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AKTUALITY
Z RADNICE

Obvodní zastupitelstvo 
M. č. Praha 3 ze dne 

15. prosince 1998
OZ schválilo návrh rozpočtového provi-

zoria na I. čtvrtletí roku 1999. Dále schvá-
lilo navýšení rozpočtu kapitálových výda-
jů r. 1988 odd. Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj ve výši 1 400 tis. Kč v sou-
vislosti s účelovou dotací od ČEA na fi-
nancování energeticky vědomé moderni-
zace domů Kunešova 2 - 18. Souhlasilo se
záměrem prodeje id. 275/1200 obytného
domu čp. 1687 s pozemkem 2136, Jana
Želivského 39, k. ú. Žižkov. Souhlasilo ta-
ké s prodejem pozemku č. 1082, Bořivo-
jova 47, k. ú. Žižkov. Dále souhlasilo se zá-
měrem koupě pozemků č. 1634/1, 1634/2
a 1634/3, Jičínská 33, k. ú. Žižkov. Sou-
hlasilo s koupí id. 1/10 obytného domu čp.
353 s pozemkem č. 673, Seifertova 69,
Praha 3. Zvolilo ing. T. Mikesku členem
Presidia nadace Spolek pro postavení po-
mníku W. Churchilla na dvouleté funkční
období. Schválilo složení výborů Obv. za-
stupitelstva M. č. Praha 3 a složení fondů
M. č. Praha 3. Souhlasilo se záměrem pro-
deje pozemku č. 2759/1, Spojovací 36, k.
ú. Žižkov. Vzalo na vědomí informaci o žá-
dosti bytového družstva a neschválilo sní-
žení kupní ceny za dům čp. 734 s pozem-
kem č. 4094/1, Jeseniova 105, k. ú. Žižkov.

(usnesení jsou zveřejněna v pořadí, v ja-
kém byla projednávána)

Termín příštího zasedání Obvodního za-
stupitelstva závisí na schválení rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy a bude upřesněn
na úředních deskách ObÚ Praha 3. Zase-
dání proběhne nejpozději do 15. 3. 1999.

Recept na hezkRecept na hezký rý rok 1999ok 1999
Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí

od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti
a nenávisti. Každý měsíc se rozdělí stří-
davě na 28, 30 a 31 dílků tak, že vystačí
na celý rok. Potom se každý den upraví
tak, že se vezme 1 porce důvěry, dávka
poctivé práce, 2 dávky dobré nálady, při-
dají se 3 vrchovaté lžíce optimismu, ča-
jová lžička snášenlivosti, zrnko taktu
a špetka trpělivosti. To vše se promíchá
a bohatě zalije láskou. Takto připravený
pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti
a podává se s milým úsměvem a dobrým
přátelským slovem.

Děkujeme Svazu diabetiků z Prahy 3,
který nám tento nádherný recept poslal.
Zkusíme to také, co říkáte?

Ve vánočním čísle jsme vám popřáli
hodně štěstí do posledního roku tohoto ti-
síciletí. Pravdou je, že nové tisíciletí za-
číná až 1. ledna roku 2001. Chtěli jsme
svým přáním spíše připomenout, že toho-
to roku si vlastně naposledy užijeme
letopočtu s jedničkou na začátku a devít-
kami na konci. Všem, kteří nás na tuto
nepřesnost upozornili, děkujeme. Moc
nás těší, že naše noviny čtete tak pečlivě
a pozorně. 

-red-

Starosta Mûstské ãásti Praha 3 vás zve na

VVII ..   ÎÎIIÎÎKKOOVVSSKK¯̄  MMAASSOOPPUUSSTT  11999999

Při loňském masopustním průvodu nevadilo některým dámám ani chladné únorové počasí ...

KDE:
katastr obce Žižkov 
a Královské Vinohrady
KDY:
12. - 16. února 1999

12. února 19.00
KINO AERO - Mastnota na plátně i v nás
(mastné filmové překvapení), koncert
KRAUSBERRY, KRUTNAVA
vstupné 50 Kč
13. února
14.00 PALÁC AKROPOLIS - Dětský

maškarní den (divadelní maškarní
rej pro děti) - zdarma

19.30 PALÁC AKROPOLIS
- Žižkovská maškaráda, 
ŠLAPETO a GAUDEAMUS
vstupné 70 Kč

14. února
12.00 HOSPODA U VYSTŘELENÝHO

OKA - Veselý oběd s přáteli aneb
Radní vařenice

15. února 
19.30 ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO Járy

Cimrmana - Jarek Nohavica
masopustně - vstupné 130 Kč

16. února
14.00 Maškarní průvod z náměstí Jiřího

z Poděbrad přes Havlíčkovo náměstí
až na Kostnické náměstí

16.30 KOSTNICKÉ NÁMĚSTÍ - Žranice
19.30 PALÁC AKROPOLIS 

- Žižkovský Bakchus, 
ČESKOMORAVSKÁ HUDEBNÍ 
SPOLEČNOST 
vstupné 70 Kč

Foto K. Cudlín

Maškarám, které se zúčastní masopustního průvodu, bude podáváno u vybraných osvěžo-
ven zdarma občerstvení v podobě piva, svařeného vína, grogu, jitrnic, jelit, ovaru, polévky
a během žranice i opečeného selátka, co se do koho vejde...

Pustit se dál ...

V prosinci jste mohli J. Hutku potkat v Žižkovském divadle. V nabitém sále
byla obrovská pohoda a většina příchozích - spíše střední generace - si i s chu-
tí zazpívala staré známé „kusy“ jako Slunečnice nebo Kamna.
Před rokem a půl jste zcela zmizel z kulturního dění a z Prahy vůbec. Vaše první emi-

grace, z tehdejší ČSSR, proběhla již v roce 1978. Jak jste prožíval své návraty?
Ten z Holandska v době revoluce 25. listopadu 1989 byl dost
bombastický, skoro jako z pohádky (smích)... Teď se vracím spí-
še nenápadně. A vracím se s tím, že člověk jde po tom chodní-
ku. Je to poctivější a vidí se všechno pravdivěji...
Můžeme se těšit na nové písničky?

Musím se přiznat, že zatím mám takový ostych, pustit se dál,
protože návratem do Prahy nastalo moje další období a to je tro-
šku konfrontační. To, čím jsem v r. 1989 začal, bylo vlastně ja-
kési ztotožnění s režimem. Vždyť většina lidí, která se dostala
k moci, byli mí kamarádi. Další vývoj však byl pro mě spíš zkla-
máním...

Prý připravujete sérii 14 cédeček s vaším kompletním re-
pertoárem?
To vzniklo tak, že mě z nakladatelství TORST požádali o na-
psání knihy o mé písničkářské historii. Asi 300 stran mají zabrat
texty - i ty nezpívané. A je škoda napsat knížku, kde budou pís-
ňové texty a nikdo nebude vědět, jak ty písničky znějí. Proto k té
knize dělám přílohu - sérii 14 cédeček. Měl by to být vlastně do-
kument doby - první nahrávky jsou z roku 1971, poslední z ro-
ku 1997, celkem asi 150 písniček. A tuhle edici jsem nazval řa-
dou SAMOPAL - sám si je doma „vypaluji“. Po zkušenostech z Holandska jsem totiž zji-
stil, že tak se dají vydat i věci, které třeba úplně nesouvisejí...
Brzy vyjde i další knížka, asi s názvem „Nedoručený dopis“. Je to série dopisů, které jsem
psal v roce 1985 Ivanu Klímovi z Holandska. On mě totiž jednou v telefonu požádal, abych
mu Holandsko a Západ popsal, svůj život tam a tak. Začal jsem na tom dělat a najednou
vznikla obsáhlá knížka. „Nedoručené“ jsou proto, že z toho Ivan nečetl ani řádku. Až ta
knížka vyjde, tak mu ji rád odevzdám.

Která byla vaše úplně první písnička?
„Hospodskej“ - z Vánoc v roce 1966. První vystoupení jsme měli s V. Veitem na podzim
1967. To jsme vystupovali po různých místech, začali jsme v F Klubu na Smíchově. V ro-
ce 1968-69 jsme taky každý týden hráli v divadle Maringotka ve Vyšehradské ulici (dnes
je tam samoobsluha). Potom v divadle Ateliér ve Spálené - tam jsem vlastně založil
ŠAFRÁN. Důležitá scéna byla na Karláku - studentský klub SAKS, ten byl hodně svo-

bodný. Nejlíp se hrálo na Rychtě v sezóně 1974-75 s původním
Šafránem - Vlastou Třešňákem, Vláďou Mertou, Petrem Lutkou
a Dášou Voňkovou, zvali jsme taky Zuzanu Homolovou ze Slo-
venska. Začínal jsem vlastně hrát na Karlově mostě s Petrem
Kalandrou - to byl jeho nápad, asi tak v březnu 1968, to jsme
tam byli sami. V létě, když tam těch písničkářů bylo moc, jsme
se přestěhovali do Platýze.

Budete pátrat po dalších sběratelích jako byl třeba Sušil?
Sušila, toho neopustím, to je nejpodstatnější sběratel. On byl
kněz, původem z Moravy. Sbírat začal kolem roku 1830, a to po
dobu takových 20 - 30 let. I když jsem z Olomouce, neměl jsem
ty moravské písničky moc rád. Sušila jsem objevil až v Praze
a zaujal mě spíš literárně. To je totiž nádherná existencionální
poezie. A lidové balady, to je opravdu veliká literatura, kterou
pořád opomíjíme. My už delší dobu dáváme s Radimem Hladí-
kem do kupy jednu desku z těch „lidovek“, kterých sebral oko-
lo 3000. Snad ji letos dokončíme. Bylo by to postavené na Hla-
díkově kytaře, který by k tomu udělala celý doprovod.

Radim Hladík má u kytary zařízení, kterému se prý říká
„krabička“. Co to vlastně všechno umí?
To je počítač - Radim si každou skladbu naprogramuje, on tam

má v podstatě celý symfoňák, takže si vybírá z mnoha nástrojů.
Co chystáte do budoucna?

Rád bych udělal cédéčko s Pavlem Steidlem - to je opravdu koncertní mistr, který hraje kla-
siku. Žije teď v Holandsku, ale čas na nahrávání si snad najdeme.
Kdo si chce J. Hutku poslechnout „life“, má možnost v sobotu 13. 2. od 19.30 hodin v Žiž-
kovském divadle. Pokud bude zájem, najdete ho tady vždy jednou měsíčně spolu se starým
přítelem - fenomenálním kytaristou Radimem Hladíkem. Text a foto S. Peričová

Po téměř dvouleté odmlce se v Praze opět objevil folkový zpěvák Jaroslav Hutka. Každému z nás se jistě
vybaví slova „Krásný je vzduch“ z písně Náměšť, kterou spolu s textem písně Marty Kubišové „Ať mír dál

zůstává...“ máme ještě ve vzpomínkách na bouřlivé mítinky sametové revoluce.

Starosta Městské části Praha 3
Milan Český srdečně děkuje 

za milá blahopřání 
do nového roku 1999.

Od ledna 1999 působí 
Zdeněk Pavelka jako 

tiskový mluvčí
Městské části Praha 3.

Telefon: 22 116 392, 
fax: 22 78 13 39.
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VOLEBNÍ OBVOD č. 1
1. Blažena CÍSAŘOVÁ - ODS, 41 let, technička

- členka komise kontrolní, výboru k realizaci majetku a fondu obnovy
2. Petr DÁŇA - US, 33 let, správce počítačové sítě

- předseda komise bytové a investiční, člen komise finanční, místo-
předseda výboru pro privatizaci bytového fondu, člen výboru pro
územní rozvoj, místopředseda fondu obnovy a fondu pro podporu
údržby privatizovaných obytných domů

3. Jiří DANĚK - US, 33 let, počítačový technik
- místopředseda komise kulturní a památkové, člen komise protidrogo-
vé a bezpečnostní, komise obchodu a služeb, komise bytové, fondu
podpůrného

4. JUDr. Aleš GOTMANOV - ČSSD, 43 let, právník
- místopředseda komise kontrolní, člen výboru k realizaci majetku,
člen fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

5. František KOUDELE - KSČM, 43 let, zámečník
- člen komise obchodu a služeb, člen podpůrného fondu

6. MUDr. Eva RUSOVÁ - ODS, 55 let, lékařka
- předsedkyně komise obchodu a služeb, místopředsedkyně komise
zdravotní a sociální, místopředsedkyně výboru k realizaci majetku,
členka fondu sociálního

7. MUDr. Petr SEDLÁČEK - KDU-ČSL, 35 let, dětský lékař
- člen OBVODNÍ RADY, člen výboru pro privatizaci bytového fondu

8. Josef STRAKA - ČSSD, 52 let, technik
- člen komise stavební, protidrogové a bezpečnostní, člen výboru 
k realizaci majetku

9. Ing. Pavel ZVĚŘ - ODS, 32 let, vedoucí oddělení bankovních služeb
- člen komise finanční

VOLEBNÍ OBVOD č. 2
10. Mgr. Martin BENDA - ODS, 28 let, novinář

- člen výboru k realizaci majetku
11. Milan ČESKÝ - ODS, 38 let, STAROSTA M. č. Praha 3

- předseda komise protidrogové a bezpečnostní, předseda pracovní
skupiny na regeneraci městské památkové zóny, místopředseda výboru
pro územní rozvoj, předseda fondu podpůrného

12. Pavel HURDA - ODS, 52 let, technik
- předseda komise dopravní, člen komise finanční, komise stavební, ko-
mise protidrogové a bezpečnostní, komise investiční, člen pracovní sku-
piny na regeneraci městské památkové zóny a výboru pro územní rozvoj

13. Ing. Michal KOCIAN - ODS, 40 let, podnikatel
- předseda komise finanční, místopředseda komise investiční, člen ko-
mise kulturní

14. JUDr. Jan KOŘÁN - KDU-ČSL, 41 let, advokát
- člen OBVODNÍ RADY, místopředseda komise protidrogové a bez-
pečnostní, člen komise kontrolní

15. Michal KUCIÁN - ČSSD, 27 let, manažer
- předseda Klubu ČSSD, místopředseda komise pro výchovu a vzdělá-
vání, místopředseda bytové komise, člen investiční komise, výboru pro
privatizaci bytového fondu, člen fondu podpůrného

16. Ing. Pavel MANDÍK - KSČM, 43 let, systémový specialista
- člen komise životního prostředí, bytové komise, člen fondu ekologic-
kého a fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

17. Dana MUŠKOVÁ - US, 35 let, prokuristka firmy
- členka OBVODNÍ RADY, členka komise finanční, komise stavební
a komise investiční, členka výboru pro privatizaci bytového fondu

18. RNDr. Věra TOBĚRNÁ, CSc. - ČSSD, 70 let, ekoložka
- členka komise životního prostředí a ekologického fondu

VOLEBNÍ OBVOD č. 3
19. RNDr. Pavel AUGUSTA - ODS, 55 let, spisovatel a publicista

- člen OBVODNÍ RADY, předseda komise kulturní a památkové, mí-
stopředseda komise životního prostředí, člen pracovní skupiny na re-
generaci městské památkové zóny, člen fondu podpůrného

20. Zdenka DUBOVÁ - US, 43 let, obchodní ředitelka
- předsedkyně Klubu US, místopředsedkyně komise finanční, členka
komise investiční a výboru k realizaci majetku

21. Milena KOZUMPLÍKOVÁ - ODS, 51 let, zástupkyně starosty
- předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání, místopředsedkyně ko-
mise obchodu a služeb, členka komise zdravotní a sociální, předsed-
kyně výboru pro privatizaci bytového fondu, fondu sociálního, fondu
obnovy, fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

22. Pavel KUBIČE - ODS, 28 let, podnikatel
- člen komise obchodu a služeb, výboru pro privatizaci bytového fon-
du a člen fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

23. Karel KUPKA - ČSSD, 51 let, technik
- člen komise dopravní a komise obchodu a služeb

24. Ing. Tomáš MIKESKA - ODS, 50 let, zástupce starosty
- člen komise finanční, komise dopravní, komise protidrogové a bez-
pečnostní, komise investiční, člen výboru k realizaci majetku, předse-
da fondu ekologického, místopředseda fondu podpůrného

25. Mgr. Eva NOVÁKOVÁ - ČSSD, 43 let, výzkumná pracovnice
- členka komise kulturní a památkové, pracovní skupiny na regeneraci
městské památkové zóny, členka fondu sociálního

26. Ing. Karel PROCHÁZKA - KSČM, 47 let, ekonom
- člen komise kontrolní

27. MUDr. Vladimír ŘÍHA - KDU-ČSL, 49 let, lékař
- člen komise zdravotní a sociální, protidrogové a bezpečnostní, člen
fondu sociálního

28. Ing. Ivo ZEMAN - US, 33 let, správce počítačové sítě
- člen komise kontrolní, komise životního prostředí, komise obchodu
a služeb, místopředseda fondu ekologického

VOLEBNÍ OBVOD č. 4
29. Pavel AMBROŽ - KSČM, 40 let, referent

- předseda Klubu KSČM, člen komise stavební, zdravotní a sociální,
kulturní a památkové, člen fondu sociálního a fondu obnovy

30. Vladimír HOLZKNECHT - US, 34 let, 1. zástupce starosty
- místopředseda komise stavební a komise dopravní, předseda výboru
k realizaci majetku a výboru pro územní rozvoj

31. Petr  KALLISTA - ODS, 56 let, technik
- člen komise dopravní, zdravotní a sociální, výchovy a vzdělávání,
člen fondu sociálního a ekologického

32. Bc. Ondřej PECHA - ODS, 34 let, výtvarník, režisér a animátor
- člen OBVODNÍ RADY, předseda Klubu ODS, předseda komise sta-
vební, člen komise kulturní a památkové, výboru pro územní rozvoj

33. Jan PLÍVA - ČSSD, 53 let, technik
- předseda komise kontrolní, člen komise životního prostředí, obchodu
a služeb, fondu podpůrného

34. Tomáš ROUBAL - ODS, 35 let, technik
- člen komise stavební, komise zdravotní a sociální, komise protidro-
gové a bezpečnostní, komise obchodu a služeb, komise kulturní a pa-
mátkové, místopředseda fondu sociálního

35. Ing. František ŠENK - ČSSD, 60 let, ekonom
- člen komise finanční

36. RNDr. Josef ŠILHA - KDU-ČSL, 54 let, středoškolský profesor
- předseda komise životního prostředí, člen komise dopravní, komise
kulturní a památkové, výboru pro územní rozvoj, fondu ekologického

37. MUDr. Marek ZEMAN - ODS, 34 let, lékař
- předseda komise zdravotní a sociální, člen komise bytové a člen
fondu obnovy

V předešlém čísle jsme vás seznámili s nově zvoleným starostou, třemi zástupci starosty a dalšími členy Obvodní rady Prahy 3.
Tentokrát bychom vám chtěli představit všech 37 členů Obvodního zastupitelstva s uvedením jejich působnosti v jednotlivých komisích, výborech a fondech. 

Uvádíme je v abecedním pořadí podle jednotlivých volebních obvodů.

Pfiedstavujeme ãleny Obvodního zastupitelstva Mûstské ãásti Praha 3, zvolené na na období 1998 - 2002

Obvodní rada 
ze dne 14. prosince 1998
souhlasila
● s návrhem rozpočtového provizoria na
I. čtvrtletí roku 1999
● s navýšením rozpočtu kapitálových výda-
jů r. 1998 odd. Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj ve výši 1 400 tis. Kč (úče-
lová dotace od ČEA na financování moder-
nizace domů Kunešova 2 - 18)
● s uzavřením smlouvy s firmou Sdružení
PROKIR na úklid chodníku u MŠ Buková
● s výzvou na veřejnou zakázku „Poukázky
na stravování“ a jmenováním komise pro
posouzení a hodnocení nabídek
schválila
● snížení rozpočtu běžných výdajů r. 1998
odd. Životní prostředí ve výši 30 tis. Kč
a současně navýšení rozpočtu běžných vý-
dajů odd. Kultura na položku Dary obča-
nům
● snížení rozpočtu běžných výdajů odd. Do-
prava ve výši 35 tis. Kč a současně navýše-
ní rozpočtu běžných výdajů odd. Vánoční
osvětlení na položku Nákup služeb
● zřízení funkce tiskového mluvčího M. č.
Praha 3
vzala na vědomí
● operační plán zimní údržby TSK hl. m.
Prahy a ustavila štáb zimní služby M. č. Pra-
ha 3 pro období zima 1998 - 1999
doporučila
● Obv. zastupitelstvu M. č. Praha 3 schválit
záměr prodeje pozemku parc. č. 2759/1,
Spojovací 36, k. ú. Žižkov přímým prode-
jem
zřídila
● komisi Obv. rady M. č. Praha 3 pro vý-
chovu a vzdělávání

jmenovala
● redakční radu Radničních novin pro vo-
lební období 1998 - 2002

ze dne 13. ledna 1999
souhlasila
● s uzavřením dodatku č. 13 k Mandátní
smlouvě mezi M. č. P-3 a SKM Praha 3, a. s.
● s předloženým návrhem plné moci, která
opravňuje SKM Praha 3, a.s., spravovat po-
dílové domy třetími osobami
schválila
● návrh mandátní smlouvy s Pražskými
službami, a. s., na úklid nepovolených sklá-
dek na území M. č. Praha 3
vzala na vědomí
● zprávu komise pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek ve veřejné obchodní soutěži
k opravě střech a teras Ošetřovatelského do-
mova
● doporučení komise obchodu a služeb OR
M. č. Praha 3 vypsat výběrové řízení na pro-
nájem jídelny a kuchyně v DPS Roháčo-
va 26, Praha 3
● volné nebytové prostory: Baranova
11/1833 - 142,00 m2, Baranova 6/1899 -
36,13 m2, Roháčova 30/294 - 46,93 m2,
Slezská 114/2138 - 114,51 m2, Slezská
114/2138 - 159,46 m2, Ondříčkova 37/391 -
6,00 m2 (garáž. stání)
doporučila Obv. zastupitelstvu M. č. Pra-
ha 3
● schválit záměr prodeje části pozemku č.
741, Prokopovo nám. 8, k. ú. Žižkov pří-
mým prodejem
● schválit záměr prodeje a pravidla pro pro-
dej bytových a nebytových jednotek v do-
mech čp. 2645 - 2653 postavených na po-
zemcích č. 2182/6 - 2182/14, Kunešova 2 -
18, k. ú. Žižkov

·védové na Lupáãovce
Nebývá zvykem, že na základní školu

zavítá vysoká státní návštěva.
Na začátku prosince 1998 se tomu tak

na ZJŠ Lupáčova stalo.
Místopředsedkyně švédské vlády paní Hjelm-Vallén  si
v doprovodu zástupkyně starosty M. č. Praha 3, paní
M. Kozumplíkové, a PhDr. M. Pánkové z MŠMT ČR
prohlédla třídy, informovala se o vzdělávacích progra-
mech školy a s uznáním kvitovala účast školy v celé řa-
dě mezinárodních výměn -  včetně projektu KIDFEST
2000. Tato aktivita podporovaná z centrály UNESCO
bude na přelomu století jedním z nejvýznamnějších pro-
jektů pro děti ve věku do 14 let. Paní Hjelm-Vallén si
i s dětmi zazpívala a popovídala s nejmenšími žáčky z I.
stupně. Bylo zajímavé sledovat, jak tato malá děcka s paní místopředsedkyní „diskutují“ v angličtině.
Návštěva oficiální vládní delegace na ZJŠ Lupáčova je zcela určitě uznáním vzdělávací politiky obvodu v oblasti základního škol-
ství, kterou tvoří Městská část Praha 3 a Školský úřad Prahy 3.

Ing. Milan Hausner, ředitel ZJŠ Lupáčova

Slavíte zlatou 
či diamantovou 

svatbu?
Jako každý rok pořádá Obvodní úřad Praha 3 v dubnu 1999 

oslavy zlatých a diamantových svateb
- 50 a 60 let trvání manželství.

Pokud i Vy patříte mezi manželské páry, které toto krásné jubi-
leum slaví, buďte prosím tak laskavi a ozvěte se na telefonní
číslo: 22 116 349 (odbor pro kulturu a styk s veřejností -
Marta Valentová) nebo písemně na adresu: Obvodní úřad
Praha 3 - odd. pro kulturu, Lipanská 11, 130 85 Praha 3.

Co vidíte jako hlavní úkol 
ve své práci člena vedení radnice?

Vladimír Holzknecht, 
1. zástupce starosty (US)

Úvodem bych rád dodatečně poděko-
val všem, kteří se zúčastnili podzim-
ních komunálních voleb a zároveň
dali své hlasy i nově vzniklé Unii svo-
body, kterou ve funkci 1. zástupce
starosty reprezentuji.
Mým prvním úkolem bylo převzetí
veškeré agendy a inventáře, co nej-
rychleji vniknout do problematiky
svěřených kompetencí a také se se-
známit s celým úřadem. Musím zce-

la otevřeně přiznat, že ani po dvou měsících ve funkci není mož-
né pojmout a vstřebat vše, co je potřebné k tomu, abych si byl
ve všech svých krocích stoprocentně jist. Jako jeden z hlavních
úkolů vedení radnice je bezesporu vytvoření kvalitního, silné-
ho, odborně zdatného a především občanům přístupného týmu,
který během svého funkčního období vyzdvihne kredit M. č.
Praha 3 ještě více do povědomí všech Pražanů. Jsem přesvěd-
čen, že se nám to zcela jistě podaří. V dalších svých příspěvcích
do Radničních novin budu již občany konkrétně informovat
o krocích, které připravuji v rámci svých kompetencí, což jsou
oblast územního rozvoje, městský majetek, energetika, tělový-
chova a sport, cestovní ruch a informační systém.

Milena Kozumplíková, 
zástupkyně starosty (ODS)

V mé kompetenci zástupkyně staros-
ty jsou tři oblasti: školství, sociální
politika a bytová politika s privatiza-
cí domovního fondu. Jsou to vlastně
ty oblasti, které velmi intenzivně
ovlivňují kvalitu života občanů nejen
naší městské části.
Začnu od těch věkově nejmladších -
našich dětí. Budu se snažit aby tam,
kde tráví velkou část dne, tj. ve ško-
le, měly kvalitní prostředí jak pro
učení, tak pro záliby a sportování. Proto uvažujeme o dalších in-
vesticích do školních budov a sportovních zařízení. Pro ty star-
ší, tj. generaci rodičů našich dětí, je důležité bydlení. Z tohoto
důvodu připravujeme program regenerace domovního fondu,
jehož první etapa - rekonstrukce a nástavba domů v Kunešově
ulici - je již téměř hotova. Prodejem těchto bytů bychom získa-
né finanční prostředky chtěli využít pro další bytovou výstav-
bu.
Třetí okruh mé působnosti je oblast sociální - zvláště péče o sta-
ré občany, kteří již nejsou s to se o sebe postarat (v naší měst-
ské části je 20 % občanů starších 65 let). Budeme se snažit jim
pomoci řešit nelehké situace. Já osobně bych první úspěch vi-
děla v rozšíření kapacity ošetřovatelského domova. Nevím, kte-
rou z těchto tří oblastí je možno označit jako můj hlavní úkol
práce člena vedení radnice, ale mohu říci jediné: všem třem se
budu věnovat s plným nasazením.

Otázka pro ... nové tváfie na radnici
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Okruh A termín přistavení
1. Nám. J. z Lobkovic proti č.11 1. 2.
2. Soběslavská/Hollarovo nám. 8. 2.
3. Nám. J. z Poděbrad/Lucemburská 15. 2.
4. Přemyslovská 42 (roh autobazaru)22. 2.

Okruh B termín přistavení
5. Kostnické náměstí/Blahníkova 1. 2.
6. Tachovské náměstí (u tunelu) 8. 2.
7. Táboritská - zadní trakt/roh Baranova 15. 2.
8. Bořivojova/Víta Nejedlého 22. 2.

Okruh C termín přistavení
9. Náměstí Barikád 1. 2.
10. Basilejské nám. (roh Nákl. nádraží) 8. 2.
11. Loudova/Koněvova 15. 2.
12. V Zahrádkách/Květinková 22. 2.

Okruh D termín přistavení
13. Na Vrcholu/V Domově 1. 2.
14. Koněvova/V Jezerách 8. 2.
15. Buková č. 18-20 15. 2.
16. Křivá 15 - vedle domu 22. 2.

Určeno pouze pro občanský velkoobjemový odpad. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma
RPS Ekologie a IPODEC - čisté město. Nevhazujte nebezpečné odpady - laky, ředidla, chemi-
kálie, zářivky, léky, baterie všeho druhu, oleje apod.  Avizovaná umístění kontejnerů jsou pou-
ze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejne-
ru. Reálné složení může být i v okolí místa uvedeného v seznamu. Kontejnery budou obvykle
k dispozici vždy od pondělí od 14 hod. do čtvrtka do 17 hod. Úklid a výměnu kontejnerů u sta-
novišť 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 65 19 43. Informace je možné získat i na dispečinku Praž-
ských služeb, a.s., tel. 66 00 86 66. Údaje o stanovištích a případných změnách obdržíte i na Od-
boru zeleně a ochrany prostředí ObÚ Praha 3, tel.: 22 116 310 (363).

Vážení čtenáři a soutěžící,
děkujeme za vaše odpovědi na otázku č. 11.
Supermuž na nás shlíží s domu v ulici Chlu-
mově č. 5. Autor - Igor Korpaczewski svoji

malbu pojmenoval „The Time Man“ - muž se dívá na hodinky a naznačuje, že už by něco
mělo skončit nebo začít. Je to prý takový bojovník s časem...
Vzhledem k tomu, že naše soutěž již běží několik let, rozhodli jsme se ji nyní ukončit.
Děkujeme všem, kteří se jí pravidelně zúčastňovali, i těm, kteří si pouze rádi naše hádan-
ky přečetli. Od příštího čísla si místo nich budete moci přečíst články pojednávající o his-
torii některých našich škol.
Ze všech správných odpovědí hádanek za rok 1998 jsme vylosovali 10 soutěžících, z nichž
tři obdrží dárkový balíček a ostatní Novou Knihu o Praze 3.
Dárkový balíček obdrží Josef Bada, Jiří Vágner a František Mařík. Knihu získá Hele-
na Prýmková, Ilona Pilařová, Rudolf Švec, Lidmila Dvořáková, Ludmila Šubrtová,
Jana Římsová a Květuše Metličková. Mgr. Helena Vavrušková, odd. pro kulturu ObÚ

V čísle 12 Radničních novin jsme připravili křížovku s tajenkou,
která zněla: JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA NA VÍTKOVĚ.
Do redakce přišlo mnoho odpovědí, z nichž nebyla dokonce ani
jedna nesprávně. Vylosovali jsem tedy deset výherců, kteří od nás
obdrží  poštou knihu z Knihkupectví  N. Švarc  - Šulc  a spol. z Ond-
říčkovy ulice č. 6:
H. Vávrová, D. Spitzerová, V. Kudrnková, M. Veselá, M. Šev-
číková, E. Kaňoková, F. Eichler, J. Pazour, M. Voříšek,
M. Trefný. Všem blahopřejeme!

Kontejnery pro velkoobjemov˘ odpad - ÚNOR

Pfii‰li k nám na koledu ...
Období Vánoc by mělo být především obdobím klidu a pohody - zastavením se ve spěchu
obyčejných pracovních dní. Je také obdobím, kdy bychom se víc než jindy měli zamyslet
nad tím, jak pomoci svým bližním. Těm, kteří nemohou žít stejně jako my - ať už z důvo-
dů sociálních či zdravotních.
Pro děti s kombinovaným postižením a jejich rodiny z Integračního centra ZAHRADA
v Praze 3 byl určen výtěžek koncertu, který se konal na pozvání starosty M. Českého pří-
mo na radnici. Malá muzika Jiřího Pospíšila, pravidelně koncertující v Atriu, sem přišla
22. 12. potěšit nejen děti a rodiče z této ZAHRADY, ale všechny sváteční příchozí. Přiví-
tal je Vladimír Holzknecht, zazpívat si přišla i Milena Kozumplíková. Zpívali všichni a rá-
di, vždyť - jak řekl J. Pospíšil, Malá muzika procestovala s českými a moravskými písnič-
kami kus světa. Tam si nesčetněkrát ověřila, že nejvíc koled mají slovanské národy. A my
se pyšníme těmi opravdu nejkrásnějšími...

S. Peričová

Foto J. Zavřel 

Po vánočních svátcích měla radnice hned dvě zajímavé návštěvy.
Do Knihy cti Městské části Praha 3 připojil 7. 1. svůj podpis za „pří-
nos k rozvoji společenských věd“ i filosof Václav
BĚLOHRADSKÝ. Po emigraci v r. 1970 působil na Filozofickém
institutu A. Rosminiho v Janově, od r. 1973 byl profesorem socio-
logie na zdejší univerzitě a spolupracoval s českými exilovými na-
kladatelstvími. Od r. 1990 je profesorem politické sociologie na uni-
verzitě v Terstu a hostujícím profesorem na Fakultě sociálních věd
UK.

Evangelický farář Mgr. Bohdan PIVOŇKA se podepsal do Kni-
hy cti M. č. Praha 3 za „zásluhy o rozvoj občanské společnosti“ o ně-
kolik dní později - 15. 1. Svůj zájem o vývoj naší země prokázal pod-
pisem Charty 77 již v březnu 1977. Když se pak v r. 1990 zakládala
vězeňská duchovenská práce, stal se vůdčí postavou tohoto hnutí a ko-
ordinoval práci všech církví v ČR. V letech 1991 - 1997 byl členem
výboru Mezinárodní asociace vězeňských duchovních, od r. 1994 je
předsedou občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče.

Text S. Peričová, foto J. Dostál

Milí spoluobčané,
vstupujeme do nového roku, každý asi s ji-
nými pocity. Někteří s optimismem, plni oče-
kávání, jiní s nejistotou a s obavami. Oproti
„vysoké politice“ máme na komunální úrov-
ni téměř stoprocentní jistotu v tom, že zastu-
pitelstvo, které jsme si zvolili, bude svou prá-
ci vykonávat plné 4 roky. To je hodně dlou-
há doba k tomu, aby šlo mnohé změnit
k lepšímu nebo naopak. Naše hlasy rozhod-
ly o složení zastupitelstva a staly se tak ja-
kýmsi lakmusovým papírkem k ocenění prá-
ce předchozích funkcionářů na jedné straně
a otevřením možností pro lidi na straně dru-
hé. I vedení radnice je z části staronové
a z části zcela nové. Záměrně vůbec neko-
mentuji složení nynějšího týmu, ale záměr-
ně zdůrazňuji slovo tým. Na něm bude závi-
set, zda se v Městské části Praha 3 bude žít
nám občanům lépe. Při volbách do obecních
zastupitelstev jde opravdu o něco jiného. Ur-

čitě více o to, že
autem z Vinohrad
na Smíchov jede-
me skoro hodinu,
že auto můžeme
ráno najít s ukra-
deným rádiem, že
naše děti hrající si
v trávě mají na ko-
lenou páchnoucí
skvrny, že byt, kte-
rý nám obec nabídne, je neuživatelný a po-
kud jej nepřebereme, dostane ho jiný, aktiv-
nější uživatel, že za naše daně úřaduje na ma-
gistrátu podstatně více úředníků než dříve
atd., atd. Toto souvětí by mohlo pokračovat
na dalších třech stránkách. Podklady pro je-
ho napsání mi dávají vaše podněty a stížnos-
ti, se kterými jste se na senátorskou kancelář
obraceli. Buďme však optimisté. Věřím no-
vému vedení radnice a zastupitelstvu, že bu-
de lepší než předchozí. Přeji jim pevné ner-
vy a úspěch. Jejich úspěch totiž bude naší
spokojeností. Já osobně jsem připraven ke
spolupráci.
Vážení přátelé, využívám této  příležitosti,
abych poděkoval těm, kteří  mi napsali  k no-
vému  roku. Přijměte  i vy  mé přání všeho
dobrého v roce 1999.

Ing. Vladimír Zeman

KONTAKTNÍ ADRESA:
Blanická 28, 120 00 Praha 2
Tel.: 22 25 27 45, 22 01 31 15 (zázn.)
Fax: 22 01 36 92 Václav Bělohradský (vlevo) spolu se starostou M. Českým Mgr. Bohdan Pivoňka podepisuje Knihu cti 

Dal‰í osobnosti v Knize cti

Sbor JERONYM v Bayereuthu
V Betlémské kapli v Prokopově ulici na Žižkově působí již přes tři čtvrtě století, od roku
1921, pěvecký sbor JERONYM - dnes v čele se sbormistrem a pedagogem AMU Jiřím Ko-
lafou. O 1. adventní neděli zazpíval tento smíšený sbor věřícím v evangelickém kostele
v Bayereuthu v Německu. Zcela zaplněným kostelem zazněly - a dá se říci, že s velkým
ohlasem - také naše nádherné staročeské koledy. Tuzemské zájemce může soubor Jeronym
potěšit právě chystaným CD, které představí českou hudbu od nejstarších pramenů až po
17. století. Právě na ni se totiž sbor již od svého založení zaměřuje především.

S. Peričová

MASO UZENINY SOUČTY

vepřové hovězí šunk. telecí 1999 1998
kýta bůček zadní žebro salám (libové)

párky

99 50 127 65* 95 67 503 559

119 70 149 67 99 50 554 581

110 59 139 69 140 77 594 635

125 69 139 76 136 76 621 651

149 89 139 89 139 72 677 657

119 63 135 69 155 69 610 616

110 54 129 63 145 56 557 603

Cenov˘ test vybran˘ch druhÛ masa a uzenin
Ceny byly zjišťovány 6. 1. 1999 členy sdružení spotřebitelů v Praze 3 TEST. Uvádíme součty všech položek, které je možné srovnat

s testem z února 1998 - jednalo se o stejný sortiment i stejné prodejny. Srovnáním součtů získáváme pozoruhodný výsledek: ceny poklesly
ve většině prodejen. Vidíme, že alespoň v sortimentu masa a uzenin došlo pro spotřebitele ke změně k lepšímu. Pouze jediná prodejna se
tomuto trendu vymyká. V cenách se odráží i kuchyňská úprava masa a je tedy na úvaze každého kupujícího, zda je ochoten platit více za
upravenější maso, či zda dá přednost levnějšímu a kuchyňskou úpravu si provede sám.

* místo hovězího žebra, které v nabídce chybělo, je uvedena cena hovězího pera

Uvedené ceny 
jsou v Kč za 1 kg.

Koněvova 16
Sup a synové
Koněvova 148
Grym
Prokopovo nám. 9
Vyhlídal
Seifertova 83
Vávra a Matoušek
Táboritská ul.
Egert
Vinohradská 108
U Susů
Za Vackovem
Mareš

INFORMACE

Svaz důchodců  zve na VÝROČNÍ
ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná ve středu 24. 2. 99
ve 14 h v budově SOU na konečné

tramvají na Jarově. 
Přijďte - těšíme se na vás!

●

Všichni absolventi a příznivci Gym-
názia Sladkovského nám. 8, Praha 3
jsou zváni na jubilejní MATURITNÍ

PLES v Lucerně, který se koná ve
čtvrtek 18. 2. 1999 od 19 hodin. 

Vstupenky jsou k dostání v kanceláři
školy a od 1. 1. 99 v pokladně Lucerny

ve Štěpánské, Praha 1.
●

OBCHODNÍ AKADEMIE (státní), 
Heroldovy sady 1, Praha 10 - Vršovice
pořádá ve čtvrtek 4. 2. 1999 v 17 ho-

din Den otevřených dveří pro zájemce
o studium v příštím školním roce. Škola

si ponechává studijní obor zahraniční
obchod a od září 1999 nově otevírá stu-
dijní zaměření na výpočetní techniku.

●

Učitelé - důchodci a bývalí zaměst-
nanci škol na Žižkově zvou na pravi-
delné schůzky každou první středu

v měsíci do ZŠ v Perunově ulici 
ve 14 hodin. Na jaře pořádáme 

autobusové výlety.
●

Základní jazyková škola, Lupáčova 1,
Praha 3 otevírá ve školním roce
1999/2000 jazykové třetí třídy. 

Přihlášky a informace si můžete vy-
zvednout od 1. 2. ve vrátnici školy.

●

V sobotu 13. 2. v kostele sv. Prokopa
na Sladkovského náměstí udělí 
J. Excelence biskup J. Škarvada 

kněžské svěcení MUDr. V. Novákovi. 
Začátek mše sv. v 10 h dopoledne.



Ani v prosinci se nezahálelo
Ve sportovní soutěži žižkovských škol
o POHÁR STAROSTY Prahy 3 se soutěži-
lo v plavání a ve stolním tenise. V plavání
závodila šestičlenná družstva v disciplinách
50 m prsa, znak, volný způsob a ve štafetě
6x1 bazén. Na medailové pozice doplavalo
84 chlapců a dívek v kat. mladší a starší žá-
ci a žákyně. V celkovém pořadí družstev na
stupně vítězů vystoupili: Mladší žáci: ZŠ

Chelčického, ZŠ Pražačka, ZŠ Jeseniova,
Mladší žákyně: ZŠ Jeseniova, ZŠ nám. J.
z Poděbrad, ZŠ Perunova, Starší žáci: ZŠ
Chmelnice, ZŠ Jeseniova, ZŠ Pražačka,
Starší žákyně: ZŠ Jeseniova, ZŠ Chmel-
nice, ZŠ Pražačka.
V turnaji stolního tenisu hrála čtyřčlenná
družstva chlapců a tříčlenná dívek. Nejpr-
ve se hrálo ve vylosovaných skupinách, je-
jich vítězové dále bojovali vyřazovacím
způsobem. Konečné pořadí soutěžících:
Mladší žáci: ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ Je-
seniova, ZŠ Lupáčova, Mladší žákyně: ZŠ
nám. J. z Lobkovic, ZŠ nám. J. z Poděbrad,
ZŠ Chelčického, Starší žáci: ZŠ Lupáčo-
va, ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ Jeseniova,

Starší žákyně: ZŠ Lupáčova, ZŠ Jesenio-
va, ZŠ Havlíčkovo nám.
O Vánocích se tradičně koná turnaj ve stol-
ním tenise jednotlivců, kteří se tomuto
sportu nevěnují závodně. V kat. mladších
žáků zvítězil J. Sládek ze ZŠ Perunova,
v dívkách B. Brožová z gymnázia Petřiny.
Turnaj starších vyhrál J. Tomaník ze SŠ
Nad Štolou. S dobrou odezvou se setkal
turnaj čtyřher. Startovat mohly dvojice ka-
marádů, sourozenců, rodinných příslušní-
ků bez věkového limitu, ale pouze jeden
z dvojice mohl být registrovaným hráčem
stolního tenisu. Vítězství si překvapivě, ale
zaslouženě vybojovalo duo Šedivý - Junek
z gymnázia Sladkovského.                  /vk/
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Období, kdy se zrovna nenudí, prožívá nový trenér fotbalistů
Viktoria Žižkov Jiří Štol. Zimní příprava je totiž v plném běhu
a on se navíc musí vypořádat se změnami v hráčském kádru.
Z Viktorie odešli zkušení hráči Kordule (do Jablonce) a Bečka (do
Plzně), do Španělska se musel vrátit brankář Kouba. 
Kdo naopak žižkovský klub posílil?
Do tréninku se zapojil z mladých Jan Šimek a také Šádek, který pů-
sobil v juniorce Slavie. Angažmá v Singapuru ukončil populární To-

máš Urban. Další novou tváři je Pavol Pavlús, jenž má zkušenosti z nejvyšší slovenské sou-
těže, vypočítal posily trenér Štol.
Mají všichni šanci se probojovat do základní sestavy?
Pavlús určitě, počítám s tím, že by měl na trávníku nahradit Korduleho. U ostatních už ne-
jsem takovým optimistou. Záleží na vývoji přípravy.
Takže i Urban se musí o dres poprat?
On má tu nevýhodu, že byl půl roku mimo republiku, navíc Singapur je opravdu hodně da-
leko. Na náš vrcholový fotbal se musí přece jen aklimatizovat.
Viktoria Žižkov si vybojovala na podzim slušné postavení v prvoligové tabulce. Co
podle Vás přinese jaro?
Jiný cíl, než navázat na první polovinu soutěže, si dát nemůžeme. /kk/ 

·tol ladí sestavu

SPORT

ÎiÏkovské ateliéry v Atriu 1996 - 1998
V roce 1995 se v galerii Atrium zrodila
myšlenka na uspořádání cyklu výstav
s názvem Žižkovské ateliéry. Věděli
jsme, že na Žižkově je hodně ateliérů, ně-
které zanikly v důsledku nové výstavby,
jiné byly zřízeny. Tvoří zde řada vý-
znamných umělců, kteří o sobě navzájem
vědí. Chtěli jsme proto na tento místní fe-
nomén upozornit a představit v Atriu ně-
které z tvůrců, kteří jsou se Žižkovem
spjati tím, že zde léta žijí nebo tvoří. Ne-
měli jsme v úmyslu úplné a seriózní
zmapování této problematiky, na to síly
naší galerie nestačí. Chtěli jsme spíše
zdůraznit bohatost výtvarného dění na
Žižkově. Oslovili jsme proto řadu vybra-
ných autorů, s kterými jsme v lednu 1996

zahájili první výstavu. Cyklus byl zakončen po třech letech v prosinci 1998. Každou vý-
stavu provázel katalog, graficky připravený V. Fialou tak, aby jejich svázáním v knížku
vznikl malý dokument o aktuální úrovni výtvarné tvorby na Žižkově. V cyklu se předsta-
vili následující tvůrci: malíři Václav Benedikt, Václav Špale, Zdena Höhmová, Ctirad
Stehlík, Josef Mžyk, fotograf Dušan Šimánek, sochař a grafik Václav Fiala, malířka Li-
liana Maftei, malíř a scénograf Jaroslav Malina, grafik Karel Demel, malířka a grafič-
ka Bohunka Wageová, fotograf Karel Kalivoda a grafik Oldřich Kulhánek. Myšlenka
Žižkovských ateliérů upoutala pozornost veřejnosti i výtvarníků a sled individuálních vý-
stav měl svůj význam, nehledě na autorskou rozrůzněnost. S žižkovskými tvůrci spolu-
pracujeme samozřejmě i nadále, i když už bez vydávání katalogů k výstavám. Volným po-
kračováním cyklu je naše první lednová výstava, na níž pan Jaroslav Pech vystavuje své
tapiserie a obrazy (viz foto). Srdečně vás zveme k návštěvě naší galerie i našich koncertů.

Ela Hyková, ředitelka Atria

·kolní akademie v Edenu
Základní škola Perunova uspořádala 10. 12. již IV. školní akademii s náz-
vem Čtvero ročních období. Na jevišti velkého sálu Kulturního domu
Eden se vystřídalo 250 malých umělců - žáků školy, kteří zpívali, tančili,
recitovali, hráli divadlo i cvičili. Na závěr zazněly koledy v podání všech
účinkujících i diváků.  V prosinci  se  také  konala tradiční  vánoční výsta-
va v prostorách školy,  kterou pod vedením  učitelů připravili žáci. Ta se
všem velmi líbila, zvláště žáčci z prvního stupně trávili přestávky prohlí-
žením velkého Betlému umístěného na schodišti.
Ředitelka školy  děkuje touto cestou  všem, kteří se  podíleli na přípravě
a realizaci akademie.

Mgr. Marta Mašková, ředitelka školy

Foto P. David

Urocentrum Praha
V lednu zahájilo činnost Urologické a uroonkologické centrum Praha, které bude posky-
tovat specializované služby - lékaři provedou diagnostická vyšetření, navrhnou a provedou
léčbu, nemocné budou dále sledovat. Není záměrem maximalizovat počty registrovaných
nemocných, kteří mohou být ošetřeni u praktických lékařů. Ovšem pacienti s urologickou
diagnózou či diagnózou uroonkologickou obdrží ambulantní péči komplexnější, než je běž-
né. Aktivní spoluprací zdravot. rady M. č. Prahy 3 Mgr. V. Kalfusové s vedoucím lékařem
Urocentra, doc. MUDr. M. Hanušem, CSc., je pro nemocné z Prahy 3 smluvně zajištěna
tato péče v celém rozsahu. Urocentrum nabízí praktickým lékařům i nemocným tuto mož-
nost využít. Jde o mezičlánek mezi klasickou odbornou ambulancí a lůžkovým zařízením.
Tato forma, tzv. out-patient clinic je v zahraničí běžná. Lékaři mají uvnitř oboru urologie
superspecializace (endourologická operativa, močové infekce, urologická onkologie, kli-
nická onkologie, urodynamická vyšetření aj.) v rámci hrazené zdravotní péče. Nemocní
mají i možnost péče nadstandardní. Tel.: 29 08 70 a 29 46 08, pouze akutní případy jsou
ošetřeny bez objednání.

Doc. MUDr. M. Hanuš, CSc., vedoucí lékař Urocentra, Karlovo nám. 3, Praha 2
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Pfiíjemné vzpomínky na Vánoce zÛstávají
Vánoční stromky jsou již odstrojeny, vůně cukroví se vytratila a dárky, ze kterých jsme se tak radovali, nám poněkud zevšedněly. O to
cennější pak místo hmotných požitků bývají zajímavé prožitky, jakými jsou například vánoční koncerty. Na organizaci některých se i le-
tos spolupodílela naše městská část. O adventní neděli 20. 12. přijali mnozí milovníci koled a barokních zpěvů vánočních pozvání sta-
rosty M. Českého na „Vánoční zpívání se souborem ECCE
MUSICA“. Plocha náměstí Jiřího z Poděbrad je sice úctyhod-
ná, ale díky skvělé ozvučovací aparatuře Agentury ROMAX při-
lákaly písně souboru, hrajícího na schodech Kostela Nejsvětěj-
šího Srdce Páně, mnohého z kolemjdoucích. Zazněly zde i mé-
ně známé koledy „Ach můj milý Ježíšku“ a „Milý Bože“.
Příjemnou předvánoční atmosféru umocnil i osvícený smrk ne-
daleko kostela a dokonce i původně ostýchaví diváci si později
s chutí společně zazpívali. Soubor ECCE MUSICA vystoupil
zde na náměstí J. z Poděbrad před Vánocemi již poosmé. Pokud
vás zaujal, můžete se již teď těšit na Velikonoce. Nejbližší plá-
novaný koncert se bude konat 11. 3. v Muzeu hl. m. Prahy na
Florenci v rámci akce „České barokní Velikonoce“, jak nám
řekl vedoucí souboru Jan Holý.

Text E. Horníčková, foto J. Zavřel

Mikulá‰ská pro seniory
Každým  rokem  se  schází  naši  senioři  na  tradiční Mikulášské zábavě.  Ve  středu
9.  12.  zaplnili  sál  Středního  odborného učiliště na Jarově všichni, kteří  se chtěli
v tento sváteční čas setkat  se  svými  přáteli  či  známými,  zatančit si, něco popít a po-
jíst, nebo třeba vyhrát hezkou  cenu v tombole. Jak nám řekla předsedkyně Svazu  dů-
chodců Prahy 3  Jana Šimková, tentokrát  sem přišli v nebývale hojném počtu. Tak,
že se málem do velkého sálu učiliště  nevešli.  Skladby  klasického  i moderního  žán-
ru  jim s vervou  vyhrávala opět  kapela  Žižkovanka  a zazpívat  si sólo přišla tento-
krát  i paní předsedkyně. Nutno  podotknout, že nijak špatně!

Text a foto S. Peričová

BLAHOP¤ÁNÍ
Svaz důchodců v Praze 3 blaho-

přeje všem svým členům  a ostat-
ním seniorům, kteří v ÚNORU 
a BŘEZNU oslaví kulaté anebo

půlkulaté narozeniny. Přání všeho
dobrého patří:

J. Přádové, L. Tynglové, 
V. Chvojkovi, A. Hassmanové, 

J. Jeníkovi, Z. Schořové, J. Sudové, V.
Černému, V. Engelové, 

M. Hampejsové, V. Koubkovi, 
J. Zoufalové, Z. Barešové.

Redakce Radničních novin se k to-
muto blahopřání jako vždy připojuje.

SoutûÏ o nejhezãí cukroví
Prvního ročníku se zúčastnilo bohužel velmi málo soutěžících. Zato podívat se a ochutnat
přišlo do prodejny Ovoce a zelenina Kimla hodně zvědavých zájemců. Všechny účastnice
byly odměněny dárkovými balíčky s kořením a ovocem a vstupenkami na program v ho-
telu Hilton, při němž probíhal Vánoční trh. S panem Břetislavem, který bylinky, koření a ře-
mesla se středověkou atmosférou opatruje, se setkáme opět na Velikonoce.

Klub ESSENTIA, Boleslavská 13, Praha 3. Zápis Po - Pá 13 - 19 hodin. Zájmová čin-
nost pro děti i dospělé: Zpívání, tanec, výtvarná dílna. K dispozici je též dobře vyba-
vená půjčovna karnevalových masek pro děti.

Alena Zemanová, tel.: 717 35 135, 0603/810 899.

Remedium myslí na seniory i letos
Starší obyvatele Prahy 3 čeká v letošním roce - vyhlášeném OSN jako Mezinárodní rok se-
niorů - několik překvapení, které připravilo Obč. sdružení Remedium. To se (dříve pod náz-
vem nadace Remedium) problematice komunitní péče o seniory věnuje již druhým rokem.
Prvním „dárkem“ je KATALOG zdravotně-sociálních služeb pro občany Prahy 3, kte-
rý Remedium v těchto dnech vydává. Informace jsou rozděleny podle typu služeb (neod-
kladná zdravotní péče, primární zdravotní péče, sociální péče, linky důvěry, lékárny atd.).
Kromě nezbytných údajů jako je jméno, adresa a telefon jednotlivých poskytovatelů zde na-
jdete charakteristiku nabízených služeb vč. způsobu úhrady či dostupnosti pro klienty. Ka-
talog v ceně 20 korun pro seniory (lidé nad 65 let) a 50 korun pro ostatní zájemce si může-
te začít objednávat na adrese: OS Remedium, Chelčického 39, P-3.
Další aktivitou Remedia je založení Senior fondu, jehož cílem je shromažďovat finanční
prostředky na potřeby starých lidí v naší městské části. Senioři budou moci žádat Reme-
dium o příspěvky na nákup kompenzačních pomůcek a předmětů usnadňujících život v do-
mácnosti, na zajištění doprovodu, osobní asistence a další služby. V budoucnosti se uva-
žuje o využití financí ze Senior fondu na zřízení tolik žádané dietní jídelny. Do Senior fon-
du již přislíbili přispět Pojišťovna Zürich a SPT Telecom, a.s. Remedium jedná s dalšími
významnými podnikatelskými subjekty v Praze 3 a doufá, že se tak podaří rozvinout systém
dárcovství, který je běžný v západních zemích. V neposlední řadě Remedium pracuje na
programu využití dobrovolníků v organizacích pečujících o seniory.
Pokud byste se chtěli o činnosti OS Remedium dozvědět více, jste srdečně zváni (senior-
ský věk není podmínkou!) na Besední odpoledne, které se bude konat v pondělí 15. 2. 99
ve 14 hodin v budově RIAPSu v korkovém sále, Chelčického 39,130 00 PRAHA 3 v rám-
ci celostátní kampaně 30 dnů pro neziskový sektor. Michaela Vysoudilová

EUROCONNECTIONS v Akropoli
Žižkov přilákal v listopadu mezinárodní projekt, jehož cílem je vybudovat v reno-
movaném hudebním klubu stálou scénu pro evropskou moderní hudbu. Vytvoření
prostoru pro tvorbu umělců, jejichž produkce je u nás neznámá, podceňovaná a vzhle-
dem k distribuční politice komerčních firem i nedostupná, je krokem k evropské in-
tegraci. Projekt Euroconnections se usídlil v Paláci Akropolis a jeho třetí pokračová-
ní 29. 1. 99 je složeno ze tří kapel. EKOVA je francouzská kapela, kterou dali dohroma-
dy Američanka, Iránec a Alžířan. Její styl nelze přesně určit, ale snad můžeme použít
obecnější pojmenování „multiethno“. Z Německa k nám přijede skupina N.O.H.A. V té
hraje pražský saxofonista a školený hudebník Philip Noha. Projekt byl založen v letech
1993/94 a jedna z jejich skladeb se stala součástí kompilace Massive Beats (Prinz), která
mapuje mezinárodní trip-hopovou a drum’n basovou scénu. N.O.H.A znamená Noise of
Human Art aneb Hluk lidského umění. Trojlístek Euroconnections v lednu doplňuje česká
skupina SIGNIFICANT OTHER. Tři členové kapely, původně z triphop post-industriál-
ních Guten Tag Petr Mikulášek, Vlasta a Martin Kubínek se spojili se zpěvačkou Klárou

Nemravovou. Výsledkem je okouzlující ko-
lekce triphopově tanečních skladeb doprová-
zených čistým a jemným hlasem Kláry, kte-
rý se vine nad psychedelickými perkusemi
a monotónní basovou linkou. Jejich živá vy-
stoupení doprovází DJ’s z klubu ROXY. Mi-
mo jiné tato kapela „předskakovala“ brit-
ským The Aloof na pražském koncertě.
Pořádají: Palác Akropolis (ŽDHA a Junior
klub) a Gato Loco Productions za podpory
Francouzského institutu, Goethe Institutu
(lednová část), Hl. m. Prahy, MCM Intl., In-
form. centra OSN v Praze, Spinet a Expo Art. 
Palác Akropolis Vás také zve na únorové po-
kračování Euroconnections 20. 2. 99. Vy-
stoupí PARIS COMBO z Francie (hud. roz-
manitost Paříže 90. let., franc. šanson, jazz,
lat. hudba a svěží orient. rytmy), MALMA
z Itálie (nový hardcore na hranici skapunku)
a pražská skupina DEEP SWEDEN.

Palác Akropolis

ZMĚNA
telefonních čísel ústředny 

polikliniky Vinohradská 176, Praha 3

(na 1. místě uvádíme původní číslo, 

za lomítkem číslo nové): 

74 12 89/ 71 73 32 82 , 

74 63 12/ 72 73 12 90, 

74 45 95/ 72 74 23 94, 

74 95 17/ 72 73 93 80, 

73 28 05 zůstává, 73 83 86 zůstává.

MUDr. J. Bernasová: 

74 77 85/72 74 13 82. 

MUDr. E. Jedličková: 

74 89 25/ 72 73 60 83.
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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

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ
spolehlivě zajišťuje
firma CHRPA
tel.: 24 91 40 01

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.
■ MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. 
J. Lehner, 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.

■ Poradna: Prevence civil. onemocnění.
Poradenská služba programů OXYGEN
a MAGIC LIFE (ERD). Šrámková, 
tel.: 22 72 23 39, 0602/295 960.
■ Pedikúra - docházím. Tel. domů: 
70 34 23 + zázn. Provozovna: Studio Slu-
níčko - Roháčova 80, Praha 3, tel.: 697 10 32.

■ Vykládám z karet. Tel.: 27 05 38. 

■ ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR prová-
dí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále
zajišťujeme veškeré druhy úklidových pra-
cí 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 na tel.: 22 71 00 11.
Kvalitně a levně!

■ Zednické a obkladačské práce. 
Zimní slevy. Tel. večer: 24 25 39 36.
■ Opravy praček Whirlpool, Ignis, Tamat
a Tatramat. Tel.: 82 99 564.

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

■ 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.: 22 71 33 48. Docházím.

■ Hl. 3 + kk, 3 + 1 na metru, max. 9000,-
Kč. Tel.: 0603/807 536.
■ 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.

■ 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. výchovu,
Aj, flétnu v ZUŠ Štítného 5, P-3, ve čt 10
- 12.30. Cena 550,-/měs., flétna 200,-. 
Tel.: 52 34 92, 47 21 467, 0602/25 37 35.

■ Svobodný, 35 let, delší dobu žijící
v zahraničí, hledá zajímavou práci
v Praze. Plynně Nj, pasivně Aj. Nástup
ihned. Tel.: 684 21 92 nebo 627 57 54.

■ 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.

■ Studentka při zaměstnání hledá pod-
nájem samostatného pokoje v Praze, ce-
na do 3000,- včetně poplatků. Volejte
Michaelu večer na tel.: 900 57 108. 

■ Prodám černou péřovou bundu, ne-
nošenou a tmavěmodrou zimní bundu
s kapucí, nošenou jednu sezonu (v dob-
rém stavu). Možno pro štíhlou slečnu
menší postavy, ev. pro chlapce. Velmi
levně. Tel.: 24 31 28 59.

■ Kvalitní zednické a instalatérské prá-
ce. Tel. zedník: 697 47 81. Tel. 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
■ Vyměním byt 2 + kk na Praze 3, s vý-
hl. do parku, perf. stav, nízké nájemné,
dům s maj., za větší byt, nejlépe Praha 3. 
Tel.: 627 60 88.

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

■ Vym. 1 + 1, II. kat., 53 m2, 4. patro - vý-
tah, dům s majitelem, Ohrada za větší byt.
Tel.: 697 50 70 (zázn.).
■ Firma Ateliér JR Praha nabízí: vyb.
a návrhy inter., truhlářství, výr. vesta-
věných skříní a nábytku. Seriozní ceny.
Tel./fax: 22 23 09 07, 
mobil: 0602/30 54 94.

■ 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.

■ Koupím družstevní byt nebo v osobním
vlastnictví v Praze, cca 80 m2, neprůchozí
místnosti, do 1 milionu Kč. 
Tel.: 0602/ 20 30 30, 683 65 37.
■ Malování bytů. Informace Po - Pá
9.00 - 16.00. Tel.: 71 73 31 57.
■ Vyměním 2 + 1 I. kat., státní za menší
II. kat. - Chmelnice, Jarov. Tel.: 684 40 38.
■ Prod. Š 105 r. ‘81, druhý motor a karo-
série, rádio, STK emise - dobrý stav. 
Tel.: 697 72 43.
■ Základní jazyková škola, Lupáčo-
va 1, Praha 3 přijme od 1. 5. 1999 učite-
le/ku na I. stupeň. 
Informace na tel.: 697 45 13, 227 19 321.

DODÁVKY PRACÍ PO CELÝ ROK
❏  Dodávky pomocných sil
❏  Vykonáme sezónní a nárazové práce
❏  Zastoupíme dovolené a nemoci

JOB CENTRUM Praha
Vaníčkova 5, blok 1, 160 17, Praha 6

Telefon: 52 72 00

OOOOPPPPRRRRAAAAVVVVYYYY    
slohového nábytku

Jeseniova 190
telefon: 82 17 979

INZERCE OZNÁMENÍ

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.

žižkovské knihkupectví

ENIGMA
Koněvova 24,

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

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

jsou ZDARMA 
v nákladu 41 000 výtisků

roznášeny do všech domácností
a na distribuční místa v celé

Praze 3.
Lipanská 7, Praha 3

návštěvní den: pondělí 8-18 h

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

Jarní prázdniny pro děti od 6 do 18 let
pořádá turisticko-vodácký oddíl z Prahy 5:

I. termín (Praha 1 - 5): 14. 3. - 20. 3. 1999
II. termín (Praha 6 - 10): 7. 2. - 13. 2. 1999
Místo: Krkonoše, Hotel Výrovka (1356 m. n. m.)

Ubytování a stravování: plná penze, 2 - 3 lůžkové pokoje, 
sauna, posilovna, stolní tenis.

Program: sjezdové lyžování, běžky, soutěže, hry aj.
Cena: 2990,- Kč (zahrnuje ubytování, plnou penzi, dopravu, zdravotní

a pedagogický dozor, zajištění programu)
Informace na tel.: 561 63 20, 0603/42 80 91, paní Čebišová

NOVÝ ROK
NOVÉ BYTY
NOVÁ CENA
Krásné byty ihned k nastěhování

v novém cihlovém domě 
na Žižkově

VOLEJTE IHNED
tel.: 42 18 61, 900 469 31

JIŘÍ NOVÁK
Opravy automatických praček
TATRAMAT - TAMAT - i jiné typy

materiál nový nebo repasovaný
kvalitní služba

Tel. večer: 
697 24 98 (zázn.), 781 15 62

Vážené paní Olince VOTAVOVÉ
k 80. narozeninám přejí vše

nejlepší, zdraví a spokojenost,
švagr Jiří s paní Jitkou.

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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Obvodní organizace
Svazu diabetiků ČR v Praze 3

zve na své kulturní 

a zábavné akce v ÚNORU 1999

● 16. út 16.30 Za zajímavostmi

Holandska - cestopisná přednáška

s barevnými diapozitivy a ukázkou

místních melodií a písní

● 19. pá 16.00 Na lyrické notě

v provedení uměleckého souboru

Albatros

Akce se uskuteční v sále KVS Trojka,

Prokopova 16/100, Praha 3

Prokopova 100/16
☎ 227 81 355 a 227 83 181

Kulturní a vzdělávací středisko Praha 3
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1
PŘÍŠTÍ ČÍSLO

v týdnu od 23. 2.

KLUB KULIČKA pro děti od 3 let odpol. i dopol. (9 - 12 h): flétna ● Aj ● kera-
mika ● malování ● tanečky ● zpívání. Pro školní děti: malování ● tanec s písnič-
kou ● základy tanců ● taneční aerobik ● disco tance ● kung-fu ● základy práce
s počítačem ● programování ● klavír, flétna, kytara, el. klávesové nástroje. Pro do-
spělé: Aj, Fj, Nj, Rj ● počítačové kurzy ● psaní na počítačové klávesnici i na stro-
ji ● kung-fu ● body styling ● kalanetika ● aerobik ● dopol. cvičení s hlídáním dětí
● cvičení rodičů s dětmi ● HLÍDÁNÍ DĚTÍ Út a Čt 10 - 11 h.
Informační a zápisová kancelář: 227 81 355, 227 83 181. 
Zápis Po a St od 14 do 18 h.
AFROLATINSKÉ POPULÁRNÍ TANCE - pro mládež a dospělé
LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ - pro děti od 9 let
KERAMICKÁ DÍLNA S NOVÝM VYBAVENÍM - kurzy pro děti i dospělé,
keramický ateliér pro děti a rodiče
KULTURNÍ POŘADY

ÚNOR 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 Blaník
4. čt Posel z Liptákova
6. so Dlouhý, Široký a Krátkozraký
7. ne 16.00 a 19.00 Záskok

16. út Němý Bobeš
17. st Blaník

18. čt Dobytí severního pólu
19. pá Vyšetřování ztráty třídní knihy
21. ne 16.00 a 19.00 Švestka
23. út Cimrman v říši hudby
24. st Hospoda na mýtince
25. čt Švestka
28. ne 16.00 a 19.00 Švestka
DIVADLO KONZERVATOŘE
1. po T. Vondrovic: Třináctá komnata
8. po M. Horníček: Slaměný klobouk

22. po J. B. Moliére: Tartuffe (PREMIÉRA)
HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA
13. so 19.30 Jaroslav Hutka a Radim

Hladík (koncert)
14. ne Z. Svěrák, J. Uhlíř: Není nutno
15. po 19.30 Jarek Nohavica masopustně
26. 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 kon-
certů hodinu před začátkem představení. Před-
prodej vstupenek v síti TICKETPRO, v pokladně
ATRIA. Rezervace vstupenek na tel. 627 04 53.
Začátek představení v 19.30 h, není-li uvedeno ji-
nak. Přístup k ATRIU je bezbariérový, v kon-
certní síni je indukční smyčka pro nedoslýchavé.

9. út České violoncellové duo 
(J. Vlašánková a P. Hejný)

11. čt Irena Budweiserová s přáteli
15. po Pěvecký sbor Mišpacha (židov-

ské písně a chasidské příběhy)

16. út Komorní koncert (R. Sršňová -
housle, M. Sršňová - zpěv, J. Sršeň
- flétna, A. Stará - klavír)

18. čt Pěvecký sbor ČVUT Praha
(sbormistr K. Prokop)

24. st Houslový recitál V. Snítila 
(M. Nakajima - klavír, Š. Weis -
violoncello)

25. čt Koncert (L. Šimková - flétna,
D. Wiesner - klavír)

26. pá 18.00 Koncert dětských pěvec-
kých sborů Včelky (Sušice)
a Rolnička (Praha)

27. so 15.00 Koncert (J. Kubita - fagot,
D. Wiesner - klavír) Pro důchodce
symbolické vstupné 5 Kč.

ATRIUM - výstavní síň
otevřeno denně kromě Po od 14 do 17.30 h.
3. - 28. 2. Jan Doleček - obrazy

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 prů-
kazem AČFK (možno zakoupit v pokladně, cena
20 Kč, platnost do června 1999). Rezervace od
16 do 23 h na tel.: 89 36 01. Bar otevřen den-
ně 16 až 23 h i během promítání. V sále je po-
voleno konzumovat veškeré nápoje. Začátky
představení v 18 a 20.30, není-li uvedeno jinak.

FILMY PRO DOSPĚLÉ
Filmy z Projektu 100 (1995 - 1999)
1. po Mazací hlava /FK/
2. út Saló aneb 120 dnů Sodomy /FK/
3. st 15.00, 18.00, 20.30 Den animova-

ného filmu
4. čt Velká žranice /FK/
6. so Smoke
8. po Údolí včel /FK/
9. út Markéta Lazarová

10. st 15.00, 18.00, 20.30 Den animova-
ného filmu

12. pá 19.00 Žižkovský masopust (film
Kuchař, zloděj, jeho žena a její mile-
nec + koncert Krausberry, Krutnava)

13. so Polibek pavoučí ženy
14. ne Krátkometrážní filmy Projektu 100:

Ropáci, Zaniklý svět rukavic,
Možnosti dialogu, Z pohledu
mouchy, Curriculum vitae

15. po Unaveni sluncem
16. út Nick Park uvádí /FK/
PROJEKT 100 1999
17. st Život Briana

18. čt Ohňostroj
19. pá 17.30 a 20.30 Stalker
20. so Arizona Dream (videoprojekce)
21. ne Satyricon (videoprojekce)
22. po Canterburské povídky
23. út Antonie
24. st Korida lásky
25. čt 17.30 a 20.30 Poslední pokušení

Ježíše Krista
26. pá Růžové sny
27. so Na ostří nože
28. ne Nahý
FILMY PRO DĚTI
6. so 15.30 Ukradená vzducholoď
7. ne 13.30 Krakonoš a ovčák

13. so 15.30 Orlí oko
14. ne 13.30 Špalíček
20. so 15.30 Uf - oni jsou tady
21. ne 13.30 Perníková chaloupka
27. so 15.30 Pinocchiova dobrodružství
28. ne 13.30 Ptáci koháci
DIVADLO PRO DĚTI (od 16 hodin)
7. ne Malované pohádky aneb Miloš

Nesvadba kreslí, vypráví a hraje si
14. ne Ník a kouzelná píšťalka aneb tet-

ky přestaňte se hádat
21. ne Duhové bubliny (V. Strasser 

a K. Jiránková)
28. ne Kulihrášek aneb o Statečném

(Divadlo bez opony)

DIVADLO A HUDBA PRO DOSPĚLÉ
11. čt 20.00 Ty, který lyžuješ

(Bílé divadlo Ostrava)
12. pá 19.00 Žižkovský masopust (kon-

cert Krutnava, Krausberry + film Ku-
chař, zloděj, jeho žena a její milenec)

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 27, Praha 3,

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

E- mail:akropol@jk.anet.cz
Předprodej a rezervace v pokladně divadla Kaaba
Café od 10 h, tel. 22 71 22 87 a TICKETPRO, tel.
24 81 40 20. Začátky v 19.30, není-li uvedeno jinak.
1. po Malá scéna: IGNU NIRVANA

REVIVAL,
Restaurace Akropolis: 
19.00 DÚN AN DORAS

2. út Malá scéna: FUNTASY MILK
3. st STO ZVÍŘAT
4. čt SUNS OF ARQA 

United Colours of Akropolis
5. pá DECLINE
6. so DEEP SWEDEN - křest alba

Chemistry Lab
7. ne Jim Čert a Jiří Schmitzer
8. po THE PLASTIC PEOPLE 

OF THE UNIVERSE 
+ hosté FINAL SHOT

9. út THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE 
+ hosté FINAL SHOT

10. st STARGAZER
11. čt PLUTO
12. pá Volby ROCKU
13. so 14.00 - 17.00 Dětský maškarní

den - vstup volný 
19.30 Žižkovská maškaráda 
ŠLAPETO a GAUDEAMUS

14. ne Figarova svatba (komedie v režii
J. Menzela)

15. po PAN POT, 
Restaurace Akropolis: 
19.00 DÚN AN DORAS

16. út Žižkovský masopust 
(hraje ČESKOMORAVSKÁ
HUDEBNÍ SPOLEČNOST)

17. st Začínáme končit - Křeč
18. čt Začínáme končit - Křeč
19. pá MCM Party
20. so Euroconnections uvádí: PARIS

COMBO (Francie), MALMA
(Itálie), DEEP SWEDEN (ČR)

21. ne Sluneční party (hraje
SLUNEČNÍ ORCHESTR)

22. po TOČKOLOTOČ -  křest alba Ka-
le bale, kale jakha

23. út
SMIETANA/SZUKALSKI/KAR
OLAK QUINTET 
Jazz Meets World

24. st PSÍ VOJÁCI
25. čt POSMRTNÉ ZKUŠENOSTI
26. pá B’NET MARRAKECH 

- Girls of Marrakech (Maroko)
United Colours of Akropolis

27. 2. - 4. 3. Festival integrace SLUNCE
(program zveřejníme v příštím čísle)

Divadelní bar - program v těchto dnech:
3. - 7. 2., 10. - 13. 2., 17. - 21. 2., 24. - 27.
2. od 23 h (20. 2. od 21 h) - DJ’s Liquid
A, Blue, Lukas, Groof, J. Sedloň, Stan-
zim, Bolond, Babe LN, Rege, John Neibr
a další zábava ve stylu house 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 zdra-
votní dozor, úrazové připojištění, nezahrnuje vlekovné)
Informace a přihlášky: Jana Šimánková, tel.: 900 22 872.

KULTURNÍ PROGRAMY

OZNÁMENÍ

STŘEDISKO ESTETIKY
Pondělí ● Kytara bez not
Úterý ● Angličtina pro nejmenší
● Angličtina pro dospělé
● Modelářský kroužek  (14.00 - 15.30)
- letec. a  lod. plastik. modelářství
Středa ● Dramatický kroužek
Čtvrtek ● Výtvarná škola
● Flétna - individuální výuka
● Woodcraft (14.00 - 15.45)
- Liga lesní moudrosti (poznávání
přírody, přírodních kultur - Indiáni)
● Country kurzy (16.00 - 17.30)
- country tance pro děti
Pátek ● Klub pražských dětí (od 15.00)
- hry, soutěže, vycházky 
- poznávání Prahy

STŘEDISKO POHYBU
Pondělí ● Klub ČJ - individ. doučování
Úterý ● Rock’n’roll
● Aerobik ● Body styling
● Zpívánky  - hudeb. a taneč. pro děti MŠ
Středa ● Přípravka na SŠ - ČJ, Mat
● Přípravka na VŠ - historie, filosofie
● Taneční pohybová průprava
● Jóga - i dopolední
Čtvrtek ● Sport klub - pohybové hry,
fotbal...
● Moderní tanec - základy rap dance
● Step aerobik
Pátek ● Sebeobrana

STŘEDISKO TECHNIKY
Úterý ● Základy práce s PC -
Windows 95,Word, Excel, Internet,
CorelDraw
● Psaní na stroji
● Počítače hrou - pro nejmenší
Středa ● Kurz práce s PC pro dospělé
- pro začátečníky
● Šikulka - pro nejmenší kutily
Čtvrtek ● Elektroklub - elektronika pro ZŠ

JARNÍ TÁBORY 13. - 20. 3. 1999
Arnoštov - nelyžařský tábor pro děti
od 5 do 13 let na Šumavě, 1 850,- Kč
Orlické hory - rekreačně a výtvarně
zaměř. tábor (keramika, výtv. techniky)
pro děti ZŠ, 1 850,- Kč

VELIKONOČNÍ REKREACE
31. 3. - 5. 4. 1999

LETNÍ TÁBORY
informace od 15. 3. 1999

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Neděle 14. 2., 11. 4. 1999 od 15.00 h

VŠEOBECNÝ BAZAR
Sobota 20. 2. 1999

KARNEVAL
Sobota 27. 2. 1999

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
DDM v Praze 3, Na Balkáně 100
Tel.: 900 22 904, -910, -913
Fax: 684 90 76
E-mail: info@ddm-p3.cz

Svaz zdravotně postižených v ČR
vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení místa vedoucího Střediska
pro poradenství a sociální rehabi-
litaci na své detašované pracoviště
v Praze 3. Požadované vzdělání
ÚSO, pracovní doba 30 hodin týd-
ně, mzda cca 5000,- Kč. Přihlášky
do výběrového řízení zasílejte do
15 dnů na adresu: Svaz zdravotně
postižených, útvar středisek, Kar-
línské nám. 12, 186 03, Praha 8.

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
Rybářské lístky vystavuje Odbor zeleně
a ochrany prostředí ObÚ, Lipanská 11 -
MVDr. E. Krejbichová (vchod z Havlíčko-
va náměstí), vždy v pondělí a ve středu.
Stejnou službu vám poskytne také Infor-
mační kancelář ObÚ, Koněvova 214, Jarov
- zastávka „Na Chmelnici“. PLATBA je
možná jen SLOŽENKOU s účtem ObÚ,
a to buď na poště nebo v pokladně ObÚ Se-
ifertova - POUZE pro občany s trvalým
bydlištěm v Praze 3!

Žižkovská hudební a divadelní agentura, s.r.o., Kubelíkova 27, Praha 3 dě-
kuje všem sponzorům, kteří svým darem přispěli k úspěšnému průběhu 4. roč-
níku Festivalu integrace Slunce ‘98 v Paláci Akropolis.
Zároveň bychom vás chtěli pozvat na další Festival integrace Slunce, který
proběhne 27. 2. - 4. 3. 1999. Jeho program bude zveřejněn v příštím čísle Rad-
ničních novin.

Divadelní představení (pro děti od 3 let)
4. čt 17.00 O zlaté rybce

13. so 15.00 Pohádkový kolotoč
25. čt 17.00 Sněhová královna
Ostatní programy pro děti
21. ne 15.00 Karnevalová veselice
(hudba, tanec, soutěže, tombola - jen
pro děti s maskami).

Zážitky z cest  (od 18.00):
3. st Izrael

10. st Tibet a Nepál
17. st Tunisko na kole
24. st Indie, Srí Lanka

Bližší informace na tel.: 227 81 257.

Bahá’í společenství
Prahy

Vás zve na pravidelné besedy
v Domě dětí a mládeže 
(m-Centrum), Karlínské nám. 7
(za kostelem), Praha 8

4. 2. 18.00 Rozum a víra
v současném světě

18. 2. 18.00 Pojetí lidské
svobody

25. 2. 18.00 Věda a náboženství


