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Přehled 

základních 

škol v Praze 3 

před zápisem 

do 1. tříd

 str. 1
5, 16 a 17

Collegium 1704

vystoupí 7. prosince 

v Plečnikově chrámu

str. 24
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sloupek

toto číslo Radničních novin se k vám 

dostává v adventním čase. Čase, kdy 

se chystáme na  nejdůležitější a  nej-

intenzivnější svátek, který je součástí 

našich kulturních tradic. Svátek, který 

jsme zvyklí věnovat našim nejbližším. 

Žel bohu, je to také období horeč-

natých příprav, nákupních horeček 

a  nejintenzivnějších marketingových 

kampaní, kterými na nás obchodníci 

útočí na každém rohu. 

Je rozšířeným zlozvykem politiků, 

že začnou v  tomto čase fi lozofovat 

a kázat všem okolo, jak by měli toto 

období prožívat, na co by měli myslet 

a co by měli naopak hodit za hlavu. 

Tomu bych se opravdu rád vyhnul, 

protože každý má podle mého názo-

ru právo na ty svoje Vánoce. 

Jako člověk, který je na  žižkov-

ské radnici zodpovědný za  kulturu, 

bych vás raději informoval o tom, ja-

kou kulturní nabídku jsme pro vás bě-

hem adventu přichystali. Místo bom-

bastických akcí jsme se zaměřili spíše 

na širší a pestrou nabídku. Místo jed-

noho vánočního centra jsme volili spí-

še cestu, kdy chceme Vánoce přivést 

do  všech lokalit v  Praze  3. Na  své 

si přijde každý, od  rodičů s  dětmi, 

přes vyznavače bigbítu až po milov-

níky klasické hudby. Advent na  Žiž-

kově, Vinohradech a  Jarově najdete 

tentokrát na rozličných místech – tra-

dičně na Jiřáku, v hospodě U vystřel-

nýho oka, ale také na Jarově v nově 

otevíraném Kulturním centru Vozov-

na. Tam se vedle programů pro veřej-

nost budeme snažit přenést vánoční 

atmosféru také do školních lavic sé-

rií dopoledních programů pro základ-

ní a mateřské školy. 

Věřím, že si z  připraveného pro-

gramu v ulicích a kulturních centrech 

Prahy 3 vyberete. Že vám to pomů-

že oddechnout od  hektického sho-

nu. A osobně se těším, že se s vámi 

na  některé z  akcí, pokud mi to čas 

umožní, také setkám.

Přeji vám příjemné prožití adventu 

i vánočních svátků.

Alexander Bellu
zástupce starostky pro kulturu

Přijďte si užít letošní 
advent v Praze 3
Městská část Praha 3 připravila pestrý adventní program, 
který již symbolicky začal 27. listopadu rozsvěcením 
vánočního stromku na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
a potrvá až do 22. prosince.

Vánoční odpoledne v hos-
podě U vystřelenýho 
oka, výstava Žižkovské-
ho betlému v Informač-

ním centru Praha 3, adventní kon-
cert souboru Collegium 1704 v kos-
tele Nejsvětějšího Srdce Páně či ka-
pely Blue Eff ect. Advent v Praze 3 
přinese zábavu pro děti i dospělé, 
počínaje adventními dílnami, kde 
během víkendu si bude moct každý 
vyrobit vánoční ozdoby nebo drob-
né dárky pomocí tradičních i moder-
ních technik na náměstí Jiřího z Po-
děbrad přes Živý Betlém nebo kla-
sického repertoáru Vánoc – Rybo-

vy České mše vánoční, která zazní 
v kulturním centru Za Žižkovskou 
vozovnou 18 hned po dva večery 20. 
a 22. prosince. Příjemnou zábavu sli-
bují undergroundové neděle v hos-
podě U vystřelenýho oka, kde zahra-
jí Čerti ve stodole nebo legendární 
� e Plastic People Of � e Universe. 
Nebude chybět ani tradiční Advent-
ní koncert na schodech před koste-
lem Nejsvětějšího Srdce Páně.

Od 1. prosince až do konce ledna 
bude v informačním centru k vidění 
Žižkovský betlém, který se na rozdíl 
od minulého roku rozrostl o další cha-
rizmatické postavičky. Odcházející 

Jára Cimrman, Švejk na vozíku, Žiž-
kovský Pepík a Žižkovská fi fl ena, pr-
vorepublikový strážmistr, které do-
dělali studenti SUPŠ, doplní fi gurky 
Žižkovské rodinky nebo Rychlých 
šípů. „Nakonec jsme stihli i létajícího 

Jana Tleskače,“ prozradil Richard Pe-
šek, který vedl studenty během výro-
by. Temná postavička se tedy bude 
vznášet nad panoramatem kostela 
sv. Prokopa.

Žižkovský betlém se bude průběž-
ně každým rokem rozšiřovat o další 
prostranství nebo prvorepublikové 
fi gurky. 

Martin Hošna

Praha 3 chystá 
na příští rok 
významné investice
Za  peníze, které radnice získala 

v  minulých letech jak z  privatizace, 

tak úspor, chystá třetí městská část 

řadu investic do bytových domů, ve-

řejných budov, škol, školek a měst-

ské zeleně. 

Více na str. 3

Kulturní centrum 
Vozovna zahajuje 
svůj provoz
Nové kulturní centrum na  adrese 

Za Žižkovskou vozovnou 18 nabíd-

ne během prosince pestrý kulturní 

program pro děti i dospělé.

Více na str. 13

Ombudsman 
pro seniory nabízí 
pomoc při řešení 
problémů
Na  ombudsmana pro seniory se 

můžou občané obracet nejen se so-

ciálními záležitostmi, ale i  s  problé-

my s  bydlením, právními konzulta-

cemi nebo dluhovou problematikou.   

Více na str. 22

Dokončování nových fi gurek Žižkovského 

betléma, který bude po celý prosinec 

k vidění v informačním centru

říká výtvarník 

           Martin Velíšek  str. 11

„Žižkov je čtvrť 
historicky velmi 

bohatá,“

Vážení 
čtenáři,
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Kompletní seznam a znění usne-

sení RMČ a ZMČ jsou pro obča-

ny Prahy 3 k nahlédnutí na Odboru 

občansko správním, oddělení rady a za-

stupitelstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na

www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE

„Sociální politika státu předpokládá, že především obce dokáží účinně 

pomoci konkrétním lidem s konkrétními problémy,“ říká Martin Žárský, 

předseda komise pro sociální politiku a zdravotnictví

Můžete představit náplň činnosti 

komise, jíž předsedáte?

Komise pro sociální politiku a zdra-
votnictví se jako poradní orgán rady 
MČ zabývá aspekty života obyvatel 
Prahy 3, jež se dotýkají kvality a do-
stupnosti sociálních a zdravotních 
služeb a jejich koordinací.  Sociální 
služby a zdravotně sociální služby při-
nášejí lidem pomoc a podporu v situa-
cích, které nejsou schopni sami zvlád-
nout, a to ať již se jedná seniory, lidi se 
zdravotním postižením, lidi v hmotné 
či bytové nouzi, nebo o lidi, kteří čelí 
obtížné životní situaci. V konkrétních 
případech se zabýváme posouzením 
žádostí o byt v domech s pečovatel-
skou službou, o zajištění služeb tísňo-
vé péče, či zajištění a zprostředkování 

mimořádné pomoci lidem v obtížné 
životní situaci a v neposlední řadě 
také posouzením žádostí o fi nanční 
podporu v oblasti sociálních a zdra-
votních služeb.

Kolik má komise členů a kdo v ní 

zasedá?

Komise má 8 členů a z důvodu, že 
projednává záležitosti, které se bez-
prostředně dotýkají života lidí, má 
i poměrně mimořádné složení. Kro-
mě toho, že v komisi působí 5 zastu-
pitelů napříč politickým spektrem, 
jsou v komisi zastoupeni 2 lékaři 
z důvodu možnosti posuzovat žá-
dosti a podněty občanů z hlediska 
zdravotního stavu, v komisi působí 
členka bytové komise z důvodu vaz-
by na rozhodování v záležitostech 
bydlení, a jednání komise se také 
pravidelně účastní zástupce starost-
ky pro sociální oblast. Všichni čle-
nové komise jsou profesně zaměření 
v oblasti zdravotní nebo sociální. 

Jak často se komise pro sociál-

ní politiku a zdravotnictví schází 

a jak probíhá její jednání?

Komise se schází zpravidla jednou 
měsíčně s výjimkou prázdnin. Kromě 
jednání komise jsou někteří členové 
účastníky jednání pracovních sku-
pin organizovaných vedením radnice 

zaměřených na problematiku sociál-
ního bydlení či výstavbu infrastruk-
tury sociálních služeb v Praze 3. 

Jaké dopady má komise na běžný 

život lidí v Praze 3?

Trochu bych poopravil otázku. Ko-
mise jako taková nemá dopady na ži-
vot lidí v Praze 3. V komisi jsou lidé, 
jejichž cílem je porozumět problé-
mům a potřebám lidí v naší městské 
části. Všichni členové komise vkládají 
do jednání své osobní a profesní zku-
šenosti. Jednání komise směřuje vždy 
ke konkrétnímu řešení a konkrétní-
mu podnětu pro odpovědné orgány 
samosprávy a úřadu městské části.  

Sociální politika státu předpoklá-
dá, že především obce dokáží účinně 
pomoci konkrétním lidem s konkrét-
ními problémy. Ať již se komise zabý-
vá koncepčními otázkami sociálního 
bydlení, investic do infrastruktury slu-
žeb pro seniory, nebo individuálními 
žádostmi o pomoc s bydlením či za-
jištěním služby, vždy se snažíme o to, 
aby se jednalo o řešení, které pomů-
že jak jednotlivcům, tak precedentně 
všem obyvatelům Prahy 3. Jako pří-
klad lze nabídnout podnět ke zřízení 
ombudsmana pro seniory. Protože se 
na členy komise neustále obraceli lidé 
v seniorském věku s mnohými dota-
zy a žádostmi, jejichž řešení spočívalo 

především v poradenství, doporuči-
la komise radě MČ na podnět mís-
topředsedy MUDr. Procházky zří-
dit tento institut v rámci úřadu MČ. 
Rada tento podnět přijala a od října 
je pro seniory na Žižkově a Vinohra-
dech poradenství mnohem dostup-
nější, než kdekoliv jinde. 

Čím by se komise měla zabývat 

v nejbližších měsících? 

Na každém zasedání komise projed-
náváme žádosti občanů a vedle toho 
se budeme zabývat návrhem na při-
dělení dotací poskytovatelům sociál-
ních, zdravotních a dalších humani-
tárních služeb na rok 2016. Jistě bude 
také pokračovat diskuse s vrcholnými 
představiteli samosprávy o zajištění 
pobytových sociálně zdravotních slu-
žeb pro seniory v Praze 3. 

Stanislav Kněnický 

Rada MČ Praha 3

11. 11. 2015

Prostor před krytem 
na Parukářce je určen pro 
sportovní vyžití dětí a mládeže
Rada MČ schválila pronájem části po-

zemku parc. č. 4435/20 v  k.ú. Žižkov 

a  návrh nájemní smlouvy k  pronájmu 

parc. č. 1780/1 v  k.ú. Žižkov výhrad-

ně pro sportovní využití pro děti a  mlá-

dež. Jedná se o  prostor na  Parukářce, 

před vstupem do podzemního úkrytu CO 

„Bezovka“.

Plán zasedání rady 
a zastupitelstva ZMČ
Svým usnesením schválila Rada MČ 

předběžný časový plán zasedání rady 

městské části a  zastupitelstva městské 

části pro rok 2016.

Zrušení dvou kasin
RMČ schválila návrh na vyjmutí z obecně 

závazné vyhlášky HMP dvou provozoven 

kasin na  adresách Seifertova 15 a  Ko-

něvova 223. V současné době jsou zde 

provozována kasina, která neprovozu-

jí tzv. Živou hru. Důvodem jsou i informa-

ce Městské policie hl. m. Prahy a Policie 

České republiky o  větším počtu zásahů 

v  těchto provozovnách. Na  území Pra-

hy 3 zůstává povolených pouze pět kasin.

Rozšíření míst požívání alkoholu 
o parčík Ohrada
Rada městské části Praha  3 schváli-

la návrh změny obecně závazné vyhláš-

ky Hlavního města Prahy, kterou se za-

kazuje požívání alkoholických nápojů 

na veřejných prostranstvích. Výčet míst je 

doplněn o  lokalitu veřejné zeleně ohrani-

čenou ulicemi Pod Krejcárkem, Koněvo-

va a Na Ohradě.

Rada MČ Praha 3

25. 11. 2015

Farmářské trhy budou na více 
místech
Rada MČ Praha 3 schválila záměr rozší-

ření farmářských trhů. Z pěti lokalit bude 

na  základě technické analýzy vyhodno-

cen konečný počet a výběr míst, kde se 

budou farmářské trhy konat. V úvahu při-

chází místo u stadionu Viktorky, Prokopo-

vo náměstí, nám. Jiřího z Lobkovic, Ohra-

da, na Chmelnici u kolejí VŠE.

Pravidla pronájmu zasedací 
místnosti ZMČ, IC a KC Vozovna
Na  základě zvýšeného zájmu o  proná-

jem zasedací místnosti ZMČ (Havlíčko-

vo nám.  9), informačního centra (Mile-

šovská  1) a  Kulturního centra Vozovna 

(Za  Žižkovskou vozovnou 18) schváli-

la RMČ pravidla pronájmu těchto prostor. 

Pronajmout tato místa je možné na pondělí 

až pátek, v čase od 16.00 do 21.00 hod. 

Vyloučeny jsou prodejní akce.

Náhrady pro neuvolněné 
členy ZMČ
Rada MČ Praha  3 doporučila ZMČ 

schválit paušální hodinovou částku pro 

neuvolněného člena ZMČ pro rok 2016 

ve  výši 450  Kč, stejně jako v  letech 

předchozích. Jedná se o  náhrady vý-

dělku prokazatelně ušlého v  souvislosti 

s výkonem funkce v ZMČ. 

Fitness hřiště Židovské pece 
a Pod Lipami
Rada MČ Praha  3 schválila přeměnu 

dvou málo využívaných dětských hřišť 

na fi tness hřiště. Jde o hřiště v parku Ži-

dovské pece a v ulici Pod Lipami. 

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ 

POLITIKU A ZDRAVOTNICTVÍ

předseda: Martin Žárský

místopředseda: Miroslav Procházka

členové: Lenka Klopcová, Lucie 

Vítkovská, Vlasta Brandejsová, 

Vladimír Říha, Martina Chmelová, 

Alena Hronová

tajemník: Vladimír Beran

tel.: 222 116 488 

e-mail: vladimirb@praha3.cz

O krok blíž budoucnosti! 
Praha 3 na cestě ke Smart City
Lepší, komfortnější, bezpečnější a informovanější život na Žižkově, Jaro-
vě a na Vinohradech. To vše lze shrnout souslovím „chytré město“, nebo-li 
Smart City. Rada městské části Prahy 3 schválila minulý týden usnesení, 
kterým se zavazuje aktivně realizovat tuto dlouhodobou vizi.

Smart City je koncept inovativ-
ních a moderních měst, která 
aplikují chytrá technologická 
řešení na všechny oblasti ži-

vota. Patří sem například doprava, 
komunikace občanů s úřady, život-
ní prostředí, správa budov, věřejné 
služby, územní plánování nebo bez-
pečnost. Cílem je maximálně zpří-
jemnit život obyvatelům a zároveň 
ušetřit čas i peníze. Navíc každá část 
města, ať už se jedná o hustou zástav-
bu, park, dopravní tepnu, náměstí či 
rozlehlou část nákladového nádraží, 
může využít různé části konceptu po-
stupně. Chytrá řešení je poté propojí 
jako skládačku lego. 

Praha 3 se rozhodla pro tento krok 
do budoucnosti v reakci na globální 
výzvy, bezpečnost a rostoucí trend 
přelidněných měst, zatížení dopravy 
a s tím související zhoršování životní-
ho prostředí ve městech. Rozvoj tech-
nologií a jejich každodenní používá-
ní občany pak propojení jednotlivých 

řešení bude významně usnadňovat. 
„Museli jsme reagovat na nové potře-

by obyvatel a začít posunovat Prahu blíž 

k moderním světovým metropolím, jako 

jsou Amsterdam, Barcelona, Denver, Mel-

bourne, Manchester nebo Stockholm,“ 

říká zástupce starostky Alexander 
Bellu, který se o Smart Cities zajímá. 
„Přistoupili jsme tedy ke komplexnímu, 

udržitelnému a dlouhodobému řešení, kte-

ré naší městské části zároveň do budouc-

na může ušetřit i peníze,“ dodává Bellu 

s tím, že Praha 3 bude jedním z prv-
ních měst v celé ČR, které se odvá-
žilo k takovému průkopnickému pro-
jektu. Místostarosta Bellu pevně věří, 
že najde podporu napříč politickým 
spektrem nejen na Praze 3. Jedná se 
totiž o běh na dlouhou trať a to na-
příč volebními obdobími. 

A jak Smart City v praxi vypadá? 
V chytrém městě lidé nehledají par-
kovací místa, ale mohou díky mobilní 
aplikaci napojenou na senzory snad-

no rozpoznat, kde je volné stání. Pro 
snadnější komunikaci je všem oby-
vatelům k dispozici připojení k ve-
řejné wifi  síti a mohou toho využít 
i k jednoduchému vyřízení záležitostí 
s úřadem přes počítač či telefon. Fir-
my a obyvatelé mohou využívat data 
z radnice a lépe refl ektovat aktuální 
potřeby občanů a turistů. K dispozi-
ci jsou stanice pro elektromobily, je-
jichž používání v osobní i hromadné 
dopravě ve městech rapidně vzroste 
a které tolik nezatěžují životní pro-
středí. Lidé se cítí bezpečněji díky 
nejrůznějším senzorům, ať už meteo-
rologickým, či dopravním a pohybo-
vým, jež varují před zácpou, smogem 
nebo monitorují kriminalitu. Město 
zase uspoří prostřednictvím chytrých 
a úsporných budov či na osvětlení, 
které se mění dle intenzity denního 
světla.

Taková je vize „chytré Prahy 3“ 
v jednadvacátém století. 

-red-
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Městská část Praha 3 chystá na příští rok 
významné investice
Radnice Prahy 3 plánuje peníze, které získala v minulých letech jak z privatizace, tak z úspor 
dosažených díky využití fi nancování některých projektů z evropských fondů, investovat z velké 
části v příštím roce. Hlavním cílem většiny připravených investic je, aby se nejen občané městské 
části, ale i návštěvníci či turisté cítili příjemně a rádi zde žili nebo se sem s oblibou vraceli. 
Dojde na bytové domy, veřejné budovy, školy, školky i městskou zeleň.

Že se v posledních letech zlepšovat ži-
votní prostředí radnici Prahy 3 daří, je 
na první pohled zřejmé. Stará se o ze-
lené plochy (dokonce získala za tuto 

činnost několik celostátních ocenění), investuje 
do oprav veřejných budov, revitalizuje prostře-
dí a celkově dbá na ucelenou architektonickou 
koncepci, a tedy vzhled městské části. V příštím 
roce současné vedení radnice v souladu s v mi-
nulosti schváleným záměrem uskuteční první 
fázi oprav panelových domů. Bude se jednat 
především o jejich zateplení, a tím i o jejich cel-
kový vzhled. Na tyto poměrně rozsáhlé projek-
ty budou využity prostředky, které městská část 
získala v minulosti z části na základě již prove-
dené privatizace vlastních domů a z prostředků, 
které se jí podařilo ušetřit díky fi nancování ne-
zanedbatelné části projektů v minulosti z peněz 
z dotací, ať už evropských, nebo jiných. Z toho 
důvodu bude připraven na rok 2016 rozpočet 
výrazně investiční, který umožní tyto projekty 
fi nancovat z vlastních uspořených prostředků. 
Přesto, že panelové domy budou výraznou po-
ložkou v rozpočtu městské části na příští rok, 
investice se samozřejmě budou týkat i pokra-
čování rekonstrukcí ve školách, školkách či ve-
řejných budovách, dojde i na modernizaci pro-
stor, komfort užívání a energetickou úspornost, 
úpravu hřišť a parků. 

Bytový fond, veřejné stavby, školy a školky

Podle zástupce starostky Ivana Holečka se chys-
tají rekonstrukce fasád panelových bytových 
domů. Ty budou z převážné části dokončeny 
v průběhu roku 2016, pouze u některých ob-
jektů bude vzhledem k objemu prací hotovo až 
v roce 2017. Některé bytové domy v ulicích Čes-
kobratrská, Rokycanova, Sabinova, Jeseniova, 
Ostromečská, Roháčova, Táboritská a Buko-
vá čeká komplexní rekonstrukce pláště budov 
včetně lodžií, parteru, někde navíc i zateplení 
střechy, pokud to technický stav vyžaduje, vý-
měna stavebních otvorů a výměna oken ve spo-
lečných prostorách domu. V objektu Bořivojo-
va č. 27 budou vybudovány nové malometrážní 
byty. Tady se s dokončením počítá začátkem 
roku 2017. 

MŠ Vozová, která byla postavena v sedmde-
sátých letech minulého století, se dočká obnovy 
rozvodů vody a kanalizace, včetně výměny zaří-
zení na toaletách a umývárnách. V další MŠ Je-
seniova 4,6 dojde k výměně oken a rekonstruk-
ci teras. Okna budou dále měněny v ZŠ a MŠ 
Chelčického v objektu Žerotínova a v ZŠ a MŠ 
J. z Lobkovic v objektu Perunova. Cílem je pře-
devším zajistit snížení energetické náročnosti bu-
dovy. V ZŠ a MŠ Jarov se v návaznosti na rozšíře-
ní objektu o stravovací kapacitu mateřské školy 
zrekonstruuje kuchyně. Zastaralé technologie 
nahradí moderní technické vybavení pro zabez-
pečení kvalitního stravování žáků a vyřeší se hy-
gienické nedostatky. Žáci ZŠ Jeseniova se dočka-
jí vybudování sprinterské dráhy se zastřešením 
a v ZŠ nám. J. z Poděbrad se zahájí zastřešování 

terasy a rekonstrukce suterénu s vestavbou solné 
jeskyně, která by v budoucnu měla sloužit jak dě-
tem, tak i seniorům. V ZŠ Pražačka a v ZŠ a MŠ 
nám. J. z Lobkovic bude vybudován nový výtah, 
aby školy byly zpřístupněny i handicapovaným 
dětem. Všechny stavební práce ve školních zaří-
zeních by měly probíhat o prázdninách 2016.

Veřejnost jistě ocení i dokončení nových ná-
stupů na vrch Vítkov, kde první část realizace 
z ulice Lukášova v současné době právě probí-
há. Dále budou realizovány nástupní cesty z uli-
ce Pod Vítkovem v Jeronýmova. 

Poliklinika Vinohradská se dočká další etapy 
rekonstrukce, která zahrnuje výměnu oken, to-
pení, elektroinstalace, podlah a úpravu povrchů.

Dojde i na rekonstrukci kancelářské budo-
vy v ulici Lipanská 7 pro potřeby radnice, jejíž 

opravy budou mít ve výsledku jeden cíl, a to je 
sjednotit vyřizování nejrůznějších agend občanů 
do jedné lokality v okolí Havlíčkova náměstí. To 
jistě ocení všichni, kteří nebudou muset za vyří-
zením svých záležitosti cestovat na další místa 
Prahy 3. V jednotlivých patrech budou vybudo-
vány kanceláře, zasedací a výukové místnosti, so-
ciální zázemí, nový výtah a zajištěna bude bez-
bariérovost objektu. Sklepní prostory budou 
odvlhčeny a využity pro archivní účely. Stavba 
by měla být dokončena začátkem roku 2017.

Na náměstí J. z Poděbrad bude rozšířen pro-
stor informačního centra o multifunkční pro-
stor v suterénu objektu, který bude využíván 
především k přednáškám, kulturním představe-
ním nebo jako galerie.

Úpravy veřejné zeleně, náměstí, hřišť 

a sportovišť

V rámci plánovaných investic na rok 2016 vidí zá-
stupce starostky Jan Materna jednu z priorit péči 
o veřejná prostranství a zeleň. 

Nejvýznamnější plánované obnovy se do-
čkají tři žižkovská náměstí, a to Kostnické ná-
městí, Komenského náměstí a náměstí Barikád. 
U prvních dvou bude v roce 2016 zpracována 
kompletní projektová dokumentace a práce za-
počnou v r. 2017. V parku na náměstí Barikád 
proběhnou v příštím roce opravy cestní sítě, vý-
měna mobiliáře, doplnění trvalkových záhonů 
včetně dosadby kvalitních dřevin. Obnova cest 
je plánována i v parku Parukářka, a to v její vý-
chodní části. V této části proběhne také další 
výsadba dřevin a založení podrostového patra. 
Rozšíření volnočasových aktivit umožní nově 
zřízené hřiště na pétanque a psí agility hřiště.

Již tradičně míří investice v roce 2016 do ob-
novy hřišť a sportovišť. Kompletní rekonstruk-
ce bude provedena na dětském hřišti U Kněžské 
louky, proměna čeká i hřiště v parčíku U Vino-
hradské nemocnice. Opravy se dočká původní 
hřiště na volejbal v Habrové ulici a hřiště na mí-
čové hry v parku na Žižkové náměstí. Park Ži-
dovské pece a sídliště Jarov nabídnou další mož-
nost k aktivní rekreaci na nově zřízených fi tness 
hřištích, která budou dokončena na jaře 2016. 

Iva Vojtková

Seminář o instalaci kamerových systémů 

nastínil jejich výhody i nevýhody 

O tom, jak správně postupovat 

s umístěním kamerového systé-

mu v místnostech a chodbách, se 

mohli dozvědět ředitelé škol v rám-

ci semináře, který zorganizovala 

městská část Praha 3.

Začátkem listopadu se konal odbor-
ný seminář týkající se kamerového 
systému a jeho provozu v základ-
ních a mateřských školách. „Pozva-

li jsme pracovníky Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, aby ředitele seznámili 

s klady i zápory ochrany osobních úda-

jů, zejména v používání kamerového 

systému,“ informovala radní pro škol-
ství Jaroslava Suková.

Prostory pro seminář poskytla ZŠ 
a MŠ Jaroslava Seiferta ve své aule. 
Účastníci zde našli příjemné záze-
mí nejen k získání nových informa-
cí, ale i k výměně zkušeností z praxe. 
Seznámili se s informacemi legisla-
tivního charakteru, okrajově se do-
tkli sledování e-mailové komunikace 
zaměstnanců a nevyžádaných ob-
chodních sdělení. 

Ve stěžejní části programu se 
přednášející soustředili na pracov-
ně právní předpisy při sledování 

zaměstnanců a klientů na praco-
višti a ve společných prostorách 
prostřednictvím kamerových sys-
témů se záznamem ve školských 
zařízeních. 

„Řešily se výhody a nevýhody kame-

rového systému, včetně práva na sou-

kromí dětí, ale také doporučení, kam 

umístit kamery a naopak kterým pro-

storám se raději vyhnout,“ upřesnil 
Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčo-
va, která si zatím jako jediná v Pra-
ze 3 nechala instalovat kamerový 
systém. 

-red-  

Třetí městská část 12. listopadu otevřela nový bazén pro nejmenší děti včetně 

kojenců v  budově plaveckého areálu Pražačka. Vyhřívaný bazén s  vodou 

o teplotě 31° C pro děti od šesti měsíců do zhruba čtyř let vznikl přestavbou 

původních, již nepoužívaných šaten krytého bazénu. Nový bazén o rozměrech 

4,5x5 metrů je přístupný pro účastníky kurzů plavání kojenců a dětí.

Návrh budoucí podoby Komenského náměstí
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Zdravá snídaně v Lupáčovce představila medové delikatesy

V Základní škole Lupáčova se 

za přítomnosti zástupců radnice, 

slovinského velvyslanectví a minis-

terstva zemědělství konala 20. lis-

topadu medová snídaně, zaměřená 

na zdravou výživu.

Ukázky včelařství, různé soutěže o vče-
lách a medu nebo ochutnávka medo-
vých produktů se konaly v Lupáčovce. 
Akce měla za cíl ukázat, jak se zdravě 
stravovat a zároveň podpořit povědo-
mí o zdravé regionální výživě.

„Je to především demonstrace podpo-

ry potravin národního charakteru a na-

víc jde o zdravou složku výživy. Program 

kombinuje nejen význam regionu a zdra-

vé stravování, ale zejména mezinárodní 

spolupráci školy,“ uvedla radní Jarosla-
va Suková.

Součástí „snídaně“, do které se 
zapojilo 650 žáků a žákyň včetně pe-
dagogů, byl také „Výlet do Včelího 

ráje“, výroba medové kuchařky z re-
ceptů rodičů, výroba svíček, úlů 
nebo masek. Zajímavou aktivitou 
byla výroba loutky včely z recyklo-
vaných materiálů nebo výtvarná díl-

na, kdy vlastní kresby suchým pas-
telem hodnotila odborná žákovská 
porota. 

Hosty medové snídaně byli mimo 
jiné také velvyslanec Slovinské re-

publiky Leon Marc, Petr Krejčík 
z ministerstva zemědělství, Vít Holi-
enčin nebo Nikola Grätzová z České-
ho svazu včelařského.

-ham-

Nová družina ZŠ a MŠ Jarov 
už slouží dětem
Hřiště na střeše, moderní variabilní prostory, venkovní trampolína, nové technologie. To vše 
poskytuje dětem družina ZŠ a MŠ Jarov. Kvůli zpoždění fi nalizace budovy o tři měsíce ale bude 
společnost, která ji postavila, sankcionována.  

Družina, která byla na za-
dání MČ Praha 3 posta-
vena vítězem otevřeného 
výběrového řízení, spo-

lečností B&J Holding, a.s. v areálu 
ZŠ a MŠ Jarov, je od začátku prosin-
ce v provozu. Děti zde mohou vyu-
žívat k volnočasovým aktivitám šest 

tříd, které jsou variabilně uzpůso-
beny různým věkovým skupinám. 
Mezi dvěma z nich je např. mobil-
ní stěna, která se dá snadno v přípa-
dě potřeby rozhrnout. Tím vznikne 
prostor vhodný pro větší akce, např. 
divadlo, koncert apod. Nová druži-
na je skutečně pěkná; vnitřní členění 

akceptuje děti a jejich potřeby. Oce-
nění si zaslouží např. i nově upravený 
přilehlý vnitroblok, prostor s důmy-
slnou prolézačkou, místem pro míčo-
vé hry, či do země zapuštěnou velkou 
trampolínou. Jako koruna stavby je 
na střeše družiny umístěno jedineč-
né hřiště, které budou děti jistě často 

využívat. Celek působí velmi moder-
ně, hodí se k danému účelu a zároveň 
působí přívětivě.  

Cesta k dokončení stavby ale ne-
byla snadná. Městskou část stálo ře-
šení nečekaných problémů hodně úsi-
lí. Na počátku tohoto roku, 5. 1., bylo 
fi rmě v souladu s uzavřenou smlou-

vou předáno staveniště. První týdny 
stavba probíhala podle schváleného 
harmonogramu, nicméně v červen-
ci došlo k dočasné stagnaci. Důvo-
dem byla kanalizační přípojka ve-
doucí jinudy, než uváděly podklady. 
Bylo tedy nutné zajistit úpravu pro-
jektu a jeho projednání RMČ Pra-
ha 3. Na rychlost a průběh prací mělo 
vliv i nezbytné zpracování chybějící 
části projektové dokumentace – Mě-
ření a regulace pro vytápění.  Přes-
tože práce probíhaly s maximálním 
nasazením, kdy dělníci pracovali 
o sobotách i nedělích, jak dovolova-
la vyjádření Hygienické stanici hl. m. 
Prahy, k nežádoucím průtahům přes-
to docházelo. 

„Stavba měla být dokončena již v září 

letošního roku, termín však nebyl spl-

něn. I když je nyní na první pohled vi-

ditelné, že vše dopadlo v konečném dů-

sledku velmi dobře, bude vůči fi rmě B&J 

Holding, a.s. uplatněna smluvní sankce 

za nedodržení termínu dokončení,“ uza-
vřel Ivan Holeček.  

Iva Vojtková

zpravodajství

Žáci ze ZŠ Lupáčova sázeli keře před svou školou

Více než tři stovky tavolníků zkrášli-

ly pruh podél chodníku před Zá-

kladní školou Lupáčova. Nové keře 

vysadili žáci školy v rámci projektu 

Děti jako my, akci podpořila měst-

ská část Praha 3.

Děti z prvních tříd, kterým pomáha-
li jejich starší spolužáci, se do práce 
pustily s chutí, a brzy se již mohly 
pochlubit prvními vysazenými keři. 
„Jsem ráda, že už to umím, nikdy předtím 

jsem nic nesázela,“ pochlubila se s nad-
šením žákyně 1. D Viktorie Hlídková.

Se sázením keřů pomohli také 
za radnici Prahy 3 zástupkyně sta-
rostky Lucie Vítkovská a zástupce 
starostky Jan Materna.  -sak-

Škola má nové hřiště umístěné na střeše družiny a nový interiér (na snímku vlevo zástupce starostky Ivan Holeček, ředitel školy Stanislav Šebl, zástupci investora 

a radnice během kontrolního dne)

Děti se opět vzdělávaly 

ve fi nanční gramotnosti

Již pátým rokem probíhá s fi nanč-

ní podporou městské části Praha 3 

úspěšný projekt organizace REME-

DIUM Praha o.p.s., v rámci něhož 

jsou realizovány semináře zaměře-

né na posílení fi nanční gramotnosti 

pro žáky navštěvující základní ško-

ly v Praze 3.

„Letošních dvanáct seminářů probíhá 

opět na třech školách, a to konkrétně 

na ZŠ Jarov, ZŠ Jeseniova a ZŠ nám. 

Jiřího z Poděbrad,“ říká koordinátor-
ka projektu a současně jedna z lekto-
rek Mgr. Kristýna Schreilová. „Někte-

ří žáci absolvovali semináře poprvé, jiní 

navazovali na informace získané v před-

chozích letech. Mezi stěžejní témata stá-

le patří tvorba rozpočtu jednotlivce a do-

mácnosti a hodnota vlastního podpisu,“ 

vysvětluje obsah seminářů.
REMEDIUM Praha o.p.s. provo-

zuje také občanskou poradnu, kde 
hledají radu i lidé mající potíže s dlu-
hy. „Právě ze zkušeností naší poradny víme, 

že s posilováním fi nanční gramotnosti je 

nejlépe začít co nejdříve. Jsme proto velmi 

rádi, že městská část tento projekt i v letoš-

ním roce podpořila a zároveň dlouhodobě 

podporuje i poskytování dluhového pora-

denství a realizaci seminářů pro dospělé ob-

čany,“ uzavírá Schreilová. -red-

Hosty medo-

vé snídaně byli 

mimo radní Pra-

hy 3 Jaroslavy 

Sukové velvy-

slanec Slovinské 

republiky Leon 

Marc či Petr Krej-

čík z ministerstva 

zemědělství
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O ubytovnu je mezi lidmi bez přístřeší velký zájem

S takovými sousedy 
se žít pod jednou střechou nedá
Stížnosti podobného charakteru dostával Úřad městské části Praha 3 v průběhu minulého roku 
s železnou pravidelností, kdy i přes zamítavá stanoviska poradních orgánů se do nájemního bytu 
v Husitské ulici nastěhovali nájemníci, kteří ostatním obyvatelům pavlačového domu znepříjem-
ňovali život do krajních mezí.

Od okamžiku, kdy rodi-
na Demeterových získala 
k pronájmu byt na adrese 
Husitská 114/74, započal 

pro ostatní obyvatele domu nesne-
sitelný dril v podobě „pravidelného 
hluku“, „křičení vulgárních nadávek 
dospělých i malých dětí do půlno-
ci“, „neustálého zápachu moče, včet-
ně válejících se injekčních stříkaček 
nebo exkrementů u popelnic“.

„Hned po nastěhování si Demeterovi 

natáhli nelegálně kabel z rozvodů elek-

trického proudu. Ve dne i v noci se ozý-

vají hlučné rány, které třesou celým do-

mem. Přespávají tu bezdomovci, které 

tam Demeterovi prokazatelně zvou výmě-

nou za jejich osobní údaje, které pak zne-

užívají na fi nanční půjčky,“ píše ve své 
stížnosti ze schůze nájemníků ze dne 
25. 8. 2014 obyvatel domu v Husitské 
Ivan Vakaráč.

O tom, že se v domě necítí vůbec 
bezpečně, napsala i další obyvatelka 
Eva Ostřížková: „V 11 hodin večer jsem 

se vracela domů a už na ulici před naším 

domem stálo asi 5 osob, evidentně patří-

cích k rodině Demeterových. Byla tma, 

světlo nesvítilo a já jsem se bála z našeho 

dvorku se vůbec přiblížit ke dveřím zadní-

ho traktu, které jsem viděla, že jsou otevře-

né, ale netroufl a jsem si vkročit dovnitř.“

Podle Policie ČR a městské policie 
se během června 2014 do října 2016 
uskutečnilo 20 výjezdů, kdy policis-
té řešili převážně problémy s rušením 
nočního klidu, vyhrožováním nebo 
sousedskými hádkami. 

Žádost o nájem bytu schválila rada 
městské části v březnu 2014, která 
i přes odpor odboru bytů a nebyto-
vých prostor, odboru sociálních věcí 
i poradního orgánů RMČ pro věci 
bytové politiky, tedy bytové komi-
se, tak rozhodla na nátlak zástupce 

starostky Matěje Stropnického, do je-
hož kompetence v té době uzavírání 
nových nájemních smluv spadalo. 

„Tento nepříjemný případ vznikl díky 

neprofesionální práci mého předchůdce 

Matěje Stropnického, který za rodinu lob-

boval, aniž by se seznámil s jejím životním 

stylem. Zjevně využít medií ke zviditelnění 

sebe sama hrálo před volbami taky svoji 

roli,“ uvedl zástupce starostky David 
Gregor.

Po reportáži televize Nova o údaj-
ném zalehnutí měsíčního dítěte na vi-
nohradské ubytovně se strhla mediální 
bouře, které využil především bulvár. 
Městská část Praha 3 byla za vzniklou 
situaci nepřímo obviněna, jelikož ro-
dina byla hlášena právě u ní.

„Rodina tehdy bydlela v sedmi lidech 

na jednom pokoji, její žádost o byt byla 

bytovou komisí neodůvodněně zamítána 

a v důsledku nevyhovujících podmínek 

v tom dočasném 

přístřeší jim zemře-

la holčička,“ vysvět-
lil Matěj Stropnický. 
Jak vyplynulo z pitvy 
nezletilého, nešlo o zaleh-
nutí, ale dítě trpělo zánětem plic 
a vyloučit nešlo k tomu přidružený 
syndrom náhlého úmrtí novorozence.

Po dobu evidence měnila rodina 
místa pobytu, bydlela na ubytovnách 
či v pronájmech bytu.  Krom toho, že 
stanovené částky za každý pronájem 
bytu nehradila rodina řádně a včas, 
zanechala za sebou již tři zdevastova-
né byty vlastněné Prahou 3. Z tohoto 
důvodu byla další žádost o pronájem 
bytu zamítnuta bytovou komisí.

„Pan Stropnický se jednání komise 

zúčastnil a po celou dobu se snažil členy 

tohoto poradního orgánu přesvědčit, aby 

byl rodině přidělen byt. Když neuspěl, 

předložil na jednání 

RMČ svůj samostat-

ný materiál. Po jeho 

schválení osobně vybral 

byt. Již v průběhu nájem-

ního vztahu porušili nájemci 

v podstatě všechna smluvní ujedná-

ní a naplnili všechny zákonné důvody 

pro ukončení nájemního vztahu. Odbor 

bytů opakovaně žádal vystěhování rodiny 

a pan Stropnický mu opakovaně bránil. 

Stížnosti ostatních nájemců bytů na cho-

vání paní Demeterové nepředkládal 

k projednání. Po uplynutí sjednané doby 

nájmu trval na jejím prodloužení, opět 

bez projednání v bytové komisi a opět přes 

odpor OBNP i OSV,“ vysvětlila Magda-
lena Benešová, vedoucí odboru bytů 
a nebytových prostor. Rodina tak zís-
kala nájemní smlouvu do 30. 9. 2014, 
protiprávně obývala byt až do 22. říj-
na 2015. 

„Jakmile jsem se ujal své funkce, začal 

jsem usilovně pracovat na nápravě. Vzhle-

dem ke skutečnostem a neplnění podmí-

nek nájemní smlouvy zažádala městská 

část o soudní nařízení k vyklizení bytu. 

K tomu došlo 22. 10. 2015,“ uvedl David 
Gregor.

Po vyklizení je byt zcela zdevas-
tovaný. Nikdo z nájemců nebyl pří-
tomen, protože rodina byla ve vaz-
bě pro podezření z trestných činů, 
které ovšem nesouvisely s narušo-
váním soužití v domě. Vytlučená 
okna, zničené dveře a podlahy si 
vyžádají opravu v řádu několika set 
tisíc korun.

Městská část má ve smlouvě o ná-
jmu bytu ujednáno, že po skončení 
nájmu má být byt uveden nájemcem 
do původního stavu. Škodu bude rad-
nice  vymáhat. 

Martin Hošna

 Vytlučená 

okna, zničené 

dveře a podlahy 

si vyžádají opravu 

v řádu několika 

set tisíc korun

V Praze 3 se otevřela první zimní noclehárna pro osoby bez přístřeší

V celé Praze budou od 1. prosin-

ce 2015 do 31. března 2016 opět reali-

zována zimní opatření pro osoby bez 

přístřeší. S touto každoroční huma-

nitární akcí je spojena i naše měst-

ská část. Zdejší zimní noclehárna 

na Vackově otevřela své brány jako 

první v polovině listopadu. Provozuje 

ji nezisková organizace Naděje.

Zima znamená zásadní komplikace 
pro lidi bez domova, kterých je v na-
šem město podle odhadů více jak 
4 000 všech věkových skupin, z nichž 
je pouze necelá třetina obyvateli Pra-
hy.  „V mrazech jsou tito lidé při pobytu 

na ulici přes noc mnohem více ohroženi 

na životě než ve zbytku roku. Praha se pro-

to snaží těmto lidem pomáhat pos kytnutím 

noclehu, lékařské péče, jídla či teplejšího 

oblečení,“ uvedla Irena Ropková, za-
stupitelka HMP, která se podílela 
na přípravě celého systému pomoci.

Ta společně s radním pro sociální 
politiku MČ Praha 3 Davidem Gre-
gorem navštívila ubytovnu na Vac-
kově, kde si prohlédli prostory, 
ve kterých klienti přespávají. „Uby-

tovna se otevřela v dvoutýdenním před-

stihu, aby již nyní poskytla lidem útočiště 

před nočními mrazy a lidé bez domova 

tak nezůstali bez pomoci jen proto, že 

zimní opatření ofi ciálně startují 1. pro-

since,“ vysvětlil Gregor.
V letošním roce dojde k ote-

vření minimálně dvou takovýchto 
nocleháren s celkovou kapacitou 
190 míst, které doplní celoročně fun-
gující noclehárny a azylová centra. 
Druhá noclehárna se bude nacházet 

v Michli. V provozu budou také 
nízkoprahová denní a noční cen-
tra a v komunitách bezdomovců 

se budou pohybovat terénní tý-
my sociálních pracovníků. Ti bu-
dou informovat o rozšířené nabídce 

humanitární pomoci. V případě 
dlouhotrvajících extrémních mrazů 
je město připraveno nechat otevře-
ná denní nízkoprahová centra i přes 
noc, nebo jako nejkrajnější řešení 
postavit stany, které doplní kapaci-
tu nocleháren.

Na realizaci opatření se podílí 
hl. m. Praha a jím zřizované Centrum 
sociálních služeb Praha, Armáda spá-
sy, Naděje a Arcidiecézní charita Pra-
ha. Do systému jsou dále zapojeny 
i městská policie a pražský dopravní 
podnik. 

-red-

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO 

VEŘEJNOST V PŘÍPADĚ 

STÍŽNOSTÍ: 778 545 670
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Advent

27. 11. 2015
Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 
na nám. Jiřího z Poděbrad 
s doprovodným programem 
(kapela MANTABAN, adventní 
pohádkový příběh, křest knihy 
Žižkovské pavlače), začátek 16.30 hod.

ADVENTNÍ DÍLNY 
na nám. Jiřího z Poděbrad., výroba 
vánočních ozdob, drobných dárků 
pomocí tradičních i moderních výtvarných 
technik pod odborným vedením,   
27.-28. 11.,  4.-5. 12., 11.-12. 12., 18.-19. 
12.,  11-13 hod. a 14-17 hod.

12. 11. – 6. 1. 2016 
Výstava betlémů, Galerie pod radnicí, 
Havlíčkovo nám. 9

4. 12. 2015
Čertovsky popletený Mikuláš, 
nám. Jiřího z Poděbrad, 15 hod.

7. 12. 2015
Adventní koncert - Collegium 1704, 
Kantáty J. S. Bacha, Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, 19.30 hod.

12.12. 2015
O kvítkovi Vítkovi a Betlém, adventní 
program pro nejmenší, KC Vozovna 
(Za žižkovskou vozovnou 18), 15 hod.

12. 12. 2015
Živý Betlém, nám. Jiřího z Poděbrad, 17 hod.

17. 12. 2015
Adventní koncert – Pískomil se vrací, 
Blue Effect, nám. Jiřího z Poděbrad, 16 hod.

18.12. 2015
Čertovsky popletené Vánoce, 

nám. Jiřího z Poděbrad, 15 hod.

19. 12. 2015
Vánoční odpoledne 

U Vystřelenýho oka, 14.30 hod 
Vánoční trh na zahradě - harmonika, 

koledy a svařák, 15 hod. 
Václav Strasser a bubliny, 16 hod. 

Divadlo pro děti 
„Krabice“ /Teplice/, 19 hod. 

Koncert ECHT

20. 12. 2015
Adventní koncert na schodech 

Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, 
nám. Jiřího z Poděbrad, 15 hod.

20.12. 2015
J. J. Ryba – Česká mše vánoční, 

Smíšený sbor Josefa Vycpálka, KC Vozovna
(Za žižkovskou vozovnou 18), 18 hod.

22.12. 2015
J. J. Ryba – Česká mše vánoční, 
Smíšený sbor Josefa Vycpálka, 

Betlémská kaple, Prokopova 4, 18 hod.

… a Undergroundové neděle 
U Vystřelenýho oka

29.11. 2015 ANNIMA - brazilian fusion trio,  19  hod.  
skladatel, zpěvák a kytarista Giovanni Mazziotta 

z Rio de Janeira v doprovodu Vlada Soška /CZ/ 
a Dudu Moraise /BRA/ 

6.12.THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 
aneb Žižkov máme stále rádi... 19 hod.

13. 12. 2015 ČERTI VE STODOLE, 
čertovsky experimentální, 19 hod.

20.12. 2015 VÁNOČNÍ BESÍDKA 
s undergroundovým překvapením, 19 hod.

 na všechny uvedené akce je vstup volný, 
 více na www.praha3.cz

(( p
pppohááddkkoovvýý ppříběhh,, kkřřeestt  kknnihhyyy 
ŽŽŽiižžkkoovvsskkéé ppaavvllaaččee)),, zzaaččáátteekk 1166..3300 hhhooddd..

AAAADDVVEEENNNTTNNNÍÍ DDDÍÍÍLLNNYYY
nnnaa nnáámm. JJiříhhoo zz PPoodděbbrraadd..,, vvýýýrroobbbaaa 
vvváánnooččníchh oozzddobb, ddroobbnýýchh ddárkůů 
pppoommooccíí ttrraaddičníchh ii mmoodderrnnííchh vvýýýttvvaarrnnýýýcc
ttechhnikk ppoodd ooddbboorrnnýýmm vveeddeníímm,,   
2277.--2288. 1111..,,  4.--55. 1122.., 1111..-1122. 1122.,, 1188.-11999.. 
11122.,,  1111--1133 hhoodd. a 1144-1177 hhoodd..

111222. 111111.. –– 666. 11. 2220011666 
VVVýýsttaavvaa bbeettlléémmůů,, GGaalleerriiee ppooddd rraadddnniiccííí,, 
HHHaavvllííččkkoovvo nnáámm. 99

444. 111222. 2220011555
ČČČeerrttoovvsskkyy ppoopplleetteennýý MMiikkullááššš, 
nnnáámm. JJiiřřííhhoo zz PPoodděěbbrraadd, 1155 hhooddd..

77. 111222. 2220011555
AAAddvveennttníí kkoonncceerrttt - CCColllleeggiiuumm 117700444,, 
KKantátyy JJ.. SS. BBachhaa, KKoosstel Nejsvětějšííhhhoo SSrddcceee  
PPPáánněě nnaa nnáámměěssttíí JJiiřřííhhoo zz PPoodděěbbrraadd,, 1199..3300 hhoodd..

111222..111222. 2220011555
OOO kkvvíítkkoovvii VVíítkkoovvii aa BBettlléémm, aadddvveennttnníí 
ppprrooggrraamm pprroo  nnejjmmeennší,, KKCC VVozzoovvnnaaa 
(((ZZaa žžiižžkkoovvsskkoouu vvoozzoovvnnoouu 1188)),, 1155 hhooddd..

111222. 111222. 2220011555
ŽŽŽiivvýýý BBeettlléémm, nnáámm. JJiiřřííhhhoo zz PPoodděěbbbrraaddd, 1177 hhhooddd..

111777.. 111222. 2220011555
AAAddvveennttnníí kkoonncceerrttt – PPíískkkoommiill ssee vrraaccííí, 
BBBlluuee EEffffeecctt, nnáámm. JJiiřřííhhoo zz PPoodděěbbrraadd, 1166 hhhooddd..

U VVystřeellenýýho oka,, 144..3300 hooddd 
VVVáánnooččnníí ttrrhh nnaa zzahraadděě - hhaarrmmoonnikkaa,, 

kkooleddyy  aa ssvvaařřákk, 115 hhodd.. 
VVVááccllaavv SSttrraasssseerr aa bbublinyy,, 1166 hhodd. 

DDivadlo pprroo dděttii 
„„KKrraabbiiccee“ ///TTepliccee//, 119 hhodd. 

KKKoonncceerrtt EECCHHTTT

222000.  111222. 2220011555
AAAddvveennttnníí kkoonncceerrtt nnaa sscchhooddechhh 

KKKoossttela Nejsvvěětějšíhho SSrdce Páněě, 
nnnáámm. JJiiřřííhhoo zz PPoodděěbbrraadd, 1155 hhoodd..

222000..111222. 2220011555
JJ.. JJ.. RRybbbaa – ČČČeskkáá  mmššee vváánnooččnnííí,, 

SSSmmííššeennýý ssbboorr JJoseffaa VVyyccppálkkaa, KKCC  VVozzoovvnnaaa
(((ZZaa žžiižžkkoovvsskkoouu vvoozzoovvnnoouu 1188)),, 1188 hhoodd..

222222..111222. 2220011555
JJ. J. RRyybbbaa – ČČČeesskkáá mmššee vváánnooččnníí,, 
SSmííšenýý sbboorr JJoosseeffaa VVyyccppáálkkaaa,, 

BBBeettlléémmsskkáá kkaappllee, PPrrookkooppoovva 4,, 1188 hhoodd..

…… aa UUUnndddeerrggrroouunndddoovvééé nneedddděěělleee 
UUU VVVyyssttřřelleennýýýhhhoo ookkkaaa

22299..1111.. 22001155 AANNNNIIMMAAA - bbbrraazziilliann ffusiioonn ttrrioo,,  199  hhoodd..  
ssskkladdatell, zzppěěvákk aa kkyyttaarriisttaa GGioovvaannnni MMaazzzziiotttaaa 

zz RRiioo ddee JJaanneeiirraa v ddoopprroovvoodduu VVladdaa SSoškkaa //CZZ/// 
aa DDuudduu MMoorraaiissee //BBRRAA// 

66..1122..TTHHEE PPLLAASSTTIICC PPEEOOPPLLEE OOFF TTHHEE UUNNIIVVEERRSSEEE 
aanneebb ŽŽiižžkkoov mmáámme ssttáállee rrááddii... 11199 hhooddd..

11133. 1122. 22001155 ČČEERRTTII VVEE SSTTOODDOOLLEEE,  
čččeerrttoovvsskkyy eexxppeerriimmeennttáállnníí, 1199 hhoodd..

22200..1122. 22001155 VVÁÁNNOOČČNNÍÍ BBEESSÍÍDDKKAAA 
ss unnddeerrggrroouunnddoovvýýýmm  ppřřeekkvvaappeenníímm, 1199 hhoodd..

 nna vvššeecchhhnnyy uvveedddeennéé aakkkccee jjee vvssttuuppp voollnnýýý,, 
vvvííccee na wwww..pprraahhaa33.czz

111888..111222. 2220011555
ČČČeerrttoovvsskkkyy ppoopplletteennéé VVáánnoocceee,, 

nnnáámm. JJiiřřííhhoo zz PPoodděěbbrraadd, 1155 hhoodd..

111999. 111222. 2220011555
VVVáánnooččníí ooddppolleddnneee 

UUU VVyssttřřelleennýýhhoo ookkaa, 114.30 hhodd

222777.. 111111.. 2220011555
SSSllaavvnnoossttnnííí rroozzssvvííícceennííí 
vvvááánnoočččnnííhhhoo ssttrroommuuu 
nnnaa nnáámm. JJiříhhoo zz PPoodděbbrraaddd 
ss ddopprroovodnýmm pprroograammeemmm 
(((kkapela MANTABAN, aaddveennttnníí 

cchhh 
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zpravodajství

Praha 3 si připomněla 30 let od položení 
základního kamene Žižkovské věže
Městská část Praha 3 ve spolupráci s Tower Park Praha si 3. listopadu připomněla výročí 
30 let od položení základního kamene Žižkovského televizního vysílače. Na jeho místě se 
sešli autor projektu doc. Ing. arch. Václav Aulický, pamětníci, kteří se na realizaci stavby podíleli, 
a starostka MČ Praha 3 Vladislava Hujová.

Žižkovský televizní vysílač je 
jednou z pražských domi-
nant. Věž vysoká 216 met-
rů byla postavena v letech 

1985 až 1992 Inženýrskými a průmy-
slovými stavbami Ostrava podle ná-
vrhu architekta Václava Aulického 
a statika Jiřího Kozáka.

V úterý 3. listopadu proběhlo se-
tkání tvůrců a realizátorů stavby u zá-
kladního kamene. Doc. Ing. arch. 
Aulický, Ing. Rovný, Ing. Hrabov-
ský, Ing. Kašpárek, Ing. Pavlíček, 
Ing. M Kusbach a Ing. Kallista si 
se starostkou MČ Praha 3 Vladisla-
vou Hujovou společně připomněli 
začátky této stavby a její přestavbu 
do současného stavu.

Večer se konala debata v Informač-
ním centru Prahy 3 o věži s dobovými 
projekcemi. O historii stavby pohovo-
řil přímo autor celého projektu Václav 

Aulický spolu s dalšími tvůrci a sou-
časným provozovatelem věže Roma-
nem Lainem. Programem a diskusí 

provázela Olga Strusková, autorka  
fi lmu Žižkovská věž.  

-red- 

Den válečných veteránů se každoročně připomíná 11. listopadu na Vítkově za účasti 

čestných jednotek, historických praporů a představitelů armády i politiků. Jak jste se 

již mohli dočíst v listopadových Radničních novinách, městská část Praha 3 symbol-

icky věnovala válečným veteránům lavičku, která chce upozornit na těžkou a mnohdy 

nedoceněnou práci vojáků. Drobným červeným kvítkem na klopě tak vzdali hold 

padlým ve všech válkách i účastníci akce.

PROČ JE 11. LISTOPAD DNEM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

Tento svátek se ve světě slaví od roku 1919, v České republice 

až od roku 2001. V tento den si připomínáme ty, kteří bojovali či 

padli ve válečných konfl iktech na celém světě. Symbolem dne 

veteránů je vlčí mák. Drobný červený kvítek, který si ten den lidé 

připínají na klopu, se váže k básni Johna Mc Crae, který pozo-

roval vlčí máky mezi hroby padlých vojáků. Báseň, kterou napsal 

v zákopech první světové války, prý zahodil, ta se však dostala 

do Anglie, kde byla otištěna. Vlčí mák jako symbol pro padlé vo-

jáky použila poprvé americká humanistka Moina Michael. 11. lis-

topad byl vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo 

ve vlaku u francouzského města Compiegne podepsáno příměří 

mezi Spojenci a Německem, a tím byly ukončeny boje první svě-

tové války na západní frontě.

11. listopadu si tedy připomínáme československé legionáře 

a všechny, kteří bojovali a padli v první světové válce, české pří-

slušníky zahraničních armád i další hrdiny, kteří bojovali v druhé 

světové válce. Den veteránů je také svátkem 16 tisíců příslušníků 

Armády České republiky, kteří za více než dvacet let prošli mise-

mi na Balkáně, Iráku i Afghánistánu. 

Je to dobrá příležitost k tomu vzpomenout i na více než dva-

cítku Čechů, kteří zde položili své životy. Čest jejich památce. 

-pú-

Po 30 letech proběhlo setkání tvůrců Žižkovské věže… …nechyběl ani narozeninový dort

Žižkovská věž byla postavena v letech 1985–1992
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Radní Prahy 3 vyjádřili hlubokou soustrast 

s obětmi teroristických útoků z pátku 

13. listopadu, pozůstalými rodinami, vše-

mi obyvateli Paříže a celé Francie. 

Tento jednoznačně odsouzeníhodný čin, 
který otřásl celým světem, je jedním z nej-
tragičtějších v poválečných dějinách Evropy 
a hluboce zasáhl nás všechny bez výjimky.
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Svatomartinská ochutnávka mladých vín
nabídla husí pečínku i cimbálovku
Svatomartinské slavnosti, které se konaly na náměstí Jiřího z Poděbrad 11. listopadu, nabídly 
2000 porcí pečené husy se zelím a knedlíkem, které mohli návštěvníci zapít mladým vínem.

Cimbálovka, voňavá husa 
a výborné víno nechybě-
ly na Svatomartinských 
slavnostech, které pořá-

dala třetí městská část. Akci zahá-
jil přesně v 11 hodin a 11 minut fa-
rář Nejsvětějšího Srdce Páně Jan 
Houkal, který povyprávěl o svatém 
Martinovi: „Svatý Martin měl zastá-

vat úřad toulouského biskupa, to se mu 

ale nezamlouvalo. A tak podle legendy 

začal utíkat demonstrativně před lid-

mi, kteří ho chtěli vysvětit na bisku-

pa. Měl se schovat do husince, ale ty 

husy ho svým kejháním prozradily. Po-

dle toho Martina našli, odvedli do ka-

tedrály, a tam vysvětili. Po celou dobu 

byl ale věrný tomu, co říkal. Žil nejen 

skromným životem, ale i štědrým – co 

mu jako biskupovi příslušelo, rozdal vše 

chudým. Proto taky když zemřel, po-

hřbu se zúčastnilo na 2000 duchovních 

a dalšího lidu.“

Svatomartinské
slavnosti pokračo-
valy až do pozd-
ních odpoledních ho-
din. K poslechu hrála 
Cimbálová muzika Micha-
la Horsáka, a lidé mohli degus-
tovat z více než dvaceti českých a mo-
ravských vinařství. -ham-

Během Svatomartinských slavností se otevřela 

výstava Martina Velíška v informačním centru

V tentýž den odstartovala také v In-

formačním centru Praha 3 verni-

sáž Martina Velíška. Výstava, která 

potrvá až do konce ledna, nabíd-

ne obrázky z kalendáře, který au-

tor vyrobil speciálně pro třetí měst-

skou část. Kalednář lze zakoupit 

v infocentru za 100 Kč.

„Všechny obrázky, které zde můžete vi-

dět, jsou součástí kalendáře, jenž může-

te sehnat v informačním centru. Máme 

k dostání též nástěnný kalendář autor-

ky Ivany Kubíkové a na příští rok při-

pravujeme takový kalendář, na němž se 

budou moct podílet obyvatelé Prahy 3,“ 
uvedla během zahájení starostka 
Vladislava Hujová.

Velíškovou autorskou a nepřehléd-
nutelnou formou ožily náměstí, osob-
nosti a ulice, jež hraničí na bázi gro-
tesky, humoru a komiksového jinota-
je. Autor Babičky od Boženy Němco-
vé nebo fi lmového Werichova Fimfára 

opět po svém zobrazil nejen domi-
nantní panoramata Prahy 3, jako Pa-
rukářku, kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně nebo Palác Akropolis, ale také 
méně známé souvislosti a fakta, vzta-
hující se k území třetí městské čás-
ti. V kalendáři naleznete např. Olgu 
Havlovou, která se narodila na Žižko-

vě roku 1933 a její jméno nese nová uli-
ce na Vackově, pomník Jaroslava Haš-
ka na Prokopově náměstí jako proti-
pól jezdecké sochy Jana Žižky na Vít-
kově, nebo spisovatele Frantu Sauera, 
který zorganizoval roku 1918 stržení 
Mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí. -ham-

Kalendář o Praze 3 a pro Prahu 3   

na rok 2017 aneb občané sobě

Touláte se rádi Žižkovem, prochá-

zíte se parky či hřbitovy a rádi fotí-

te? Máte plný šuplík či paměťovou 

kartu fotek? Pak čtěte dál! 

Žižkovská radnice plánuje vydat stol-
ní kalendář na rok 2017 s námětem 
„Praha 3 ve fotografi ích“. Přispět 
do kalendáře může každý, jedinou 
podmínkou je téma, a tím je Praha 3. 
Počet fotek jednoho autora je ome-
zen na tři kusy za každé roční období, 
celkem tedy můžete poslat až 12 foto-
grafi í. Z vybraných fotek vznikne ka-
lendář, který dostanou všichni autoři 
uveřejněných fotografi í, od listopadu 
2016 si jej budou moci zakoupit v in-
formačním centru.

Zároveň poběží na webu a soci-
álních sítích soutěž o nejlepší fotku 
s námětem z Prahy 3 za každé roč-
ní období. Od ledna bude otevře-
na galerie, kam může každý po při-
hlášení vkládat své fotky, zde bude 

možné hlasovat pro nejlepší fotku 
za každé roční období. Fotka musí 
mít minimální tiskovou kvalitu (tj. 
2000x3000 pixelů). Podrobné pod-
mínky soutěže budou zveřejněny 
na stránkách Prahy 3 a jejích face-
bookových stránek, pro účast ve fo-
tosoutěži se bude třeba zaregistro-
vat, uvést svůj email i jméno, jakož 
i souhlas s podmínkami soutěže. 

Na začátku ledna bude otevře-
na kategorii podzim a zima. Hla-
sovat v kategorii zima můžete až 
do 31. března, a 1. dubna se otevře 
kategorie jaro. Vzhledem k výrobním 
lhůtám kalendáře poběží kategorie 
podzim až do října. 

Autoři nejlépe hodnocených sním-
ků za každé roční období dostanou 
ceny. Snímky v galerii zůstanou pří-
stupné po celý rok. Pořadatel si vy-
hrazuje právo fotky odmítnout a vy-
řadit ze soutěže. 

-pú-

Velíškův kalendář na rok 2016 lze zakoupit v informačním centru

  Na letošní 

Svatomartinské 

slavnosti přivezlo 

mladá vína více než 

dvacet českých 

a moravských 

vinařství.  
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Pavel Amgrož / KSČM Mojmír Mikuláš / Strana svobodných občanů

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) soběIvan Holeček / ČSSD

Investiční rozpočet

V příštím roce dojde v souladu s prioritami ve-

dení radnice opět ke  snížení běžných výda-

jů, které radnice vydává na svůj provoz. Tyto 

náklady budou plně pokryty z příjmů běžného 

roku. Současně s tím dojde k výraznému na-

výšení investiční části rozpočtu tak, aby bylo 

možné uskutečnit veškeré smysluplné projek-

ty, které se současná koalice zavázala usku-

tečnit včetně oprav panelových domů, škol 

a  veřejných prostranství. K  fi nancování takto 

rozsáhlých investic bude kromě příjmů rozpoč-

tu běžného roku využita část prostředků, které 

má městská část naspořeny z minulých let ze-

jména z  již proběhlé privatizace. Nemalá část 

těchto úspor vznikla také díky využívání mož-

nosti fi nancování projektů radnice z  různých 

dotačních programů. Pokud chce tedy měst-

ská část využít v  rozpočtu tyto vlastní úspory 

k úhradě části plánovaných investic, může je 

do rozpočtu zapojit pouze na úhradu nákladů, 

které převyšují příjmy běžného roku. Proto je 

připravený rozpočet sestavený tak, aby využití 

těchto vlastních zdrojů umožnil. Zbývající část 

vlastních zdrojů, které má radnice k  dispozi-

ci do dalších let, bude v souladu s doporuče-

ním fi nančního výboru ZMČ uložena do správy 

dvou velkých bank tak, aby došlo k jejich ma-

ximálnímu možnému zhodnocení za přijatelné 

minimální míry rizika.

Závěrem bych popřál všem před koncem 

roku pokud možno klidný a  pohodový čas, 

strávený s  těmi, se kterými se cítí příjemně. 

I přes dramatické události ve světě je třeba se 

občas zastavit a věnovat se svým nejbližším. 

Monstrnaivita ČSSD

Radek Hlaváček  z  ČSSD kritizuje v  minu-

lých Radničních novinách ŽNS za pokrytectví 

v  souvislosti s  „monstrmarketem“, který má 

vzniknout na  nákladovém nádraží. Stažení 

správní žaloby na  neplatnost územního roz-

hodnutí je podle něj jednou z  možností, jak 

situaci řešit. Vše nakonec zřejmě skončí tak, 

že si developer postaví, co chce, bez kom-

promisů. Pan Hlaváček naivně replikuje argu-

mentaci starostky Hujové, která stažení žalo-

by prosazuje.

Developer nabízí MČ za stažení žaloby dílčí ústu-

pek – ubere jedno dvě patra administrativních 

budov. Obchodní centrum, které generuje větši-

nu z 13 tisíc jízd aut každý den, má zůstat nedo-

tčeno. To podle dopravních studií povede k zahl-

cení Želivského ulice a klíčových křižovatek. MČ 

proto musí usilovat o zastavení obchodního cen-

tra a správní žaloba je poslední účinný nástroj.

Myslet si, že developer ustoupí a  redukuje 

obchodní centrum, je naivní. Je navrženo jako 

funkční celek a  redukce jeho velikosti by vy-

žadovala i změnu dispozic a tedy samotného 

územního rozhodnutí, které je žalobou napa-

deno. Developer chce dosáhnout stažení ža-

loby, aby potvrdil existenci obchodního centra.

Žaloba developera blokuje ve  výstavbě, 

nemůže si totiž být jist, že o stavební povole-

ní, o které může mezitím požádat, dodatečně 

nepřijde. Pro dílčí ústupky, které investor na-

bízí, není místo. Tady se nehraje o jedno dvě 

patra kanceláří. Hraje se o průjezdnost komu-

nikací na  Praze  3 a  zdravé životní prostředí 

místních obyvatel. 

Investice do veřejného prostoru

Někdy se sám sebe ptám, proč investovat půl 

miliardy do  revitalizace žižkovských panelo-

vých domů, které půjdou do privatizace. 

Odpověď je nasnadě. Panelové domy 

v  oblasti dolního Žižkova (ulice Jeseniova, 

Roháčova, Rokycanova) a  Olšanského ná-

městí (ulice Ondříčkova, Kubelíkova, Táborit-

ská) jsou přibližně 30 až 40 let staré a  jejich 

věk odpovídá jejich stavu. Budovy už nespl-

ňují nároky na technické parametry a přede-

vším na estetické požadavky. Pro většinu lidí 

představují místní panelové domy nesourodý 

prvek v lokální obytné zástavbě. 

Otázkou je, jak by měl do budoucna Žižkov 

vypadat. Pokud totiž chceme zlepšit podo-

bu panelové zástavby, musí základní rekon-

strukce plášťů budov proběhnout ještě před 

privatizací, protože po ní by byla kvůli velké-

mu počtu vlastníků značně obtížná. Byl bych 

tedy velice rád, aby občané brali tento projekt 

jako investici do  veřejného prostoru, kterým 

se dnes a denně obyvatelé Žižkova pohybují, 

a ne jako nenávratnou investici, která pouze 

zatíží veřejný rozpočet. Cílovou skupinou ne-

jsou totiž pouze stávající nájemníci, ale všichni 

občané a návštěvníci Prahy 3. 

Další investice většího rozsahu, které při-

pravujeme pro rok 2016, se týkají přede-

vším veřejných budov, dále pak škol, ško-

lek, náměstí a  parků. Všechny tyto kroky 

směřujeme k tomu, abychom měnili Prahu 3 

k lepšímu.

Odpovědi na podněty občanů (III.)

Pan Stanislav mne před pár týdny oslovil se 

stížností na hluk v okolí centra Klinika v Jese-

niově ulici a  vyjádřil znepokojení občanů, že 

objekt obývá skupina s  radikálními protispo-

lečenskými názory a  dokonce, že v  objektu 

snad pobývají osoby, které jsou v  ČR ilegál-

ně. Předmětný objekt není v majetku Prahy 3, 

a  tak má radnice omezené možnosti, jak ak-

tivity uvnitř objektu případně regulovat. Přes-

to jsem na posledním zasedání zastupitelstva 

v rámci interpelací o obavách občanů Prahy 3 

informoval a zavazuji se, že na příštím budu po-

žadovat přehodnocení stanoviska o  podpoře 

Kliniky z prosince minulého roku, které zastu-

pitelstvo odsouhlasilo bez hlasů Svobodných. 

Dodnes považuji za  absurdní, že obdobného 

gesta podpory se nedostalo desítkám spor-

tovních, kulturních i sociálních organizací, které 

se věnují aktivitám pro děti, mládež či seniory 

na Praze 3 dlouhodobě, a které by si pochva-

lu opravdu zasloužily. Bohužel, většina našich 

kolegů zastupitelů zvedla populisticky ruku pro 

podporu přítomných aktivistů, a to k velké ra-

dosti zastupitelů ŽnS, kteří celou akci spolure-

žírovali. Politickou aktivitu ŽnS, která gradovala 

na  posledním zastupitelstvu jejich požadav-

kem na poskytnutí bytů z majetku Prahy 3 ne-

legálním imigrantům (!) považuji opakovaně 

za  nebezpečnou. Nebo chceme v  budoucnu 

zažít obdobnou tragédii jako nedávno v Paříži 

a smutně psát „Pray for Žižkov“? 

Závěrem přeji všem občanům Prahy 3 spo-

kojené a klidné Vánoce. Hlídejme si naše tra-

dice a buďme připraveni za ně i bojovat. 

Malý adventní postřeh

Charita má mnoho podob a někdy je zvlášt-

ní, co nás pohne k  poskytnutí či odmítnutí 

daru. Uvědomila jsem si to při sledování do-

kumentu o  Andreji Babišovi, kde je scéna, 

jak současný ministr fi nancí během volební 

kampaně v metru bez mrknutí oka „vymáz-

ne“ žebrákovi žádajícímu o  drobné pětitisí-

covku. Je to samozřejmě věc pana Babiše, 

jak nakládá se svými penězi, nicméně jsem si 

uvědomila, že je charita také rybníkem, kde 

vyhrávají často ti s ostřejšími lokty, ti s kone-

xemi, ti kteří se nezardí. A často ti, kteří nás 

zaskočí, byť nejsou těmi nejpotřebnějšími. 

Je to samozřejmě naše chyba, proto-

že kdybychom věnovali charitě větší pozor-

nost, můžeme bez uzardění brigádníkovi, 

který nás nenechá vyjít z  vestibulu z  metra 

říci: „Nezlobte se, já pravidelně podporuji…“

Možná, že právě adventní čas je dob-

rým obdobím, kdy to změnit. Je celá řada 

těch, kteří bez vlastního zavinění nemají blíz-

ké, se kterými by strávili Vánoce. Nemají ni-

koho, kdo by jim sehrál úlohu Ježíška. Stačí 

se jen zajímat, věnovat tomu chvilku, a  tře-

ba tím někomu přivodíte neuvěřitelnou por-

ci radosti. Je to samozřejmě každého věc, 

jen jsem si říkala, že tento prostor v předvá-

nočním čísle raději věnuji této ideji, než čas-

to žabomyšímu politikaření, které se zde do-

sti často odehrává.

A samozřejmě přeji všem hezké svátky 

Vzhůru na kola a vpřed, ale bezpečně

V komisi pro dopravu jednáme již několik mě-

síců o  budoucnosti cyklodopravy v  městské 

části. V minulém funkčním období se tehdej-

šímu radnímu panu Rutovi nepodařilo prosa-

dit v radě schválení cyklogenerelu, který na za-

kázku zpracoval odborník. Nyní při jednání, 

zda a jak novelizovat tento dokument, se různí 

pohled členů komise na  trasování značených 

hlavních tahů pro cyklisty při zajištění jejich 

bezpečnosti ve  společném provozu s  auto-

mobily a s povrchovou městskou hromadnou 

dopravou (např. na Vinohradské a v Seifertově 

ul.). Od zkušenosti ze svého cyklistického mlá-

dí, kdy jsem byl v ulici Pod Krejcárkem vytla-

čen náklaďákem na chodník, kde jsem skon-

čil po pádu naštěstí jen lehce otlučen s dírou 

v kalhotách, cyklistům v ulicích sic fandím, ale 

za  předpokladu dodržení podmínek bezpeč-

nosti. Pokud někdo chce jezdit po hlavní ulici 

v provozu aut a tramvají, nelze mu v tom brá-

nit, ale je to jeho risk. Pro většinu cyklistů, tedy 

i  pro starší a  rodiny, navrhuji jako doporuče-

né bezpečnější značené trasování po  samo-

statných stezkách, jako je to u cesty od hlav-

ního nádraží ve stopě bývalé dráhy přes Vítkov 

za Krejcárek neb na Balkán (žel chybí pokra-

čování), a mohlo by tak být i kolem hřbitovů, 

a po vozovce vedlejšími ulicemi, kde bych se 

přimlouval za omezení maximální rychlosti, dle 

původního cyklogenerelu 30 km/h, což by bylo 

i zvýšením bezpečnosti pěších na přechodech 

bez „zeber“. Po takovém řešení i já vyzvu kaž-

dého s bicyklem na vlastní či elektrický pohon: 

„Vzhůru na kola a vpřed!“ 

Lucie Vítkovská / ODSJan Materna / TOP 09
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Příspěvky na mobilitu po 31. 12. 2015

K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu:

osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v  le-

tech 2012 a 2013 na základě přechodných ustanovení 

§ 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy na základě dr-

žitelství průkazu mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;

osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v le-

tech 2012 a 2013 ve standardním správním řízení, je-

hož součástí bylo posouzení zdravotního stavu, dle le-

gislativy účinné do 31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 

313/2013 Sb.).

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dot-

čení klienti informováni prostřednictvím informačního dopi-

su zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žá-

dost o příspěvek na mobilitu. 

Novou žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpoz-

ději 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned 

od ledna 2016. 

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně nebo 

zaslat prostřednictvím České pošty. Žádost nelze podat 

před 1. 1. 2016 – takto podaná žádost by musela být zamít-

nuta (v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá již dříve při-

znaný nárok). 

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, 

která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán 

podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, a opakovaně se 

v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopra-

vována.

Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žádost o příspě-

vek na mobilitu v  roce 2013, ale řízení o přiznání příspěv-

ku bylo dokončeno až v  roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. 

zákona č. 313/2013 Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat 

žádost o příspěvek na mobilitu, neboť je ÚP ČR povinen za-

hájit před 31. 12. 2015 správní řízení z moci úřední. ÚP ČR 

proto těmto klientům zašle v prosinci 2015 oznámení o za-

hájení správního řízení o přiznání této dávky. 

Žádosti o výměnu průkazů osob se zdravotním postižením 

pouze do konce roku!

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průka-

zů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průka-

zů mimořádných výhod možnost zajistit si výměnu 

za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebu-

dou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefi ty a ná-

roky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně 

jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu 

je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. 

Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto 

doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce 

ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v  dubnu 

2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 

tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o vý-

měnu na  ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto 

apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli 

a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na kon-

ci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit 

aktuální fotografi i, která odpovídá formátu podobizny ur-

čené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stej-

ně jako při každých úředních jednáních, musí držitel prů-

kazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. 

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po  1. 1. 2014, 

nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze dolo-

žili fotografi i a  podepsali příslušný formulář, který dosta-

nou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných 

výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady 

do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP 

ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí 

před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku 

na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové 

podobě vydat. 

místo datum a čas

Ambrožova/Malešická

2. prosince 14.00–18.00

12. prosince  9.00–13.00

22. prosince 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách

2. prosince 15.00–19.00

12. prosince 10.00–14.00

22. prosince 15.00–19.00

Soběslavská/Hollarovo nám.

3. prosince 14.00–18.00

14. prosince 14.00–18.00

23. prosince 14.00–18.00

Tachovské nám. u tunelu

3. prosince 15.00–19.00

14. prosince 15.00–19.00

23. prosince 15.00–19.00

Na Vrcholu/V Domově

4. prosince 14.00–18.00

15. prosince 14.00–18.00

28. prosince 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11

4. prosince 15.00–19.00

15. prosince 15.00–19.00

28. prosince 15.00–19.00

nám. Barikád u školy

5. prosince  9.00–13.00

16. prosince 14.00–18.00

29. prosince 14.00–18.00

Kostnické nám./Blahníkova

5. prosince 10.00–14.00

16. prosince 15.00–19.00

29. prosince 15.00–19.00

Buková/Pod Lipami

8. prosince 14.00–18.00

17. prosince 14.00–18.00

30. prosince 14.00–18.00

Jeseniova 143

8. prosince 15.00–19.00

17. prosince 15.00–19.00

30. prosince 15.00–19.00

Orlická/Přemyslovská
9. prosince 14.00–18.00

18. prosince 14.00–18.00

Sudoměřská/Křištanova
9. prosince 15.00–19.00

18. prosince 15.00–19.00

Křivá 15
10. prosince 14.00–18.00

19. prosince  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská 
10. prosince 15.00–19.00

19. prosince 10.00–14.00

U Rajské zahrady/Vlkova

1. prosince 14.00–18.00

11. prosince 14.00–18.00

21. prosince 14.00–18.00

V Zahrádkách/Květinková

1. prosince 15.00–19.00

11. prosince 15.00–19.00

21. prosince 15.00–19.00

Předvánoční kontejnery hrazené

městskou částí  Praha 3 

místo datum přistavení datum stažení

Ambrožova/Malešická pá 18. prosince so 19. prosince

Koněvova/V Jezerách pá 18. prosince so 19. prosince

Soběslavská/Hollarovo nám. pá 18. prosince so 19. prosince

Tachovské nám. u tunelu pá 18. prosince so 19. prosince

Na Vrcholu/V Domově so 19. prosince ne 20. prosince

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 so 19. prosince ne 20. prosince

nám. Barikád u školy so 19. prosince ne 20. prosince

Kostnické nám./Blahníkova so 19. prosince ne 20. prosince

Buková/Pod Lipami pá 11. prosince so 12. prosince

Jeseniova 143 pá 11. prosince so 12. prosince

Orlická/Přemyslovská pá 11. prosince so 12. prosince

Sudoměřská/Křištanova pá 11. prosince so 12. prosince

Křivá 15 so 12. prosince ne 13. prosince

Přemyslovská/Sudoměřská so 12. prosince ne 13. prosince

U Rajské zahrady/Vlkova so 12. prosince ne 13. prosince

V Zahrádkách/Květinková so 12. prosince ne 13. prosince

Tyto kontejnery budou přistaveny vždy nejpozději do 12.00 hodin daného dne 

a  odvezeny následující den během dopoledne. Žádáme občany, aby kontejnery 

nepřeplňovali a vhazovali pouze objemný odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 

pro živnostníky a fi rmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. 

Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

vé hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 

222 116 300 a 222 116 387 a na e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery 

nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Stánkový prodej vánočních stromků

místo datum

*  nám. Jiřího z Poděbrad 

(u východu z metra do ulice Slavíkova)
3. 12.–23. 12.

*   nám. Jiřího z Poděbrad 

(u východu z metra do ulice Vinohradská)
7. 12.–23. 12.

*  Vinohradská 151 (u Atria Flora) 5. 12.–23. 12.

* Táboritská 23 (před hotelem Olšanka) 3. 12.–23. 12.

Stánkový prodej ryb

místo datum

* Hradecká 22 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) 19. 12.–23. 12.

  Jeseniova 93 (u křižovatky s ulicí Jana Želivského) 21. 12.–23. 12.

* Kolínská 20 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) 21. 12.–23. 12.

* Koněvova 184 20. 12.–23. 12.

*   Koněvova 250 

(u křižovatky s ulicí Osiková - u prodejny Albert)

dosud 

nepožádáno

* Libická 12 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) 19. 12.–23. 12.

*  nám. Jiřího z Poděbrad 6 (u křižovatky s ulicí 

Slavíkova)
20. 12.–23. 12.

*  Koněvova 112 

(Ohrada, nároží s ulicí Jana Želivského – proti hote-

lu Vítkov)

21. 12.–23. 12.

* Perunova 19 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) 21. 12.–23. 12.

*  Táboritská 23 (před hotelem Olšanka) 21. 12.–23. 12.

*   Vinohradská 136 

(u křižovatky s ulicí Jičínská – proti Atriu Flora)
21. 12.–23. 12.

*  V jezerách 41 (u křižovatky s ulicí Koněvova) 21. 12.–23. 12.

* Táboritská 16/24 21. 12.–23. 12.

*  Koněvova  1703/132 21. 12.–23. 12.

*  již vydáno rozhodnutí, příp. již byly doloženy všechny potřebné náležitos-

ti – stav ke dni 24.  11.  2015

V parkovací zóně 

bude o Vánocích opět 

stání bez omezení

Městská část Praha 3 chce i letos bě-

hem Vánoc vyjít vstříc svým občanům 

a zajistit pro jejich rodiny, přátele a zná-

mé, kteří je přijedou o svátcích navštívit, 

bezproblémové parkování. Proto budou 

zóny placeného stání v Praze 3 v období 

21. 12. 2015 až do 3. 1. 2016 zdarma. 

Pro osobní doklady 

letos jen do 23. 12. 

Od 24. do 31. 12. dojde k pravidelné od-

stávce informačních systémů minister-

stva vnitra, bez nich nelze tuto agendu 

vykonávat. Podávat žádosti o vydání no-

vých dokladů či vyzvedávat již hotové do-

klady bude možné pouze do 23. 12. včet-

ně. Veškerá agenda bude opět v plném 

rozsahu dostupná od 2. ledna 2016. 

CzechPoint v budově 

Seifertova 51 bude

od 14. 12. mimo provoz

Pracoviště ověřování a CzechPoint v Seifertově 

ulici bude od 14. prosince 2015 z  technic-

kých důvodů uzavřeno. Pracoviště ověřování 

a CzechPoint v Lipanské ulici bude v běžném 

provozu v pracovní dny dle úředních hodin.
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rozhovor

„Překvapilo mě, kolik nápadů a námětů 
dává Žižkov,“ říká Martin Velíšek
Díla malíře a výtvarníka Martina Velíška pozná každý na první pohled. Humor a groteska se tu 
střetává s nelaciným podprahovým sdělením, často znázorněným osobitým autorovým stylem, který 
nekarikuje závažná témata, ale nabízí jim další interpretaci. Přesně v tomto duchu se koná i výsta-
va od 11. listopadu v informačním centru, kde budou až do konce ledna k vidění obrazy z kalendáře 
Prahy 3, kde autor po svém zobrazil ulice, místa a osobnosti spjaté s třetí městskou částí. 

Je vaším největším žižkovským dí-
lem hospoda U vystřelenýho oka?
Rozhodně je za tím spousta dřiny. 
Když jsme přestavovali tuhle hos-
podu, nevyšli jsme z ní alespoň půl 
roku. Začali jsme někdy před zimou 
a trvalo to tak do léta. To byl rok 
1993. Vypadalo to úplně jinak. Vlast-
ně zde byly sklepy. 

Osobně mě nejvíc fascinují insta-
lované opěrky berlí na záchodě, 
o které se dotyčný může pohodlně 
opřít. Kdo s tím nápadem přišel?
Hospodu jsme vymýšleli společně 
s kamarády. Teď skutečně nevím, 
jestli to byl nápad můj nebo Pavla 
Rajčana. Stejně si ani nevzpomenu, 
kdo původně přišel s názvem hospo-
dy, možná Žižkovák Michal Machat. 
Všechno vznikalo za pochodu. Mys-
lím, že Pavka přinesl odněkud ber-
le, a jestli jsem to řekl já, nebo on, 
že ty opěrky můžeme ještě dobře 
použít, si nepamatuju. Od začátku 
bylo daný, že konceptuálně tu bu-
dou spolu zápasit křižáci a husiti, 
což byla výhoda, že jsme měli jasno 
hned na začátku. Byla to taková sa-
mopráce a samobrigáda. 

S jakou představou jste vlastně 
do celého projektu šli?
Navalili jsme sem hned muziku, to 
byl pro nás základ. Hrálo se tady 
každý den, což pak nakonec nešlo 
udržet nafurt, teď jsou tu pravidel-
né koncerty jen každý čtvrtek. Za-
čala tady být trochu anarchie, lidi 
si chodili sami pro pivo, neplatili 
za něj, museli jsme tomu dát něja-
ký řád. Nikdo s takovým podniká-
ním neměl zkušenost a učili jsme se 
za pochodu. 

Pro třetí městskou část jste nama-
loval stolní kalendář. Co bylo na té 
práci nejtěžší?
Výhoda byla, že území Prahy 3 není 
jen Žižkov, čili mě až překvapilo, ko-
lik nápadů a námětů se tu vyrojilo. 
Pak jsme ani všechny nemohli pou-
žít. Žižkovem prošlo tolik osobnos-
tí, čtvrť je historicky velmi bohatá, 
o nápady nebylo nouze. Jsou tu vý-
znamné baráky, ulice a osobnosti, 
no a právě zpracovat budovy bylo 
velice těžký – aby odpovídaly rea-
litě, co se týká architektury včetně 
počtu oken, barvy fasády apod. Na-
opak nejvíc jsem si užil Karla Havlíč-
ka Borovského. Mám k němu speci-
fi cký vztah už kvůli svému dědovi, 
který byl „havlíčkovec“ každým cou-
lem. Všech 52 obrázků, co budou 
v informačním centru, je v podstatě 
výstava sama o sobě.

Zdá se, že k literátům 19. století vás 
pojí hlubší pouto, než se na první 
pohled zdá…
A to ani ne. První knížku, co jsem 
přečetl, byli Lovci mamutů od Eduar-
da Štorcha. Čili v první třídě jsem 
tím zazářil ve škole. Jinak to měla 
být narážka na Babičku od Boženy 
Němcové?

Ano.
Byla to spíš náhoda. Přišla nabídka, 
jestli nechci ilustrovat tuhle klasi-
ku a já bez přemýšlení na to: „Jóóó, 
jasně!“ Já byl zrovna na nějakém 
mejdanu zrovna tady na Žižkově 
a druhý den mi to začalo docházet! 
Babičku? Já? Ověřoval jsem to teda 
ještě jednou od vydavatele a skuteč-
ně mě oslovili zcela upřímně.

Jaké byly vaše první úvahy krom 
zpracování?
Zprvu jsem si říkal, že by to mohl 
být komiks. Pak že bych udělal po-
stavy a zvířátka z kaštanů, které by 
se nafotily. Nakonec jsem si v tom 
musel udělat nějaký řád, tematicky 
jsem to bral podle kapitol, a z toho 
komiksu tam taky něco je.

Setkal jste se s pozitivními, nebo 
i s negativními reakcemi?
Samozřejmě, úplně každý nad tím 
nejásal. Ale zrovna negativní recen-
ze jsou podle mě snad nejlepší re-
klama. Ti „pravověrci“ nadávali, ten 
to zprznil. Já tam dal zkrátka hod-
ně humoru. Co si budeme říkat, je 
nuda to číst, jsem navíc z generace, 
která měla Babičku za úkol jako po-
vinnou četbu. Drama tu je, ale pro-
bíhá skrytě. 

Kolikrát jste přečetl vy osobně 
Babičku?
Projel jsem ji hned jednou naráz, 
pak jsem se k ní ale neustále vracel. 
Louskal jsem jí větu po větě, skládal 
jsem si model situací, kde se v próze 
něco děje. Trápil jsem se s tím sko-
ro tři čtvrtě roku, ale když už si zvo-
lím nějaký systém, jde mi to rychleji. 
Zpestřoval jsem si to různými detai-
ly, které nejsou na první pohled tak 
zřejmé, ale o to víc pak patrné. Jsou 
tu novodobé prvky, posunul jsem to 

trochu dál, rozhodně jsem z Babič-
ky ani Němcové nechtěl udělat ka-
rikaturu. Jen lehce grotesky do toho 
veleváženého díla. To podle mě 
neuškodilo.

Proslul jste i dalším zpracováním 
literárního díla – Fimfára od Jana 
Wericha.
Animovaný fi lm, to byla zas jiná prá-
ce. Dlouhá, šílená, pomalá nimrač-
ka. Od každé postavy jsem musel 
vytvořit šest hlav/výrazů a zpraco-
vat jiné detaily. V rámci animova-
ného fi lmu máte kromě fi lmového 
scénáře ještě technický – na výrobu. 
První pohádky se točily na klasický 
pás, bylo to fakt náročné, a jak se 
říká: za málo peněz hodně muziky. 
Na postavičky se šily šatičky, fi gur-
ky se odlévaly do speciálních forem. 
Byla to moc drahá výroba, zvlášť 
v době, kdy kina začala ztrácet v ná-
vštěvnosti. Jasně, fi lm byl oceněný 
na různých festivalech, ale jakýkoli 
profi t šel zpět do výroby. Přesto mu-
sím říct, že natáčení jsem si opravdu 
užíval. A pak promítání. Když se ty 
pohádky rozhejbaly po plátně, čerti 
tam začali strašit a do toho ten dět-
ský ryk, to je ta pravá odměna.

Jste hudebním fajnšmekrem. Do jaké 
míry hudba ovlivňuje vaše dílo?
Pocházím z hudební rodiny, muzi-
ka mě provází celým životem. Jsem 
dvorní člen kapely Už jsme doma, ale 
ne pódiový. Vystupovat a jezdit do-
dávkou po republice, to je pakárna. 
Vlastně můžu říct natvrdo, že vedle 
toho výtvarna je muzicírování moje 
siamský dvojče, bez něhož bych ne-
mohl existovat.

Ceněné jsou i vaše sklářské práce. 
Proč jste toho nechal?
Já nevím, asi mě to přestalo naplňo-
vat. Nikdy jsem nepropadnul tomu 
být sklářským výtvarníkem, spíš jsem 
si vybral školu v Kamenickém Šeno-
vě, protože byla zkrátka výtvarná. 
Nelituju ale toho ani omylem. Poznal 
jsem spoustu materiálů, které jsem se 
naučil kombinovat a různě zpracová-
vat. Třeba dřevo, to je krásný teplý 
materiál, který když se chytře zkom-
binuje se studeným železem, je pak 
radost na to koukat. Nejdůležitější 
je umět vyplnit prostor, což se mi už 
párkrát podařilo. Architektura je fun-
dus. Chápat prostor a pohybovat se 
v něm, to je pro mě výzva. 

Martin Hošna

Chápat prostor 
a pohybovat 
se v něm, to je 
pro mě výzva

MARTIN VELÍŠEK 

(nar. 1963) vystu-
doval střední umě-
leckoprůmyslovou 
školu v Kamenickém 
Šenově a Vysokou 
školu uměleckoprů-
myslovou v Praze. 
Svoji volnou tvorbu 
skleněných plastik 
reprezentoval na tu-
zemských a zahra-
ničních výstavách, 
úspěch zaznamenal 
např. na Světové 
výstavě Expo 2005 
v Japonsku. Je 
autorem řady obálek 
pro nakladatelství 
Argo, včetně ilustrací 
Babičky od Boženy 
Němcové, Farmy 
zvířat od George 
Orwella nebo A uzře-
la oslice Anděla 
od Nicka Cavea. 
Velíšek je známý jako 
autor fi lmové anima-
ce Fimfárum. Také je 
dvorním členem ka-
pely Už jsme doma.
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kulturní programy

Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Atrium na Žižkově, Junior klub,
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atriumzizkov.cz

 6. ne 15.00 a 17.30 Štědrej večer 
nastal – Malá česká muzika 
J. Pospíšila

 9. st  19.30 Jiří Bárta – violoncello, 
T. Fialová – klavír, Josef Bárta 
– violoncello, A. Bártová – 
klavír

10. čt 19.30 Pražské kytarové kvar-
teto – M. Velemínský, V. Kuče-
ra, M. Freml, P. Vacík

13. ne 16.00 a 19.00 Vánoce s Kar-
mínou – koledy z Čech, Mora-
vy a staré Evropy

14. po 19.30 I. Budweiserová a přá-
telé – Spirituály, gospely a vá-
noční písně z celého světa

15. út 19.30 Vánoční setkání – Musi-
ca Bohemica, řídí J. Krček

16. st 19.30 Komorní orchestr Archi-
oni Plus, řídí M. Macourek

18. pá 17.00 a 19.30 Štědrej večer 
nastal – Malá česká muzika 
J. Pospíšila

19. so 15.00 I. Ženatý – housle, 
S. Bogunia – klavír

20. ne 17.00 a 19.30 Česká mše vá-
noč ní J. J. Ryby – smíšený ko -
morní sbor Pražští pěvci a sólis-
té, komorní orchestr řídí S. Mistr

21. po 19.30 Michal Hromek Consort
J. Klár – fl étna, whistle, M. Hro-
mek – kytara, D. Mikolášek 
– bicí, zpěv, zobcová fl étna + 
hosté: H. Horká, P. Kohoutová – 
zpěv, M. Kroupa – viola, housle

22. út 18.00 Vánoce se souborem 
Linha Singers 

VÝSTAVY

19. 11. – 17. 12. 2015 „Hnízda a do-
movy“ – Věra Krumphanzlo-
vá – malba, grafi ka, kresba, 
fotografi e 

Junior klub, Kubelíkova 27
Praha 3, Palác Akropolis

 1. út 19.30 Ballotin de Voila
 4. pá 19.30 Vasilův rubáš a hosté

 5. so 15.00 Pohádkový Žižkov: 
Studio dell´arte – O zvědavém 
slůněti

 7. po 19.00 Sbohem Juniore, sbo-
hem Chmelnice (1981–2015)

 8. út 19.30 Dubioza kolektiv
 9. st 19.30 Traband, 

host Znouzectnost

15. út 19.30 Pod hvězdami
16. st 19.30 Švihadlo 

+ Yannick Band a hosté
19. so 15.00 Pohádkový Žižkov: Stu-

dio dell´arte – Vánoce za časů 
našich prababiček

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

od 12. 11. – 6. 1. 2016 Betlémy, kříže 
andělé… rukama nevidomých 
sochařů 

LITERÁRNÍ VEČERY (vstup zdarma) 
 2. st 18.00 Ludvík Kundera: Piju čaj 

(s ukázkou přípravy čajů 
a jejich ochutnávkou zdarma)

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno 
jinak. Na zadaná představení není 

možné objednávat vstupenky.

 1. út Švestka 
 2. st Vyšetřování ztráty třídní knihy
 3. čt Dobytí severního pólu (zadáno)
 4. pá N. Brixy: Čtyři vraždy stačí, dra-

houšku! (Divadlo AQUALUNG)
 5. so G. Montero: FRIDA K. 

(3D company)
 6. ne Blaník 
 7. po A. Burzyńska: Ideální pár 

(TEĎ! Divadlo)
 8. út České nebe (zadáno)
 9. st Hospoda na mýtince 
10. čt Záskok (zadáno)
11. pá Per Olov Enquist: 

Noc Tribádek (3D company) 
12. so The Stand In 

(Cimrman English Studio)
13. ne 16.00 a 19.00 České nebe
14. po N. Simon: Drobečky z perníku 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
15. út Cimrman v říši hudby
16. st Němý Bobeš
17. čt Afrika
18. pá J. Werich, O. Lážnovský: 

Až opadá listí z dubu 
(Divadlo AQUALUNG)

19. so 19.30 M. Gavran: Smích zaká-
zán (3D company) 

20. ne 16.00 a 19.00 Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký

21. po K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky 
(Divadlo AQUALUNG)

22. út T. Pratchett: Muži ve zbrani 
aneb Celá Zeměplocha jest je-
vištěm! (Divadlo AQUALUNG)

29. út B. Smetana: Prodaná nevěsta 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram) 
– pražská premiéra

Kulturní centrum Vozovna
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18

Libor Balák, Karlovarské hudební 
divadlo – zadáno pro ZŠ a MŠ
1. (út) – 4. 12. (pá) 
 9.00 Betlém

10.30 Mikulášská
7. (po)–11. 12. (pá) a 16. (st)–18. 12. (pá) 

9.00 Jak se jelínek s říjí opozdil; 
10.30 Mikulášská

 1. út 19.00 Jarabáci (alternative-
folk) – koncert, vstup zdarma

 3. čt 17.30 Okénko kronikáře –
Staroměstské žižkovské 
popraviště – pořadem provází 
PhDr. Jan Vlk, vstup zdarma

 9. st 18.00 Literární večer Jaroslav 
Seifert vzpomíná – autorské 
čtení, účinkují: J. Šulcová, 
V. Žilková, F. Skřípek a stu-
denti Mezinárodní konzerva-
toře Praha, vstup zdarma

11. pá 17.00 Literáti z naší čtvrti – 
zahájení výstavy, vyhlášení 
literární soutěže a beseda 
s básníkem a dramatikem 
M. Horanským, vstup zdarma

12. so 15.00 O kvítkovi Vítkovi a živý 
dětský betlém (L. Balák, Karlo-
varské hudební divadlo),  před-
stavení pro děti, vstup zdarma

15. út 19.00 Jiří Hodina & Mantaban 
(folk) koncert, vstup zdarma

16. st 16.00 Fresh Senior – hudební 
vystoupení skupiny Staro-
českých koledníků, tvoření 
s ak. mal. M. Gabrielovou 
a vánoční punč, vstup zdarma

20. ne 18.00 Česká mše vánoční 
J. J. Ryby, adventní koncert 
Smíšeného sboru J. Vycpálka,  
vstup zdarma 

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349

Rezervace na www.kinoaero.cz a kaž-
dý všední den po–pá 10–17 na tel. čís-
le: 608 330 088. Pro uživatele chytrých 
telefonů je zdarma ke stažení aplikace 
s aktuálním programem KINOKLUB.

Kino Aero v prosinci doporučuje: 

1. 12. – 5. 12. Přehlídka fi lmů 
Woodyho Allena

 3. čt 17.00 Snow Film Fest
 7. po 19.45 NT Live | Hamlet
 9. st 20.30 Večer katedry animace 

FAMU
12. so 18.45 MET: Live in HD | Kou-

zelná fl étna
15. út 20.30 Aero Naslepo
24. čt 21.30 Ježuch v Aeru
31. čt Silvestr v Aeru 

Projekce pro seniory 

– každé úterý od 10.00

 1. Berani
 8. Ztraceni v Mnichově
15. Tři vzpomínky
29. Steve Jobs

Baby Bio

Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.
Aeroškola

Filmové a animační kurzy pro děti 
i dospělé. www.aeroskola.cz

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

Výstava ve foyer
1. 12. 2015 – 3. 1. 2016 Refraction – 

Marek Šilpoch & Oliver Torr

 3. čt 19.30 Excellent Jukebox: 
Everything everything

 6. ne 20.00 SPITFIRE COMPANY: 
Vladimir Macbetin (dVA)

10. čt 19.30 Mňága a Žďorp
12. so 19.30 Vánoční respect festival 

2015 – Susheele Raman + 
Parno Grazst 

17. čt 19.30 U-PRAG - křest CD
20. ne 15.00 Kašpárek v rohlíku
21. po 19.30 EUROCONNECTIONS: 

Vánoční besídka s předními 
českými písničkáři

26. so 14.30 Kicking Me Softly Vol. 11
28. po 19.30 Superguitar´s & Dani 

Robinson Project
29. út 19.30 Velvet Underground 

Revival Band
31. čt 20.30 Excellent Silvestr night

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 1. út 19.00 Věra Ondrašíková: Guide
 3. čt 20.00 Věra Ondrašíková: Guide, 

Shapescapes
 5. so 16.00 Hana Strejčková: 

Mezi námi, Mikulášská nadílka
 6. ne 20.00 Pražský improvizační 

orchestr
 9. st 10.00 Pražský komorní balet: 

Taneční kontrasty
 9. st 19.00 Pražský komorní balet: 

This is not a kiss aneb není 
pusa jako pusa

10. čt 10.00 Pražský komorní balet: 
Taneční kontrasty

10. čt 15.00 Pražský komorní balet: 
Come see comme ÇA

11. pá 10.00 Lenka Vagnerová 
& Company: Mah Hunt
19.00 Bílá velryba: Otevírání 
sedmi bran

12. so 20.30 Postelové kino: Rodina 
je základ konce

14. po a 15. út 9.00 a 11.00 Bára Lá-
talová a kol.: Karneval zvířat  

16. st 20.00 Gypsy day Žižkov
17. čt 9.00 a 11.00 Mirka Eliášová: 

Svět z papíru
18. pá 20.00 a 19. so 20.00 Jana 

Burkiewiczová / Burki&com: 
Divočina, marnivost ptačích per

20. ne 20.00 Tereza Ondrová / Peter 
Šavel: As long as holding hands

Sdružení 

výtvarníků ČR

Korunní 119

10. čt 17.00 vernisáž výstavy 
ing. Stanislav Hachran 

17. čt vánoční setkání členů SVČR 
v Korunní 119

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

Adventní neděle v undergroundu 

(vstup volný):

 6. 19.00 The Plastic People 
Of The Universe aneb Žižkov 
máme stále rádi

13. 19.00 Čerti ve stodole, vánoč-
ně narozeninoví

20. 19.00 Vánoční besídka s under-
groundovým překvapením

Ostatní akce:
 3. čt 20.00 STP new disco live
 5. so 19.00 Nevidim
10. čt The Wingtips
11. pá 19.30 Karel Gott revival
17. čt 20.00 Vašek Koubek vánoční 
19. so Vánoční odpoledne 

U vystřelenýho oka: 
14.00 Vánoční trhy – harmoni-
ka, koledy a svářo
15.00 Václav Strasser a bubli-
ny (pro děti)
16.00 Divadlo KRABICE 
z Teplic (pro děti)
19.00 ECHT

Národní památník 

na Vítkově 

U Památníku 1900, 
Praha 3

do  31. 12. Ivan Medek. Nesmlou vavě 
přímý gentleman – panelová 
výstava 

do 31. 3. 2016 Slavné pohřby – expozice

Rybova Česká mše vánoční zazní 

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
Již tradičně se vrací do  jedinečného 

prostoru kostela Nejsvětějšího Srdce 

Páně na Vinohradech Česká mše vá-

noční J. J. Ryby, jež se s oblibou hrává 

kolem Štědrého dne. V Plečnikově kos-

tele proběhnou tři koncerty této slav-

né mše pod vedením Václava Reven-

dy, a to 15. 12. od 19.30 hod., 22. 12. 

od 19.30 hod. a 25. 12. od 16 hod., 

vstupné bude dobrovolné. Přijďte se 

v  předvánočním shonu zaposlouchat 

do tónů této tradiční skladby v prostředí 

národní kulturní památky.  -red-
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kultura

Kulturní centrum Vozovna zve 
na divadlo, přednášky a koncerty
Kulturní centrum Vozovna, které sídlí na adrese Za Žižkovskou vozovnou 18, se slavnostně otevře-
lo 30. listopadu. V prosinci nabídne pestrý kulturní program: betlémské představení pro děti, vý-
stavu Literáti z naší čtvrti nebo expozici World Jazz Photo a mnoho dalšího.

Poslední listopadový den za-
hájilo kulturní centrum svo-
ji činnost pohádkovým di-
vadelním představením pro 

děti, koncertem Avalon Swing trio – 
Jiří Hodina & Mantaban nebo večer-
ním koncertem písničkářské legendy 
Vladimíra Merty.

„Doufám, že v nových prostorách na-

jdou návštěvníci veškerý komfort, který po-

třebují, ať už se to bude týkat divadelních 

představení, výstav, koncertů nebo pořá-

dání přednášek, které plánuje městská část 

pořádat během příštího roku,“ uvedl zá-
stupce starostky Alexander Bellu.

Po celý prosinec se můžou nej-
menší diváci těšit na pohádkové vy-
stoupení Karlovarského hudebního 
divadla. Pro základní školy budou 
probíhat mikulášská nebo betlémská 
vystoupení, včetně pohádky Jak se 
jelínek s říjí opozdil nebo O kvítkovi 

Vítkovi a živý dětský betlém (detail-
ní program viz str. 12). Předvánoční 
čas připomene také vystoupení Sta-
ročeských koledníků, kteří zahrají 
tradiční vánoční písně, přičemž pro-
běhne také nápadité adventní tvoření 
s ak. mal. Miladou Gabrielou.

V kulturním centru znovu pro-
běhne „Literární večer Jaroslav Sei-
fert vzpomíná“, kde se v autorském 
čtení vystřídají Jana Šulcová, Veroni-
ka Žilková, František Skřípek a stu-
denti Mezinárodní konzervatoře Pra-
ha. Zajímavou dramaturgii slibuje 
výstava Literáti z naší čtvrti, kterou 
provede básník, dramatik a autor lite-
ratury pro děti Miloš Horanský. Pro-
sincové večery uzavře Adventní kon-
cert České mše vánoční od J. J. Ryby 
v provedení Smíšeného sboru Josefa 
Vycpálka. 

Martin Hošna

Literární večery pokračují 

autorským čtením Ludvíka Kundery

Zatímco v listopadu se v Galerii 

pod radnicí konal literární večer, 

který vzpomněl na žižkovského ro-

dáka Jaroslava Seiferta, 2. prosin-

ce proběhne čtení z tvorby Ludvíka 

Kundery nazvaný Piju čaj.

Od 18 hodin přivítá v Galerii pod 
radnicí zpěváka Ondřeje Rumla, he-
rečku Veroniku Žilkovou, Františ-
ka Skřípka a studenty Mezinárodní 
konzervatoře Praha, kteří hudebně 
dramatickou a zábavnou formou 
vzpomenou na život a dílo Ludvíka 

Kundery. Básník, dramatik, prozaik, 
literární historik a člen sdružení Q´se 
ve své tvorbě zaměřoval především 
na surrealismus. V roce 1996 obdr-
žel Kundera Státní cenu za překla-
datelské dílo. Mezi autory, které pře-
kládal, patří Hans Arp, Georg Trakl, 
Gottfried Benn, Bertolt Brecht či Al-
fred Kubin. Autor proslul divadelní-
mi hrami Totální kuropění a Labyrint 

světa a lusthauz srdce, editorsky zpra-
coval pětisvazkové Dílo Františka 
Halase a také v roce 1999 vydal mo-
nografi i František Halas. -ham-

V Galerii pod radnicí můžete navštívit svět 

viděný bez zraku

Do 6. ledna se v radniční galerii 

koná výstava Betlémy, kříže, andě-

lé, která představí reliéfy a sochy 

od nevidomých tvůrců.

Díla ze šamotové hlíny nebo hmato-
vá stezka tvořená z materiálově od-
lišných objektů vytvořilo sedm nevi-
domých výtvarnic, které se rozhodly 
zpracovat téma Ježíšovy poslední 
pouti.

„Poslepu nalézat tvary fi gurální-

ho zobrazení Ježíšovy poutě jistě není 

snadné. V každém zastavení jde o vy-

jádření konkrétní myšlenky, přitom její 

ztvárnění předpokládá hmatovou sro-

zumitelnost pro nevidomého tvůrce. Ne-

vidomý návštěvník prohlížející si díla 

hmatem možná získá pochopení a pro-

žitek až díky doplňujícímu výkladu vi-

dícího společníka,“ uvedl Miroslav 
Michálek, ředitel spolku Okamžik, 

který spolu s třetí městskou částí vý-
stavu organizuje.

Zobrazení reliéfů, křehkého barev-
ného skla není ale určeno primárně pro 
nevidomé, ale hlavně pro vidící diváky. 

Podněty totiž vycházejí přímo z nit-
ra lidí, kteří zkombinovali vlastní ab-
straktní svět s nadějí, spiritualitou 
a biblickým utrpením. 

-ham-

-

Prosincové 

večery uzavře 

Adventní 

koncert České 

mše vánoční 

od J. J. Ryby 

v provedení 

Smíšeného sboru 

Josefa Vycpálka

Během 

listopadového 

literárního 

večera, který 

byl věnován 

Jaroslavu 

Seifertovi, 

četli ukázky 

Veronika 

Žilková, Jana 

Šulcová 

a František 

Skřípek

Jak „vidí“ svět 

nevidomý, si 

každý může 

vyzkoušet 

v radniční 

galerii 

ilustrační foto
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inzerce

 Hájek zedník živnostník. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malíř-
ské, podlahářské a bourací práce s od-
vozem suti. Rekonstrukce bytů, domů, 
nebyt. prostor. Praha 3, 2 a okolí. Tel.: 
777 670 326.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel.: 286 891 400.

 Malířské a lakýr. práce+úklid, lev-

ně kvalitně, p. Sus, tel.: 603 505 927.

 V O D A  –  P LY N  –  T O P E N Í 

montáž a oprava rozvodů ply-

nu, vody, kanalizace a topení. Vla-

dimír Tymeš, tel.: 603 937 032, 

w w w . v o d a - p l y n - t y m e s . c z .

 HODINOVÝ MANŽEL – profe-

sionál ní pomocník pro opravy, 

montáže, údržbu a další pomoc 
ve vaší domácnosti, na zahradě, cha-
tě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, gar-

nýže, šití záclon, markýzy, čalou-
nění dveří, shrnovací dveře, reno-
vace oken, silikon. těsnění – 30% 
úspora tepla, malování, Petříček. 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

 Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze. Menší 1–2+1 a větší 3–4+1. 
Platba hotově. Na nastěhování ne-
spěchám (možnost na dožití). Vy-
platím dluhy i exekuce, lze i před 
privatizací. Tel.: 608 661 664.

 !! Odvoz starého nábytku 

na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, 

pozůstalostí atd. Naložíme a odve-

zeme cokoliv. Stěhování všeho dru-

hu. Tel.: 773 484 056.

 Koupím péřový vánoční stromek, 
betlém, ozdoby aj. Tel.: 274 814 448.

 Certifikovaná účetní nabí-

zí zpracování účetnictví, daní, 

účetní poradenství, dohled, znalost 
AJ, více na  tel. 607  731  532 nebo 
na rozenska@webnode.cz

 Nová zubní ordinace Mistr Dent. 

Přijímáme nové pacienty, krátké ob-

jednací lhůty. Husitská 36, Praha 3. 

Tel.: 775 675 777, www.misrtdent.cz

 STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

stěhujeme, vyklízíme, likvidujeme po-
zůstalosti za velmi příznivé ceny, i o ví-
kedech a svátcích. Volejte: 775 520 155. 

 RETRO BAZÁREK U  NATALI

Jagellonská 15 – Vykupujeme starožit-
né předměty, nábytek, obrazy, porce-
lán, hudební nástroje a mnoho jiného. 
Přijedeme a  vykoupíme. Likvidujeme 
i celé pozůstalosti. Tel.: 608 884 148.

 Koupím byt v Praze 3, přímo 
od majitele, tel.: 604 617 788.

 Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi  stroji v do-
mácnostech i fi rmách. Ručně čistí-
me kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých půvo-
dů. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

 Pronajmu prostorné garážové stá-

ní, Štítného 35, cena dohodou. dono-

valova@centrum.cz, tel.: 777 208 996.

 Koupím loutky, hračky do r. 1970, 
betlémy, pohlednice. Tel.: 274 814 448.

 NĚMČINA/DEUTSCH – Překlady 

(i ověřené), výuka. Tel.: 775 935 773.

 TSCHECHISCH FÜR AUSLÄN-

DER, Professionell. Tel.: 775 935 773.

 NEUROL.–RHB ODD. NABÍZÍ

rehabilitační procedury za  zaváděcí 
ceny: laser, elektroakupunktura, MST, 
mobilizace kloubů i  zad za  30  Kč, 
ostatní bez poplatků i bez doporučení 
obv. lékaře. MUDr. J. Křivka, Blahní-
kova 8, Praha 3, tel.: 773 198 180.

 VYKLÍZENÍ–KONTEJNERY–ÚKLID 

odvoz odpadů a sutí, bourání, do-

voz písků, štěrků, betonů… Tel.: 

775  565  353, www.profi parta.cz, 

profi service@email.cz.

 Stropní sušák prádla – prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu a nepřeká-
ží. Montáž na míru. Tel.: 602 273 584.

 Koupím funkční menší analogovo-
vou televizi a kazetový přehrávač VHS 
k ní s návodem. Tel.: 284 826 570.

  JUDO od 5 let, po–st 15.30–16.30, 
P3, Koněvova 208. Tel.: 727  828  588, 
www.ulicnikgym.cz

 Sebeobrana po–st 19–20.30, Na Bal-
káně 821, P3, tel.: 604 725 657, senioři 
čt 10–11 zdravotní cvičení.

Objednávky inzerce 
do Radničních 
novin zasílejte 

do 10. 12. 2015 
na e-mail: 

RN.inzerce@
praha3.cz.

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR

vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544
www.astor-servis.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha3.cz

Malířské, lakýrnické, podlahářské a truhlářské
práce, štukování stěn, lakování v dílně
těsnění do oken
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.malirlakyrnik-praha.cz

,
í

www

O hodnotách  na kterých stojí Evropa a naše západní 

Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8, Praha 3 

Ve školním roce 2016/17 otvíráme

čtyřleté i osmileté studium

Dny otevřených dveří:
středa 9. 12. 2015 16.00 –18.00
středa 17. 2. 2016 16.00 –18.00

www.gykas.cz
tel: 222 721 118

Spojení: tram 5, 9, 26 nebo bus 136. Dobrá 
dostupnost od Hlavního nebo Masarykova nádraží

PRACUJ
PRO METROPOLI

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

W
W
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRPRPP AA

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

www.nekazanka.cz

VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!

širokého sortimentu zboží od hodinek, zlata, 
elektroniky, fototechniky a el. nářadí ...

Pondělí  - Pátek    10 - 18,30 hod.   Provádíme také zástavy.

Na dotaz volejte  tel.: 224 210 550

Dne 4. 12. 2015 oslaví 90. naroze-
niny paní Helena ŽIŽKOVÁ z Pra-
hy 3-Žižkova. Pevné zdraví do dal-
ších let přejí Jana a Alena s rodinami.

REZERVACE: tel.:  +420 774 699 108
OTEV ENO denn  11:00 - 22:00

 Havlí kovo nám stí 670/7, Praha 3 

roh Jičínské a Slezské
tel.: 267 313 195, 776 103 254

www.pizzadali.cz

ŠTĚDROVEČERNÍ AKCE

Sváte ní ob d nebo ve e e
24. 12.Zvýhodn ná cena Zvýhodn ná cena 

pro seniory!
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přehled základních škol k zápisu do �. tříd

Zápis do 1. tříd základních škol v Praze 3 

pro školní rok 2016/2017

Zápis pro školní rok 2016/2017 se v základních školách zřízených MČ Praha 3 bude konat 

20. a 21. ledna 2016 od 14 do 18 hodin.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce 

přihlásit. U zápisu je povinen předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Bližší informace můžete získat v odboru školství u Marcely Polákové, 

tel.: 222 116 209, nebo na e-mailové adrese: marcelap@praha3.cz.

Základní škola Jeseniova – sportovní zaměření

adresa: Jeseniova 96/2400, Praha 3

ředitel: Mgr. Jiří Lébr

tel.: 222 103 412

e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz

web: www.zsjeseniova.cz

vzdělávací program: ŠVP ZŠ Jeseniova

Výuka umožňuje kvalitní vzdělání s  přihlédnutím 

k osobnosti žáka. Ve třídách II. stupně je vždy jed-

na sportovní třída v ročníku se zaměřením na atleti-

ku. Žáci po složení talentové zkoušky absolvují výu-

ku jako žáci v paralelních třídách, mají ale navýšený 

počet hodin tělesné výchovy a odpolední sportovní 

přípravu. O  rozvoj sportovního talentu žáků peču-

jí nejen učitelé školy, ale i trenéři SK ZŠ Jeseniova, 

který při škole pracuje. Zájemci o zápis do sportov-

ních tříd získají více informací na www.jeseniova.cz.

Výuka cizích jazyků probíhá od  2. ročníku (Aj), 

od 7. třídy přibývá druhý cizí jazyk – Nj. Třídy vyjíž-

dějí na školy v přírodě a lyžařské kurzy. Tradičně se 

škola zapojuje do soutěží o Pohár starosty Harti-

ga a umisťuje se pravidelně na předních pozicích.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

jsou integrováni do běžných tříd a je jim poskyto-

vána odpovídající péče.

Každoročně ověřujeme úroveň vzdělání na-

šich žáků vlastními ročníkovými pracemi. Ročníko-

vé prezentace – mezipředmětový projekt pro žáky 

9. ročníků zaměřený na práci s informacemi, jejich 

vyhledávání, počítačové zpracování a prezentování. 

Škola je zapojena do celé řady projektů (Un-

plugged-protidrogová prevence, EDISON-setká-

ní se zahraničními studenty + prezentace, celo-

roční školní projekty – v tomto roce Doba minulá, 

co nás minula – o  době Karla IV.; tradiční akce 

– Předvánoční setkání, Jarmark, Děti dětem, Ví-

tání jara, Aprílový běh, Mámo, táto, zkus to taky, 

Den otevřených dveří, Jeseniáda, každoročně let-

ní tábory, příměstské tábory, škola vydává vlastní 

školní časopis).

Vybavení školy: dvě počítačové učebny, multime-

diální učebna, interaktivní tabule, zpětné projektory, 

výtvarná pracovna, odborné učebny, školní klub. 

Kompletně vybavený atletický areál – atletický 

ovál s umělým povrchem, sektory pro výšku, dál-

ku, tyč, vrhačská klec, beach volejbal, basketbal, 

tenis, dvě tělocvičny, posilovny, sauna.

Zájmová a mimoškolní činnost: Pestrá paleta 

– volnočasové a zájmové aktivity – cca 30 krouž-

ků: atletika, aerobic, sportovní gymnastika, ang-

lický jazyk, počítačové kroužky (ATF, Baltík-pro-

gramování, počítačová grafi ka…), pěvecký sbor, 

hra na fl étnu, výtvarné a keramické kroužky (kera-

mická pec), další kroužky a semináře pro všechny 

věkové kategorie. 

Školní družina: ranní provoz od  6.30 hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod.

výchovný program pro děti I. stupně zajišťujeme 

v  6 odděleních. ŠD se podílí na  mnoha akcích, 

programech a projektech školy. Pro svou činnost 

využívá i sportovní a relaxační areál. 

Pro žáky I. i II. stupně je v období říjen–duben ote-

vřen Školní klub (hlavně pro dobu mezi dopoled-

ním a odpoledním vyučováním).

Školní jídelna: moderní provoz, čipový systém 

výběru ze dvou jídel, která odpovídají požadav-

kům zdravé výživy, pestrá nabídka ovoce a zele-

niny je samozřejmostí.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: tři

Spádový obvod školy:

Ambrožova, Basilejské náměstí, Biskupcova – lichá 

č. 1–73, sudá č. 2–60, Buchovcova, Jana Želivské-

ho, Jeseniova – lichá č. 85–151, sudá č. 96–202, 

Jilmová, K  Červenému dvoru, Koněvova – sudá 

č. 108–152, Loudova, Malešická, Na Hlídce – lichá 

č.1–9, sudá č. 2–8, Na  Parukářce, Na  Třebešíně, 

Na  Vápence, Pod Kapličkou, Pod Třebešínem  III, 

Rečkova, U  Nákladového nádraží, U  Zásobní za-

hrady, Viklefova, Za  Žižkovskou vozovnou – lichá 

č. 1–11, sudá č. 2 – 20, Zelenky-Hajského. 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (atleti-

ky): území hlavního města Prahy

Den otevřených dveří proběhne ve  čtvrtek 

14. ledna 2016.

Základní škola a mateřská škola 

nám. Jiřího z Lobkovic

adresa: nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková

tel.: 267 310 706 kancelář, 272 734 869 ředitelna

Vzdělávací program: Škola pro život

Škola má za cíl kvalitní výuku v bezpečném pro-

středí a partnerské atmosféře. Při výuce využívá-

me nové metody a moderní technologie, pracuje-

me formou školních projektů. Zapojujeme se také 

do mezinárodních projektů. 

Cizí jazyky: anglický jazyk od 1. ročníku, od 7. roč-

níku druhý cizí jazyk (němčina, ruština). Od 6. třídy 

probíhá vzdělávací program zaměřený na: mate-

matiku a informatiku, přírodovědné předměty, hu-

manitní předměty nebo sport. Program je realizo-

ván formou volitelných předmětů. Pořádáme školy 

v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, zimní a letní tá-

bory, zahraniční zájezdy, výuku plavání, charitativní 

akce, tradiční jarmarky, sportovní turnaje atd.

Další informace o  podmínkách přijetí do  školy, 

rozdělení tříd na studijní skupiny apod. lze získat 

na tel.: 267 310 706, 272 734 869 nebo na sko-

la@lobkovicovo.cz. 

budova nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

tel.: 267 310 706

e-mail: skola@lobkovicovo.cz

internet: www.lobkovicovo.cz

Vybavení: počítačové učebny, multimediální 

a odborné učebny, další třídy vybaveny projekční 

technikou a interaktivními tabulemi, všechny třídy 

s  PC a  připojením k  internetu. Keramická dílna, 

infocentrum, velký sportovní areál – víceúčelová 

hřiště, sportovní haly. 

Zájmová a mimoškolní činnost: zájmové krouž-

ky – např. šachy, cizí jazyky, výtvarná činnost 

včetně keramiky, rukodělné aktivity, dramatický 

kroužek a sportovní kroužky – fotbal, fl orbal, gym-

nastika, přehazovaná, basketbal, Street Dance, 

volejbal apod.

Školní družina: ranní provoz od  6.30  hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod.

Školní jídelna:  výběr ze 2 jídel. 

budova Perunova 6/975

tel.: 267 310 296

e-mail: skola@perunka.cz

internet: www.perunka.cz

Na tomto pracovišti je přípravná třída a 1. stupeň 

základní školy. Jako součást školy je zde umístě-

na mateřská škola. To umožňuje úzké propojení 

obou typů škol a plynulý přechod dětí z mateřské 

do základní školy. Klidné prostředí a téměř rodin-

ná atmosféra umožňují kvalitní výuku, současně 

lze dobře pracovat s dětmi individuálně. Důraz je 

kladen na praktickou výuku a projekty. Výuka an-

gličtiny od  1. ročníku, plavání, kroužky a  mimo-

školní akce, školy v přírodě apod. Po ukončení 5. 

roč. přecházejí žáci do budovy Lobkovicovo.

Mimoškolní aktivity: kroužky zájmové a  spor-

tovní, pořádáme mnoho společných akcí pro žáky 

a  jejich rodiče – slavnosti skřítka Podzimníčka, 

Adventní věnce, Škola nanečisto a další.

Vybavení: počítačová učebna, 3 učebny s interak-

tivní tabulí, keramická dílna, tělocvična, herna, více-

účelové školní hřiště s novým umělým povrchem, 

2 pískoviště s herními prvky a prolézačkami.

Školní družina: ranní provoz od  7.00  hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod. 

Školní jídelna:  výběr z 1–2 jídel. 

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: dvě na adrese nám. J. z Lob-

kovico, jedna na adrese Perunova.

Spádový obvod školy: Boleslavská, Čáslav-

ská, Hollarovo náměstí, Horní Stromky, Hra-

decká, Chrudimská, Izraelská, Jičínská – lichá  

č.  1–7, sudá č. 2–10, Kolínská, Korunní – lichá 

č. 67–133, Kouřimská, Květná, Libická, náměs-

tí Jiřího z  Lobkovic, Nitranská, Perunova, Pí-

secká, Řipská, Slezská – lichá č. 23–129, sudá 

č. 66–146, Soběslavská, Šrobárova – lichá čís-

la, U Vinohradské nemocnice, U Vinohradského 

hřbitova, U Vodárny – sudá čísla, Vinohradská – 

sudá č. 56–200, lichá č. 101–157, V Horní Strom-

ce, Votická, Zásmucká.

Den otevřených dveří probíhá vždy v listopa-

du, prohlídka školy je možná kdykoliv po te-

lefonické dohodě.

Leden každého roku je měsíc, kdy rodiče šestiletých dětí své potomky začínají připravovat na nezapomenu-

telný zážitek, a to na zahájení povinné školní docházky. Než se však dítě posadí do lavice ke svým vrstevní-

kům, musí s rodiči absolvovat povinný zápis do 1. třídy. A to je pro každou dívku a každého chlapce chvíle, 

kdy musí prokázat znalosti získané v předškolním vzdělávání. Ne nadarmo se slovy klasika říká: Všechno, co 

opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Jenže tyto nabyté znalosti a vědomosti je potřeba 

zkvalitňovat, rozšiřovat, posilovat, násobit, upevňovat… A to je v Praze 3 možné v kterékoliv základní škole. 

Jejich zaměření, vzdělávací programy a hlavně pedagogové jsou zárukou kvalitního vzdělání.

Přeji všem nastávajícím prvňáčkům i jejich rodičům, aby úspěšně zvládli zápis a těšili se do první třídy.

Jaroslava Suková, radní pro školství



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | PROSINEC 2015

Základní škola a mateřská škola Jarov

adresa: V Zahrádkách 48/1966, Praha 3

ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl

telefon ústředna: 284 860 650

e-mail: zs-jarov@volny.cz

web: www.zsjarov.cz

vzdělávací program: MŠ – Barevná mozaika, 

ZŠ Jarov – Malá škola pro všechny

ZŠ pro žáky 1.–5. roč. Důraz na  individuální pří-

stup a na  vytváření rodinné atmosféry, kvalifi ko-

vaní učitelé. Škola členem Cambridge English 

Schools, možnost složení zkoušek YLE. V  rám-

ci projektu Comenius spolupracujeme se zahra-

ničními školami. Aj od 1. roč., odpolední program 

EATS s rodilými mluvčími, speciální pedagog, me-

todik prevence, výchovný poradce. Plavání ve 2. 

a 3. ročníku, Taneční a pohybová výchova diva-

dla Ponec. Nepovinné předměty: Sborový zpěv, 

E-twinning, Nápravy specifi ckých poruch učení. 

Připravujeme žáky na přijímací zkoušky na více-

letá gymnázia. Celoroční ozdravné pobyty v příro-

dě. Vánoční zpívání, jarmark.

Vybavení: interaktivní jazykové pracovny, počí-

tačová učebna, interaktivní pracoviště ve  všech 

třídách, tělocvična, 3x víceúčelové hřiště s umě-

lým povrchem, zahrada, dětský koutek, ateliér 

s keramickou pecí, nové atrium s herními prvky, 

nová budova ŠD s  vybavením a  interaktivním 

pracovištěm.

Zájmová a mimoškolní činnost: Games club, 

Drama club, Sports club a Photo fun english club 

s  rodilými mluvčími, kroužky Aj na počítači, prá-

ce s počítačem, španělština, keramika, sportovní 

hry, šachy, vědecký kroužek, aerobik, zumba, ko-

paná, fl orbal, basketbal, dramatika, výtvarný ate-

liér. Spolupracujeme se ZUŠ a DDM.

Školní družina: ranní provoz od 6.30 hod., po ukon-

čení výuky do 18.00 hod. (v pátek do 17 hod.)

Školní jídelna: 1 jídlo.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: dvě 

Spádový obvod školy: Biskupcova – lichá č. 

75– 95, sudá č.62 – 80, Jeseniova – lichá č. 

153–159, Koněvova – sudá č. 208–236, Květin-

ková – lichá č. 1–11, sudá č. 2–10, Malešická 59, 

Mezi Domky, Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mok-

řině, Na Rovnosti, Na Vackově, Na Viktorce, Olgy 

Havlové, Plavínova, Pod Jarovem, Pod Chmelni-

cí, Pod Lipami – lichá č. 1–21, sudá č. 2–36, Rix-

dorfská, Schöffl erova, Strážní – lichá č.1–7, sudá 

č. 2–10, U Staré cihelny, V Rozkvětu, V Zahrád-

kách, V Zeleni, Za Vackovem.

Pro 2. stupeň patří tento školský obvod k  ZŠ 

a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18.

Základní škola Pražačka

adresa: Nad Ohradou 25/1700, Praha 3

ředitel: Mgr. Bohumil Samek

tel.: 222 587 690

e-mail: info@zsprazacka.cz

web: www.zsprazacka.cz

vzdělávací program: ŠVP ZŠ Pražačka

Výuka Aj od  1.  r., Nj od  7.r. jako druhý cizí ja-

zyk. Vedle běžných tříd jsou na  II.stupni oteví-

rány i specializované třídy pro žáky s poruchami 

učení. Pro předškoláky funguje přípravná třída. 

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologic-

kou poradnou. Pořádáme školy v přírodě, exkur-

ze a výlety.

Vybavení: počítačové a  odborné pracovny, 

učebny s interaktivními tabulemi, zrekonstruova-

ný školní dvůr a zahrada, nové víceúčelové hři-

ště s umělým povrchem. V těsné blízkosti ZŠ je 

Sportovní a rekreační areál Pražačka s bazénem, 

který je využíván v hodinách Tv na I. i II.stupni.

Zájmová a  mimoškolní činnost: adventní jar-

mark, mikulášská besídka, masopustní průvod, 

kroužky: sportovní, počítačový, keramický, fl or-

bal, aerobik, badminton, volejbal, street a break 

dance – některé organizuje přímo škola, jiné zajiš-

ťuje DDM Ulita ve škole.

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel. 

Školní družina: ranní provoz od  6.30 hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: jedna 

Spádový obvod školy: Hořanská, Hraniční, Ko-

něvova – lichá č. 105–203, sudá č. 156–194, Ku-

nešova, K Vrcholu, Na Balkáně – sudá č. 2– 66, 

Nad Ohradou, Na Hlídce – lichá č. 11–23, sudá 

č.  10–22, Na  Ohradě, Na  Vlastním, Novovyso-

čanská 1a,1, Pod Krejcárkem, Pod Vrcholem, 

Strážní – lichá č. 9–27, sudá č. 12–28, Šikmá, 

V Bezpečí, V Domově, Za Žižkovskou vozovnou 

– od č. 22 výše.

Základní škola Lupáčova

adresa: Lupáčova 1/1200, Praha 3

ředitel: Ing. Milan Hausner 

tel.: 222 720 669 

e-mail: hausner@lupacovka.cz 

web: www.lupacovka.cz a  celá řada projekto-

vých podwebů

vzdělávací program: vlastní – Lupáčovka 

Škola v síti UNESCO ASP NET, člen Asia Europe 

Classroom Network, fakultní škola PedF UK, za-

měřená na jazyky (od 1. roč. první cizí jazyk, od 3. 

roč. nejméně 3 hod./týdně, od 5. roč. druhý jazyk – 

Aj, Nj, Fj, Šj, rodilí mluvčí – Šj, Aj), digitální technolo-

gie a projektová výuka pro různé skupiny žáků. Vý-

měnné a poznávací zájezdy, cyklistické a lyžařské 

kurzy, badatelská skupina. Důraz je kladen na prů-

řezová témata. Celá řada mezinárodních i národ-

ních projektů s různorodou problematikou.

Vybavení: rekonstruovaná budova, tělocvičny, 

laboratoře, e-learningové portály pro domácí pří-

pravu, interaktivní technologie ve  všech třídách, 

všechny třídy připojeny k  internetu a  vybaveny 

projekční technikou. Využívání vlastních vnese-

ných mobilních zařízení žáků (BYOD).

Zájmová a  mimoškolní činnost: více než 

80  hodin zájmové činnosti – jazyky, informační 

gramotnost, divadlo, výtvarné kroužky, sporty, 

rukodělné aktivity. 

Školní družina: ranní provoz od  6.30 hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod.

Školní jídelna: výběr z 2 jídel, salátový bar

Ocenění: Opakovaná přední umístění v  poháru 

starosty Hartiga pro nejvšestrannější školu Pra-

hy 3. European Language Label 2014, nominace 

na cenu GratiasTibi, účastník projektu Erasmus+, 

učitelé laureáti národních soutěží DOMINO Česká 

republika.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: tři 

Spádový obvod školy: škola s  rozšířenou vý-

ukou jazyků a  informačních technologií – území 

městské části Praha 3.

přehled základních škol k zápisu do �. tříd

Základní škola a mateřská škola 

Jaroslava Seiferta

adresa: Vlkova 31/800, Praha 3

ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová 

tel.: 222 716 600

e-mail: info@skolaseiferta.cz

web : www.skolaseiferta.cz

vzdělávací program: Učíme se pro život IV

Škola rodinného typu, menší počet žáků ve  třídě 

umožňuje rozvíjet osobnost každého dítěte a použí-

vat moderní metody aktivního učení. Od 1. roč. po-

vinná Aj – prolíná se všemi předměty (2., 3. roč. 3 

hod. týdně), od 4. roč. Aj 4 hod./týd. Dalším jazykem 

na 2. stupni je Rj. Pořádáme školy v přírodě, lyžař-

ský výcvikový kurz, ozdravné pobyty, výuku plavá-

ní, sportovní soutěže a zahraniční zájezdy. Při výuce 

využíváme nových metod i moderních technologií. 

Organizujeme projektové dny. Na škole je školní po-

radenské pracoviště. Na výuku 1. a 2. tříd je možné 

se přijít podívat kdykoli po telefonické dohodě.

Vybavení: počítačová pracovna, 4 interaktivní ta-

bule (s připojením k internetu), 2 tělocvičny, jazy-

ková pracovna, terasa, odborné učebny Př, Vv, Z, 

Ch-Fy, keramická dílna, žákovská dílna, knihovna, 

nově zrekonstruované prostory šaten, 3 odděle-

ní ŠD. Součástí budovy školy je mateřská ško-

la o kapacitě 6 oddělení, která je nově rozšířena 

a prošla celkovou rekonstrukcí.

Zájmová a mimoškolní činnost: sportovní sou-

těže Raketa Vlkovky, soutěž Einstein Vlkovky, škol-

ní časopis, přírod. a dějepisné exkurze, sponzoru-

jeme zvíře v ZOO Praha, zapojení do ekologických 

projektů, školní výlety. Pořádáme mnoho společen-

ských akcí pro žáky a  jejich rodiče, např.: vánoč-

ní trhy, vánoční dílny, školní akademie, stužková-

ní žáků 9. ročníků, soutěž o J. Seifertovi (vědom. 

soutěž škol P3), projektové dny, oslava MDD… Pro 

hodiny TV, děti MŠ a odpolední ŠD využíváme areál 

parku „Rajská zahrada“ s víceúčelovým sportovním 

hřištěm (umělý povrch), dětské hřiště s pískovištěm 

a herními prvky. Areál je v těsné blízkosti školy.

Kroužky: výtvarný, čeština pro cizince, multime-

diální tvorba na PC, keramika, fotbalový, fl orba-

lový, pohybové hry, hra na fl étničky, dramatická 

dílna, přírodovědný kroužek, logopedická péče, 

příprava pro budoucí středoškoláky z M a Čj, pla-

vání pro družinové děti... (všechny kroužky jsou 

pořádané školou). Nově i spolupracujeme s DDM 

Ulita, vedou 4 kroužky u nás v budově ZŠ.

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel

Školní družina: ranní provoz od  6.30 hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: dvě 

Spádový obvod školy: Bořivojova – lichá č. 75–107, 

sudá č. 82–122, Fibichova, Italská č. 36, 38, Ježkova, 

Krásova, Křížkovského, Kubelíkova, Lupáčova, ná-

městí Winstona Churchilla, Pospíšilova, Přibyslavská, 

Řehořova, Seifertova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–32, 

Siwiecova, Sladkovského náměstí, Slavíkova – sudá 

č. 20–30, Ševčíkova, Škroupovo náměstí, U Rajské 

zahrady, Víta Nejedlého, Vlkova, Vozová, Zvonařova.

Termíny dnů otevřených dveří naší školy: 

2. 12. a 3. 12. 2015 (8 –10 hodin), nebo kdykoli 

po telefonické dohodě.
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přehled základních škol k zápisu do �. tříd

Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad

adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, Praha 3

ředitel: Mgr. Miroslav Šoukal

tel.: 222 725 404, 222 725 406

e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz

web: www.skola-jirak.cz

vzdělávací program: vlastní – Duhová škola

Škola nabízí výuku Aj již od 1. roč. včetně kom-

binované výuky v předmětech Člověk a jeho svět 

(prvouka) a matematika metodou CLIL nebo tvo-

řivou dramatiku. Od  4. roč. možnost rozšířené 

výuky cizích jazyků (do hodin Aj dochází i  rodilý 

mluvčí) nebo rozšířené matematiky +  informati-

ky při zachování kmenových tříd. Přijímací říze-

ní vždy koncem května. Výběr ze široké nabídky 

volitelných předmětů. Mimo výuky Aj druhý cizí 

jazyk Nj, Rj, Šj, Fj. Na  škole působí 3 speciální 

pedagogové,  školní psycholog/terapeut, logo-

ped a 4 asistenti pedagoga. Škola se koncepč-

ně věnuje žákům s IVP (v  letech 2013-2015 zís-

kala grant na  program: „Podporujeme žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami – protože (i) 

na nich záleží“), nyní získala dotaci na výuky češ-

tiny pro cizince. V  rámci pravidelné autoevalua-

ce probíhá od 3. ročníku ve škole testování orga-

nizací SCIO v  různých předmětech (Čj, M, Aj) či 

oblastech (čtenářská gramotnost, dovednosti pro 

život). Škola se snaží vést své žáky k zodpověd-

nosti, a samostatnosti.

Vybavení: Škola má moderně vybavené učebny 

(pro 1. stupeň) a odborné pracovny (pro 2. stu-

peň) vč.  18 interaktivních tabulí. Každý žák má 

svou vlastní šatní skřínku.

Další výchovně vzdělávací aktivity a  akce: 

ozdravné a vzdělávací kurzy (1. – 9. roč.), lyžařské 

kurzy (1. st., 2. st.), plavecké kurzy (2. – 3. roč.), 

zájezdy do Anglie, Německa, vzdělávací soutěže, 

charitativní vánoční výstava, sportovní turnaje atd.

Zájmová a mimoškolní činnost: na škole půso-

bí o. s. Duhové klubíčko, které zajišťuje sportovní, 

výtvarné i  vzdělávací kroužky, jednorázové akce 

a výlety (i o prázdninách), besedy s odborníky, se-

mináře, jarní a podzimní burzy oblečení a sportov-

ního vybavení.

Školní družina: pro žáky 1.– 5. ročníků, ran-

ní provoz od  6.30 hod., po  ukončení výuky 

do 18.00 hod. Většina oddělení ŠD využívá pod-

kroví; středa věnována výletové činnosti; v rámci 

činnosti ŠD hodně zájmové činnosti (míč. hry, vý-

tvarné činnosti, hip hop, kuchaříci, plavání, geo-

caching, hra na fl étnu atd.). 

Školní jídelna: výběr ze 2–3 pokrmů, realizuje 

program Mléko a ovoce do škol.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: tři

Spádový obvod školy: Blodkova, Jagellonská, 

náměstí Jiřího z Poděbrad, Laubova, Lucembur-

ská – lichá č. 1–25, sudá č. 2–30, Mahlerovy sady, 

Milešovská, Ondříčkova – lichá č. 1–17, sudá č. 

2–44, Orlická, Přemyslovská – lichá č. 1–27, sudá 

č. 2 – 26, Radhošťská – lichá, Slavíkova – sudá 

č. 2–18, Velehradská.

Základní škola a mateřská škola Chelčického 

adresa: Chelčického 43 /2614, Praha 3

ředitel: PhDr. Pavel Ostap 

tel.: 222 592 504, 271 774 432 

e-mail: ostap@email.cz

web: www.zschelcickeho.cz 

vzdělávací program: Cesty 

Výuka v  budově Chelčického 43 probíhá 

od 1. do 9. ročníku. Jedná se především o běžné 

třídy prvního a druhého stupně, vedle kterých jsou 

v budově i speciální mikrotřídy pro děti s porucha-

mi učení. 

V  budově Žerotínova 36 se nachází kro-

mě mateřské školy první stupeň od 1. do 5. tří-

dy. Po  ukončení pátého ročníku děti přecházejí 

na hlavní budovu. 

V obou budovách si vyučující zakládají na indi-

viduálním přístupu. Učitelé vhodně kombinují mo-

derní výukové metody s  tradičními. Od první tří-

dy děti mají anglický jazyk, od sedmé třídy i další 

cizí jazyk. Vedle standardních předmětů se ško-

la  průřezově zaměřuje na oblast mediální výcho-

vy a fi nanční gramotnosti. 

Vybavení: nově zrekonstruované prostory, šatny 

a družina, zmodernizovaná školní jídelna, odbor-

né učebny, interaktivní tabule, 3 tělocvičny i nové 

venkovní hřiště v obou budovách. 

Škola poskytuje široký výběr volnočasových akti-

vit, nepovinných předmětů a zájmových činností. 

Školní jídelna:  výběr ze 2 jídel (Chelčického), 

1 jídlo (Žerotínova) – řídí se pravidly zdravé výživy 

a pestrého spotřebního koše. 

Školní družina: ranní provoz od  6.30 hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: dvě běžné a  jedna mikrotřída 

na adrese Chelčického, jedna na adrese Žerotínova

Spádový obvod školy: Baranova, Blahoslavova, 

Bořivojova – sudá č. 2–32, Černínova, Českob-

ratrská, Domažlická, Hájkova, Jagelonská – lichá 

č. od 23 výše, sudá č. od 24 výše, Jeseniova – li-

chá č. 1– 83, sudá č. 2–60, sídliště, Parukářka, Ji-

čínská – lichá č. 9–49, Kališnická, Ke Kapslovně, 

Koldínova, Komenského náměstí, Koněvova – li-

chá č. 15–101, sudá č. 30–106, Křišťanova, Lu-

cemburská – lichá č. od 21 výše, sudá 32 a výše, 

Lukášova, Malešická, náměstí Barikád, Olšanská, 

Olšanské náměstí, Ondříčkova – lichá č. 19–39, 

Ostromečská, Pitterova, Pod Parukářkou, Přemy-

slovská – lichá č. od 29 výše, sudá č. od 28 výše, 

Radhošťská – sudá, Roháčova – lichá č.  21–

115, sudá č. 24–96, Sauerova, Sudoměřská, Tá-

boritská – sudá č. od  20 výše, Tovačovského, 

V Kapslovně, Žerotínova, Žižkovo náměstí. 

Základní škola Cimburkova

adresa: Cimburkova 18/600, Praha 3

ředitelka: Ing. Irena Meisnerová

tel.: 222 782 169, 222 782 848

e-mail: fzsskola@volny.cz

web: www.cimburacka.cz

vzdělávací program: Škola porozumění

Dlouholetá existence přípravného ročníku pro 

předškolní děti, jehož cílem je jejich úspěšné za-

členění do  vzdělávacího procesu. Ve  spolupráci 

s MČ Praha 3 a MPSV ČR jsme letos otevřeli již 

dvě třídy Žižkovské školičky, což jsou dětské sku-

piny pro děti 3-5 let. Vzdělávání v multikulturním 

prostředí při důsledném uplatňování diferenco-

vaného přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků. 

Děti se specifi ckými výukovými potřebami jsou 

v péči speciálních pedagogů školy, výuka probíhá 

v malých třídních kolektivech, přímo do výuky je 

zařazena práce s počítačovými programy. Již je-

denáctým rokem je otevřen kurz na doplnění zá-

kladního vzdělání. 

Školní poradenské pracoviště: Speciální pe-

dagogové, psycholog, profesní poradce, proti-

drogový koordinátor. 

Vybavení: internetová učebna, multimediální 

učebna, interaktivní tabule, výtvarná a  hudební 

pracovna, keramická dílna a cvičná kuchyň.

Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky zdar-

ma v rámci projektů. 

Školní družina: ranní provoz od  6.30 hod., 

po ukončení výuky do 17.00 hod.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: jedna 

Spádový obvod školy: Blahníkova, Bořivojo-

va – lichá č. 25-–3, sudá č. 34–80, Cimburko-

va, Čajkovského, Dalimilova, Havlíčkovo náměs-

tí, Husinecká, Husitská, Chelčického, Chlumova, 

Chvalova, Jeronýmova, Koněvova – lichá č. 1–13, 

sudá č. 2–28, Kostnické náměstí, Lipanská, Mi-

líčova, Orebitská, Pod Vítkovem, Prokopova, 

Prokopovo náměstí, Prvního pluku, Příběnická, 

Roháčova – lichá č. 1–19, sudá č. 2 -22, Rokyca-

nova, Sabinova, Seifertova -lichá č. 59-97, sudá 

č. 34-50, Štítného, Táboritská – lichá č. l-25, sudá 

č. 2-18, Tachovské náměstí, Trocnovská, U Bo-

žích bojovníků, U Památníku.

Základní škola a mateřská škola Chmelnice – 

Ekoškola

adresa: K Lučinám 18/2500, Praha 3

ředitel: Mgr. Bc. Václav Havelka

tel.: 284 824 709

e-mail: chmelnice@volny.cz

web: www.zschmelnice.cz

vzdělávací program: Základní škola

Ekoškola s prohloubenou ekologickou výchovou 

a  ekologickými aktivitami. Výuka Aj od  1. roč. 

2 hod./týd., od 3. roč. 3 hod./týd. Od 7. roč. dru-

hý cizí jazyk – němčina nebo španělština. Důraz 

na výuku informatiky a projektové vyučování. Pro 

žáky I. stupně školy v přírodě, pro žáky II. stup-

ně tematické pobyty včetně jazykového v  An-

glii a  alternativní výuka s  rodilými mluvčími pro 

8. a 9. ročník. Škola již potřetí obhájila meziná-

rodní   titul Ekoškola (cílené aktivity dětí spojené 

s  šetrným chováním k  přírodě, třídění odpadů, 

šetření energiemi a  vodou, exkurze do  CHKO, 

čištění říčky Rokytky, projektové vyučování aj.). 

Od 6.–9. ročníku mají žáci 3 hodiny tělocviku.

Vybavení: nové multifunkční pracovny, odbor-

né pracovny na výuku jazyků, fyziky, chemie, Hv, 

Vv a technických prací, keramická dílna, 2 velké 

tělocvičny, sportovní atletický areál a malá sporto-

viště s pískovištěm a herními prvky. 

Zájmová a  mimoškolní činnost: Václavské 

posvícení, Chmelnická lípa, mikulášská besídka, 

školní akademie, sportovec školy, vodácké, ly-

žařské a  sportovní kurzy či zeměpisné exkurze. 

Kroužky – keramika, fl orbal, stolní tenis, badmin-

ton, historický a country tanec, Kutílek, aerobic, 

mažoretky, fl étnový a kytarový soubor. 

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel, 3× v týdnu salá-

tový bar.

Školní družina: ranní provoz od  6.30 hod., 

po ukončení výuky do 17.30 hod.

Počet otevíraných prvních tříd ve  školním 

roce 2016/2017: tři 

Spádový obvod školy:

Buková, Habrová, K Chmelnici, K Lučinám, Ko-

něvova – lichá č. od 205 výše, sudá č. od 238 

výše, Křivá, Květinková – lichá č. od  13 výše, 

sudá č. od  12 výše, Luční, Na  Balkáně – sudá 

č. od 68 výše, Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lu-

kami, Osiková, Pod Lipami – lichá č. od 23 výše, 

sudá č. od 38 výše, Spojovací – sudá č. 28–50, 

U Kněžské louky, V Jezerách, V Okruží.
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ze života Prahy 


Klub Aktiv slouží lidem po mozkových příhodách

Nezisková organizace Ergo Ak-

tiv, která se zabývá moderní reha-

bilitací a následným začleněním 

do společnosti osob po mozko-

vých příhodách, otevřela Klub 

Aktiv.

Klub je otevřen pro všechny zájem-
ce se získaným poškozením mozku 
a jeho cílem je pomoci zájemcům 

opustit roli pacienta a vrátit se 
do aktivního života. Podle mana-
žera Klubu Tomáše Ročka náplní 
Klubu není terapie, ale program, 
který si klienti zvolí či vytvoří. Je 
tak kladen důraz na aktivní zapo-
jení do komunity a jejích činností. 
Program by měl být zvolen na zá-
kladě dohody mezi jednotlivý-
mi účastníky aktivit. Jako příklad 

může posloužit vznikající fotogra-
fi cký spolek nebo třeba workshopy 
tvůrčího psaní. Na místě bude také 
možné využít veslovací trenažér 
a běhací pás. Dalším rozvíjejícím 
se programem je divadelní a fi lmo-
vý klub. V Klubu Aktiv jde přede-
vším o smysluplné využití času a za-
pojení se. To, co se bude dít, vychází 
z iniciativy účastníků.

Klub Aktiv je zdarma ote-
vřen od pondělí do čtvrtka vždy 
od 14 do 17 hodin na adrese ERGO 
Aktiv, o.p.s. – 5. patro Olšan-
ské polikliniky (Olšanská 2666/7, 
Praha 3). Pro detailní informa-
ce se neváhejte obrátit na e-mail: 
kl.aktiv@gmail.com. 

-red-

Slovo z církví

Proč jsou Vánoce 

krásné?

Vstoupili jsme do  jednoho z  nejintenzivněj-

ších měsíců celého roku. Prožíváme dobu 

adventní, která je naplněna hlubokou nadě-

jí, bez které vlastně není možné žít. Podsta-

ta této naděje se nám odkrývá o  vánočních 

svátcích se svojí neopakovatelnou atmosfé-

rou a úchvatnou krásou. Obě období, advent 

i Vánoce, jsou naplněny a provázeny „Něčím“ 

krásným, co rozradostňuje a  jakoby pozdvi-

huje duši kaž dého člověka. Možná, že přeje-

me našim blízkým krásnou adventní dobu, ale 

zcela jistě jim přejeme krásné svátky vánoční. 

A právě zde je snad dobře si položit otázku, 

co vlastně krása znamená a co je její podsta-

tou? Proč říkáme, že je něco krásné a proč 

přejeme druhým krásné věci nebo zážitky? 

O Vánocích obdivujeme krásu jesliček a mož-

ná se na ně jdeme podívat do kostelů. Ony 

jsou velice prostým a přesto nádherným vyjá-

dřením pravého důvodu krásy, která se nám 

zjevuje v podobě Božího dítěte, které přichází 

na tuto zemi. Každé dítě jako i každý člověk 

je krásný, protože je obrazem tohoto Boží-

ho dítěte, a  přesto je jasné, že krása lidská 

je a vždy zůstane jen slabým odrazem lásky 

Božské. A proč? Protože krása Boží je zalo-

žena na pravdě a lásce, kterou je jedině sám 

Bůh. Boží dítě, které zjevuje Boha v člověku, 

nám nechce něco maskovat anebo něco hrát, 

sděluje nám pravdu o podstatě Boží, která je 

neoddělitelně spojena s láskou, po které tou-

ží a na kterou čeká každé lidské srdce. Přeji 

vám všem, aby pohled na Božské dítě ve vás 

upevnil důvěru v  blízkost lásky Boží a  učinil 

váš život krásnějším. 

Vít Uher

Vít Uher, 

katolický kněz 

a administrátor 

farnosti sv. Prokopa

Nezapomeňte na termíny podání žádostí o dotace

Připomínáme, že termín podání žádosti o dotace z programů pro sociální oblast, volný čas dětí 

a mládeže, sport, životní prostředí a kulturu je pro fyzické i právnické osoby od 15. 11. do 15. 12. 

roku, který předchází roku, na nějž je poskytnutí dotace požadováno. Žádost je třeba podat 

na standardizovaném elektronickém formuláři (ke stažení na  webových stránkách městské části 

Praha  3) včetně všech příloh.

Všechny formálně správné žádosti budou vyhodnoceny příslušnými komisemi, resp. výbory, o defi nitivním 

schválení či neschválení bude rozhodovat Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém jednání v březnu 2016. Žadatelé 

pak do tří týdnů od rozhodnutí obdrží písemné oznámení o poskytnutí či neposkytnutí dotace. Úspěšní žadatelé 

uzavřou s MČ Praha 3 veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě jim bude do čtrnácti dnů od podpisu vyplacena 

dotace. Nesmí také zapomenout na závěrečné vyúčtování, které opět na předepsaném formuláři musí předložit 

nejpozději do 31. 1. následujícího dotačního období. 

Doporučujeme, aby se žadatelé před vyplněním formuláře a podáním žádosti důkladně seznámili se 

svými možnostmi, právy, povinnostmi a veškerými zásadami na www.praha3.cz. Na poskytnutí dotace není 

právní nárok, a její přidělení a rozhodování nemá povahu správního řízení. 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO JEDNOTLIVÉ DOTAČNÍ PROGRAMY:

 oblast kultury: Bc. Petra Mrkvičková, e-mail: petram@praha3.cz, tel.: 222 116 325

  oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže: Mgr. Alena Gotmanovová, e-mail: alenag@praha3.cz, 

tel.: 222 116 335

 oblast tělovýchovy a sportu: Mgr. Alena Gotmanovová, e-mail: alenag@praha3.cz, tel.: 222 116 335

 oblast životního prostředí: Ing. Jana Caldrová, e-mail: janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390

 sociální oblast a zdravotnictví: Bc. Kateřina Lambertová, e-mail: katerinal@praha3.cz, tel.: 222 116 481 

Návratná fi nanční výpomoc z Fondu obnovy a rozvoje
Lhůta pro podání žádostí o návratnou fi nanční výpomoc z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 končí 31. 

1. roku, na který je poskytována. O žádosti bude rozhodnuto do 31. 3. Oznámení o výsledku bude žadateli 

do tří týdnů od rozhodnutí odesláno písemně, proti rozhodnutí se nelze odvolat. Žádosti o návratné fi nanční 

výpomoci v této oblasti je třeba doručit Odboru územního rozvoje městské části Praha 3, posuzovat je bude 

Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3.

Celoměstské programy podpory sportu 

a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016

Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení Ce-

loměstských programů podpory spor-

tu a tělovýchovy v hlavním městě Praze 

na rok 2016. Upozorňujeme na termíny 

pro podání žádostí: 13. 1. a 29. 4. 2016.

Vyhlášené programy

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti 
v Praze (soutěžní aktivity)

I. A. Systémové a rozvojové projekty 
sportu dětí a mládeže
I. B. Systémové a rozvojové projekty 
sportu handicapovaných
I. C. Systémové a rozvojové projekty 
sportu seniorů

II. Rozvoj sportovní infrastruktury 
v Praze

II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich 
rekonstrukce významného rozsahu 
(investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce 
sportovišť (investice)
II. B. Podpora energeticky náročných 
sportovišť
II. C. Provoz veřejně přístupných 
sportovišť

III. Podpora sportovních akcí v Praze
III. A. Sportovní akce mezinárodního 
významu

III. B. Sportovní akce celostátního 
významu
III. C. Sportovní akce celopražského 
významu

IV. Tělovýchovné projekty celoročního 
charakteru se zaměřením na sport pro 
všechny

Žádosti budou posouzeny Komisí Rady 
hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblas-
ti sportu a tělovýchovy a návrh na přidě-
lení podpory bude předložen ke schválení 
Radě hlavního města Prahy, resp. Zastupi-
telstvu hlavního města Prahy. 

Podrobnější informace a termíny pro po-
dání žádostí na http://goo.gl/CnlAHP či 
na Odboru sportu a volného času Magist-
rátu hl. m. Prahy, odd. sportu, Jungmanno-
va 5/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 660.

Žádost je třeba podat v tištěné podobě 
osobně nebo poštou (datum podání nejpoz-
ději v den uzávěrky) do podatelny MHMP, 
Jungmannova 35/29, Praha 1 v obálce na-
depsané „ŽÁDOST O PODPORU V OB-
LASTI SPORTU – GRANTY PRO ROK 
2016“, bez fólií a obalů a zároveň elektronic-
ky ve formátu zfo (So� ware602 Form Filler) 
na přiloženém CD. 

-red-

Z našich škol

„Chceme, aby vzájemná pomoc, ohleduplnost a přátelství pomáhaly 

dětem vytvářet prostředí, ve kterém se budou dobře cítit,“ 

říká ředitelka MŠ U Zásobní zahrady Eva Minksová

Čím se vaše mateřská škola liší od jiných škol-

ských zařízení v Praze 3?

Smyslem našeho výchovně vzdělávacího progra-
mu „Hrajeme si pro radost“ je, aby činnosti, které 
děti v mateřské škole celý den provázejí, jim při-
nášely radost, aby každé dítě mohlo zažít podle 
svých schopností a dovedností pocit úspěchu, 
aby děti byly spokojené a v pohodě. Snažíme se 
také, aby vzájemná pomoc, ohleduplnost a přá-
telství našly v dětských hrách své místo a pomá-
haly ve školce vytvářet takové prostředí, ve kte-
rém se budou děti dobře cítit.

Naše školka sídlí v moderní budově v těs-
ném sousedství  parku Parukářka, před pěti lety 
byla kompletně zrekonstruována, má zahradu 
plnou zeleně se vzrostlými stromy, moderní-
mi  průlezkami a vybavením pro hry. Především 
však v ní pracují lidé, kteří s láskou pomáhají pl-
nit náš vzdělávací program. 

Jaké kroužky nabízíte dětem?

O kroužky je v naší mateřské škole velký zá-
jem, především o plavání, které zajišťuje Spor-
tovní a rekreační areál Pražačka. Zájem je také 
o angličtinu. V  nabídce máme též výuku hry 
a fl étnu, která se v tomto věku především hra-
vou formou zaměřuje na upevňování správné-
ho dýchání.

Naší velkou výhodou je vlastní keramická pec. 
Děti tak mají možnost vyrobit si vlastní výtvarná 
díla, kterými mohou udělat radost druhým. 

Jaké konkrétní akce čekají v  letošním škol-

ním roce na  děti navštěvující MŠ U  Zásobní 

zahrady?

V prosinci se zaměříme na přiblížení adventní-
ho času dětem. Děti se mohou těšit na divadel-
ní představení Šašek a čert s mikulášskou nadíl-
kou, pásmo vánočních koled, na vánoční výstavu 
ve skanzenu v Přerově nad Labem, vánoční na-
dílku a společné vánoční posezení dětí a rodičů.

V novém roce čekají děti další akce – tři di-
vadelní představení, koncert LŠU, karneval, 
malování velikonočních vajíček s rodiči, pálení 

čarodějnic, sportovní akce a celodenní výlety. 
Čeká je také ozdravný pobyt ve Svaté Kateřině, 
rozloučení se školáky a spoustu dalších akcí. Ob-
líbená je také tradiční akce Martinská světýlka, 
která se koná v listopadu u příležitosti svátku sv. 
Martina, jíž se letos zúčastnilo na 180 účastníků. 

Jaké novinky v  areálu školky mohou děti 

využívat?

Naše mateřská škola je zcela soběstačná, máme 
plně vybavenou moderní kuchyň, třídy jsou vy-
baveny čističkami  vzduchu a zvlhčovači.

Budovu jsme letos malovali, chodby postupně 
vybavujeme dětskými dekoracemi. Stále také vy-
lepšujeme zahradu novými herními prvky, ať už to 
jsou domečky a prolézačky. Třídy zase vybavuje-
me novými didaktickými hračkami, stavebnicemi 
či  materiálem podporujícími fantazii a tvořivost 
dětí. Snažíme se tak dělat vše pro spokojenost dětí, 
které naši mateřskou školu navštěvují. 

Stanislav Kněnický

MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY

U Zásobní zahrady 6/2697, Praha 3

tel.: 271 774 967

e-mail: mszahrada@volny.cz

www.zasobnizahrada.cz
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Raná péče EDA je oporou rodinám 
dětí se zdravotním postižením
Již 25 let pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje 
v raném věku nezisková organizace Raná péče EDA. Klientským rodinám například radí, jak 
pomáhat jejich dětem ve vývoji, ale i jak postupovat u odborných lékařů nebo na úřadech, kam 
mohou poradkyně této organizace rodinu také doprovodit.

Organizace Raná péče 
EDA, která letos zís-
kala titul Neziskovka 
roku 2015 a je držitelkou 

značky „Spolehlivá veřejně prospěš-
ná organizace“, poskytuje odborné 
služby, poradenství a psychickou 
oporu rodinám kromě Prahy ještě 
ve třech dalších krajích ČR. 

Při poskytování rané péče je kli-
entem celá rodina a tato služba je ur-
čena pro děti od narození do 7 let vě-
ku dítěte. Péče se přitom poskytuje 
především v domácím prostředí, kde 
se dítě cítí nejlépe. Rodina při ní 
získává veškeré dostupné informa-
ce o metodách, pomůckách a postu-
pech práce s dítětem, které má po-
stižení nebo jehož vývoj je ohrožen. 

Rodiče se také naučí používat 
vhodné metody podpory svého dí-
těte. Dítě se zdravotním postižením 
rovněž díky rané péči dosáhne ma-
ximálního možného rozvoje svých 
schopností a dovedností.

Zástupce starostky pro sociální 
oblast a zdravotnictví David Gregor 

vidí smysl této organizace v pomo-
ci rodičům v nelehké životní situaci 
a velmi ji doporučuje i rodičům dětí 
s postižením z Prahy 3. Městská část 
by proto měla s Ranou péčí EDA 
do budoucna spolupracovat.

Významnou novinkou organi-
zace Raná péče Eda je od letošní-
ho 1. září školské poradenské pra-
coviště – Speciálně pedagogické 
centrum EDA. Toto centrum by-
lo založeno s úmyslem zkvalitnit 
podporu žáků a studentů s posti-
žením zraku v rámci předškolní 
přípravy i školní výuky nebo do-
mácího vzdělávání. Nabídka slu-
žeb centra je určena dětem, žákům 
a studentům se zrakovým a kombi-
novaným postižením ve věkovém 
rozmezí od 3 do 26 let.

Organizace také provozuje od le-
tošního roku krizovou linku EDA 
a e-mailové poradenství. Krizová 
linka funguje především jako psy-
chologická a sociální podpora rodi-
nám v krizi.

„Věřím, že Linka EDA pomůže mno-

ha rodičům, kteří se ocitnou ve zdánli-

vě bezvýchodné situaci. Například když 

se dozví těžkou diagnózu svého dítěte, 

s kterou si sami neumí poradit,“ upo-
zorňuje ředitelka Rané péče EDA 
Petra Mžourková.

Kromě krizové linky je na webo-
vých stránkách www.eda.cz v provo-
zu také chat, který je určen lidem, 
kteří se raději vyjadřují písemně, či 
těm, kteří z nějakého důvodu nemo-
hou využít hlasový projev. Čerstvou 
novinkou je také e-mailové pora-
denství, klienti mohou psát na adre-
su linka@eda.cz. Pracovníci Linky 
EDA odpoví klientům do deseti pra-
covních dnů.

Kromě těchto činností organiza-
ce provozuje ještě zrakovou ambu-
lanci a poskytuje akreditované vzdě-
lávací kurzy pro odborníky i rodiče. 
Raná péče EDA vydává také svůj 
zpravodaj i časopis a objemnější pu-
blikace a brožury. 

Stanislav Kněnický

Raná péče EDA, o.p.s.

www.eda.cz, www.edavisit.eu

tel.: 224 826 860

mobil: +420 724 400 820

e-mail: info@eda.cz

Chcete poznat nové přátele a ještě se zdravě najíst? 

Přijďte na komunitní oběd do Meduňky

Zajímavou zkušenost pro lidi, kteří nejsou rádi 

sami a záleží jim na zdravém stravování, nabí-

zí projekt Zahrádkovaření v Komunitním cen-

tru Žižkov na náměstí Barikád. Tři dny v týdnu 

– v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy od 13 ho-

din můžete v zdejší jídelně přiléhající ke ko-

munitní zahrádce Meduňka okusit chutná ve-

getariánská či veganská jídla. Během oběda 

se navíc stačíte seznámit s dalšími strávníky, 

kteří Meduňku právě kvůli atmosféře vzájem-

ného sdílení vyhledávají.

„Smyslem je vařit zdravě, levně a chutně. Příspěvek 

na celé menu s polévkou je 70 korun. Strávníci svými 

příspěvky pomáhají rozvíjet sociálně kulturní aktivity 

našeho komunitního centra. Setkávání lidí v Meduňce 

pomáhá také narušovat anonymitu města,“ říká ředi-
telka centra Lucie Hašková.  

Informace o tom, co se vaří, najdou zájem-
ci na facebookových stránkách Meduňky, kde 
se mohou také dopředu objednat. Do vaření se 
také mohou zapojit jako kuchtíci či šé� uchaři. 
Počet lidí, kteří obědvají v prostorách Meduň-
ky, se zatím pohybuje okolo dvaceti, zdejší tří-
členný tým však již připravoval oběd i pro tři 
desítky strávníků. 

„Chtěli bychom do projektu Zahrádkovaření také 

více zapojit romskou komunitu, je to pro nás příle-

žitost, jak ovlivnit rodiny a děti. Už jsme zde napří-

klad s úspěchem pořádali kuchařské workshopy se za-

měřením na zdravou výživu. Chtěli bychom tím dělat 

most mezi romskou komunitou a majoritní společnos-

tí na Žižkově,“ dodává Lucie Hašková. 
Zástupce starostky David Gregor podob-

né aktivity směrem k sousedskému propojová-
ní lidí v Praze 3 vítá. Podle něj tato činnost vede 

k setkávání lidí a k jejich vzájemnému poznává-
ní a obohacování. 

„Zvelebování prostoru a jeho využití ke sdružová-

ní lidí a pomoc zapojit je zpět do společnosti považu-

ji za velmi užitečnou činnost, kterou je třeba podporo-

vat,“ zdůrazňuje Gregor.
Samotná Meduňka – komunitní zahrádka 

vznikla v roce 2014 ze spolupráce Husitského 
centra o.p.s. a Náboženské obce Církve česko-
slovenské husitské na Žižkově a nachází se hned 
vedle kostela na náměstí Barikád 1. 

Na zahrádce se mohou setkávat lidé bez ohle-
du na věk, barvu pleti či náboženské smýšlení. 
V létě se zde dospělí mohou věnovat zahradni-
čení nebo si přijít jen tak posedět a poznat no-
vé sousedy, pro děti je Meduňka prostorem pro 
poznávání přírody. 

Stanislav Kněnický

ze života Prahy 


CO JE TO RANÁ PÉČE

Raná péče je terénní sociální služba 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte 

ve věku do 7 let, které má zdravotní 

postižení nebo jehož vývoj je ohro-

žen v  důsledku nepříznivého zdra-

votního stavu. Služba je zaměřena 

na podporu rodiny a podporu vývoje 

dítěte s ohledem na jeho specifi cké 

potřeby. Služba napomáhá při rea-

lizaci práva na  vzdělání a  výchovu 

dětí se zdravotním postižením, pod-

poruje integraci těchto dětí i  jejich 

rodin do společnosti. Služba umož-

ňuje dítěti zůstat doma, a předsta-

vuje tak alternativu ústavní péče.

Nabídka služeb Speciálně pedagogic-

kého centra EDA je určena dětem, žá-

kům a studentům se zrakovým a kom-

binovaným postižením

ilustrační foto: eda

Staňte se součástí 

Žižkovského 

masopustu
Jste fi rma, živnostník, neziskovka, zájmo-

vé sdružení nebo umělecký soubor s pů-

sobností na Praze 3? Dejte o sobě vědět 

originálním způsobem a zapojte se do tra-

dičního žižkovského masopustního prů-

vodu. Buďte vidět! 

V úterý 9. února 2016 vyvrcholí několikaden-

ní Žižkovské masopustní slavnosti karnevalo-

vým průvodem v maskách. Jeho součástí jsou 

kromě živé hudby a povozů s koňmi samozřej-

mě také postavy v nadživotní velikosti v kostý-

mech žižkovských frajerů, Pepíků či zástupců 

tamní galerky. Masopustní průvod na Praze 3 

je významný kulturní fenomén s  dlouholetou 

historickou tradicí. 

Využijte tuto jedinečnou možnost prezento-

vat své aktivity veřejnosti. Zapojte se do průvo-

du v  „kostýmech“, které jsou charakteristické 

pro vaši profesi. Vedle tradičních řemesel (ko-

miníci, pekaři, cukráři, švadleny, květinářky…) 

jsou vřele vítány také všechny ostatní obory (aj-

ťáci, úředníci, číšníci a servírky, elektrikáři, uči-

telé, bankéři…). Zároveň si pro návštěvníky Žiž-

kovského masopustu můžete připravit vlastní 

doprovodný program, kde představíte své služ-

by, výrobky či umělecké výkony. Ukažte, že jste 

Dobrá značka Prahy 3. Prezentace je zdarma 

a počet zúčastněných osob není omezen. V pří-

padě zájmu kontaktujte: katerina.klocova@go-

2promotion.cz. Přihlášky přijímáme nejpozdě-

ji do 15. ledna 2016. Budeme se na vás těšit 

v příštím roce na Žižkově. 

-red-

Zvelebování prostoru a zdravé vaření je spolu s pěstováním sousedských vztahů cílem projektu Zahrádkovaření
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Ulita

Dům dětí a mládeže
Na Balkáně 2866/17a
tel.: 271 771 025–26,
606 611 920
www.ulita.cz

 2. st 18.00 Tiffaniho vitráže  *

 6. ne 15.00 – 18.00 Adventní neděle 

s Mikulášem  – dílny, vánoční 

vystoupení a závěrečná nadílka 

Nabídka na jarní prázdniny:

27. 2. – 5. 3. 2016  Jarní lyžařský tá-

bor  pro začátečníky i pokročilé 

lyžaře a snowboardisty, hotel 

Krakonoš, Jablonec nad Jize-

rou, věk účastníků 7–15 let

* Přihlášení předem nutné.

Beztíže

nízkoprahový klub

Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz

8. ne 15.00–19.00 Beztíže zatápí

Může přijít kdokoliv ve  věku 11–21  let, 

každý všední den od 14.00 do 19.00  ho-

din, a to i ve většině svátků a prázdnin. 

Nabízíme zábavu (PC, fotbálek, hřiště), 

podporu a  pomoc (pokud máš nějaké 

problémy nebo něco řešíš) a také poho-

du. Vstup zdarma, každý může kdykoliv 

přijít (a odejít).

RC Paleček

Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100
www.rcpalecek.cz

Registrujeme do nového kurzové-

ho období leden – březen 2016! 

Velký výběr KURZŮ pro rodiče s dětmi 

od narození do 7 let věku na rcpale-

cek.webooker.eu/Courses; všechny 

kurzy je možné nezávazně vyzkoušet 

od 21. 12. do 1. 1. vánoční prázdniny

 1.  12.30 Podpůrná skupina v po-

čátcích mateřství 

 1.  18.00 Období vzdoru, seminář 

s PhDr. Špaňhelovou 

 3. 18.00 Workshop s Košárou – 

předvánoční pletení z pedigu

 8. 12.30 Podpůrná skupinka 

pro těhotné – porod jinak

 9. 19.00 Montessori inspirace III.

10. 19.30 Večer (nejen) afrických 

písní

14.  15.00 Vánoční besídka pro děti 

ze sociálně znevýhodněných 

rodin z Prahy 3

15. 12.30 Vázání šátku pro pokro-

čilé – úvazy na záda

18. 9.00–18.00 Páteční Palečkova 

herna otevřená pro veřejnost

16.00 Vázání šátku 

pro začátečníky

19.  Příměstská sobota pro děti 

ze sociálně znevýhodněných 

rodin z Prahy 3

20. 10.00 –14.00 Vánoční rodinná 

dílna, herna je během 

workshopu otevřená veřejnosti

Rodinný klub Ulitka

My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26

Otevřený klub pro rodiče s malými 

dětmi a těhotné ženy. 

 4. pá 10.00 – 11.00,  15.30 – 16.30, 

17.00 – 18.00 Mikuláš v Ulitce, 

nutné přihlášení a zakoupení 

vstupenek předem 

10. čt 10.00 Seminář australských 

květových esencí  – zdarma

Nová Trojka

Jeseniova 19
tel.: 777 650 759,
222 589 404
www.nova-trojka.cz

Přihlašování do kurzů, náhrady, rezer-

vace na: nova-trojka.ebooker.eu. Číslo 

účtu: 2600776004/2010.

 1. út 15.30 Adventní koncert hu-

debních kurzů Nové Trojky

 4. pá  15.30–19.30 Odlehčovací 

pátek pro pěstounské rodiny

10. čt 17.00–18.30 Mluvím, mlu-

víš, mluvíme aneb Jak mluvit 

s dětmi – beseda *

 5. so 10.00 a 14.00 Mikuláš aneb 

Mikulášská taškařice Balíček pro 

děti s odměnou s sebou. ****

 6. ne 11.00 a 15.00 Mikuláš 

OSPOD. Info a rezervace:  

Magdalena Košnarová tel.: 

778 701 963

 8. út  9.30 Setkání dobrovolníků

10. čt  19.00 Ozdobné vánoční 

koule – „artyčoková metoda“ 

s Jolanou

11. pá 18.00 – so 12. 9.30 Pyžámko-

vý večírek **

18. pá 16.00–18.00 Vánoce pro troj-

kové děti **** 

 18.30 Třicátá Procházka 

fi lmem – Ikárie XB1 (1963, ČR) 

19. so 9.00–12.00 Vánoční sportovní 

dopoledne pro ženy ***

Krizová linka Nové Trojky

Pokud se ocitnete v těžko řešitelné 

situaci či náhlé osobní krizi, může-

te vždy od pátku do neděle včetně 

kontaktovat naši konzultantku Leonu 

Poletínovou, DiS., vyškolenou pracov-

nici krizové linky na tel.: 734 258 291.

Kurzovní tipy:

Pro rodiče s dětmi: Cvičení pro rodiče 

s dětmi, Miminka I - III, Keramický ateliér

Pro děti: Dívčí výtvarná dílna, Dra-

maťáček, Jóga pro děti,  Keramika I - 

IV,  Páni kluci, Výtvarná dílnička, Flétna

Pro dospělé: Keramika, Keramický 

ateliér, Bodystyling, Bootcamp, Pila-

tes, Pilates pro pokročilé, Pilates pro 

těhotné, Taebo

  * info: Jolana tel.: 603 416 724
 ** info: Leona tel.: 734 258 291
*** info: Markéta tel.: 774 416 744
**** info: Zuzana tel.: 734 258 292

Nízkoprahový klub Husita

Nám. Barikád 1
npkhusita.husitskecentrum.cz

V prosinci se chceme míkulášsky 

a předvánočně pořádně poveselit 

a mimo jiné se o tuto radost podělit 

s dalšími lidmi. Chtěli bychom společně 

vyrazit za těmi, které to potěší, a sdílet 

s nimi sváteční vánoční atmosféru.

 2. Milukášská v Meetfactory –  

párty s dalšími NZDM kluby

 3. Vyzpovídání paní policistky – 

co vás zajímá o kyberšikaně 

 9. Návštěva domova seniorů

14. English competition

16. Vánoční veselení se v klubu + 

vystoupení hudebních a taneč-

ních mladých umělců z NPK 

Husita v divadle PONEC

ze života Prahy 


Kytarový virtuóz a divadelní premiéry 
na Festivalu integrace Slunce
Pětidenní přehlídka amatérských souborů (9.–13. 11.) ze základních a mateřských škol představila 
kromě divadelních premiér i kytarového mága Laurence Jubera, který vystoupil v Paláci 
Akropolis v rámci cyklu K ytara napříč žánry. 

Festival integrace Slunce si 
klade za cíl včlenit do větši-
nové společnosti znevýhod-
něné spoluobčany tím, že 

jim nabízí možnost prezentace v bez-
bariérovém prostoru Paláce Akropo-
lis. Koná se dvakrát do roka, v květ-
nu a v listopadu. Vždy v dopoledních 
hodinách patří jeviště amatérským 
souborům z celé republiky: prostor 
tak dostane celá řada divadelních 
i hudebních spolků z ústavů sociální 
péče, školek i škol, a to i těch speciál-
ních. Večer patří jeviště částečně pro-
fesionálním souborům, částečně ale 
i divadelním nadšencům.

 Svoji premiéru
zažily představení
Kuan-chan-čching:
Pavilon nad ře-
kou Divadla Ver-
va nebo Návrat 
mladého prince, 
divadelního před-
stavení s vypravě-
čem Janem Potmě-
šilem, vytvořeného na
základě stejnojmenné kniž-
ní předlohy argentinského spiso-
vatele Alejandra Guillerma Roem-
merse a volně navazujícího na Antoi-
ne de Saint-Exupéryho.

Vrcholem festivalu 
byl trojkoncert kytarových 

virtuózů. Svoje umění předved-
la Martina Míková, od narození 
nevidomá na jedno oko, která za-
hrála vlastní i převzatou tvorbu, 

duo Barek & Ghali z konzervatoře 
Jana Deyla (pro zrakově postižené) 
a hlavní hvězda večera Laurence Ju-
ber, kytarista Paula McCartneyho 
a jeho Wings. Ten předvedl mix roc-
ku, jazzu a folku, místy zabrousil 

i do inteligentního popu, přičemž 
nechyběla ani jeho slavná instru-
mentální předělávka z fi lmu Růžo-
vý panter nebo skladba Rockestra 


 eme. 
Martin Hošna

Festival 

integrace Slunce 

v Praze 3 se koná 

již 21 let

V představení Návrat mladého prince vystoupil jako vypravěč Jan Potměšil
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ze života Prahy 


„Hodně trénovaný otužilec vydrží 
v ledové vodě mnoho desítek minut,“ 
říká Vladimír Komárek
Jednou z organizací se sídlem v Lucemburské ulici je také Česká otužilecká unie. 
O tom, proč je dobré se otužovat a jaký má otužování vliv na naše zdraví, více řekl její
předseda Vladimír Komárek.

Než jste se stal předsedou Čes-

ké otužilecké unie, jak moc jste 

se v minulosti musel snažit, abys-

te poprvé vstoupil do ledové vody?

S otužováním jsem před lety začal 
tak, jak doporučuji každému nováč-
kovi. Od léta jsem plaval pravidel-
ně dvakrát týdně ve Vltavě. Voda se 
pomalu ochlazovala a já jsem si tak 
na chladnoucí vodu postupně zvy-
kal. Pod vedením legendárního otu-
žileckého nestora Oldřicha Lišky se 
mi podařilo si od léta do zimy otu-
žilost natrénovat tak, že jsem hned 
první zimu vydržel plavat dvacet mi-
nut ve vodě o teplotě těsně nad nu-
lou. Jak jsem si na zimní vodu po-
stupně zvykal, nemohu vlastně ani 
mluvit o prvním vstupu do ledové 
vody. Vždy jsem vstupoval do vody, 
která byla jen o málo chladnější než 
při minulém tréninku.

Co vás vlastně inspirovalo se otu-

žovat – měli jste tyto odvážlivce 

v rodině?

Naše rodina má od roku 1959 chatu ne-
daleko Vltavy na Ždáni. Tam žila pře-
voznice zvaná Vltavka. I v zimě cho-
dila oblečena velmi lehce a celý rok se 
denně koupala ve Vltavě. Na přelomu 
60. a 70. let jsem viděl v televizi pře-
nos z tradičního vánočního Memo-
riálu Alfreda Nikodéma. Inspirován 
Vltavkou a televizním přenosem jsem 
v roce 1972 vstoupil mezi otužilce. 

Cyklus otužování zřejmě působí 

na každého člověka rozdílně. Exis-

tuje nějaká univerzální rada, jak 

neskončit špatně?

Ve stručnosti – je 
třeba dodržovat 
několik otužilec-
kých zásad: respek-
tovat věk a zdravotní 
stav, otužovat se dlou-
hodobě, soustavně a po-
stupně. Tyto zásady se týkají 
tzv. občanského otužování, vhodného 
skoro pro každého. Špičkoví otužilci 
musí trénovat více. Prvním předpo-
kladem je dobrý zdravotní stav, pro-
věřený lékařem za pomoci zátěžových 
testů. Při nich se zkoumá, jak pracu-
je srdce při námaze. Srdce je totiž při 
plavání v zimní vodě hodně namáhá-
no. Nevhodné je pití alkoholu před 
plaváním i po něm. Životu nebezpeč-
né je po plavání v zimní vodě vstou-
pit pod horkou sprchu. Hrozí selhání 
oběhového systému. 

Lze s  otužová-

ním začít v  kaž-

dém věku? 

Otužovat se může 
každý zdravý člo-

věk. Děti a starší 
lidé se mají otužovat 

mírněji. Byl zkoumán úči-
nek otužování na zdravotní stav 
dětí v mateřských školkách. Ne-
mocnost dětí, které se otužovaly, 
byla ve srovnání s jejich neotužilý-
mi vrstevníky výrazně nižší. Otu-
žování je velmi důležité i pro lidi 
vyššího věku. Cévy starších lidí se 
nejsou schopny dokonale smrš-
tit a zabránit unikání tepla z těla, 
zvlášť v okrajových částech. Proto 
necítí bolest v prstech tak rychle 
jako mladí a rychleji prochladnou 
i omrznou. 

I  když jste už zkušený matador, 

prozraďte, jak na vás působí ledo-

vá voda ve Vltavě, například v pro-

sincových exhibicích pod pražský-

mi mosty?

Při otužileckých soutěžích a exhibi-
cích se otužilci spíš soustředí na sou-
peře nebo na diváky než na ledo-
vou vodu. Já to tak rozhodně cítím 
a chlad při těchto akcích vnímám ur-
čitě méně než při tréninku. 

Voda v  Atlantiku, v  níž tehdy pla-

vali cestující z  potopeného Titani-

ku, měla 4 stupně. Do deseti minut 

všichni zemřeli. Jak dlouho by vy-

držel trénovaný otužilec?

Hodně trénovaný otužilec by podle 
mne vydržel mnoho desítek minut 
– odhadl bych to na hodinu až ho-
dinu a půl. Druhá věc je psychická 

stránka. Když člověk ví, že může 
z ledové vody vylézt, je to snadněj-
ší. Ale když je na moři a navíc v noci 
jako na Titaniku, tak to třeba vzdá, 
přestane bojovat a případné záchra-
ny se nedočká.

Kolik členů má v současnosti otu-

žilecká unie? Stoupá nebo klesá 

její počet?

Momentálně máme okolo sedmde-
sáti členů a stále nás přibývá.

Co byste doporučil Pražanům, 

kteří uvažují o  možnosti stát se 

otužilcem?

Ať se podívají na webové stránky 
www.otuzilci.cz a ozvou se mi tele-
fonicky nebo e-mailem. Rádi je mezi 
sebou přivítáme. 

Petr Štrompf

   Nemocnost 

dětí, které se 

otužovaly, byla 

ve srovnání s jejich 

neotužilými vrste v-

níky výrazně 

nižší

Pod žižkovským vysílačem se opět bude bruslit

Milovníci rekreačního bruslení budou mít 

i letos jako vloni příležitost zpestřit si aktiv-

ní pohyb. Pod žižkovským vysílačem se totiž 

bude od 16. 11. 2015 do konce března 2016 

bruslit. Ovšem pouze v případě příznivých 

klimatických podmínek. 

Pokud bude venkovní teplota vysoká, a údržba 
ledu by byla ekonomicky neúnosná, bruslit se ne-
bude. Pokud teploty budou klesat k bodu mrazu 
nebo dokonce níže, nastanou ideální podmínky. 

Radní pro školství Jaroslava Suková sdělila: 
„Jako vloni i letos chce radnice žákům základních 

a mateřských škol z Prahy 3 nabídnout možnost za-

bruslit si uprostřed města. Ve všední dny dopoledne 

bude kluziště vyhrazené pro děti z Prahy 3. 

Odpoledne od 12 do 21 hodin s přestáv-
kami pro úpravu ledu sem bude moci zavítat 
kdokoliv z veřejnosti. A kdo nevlastní brusle, 
nemusí věšet hlavu. Brusle budou k zapůjčení 
na místě u pověřeného pracovníka. 

-red-

Baletní mládí v Olšance

Ve dnech 24. a 25. října proběhl již 

8. ročník amatérské taneční sou-

těže s mezinárodní účastí „Baletní 

mládí Praha - Žižkov 2015“ v Kon-

gresovém centru Hotelu Olšanka. 

Příznivci klasického baletu měli mož-
nost zhlédnout umění malých a vět-
ších tanečníků a tanečnic, jichž se 
v Hotelu Olšanka sešlo několik set.
„Těší mě, že další a další generace se na-

učí kromě krásného držení těla i něco 

aktivně vytvořit a přijímat nové poznat-

ky,“ uvedla během zahájení zástup-
kyně starostky Lucie Vítkovská.

Soutěže se zúčastnilo 25 základ-
ních uměleckých škol, studií a ba-
letních škol: 2 školy z Německa 
(Nürnberg, Augsburg), 2 školy ze 
Slovenska (Košice, Modra) a 21 ZUŠ 
a baletních škol z České republiky.  
 -ham-

ilustrační foto
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Senioři si mohou užít advent 

na tanečním odpoledni v Olšance 

Tradice tanečních čajů pro seniory 

Prahy 3 slaví v tomto roce již 15. ta-

neční sezónu. Tu letošní zakončí 

speciální vánoční taneční odpoled-

ne v hotelu Olšanka.

O dobrou sváteční atmosféru se zde 
již tradičně postará oblíbená kapela 
Žižkovanka v čele se zpívajícím ka-
pelníkem Petrem Sovičem a zpěvač-
kou Alenou Mravcovou. Protože toto 
setkání proběhne 17. prosince 2015 
od 14 do 17 hodin, tudíž v advent-
ním čase, návštěvníci se mohou tě-
šit na vánoční skladby a písně, které 
dokreslí toto poslední taneční setkání 
před koncem roku. Dokonce si budou 
moci vybrat některé písničky, které by 
rádi slyšeli. Přijďte se i vy pobavit a za-
končit taneční sezónu do kongresové-
ho sálu hotelu Olšanka.  -red-

Základní organizace Svazu 
důchodců Praha 3
Od  prosince každé pondělí je možno 

zakoupit členské známky na rok 2016 

v  klubu důchodců Olšanská 7 od  14 

do 16 hodin (vchod ze zadní strany bu-

dovy).

Výroční členská schůze Sva-

zu důchodců se koná 28. 1. 2016 

od 14–17 hod ve Střední škole sta-

vební a  zahradnické, Učnovská 1, 

Praha 9

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3

 8. út 16.30 Vánoční setkání

KLUB REMEDIUM 
Centrum aktivit pro seniory, 

Táboritská 22, tel.: 222 712 940

e-mail: senior@remedium.cz

www.vstupujte.cz. 

Otevřeno po–čt 9–18, pá 8–16

Pro běžný provoz bude Klub 

od 14. 12. 2015 do 3. 1. 2016 uzavřen. 

Od 4. ledna 2016 se mohou zájemci 

zapisovat do kurzů jarního semestru.

Předvánoční odpoledne v REMEDIU

středa 16. 12.

14.00 seminář „Změny ve vztahu 

k místu bydlení dle nového občanské-

ho zákoníku“. 

15.30 Vánoční bazar věcí nevšedních 

16.00 LouDkové divadélko – pohádka 

Perníková chaloupka (premiéra)

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3

tel.: 272 743 666, 605 284 737

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

SVAZ DIABETIKŮ ČR
územní organizace Praha 3

Akce se konají v Domě s pečovatel-

skou službou, Roháčova 26, P3

 1. út 15.00 výborová schůze

 8. út vycházka s návštěvou muzea, 

sraz ve 14 hod. na stanici tramvaje 

č. 9 „Švandovo divadlo“

18. pá 16.00 posezení s harmonikou

ZÁJMOVÝ KLUB SENIORŮ
Hořanská 2, Praha 3

otevřeno po–pá 13–18 hod.

19. so Jednodenní zájezd do Třeboňe, 

Borovan a Trocnova, návštěva advent-

ních trhů, odjezd 7.00 hod. od po-

likliniky na Jarově – zastávka tram. 

Chmelnice. Cena 290 Kč, bližší info 

Jaroslav Měrka, tel. 737 191 594. 

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ 
V PRAZE 3
Koněvova 24, Praha 3

www.cb.cz/praha3

13. ne 16.00 Vánoční příběh a Fronta 

na kapra v podání dětí ze Sboru Církve 

bratrské v Praze 3 + vánoční poseze-

ní a dílnička

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ V PRAZE 3
Vinohradská 68, Praha 3

www.baptistepraha3.cz

12. so 10.00 – 16.00 Vánoční dvore-

ček – Den otevřených dveří ve Sbo-

ru BJB v Praze 3. Vánoční program 

pro děti, tvořivé dílny a deskové hry 

pro velké i malé, možnost zakoupit vý-

robky chráněných dílen, od 15.00 hod. 

koncert dětí pěveckého souboru Rol-

nička.

26. so 11.00 Harmonia Mozartiana 

Pragensis: Pocta J. J. Rybovi

Ombudsman pro seniory nabízí 
pomoc při řešení problémů
Od října nabízí radnice Prahy 3 novinku, a to servis pro občany v oblasti 
jejich práv – ombudsmana pro seniory. Tato funkce pro seniory je běžná 
ve Švédsku, v Holandsku, přičemž v Čechách ještě tolik rozšířená není. 
Tváří ombudsmana je Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, 
která přiblížila, jak tato profese probíhá v praxi. 

S čím se na vás mohou lidé obrátit?

Mohou přijít s čímkoliv, neodmítám 
nikoho a vyslechnu všechny. Velký 
zájem je ze strany seniorů z Vino-
hrad. Do informačního centra chodí 
lidí hodně, lidé ze Žižkova si snad-
no najdou cestu k nám na úřad, jen 
na možnost navštívit mě na Jarově 
v ošetřovatelském domově zatím lidé 
moc nereagují. Všichni mohou přijít 
bez objednání, ale pokud si to ně-
kdo přeje, může zavolat a domluvit si 
přesný termín.

Odlišujete nějak, s čím se na vás lidé 

obrací jako na úřednici, a s čím jako 

na ombudsmana?

Krátce řečeno, na ombudsmana se 
můžete obrátit s čímkoliv, nejen se so-
ciálními záležitostmi. Například jsme 
jednomu pánovi pomáhali řešit tře-
ba zdánlivě banální problém, jako že 
je majitel domu nutí platit příplatek 
k nájmu za pejska. Samozřejmě, jsou 
ale problémy, se kterými jim pomo-
ci nemůžeme, většinou se týkají roz-
hodnutí jiného úřadu, které je právně 
správné, ale klient s ním nesouhla-
sí. Pravda je taková, že mnoho lidí se 
vlastně už uklidní při hovoru s námi 
– i popovídání o problému může po-
moci. Uvědomuji si, že ti, kteří nás 
kontaktují, ještě patří k těm, kteří jsou 
na tom relativně dobře, mohou chodit, 
telefonovat, případně napsat e-mail. 
Sama vím, že i na Trojce žijí lidé, kte-
ří pomoc opravdu potřebují, ale neu-
mí, či nechtějí si o ni říct. Přitom stačí, 
když nás kontaktují známí či sousedé.

S jakými problémy 

se na vás lidé nej-

častěji obrací?

V první řadě se to 
týká dluhové pro-
blematiky. Jsou to 
bohužel smutné pří-
běhy, o nákupu předra-
ženého zboží z různých před-
váděcích akcí. Zde je uplatňování 
reklamace či vrácení zboží stále vel-
mi zdlouhavé. Mám teď v živé pamě-
ti manžele, kteří se s fi rmou soudili 
čtyři roky o sadu nádobí v hodnotě 
téměř sto tisíc. Soud nakonec vyhrá-
li, ale fi rma zkrachovala, a tak jim pe-
níze stejně nikdo nevrátil. Nedávno 
se na mne obrátila paní, která ruči-
la dceři za půjčku, a tu přestala splá-
cet. Spolupracujeme se sdružením 
Remedium, které provozuje dluho-
vou poradnu. S věřitelem se někdy 

podaří domluvit a sepsat splátkový 
kalendář.

Další velmi častý problém se týká 
bydlení. Nedávno jsme řešili neplat-
nou výpověď z bytu, v tomto přípa-
dě využíváme i konzultací právnič-
ky, která poskytuje právní rady pro 
seniory zdarma. Pomáháme lidem 
s řešením jejich problémů, ale koneč-
né rozhodnutí je na nich. My jim po-
můžeme sepsat žalobu, avšak podat ji 

na soud už musí vlastní cestou. 

Můžete uvést konkrét-

ní příklad pomoci?

Paní Helena dosta-
la výpověď z ná-
jmu bytu bez 
uvedení pouče-
ní o jejím právu 
vznést proti výpo-

vědi námitky. Pro-
blém jsme konzul-

tovali s právničkou, 
která pomohla sepsat ža-

lobu na určení neplatnosti vý-
povědi z nájmu bytu. Zároveň jí po-
radila, že má požádat o prominutí 
soudního poplatku. Myslím, že ten-
to spor má paní Helena šanci vy-
hrát. Důležité je, že během soudního 
sporu ji majitel vystěhovat nemůže.

Kde se můžete s  ombudsmanem 

potkat?

Můžete si domluvit schůzku telefo-
nem, je možné si objednat návštěvu 
domů (tel: 222 116 451), jinak každé 
úterý 10.00–14.00 přímo v budově 

úřadu Seifertova 51, Praha 3 a každý 
čtvrtek v 10.00–14.00: v Ošetřovatel-
ském domově Pod Lipami 44, Praha 3 
i v Informačním centru Praha 3, Mile-
šovská 1, Praha 3. 

Michala Púčiková

S nápadem a základním konceptem 

služby pro potřeby občanů v pokro-

čilém věku, která je s  velkou prav-

děpodobností v  rámci muncipality 

jednou z  prvních v  republice a  roz-

hodně první v Praze, přišel zastupitel 

MČ Praha 3 (hnutí Volba pro město), 

MUDr.  Miroslav Procházka. Vede-

ní radnice tuto iniciativu uvítalo a  re-

alizaci projektu začal řešit zástupce 

starostky David Gregor právě v úzké 

spolupráci s MUDr. Procházkou, který 

spuštění projektu kvituje a komentuje 

slovy:  „Přeji si, aby se ombudsman 
pro seniory stal skutečným pomoc-
níkem a  obhájcem potřebných. Dě-
kuji i  za  pochopení ostatních zastu-
pitelů a  jejich pomoc při realizaci.“ 
MUDr.  Procházku by současně po-

těšila zpětná vazba:  „Velice uvítám 
informace od  občanů, nakolik jsou 
s  touto službou spokojeni.“ Zástup-

ce starostky David Gregor od počát-

ku projekt vítá. K jeho startu říká: „In-
stitut ombudsmana pro seniory bude 
nejen službou, která mnohým ulehčí 
život, ale dokáže navíc pomoci lépe 
zmapovat potřeby této skupiny oby-
vatel. To nám do  budoucna umožní 
cíleně zpracovávat další projekty. Na-
víc se nám podařilo tuto pozici realizo-
vat v rámci stávajících kapacit Odboru 
sociálních věcí ÚMČ.“ 

  Sama vím, 

že i na Trojce žijí 

senioři, kteří pomoc 

opravdu potřebují, 

ale neumí, či 

nechtějí si 

o ni říct

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat na

 taneční 
odpoledne

s Žižkovankou 

čtvrtek 17. prosince 2015
od 14.00 do 17.00 hodin  

v Kongresovém sále hotelu Olšanka

VSTUP ZDARMA. Taneční odpoledne připravila městská část Praha 3 v rámci akcí  
pořádaných pro seniory. Více na www.praha3.cz/urad/informace-pro-seniory.

t
o
t
o
t
o

V Klubu důchodců se slavila významná jubilea jejich členů, z nichž nejstaršímu 

bylo 98 let. Mnoho štěstí a zdraví poblahopřál zástupce starostky Prahy 3 Da-

vid Gregor 10. listopadu v Klubu důchodců v Olšanské 7, kde se sešlo dohro-

mady 35 jeho členů, aby společně oslavili svoje životní jubilea. Městská část 

Praha 3 gratuluje a přeje všem mnoho radosti a spokojenosti do dalších let.
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Praha 3 včera a dnes

Chelčického ulice již není slepá

Chelčického ulicí jsme se v Radnič-
ních novinách zabývali už v červ-
nu 2014. Přitom byl ohlas na to, že 
škola na Rybníčku byla otevřena už 
v roce 1970, a ne v roce 1973. Omlou-
vám se. Při té příležitosti jsem si uvě-
domil, že jsem opomenul jednu bu-
dovu, která je z hlediska dějin české 
literatury velmi významná.

V těsném sousedství školní budovy 
stojí vila S. K. Neumanna. Je to jed-
nopatrová budova v neoklasicistním 
stylu, postavená v roce 1878 jako let-
ní sídlo pro zchudlé polské šlechtičny 
Angelu a Miladu Neumannovy, pra-
tety básníka S. K. Neumanna. Básník 
se do ní kolem roku 1900 nastěho-
val. Vila se pak stala shromaždištěm 

umělců, především spisovatelů. Vik-
tor Dyk, Karel Toman, Fráňa Šrámek, 
Helena Malířová, Marie Majerová, 
ale také Jan Štursa, V. H. Brunner 
a další do vily pravidelně docházeli.  
V roce 1904 po odchodu S. K. Ne-
umanna od rodiny zde začala vydá-
vat Kamila Neu mannová za pomo-
ci přátel edici Knihy dobrých autorů. 

V průběhu let v ní vyšlo 186 titulů. 
Až do své smrti v roce 1975 zde žil syn 
básníka, herec Národního divadla 
Stanislav Neumann.

Hlavní důvod, proč jsem znovu 
psal o této ulici, je ten, že otištěná fo-
tografi e je pořízena z chodníku, kte-
rý ji po vybudování Prokopovy ulice 
až k Olšanskému náměstí rozdělil,  

a za hotelem Olšanka se stala sle-
pou. V průběhu letošního roku byl 
chodník odstraněn a tím byl umož-
něn výjezd aut z Chelčického ulice 
do Prokopovy. Fotografi e zachycuje 
zbořený dům čp. 662 u cesty vedou-
cí na Vrch sv. Kříže. Na jeho místě 
stojí budova RIAPS a pražská ZZS. 
Dům je zřejmě dějištěm románu Emi-
la Vachka „Bidýlko“. Autor v něm vy-
pravuje o životě ve fi ktivním domě 
čp. 6660, kterému se říkalo „sever-
ní točna“. Bidýlkem se pak nazýva-
la pavlač prvního patra, ze které se 
vcházelo pěti dveřmi do pěti malých 
kuchyní. Z oken tohoto domu byl 
pěkný výhled na Olšanský rybník.

Při této příležitosti bych se rád 
zeptal pamětníků, ve kterém roce 
byl zasypán tento rybník?

Prosím, napište datum na adre-
su – Klub přátel Žižkova, Blahníko-
va 2, 130 00 Praha 3 anebo nás na-
vštivte na této adrese každé úterý 
od 15.00 hod. Můžete použít i elek-
tronickou adresu kpz@volny.cz. 

Jan Schütz, 

Klub přátel Žižkova

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

Plzeňští ale nečekají s rukama v kap-
sách. Poté, co dostali první tajné vý-
strahy, zejména od legátů basilej-
ského koncilu, snaží se protahovat 
jednání pražského sněmu alespoň 
do žní. A počasí jim nebývale přeje, 
již v prvním červencovém týdnu zača-
li kvapně žnout ještě nedozrálé obilí 
a vozí jej do města k dosušení. Okol-
ní pole již byla holá, když 14. červen-
ce dorazili ke vsi Skvrňanům (dnes 
předměstí Plzně) první jednotky 
pod velením Bedřicha ze Strážnice 
a Jana Parduse z Horky, 700 jezdců 
a 8000 pěších s 300 vozy z hornou-
herské Spiše, kde 25. dubna doby-
ly Kežmarok a Spišskou Novou Ves, 

vyplenily okolí Levoče a Spišského 
Podhradí a na zpáteční cestě ještě sta-
čily vydrancovat zlatou Kremnicu. 
Mají za sebou 1300 kilometrů za tři 
měsíce. Zanedlouho po nich dorazí 
hlavní síly táborů se samotným Pro-
kopem a s nimi i městské hotovosti ze 
Žatce, Loun, Klatov, Domažlic, Stříb-
ra a dalších českých měst, poté polní 
vojsko sirotků a nakonec v září pra-
žané, nejen z Nového Města, ale i ze 
Starého. Starý letopisec odhadl cel-
kové množství obléhatelů na 36 000, 
k tomu 40 těžkých děl a bezpočet 
praků a jiných obléhacích strojů. 

Vše by tedy mělo probíhat hladce. 
Ovšem první frontální útok ztrosko-

tal, dělostřelba plnými kulemi byla 
neúčinná, a tak bylo rozhodnuto za-
hájit obléhání a město vyhladovět. 
To by ovšem předpokládalo obem-
knout město neprostupným řetězem. 
K tomu ale nepanovalo všeobec-
né odhodlání, takže obklíčení bylo 
značně děravé. A sabotéři to nemuse-
li provádět ani tak okatě jako Přibík 
z Klenového, který na svém úseku ne-
chal do Plzně provézt 700 korců obi-
lí a 20 funtů střelného prachu, pak 
ujel na svůj zámek ve Stříbře a na jaře 
přestoupil ke katolictví. V opačném 
směru z Plzně ven prošel bratr fran-
tiškán s dvěma měšťany, kteří 18. září 
měli slyšení v Basileji, kde prosili císa-

ře Zikmunda o pomoc. Ten jim však 
pomoci nemohl, nemaje téměř žádné 
prostředky, a tak koncilní otcové jen 
mezi sebou vykonali symbolickou pe-
něžní sbírku – od kardinálů se vybí-
ralo pět zlatých, od biskupů a opatů 
dva a ostatní jeden nebo půl zlatého. 
1. září plzeňští dokonce provedli noč-
ní výpad, spálili při tom několik stanů 
a pobili množství nepřátel, čímž při-
nutili obléhatele ustoupit o kilometr 
od městských hradeb. 

Zatímco se Plzeň stále nevzdá-
vala, začala se rapidně zhoršovat si-
tuace obléhatelů. Široké okolí bylo 
již kompletně vyjedeno, nedostáva-
lo se ani píce pro koně. A tak pro 

zásoby bylo nutno podnikat čím dál 
delší výpady. I za bavorské hranice. 
16. září se tam vypraví 500 jezdců 
a 1400 pěších pod velením Jana Par-
duse z Horky a Jan Řitky z Bezdě-
dic. Spížovali kolem města Cham, 
česky zvaného Kouba, byli úspěšní 
a navraceli se s hojnou kořistí. Bo-
hužel příliš bezstarostně. A tak jsou 
u vsi Hiltersriedu zaskočeni na-
rychlo vyzbrojenými sedláky pod 
velením českého emigranta Hynka 
z Pfl ugu. Ztráty jsou děsivé – 1177 
padlých a 330 zajatých husitů a ko-
řist v trapu. Pardus a Řitka uniknou 
doslova s holou řití. 

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Dnes již zbořený dům čp. 662 u cesty vedoucí na Vrch sv. Kříže.… … na jeho místě nyní stojí budova krizového centra RIAPS

Přehled vánočních bohoslužeb 

v Praze 3

Římskokatolická farnost u kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně

24. 12. 8.00 a 16.00 

24.00 půlnoční mše sv.

25. 12. 9.00, 11.00 a 18.00

Slavnost Narození Páně

26. 12. 9.00 a 18.00 sv. Štěpán

Římskokatolická farnost 

u kostela sv. Prokopa na Žižkově

kostel sv. Prokopa

24. 12. 16.00 mše sv. pro děti 

24.00 půlnoční mše sv.

25. 12. 9.30 Slavnost Narození Páně

26. 12. 9.30 sv. Štěpán

kostel sv. Rocha 

24. 12. 16.00 Vigilie Narození Páně

25. 12. 11.00 a 17.00 Slavnost 

Narození Páně

26. 12. 11.00 a 17.00 sv. Štěpán

kostel sv. Anny

24. 12. 22.00 Vigilie Narození Páně

25. 12. 8.00 Slavnost Narození Páně

26. 12. 8.00 sv. Štěpán

Sbor Církve bratrské v Praze 3

Koněvova 151/24
25. 12. 10.00 Vánoční bohoslužby

1. sbor Českobratrské církve 

evangelické

kaple Betlémská na Žižkově, 
Prokopova 4/216 ve dvoře
24. 12. 22.00 „Půlnoční“

25. 12. 9.30

2. sbor Českobratrské církve 

evangelické – Čajkovského 10
24. 12. 16.00 Štědrovečerní 

bohoslužba

25. 12. 9.30 bohoslužba na Boží hod 

vánoční + vysluhování večeře 

Páně 

Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické Praha 3 - Jarov

U kněžské louky 2139/9
24. 12. 22.00 štědrovečerní 

bohoslužby

25. 12. 9.30 bohoslužby na Boží hod 

vánoční

Poznámka k článku 

Záhada francouzských vojáků:

Dva domy, které stojí v Čajkovského uli-

ci, tvořící „vchod“ k Atriu, byly postaveny 

na katastru hřbitova. Kterýkoliv občan 

tehdy v těchto místech bydlící mohl pozo-

rovat bagrování sklepů. Co bylo vytěže-

no, putovalo po pásech nahoru na ulici 

na hromady, odtud nakládáno na auta 

a odváženo – kam? Marná otázka.

Děti, které chodily kolem do jedenác-

tiletky – do Kubelíkovy ulice, mohly se 

zcela bez problémů poučit o tom, jak 

vypadají lidské kosti. Tu lebka, tu hnát. 

A bylo jich. Výkopy trvaly několik dní. 

Samotná Čajkovského ulice je již 

částečným návozem upravena do rovi-

ny. Jestli by ještě mohl nějaký nález 

býti, tak pod vozovkou – v místech proti 

Atriu a domů postavených v letech cca 

1954/55. 

J. K. Trčková, 
tehdejší žačka jedenáctiletky

Dopisy a ohlasy čtenářů

Termíny svateb v Rajské zahradě 

a nově také na Žižkovské věži

Rada městské části schválila pro 

příští rok do seznamu oddávacích 

dnů v parku Rajská zahrada celkem 

44 termínů. Oproti předchozím šesti 

letům je to téměř dvojnásobek, ne-

boť svatební obřady se zde začnou 

konat již v květnu, tj. o měsíc dříve, 

a pro každý oddávací den byla při-

dána hodina navíc. Místo dosavad-

ních tří hodin budou tedy k dispozici 

celkem vždy čtyři hodiny v každém 

stanoveném oddávacím dnu.

Svatební obřady se zde pro snouben-
ce budou nadále vykonávat bez za-
placení správního poplatku, protože 
RMČ opětovně schválila park Rajská 
zahrada jako úřední obřadní místo. 

Říci si své „ano“ budou moci snou-
benci v příštím roce na jaře ve dnech 
6. 5., 20. 5., 3. 6. a 17. 6., v létě se 
bude v Rajské zahradě oddávat 1. 7., 
15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8. a 9. 9. (vždy 
v pátek). Svatebčané budou moci vy-
užít i jeden podzimní termín 23. září. 
Obřady se v těchto stanovených od-

dávacích dnech budou konat vždy 
od 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hodin.

Od roku 2016 bude možné zce-
la nově uzavírat sňatky také na Žiž-
kovské věži, a to rovněž bez správní-
ho poplatku. Zde však budou muset 
případní zájemci zaplatit poplatek 
za pronájem observatoře, a to přímo 
na Žižkovské věži. Ta bude v době 
konání svatby pro běžné návštěvníky 
zcela uzavřena.

Na Žižkovské věži bude možné 
uzavírat manželství od příštího ka-
lendářního roku, a to každý čtvr-
tý čtvrtek v měsíci od 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 a 12.00 hodin.

-sak-     

ilustrační foto
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Informační centrum Praha 3 zve na Vánoce (nejen) s Rychlými šípy

Prosinec nabídne v informačním 

centru mimo vlastivědné procház-

ky, fi lmové projekce a odborné 

přednášky též autorské čtení bás-

níka Kamila Bouška, adventní ve-

čer věnovaný Jaroslavu Foglarovi 

nebo výstavu Žižkovského betlé-

ma, který bude k vidění od 1. 12. 

do 31. 1. 2016.

Přednáška „Pod férovou slupkou“ 
2. prosince od 17 hodin zavede po-
sluchače do Ekvádoru a Peru. 

Ombudsman pro seniory bude 
k dispozici 3., 10. a 17. prosince vždy 
od 10 do 14 hodin a poradí v oblasti 
práv a sociálních služeb.

Autorské čtení v úterý 8. pro-
since od 18.00 hodin Kamila Bouš-
ka představí básnickou sbírku Oheň 

po slavnosti.
Do interiéru kostela sv. Anny 

a do Žižkova sboru na náměstí Bari-
kád zavede tentokrát 9. a 16. prosince 
od 10 hodin vlastivědná procházka.

Přednáška Stalking od 17 ho-
din zavede do světa zlovolného 

a úmyslného pronásledování a obtě-
žování jiné osoby.

Film Hon v hlavní roli s Maddsem 
Mikkelsenem 10. prosince od 18 ho-
din pojednává o nahodilé lži, kte-
rá změní život nevinného člověka 
ve všech jeho směrech.

Vánoce (nejen) s Rychlými šípy 
budou věnované odkazu Jaroslava 
Foglara. Součástí večera, který při-
pravil Slavomil Janov a 48. klub old-
skautů Jestřáb, bude nejen vyhod-
nocení dlouhodobé poznávací hry 

Po stopách Bratrstva Kočičí pracky, 
ale i netradiční vědomostní kvíz pro 
návštěvníky. Hlavolam „Ježek v kle-
ci – jak jej neznáte…“ 

-red-

Collegium 1704 rozezní kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně 
barokní hudbou
Po loňském, velice úspěšném vystoupení se vrací soubory Collegium 1704 
a Collegium Vocale 1704 do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 7. prosince 
od 19.30 hodin, kde zahrají a zazpívají kantáty od J. S. Bacha.

Collegium 1704 je známé svým špičkovým a 
profesionálním nasazením. Specializuje se 
především na barokní období vážné hud-
by nebo na polozapomenutá díla českých 
i světoznámých autorů. Tentokráte se sou-
bor zaměří na Bachovy kantáty nazvané 
Selig Ist der Mann a Aless nur nach Gottes 

Willen, z nichž první jmenovanou odkázal 
J. S. Bach na svátek sv. Štěpána a druhou na 
klanění mudrců jezulátka v Betlémě. 

„Po loňském roce, kdy Collegium 1704 před-

vedlo neskutečný špičkový výkon, věřím, že ani 

tentokrát tomu nebude jinak. Jinak doufám, že 

v rámci probíhajícího adventu si najdou mno-

zí i cestu do informačního centra, kde mohou 

zhlédnout náš Žižkovský betlém,“ uvedla sta-
rostka Vladislava Hujová.

Collegium 1704, pojmenované po jubi-
leu uvedení Zelenkovy jezuitské alegorické 
hry Via Laureata v kostele sv. Mikuláše, je 

světoznámě uznávaným souborem. V mi-
nulosti spolupracovalo s proslulými sólisty 
Magdalenou Koženou, Bejunem Mehtou 
nebo Vivicou Genaux. Uznání si zaslou-
žily jejich BBC live záznamy, v nichž za-
zněly interpretace Gluckovy opery Orfeo ed 

Euridice, nebo znovuobjevení Josefa Mys-
livečka nebo nahrané skladby od Františka 
Ignáce Tůmy. 

Martin Hošna

PROGRAM INFORMA NÍHO CENTRA PRAH

 prosinec
 1. prosince – konec ledna 2016 | i kovský betlém – p ij te se podívat, jak se nám kovský betlém 

které nov  p ibydou do kovského betléma vedle Rychlých šíp , Franze Josefa I., Karla Hartiga, T. G. Masaryka 
„svaté i kovské rodinky“.

 2. prosince  17.00 hod. |  „Pod férovou slupkou“ – p ednáška spojen ochutnávkou fair trade 
banán

 3. prosince 10–14 hod. |  Ombudsman pro seniory - poskytuje senior Prah poradenství 
oblasti bydlení, d chod , sociálníc zdravotnických slu eb, volno asových ak-

tivit, zajiš uje bezplatné právní poradenství, doprovod p ú edních jednán po-
mo tí ivých ivotních situacích.

 8. prosince  18.00 hod. |  Autorské tení – Kamil Bouška, autor básnické sbírky Ohe p slav-
nosti, z kterou by roce 2012 nominován v dvou kategoriích, Poezi Objev ro-
ku, n Cenu Magnesia Litera. 

 9. prosince 10.00 hod. |  Vlastiv dná vycházka * – interiér kostela sv. Ann i k v sbor 
n ám stí Barikád

 9. prosince 17.00 hod. |  Stalkin další trestná innost – p ednáška n aktuální téma 
zlovolnéh úmyslného pronásledován obt ování jiné osoby

10. prosince  10–14 hod. |  Ombudsman pro seniory
10. prosince  18.00 hod. |  Hon * 
16. prosince 10.00 hod. |  Vlastiv dná vycházka * – setkán Vla kou Holzapfelovo Informa -

ním centru na téma Pra ské Jezulátk jeho vzta Praz

16. prosince 17.00 hod. |  Vánoce (nejen Rychlými šípy * – komponovaný ve er v novaný 
všem skaut m a odkazu spisovatel skautského v dce Jaroslava Foglara

17. prosince  10–14 hod. |  Ombudsman pro seniory 
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce a vlastivědné vycházky. 
Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení. 

VÁNO NÍ DÁRKY Z INFOCENTRA NEJEN PRO I KOVÁKY
 Luxusní kolekce hedvábných šátk motivem hodin kostela Nejsv t jšího srdce pán barvy  

 Knih tématikou i kova  Tr ka, body  Hrne ky  Turistické známky
V VÁ :

 , .   hod.  . – . o

Prosíme návštěvníky, aby zaujali svá místa včas, 
vstup do kostela bude umožněn pouze do 19.20 hod.

Více na www.praha3.cz a facebook.com/praha3.cz. 
VSTUP ZDARMA

pondělí  7. prosince
od 19.30 hodin

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad
účinkují:
Collegium 1704 | Collegium Vocale 1704 
Václav Luks | dirigent

program:
J. S. Bach | Kantáta „Selig ist der Mann” BWV 57
J. S. Bach | Kantáta „Alles nur nach Gottes Willen” BWV 72

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová si vás dovoluje pozvat 

na adventní koncert

PARTNER KONCERTU

VÁNOČNÍ DÁRKY NEJEN PRO ŽIŽKOVÁKY

Pokud nemáte tip na dobrý vánoční dárek, můžete využít nabídku in-

formačního centra, kde můžete pořídit zajímavou četbu s žižkovskou 

tématikou, ale i různé upomínkové předměty.

Žižkovské čumkarty, pohledy, papírový model kostela Nejsvětějšího Srdce 

Páně, hrnky, ale i hedvábné šátky, dětská body a trička, dámská a pánská tri-

ka jsou k dostání v Informačním centru Praha 3 v Milešovské 1.

Knihy s tematikou Žižkova jsou zaměřené jak pro dospělé, tak dětské čte-

náře: Průvodce po Praze 3, Ná-

kladové nádraží Žižkov, Dům 

odborových svazů, Adresát ne-

zastižen, Vinohrady – dobrá čtvrť, 

Žižkov – svéráz, Praha 3 – foto-

grafi e od  K. Cudlína, Sejdeme 

se v  Denveru, Žižkovské dvorky 

a další.  

PF 2016

Příjemné prožití  
vánočních svátků,  
šťastný nový rok  

plný pohody, zdraví,
spokojenosti a úspěchu

Vám za městskou část Praha 3

přeje

Vladislava HUJOVÁ
starostka městské části Praha 3

přeje

ladislava HUJOVÁ
rostka městské části Praha 3

Otevírací doba o vánočních 

svátcích:

22. 12. od 9.00 do 16.00 hod

23. 12. od 9.00 do 16.00 hod.

28. 12. – 31. 12. zavřeno (inventura)


