důrazem zaměřit na potřeby matek s dětmi a nastávajících maminek. V plánu jsou především speciální masá-
že pro těhotné ženy, dále například vytvoření dětského koutku. Přestože má toto kadeřnictví řadu výrazných kvalit, které nejsou u nás běžné, a na
Žižkově patrně žádný podobný salon nenajdete, cenové relace jsou přijatelné pro všechny zákazníky. Pokud v BŘEZNU přijde do salonu ma-
minka na úpravu vlasů, bude její dítě do 12 let, které půjde spolu s ní, ostříháno zdarma.
Kadeřnický salon Branko Design naleznete na adrese Táboritská 24, Praha 3 (naproti zastávce Olšanské náměstí - tramvaj č. 5, 9, 26). Oteví-
rací doba je pondělí až pátek 7 - 19 h, v sobotu 8 - 14 h. Objednat se můžete na telefonním čísle: 627 72 44. -or-

Planeta ÎiÏkov
Tachovské náměstí 1, 
Praha 3
Otevírací doba denně 
od 16.30 do 2 hodin po půlnoci
Počet míst k sezení 55
Rezervace stolu na tel.: 
22 78 0173
Možná jste ještě nestačili zavítat
do nové restaurace Planeta Žižkov
na Tachovském náměstí, která je
otevřena od poloviny prosince. Už
při vstupu do dveří tohoto podniku

určitě oceníte zajímavý interiér v retro stylu. Upoutají vás nápaditá drátěná stínítka
stropních lamp, sbírka takřka historických radiopřijímačů nad barem a staré černobílé
fotografie na stěnách. Pokud sem zajdete na pivo, můžete si vybrat hned z několika
druhů. Mají zde desítku a dvanáctku Kaiser a čtrnáctistupňového Démona z pivovaru
Lobkowicz, dále Velvet a dokonce i irská piva Guiness a Murphy. Kromě toho je tu sa-
mozřejmě široká nabídka dalších alkoholických i nealkoholických nápojů. Nezklame
vás jistě ani jídelníček s bohatým výběrem teplých i studených jídel, ve  kterém si  na
své  přijdou i vegetariáni -  palačinky plněné zeleninovou  směsí,  výběr  zeleninových
salátů,  halušky  podle starého  receptu  se  špenátem,  připravuje  se  velký  sortiment
těstovin. Do budoucna majitelé plánují také koncerty nejrůznějších kapel. Pro pány je
v některé dny připraveno překvapení. Pokud budou mít štěstí, obslouží je dokonce
slečna „nahoře bez“. 
Pokud  jste se  zúčastnili masopustního  průvodu v úterý 16. 2., měli jste možnost tuto
restauraci navštívit - byla zde totiž zastávka s občerstvením. -or-

DNES VÁM P¤EDSTAVUJEME

Se zármutkem oznamujeme všem přá-
telům a známým, že 22. 1. 1999 ve
věku nedožitých 96. narozenin nás
navždy opustil dlouholetý člen TJ So-
kola Žižkov a představitel žižkovské
tělovýchovy bratr Alois Vobořil. Čest
jeho památce. 

TJ Sokol Žižkov

Festival integrace Slunce ‘99
V Paláci Akropolis se od 27. 2. do 4. 3.
koná první část 5. ročníku Festivalu inte-
grace Slunce. Letos bude festival probíhat
po celý rok. Další pokračování bude 27. -
29. 4., kdy budete mít možnost vidět diva-
delní, hudební a taneční vystoupení. V létě
pak v termínu 21. 6. - 4. 7. můžete zhléd-
nout výstavu výtvarných prací. V lis-
topadu bude mít festival tradiční formu
mnohožánrové přehlídky, jejímž tématem
je renesance.
27. 2. 19.00 Zahájení festivalu

19.30 Růže pro Algernon 
(Div. spolek Kašpar)

28. 2 15.00 Vystoupení Studia Oáza
(klavírní koncert, baletní variace)
19.30 Zkrocení krále Leara 
aneb Kupte, muži, růži (Dočasná
šejkspírovská společnost)

2. 3. 10.00 Abeceda aneb co se zdálo
Alence (Vlastní divadlo neslyší-
cích Brno)
15.00 Na koni páv a smrt a mo-
ruše (Zvláštní škola internátní Oře-
chov u Brna a Občanské sdružení
Re)
19.30 Sex noci svatojánské 
(Činoherní klub)

3. 3. 10.00 Malá mořská víla 
(ZŠ pro slabozraké, Praha 2)
14.30 Obrazy z Manon (Gymná-
zium Sladkovského)
19.30 Tři mušketýři
(Divadelní sdružení CD 94)

4. 3. 19.30 Podivné odpoledne dr.
Zvonka Burkeho (Činoherní klub)

Vstup pro zdravotně postižené
spoluobčany ZDARMA.

Akci pořádá Společnost přátel divadla Pa-
lác Akropolis a Žižkovská divadelní a hu-
dební agentura za podpory Nadace rozvoje
občanské společnosti z Phare programu
a Komise Evropské unie. Spolupořadateli
jsou Hl. m. Praha a M. č. Praha 3. Festival
se koná pod záštitou Výboru dobré vůle -
Nadace Olgy Havlové a Charty 77 - Konto
Bariéry.

Nové kadefinictví na ÎiÏkovû


