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Výstava připomíná 
události roku 1989
Až do konce letošního roku budou mít 
návštěvníci náměstí Jiřího z Poděbrad 
příležitost zhlédnout expozici věnova-
nou 25. výročí pádu železné opony, 
která přináší aktuální pohledy na spo-
lečenské vnímání událostí roku 1989 
ve čtyřech zemích tzv. socialistického 
bloku. 

Výstava pod širým nebem zároveň 
představuje portréty osobností, které 
se postavily totalitními režimu a jejichž 
osobní příběhy jim „vynesly“ nominace 
na letošní Ceny Paměti národa.

Více na str. 2

Nejsvětější Srdce 
Páně rozezní 
barokní hudba
Jedinečný hudební zážitek čeká v pá-
tek 12. prosince účastníky adventního 
koncertu, který se uskuteční od 20.00 
hodin v  kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

V podání souborů Collegium 1704 
a  Collegium Vocale 1704, které pat-
ří k  interpretačním špičkám historicky 
poučené vážné hudby, totiž zazní ne-
dávno objevená skladba G. F. Hände-
la Gloria, skladby J. D. Zelenky a J. S. 
Bacha. Nalezená kantáta je vysoce 
hodnocena kritikou a bude provede-
na v původním znění. Collegium 1704 
spolupracovalo v minulosti například 
s M. Koženou, B. Mehtou nebo Vivi-
cou Genaux.

Více na str. 20

Advent 2014 
v Praze 3

str. 15
říká zpěvák Dan Bárta

str. 13

„Raději mám 
krásné umění,“

Radu utvořili zástupci 
TOP 09, ODS a ČSSD
Zastupitelstvo Prahy 3 zvolilo na svém ustavujícím zasedá-
ní nové vedení městské části. Starostkou byla opět zvolena 
Vladislava Hujová z TOP 09, jejími zástupci byli zvoleni 
Jan Materna (TOP 09), Lucie Vítkovská a Alexander Bellu 
(oba ODS) a Irena Ropková a Ivan Holeček (oba ČSSD). 

V devítičlenné radě budou ještě pra-
covat tři členové rady městské části 
– Jaroslava Suková (TOP 09) jako 
uvolněná členka zastupitelstva, Mi-
chal Papež (ODS) a David Gregor 
(ČSSD). Cílem nové čtyřčlenné ko-
alice složené ze zástupců TOP 09, 
ODS, ČSSD a Volby pro město-NK 
bude v následujících čtyřech letech 
především hospodárné a transpa-
rentní vedení Prahy 3. 

Koalice má 19 zastupitelů
Koaliční smlouva, kterou podepsa-
lo 19 zastupitelů těchto politických 
stran, stanovuje zásady fungová-
ní městské části Praha 3 v deseti 
oblastech.

V oblasti otevřenosti radnice 
bude městská část i nadále zveřej-
ňovat všechny zápisy, informace 

o průběhu jednání, jmenovité hlaso-
vání a všechna usnesení včetně pří-
loh ze ZMČ, RMČ, výborů a komisí. 
Všechny smlouvy s hodnotou plnění 
nad 100 000 Kč se budou zveřejňo-
vat v Centrálním registru smluv. 

Radnice také zavede systém pro 
vyjádření spokojenosti občanů s jed-
náním úředníků a spustí portál tzv. 
elektronického úředníka, prostřed-
nictvím kterého bude možné vzná-
šet požadavky nebo pokládat dotazy 
pracovníkům radnice. V prostorách 
radnice umožní bezplatný přístup 
na internet prostřednictvím WiFi.

V oblasti bytové politiky chce ko-
alice dokončit privatizaci bytového 
fondu. Byty, které nebudou privati-
zovány, si radnice ponechá ve svém 
majetku pro řešení bytových potřeb 
obyvatel Prahy 3. Koalice dále vytvoří 

transparentní pravidla pro přidělová-
ní volných městských bytů a nebude 
zvyšovat nájemné v obecních bytech, 
pokud pokryje náklady na jejich pro-
voz a správu. 

Formou darů a bezúročných půj-
ček bude nadále podporovat opravy 
bytových domů všech forem vlast-
nictví na území Prahy 3. Stejný sys-
tém podpory zavede pro rekultivaci 
vnitrobloků a předzahrádek.

Nezadlužit budoucí generace
Koaliční strany kladou také důraz na 
to, aby nové vedení radnice nezadlu-
žilo budoucí generace, hospodařilo 
s vyrovnanými rozpočty a nalezlo dal-
ší úspory v provozních nákladech úřa-
du a příspěvkových organizací.

 Ì Pokračování na str. 3

V nové radě budou pracovat (zleva) Alexander Bellu, David Gregor, Ivan Holeček, Irena Ropková, 
Vladislava Hujová, Jaroslava Suková, Jan Materna, Michal Papež a Lucie Vítkovská

Budeme dál 
naslouchat 
občanům
Konec každého roku je spojený s bi-
lancováním a očekáváním, co přinese 
ten příští. O to více se toto hodnocení 
sluší udělat v roce, kdy v říjnu proběh-
ly komunální volby.

Radnice Prahy 3 se v uplynulém 
období v dosud nebývalé míře ote-
vřela veřejnosti. V rámci transparent-
ní politiky Praha 3 zveřejňuje všechny 
smlouvy nad 100 000 Kč v Centrál-
ním registru smluv, poprvé v historii 
Prahy 3 měli také její občané příleži-
tost hlasovat v referendu o ochraně 
parku Parukářka. Z ulic městské čás-
ti díky aktivitě radnice zmizely stovky 
výherních automatů a do konce le-
tošního roku zmizí všechny herny. 

Pozorným voličům také neuniklo, 
že v uplynulých čtyřech letech nemě-
la městská část žádné platební pro-
blémy a nečerpala žádný úvěr ani 
půjčku. Zvláště rodiny s dětmi jistě 
ocenily, že radnice zajistila místa ve 
školkách pro všechny děti od tří let 
věku s trvalým pobytem v Praze 3.

O všechna tato témata však ne-
musí mít obyvatelé Prahy 3 obavu ani 
do budoucna. Výsledky voleb umož-
nily zachovat kontinuitu činnosti rady 
městské části, kterou budou zajišťo-
vat radní z TOP 09 a ČSSD. Novou 
koalici na žižkovské radnici, jež bude 
v následujících čtyřech letech muset 
čelit výpadku příjmů z končící priva-
tizace bytů, doplní nově zastupite-
lé ODS a Volby pro město-NK, kte-
ří souhlasí s nutností hospodárného 
a transparentního vedení Prahy 3.

Radnice proto hodlá hledat úspo-
ry, aby v budoucnu mohla hospoda-
řit s vyrovnanými rozpočty. V příštím 
roce začne u nákladů na činnost, kte-
ré budou nižší zhruba o 50 milionů, 
což tvoří úsporu téměř 10 procent. 
Podepsaná koaliční smlouva také za-
ručuje, že park Parukářka bude nadá-
le chráněn před jakoukoli zástavbou 
a radnice bude i v jiných případech 
naslouchat občanům a zapojí je ješ-
tě více do rozhodování o budoucnosti 
městské části.

Vladislava Hujová
starostka
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Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí na Odboru občansko správním, 
oddělení rady a zastupitelstva, Havlíč-
kovo nám. 9 nebo na: www.praha3.cz.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
4. 11. 2014

Rada MČ Praha 3
19. 11. 2014

Vítkov se zbarvil rudými květy za padlé veterány
Česká republika si v úterý 11. lis-
topadu připomněla Den válečných 
veteránů, největší pietní akce se 
tradičně konala na žižkovském 
Vítkově. Během slavnostního aktu 
bylo vyznamenáno nebo povýšeno 
20 můžu a žen.

Za účasti čestných jednotek a his-
torických praporů se v úterý 11. lis-
topadu pod jezdeckou sochou Jana 
Žižky uskutečnil slavnostní akt 
u příležitosti Mezinárodního dne vá-
lečných veteránů. Uctít válečné hr-
diny přišla na Vítkov kromě vrchol-
ných představitelů státu a církví také 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujová.

Pietní akce, během níž bylo vy-
znamenáno nebo povýšeno něko-
lik účastníků bojů především druhé 
světové války, byla vyvrcholením ce-
lodenních oslav, které se konaly na 

několika místech metropole. Minis-
tr obrany Martin Stropnický vyzna-
menal například radistu z východní 
fronty Václava Kuchynku nebo pa-
lubního střelce bombardéru Jaro-
slava Hofrichtera. Kříž obrany stá-
tu posmrtně získal také plukovník 
Josef Koukal, který se účastnil bojů 
druhé světové války jako stíhací pi-
lot. Vyznamenání Zlaté lípy ministra 
obrany ČR převzal také plukovník 
Jindřich Sitta, v současné době prv-
ní místopředseda Československé 
obce legionářské.

„Den válečných veteránů není pouze 
příležitostí připomenout si hrdiny přede-
vším z první světové války, ale i z druhé 
světové války, a také ty dnešní. Účastní 
se, stejně jako ti dříve, bojů za to, aby-
chom my mohli žít v míru a bezpečí,“ 
řekl novinářům náčelník generální-
ho štábu Petr Pavel.

Den válečných veteránů se v České 
republice slaví od roku 2001 vždy 11. 
listopadu. Právě v tento den totiž bylo 

roku 1918 podepsáno příměří, které 
ukončilo boje první světové války. n

-mpa-

Oslavy Dne veteránů vyvrcholily pietním aktem na nádvoří Národního památníku 
na Vítkově

Výstava připomíná události 
roku 1989
Od pondělí 24. listopadu do středy 31. prosince mohou zájemci navštívit expo-
zici, která byla na náměstí Jiřího z Poděbrad instalována k 25. výročí pádu 
železné opony. Zahájení výstavy doprovodilo promítání dokumentárního fil-
mu a setkání pamětníků v Informačním centru Prahy 3.

Výstava, kterou připravil 
Ústav pro studium totalit-
ních režimů ve spolupráci 
s organizací Post Bellum, 

městskou částí Praha 3 a Národním 
divadlem, se na náměstí Jiřího z Po-
děbrad přesunula z piazzetty první 
pražské scény, kde byla k vidění od 
6. listopadu. 

Autoři expozice se snažili zachytit 
aktuální pohled na společenské vní-
mání událostí roku 1989 ve vzájem-
ném srovnání prostředí Maďarska, 
Polska, Československa a Německé 
demokratické republiky a prezen-
tovat tak přelomové období v kon-
textu střední Evropy. Výstava rovněž 

představuje portréty výjimečných 
osobností, které letos získaly nebo 
aspirovaly na udělení Ceny Paměti 
národa každoročně vyhlašované 17. 
listopadu.

„Letošní nominanty vybrala meziná-
rodní porota historiků a dokumentaristů 
ze sbírky Paměť národa, která obsahuje 
takřka tři tisíce nahraných vzpomínek 
pamětníků na zlomové momenty minu-
lého století. Rozhodujícím kritériem ne-
byla míra odvahy nebo hrdinství, ale in-
spirativnost jejich příběhu,“ uvedl Filip 
Hrubý ze společnosti Post Bellum 
s tím, že medailony všech nomino-
vaných osobností, které našly odva-
hu postavit se totalitnímu režimu, 

představuje veřejnosti právě zmiňo-
vaná výstava. Ta ale nabídne interak-
tivní prostor také samotným návštěv-
níkům, kteří budou moci vyjádřit 
svůj názor na to, co pro ně osobně 
revoluce v roce 1989 znamená.

Pětadvacáté výročí pádu totalitní-
ho režimu připomněl v Praze 3 také 
koncert věnovaný památce hudeb-
níka Karla Kryla. V Paláci Akropo-
lis na něm 17. listopadu zahráli na-
příklad Dáša Vokatá nebo Vlastimil 
Třešňák a na trh byla uvedena pu-
blikace s názvem Fenomén KK. Pře-
lomové události roku 1989 se pak 
rovněž staly tématem školního pro-
jektu pro žáky 2. stupně na ZŠ a MŠ 

Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici, 
kteří v rámci něho zhlédli dokumen-
tární film o sametové revoluci a se-
tkali se s přímým účastníkem listo-
padového dění novinářem Karlem 
Sedláčkem. n

-mpa-

Ceny Paměti národa 
– laureáti 2014
Dana Vargová (Česko),
Manfred Matthies (Německo),
Anton Srholec (Slovensko),
Kornel Morawiecki (Polsko),
János Kenedi (Maďarsko)

Při projektovém dni k 25. výročí 
od revoluce s žáky ZŠ a MŠ 
Vlkova pohovořil také novinář Karel 
Sedláček

Výstava připomínající 25. výročí pádu 
železné opony byla od 6. listopadu 
k vidění na piazzettě Národního 
divadla

Zastupitelstvo zřídilo dva 
výbory – finanční a kontrolní
Zastupitelé zvolili členy dvou výborů 
zastupitelstva městské části – finanční-
ho a kontrolního. Předsedou devítičlen-
ného finančního výboru byl zvolen To-
máš Štampach (Svobodní), jeho členy 
se stali Jan Vokál (TOP 09), Miroslav 
Fabík (TOP 09), Daniel Vlček (ODS), 
Vladimír Švorba (ODS), Irena Ropko-
vá (ČSSD), David Gregor (ČSSD), To-
máš Mikeska (Ž(n)S) a Petr Venhoda 
(ANO). Do čela sedmičlenného kontrol-
ního výboru zastupitelé zvolili Lucii Za-
chariášovou z klubu Ž(n)S, jeho členy 
byli zvoleni Simeon Popov (TOP 09), 
Miroslav Rubáš (ODS), Mojmír Mikuláš 
(VPM-NK), Alena Hronová (KSČM), Mi-
roslava Oubrechtová (ČSSD) a Tomáš 
Sunegha (Ž(n)S).

Rada schválila smlouvu 
o financování obnovy parku
Rada městské části schválila Smlou-
vu o financování projektu Regene-
race parku Židovské pece v rámci 
Operačního programu Praha-Konku-
renceschopnost. Účelem uzavření 
smlouvy je smluvní zajištění financová-
ní projektu z peněz Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a z rozpočtu hlav-
ního města Prahy v maximální výši té-
měř 9,4 mil. korun. 

Starostka poskytne záštitu 
vánočnímu koncertu sboru 
Zvoneček
Rada městské části schválila žádost 
Sdružení Zvoneček – Praha o poskyt-
nutí záštity starostky Prahy 3 nad vá-
nočním koncertem Sborového studia 
Zvoneček. Sbor, který vítězí v meziná-
rodních hudebních soutěžích a sídlí na 
Komenského náměstí v Praze 3, bude 
zpívat 26. prosince v Dvořákově síni 
pražského Rudolfina.

Radní zřídili komise 
pro prodej bytů
Rada městské části na svém zasedá-
ní rozhodla o zřízení komisí pro posou-
zení a hodnocení nabídek výběrového 
řízení na prodej nových bytových jed-
notek vybudovaných v nástavbě byto-
vého domu v Lupáčově ulici 10, 12, 14, 
16, 18 a 20.

Dům v Husitské 74 půjde do 
privatizace
Rada městské části Praha 3 schvá-
lila záměr prodeje bytových jedno-
tek v  bytovém domě Husitská 74 dle 
schváleného Souboru pravidel pro-
deje jednotek v domech ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, svěřených městské čás-
ti Praha 3. Rada revokovala své před-
chozí usnesení ze srpna 2014, kterým 
schválila záměr na vyřazení domu Hu-
sitská 74 z harmonogramu privatiza-
ce, a uložila Odboru bytů a nebytových 
prostor zahájit přípravu prodeje v domě 
tak, aby tento prodej jednotek byl před-
ložen ke schválení zastupitelstvu měst-
ské části v prosinci 2014. foto: J. Dostál
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Ing. Vladislava Hujová 
starostka

 n zastupování městské části Praha 3 
 n krizové řízení a bezpečnost
 n kontrolní oblast
 n reprezentační akce MČ Praha 3
 n územní rozvoj

Tel.: 222 116 272, 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
zástupce starostky

 n finance
 n životní prostředí
 n privatizace

Tel.: 222 116 220
E-mail: materna.jan@praha3.cz

Mgr. Jaroslava Suková
členka rady

 n školství a volný čas dětí a mládeže
 n spolková činnost a neziskové 

organizace
 n grantová podpora

Tel.: 222 116 220
E-mail: sukova.jaroslava@praha3.cz

Bc. Alexander Bellu 
zástupce starostky

 n kultura a oblast turistického ruchu
 n zahraniční vztahy
 n ochrana památek
 n strategické plánování
 n majetek

Tel.: 222 116 203
E-mail: bellu.alexander@praha3.cz

Mgr. Lucie Vítkovská
zástupkyně starostky

 n doprava a parkování
 n hospodaření s nebytovými prostory

Tel.: 222 116 203
E-mail: vitkovska.lucie@praha3.cz

Michal Papež
člen rady

 n informatika a webové stránky
E-mail: papez.michal@praha3.cz

Ing. Mgr. Irena Ropková
zástupkyně starostky

 n sociální záležitosti a zdravotnictví
 n národnostní menšiny
 n drogová problematika
 n komunitní plánování
 n bytová politika

Tel.: 222 116 265
E-mail: ropkova.irena@praha3.cz

MgA. Ivan Holeček
zástupce starostky

 n investice
 n městská část Praha 3 v roli akcionáře
 n otevřenost a transparentnost procesů

Tel.: 222 116 265
E-mail: holecek.ivan@praha3.cz

David Gregor
člen rady

 n sport a tělovýchova
E-mail: gregor.david@praha3.cz

Radu utvořili zástupci 
TOP 09, ODS a ČSSD

 Ì Pokračování ze str. 1

Nadále se bude investovat hospodárně, na základě trans-
parentních výběrových řízení a primárně do nemovitostí, 
jejichž fasáda tvoří významný prvek veřejného prostoru, 
a dále do revitalizace veřejných prostranství. Nebytové 
prostory, které lze efektivně pronajmout, městská část po-
nechá ve svém majetku.

Ochrana Parukářky před zástavbou
Nové vedení žižkovské radnice chce v následujícím obdo-
bí stabilizovat území vrchu Vítkova, Parukářky, sv. Kříže, 
Krejcárku, zahrádkových osad Na Balkáně a Židovských 
pecí tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kul-
turní využití, odpočinek a volnočasové aktivity a zavazuje 
se ochránit Parukářku před jakoukoli zástavbou.

Koalice bude také usilovat o vybudování přímého pří-
stupu na Hlavní nádraží a stanici metra z ulice Italská 
u Vysoké školy ekonomické prostřednictvím koridoru 
mezi železničními podchody na Hlavním nádraží a ná-
městím Winstona Churchilla. Zajistí také, aby magistrát 
prověřil možnosti znovuzavedení tramvajové trati do ulic 
Husitská a Koněvova.

V oblasti dopravy se zasadí o rozšíření parkovacích zón 
na Jarově, bude prosazovat opatření vedoucí ke zklidňo-
vání dopravy a udržení rezidenčního charakteru Prahy 3 
– prioritou je dostavba vnitřního městského okruhu. 
Nová koalice bude také hledat cesty, jakými dostat tran-
zitní nákladní dopravu mimo území Prahy 3 a zasadí se 
o ukončení činnosti kontejnerového překladiště v oblasti 
Nákladového nádraží Žižkov.

Radnice chce také rozšiřovat zeleň jako přirozenou ba-
riéru proti prašnosti a hluku, a to jak v ulicích, tak i ve 
vnitroblocích.

V oblasti bezpečnosti chce nová koalice na žižkovské 
radnici prosazovat bezpečnostní opatření na křižovat-
kách a frekventovaných místech tak, aby ochránila chod-
ce, cyklisty i motoristy, zaměří se také na bezpečnost dětí 
na cestách do škol.

Více možností pro seniory
Koaliční smlouva se zabývá i sociální oblastí a zdravotnic-
tvím. V nich se koalice zaměří na navýšení možností aktiv-
ního trávení volného času seniorů. Rozšíří také síť dostup-
ných sociálních služeb, kterou zastřeší zřízením střediska 
sociálních služeb a ústředním informačním systémem 
o sociálních službách. Koalice chce také zřídit denní sta-
cionář pro osoby stižené Alzheimerovou chorobou nebo 
stařeckou demencí. Nově vzniknout by měl také institut 
ombudsmana pro seniory – úředníka městské části, který 
se bude profesně zabývat problematikou seniorů.

Koalice se dohodla i na společných cílech v oblasti 
školství, sportu a aktivního trávení volného času. Zajis-
tí místa ve školkách pro všechny děti od tří let věku s tr-
valým pobytem na území městské části a podpoří zpro-
voznění předškolních zařízení pro děti do tří let věku. 
V případě developerské výstavby bude postupovat tak, 
aby se investor podílel na zajištění dostatečné kapacity 
škol a školek pro potřeby nových obyvatel městské části. 
Koaliční strany budou podporovat projekty zaměřené na 
mimoškolní aktivitu dětí a mládeže, organizované spor-
tovní, vědomostní a umělecké aktivity, to vše primárně 
jako prevenci výskytu sociálně patologických jevů u mla-
dé generace.

Nové tržiště v Praze 3
Pokud jde o kulturu a grantovou politiku, nové vedení 
radnice učiní kroky, které jsou nezbytné k zapsání koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad 
do seznamu památek UNESCO a posílí také transparent-
nost rozdělování grantů prostřednictvím účasti odbor-
níků z řad veřejnosti. Nadále bude podporovat umělec-
ké projekty na území městské části a zpřístupní kulturní 
aktivity v prostoru Nákladového nádraží Žižkov široké 
veřejnosti. Prosadí také kultivaci veřejných prostranství 
bezúplatným umístěním uměleckých děl a městským 
mobiliářem. 

Koalice chce také dále rozvíjet a rozšiřovat tradici far-
mářských trhů a zajistit vznik nového tržiště na území 
Prahy 3. 

Úplné znění koaliční dohody najdete na webu www.praha3.
cz v části Samospráva, v kapitole Zastupitelstvo. n

-sak-
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Na Žižkově by měla vyrůst socha 
závodníka Františka Šťastného
Legendární motocyklový závodník a dlouholetý obyvatel třetí městské části 
se zřejmě opět vrátí do žižkovských ulic. Motocyklová asociace totiž vyhlásila 
veřejnou sbírku na vybudování památníku, kterou na jaře podpoří výstavou 
o životě a sportovních úspěších této osobnosti.

Přesně 15 let uplyne v příštím 
roce od smrti legendárního 
československého závod-
níka Františka Šťastného. 

Kulaté výročí chtějí příznivci moto-
ristického sportu oslavit jednak vel-
kou výstavou o jeho životě, která je 
plánována na 8. dubna, jednak vy-
budováním památníku, který by měl 

vyrůst na území třetí městské části. 
Právě zde totiž František Šťastný 
prožil velkou část svého života.

S projektem k uctění památky po-
pulárního Žižkováka přišla už v roce 
2013 Motocyklová asociace ČR. „Pro-
tože víme, jak si podobných osobností váží 
v zahraničí, rozhodli jsme se vybudovat 
trvalou připomínku úspěchů Františka 

Šťastného ve čtvrti, kde prožil velký kus 
svého života. Šťastný byl takový Valen-
tino Rossi své doby, který reprezentoval 
naši zemi v silničních závodech doma 
i v zahraničí a naši úctu si určitě zaslou-
ží,“ vysvětlil cíl záměru prezident mo-
tocyklové asociace Jaromír Šíd. 

Památník, jehož výstavba by měla 
podle prvních odhadů stát zhruba 
1 milion korun, hodlá organizace 
financovat prostřednictvím veřejné 
sbírky. „O místě ani přesné podobě pa-
mátníku ještě není rozhodnuto, vše zá-
visí na tom, kolik peněz se nám podaří 
shromáždit. Proto bychom se rádi obrá-
tili s prosbou na všechny občany i nemo-
tocyklisty, aby pomohli vybrat důstojné 
veřejné místo, kde by mohlo být dílo vy-
staveno,“ dodal Jaromír Šíd s tím, že 
podporu zatím asociaci přislíbil vý-
robce motocyklů JAWA, na kterých 
Šťastný závodil, stejně jako Praha 3, 
kde závodník dlouhodobě žil.

Připomínky, nápady a námě-
ty k projektu je možné zasílat na 
e-mailovou adresu motocyklové aso-
ciace: macr@macr.cz, pro zasílání 
případných darů a pomoci při rea-
lizaci zřídila asociace také transpa-
rentní sbírkový účet Raiffeisenbank 
a. s. 4709037001/5500. n

-mpa-

František Šťastný
(12. 11. 1927 – 8. 4. 2000)

Český silniční motocyklový zá-
vodník se stal již za svého života 
legendou. Začínal sice jako cyk-
lista a v roce 1948 se zúčastnil 
prvního ročníku Závodu míru, brzy 
nato ale propadl kouzlu silných 
motorů, kterým zůstal věrný až do 
své smrti. 

Na stroji JAWA se stal 5x mistrem 
Československa (1956, 1958, 
1959, 1960, 1965) a významných 
úspěchů dosáhl také v seriálu 
mistrovství světa (2. místo v roce 
1961, 3× 4. místo v letech 1960, 
1962, 1963). Po skončení aktiv-
ní kariéry působil jako sportovní 
komentátor v Československé 
televizi. 

Jako čestný občan Prahy 3 připojil 
v roce 1998 svůj podpis do místní 
Knihy cti a v loňském roce jej 28. 
října prezident republiky vyzname-
nal in memoriam za zásluhy o stát 
v oblasti sportu. František Šťastný 
zemřel roku 2000 a je pohřben na 
Olšanských hřbitovech.

V roce 1998 připojil František Šťastný svůj podpis do Knihy cti Prahy 3

MŠ Buková spolupracuje 
s Mezinárodní konzervatoří 
Praha
V Praze 3 na Olšanské ulici nově síd-
lí Mezinárodní konzervatoř Praha. Stu-
denti zde mohou navštěvovat obory 
herectví, muzikál, klasický zpěv, roc-
ková opera, dějiny hudby, nauka o ná-
strojích, akrobacie, herecká výchova, 
umělecký přednes, jevištní mluva nebo 
práce s mikrofonem.

Mateřská škola Buková zrealizova-
la v rámci environmentálních projek-
tů malou hereckou etudu s názvem 
Smutný zahradník. Aktérem malého 
třídního projektu byl právě posluchač 
III. ročníku Mezinárodní konzervatoře 
Praha Filip Solčany. n

Žáci v soutěži prokázali bohaté 
vědomosti o životě a díle 
Jaroslava Seiferta

Základní škola Jaroslava Seiferta ve 
Vlkově ulici si každoročně koncem 
září připomíná formou soutěže své-
ho nejvýznamnějšího žáka Jarosla-
va Seiferta. Letos se soutěž konala 
již posedmé. 

Do soutěže se zapojily děti z pá-
tého až devátého ročníku, které se 
rozdělily do čtyř barevných druž-
stev. Každé družstvo mělo své-
ho kapitána v osobě paní učitelky 
a kaž dé dítě dostalo číslo. Podle vy-
losovaných čísel postupně soutěžily 
všechny děti. 

A jaké byly disciplíny? Kvíz o ži-
votě a díle Jaroslava Seiferta, po-
znávání žižkovských budov pod-
le obrázků, stavění věže z kostek, 
střelba na bránu nebo skládání ná-
zvů básnických sbírek Jaroslava 
Seiferta. Soutěž, včetně odměn pro 
vítězné týmy, se mohla uskuteč-
nit díky grantu městské části Pra-
ha 3. n

Jak se žije lidem s hendikepem, 
si vyzkoušeli žáci ze ZŠ a MŠ 
Chelčického
V úterý 11. listopadu se žáci 7. A Zá-
kladní a mateřské školy Chelčického 
v rámci svého odpoledního vyučo-
vání vypravili na Výstaviště Holešovi-
ce, kde navštívili interaktivní výstavu 
Naše Cesta.

Žáci si zde mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet pohyb a orientaci bez 
kontroly zraku, s omezenou hybností 
či bez možnosti vnímat zvukové sig-
nály. Měli možnost uvědomit si ná-
strahy a bariéry lidí se zdravotním 
postižením a možnosti pomoci. 

Seznámili se s pomůckami a ná-
stroji, které zdravotně postižení po-
užívají při realizaci běžných činnos-
tí. Naučili se pár jednoduchých slov 
ve znakovém jazyce a zkusili si zná-
mé sportovní aktivity v kůži hendikepo-
vaných. Žáci tak měli možnost poznat 
běžný život s každodenními činnostmi 
z naprosto odlišného úhlu pohledu. n

Praha 3 ocení své nejlepší 
dobrovolníky za rok 2014

Žižkovská radnice bude již po-
čtvrté udělovat ceny Dobrovolník 
roku, kterými chce odměnit ty, kte-
ří dobrovolně pomáhají v nezisko-
vé oblasti, v občanském sdružení, 
v organizaci zdravotně hendikepo-
vaných ale také nezištně pomáhají-
cím jednotlivcům. 

Slavnostní vyhlášení nejlepších dob-
rovolníků spolu s doprovodným 

kulturním programem proběhne 
v úterý 2. prosince od 18.00 hodin 
ve výstavní a koncertní síni Atrium 
v Čajkovského ulici. Jedenáctka or-
ganizací a sdružení nominovala na 
cenu šestnáct osobností, ocenění 
dobrovolníci si pak z žižkovského 
Atria odnesou ocenění v podobě 
sošky andílka Vincka – patrona dob-
rovolníků. n

-mot-

Také loni v prosinci se nejlepší dobrovolníci Prahy 3 sešli v žižkovském Atriu

Tři holky jako květ

Velký sál divadla 
Na Fidlovačce

2. 12. 2014
19,30 hod

Vstupenky si můžete zarezervovat u H. Jírovcové  na tel. 739 632 884 a 272 731 000. 
Benefiční představení pro Mammahelp

foto: ZŠ J. Seiferta
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Pavel Ambrož
KSČM

opozice

Mgr. Alena Hronová
KSČM

opozice

Bc. Alexander Bellu
ODS

koalice

Bc. Tomáš Kalivoda
ODS

koalice

Michal Papež
ODS

koalice

PhDr. Gabriela Pecićová
ODS

koalice

Mgr. Helena Benýšková
Ž(n)S, (SZ)
opozice

Mgr. Martina Chmelová
Ž(n)S, (bezpartijní)

opozice

Filip Neusser
Ž(n)S, (bezpartijní)

opozice

MUDr. Vladimír Říha
Ž(n)S, (KDU-ČSL)

opozice

PhDr. Matěj Stropnický
Ž(n)S, (SZ)
opozice

JUDr. Tomáš Sunegha
Ž(n)S, (KDU-ČSL)

opozice

JUDr. Lucia 
Zachariášová

Ž(n)S, (SZ), opozice

Mgr. Ondřej Rut
Ž(n)S, (SZ)
opozice

PhDr. Lýdia Říhová Ph.D.
Ž(n)S, (KDU-ČSL)

opozice

Ing. Mojmír Mikuláš
Svobodní
opozice

Bc. Tomáš Štampach
Svobodní
opozice

Ing. Tomáš Mikeska
 Ž(n)S, (STAN)

opozice

MUDr. Miroslav Procházka
VPM-NK, (bezpartijní)

koalice

Bc. Marta Vrabcová
VPM-NK, (bezpartijní)

koalice

doc. Ing. Mgr. Martin 
Dlouhý, Dr. MSc.
TOP 09, koalice

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
TOP 09
koalice

Mgr. Simeon Popov
TOP 09
koalice

Ing. Světlana Škapová
TOP 09
opozice

Mgr. Lucie Vítkovská
ODS 

koalice

Ing. Jan Vokál
TOP 09
koalice

Mgr. Jaroslava Suková
TOP 09
koalice

Ing. Vladislava Hujová
TOP 09
koalice

Miroslav Fabík
TOP 09
koalice

David Gregor
ČSSD
koalice

MgA. Ivan Holeček
ČSSD
koalice

Miroslava Oubrechtová
ČSSD
koalice

Ing. Mgr. Irena Ropková
ČSSD
koalice

Ing. Zdeněk 
Zábojník, MBA
ČSSD, koalice

Bc. Lukáš Haupt
 Ž(n)S, (SZ)

opozice

Zastupitelé městské části Praha 3
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Zahradníci ze školy na Jarově sbírali zkušenosti 
až ve Finsku
Střední odborná škola stavební 
a zahradnická na pražském Jarově 
je plná šikovných rukou, ale také 
světoběžníků. Žáci každou chvíli 
vyrážejí na zahraniční stáže, a mo-
hou tak pilovat cizí jazyky i držet 
krok se světovými trendy v daném 
oboru. Zahradníci se nedávno vrá-
tili až z dalekého Finska. Ve škole 
v Jämsä 14 dní vázali květiny a čer-
pali cenné zkušenosti během skliz-
ně zeleniny.

„Dostali jsme jedinečnou příležitost vyz-
dobit vázanými květinami ředitelství fin-
ské školy. Naše práce se, myslím, Finům 
líbila. Pochválila nás školitelka i pan ře-
ditel,“ říká s úsměvem Petra Hanuš-
ková, jedna z účastnic stáže. Na Fin-
sko vzpomíná v dobrém i jejích pět 
kolegů, mnohé se naučili, procviči-
li si angličtinu a přičichli k místní 
kultuře. 

„Jsem rád, že jsme díky programu 
Leonardo da Vinci mohli tolikrát vyjet 
za praxí do zahraničí. Odborné školství 
potřebuje, aby si žáci rozšířili obzory, ko-
munikovali v cizím jazyce a trochu se – 
lidově řečeno – otrkali. Rozhodně jim 
to pomůže při hledání práce a hlavně 
ztratí ostych před pohybem na trhu prá-
ce napříč Evropou,“ říká učitel Pavel 
Noha, který absolvoval několik stáží 
jako pedagogický doprovod. 

„Do teď jsme se u praxí v zahraničí 
zaměřovali hlavně na zahradnické obo-
ry. Od příštího roku se ale chceme více 
věnovat rozvoji stáží pro žáky z oblasti 

stavebnictví. Z minulé zkušenosti víme, 
že mají co nabídnout,“ říká ředitel Mi-
loslav Janeček. Kromě Finska žáci 
z Jarova už několik let navštěvují 
Německo, Nizozemsko či Anglii.

Střední odborná škola stavební 
a zahradnická je unikátní institu-
cí v českém vzdělávacím systému. 
Sdružuje totiž dvě studijní zaměře-
ní, která se na první pohled mohou 
zdát naprosto odlišná – stavební 
a zahradnické. Ve skutečnosti mají 
ovšem naopak mnoho společného. 
Obě vyžadují šikovné ruce a obě 
vedou k tvorbě estetických i užiteč-
ných věcí pro každodenní život.

Jedna z největších pražských 
škol, která má díky svému zahrad-
nickému předchůdci více než 100le-
tou tradici, se může pyšnit komplex-
ní nabídkou řemeslného vzdělávání. 
Nabízí 4leté studijní obory s matu-
ritou (například stavebnictví či eko-
nomika a podnikání), 3leté učební 
obory s výučním listem (například 
zedník, kominík, sklenář či instala-
tér), dvouleté nástavby s maturitou 
a také učební obory pro absolven-
ty speciálních ZŠ. Více informací 
naleznete na webových stránkách 
www.skolajarov.cz. n

-red-

Kluci a holky pojďte hrát fotbal 
za Viktorku
Mladí fotbalisté Viktorky Žižkov 
sbírají úspěch za úspěchem. To 
ukázal i podzimní turnaj fotbalo-
vých nadějí ročníku 2007 a mlad-
ších, který se hrál v Kochánkách 
nedaleko Benátek nad Jizerou. 
Viktoriáni si odtud odvezli krás-
ný pohár a medaile za 3. místo 
i individuální ocenění za nejlepší-
ho brankáře. „Turnaje se účastnila 
mládež týmů, které mají zastoupení 
v první fotbalové lize dospělých, jako 

Bohemians, Hradec Králové, Jablonec 
nebo Liberec, což jen potvrzuje kvalitu 
turnaje,“ přibližuje trenér mládeže 
Josef Horváth. 

Viktorka Žižkov pořádá nábor 
fotbalistů ročníku 2007 a mlad-
ších. Mladé fotbalové naděje, které 
chtějí rozšířit hráčský kádr úspěš-
ného žižkovského fotbalového klu-
bu, získají bližší informace na tel. 
čísle 603 798 985.

-red-

Studenti SOŠ stavební a zahradnické na praxi ve Finsku

Klientka Domova pro seniory 
slavila 100 let
Slavnostní páteční ráno 14. listopadu zažil Domov pro seniory v Habrové ulici. Rovnou stovku 
zde ve výborné formě oslavila Bohumila Suchopárová. K významnému životnímu jubileu jí přišla 
poblahopřát také zástupkyně starostky pro sociální záležitosti a zdravotnictví Irena Ropková.

Paní Suchopárová žije 
v Domově pro seniory 
v Habrové ulici již dva 
roky a péči a starostlivost 

zdejšího personálu si pochvaluje. 
„Líbí se mi tady, jsou tady na mě moc 
hodní a taky tu dobře vaří,“ dodává 
s úsměvem. „Špatně vidím, ale ráda 
poslouchám rádio i televizi, abych po-
řád měla aspoň trochu přehled o tom, 
co se děje ve světě,“ popisuje, jak trá-
ví volný čas. 

Přesné datum stých narozenin 
Bohumily Suchopárové sice spa-
dá na pondělí 17. listopadu, s ky-
ticí, dárkovým balíčkem i dortem 
ji vedle zástupkyně starostky Ire-
ny Ropkové přišly pogratulovat 
ke krásnému životnímu výročí již 
v pátek také ředitelka domova Zu-
zana Novotná a zdejší pečovatelky. 
„Chtěly jsme paní Suchopárové zpří-
jemnit již celý nadcházející víkend. 
A musím říct, že našim klientům se 
tady skutečně daří. Paní Suchopá-
rová není nejstarší klientkou domo-
va. Máme tady paní, která oslavila 

dokonce již sto třetí narozeniny,“ do-
dává ředitelka Domova pro seniory 
Zuzana Novotná.

Domov pro seniory poskytu-
je pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost zejmé-
na z důvodu věku a jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Vznikl rekonstrukcí 
zrušené mateřské školy a byl ote-
vřen v roce 2001. V roce 2007 byla 
dokončena přístavba, kterou se zís-
kalo dalších 28 lůžek. V současné 
době je zde 72 lůžek. Rodinní pří-
slušníci a známí mohou navštěvo-
vat zdejší klienty denně – návštěv-
ní hodiny jsou bez omezení. n

-mot-

Kontakt: 

Ošetřovatelský domov 
– Domov pro seniory

Habrová 2654/2, 130 00 Praha 3
telefon: 284 811 148
www.domovpraha3.cz

Bohumila 
Suchopárová 
se 17. listopadu 
dožila 100 let. 
V domově pro 
seniory žije již dva 
roky.

foto: SOŠSZ
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Svatý Martin přivezl na náměstí 
Jiřího z Poděbrad letošní první víno
11. 11. 11:11 byly přesné souřadnice Svatomartinských slavností aneb husy a vína na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Návštěvníci tu kromě tradiční pečené husy s dvěma druhy knedlíků a s červeným 
zelím mohli ochutnat také nabídku mladých vín z více než 20 českých a moravských vinařství. 

Již kolem 11 hodiny dopolední 
se před stánkem s pečenou hu-
sou začala tvořit dlouhá fron-
ta, až se mohlo zdát, že 2200 

připravených porcí nebude do veče-
ra stačit. Na své si tu ale mohli při-
jít i nevyznavači masité pečínky, na 
stáncích se podávaly i drobné lahůd-
ky vhodné k vínu, jako sýry, raclette, 
bramborové lokše nebo dokonce 
krevety či chobotnice.

Slavnostní přípitek z pódia se 
odehrál v symbolických 11 hodin a 11 
minut, vinaři na stáncích odšpunto-
vali lahve s jejich prvním letošním 
vínem a jeho milovníci pak mohli 
začít ochutnávat z více jak dvacít-
ky českých a moravských vinařství, 
mezi kterými nechyběla Vinařství 
Mikulica, Vinařství Šalša, Rodinné 
vinařství Řádek, Salabka, Marada 
nebo Vinařství Krist. 

„Na Svatomartinské slavnosti jsem 
se na Jiřák vydala již podruhé. I le-
tos jsem si nechtěla nechat ujít příleži-
tost ochutnat tak širokou nabídku mla-
dých vín z různých vinařství na jednom 
místě,“ přiblížila jedna z návštěvnic 
slavností.

K tanci i poslechu zahrála cimbá-
lovka Galán, s níž si posluchači moh-
li zazpívat tradiční písně z oblasti 
Podluží, ale i Slovenska nebo Ma-
ďarska. Dalším hudebním hostem 
letošních Svatomartinských slavnos-
tí byla kapela Praguematique, která 
svým lehkovážným jazzem zaujala 
pouliční rytmikou a podmanivou at-
mosférou. n

-red-

zpravodajství/publicistika

Napište nám!
Vážení čtenáři, rádi uvítáme vaše náměty, připomínky 
a postřehy týkající se života v Praze 3.
Dopisy můžete zasílat na adresu redakce: Radniční noviny, 
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 85, e-mail: RN@praha3.cz 
nebo facebook: facebook.com/praha3.cz.

Nastěhujte je do Roháčové!
(reakce na dopis Občan politiky ne-
zajímá, RN 11/2014)
Jsem nájemnice domu Roháčova 44. 
Bydlím zde od jeho postavení, jako vět-
šina slušných nájemníků. Asi před ro-
kem byly do domu nastěhovány 2 rodiny 
nepřizpůsobivých a to, co popisujete, že 
se děje ve vašem domě, nastalo i u nás.

My taky máme nárok na bezpečí, klid 
a především na sociální jistoty.

Proč by měl být vytipovaný právě 
dům v Roháčové a ne v jiné ulici? My 

taky chceme žít v klidu a nevím, jak by-
chom k tomu přišli?

Nepřizpůsobivých je všude dost a do-
kud jim budeme platit bydlení, budeme 
na tom všichni stejně. Štěstí mají jen 
ti, co měli možnost si svůj byt již dříve 
zprivatizovat. A to vám i nám nebylo 
umožněno.

Za slušné občany v Roháčové:
Zdeňka Jurová

Iniciativa, která sblížila obě země
Vážená paní starostko, dovolte, abych 
se na Vás obrátil se srdečným poděková-
ním za umožnění organizace nedávných 
Dnů polské kuchyně a kultury na ná-
městí Jiřího z Poděbrad.

Velmi podařená spolupráce městské 
části Praha 3 s Ministerstvem zemědělství 

a rozvoje venkova Polské republiky bě-
hem Dnů polské kuchyně a kultury ur-
čitě představuje iniciativu, která sbližuje 
naše země a umožňuje polským a českým 
občanům poznávat se navzájem skrz kul-
turní dědictví a kulinářské tradice. 

Díky Vaší pohostinnosti a vstřícnosti 
budeme si ještě dlouho vzpomínat naši 
návštěvu Prahy. Račte také laskavě při-
jmout přání mnoha úspěchů jak pro Vás, 
tak též pro všechny pracovníky Úřadu 
městské části Praha 3.

Tadeusz Nalewajk, náměstek mi-
nistra zemědělství Polské republiky

Výlet se vydařil
Chtěla bych se s vámi rozdělit o krásné 
zážitky ze zájezdu do Třeboně. V rámci 
práce pro seniory byl 8. 10. tohoto roku 

uskutečněn zájezd pro žižkovské důchod-
ce do lázeňského města Třeboň.

Po příjezdu do Třeboně jsme absolvo-
vali prohlídku městského pivovaru a pro-
šli jsme se po velmi pěkně zrenovovaném 
náměstí. Zhlédli jsme historické domy, 
které pamatují Jakuba Krčína i Jana Ka-
jetána Tyla. Za průvodcování pí. Kočva-
rové z městské části Praha 3, která zájezd 

organizovala, jsme prošli kolem Berti-
ných lázní, které slouží pacientům už 130 
let. Ve 14.00 hodin jsme navštívili státní 
zámek, který zde stojí od 14. století.

Výlet se nám všem moc líbil a za 
všechny zúčastněné mohu jen poděkovat 
organizátorům i zástupcům městské části 
Praha 3 za krásné zážitky.

H. Lapková

Na Svato-
martinských 
slavnostech se 
představila malá 
vinařství

Dopisy a ohlasy
čtenářů

O Svatomartinské slavnosti byl velký zájem

Pro návštěvníky bylo připraveno 2200 porcí pečené husy Lidé, kteří přišli na náměstí 11. 11., byli spokojeni
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ZŠ a MŠ, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
Tel.: 267 310 706, 271 732 264
Vzdělávací program: Škola pro život
Škola má za cíl kvalitní výuku v bezpečném prostředí a partnerské 
atmosféře. Při výuce využíváme nové metody a moderní techno-
logie, pracujeme formou školních projektů. Zapojujeme se také do 
mezinárodních projektů. 

Aj od 1. roč., od 7. roč. druhý cizí jazyk (němčina, ruština). Od 6. 
třídy probíhá vzdělávací program zaměřený na: matematiku a infor-
matiku, přírodovědné předměty, humanitní předměty nebo sport. 
Program je realizován formou volitelných předmětů. 

Pořádáme školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, zimní a let-
ní tábory, výuku plavání, zahraniční zájezdy, charitativní akce, tra-
diční jarmarky, sportovní turnaje, sponzorujeme zvířata v ZOO Pra-
ha apod.

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 skola@lobkovicovo.cz. 
Škola má dvě pracoviště:
Nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – ředitelství a ZŠ Lobkovicovo ná-
městí a Perunova 6/975 – mateřská škola a ZŠ Perunova.

ZŠ Lobkovicovo náměstí

Tel.: 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz 
Web: www.lobkovicovo.cz
Vybavení: počítačové, 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: šachy, cizí jazyky, výtvarná 
činnost včetně keramiky, rukodělné aktivity, dramatický kroužek, 
fotbal, florbal, gymnastika, přehazovaná, basketbal, Street Dance, 
volejbal apod.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel. 

ZŠ Perunova

Tel.: 267 310 296, e-mail: skola@perunka.cz
Web: www.perunka.cz
Na tomto pracovišti je přípravná třída a 1. stupeň ZŠ. Součástí ško-
ly je i MŠ, což umožňuje úzké propojení obou typů škol a plynulý 
přechod dětí do základní školy. Klidné prostředí a rodinná atmo-
sféra umožňují kvalitní výuku, současně lze dobře pracovat s dět-
mi individuálně. Výuka Aj od 1. roč., plavání, kroužky a mimoškolní 
akce, školy v přírodě apod. Díky částečné integraci cizinců jsou 
děti v každodenním kontaktu s anglicky hovořícími spolužáky. Po 
ukončení 5. roč. přecházejí žáci do budovy Lobkovicovo nám. 
Mimoškolní aktivity: kroužky zájmové a sportovní, společné 
akce pro žáky a jejich rodiče – slavnosti skřítka Podzimníčka, Ad-
ventní věnce, Škola nanečisto a další.
Vybavení: počítačová učebna, 2 učebny s interaktivní tabulí, ke-
ramická dílna, tělocvična, herna, víceúčelové školní hřiště s novým 
umělým povrchem, 2 pískoviště s herními prvky a prolézačkami.
Školní družina: od 7.00 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr z 1–2 jídel.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31

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 používat moderní metody aktivního uče-
ní. Od 1. roč. povinná Aj – prolíná všemi předměty (2., 3. roč. 3 hod. 
týdně), od 4. roč. Aj 4 hod./týd.

Pořádáme školy v přírodě, lyžařský kurz, ozdravné pobyty, vý-
uku plavání, sportovní soutěže. Organizujeme projektové dny. Pe-
dagogicko-psychologické poradenské pracoviště. Na výuku 1. a 2. 
tříd je možné se přijít podívat kdykoli po telefonické dohodě.
Vybavení: počítačová pracovna, 3 interaktivní tabule, 2 tělocvičny, 
jazyková pracovna, terasa, odborné učebny Př, Vv, Z, Ch-Fy, ke-
ramická dílna, žákovská dílna, knihovna, herna – žáci I. stupně zde 
mohou trávit přestávky, nově zrekonstruované prostory šaten. Sou-
částí budovy školy je MŠ o  kapacitě 3 oddělení.
Zájmová a  mimoškolní činnost: sportovní soutěže Raketa Vl-
kovky, vědomostní soutěž Einstein Vlkovky, školní časopis, přírod. 
a dějepisné exkurze, sponzorujeme zvíře v ZOO Praha, zapoje-
ní do ekologických projektů, školní výlety. Společenské akce pro 
žáky a rodiče: vánoční trhy, dílny, školní akademie, stužkování žáků 
9.  roč., soutěž o J. Seifertovi, oslava MDD.
Kroužky – výtvarný, čeština pro cizince, internet, počítače, kera-
mika, fotbal, florbal, pohybové hry, hra na flétničky, chemický 
kroužek, logopedická péče, příprava pro budoucí středoškoláky 
z M a Čj, plavání.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel

ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25

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. roč., Nj od 7. roč. jako druhý cizí jazyk. Vedle běž-
ných tříd jsou na II. stupni otevírány i specializované třídy pro žáky 
s poruchami učení. Pro předškoláky funguje přípravná třída. Škola 
spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Pořádáme 
školy v přírodě, exkurze a výlety.
Vybavení: počítačové a odborné pracovny, učebny s interaktivními 
tabulemi, zrekonstruovaný školní dvůr a zahrada, nové víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem. V těsné blízkosti ZŠ je Sportovní a re-
kreační areál Pražačka s bazénem, který je využíván v hodinách Tv 
na I. i II. stupni.
Zájmová a mimoškolní činnost: adventní jarmark, mikulášská be-
sídka, masopustní průvod, kroužky: sportovní, počítačový, keramic-
ký, florbal, aerobik, badminton, volejbal, street a break dance – ně-
které z nich organizuje přímo škola, jiné zajišťuje DDM Ulita ve škole.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

ZŠ Jeseniova 96/2400

Ředitel: Mgr. Jiří Lébr
Tel.: 222 722 190
E-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
Web: www.zsjeseniova.cz
Vzdělávací program: ŠVP ZŠ Jeseniova
Základní škola s  rozšířeným vyučováním tělesné výchovy se za-
měřením na atletiku. Výuka Aj od 2. roč. (v 1. třídách zájmově), in-
formatika od 5. roč., od 7. roč. druhý jazyk – Nj, volitelné předměty 
(výtvarný seminář, konverzace v Aj, společenský seminář…), každý 
rok celoroční projekty zaměřené na práci s informacemi, ekologii. 
Ročníkové práce – ověřování úrovně a schopností  žáků pracovat 
s  informacemi. Ročníkové prezentace – mezipředmětový projekt 
pro žáky 9. roč. zaměřený na práci s informacemi, jejich vyhledá-
vání, počítačové zpracování a prezentování. Škola je zapojena do 
celé řady projektů (Unplugged – protidrogová prevence, EDISON – 
setkání se zahraničními studenty + prezentace, Vodní škola – eko-
logický projekt ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec). V 6.–9. roč. 
vždy jedna sportovní třída se zaměřením na atletiku. Při škole ak-
tivně pracuje sportovní klub.
Vybavení: Dvě počítačové učebny, multimediální učebna, 10 uče-
ben s interaktivní tabulí, odborné učebny, školní klub. Kompletně 
vybavený atletický areál, beach volejbal, dvě tělocvičny, posilovny, 
sauna.
Zájmová a mimoškolní činnost: Pestrá paleta – volnočasové 
a zájmové aktivity – cca 20 kroužků: atletika, aerobic, sportovní 
gymnastika, Aj, počítačové kroužky, pěvecký sbor, hra na flétnu, 
výtvarné a keramické kroužky. Tradiční akce pro rodiče a veřejnost 
(Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Den-D, letní a příměstské 
tábory, vlastní školní časopis.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.; vlastní místnosti pro čin-
nost ŠD, sportovní a relaxační areál.
Školní jídelna: moderní provoz, čipový systém výběru ze dvou 
jídel.

Dny otevřených dveří 
na základních školách
ZŠ a MŠ Chelčického: 7. leden 8.00–16.00 hodin 
ZŠ Lupáčova: 10. prosinec od  15.00 hod. – akce „Prv-
ňáčkem již v prosinci“ s besedou rodičů s vedením školy
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta: 2. a 3. prosinec 8.00–10.00 ho-
din, nebo kdykoli po telefonické dohodě
ZŠ Pražačka: 1. prosinec 17.00 hodin
ZŠ Jeseniova: 15. leden 
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad: 2. prosinec a 8. leden
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic: prohlídka školy je možná 
kdykoliv po telefonické dohodě

Přehled základních škol 
v Praze 3 a informace k zápisu

Zápis do základních škol na Praze 3

Zápis pro školní rok 2014/2015 se ve všech základních školách 
zřizovaných MČ Praha 3 bude konat ve dnech 

21. a 22. ledna 2015 od 14.00 do 18.00 hodin. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce při-
hlásit. U zápisu je povinen předložit svůj občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. Bližší informace můžete získat na odboru školství na 
tel.: 222 116 209 nebo na e-mailové adrese marcelap@praha3.cz.



9

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | PROSINEC 2014

základní školy

ZŠ V Zahrádkách

Ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
Telefon. ústředna: 284 860 650
E-mail: zs-jarov@volny.cz
Web: www.zsjarov.cz
Vzdělávací program: Jarov – Malá škola pro všechny
ZŠ pro žáky 1.–5. roč. Důraz na individuální přístup a na vytváření ro-
dinné atmosféry, kvalifikovaní učitelé. Škola členem Cambridge Eng-
lish Schools, možnost složení zkoušek YLE. V rámci projektu Come-
nius spolupracujeme se zahraničními školami. Aj od 1. roč., odpolední 
program EATS s rodilými mluvčími, speciální pedagog, metodik pre-
vence, výchovný poradce. Plavání ve 2. a 3. ročníku, Taneční a pohy-
bová výchova divadla Ponec. Nepovinné předměty: Zdravotní těles-
ná výchova, Sborový zpěv, E-twinning, Nápravy specifických poruch 
učení. Připravujeme žáky na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. 
Celoroční ozdravné pobyty. Vánoční zpívání, jarmark.
Vybavení: odborné jazykové pracovny, počítačová učebna, inter-
aktivní tabule ve většině tříd (11x), víceúčelové hřiště, zahrada, dět-
ský koutek, ateliér s keramickou pecí.
Zájmová a mimoškolní činnost: Games club, Drama club, 
Sports club a Photo fun english club s rodilými mluvčími, kroužky 
Aj na počítači, práce s počítačem, španělština, keramika, sportovní 
hry, šachy, vědecký kroužek, aerobik, zumba, kopaná, florbal, bas-
ketbal, dramatika, výtvarný ateliér. Spolupracujeme se ZUŠ a DDM.
Školní družina: od 6.30 do 18 hod. (v pátek do 17 hod.)
Školní jídelna: 1 jídlo.

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Ředitel: Ing. Milan Hausner 
Tel.: 222 715 691 
E-mail: hausner@lupacovka.cz 
Web: www.lupacovka.cz 
Vzdělávací program: vlastní – Lupáčovka
Škola v síti UNESCO ASP NET, člen Asia Europe Classroom 
Network, fakultní škola PedF UK, zaměřená na jazyky (od 1. 
ročníku první cizí jazyk, od 3. ročníku nejméně 3 hod./týdně, 
od 5. ročníku druhý jazyk – Aj, Nj, Fj, Šj, rodilí mluvčí – Šj, 
Aj), digitální technologie a projektová výuka pro různé skupiny 
žáků. Výměnné a poznávací zájezdy, cyklistické a lyžařské kur-
zy. Opakovaně získán Pohár starosty Hartiga pro nejvšestran-
nější školu Prahy 3. Nositel prestižní ceny European Language 
Label 2014.
Vybavení: rekonstruovaná budova, vstupy, tělocvičny, labo-
ratoře, e-learningové portály pro domácí přípravu, interaktivní 
technologie ve všech třídách, všechny třídy připojeny k  in-
ternetu a vybaveny projekční technikou, regulační systémy 
topení.
Zájmová a mimoškolní činnost: více než 90 hodin zájmové čin-
nosti – jazyky, informační gramotnost, divadlo, výtvarné kroužky, 
sporty, rukodělné aktivity.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr z 2 jídel.

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8

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 od 1. roč. včetně kombinované výuky v před-
mětech Člověk a jeho svět a matematika metodou CLIL nebo tvo-
řivou dramatiku. Od 4. roč. možnost rozšířené výuky cizích jazy-
ků (do hodin Aj dochází i rodilý mluvčí) nebo rozšířené matematiky 
+  informatiky při zachování kmenových tříd. Přijímací řízení vždy 
koncem května. Výběr ze široké nabídky volitelných předmětů. 
Mimo výuky Aj druhý cizí jazyk Nj, Rj, Šj, Fj. Na škole působí speci-
ální pedagog a školní psycholog/terapeut. Škola má moderně vy-
baveny učebny a pracovny včetně 11 interaktivních tabulí.
Další výchovně vzdělávací aktivity a akce: ozdravné a vzdělá-
vací kurzy (1.–9. roč.), lyžařské kurzy (1. st., 2. st.), plavecké kurzy 
(2.–3. roč.), zájezdy do Anglie, Německa, vzdělávací soutěže, cha-
ritativní vánoční výstava, sportovní turnaje atd. 
Zájmová a mimoškolní činnost: na škole působí o. s. Duho-
vé klubíčko, které zajišťuje sportovní, výtvarné i vzdělávací krouž-
ky, jednorázové akce a výlety, besedy s odborníky, semináře, jarní 
a podzimní burzy oblečení a sportovního vybavení.
Školní družina: pro žáky 1.–5. ročníků, od 6.30–18.00 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2–3 pokrmů, realizuje program Mléko 
a ovoce do škol.

ZŠ Chmelnice (Ekoškola), K Lučinám 18

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. Výuka Aj od 
1. roč. 2 hod./týd., od 3. roč. 3 hod./týd. Od 7. roč. druhý cizí ja-
zyk – Nj nebo Šj. Důraz na výuku informatiky a projektové vyučo-
vání. Pro žáky I. stupně školy v přírodě, pro žáky II. stupně tematic-
ké pobyty včetně jazykového v Anglii a alternativní výuka s rodilými 
mluvčími pro 8. a 9.ročník. Škola již potřetí obhájila mezinárodní titul 
Ekoškola (cílené aktivity dětí spojené s šetrným chováním k přírodě, 
třídění odpadů, šetření energiemi a vodou, exkurze do CHKO). Od 
6.–9. ročníku mají žáci 3 hodiny tělocviku.
Vybavení: multifunkční pracovny, odborné pracovny na výuku jazy-
ků, fyziky, chemie, Hv, Vv, keramická dílna, 2 velké tělocvičny, spor-
tovní atletický areál a malá sportoviště s pískovištěm a herními prvky. 
Zájmová a mimoškolní činnost: Václavské posvícení, Chmel-
nická lípa, mikulášská besídka, školní akademie, sportovec školy, 
vodácký, lyžařský a sportovní  kurz či zeměpisné exkurze. Krouž-
ky – keramika, florbal, stolní tenis, badminton, historický a count-
ry tanec, Kutílek, aerobic, mažoretky, flétnový a kytarový soubor. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel, 3× v týdnu salátový bar.

ZŠ a MŠ Chelčického 43 

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. Jed-
ná se především o běžné třídy prvního a druhého stupně, vedle 
kterých jsou v budově i speciální mikrotřídy pro děti s poruchami 
učení. 

V budově Žerotínova 36 se nachází kromě mateřské školy první 
stupeň od 1. do 5. třídy. Po ukončení pátého ročníku děti přechá-
zejí na hlavní budovu. 

V obou budovách si vyučující zakládají na individuálním přístupu. 
Učitelé vhodně kombinují moderní výukové metody s tradičními. Od 
první třídy mají děti anglický jazyk, od sedmé třídy i další cizí jazyk. 
Vedle standardních předmětů se škola  průřezově zaměřuje na ob-
last mediální výchovy a finanční gramotnosti. 
Vybavení: nově zrekonstruované prostory, šatny a družina, zmo-
dernizovaná školní jídelna, odborné učebny,  interaktivní tabule, 
3  tělocvičny i nové venkovní hřiště v obou budovách. Škola po-
skytuje široký výběr volnočasových aktivit, nepovinných předmětů 
a zájmových činností. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel (Chelčického), 1 jídlo (Žerotínova) – 
řídí se pravidly zdravé výživy a pestrého spotřebního koše.

ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600

Ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
Tel.: 222 782 169, 222 782 585 
E-mail: fzsskola@volny.cz
Web: www.havlicak.cz
Vzdělávací program: Škola porozumění
Dlouholetá existence přípravného ročníku pro předškolní děti, je-
hož cílem je jejich úspěšné začlenění do vzdělávacího procesu. 
V  letošním roce se nám podařilo ve spolupráci s  MČ Praha  3 
a MPSV ČR otevřít Žižkovskou školičku, což je dětská skupina pro 
děti 3–5 let. 

Vzdělávání v multikulturním prostředí při důsledném uplatňová-
ní diferencovaného přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků. Děti 
se specifickými výukovými potřebami jsou v péči speciálních peda-
gogů školy, výuka probíhá v malých třídních kolektivech, přímo do 
výuky je zařazena práce s počítačovými programy. Již desátým ro-
kem je otevřen kurz na doplnění základního vzdělání. 
Školní poradenské pracoviště: speciální pedagogové, psycho-
log, profesní poradce, protidrogový koordinátor. 
Vybavení: internetová učebna, multimediální učebna, interaktiv-
ní tabule, výtvarná a hudební pracovna, keramická dílna a cvičná 
kuchyň.
Zájmová a  mimoškolní činnost: kroužky zdarma v  rámci 
projektů. 
Školní družina: od 6.30 do 17.00 hod.
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důležité informace

Vánoční 
a Novoroční 
bohoslužby 
v Praze 3

Římskokatolická církev

24. 12. 16.00 kostel sv. Rocha
 16.00 farní kostel sv. Prokopa
 22.00 kostel sv. Anny
 24.00 farní kostel sv. Prokopa
 24.00 kostel Nejsvětějšího 

Srdce Páně

25. 12. 8.00 kostel sv. Anny
 9.30 farní kostel sv. Prokopa
 11.00 kostel sv. Rocha
 17.00 kostel sv. Rocha
26. 12. 8.00 kostel sv. Anny
 9.30 farní kostel sv. Prokopa
 11.00 kostel sv. Rocha
28. 12. 8.00 kostel sv. Anny
 9.30 farní kostel sv. Prokopa
 11.00 kostel sv. Rocha
 17.00 kostel sv. Rocha
31. 12. 18.00 farní kostel sv. Prokopa
1. 1. 8.00 kostel sv. Anny
 9.30 farní kostel sv. Prokopa
 11.00 kostel sv. Rocha
 17.00 kostel sv. Rocha

Sbor Církve bratrské
21. 12. 10.00 Dětská vánoční slav-

nost
25. 12. 10.00 Vánoční bohoslužba 

(společně se Sborem CB 
v Praze 2) – Římská 43, Praha 2

1. 1. 10.00 Novoroční bohoslužba 
– Koněvova 24

Církev Českobratrská 
evangelická

Kaple Betlémská na Žižkově, 
Prokopova 4
24. 12. 22.00 Štědrý den
25. 12. 9.30 Boží hod vánoční
28. 12. 9.30 první neděle po Vánocích
1. 1. 9.30 Nový rok

Sbor ČCE Jarov, 
U Kněžské louky  9
24. 12. 22.00 Štědrý den
25. 12. 9.30 Boží hod vánoční  
28. 12. 9.30 první neděle po Vánocích
1. 1. 9.30 Nový rok

II. sbor Česko bratrské 
církve evangelické Praha 3 

Čajkovského 10  
24. 12. 16.00 Štědrovečerní  

bohoslužba
25. 12. 9. 30 bohoslužba s večeří Páně
28. 12. 9.30 bohoslužba
31. 12. 16.00 bohoslužba 

Bez povolení lze kácet pouze 
ovocné stromy a malé dřeviny
Vyhláška o dřevinách, která dávala 
vlastníkům oplocených pozemků u by-
tových nebo rodinných domů právo 
volně kácet stromy na svém pozemku, 
přestala platit. Ministerstvo životního 
prostředí přijalo novelu vyhlášky účin-
nou od 1. 11. 2014, která vrátila do le-
gislativy nutnost žádat obec o vydání 
povolení ke kácení vzrostlých stromů. 
To se však netýká velkých ovocných 
stromů.

Dle platné legislativy může vlastník 
pozemku, nebo jeho oprávněný uži-

vatel se souhlasem vlastníka, kácet 
bez povolení stromy s obvodem kme-
ne do 80 cm měřený ve výšce 130 cm 
nad zemí a souvislé porosty o rozlo-
ze do 40 m2. Dále není třeba povolení 
pro ovocné dřeviny rostoucí na pozem-
cích v zastavěném území obce evido-
vaných v katastru nemovitostí jako za-
hrada, zastavěná plocha a  nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem vy-
užití jako zeleň. 

Více informací na tel.: 222 116 240, 
e-mail barborah@praha3.cz. n

Stromky ukládejte vedle popelnic
Žádáme občany, aby nepotřebné vánoční stromky ukládali vedle popelnic na 
směsný odpad, vždy v den, kdy se nádoby vyváží. Pomůžete tak k zachování 
hezkého prostředí v naší městské části.

Upozornění: vánoční stromky nepatří ke stání nádob na tříděný odpad. n

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a firmy! Nevhazujte stavební 
suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid 
stanovišť zajistní firma AVE CZ odpadové hospo-
dářství 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. n

Radnice zve na vítání občánků
Přijetím zákona o základních regis-
trech nemá již Úřad MČ Praha 3 mož-
nost využívat informací pro oslovení 
rodičů nově narozených dětí pro jejich 
přivítání mezi občany MČ Praha 3. 

V databázi bylo možné najít datum 
narození dítěte a adresu trvalého by-
dliště. Vzhledem k tomu, že slavnost 
„vítání dětí“ má v  třetí městské čás-
ti dlouholetou tradici a byla rodiči dětí 
vždy velmi pozitivně hodnocena, rad-
nice by ji ráda zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se 
tohoto obřadu a  narodily se vám 
děti v  rozmezí od února 2014 do 
července 2014, ozvěte se, prosím, 
laskavě a  uveďte: jméno a příjme-
ní dítěte, datum narození, adresu 
trvalého bydliště a  příjmení rodičů; 
telefonicky: 222  116  349 – Marta 
Valentová, poštou: Odbor kultury 
k rukám M. Valentové, Lipanská 14, 
130 00, Praha 3, e-mailem: mar-
tav@praha3.cz.

Nepřišly vám Radniční noviny?
V případě, že vám Radniční noviny nepřijdou v pořádku do schránky, napiš-
te nám na adresu redakce: Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 00 nebo 
e-mailem: RN@praha3.cz.

Stánkový prodej stromků a ryb
(místa označená * = již vydáno rozhodnutí, příp. již byly doloženy všechny 
potřebné náležitosti – stav ke dni 13. 11. 2014)

Prodej vánočních stromků 

Stánkový prodej ryb 

místo datum čas

Křivá 15 5. prosince 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská 4. prosince 14.00–18.00

U Rajské zahrady/Vlkova 6. prosince 10.00–14.00

V Zahrádkách/Květinková 6. prosince 9.00–13.00

Ambrožova/Malešická 12. prosince 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách 12. prosince 15.00 -19.00

Soběslavská/Hollarovo nám. 11. prosince 14.00–18.00

Tachovské nám. u tunelu 11. prosince 15.00–19.00

Na Vrcholu/V Domově 18. prosince 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 19. prosince 15.00–19.00

nám. Barikád u školy 18. prosince 15.00–19.00

Kostnické nám./Blahníkova 19. prosince 14.00–18.00

Buková/Pod Lipami 29. prosince 14.00–18.00

Jeseniova 143 30. prosince 15.00–19.00

Orlická/Přemyslovská 30. prosince 14.00–18.00

Sudoměřská/Křištanova 29. prosince 13.00–17.00

Mikulášská nadílka na Dětském 
dopravním hřišti Jilmová
V pátek 5. prosince zavítá od 15.00 hodin na Dětské dopravní hřiště v Jilmo-
vé ulici Mikuláš. Zapisovat do Svaté knihy a přinášet dárky lze od 8 do 15 hodin. 
Přijďte si prohlédnout i vyzkoušet vánoční zvyky – krájení jablek, lití olova, pouš-
tění skořápek a pletení slaměných vánočních ozdob. Přichystáno bude i předvá-
noční občerstvení – svařák, klobásy, čaje, limo, pivo. n

Omezení provozu Úřadu městské 
části Praha 3
Ve středu 31. prosince budou na Úřadu městské části Praha 3 zrušeny z pro-
vozních důvodů úřední hodiny. V pátek 2. ledna pak bude z technických důvo-
dů uzavřen celý Úřad městské části Praha 3.

  Místo prodeje v období

*
nám. Jiřího z Poděbrad (u východu z metra 
do ulice Slavíkova) 5. 12. – 23. 12.

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

*
Vinohradská 138–140 (u křižovatky s ulicí 
Chrudimská – proti paláci Flora) 7. 12. – 23. 12.

  Vinohradská 151 (před palácem Flora) 5. 12. – 23. 12.

* Táboritská 23 (před hotelem Olšanka) 5. 12. – 23. 12.
doposud 

nepožádáno
Koněvova 112 (Ohrada, nároží s ulicí Jana 
Želivského – proti hotelu Vítkov)

  Místo prodeje v období

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

*
Jeseniova 93 (u křižovatky s ulicí Jana 
Želivského) 20. 12. – 23. 12.

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

  Koněvova 184 20. 12. – 23. 12.

dosud 
nepožádáno

Koněvova 250 (u křižovatky s ulicí Osiková – 
u prodejny Albert)  

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

*
nám. Jiřího z Poděbrad 6 (u křižovatky s ulicí 
Slavíkova) 19. 12. – 23. 12.

*
Koněvova 112 (Ohrada, nároží s ulicí Jana 
Želivského – proti hotelu Vítkov) 20. 12. – 23. 12.

* Perunova 19 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) 20. 12. – 23. 12.

* Táboritská 23 (před hotelem Olšanka) 20. 12. – 23. 12.

*
Vinohradská 136 (u křižovatky s ulicí Jičínská 
– proti paláci Flora) 20. 12. – 23. 12.

* V Jezerách 41 (u křižovatky s ulicí Koněvova) 20. 12. – 23. 12.

* Táboritská 16/24 20. 12. – 23. 12.

  Koněvova 1965/208 20. 12. – 23. 12.

Vánoční provoz mateřských škol
V období vánočních prázdnin od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 bude pře-
rušen provoz mateřských škol v MČ Praha 3 s kapacitou do 150 dětí, pokud po-
čet dětí klesne pod 15 přihlášených dětí, a v MŠ s kapacitou nad 150 dětí, pokud 
jejich počet klesne pod 10 % přihlášených dětí. n

Radnice uspořádá veřejnou 
debatu k projektu Viktoria Center
Na základě usnesení zastupitelstva třetí městské části ze 4. listopadu letoš-
ního roku uspořádá žižkovská radnice veřejné projednání záměru na výstav-
bu projektu Viktoria Center. Veřejná debata, která představí projekt plánovaný 
v lokalitě poblíž stadionu žižkovské Viktorky, se uskuteční v úterý 16. prosince 
od 17 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Prahy 3 na Havlíčkově 
náměstí 9.
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kultura

Modlitba za domov zaplnila chrám 
Nejsvětějšího Srdce Páně

Třetí městská část hostila v úte-
rý 28. října v pořadí už osmý roč-
ník ekumenické slavnosti Modlitba 
za domov. Slavnostní atmosféru si 
do kostela na náměstí Jiřího z Po-
děbrad přišly vychutnat stovky ná-
vštěvníků z celé metropole.

Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu připomněla letos 
na území hlavního města celá řada 
akcí. Jednou z nich byl i osmý roč-
ník slavnosti, kterou s partnery pod 
názvem Modlitba za rodinu při-
pravuje Ekumenická rada církví. 
Několikadenní duchovně-kulturní 
festival vyvrcholil v úterý 28. říj-
na slavnostním setkáním v kostele 

Nejsvětějšího Srdce Páně na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad.

V pořadí již osmý ročník ekume-
nické slavnosti nesl letos podtitul 
„Rodina mi dává křídla i kořeny“ 
a rodina byla proto také hlavním 
tématem komponovaného pořadu, 
který se odehrál v zaplněného chrá-
mové lodi vinohradského koste-
la. Vedle zajímavých hostů, jakými 
byla například zakladatelka mateř-
ských center Rut Kolínská nebo se-
nátor Libor Michálek, zazněl chrá-
movým prostorem také ojedinělý 
společný koncert Spirituál Kvintetu 
a souboru Musica Bohemica. Celý 
pořad, který moderovala Martina 
Kociánová a biskup Dušan Hejbal, 

byl pak prokládán modlitbami za 
rodinu a požehnání vlasti. Prahu 3 
na setkání reprezentovala starost-
ka městské části Vladislava Hujo-
vá a zástupkyně starostky Jaroslava 
Suková.

Osmý ročník ekumenických slav-
ností uzavřela 3. listopadu konfe-
rence pro odbornou veřejnost, která 
se uskutečnila v prostorách pražské-
ho arcibiskupství. Tématem sympo-
zia s názvem „Venkov fandí rodině“ 
byla diskuze o prorodinných aktivi-
tách, tvorbě strategií podporujících 
rodinu a komunitní život a podpo-
ra života rodin ve venkovském pro-
storu. n

-red-

Osmý ročník 
Modlitby za 
domov přilákal 
do kostela 
Nejsvětějšího 
Srdce Páně 
na náměstí 
Jiřího 
z Poděbrad 
i rodiny 
s malými 
dětmi

Tomáš Zmeškal představil 
v infocentru svoji poslední prózu

Dan Bárta & Illustratosphere slibují 
pravou jazzovou podívanou
Uplyne tomu rok, co Dan Bárta koncertoval se svou doprovodnou kapelou Illustratosphere před 
pražským obecenstvem. Dne 18. prosince odehraje po šestileté pauze koncert v Paláci Akropolis.

Kapela se představí v rok starém slo-
žení Dan Bárta – zpěv, Filip Je-
línek – trombón, Robert Balzar 
– kontrabas, Jiří Slavíček – bicí, 

Miroslav Chyška – kytary. Na kontě má čtyři 
řadové desky, z nichž ta poslední s názvem 
Maratonika je hudební kritikou ceněna nej-
víc. Jazzový feeling, minimalistické aranže, 
obrovský smysl pro detail je zjemněný po-
prockovou produkcí, kterou Dan Bárta & 
Illustratosphere umějí naživo podat co nej-
věrněji. Formace slibuje před koncertem ná-
vrat k dřevnímu zvuku, který kvintet umí 
prezentovat v akustickém provedení hravou 
a surovou formou.

Poznávacím znamením celého ansámblu je 
Dan Bárta, desetinásobný držitel Ceny Anděl 
v kategorii Zpěvák roku, který patří k výjimeč-
ným interpretům naší hudební scény. Je znám 
nejen jako sólový zpěvák, ale též jako jedineč-
ný performer v kapelách J.A.R. nebo Alice. Ve 
svém hlasovém projevu kombinuje rockové 
nasazení s jazzovou hravostí a poutavou réto-
rikou. V 90. letech proslul jako postava Jidáše 
ve fenomenálním Jesus Christ Superstar, který 
masově odstartoval popularitu muzikálů v Če-
chách. Se svým projektem Sexy Dancers, který 

byl postaven na stejné myšlence jako skupina 
J.A.R. příležitostného setkávání muzikantů, 
natočil hity Slim Jim nebo Some People. Kromě 

kapely Illustratosphere aktuálně koncertuje 
i s jazzově odvážným Robert Balzar Trio. n

-ham-

foto: Kamil Voděra / danbarta.cz

foto: Kamil Voděra / danbarta.cz

Spisovatel četl ze své knížky 
Sokrates na rovníku

Veřejné čtení spisovatele Tomáše 
Zmeškala, které se konalo 4. listo-
padu, přilákalo do Infocentra Pra-
hy 3 desítky lidí, kteří si mohli au-
tenticky vychutnat poslední prózu 
Sokrates na rovníku přímo pro-
střednictvím samotného autora.

Konžsko-český spisovatel si vybu-
doval svoje renomé především svým 
bestselerem Milostný dopis klínovým 
písmem, za který získal hned několik 
literárních ocenění – Cenu Evropské 
unie za literaturu 2011, Cenu Josefa 
Škvoreckého 2009 a nominaci na 
Magnesia Litera 2009.

V Infocentru Prahy 3 představil 
Zmeškal svoji poslední prózu Sokra-
tes na rovníku, v níž detailně zma-
poval hledání svého otce, kterého 
nikdy předtím neviděl. Deníková 
próza zaujala nejen osobitým vy-
právěním, ale nabídla i zodpověze-
ní řady otázek na problematickou si-
tuaci Konga, kam se autor vypravil, 
aby se setkal se svým otcem.

Veřejného čtení se zúčastnil 
i chillský spisovatel Jorg Zuňiga 
Pavlov, jenž přečetl úryvek ze své 
povídkové knihy Stěhování a jiné 
po(c)hyby. n

-ham-

Desetinásobný držitel Ceny Anděl v Kategorii 
Zpěvák roku Dan Bárta
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kultura

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

 3. st 19.30 M. Sedlák – violon-
cello, L. Klánský – klavír 
(J. Brahms a další)

 4. čt 19.30 Š. Heřmánková – 
soprán, M. Laštovka – trub-
ka, flétna, F. Šťastný – var-
hany, A. Strejček – umělecký 
přednes (Na vánoce, dlouhé 
noce)

 7. ne 16.00 Štědrej večer nastal
 9. út 19.30 Pražské kytarové 

kvarteto (M. A. Charpentier 
a další) 

11. čt 19.30 Vánoce s Karmínou 
(Koledy z Čech, Moravy 
a staré Evropy)

12. pá 19.30 O. Lakota – trubka, 
S. Kiessling – varhany 
(A. Vivaldi a další)

13. so 19.30 Soubor historických 
nástrojů Rožmberská kapela 
(Puer natus est) 

14. ne 16.00 Musica Dolce Vita 
(Leonardo da Vinci a další)

15. po 19.30 Vánoční Setkání se 
souborem Musica Bohemica 

16. út 19.30 Michal Hromek 
Consort (Nejen adventní 
a vánoční hudba z Čech, 
Moravy, Británie i Francie)

18. čt 19.30 Brixiho akademický 
soubor, sbormistr Kamil 
Mandlík (A.-M. Kähärä 
a další)

19. pá 17.00 a 19.30 Štědrej ve-
čer nastal

20. so 15.00 I. Ženatý – housle, 
S. Bogunia – klavír (L. van 
Beethoven, A. Dvořák)

21. ne 17.00 a 19.30 Česká mše 
vánoční J. J. Ryby (Smíšený 
komorní sbor Pražští pěvci 
a sólisté)

22. po 18.00 Vánoce se souborem 
Linha Singers (Kantorská 
vánoční muzika)

VÝSTAVY
20. 11. – 19. 12. 2014
Jiří Bárta – Ordo Liearum 
cyklus obrazů z let 2012–2014 
(a trochu retra)… 

Junior klub,Kubelíkova 27, 
Praha 3, Palác Akropolis

 2. út 19.30 Vasilův rubáš
 5. pá 19.30 Hudba Praha
 6. so 15.00 Pohádkový Žižkov
 9. út 19.30 Traband, host 

Znouzectnost
11. čt 19.30 Už jsme doma a První 

hoře
15. po 19.30 Dirtmusic
17. st 19.30 Happy Aquarium, 

Cháska, Larika

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

Výstava 4.–31. 12.
Starožitnictví, obrazy 
(Miroslav Mařenec) 

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.

 2. út Němý Bobeš
 3. st České nebe (zadáno)
 4. čt Dobytí severního pólu
 7. ne Vražda v salonním coupé  
 9. út Švestka (zadáno)
10. st České nebe (zadáno)
11. čt Blaník
14. ne 16.00 a 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký
16. út Lijavec
17. st Švestka
18. čt Cimrman v říši hudby
21. ne 16.00 a 19.00 České nebe

Hosté ŽDJC
 1. po W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpióna (Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram)

 5. pá G. Montero: Frida K. 
(3D company)

 6. so 16.00 Předvánoční hemžení 
aneb žižkovský životabudič 

 6. so K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky 
(Divadlo Aqualung)

 8. po N. Brixi: Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku (Divadlo Aqua-
lung) – KMD od 15.00 

12. pá J. Werich: Až opadá listí 
z dubu (Divadlo Aqualung)

13. so A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

15. po N. Simon: Drobečky z per-
níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

19. pá G. Montero: Frida K. 
(3D company)

20. so Podle románu J. Verna: Vy-
nález zkázy new generation 

28. ne R. Vencl, M. Doleželová: 
Když se zhasne (3D company)

29. po M. Uhde, M. Štědroň: Balada 
pro banditu (Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram)

30. út The Stand In 
(Cimrman English Studio)

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

Rezervace vstupenek na www.kinoaero.
cz a každý všední den po–pá 10–17 na 
tel. čísle: 608 330 088, on-line na www.

kinoaero.cz. Pro uživatele chytrých 
telefonů je zdarma ke stažení aplikace 
s aktuálním programem KINOKLUB.

Kino Aero doporučuje 
z prosincového programu: 

 1. po 20.45 Filmjukebox | Dějiny 
násilí

 2. út 20.00 Hledání Vivian Maier – 
slavnostní premiéra

 4. čt 20.30 Lékaři bez hranic | 
Směr: Válečná zóna

 9. út 20.45 National Theatre Live: 
John

11. čt 17.00 Banff Mountain Film 
2014

13. so 17.45 MET: Live in HD | 
Mistři pěvci norimberští

16. út 20.30 Few Days
17. st 20.30 Aero Naslepo
24. st 21.30 Ježuch v Aeru
31. st Silvestr v Aeru

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 2. Get On Up – Příběh Jamese 

Browna
 9. Interstellar
16. Pohádkář
23. Hledání Vivian Maier
30. Serena

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.
Aktuální program na www.kinoaero.cz. 

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

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

Výstava ve foyeru:
1. 12. 2014 – 4. 1. 2015
TO BYL TEDY RACHOT
… foto Barka Fabiánová

 1. po 20.00 Tichá opera 
– STABAT MATER (dVA)

 3. st  19.30 Kadebostany, Katarzia
 7. ne 20.00 Tros sketos (dVA)
 8. po 20.00 7 pádů Honzy Dědka 

(dVA)
10. st 19.30 Andělská Zuzana – 

Neřež, Filip M., duo eFeM 
a zpěvačky Marie 
Rottrová, Ewa Farná 
a Katka Koščová

12. pá 19.30 Other Music: The Exci-
tements

13. so 19.30 Priessnitz

14. ne 19.00 Planet Connection: 
I Heart Sharks

16. út 19.30 Žižkov Blues 2014 – 
SUPERGUITARS

18. čt 19.30 Dan Bárta & 
Illustrathosphere 

19. pá 19.30 Atari Terror – 10 let
20. so 19.00 Nadílka snů: Adrian 

T. Bell & The Sleeper Agents, 
Holden Caulfield, Metrono-
me Blues

21. ne 18.30 Tři sestry
22. po 18.30 Tři sestry
25. čt 19.30 Devils Autumn 
26. pá 19.30 Kicking Me Softly 

– 10. ročník 
29. po 19.30 Velvet Underground 

Revival Band
31. st 19.30 Silvestr v Paláci 

Akropolis

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

11. čt 17.00 vernisáž výstavy Aleny 
Jančové v Korunní 119

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 4. čt 19.00 Sýkorovo kvarteto
 6. so 19.00 Nevidim + poskokani 

Lask Luma
7. ne 19.00 Barové mouchy v roz-

šířené Vánoční sestavě
11. čt Lucky Nero, výtěžek kon-

certu na školné Standy 
z Kargyaku

13. so. 14.30 Adventní stezka pro 
děti, 19.30 Karel Gott revi-
val show

14. ne 19.00 The Plastic People 
Of The Universe

18. čt 20.00 Václav Koubek 
vánoční

20. so  Vánoční odpoledne
 14.30 Vánoční trh na zahradě 

– harmonika, koledy a svářo, 
 15.00 Václav Strasser 

a bubliny
 16.00 O perníkové chaloup-

ce – divadlo Schubert, 
 19.00 ECHT
21. ne 19.00 Vánoční besídka 

s undergroundovým překva-
pením

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

 4. čt 20.00 H. Strejčková: 
Amortale (premiéra)

 5. pá 17.00 M. Eliášová: Svět z pa-
píru + Mikulášská nadílka

 6. so 18.00 Předvánoční vystou-
pení FS Šarvanci a hostů

 7. ne 20.00 Večer tance s TD Bílá 
Velryba

 9. út 9.00 + 11:00 Batocu/M. 
Rebcová: Africká vesnice

10. st 20.00 L. Qaša Kvasnicová/
IF: 5 elements

11. čt 20.00 Tantehorse/M. Čecho-
vá & A. Miltnerová: Faith

12. pá 20.00 M. Dvořák/ProART 
Company a 10 mezinárod-
ních choreografů: Motion 
Scores

14. ne 20.00 Taneční soubor Prima-
vera: Toužím po tichém dešti

15. po 19.30 M. Knor: Knorektně
16. út + 17. st 20.00 Lety – 1942
18. čt 15.00 Pražský komorní balet/

Hana Polanská Turečková: 
Kdo je na světě nejmocnější? 

18. čt 19.00 Pražský komorní balet: 
3 české kvartety

19. pá 20.00 M. Dvořák/Tanzkom-
panie bo komplex: Ano-
ther JAN

V Atriu jsou vystaveny skleněné 
objekty v obrazové podobě 
Pod názvem Ordo Liearum je ve 
výstavní síni Atria k vidění výstava 
Jiřího Bárty, která převedla do ba-
revného světa třpyt podlomených 
pásků tabulového skla.

Jak funguje propojení výtvarného 
umění, architektury a abstrakta, uka-
zuje realizovaná expozice v Atriu. 
Cyklus obrazů nezapře moderní po-
jetí. Třpytivé personifikace promlou-
vají novou formou, v níž se skleněné 
tabulové sklo stalo jejím východis-
kem, které Bárta společně s Vladi-
mírem Jelínkem uplatňovali v minu-
losti již v architektuře. Rozptýlené 

plochy i podmanivé detaily nabízejí 
novou interpretaci transformace vi-
zuálních podob. Výstava bude k vi-
dění do 19. prosince. n

-ham-

Rybova mše vánoční zazní v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně
Již tradičně se vrací do jedinečného 
prostoru kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně na Vinohradech Česká mše 
vánoční J. J. Ryby, jež se s oblibou 
hrává kolem Štědrého dne. Ve zmíně-
ném kostele proběhnou dva koncerty 
této slavné mše, a to 19. 12. od 19.30 

a 25. 12. od 16 hodin za dobrovolné 
vstupné, pod vedením Václava Reven-
dy. Pojďte se spolu s námi zastavit ve 
vánočním shonu a vychutnat si tuto mi-
mořádnou skladbu v umělecky doko-
nalém prostoru, který se ne náhodou 
stal národní kulturní památkou. n
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rozhovor

„Lidi jsou tady zvyklí furt nadávat, pořád 
ještě nemají měřítko,“ říká Dan Bárta
Jeden z nejvýznamnějších zpěváků porevoluční éry se vrací po dlouhé době koncertovat do Paláce 
Akropolis, kde zazpívá 18. prosince se svou skupinou Illustratosphere. Dan Bárta, relativně no-
vopečený obyvatel Prahy 3, se projevil jako vtipný společník, který si nebere servítky. 

Čím bude vystoupení Illustratos-
phery zajímavé?

Koncert se v Akráči koná asi po 
šesti letech, hlavně ale budeme hrát 
v kvintetu, čili v rok staré aktuální 
sestavě. Myslím, že naposledy jsme 
tam křtili desku v roce 2008. Když 
všecko dobře dopadne, dojde na 
věci, které jsme naživo dosud nehrá-
li. A když to dopadne hůř, rozhod-
ně uslyší lidi věci, které jsme hrá-
li už dřív, ale takhle dobře ještě ne 
(smích). Mně se tam hrávalo vždyc-
ky dobře. Vracíme se zase k dřevním 
kořenům...

Co máš na mysli těmi dřevními 
kořeny?

Projev kvintetu je syrovější víc 
než předtím. Jsou to ale parametry, 
co se těžko vysvětlujou.

Budeš se soustředit i na jiné 
skladby, než co hraješ s  kapelou 
Illu stratosphera?

Je pravda, že občas zahrajeme 
něco od Alice, Sexy Dancers nebo 
i J.A.R. nebo nějaké covery. Co 
ale přesně zahrajeme, teď nevím. 
Až pomine kocovina po výročním 
koncertu J.A.R. (konal se 17. 11. – 
pozn. red.) a dáme si trochu džu-
su, začneme uvažovat, jestli nepři-
zveme na pódium třeba dva Němce 
s  trumpetama. 

J.A.R. slaví 25 let od svého vzni-
ku. Vzpomeneš si, kdy jsi s nimi po-
prvé zpíval naživo?

Myslím, že to bylo v roce 1992 
v Rock Café. A když jsme uděla-
li Elephanta, předskakovali jsme jí 
s Alicí v Edenu v 94‘. Jinak J.A.R. 
založili Roman Holý, Ota Klempíř 
a Michael Viktořík někde na diskoš-
ce U Holubů 17. listopadu 1989. Tak-
že vpravdě revoluční skupina.

Uplynulo čtvrtstoletí od revolu-
ce. Má to pro tebe nějaký význam?

Pominu-li banality typu, že ten 
čas letí, tak si myslím, že za těch pět-
advacet let se ta naše země udržela 
v módu slušného, svobodného a re-
lativně demokratického státu. Člo-
věk může remcat, remcat, remcat, 
ale jsou to jen drobnosti. V kom-
plexu porevolučních systémových 
změn socbloku Česká republika tre-
fila důlek i s bonusem. Co jsem viděl 
například Bulharsko, Arménii, Ma-
ďarsko, Rusko, tak tam se mi zdál 
ten chlebík o několik stupňů tvrdší. 

Zdá se tedy, že ještě nedávná 
vlna skepticismu z porevolučního 
vývoje podle tebe pominula?

Asi jsou Češi holt takoví. Čech by 
nadával, i kdyby byl naložený v hor-
ké bublinkové vaně; chtěl by lep-
ší bublinky nebo se rovnou vyválet 

v sektu, co se k tomu popíjí. Lidi 
jsou tady zvyklí furt nadávat, proto-
že nemají žádné měřítko. Kdyby mě 
někdo teleportem přenesl, co já vím, 
do Bangladéše, a tam bych musel 
dobývat svůj chlebíček i zábavičku, 
asi bych se rád vrátil do svého byto-
vého jádra a křepčil radostný tanec 
nad teplou vodou a kanalizací.

Hodně jsi cestoval. Vidíš vel-
ký rozdíl mezi naturelem Čechů 
a ostatních národností?

Lidi se propojují spíš jako jednot-
livci, mám za to. Co se týká naturelů 
jiných národů, můžu nějaké genero-
vat akorát z literatury... Já osobně 
nejsem toho názoru, že existujou ná-
rodní povahy. Jakés takés vyplýva-
jí z kultur, převládajících diskurzů 
a úzů a tak. Je pravda, že Švédi jsou 
o trochu blonďatější než Portugal-
ci, například, ale zatěžko mi tvrdit, 
že jsou Švédi veselejší a Portugalci 
zá dumčivější, například...  jestli se 
veze s blonďatostí i nějaký povaho-
rys...  Společností, to jo, těch jsem 
viděl hodně a jsem si jistý, že ta naše 
patří mezi ty nejbohatší, nejdemo-
kratičtější a nejsvobodnější na světě. 
Zatím, taváryšč...

Překvapilo mě, že jsi veřejně ni-
jak nekomentoval hulvátství z Hra-
du, když jsi otevřeně podporoval 
Karla Schwarzenberga v prezident-
ské kampani.

Hulvátství sem, hulvátství tam... 
Jak to bylo nespontánní, připrave-
né... Děs. Četl jsem jedno vyjádření, 
které mi přijde nejpřesnější, že šlo 
jen o mazané odvádění pozornos-
ti, aby Zeman zakryl skutečnost, že 
kolaboruje s komunisty a autoritář-
skými režimy a dělá hloupé zahra-
ničně-politické kroky. Starci, myslím 
ty svobodné, úctyhodné a nezávis-
lé, kteří, jaksi už bez budoucnosti 
a vazeb, mohou plácat, co jim slina 
na jazyk donese, už v antice nasta-
vovali zrcadlo a vyvažovali názoro-
vé pole. Společnost tohle plácání 
svým způsobem vnímala jako jejich 
funkci. Jenže plácat tvrdě, svobod-
ně a bezskrupulózně k věci a použí-
vat JAKOBY jasné a hrubé názory, 
ve skutečnosti ovšem manipulativní 
rétoriku k upevnění své moci a za-
krytí vlastních přehmatů, to je veliký 
rozdíl. Dva naši nejmocnější starci, 
pánové Zeman a Klaus, jsou tohoto 
drobného, ale podstatného rozdílu 
pěkným příkladem...

Pojďme k muzice. Bereš hudeb-
ní inspirace i odněkud zvenčí?

Co se týká lidové hudby jiných 
zemí, kromě Balkánu a Blízkého vý-
chodu, kde je to trochu nakřivený, 
je každá cizí lidová struktura doce-
la uchopitelná. Do umělé hudby, co 
děláme, dáváme sem tam citace a re-
miniscence, ale žádné „etno“ se ne-
koná. Pro mě není příliš inspirativní 
ani ta změna kulis. Spíš, že vypadnu 

z nějakého kontextu, mě uvolní. 
Když nerozumím jazyku, jsem cizi-
nec mimo hierarchii, jen dávám po-
zor na běžnosti. A tahle tichá svobo-
da je pro mě důležitá, mám víc času 
na svoje myšlenky.

Hodně mě zaujala poslední 
deska s Robert Balzar Trio, kde 
jste po svém předělali skladby od 
The Police, Björk nebo AC/DC. 
Co třeba natočit něco s českým 
repertoárem?

Pár písní si tu a tam zazpívám 
a hledám si klidně další, nespěchám. 
Až jich bude okolo patnácti jasných, 
uvidíme. S Robert Balzar Triem pře-
mýšlíme o tom udělat průřez tvor-
bou Yes. Láká nás z těch bombastic-
kých aranží rozebrat skladby až na 
dřeň, najít v nich tu první písničku. 
A zahrát je hezky, v malé partě... 

Roman Holý založil projekt Ne-
ruda jako poctu českému under-
groundu. Jaký je tvůj vztah k Plas-
tikům nebo Pražskému výběru? 
Proč nepředělat zrovna jejich 
skladby?

To spíš Stromboli... Pokud pla-
tí, že dílo má mít primárně něja-
ký obsah a formu a že jejich součin 
musí být co nejvyšší, tak ok. Under-
ground měl v temné totalitě svůj 
hluboký obsah postavený na odvaze 
a vzdoru, ale co se týče hudby jako 
pravidelné struktury, je to pro mě, 
přiznávám, za hranicí toho, co já 
za hudbu můžu vůbec považovat – 
mám na mysli intonaci, rytmus, ne-
jen přednes atd. Povrchně řečeno, 
mám raději umění krásné a, dejme 
tomu, užité než „jen“ angažované, 
v tom to je. Chápu Plastiky jako vý-
sostně angažované a odvážné umě-
ní, a to mě na nich baví. Výběr jsme 
teď nedávno s Romanem posloucha-
li a říkali jsme si, jak je to jazzroc-
kově zběsilé, poťouchlé a dobové. 
Ale hrají a skládají a aranžují, muse-
jí zjednodušovat, něco tvrdí a já je 
v mládí žral...

Vystupuješ taky s rockovou Ali-
cí. Jak se tyto odlišné světy v tobě 
prolínají?

Poslední náš koncert v Brně byl 
super! Písničky Alice se dají stejně 
dobře zahrát Illustratospherou a šlo 
by to i naopak. Tam by se ukázalo, 
že jsem jen z hrubých tahů přešel na 
jemné, jinak čárám v podstatě totéž. 
A pochopitelně zvuk a barevnost. 
Spoluhráči zásadně. Věk. Žánry... 
Bůhví, jestli vůbec existují. 

Co všechno čeká Dana Bártu po 
novém roce?

Bude určitě nová deska J.A.R., ta 
je už skoro hotová. Bude nové trio 
i Illustratosphera. Ale jestli to bude 
rok 2015 nebo 2016, ještě nevím. 
U posledních dvou zmiňovaných je 
teprve zoráno, uvidíme, jak to pů-
jde. Většinou totiž platí, že na pod-
zim a na jaře koncertujeme, v zimě 
a v létě se poflakujeme (smích). n

Martin Hošna

Dan Bárta
(nar. 1969)
původně vystudovaný rentge-
nologický laborant je držitelem 
deseti hudebních Cen Anděl 
v kategorii mužský zpěv. V de-
vadesátých letech proslul coby 
Jidáš v muzikálu Jesus Christ 
Superstar. Je zpěvákem fun-
krockové kapely J.A.R., uznání 
si vysloužil s projekty Alice, Sexy 
Dancers nebo skladbou On My 
Head ze soundtracku k filmu 
Snowboarďáci. Aktuálně zpívá 
s kapelou Illustratosphere a Ro-
bert Balzar Trio. Známý je i svojí 
rolí vodníka z filmové Kytice.

Čech by 
nadával, 
i kdyby byl 
naložený v horké 
bublinkové vaně

foto: Kamil Voděra / danbarta.cz



14

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | PROSINEC 2014

kultura

Příběhy zvonů zazněly v duchu romantismu
Komponovaný večer plný magického vy-
právění představil příběhy zvonů, v nichž 
to romantismem jen hýřilo. Mordy, popravy 
i lidové zázraky v podání hereckých legend 
přilákaly do Infocentra Prahy 3 dne 22. října 
desítky natěšených posluchačů.

Osobité vyprávění legendárního herce Josefa 
Somra a herečky, spisovatelky a moderátorky 
Táni Fischerové přilákalo dne 23. října do In-
formačního centra Praha 3 desítky návštěv-
níků, kteří si nenechali ujít poutavé příběhy 
plné romantických příběhů.

Knížka Petry Jungmannové, z níž herec-
ká dvojice četla za zvuků zvonů doplněných 
o krátké záběry starobylých zvonic, nabídla li-
dové zkazky přetavené do moderního součas-
ného jazyka. Zapomenuté kostelíky pohřbené 
uprostřed divokých lesů tak ožily audiovizuál-
ní formou, která v infocentru v blízkosti kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně měla podmanivě 
tajemnou atmosféru.

Další pestré vystoupení náleželo v dru-
hé půli večera režisérce a publicistce Olze 
Struskové a čestnému hostovi Petru Rudolfu 

Manouškovi, který se s přítomnými podělil 
o humorné příběhy ze své zvonařské profese. 
Nechyběly ani detaily o zvonech umístěných 
na Žižkově a Vinohradech, leckdy stejně sta-
rých jako samotné tyto čtvrti.

Příjemná dramaturgie a zábavné vystoupe-
ní ukázaly, že autorskou formou se dá historie 
podat zcela jinak, než nabízejí ryze mediální 
či formativní postupy. n

-ham-

Národní památník na Vítkově pořádá 
výstavu o osudu odsunutých Němců
Do 5. ledna 2015 je v prostorách Národního památníku na Vítkově k vidění putovní výstava s ná-
zvem Pomalu začalo být zase dobře, která vypravuje o osudu vyhnaných sudetských Němců. 

Jak postihnul nedobrovolný od-
chod české a moravské Něm-
ce, kteří museli opustit svoje 
domovy a odejít do Rakouska, 

o tom pojednává výstava s podtitu-
lem „Vyhnanci vyprávějí o nuceném 
odchodu, příchodu a životě v nové 
domovině“. Expozice se odlišuje od 
jiných výstav hlavně tím, že nabízí 
pohled na problematiku nuceného 
odsunu z jiné perspektivy. „Většinou 
se mluví o tom, jak se zachovali Češi 

k Němcům, ale málo se ví, jak se odsunu-
tým vedlo v jejich nových domovech, kte-
ré našli v Rakousku a Německu,“ uvedl 
kurátor výstavy Niklas Perzi. 

Na pozadí 35 životních příběhů, 
jež jsou prezentovány formou auten-
tických nahrávek, osobních předmě-
tů nebo průvodních textů, si tak ná-
vštěvník může udělat ucelený obraz 
o odsunu českých Němců, kteří pro-
žívali svoje nejtěžší chvíle v pováleč-
né atmosféře po roce 1945. 

Výstava se koná ve spolupráci s Ra-
kouským velvyslanectvím, Rakous-
kým kulturním fórem v Praze a spo-
lečností Antikomplex z. s. Národní 
muzeum tak zahájilo cyklus výstav, 
které se budou věnovat opomíjeným 
událostem a osobnostem z jiného 
úhlu pohledu. Do budoucna plánu-
je maďarskou výstavu o Trianonské 
mírové dohodě, rozdělení Těšínska 
nebo expozici se zaměřením na otáz-
ku Slovenského státu. n

Mikuláš dorazí 
i do divadla Ponec
Do předvánočních akcí se zapojí i taneční di-
vadlo Ponec. V pátek 5. prosince od 17 hodin 
uvede speciální představení pro děti nazva-
né Svět z papíru.

Interaktivní vystoupení pro čtyři tanečníky 
a jednoho hudebníka se inspirovalo vším, co 
v dnešní době připomíná papír.

„Papír může zestárnout, získá vrásky jako 
starý člověk, nikdy už nebude tak rovný a tak 
hladký, jako když byl nový, ale nemusí tím ztra-
tit nic ze své paměti ani nic z informací a příbě-
hů, které na něm byly napsány a které mu byly 
vtisknuty,“ vysvětlila z divadla Ponec Anna 
Kučerová.

Představení choreografky Mirky Eliášové 
určené pro dětské publikum ve věku 6–12 let 
pobaví taneční show, v níž papír, jenž ztěles-
ňuje ať už strohé povinnosti nebo proměnli-
vé paměti každého člověka, hraje hlavní roli. 
A co víc. V závěru přijde i Mikuláš, který rozdá 
dětem malé dárky. n

-ham-

Magické 
příběhy 
vyprávěli Táňa 
Fischerová 
a Josef Somr

Ucelený obraz o odsunu českých Němců pomáhá vytvářet návštěvníkům 
35 konkrétních životních příběhů

Výstava se koná ve spolupráci s Rakouským velvyslanectvím, Rakouským kulturním fórem v Praze a společností 
Antikomplex 

-ham-
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ze života Prahy 3

Žižkovský advent přinese zábavu 
pro děti i dospělé
Seriál akcí, které už tradičně pořádá v předvánočním čase pro širokou veřejnost městská část Pra-
ha 3, letos vypukne už ve čtvrtek 4. prosince a potrvá až do neděle 21. prosince. V pestrém kultur-
ním programu nechybí divadelní ani hudební vystoupení pro dospělé, na své si ale přijdou také 
nejmenší návštěvníci.

4. 12. LYRA DA CAMERA  v Betlémské kapli, 
adventní koncert, Prokopova 4 Praha 3, od 18 hod.
5.12.  Čertovsky popletený Mikuláš 
nám. Jiřího z Poděbrad, od 15 hod.
9.12. Adventní večer se spirituály Let´s Go! 
Kavárna Mezzoforte, Roháčova 26, od 17.30 hod.
11. 12. Adventní podvečer v Tapatanu 
čtení, vyprávění a zpívání s Emou a Bárou Srncovou,
Vlastimilem Harapesem a pěveckým sborem Cantarina 
Seifertova 563/35, od 17.30 hod.
12.12. Collegium 1704  
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od 20 hod.
13. 12. Adventní stezka národního bohatství 
8 kouzelných stanovišť, na kterých se děti seznámí  
s tradicemi a svátky v době Adventu, 13.30 hod. - 16 hod.,  
Hospoda u Vystřelenýho oka, U Božích bojovníku 606/3,  
navazuje koncert Karel Gott revival, show, od 19 hod. 
19.12. Čertovsky popletené Vánoce 
nám. Jiřího z Poděbrad, od 15 hod.
20.12. Živý betlém Divadla v Pytli… aneb 
Vánoční zvyky v pohádkové chaloupce 
nám. Jiřího z Poděbrad, od 17 hod.
21.12. Vánoční koncert na schodech Kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně 
nám. Jiřího  z  Poděbrad, od 15 hod. 

… a dárek navíc

Undergroundový Advent U Vystřelenýho oka na závěr 
Roku české hudby
30. 11. KUSH - jam ob session, od 19. hod., 
7. 12. BAROVÉ MOUCHY v rozšířené Vánoční sestavě, od 19. hod., 
14. 12. THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, od 19. hod., 
21. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA s undergroundovým překvapením, od 19. hod.
Hospoda U vystřelenýho oka bude všechny Adventní neděle 
otevřena od 17. hod.

6. 12. se na Vás těší při  „Žižkovském hemžení“ 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. 
Předvánoční setkání spojené s prodejem 
výtvarných prací, designových dárků a módních 
doplňků od 16 hod.  a v 19 hod. zakončené 
představením Divadla Aqualung  „Válka s mloky“.

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

Letošní advent v třetí městské části zahá-
jí ve čtvrtek 4. prosince koncert souboru 
Lyra Da Camera, který vystoupí v Betlém-
ské kapli v Prokopově ulici s předvánoč-

ně laděným programem. Na hudební dárek hned 
následující den naváže Čertovsky popletený Miku-
láš, který bude rozdávat dobrou náladu na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. V sobotu 6. prosince pak v Žiž-
kovském divadle Járy Cimrmana vypukne Žižkov-
ské hemžení spojené s prodejem výtvarných prací, 
designových dárků a módních doplňků, které vyvr-
cholí představením divadla Aqualung Válka s mloky.

Milovníci amerických spirituálů mohou v úterý 
9. prosince vyrazit na adventní večer v kavárně Mez-
zoforte v Roháčově ulici, kde své umění předvede 
mezinárodní vokální skupina Let´s Go! Ve čtvrtek 
11. prosince pak do Tapatanu v Seifertově ulici dora-
zí Ema a Bára Srncovy, které tu spolu s Vlastimilem 
Harapesem a pěveckým sborem Cantarina odstartu-
jí podvečer plný čtení, vyprávění a zpívání. Prosto-
ry kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad rozezní v pátek 12. prosince koncert 
orchestru Collegium 1704, který se věnuje poučené 
interpretaci staré hudby na historické nástroje. An-
sámbl pod vedením dirigenta Václava Lukse uvede 
skladby G. F. Händela, A. Lottiho a J. D. Zelenky. 

Netradiční undergroundový advent letos pro-
běhne v hospodě U Vystřelenýho oka, kde v nedě-
li 14. prosince vystoupí The Plastic People Of The 
Universe a o týden později 21. prosince proběhne 
vánoční besídka s undergroundovým překvapením. 
V Oku ale tradičně pamatují také na děti, které mů-
žou v sobotu 13. prosince od hospůdky vyrazit na 
adventní stezku národního bohatství, kde se zábav-
nou formou seznámí s tradicemi adventních svátků. 

Převážně dětem budou určeny také Čertovsky 
popletené Vánoce, které jsou plánovány na pátek 
19. prosince na náměstí Jiřího z Poděbrad. O den 
později na tomtéž místě vyroste živý betlém Diva-
dla v Pytli, který v pohádkové chaloupce předvede 
vánoční zvyky a tradice. Šňůru adventních akcí pak 
uzavře v neděli 21. prosince vánoční koncert na scho-
dech kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

Všechny adventní akce pořádá městská část Pra-
ha 3 ve spolupráci se svými příspěvkovými organiza-
cemi, a vstup na ně je proto zdarma. n

-red-

Vánoce 
na farmářském tržišti
Farmatrhy na náměstí Jiřího z Poděbrad budou 
v prosinci kromě středy, čtvrtku, pátku a soboty 
otevřeny také o všech třech adventních nedělích 
7., 14., a 21. 12., a to vždy od 11.00 do 18.00 ho-
din. Návštěvníci si tu budou moci nakoupit nejen 
kvalitní potraviny na vánoční stůl, ale také krásné 
vánoční dárky pro své blízké. Šperky, šály, čepice, 
knížky a další poklady od českých tvůrců. 

V sobotu i v neděli budou navíc probíhat vý-
tvarné dílny s vánoční tematikou a živá hudební 
produkce. V týdnu od 22. do 28. 12. bude tržiš-
tě uzavřeno a Silvestr se tu bude tradičně slavit 
31.  12. od 8.00 do 18.00 hodin.  

Aktuální informace a program najdete na www.
farmarsketrziste.cz a www.facebook.com/ftpraha.
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Nové zkušenosti přináší 
program klubu Beztíže
Narození, maturita, svatba jsou příklady přechodových ritu-
álů, které s sebou nesou přerod člověka z jednoho vývojového 
období do druhého. Nejen na přechodových rituálech zaklá-
dá Beztíže svůj program preventivně výjezdových akcí. Další 
z nich je naplánována na druhý prosincový víkend.

Tentokrát se děti vydají na 
zážitkový víkend, který je 
naplánován na 12. prosin-
ce do Jiřetína pod Jedlo-

vou v Lužických horách. O akci je 
velký zájem, což dokládá, že kapa-
cita zájezdu, která je 12 dětí ve věku 
8 až 16 let, byla naplněna během tří 
dnů. Program vychází ze zážitkové 
pedagogiky, tj. učení se skrze silný 
negativní nebo pozitivní, individuál-
ní či skupinový, reflektovaný zážitek.

„Některé děti nikdy nebyly na ho-
rách, takže už to pro ně bude obrovský 
zážitek,“ nastiňuje garant akce David 
Odstrčil. „Víkendový pobyt není pouze 

obyčejný výlet, kdy pár vedoucích vyveze 
skupinku dětí z města, ale vzniká prostor 
pro intenzivní skupinovou a individuál-
ní práci,“ dodává Odstrčil.

První výzvou pro účastníky akce 
je již samotný výjezd. Mnozí z ak-
térů se vydají mimo Prahu poprvé. 
Dále jsou před mladé lidi po celou 
dobu stavěny výzvy, které je třeba 
překonat. Třeba při situační zážit-
kové hře Evakuace, kdy se dětem 
vysvětlí, že v nedaleké chemičce do-
šlo k výbuchu. Všichni si musí sbalit 
věci potřebné k přežití, tzv. evakuač-
ní zavazadlo a vyrazí na celodenní 
výlet. Věci, které si sbalili, jim musí 

stačit na celý den. Program, který 
probíhá pod názvem Kluby pro Žiž-
kov již šestým rokem, je inspirován 
také americkým psychologem Bre-
tem Stephensonem, který se více než 
dvacet let zabývá vysoce rizikovou 
mládeží v USA. Naposledy navštívil 
ČR v září 2014, kdy vedl týdenní se-
bezkušenostní kurz The Hero´s jour-
ney, jehož se účastnili také dva pra-
covníci Beztíže. n

neziskový sektor

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

 5. pá 16.30–18.00 Bezpečně ve 
městě aneb Opatrnosti není 
nazbyt – o zdravotních rizi-
cích číhajících na malé děti, 
rezervace nutná, Jolana tel.: 
603 416 724

 7. ne 9.00–12.00 Sportovní dopo-
ledne pro ženy – rezervace 
nutná, Markéta: 774 416 744

 8. po 11.00–12.30 Sourozenecká 
rivalita aneb Komunikace 
v rodině – rezervace nutná, 
Jolana tel.: 603 416 724

 9. út 15.00 Koncert žáků hu-
debních kurzů Nové Trojky 
s hosty

11. čt 16.30–17.30 Kyberšikana 
aneb Může se to týkat i vás – 
rezervace nutná, Jolana tel.: 
603 416 724

12. pá 18.00 – so 13. 12. 10.00 
Pyžámkový večírek – hlídání 
dětí se zábavným progra-

mem, rezervace Jolana tel.: 
603 416 724

13. so Den pro pěstounské a soci-
álně znevýhodněné rodiny

14. ne 17.30  Dvacátá Procházka 
filmem, tentokrát pro děti 
– Cesta do fantazie (2001), 
režie: Hajao Mijazaki

19. pá 16.00 Vánoce pro trojkové 
děti aneb předvánoční zvěři-
nec v Nové trojce – vánoční 
dílny a tvoření, pohádka, 
rezervace nutná, Mirka tel.: 
777 327 207

Individuální poradenství a mediace
 2. út. 14.30–17.00 Výživová porad-

na pro děti i rodiče 
 8. po 10.00–11.00 Poradna v ob-

lasti osobnostního rozvoje 
11. čt 17.30–18.00  Jak na poruchy 

učení a chování
12. pá 9.30–11.30 Psychomotorický 

vývoj
16. út 16.00–17.00 Dvojčata v rodině
19. pá 9.30–11.30 Laktační poradna
Od pondělí 22. 12. je Nová Trojka 
uzavřena. Přejeme všem krásné 

Vánoce a těšíme se na Vás v novém 
roce v pondělí 5. 1. 2015.

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

 4. čt 10.00–18.00 Mikulášská 
nadílka – rezervace předem 
v RK Ulitka, pro rodiče s dět-
mi 2–6 let

10. st 16.00–18.00 Vánoční dílnička  
– pro děti a rodiče 

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

 2. út 17.00 – 20.00 Ryby z pedigu – 
přihlášky předem

 6. so 14.00–19.00 Mikulášův 
mejdan – pro děti 11–15 let

 7. ne 15.00–18.30 Adventní neděle 
s Mikulášem – vánoční dílny, 
divadlo s pohádkou, soutěž 
o nejukrutnějšího čerta a nej-
krásnějšího anděla a nadílka 

pro děti. Vstupenky je možné 
zakoupit předem v DDM 
Ulita.

17. st 19.30–22.00 Tady a teď: Im-
provizační večírek – Vánoční 
večírek s divadelní improvi-
zací.

Nabídka na jarní prázdniny – Jarní ly-
žařský tábor 21.–28. 2. 2015, Penzion 
Prajsko, Jablonec nad Jizerou. Více 
informací na www.ulita.cz.

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

 9. út 18.00–20.00 Jak poznat 
dobrou mateřskou školu

11. čt 18.00–21.30 Přijetí rodiče 
ve vás

14. ne 10.00–16.00 Vánoční tvoření 
s Martinou – dílna pro celou 
rodinu

14. ne 10.00–16.00 Nedělní herna 
15. ne Vánoční posezení v Paleč-

ku pro rodiny se sociálním 

znevýhodněním z Prahy 3
20. so Příměstská sobota pro děti 

v evidenci OSPOD
Herna je v prosinci otevřená 
po–čt 9–18, pá 13–18.

Paleček zavírá v pátek 19. 12. a těší 
se na Vás v pondělí 5. 1.

Duhové Klubíčko 
ZŠ nám. Jiřího z Pod ě- 
brad 7, 8 
tel.: 608 765 496, 
www.skola-jirak.cz

út 19.00 Pilátes ul. Chvalova
st 19.00 Jogová aktivní medita-

ce ZŠ J. z Poděbrad
sudá st a liché po 10.00 Pilátes s hlí-
dáním dětí

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

12.–4. Kluby pro Žižkov v Lužických 
horách – Chata u Svatého 
Jana, Jiřetín pod Jedlovou, 
pro děti 11–21 let

Na Krejcárku vyrostla nová 
komunitní zahrada
Příznivci městského pěstování si 
dali v sobotu 8. listopadu dosta-
veníčko v areálu DDM Ulita, aby 
tu slavnostně otevřeli první část 
nově upravené Komunitní zahra-
dy Krejcárek. Tu provozuje obecně 
prospěšná společnost My.Aktivity, 
která pro příchozí kromě prohlíd-
ky upravených záhonků připravila 
také bohatý kulturní program.

Vytvořit příjemný prostor pro oby-
vatele třetí městské části, který bude 
kromě pěstování zeleniny či byli-
nek sloužit také jako místo pro vzá-
jemné setkávání. Takové ambice má 
nově otevřená komunitní zahrada 
na Krejcárku, která byla 8. listopa-
du slavnostně uvedena do provozu.

„Samotná výstavba sice neprobíhala 
zrovna snadno,  ale díky nadstandard-
nímu přístupu všech zúčastněných se 
nám komunitní zahradu nakonec přece 
jen podařilo otevřít, i když nás ještě čeká 
spousta práce,“ uvedl Roman Roz-
broj z DDM Ulita s tím, že samotná 
slavnost je především poděkováním 
všem, kteří se na realizaci projektu 
podíleli.

Na projektu, který kromě měst-
ské části Praha 3 podpořily finanč-
ně především Nadace Via a Nadace 
Partnerství, se vedle profesionální 
zahradnické firmy podílela formou 
brigád také široká veřejnost. Prá-
vě díky zapojení dobrovolníků vy-
rostla na ploše necelých 2300 metrů 
čtverečních první část zahrady, kte-
rá na jaře příštího roku začne sloužit 
veřejnosti.

„Přišli jsme si prohlédnout záhonek 
na jarní sezónu, čerstvou zeleninu nebo 
bylinky bychom určitě užili a strávit ně-
jakou tu chvilku v příjemném prostře-
dí, které navíc sousedí s dětským hřištěm 
a nedalekým parkem, taky není k za-
hození,“ zhodnotila Jana Viktorová 
z Prahy 3, která na slavnost dorazila 
s celou rodinou. Zarezervovat si svůj 
záhonek přitom podle organizátorů 
akce můžou případní zájemci také 
v následujících měsících. n

-mpa-

foto: www.beztize.cz

Také letos se děti vydají s klubem Beztíže na zážitkový víkend na hory

Sdružení Buči zve na kurzy finanční 
gramotnosti
Občanské sdružení Buči podporu-
je romskou komunitu, ale i další so-
ciokulturně znevýhodněné osoby při 
hledání a udržení si trvalého zaměst-
nání prostřednictvím kvalifikačních 
a rekvalifikačních kurzů a dalších 
vzdělávacích programů. V prosin-
ci o. s. Buči pořádá i několik otevře-
ných akcí pro širokou veřejnost. 

„Začínáme dvoudenním programem, 
který bude věnován problematice fi-
nanční gramotnosti. Zájemci se zde do-
zvědí vše potřebné o finančních a pla-
tebních službách. Mimořádná pozornost 
bude věnována úvěrové gramotnosti, 
kdy podrobně vysvětlíme, co je potřeba 
vědět před využitím úvěru nebo půjčky, 

aby člověk nespadl do exekucí,“ přibli-
žuje předseda o. s. Buči Štěpán Ka-
vur. Kurzy finanční gramotnosti mo-
hou zájemci navštívit 8. a 9. prosince 
vždy od 15.00 do 18.00 hodin. 

Dále se pak ve čtvrtek 11. prosin-
ce od 14.00 do 18.00 hodin v sídle 
o. s. Buči uskuteční charitativní bur-
za oblečení. „Cílem akce je nabídnout 
oblečení a obutí od všech, kdo je již ne-
potřebují, jako dar sociálně potřebným,“ 
uzavírá Štěpán Kavur. n

-mot-

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

o. s. Buči
Koněvova 1162/86
e-mail: o.s.buci@seznam.cz
web: www.buci.euweb.cz

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

-red-
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PROGRAM NA PROSINEC

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940 
e-mail: senior@remedium.cz

16. út 14.00 předvánoční posezení se 
zpěvem koled, 16.00–19.00 
Bazar věcí nevšedních 

15. 12. – 4. 1. 2015 Klub uzavřen. 
Zápis do kurzů prvních 14 dní v pro-
sinci a pokračovat bude od 5. ledna 
2015 do naplnění kapacity – více infor-
mací v Klubu na www.vstupujte.cz.

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15, 
tel.: 272 743 666, 605 284 737 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Provoz po, út a čt 8.30–11.30 pro 
osobní konzultace (bez objednání), 
po, út a čt 12.30–15.30 pro telefonic-
ké dotazy.
Od 23.12. 2014 do 2. 1. 2015 je po-
radna uzavřena. Pravidelný provoz 
od 5. 1. 2015.

Bratrská jednota baptistů
Vinohradská 68

13. so 10.00 Vánoční dvoreček – dět-
ské putování vánočním příběhem, 
výrobky z chráněných dílen, výsta-
vy obrazů, koncert souboru Alla Bre-
ve, pěvecký soubor Rolnička, více na 
www.baptistepraha3.cz.

Komunitní centrum 
Armády spásy
Biskupcova 36
tel.: 773 770 220
www.armadaspasypraha.cz

otevřeno: po–pá 8.00–16.00
nabízí: Obědy za 55 Kč (nutno pře-
dem objednat), charitativní prodej pro 
potřebné 8.00–11.00 hodin, 13.00–
16.00 hodin

út 9.30 hod. setkání pěveckého sbo-
ru Radostné stáří 
čt 9.30 hod. kroužek ručních prací
18. čt 9.30 hod. Vánoční pásmo koled

Senior fitnes o. s. 
hotel Olšanka, Táboritská 23

st 9.00–10.00 cvičení, st 10.15–
11.30 a po 13.45–15.00 cvičení ve 
vodě, bazén Olšanka (H. Borčevská, 
tel.: 720 689 939)

TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812
čt 10.00–11.00 a po a st 19.00–
20.30 sebeobrana a jiu-jitsu 
(V. Mornštejn, tel.: 604 725 657)
Více na www.seniorfitnes.cz

Svaz diabetiků ČR

9. út vycházka Kinského sady – 
Národopisné muzeum Musai-
on, sraz 14.00 zast. tram. 6, 
9, 12 a 20 Švandovo divadlo

12. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou služ-
bou, Roháčova 26

Mikulášské taneční odpoledne
hotel Olšanka, Táboritská 23

9. út 14.00 k tanci i poslechu hraje 
Žižkovanka, vstup zdarma

Pomozte v zimě ptactvu, na jaře 
se vám odvděčí

Na zimu sice odlétá mnoho našich 
ptačích druhů do teplých krajů, ale 
spousta jich u nás zůstává a mno-
hé druhy dokonce na zimu přiléta-
jí. Za nepříznivého počasí, zejména 
za velkých mrazů a sněhové po-
krývky mohou mít problém sehnat 
potravu. V takovém případě může-
te pomoci i vy. 

„Nejlepším způsobem je přikrmování po-
mocí krmítka na stromě, podstavci či pa-
rapetu,“ říká David Zítek z Pražské 
zvířecí záchranky. „Na něj se pak může 
nasypat nejrůznější zrní, od lněného se-
mínka, máku či prosa, přes slunečnici 
a řepku. Možné je na něj umístit také 
lůj, nakrájené maso, mrkev nebo tva-
roh,“ dodává.  Zrní a semínka snad-
no seženete. Koupíte je i v Domě 
ochránců přírody v pražské Michli. 
Velmi vhodné je na krmítko umís-
tit také drcená jádra ořechů na-
příklad lískového nebo vlašského, 

v přírodě předem můžeme nasbírat 
i plody břečťanu, hlohu, rakytníku 
a jeřabiny.

Nedostatkem potravy trpí ve vel-
kých zimách všechny druhy ptá-
ků, kteří u nás zůstávají. Větší trab-
le s krutými mrazy však mají menší 
druhy pěvců, jako jsou sýkory či krá-
líčci. „U těch snadno dojde ke spotřebo-
vání velkého množství energie, což má 
za následek jejich neschopnost letu. Při 
nálezu takového vyčerpaného ptáčka je 
vždy nutné zavolat Pražskou zvířecí zá-
chranku na čísle 774 155 185 a my už se 
o ptačího pacienta postaráme,“ dopl-
ňuje David Zítek. 

Pražská zvířecí záchranka pomá-
há divokým zvířatům již od roku 
2009. Za tu dobu pomohla více než 
2000 zvířat. Stále se však potýká 
s finanční nejistotou. Jestli můžete, 
pomozte prosím. Bližší informace 
dostanete na info@csop.cz a na tele-
fonu 774 155 185. n

Festival integrace Slunce propojil 
svět hendikepovaných a zdravých
Jubilejní dvacátý ročník Festivalu integrace Slunce se od 10. do 14. listopa-
du konal v Paláci Akropolis. Kromě divadelních představení studentů se zde 
představil také žižkovský amatérský divadelní soubor Proměna a dopolední 
program zde již tradičně patřil dětem. Posláním festivalu je poskytnout pro-
stor k setkávání a odstraňování bariér mezi lidmi. 

Banskobystrické komunitní 
Divadlo z Pasáže přivezlo 
v české premiéře hru Dobrý 
člověk ze Sečuánu německé-

ho autora Bertolda Brechta a naplno 
rozehrálo úvahy o podstatě dobra 
v člověku nebo o Bohu jako garan-
tovi morálních forem.

Páteční večer patřil experiMentál-
nímu projektu Ze života hmyzu, který 
nastudovali studenti DAMU spolu 
se skupinou herců s mentálním zne-
výhodněním z Domova svaté rodiny.

Hlavně dětem byl určen dopole-
dní program složený z hudebních, 
tanečních a divadelních představení 
amatérských souborů z ústavů soci-
ální péče, školek i škol, a to i těch 
speciálních. K profesionálním vy-
stupujícím se v dopoledním progra-
mu řadí studenti JAMU, kteří přije-
li s pohádkou Zvědavé slůně určenou 
nejen neslyšícím dětem. n

Nový občanský zákoník – platnost 
„starých“ nájemních smluv
Na občanskou poradnu se v po-
sledních týdnech začali opakova-
ně obracet lidé, po nichž vyžaduje 
majitel bytu v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem podepsá-
ní nové nájemní smlouvy. Často se 
jedná o nájemníky, kteří opravdu 
nájemní smlouvu v písemné formě 
nemají, ale bydlí v bytě již léta na 
základě tzv. dekretu – tedy opráv-
nění k užívání bytu na dobu neur-
čitou, které bylo v minulosti nájem-
níkům vydáváno. Důvodem tohoto 
požadavku má být právě tento nový 
zákon.

Pravdou je, že nový občanský zá-
koník nic takového nestanoví. Roz-
hodně proto není nutné přistupovat 
na podpis nové nájemní smlouvy. To 
je potřeba pouze v případě, že kon-
čí nájem sjednaný na dobu určitou 
a obě strany mají zájem na dalším 
trvání nájmu a nechtějí prodlouže-
ní řešit formou dodatku ke smlouvě. 

Co se týče bydlení na základě 
„dekretu“, od 1. 1. 1995 musí být sice 
nájemní smlouva písemná, nicméně 
toto se nevztahuje na nájemní vzta-
hy uzavřené do 31. 12. 1994. Ani ná-
jemník bydlící na základě „dekretu“ 
(byť písemného, leč nesplňujícího 
náležitosti nájemní smlouvy) nebo 
ústní nájemní smlouvy, které vznik-
ly do tohoto data, tedy není povinen 
uzavírat novou nájemní smlouvu.

Jistě, může se stát, že některá ustano-
vení v nájemní smlouvě jsou v rozporu 

s novým občanským zákoníkem, na 
toto je však pamatováno v přechod-
ných ustanoveních. Ty upravují prá-
vě takové situace a říkají nám, co se 
se „starými“ smlouvami (nejen nájem-
ními) děje od 1.1. 2014. Konkrétně ná-
jemních vztahů se týká § 3074, který 
ve svém prvním odstavci říká:

„Nájem se řídí tímto zákonem ode 
dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzni-
ku nájmu došlo před tímto dnem; vznik 
nájmu, jakož i práva a povinnosti vznik-
lé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se však posuzují podle dosavad-
ních právních předpisů. To neplatí pro 
nájem movité věci ani pro pacht.“

Zjednodušeně řečeno to zname-
ná, že nájemní vztahy se automaticky 
řídí od 1.1. 2014 novým občanským 
zákoníkem, není kvůli tomu zapo-
třebí měnit smlouvu a dále, že vznik 
nájmu a práva a povinnosti vzniklé 
před tímto datem se řídí původními 
právními předpisy. Pokud tedy do 
31.12. 2013 někdo uzavřel platnou ná-
jemní smlouvu, platí tato i nadále, ač-
koliv se třeba novým občanským zá-
koníkem podmínky pro vznik platné 
nájemní smlouvy změnily a nyní by 
již k platnému vzniku nedošlo. 

V případě potřeby lze tuto pro-
blematiku konzultovat v naší občan-
ské poradně. n

Kristýna Krušinská a Petra Skuhrová
Občanská poradna REMEDIUM

Provoz Občanské poradny 
REMEDIUM je finančně 

podpořen MČ Praha 3.

Pohádku 
Čert a Káča 
sehrály děti 
ze ZŠ a MŠ 
Želešice

-mot-

Nedostatek 
potravy a zima 
trápí zejména 
menší druhy 
pěvců

-red-

foto: ČSOP
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ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

zajišťujeme veškeré druhy úklidových prací včetně 
vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 OBKLADAČSKÉ PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Prodáváme
a pronajímáme
nejvíce bytů a domů
v Praze 3



Přijmeme nové kolegyVolejte - 226 88 66 77
www.remaxace.czVinohradská 2396/184 Praha 3

7. patro

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

Štěpán Mollaywww.malirlakyrnik-praha.cz

www.rt-reality.cz

Ing. KATEŘINA ŠAUEROVÁ
731 125 515 

sauerova@rt-reality.cz 

KLIENT NAŠÍ BANKY 

KOUPÍ BYT NA PRAZE 3

PROSÍM NABÍDNĚTE

občané,přijďte nám říct, co si myslíte

Michaela MARKSOVÁ-TOMINOVÁ

Miroslav POCHE

ministryně práce a sociálních věcí

europoslanec

Irena ROPKOVÁ
zástupkyně starostky městské části Praha 3

Ivan HOLEČEK
zástupce starostky městské části Praha 3

Žižkovská radnice

Havlíčkovo náměstí 9

místnost č. 126

4. 12.
16:00

Inženýrský stavební dozor
při rekonstrukcích a novostavbách 

bytů a domů. 
Odborné zkoušky, bohaté 

zkušenosti, kladné reference.
autorizovaný inženýr Josef Malina 
602 319 376 tdi.malina@gmail.com

inzerat_ples 67x88_radnicni_noviny.indd   1 27.10.14   9:06

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK,  
Praha 2, Kladská 1 

 všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků, 
od 1. ročníku povinný německý jazyk  

 mezinárodní jazyková zkouška z němčiny  DSD 1  v 9. ročníku 
 moderní počítačové učebny, ve třídách počítače s internetem 
 vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ 
 školní družina pro 1. - 4. ročník 6:30 - 18:00 hodin 
 široká zahraniční spolupráce; 5 partnerských škol v EU 
 pravidelné výměnné pobyty žáků do německy a anglicky 

mluvících zemí, dle zájmu každoročně lyžařské kurzy od  
2. do 8. ročníku, sportovní pobyty, cyklistické kurzy 

 široká nabídka volnočasových aktivit, školní kapela 
 
Motto školy: „Nikdy nebudeme moci vychovávat a vzdělávat  
své dítě nebo děti znovu. Nikdy. Máme jen jedinou možnost,  
a to neopakovatelnou...“ 

Tel.: 222 520 079, email: skola@kladska.cz   www.kladska.cz 

 

15. a 16. ledna 2015 od 12:30 do 17:00 hodin 

 n Hájek zedník živnostník. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, ma-
lířské, podlahářské a bourací práce 
s odvozem suti. Rekonstrukce bytů, 
domů, nebyt. prostor. Praha 3, 2 
a okolí. Tel.: 777 670 326.

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

 n Malířské a lakýr. práce+úklid, lev-
ně/kvalitně p. Sus Tel.: 603 505 927.

 n Pomoc se zdravím Napojení těla 
na léčivou sílu. Odblokování nemocí, 
depresí aj. Poradna ABRACADABRA: 
777 878 822, www.abracadabra.cz

 n VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 
a oprava rozvodů plynu, vody, ka-
nalizace a topení. Vladimír Tymeš, 
telefon: 603 937 032, www.voda-
-plyn-tymes.cz.

 n Družstevní byty: prohlášení 
vlastníka, převody, SVJ, zaměření 
pasportizace bytů, tel.: 724 304 603 

 n Koupím starou bižuterii, pudřenku, 
náramek i pošk. Tel.: 274 814 448.

 n Koupím z alpaky mísu na ovoce, 
příbory, cukřenku aj. Tel.: 603 410 736.

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesi-
onální pomocník pro opravy, mon-
táže, údržbu a další pomoc ve vaší 
domácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 n NOVOROČNÍ VĚŠTBA Dovíte se 
vše co Vás čeká v novém roce. Vhod-
né také jako dárek. www.abracadab-
ra.cz, mob.: 777 878 822

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, 
 garnýže, šití záclon, markýzy, ča-
lounění dveří, shrnovací dveře, re-
novace oken, silikon. těsnění – 30% 
úspora tepla, malování, Petříček. 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www. zaluzie-rolety-praha8.cz.

 n Nabízím výpomoc v domácnosti. 
Úklid, okna, žehlení. Tel.: 732 856 660 

 n HAPPY HOME Úprava bydlení 
a podnikání tak, aby vám byt prospí-
val. Úprava dětských pokojů, bytu, 
obchodů. Více na www.abracadabra.
cz, tel..: 777 878 822

 n Koupím byt 2–3+1 u Flory v pri-
vatizaci do 4 mil. Kč, majitele ne-
chám bydlet 3–5 let, mobil: 605 173 
855, tel.: 272 740 732

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

 n Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi stroji. Ruč-
ně čistíme kožený nábytek, myjeme 
okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, 
prachu, roztočů, alergenu a skvrn růz-
ných původů. Rychle, kvalitně a lev-
ně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 777 
717 818, www.cistimekoberce.cz

 n !! Vyklízení pozůstalostí i zdarma, 
dohoda na tel.: 727 461 590!! 

 n Půjčovna kabrioletů Praha. Tel.: 
608 22 55 00, www. Pujcovnakabri-
oletu.com

 n Solná jeskyně Krystalka – přijď-
te vyrelaxovat a udělat něco pro své 
zdraví. Pro děti i dospělé, velmi vhod-
né pro alergiky a astmatiky, dobré 
ceny, výhodné permanentky, 1 kůra 
v solné jeskyni = dva dny u moře! Bal-
bínova 3, Praha 2, tel.: 222 762 798, 
www.krystalka.cz

 n Výklad karet Odpovědi na Vaše 
otázky: Láska, zdraví, peníze. Porad-
na tel.: 777 878 8222, Julie, Hrdlořez-
ská 208/8

 n Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze. Menší byt pro dceru 1–2+1 
a větš íbyt pro sebe.  3–4+1 Platba 
hotově, na vystěhování nespěchám, 
vyplatím dluhy i exekuce, lze i před 
privatizací. Tel.: 608 661 664.

 n Neurologicko-rehabilitační odd.  
bolesti hlavy, pohyb. systemu (páteř, 
klouby), nespavost aj. Léčba na pojiš-
ťovny, bez doporučení ol, ft, klasická 
akupunktura atd. 773198180, j.l.kriv-
ka@seznam.cz, blahníkova 8, praha 3

 n Koupím starožitnosti do roku 1940, 
nabídky volejte 725 461 590

 n !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! 
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalos-
tí. Odvoz sterého nábytku k likvidaci. 
Stěhování všeho druhu. Odvoz nepo-
třebných věcí k likvidaci. Zn. LEVNĚ. 
Tel.: 773 484 056.

 n Koupím gramofonové desky LP  
Rock, POP, Jazz, Heavy, zahraniční 
i  české. Info tel.: 222 31 72 31, info@
musicantiquariat.cz po–so 11.00 
–18.00

 n ! Koupím starožitnosti do roku 
1940, nabídky volejte 725 461 590

VYKOUPÍME PŮDU ZA 
NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU.
TEL.: 773 06 68 80

Dny otevřených dveří
pro rodiče a zájemce o studium

na Gymnáziu Praha 9, Litoměřická 726
se konají: 10. 12. 2014 a 14. 1. 2015 vždy od 17.00 do 19.00 hod.

Pro rok 2015/2016 přijímáme celkem 3 třídy, 
z toho 1 třídu 4letého studia a 2 třídy 8letého studia.

Přijímací zkoušky proběhnou v souladu s pilotním ověřováním 
organizovaným společností Cermat, a to včetně termínů.
Čtyřleté studium s průměrem do 1,99 bez přijímacích zkoušek.

Zkoušky nanečisto pro osmileté a čtyřleté studium: 
11. 3. 2015 a 1. 4. 2015 od 14.30 do 17.00 hod. 
Od 21. 1. 2015 jsou připraveny přípravné kurzy 

z matematiky a českého jazyka pro oba typy studia.
Bližší informace na www.gymlit.cz.

Michaela Vejvarová – AC&T Consulting, s.r.o.

Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům a SVJ
Kancelář – Na vrcholu 17, Praha 3

603 711 529, act.consulting@tiscali.cz
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Praha 3 včera a dnes

Křižovatka Ohrada 

Za sedmého starosty a prvního Žiž-
kováka, který vládl na žižkovské 
radnici v letech 1919 až 1938 MUDr. 
Rudolfa Kostrakiewicze (1889– 
1941) začal v polovině 20. let mi-
nulého století další rozvoj výstavby 
nájemních domů na Žižkově. Tou-
to činností byla dotčena hlavně vý-
chodní část směrem k Hrdlořezům. 
Stavební a dopravní ruch v této 

oblasti nastal tehdy, když majitel 
statku Pražačka pan Stome prodal 
pražské obci pozemky potřebné 
k dalšímu rozvoji.

Jedním z prvních míst, kde se za-
čalo stavět, je nyní významná kři-
žovatka ulic podle dnešních ná-
zvů Koněvova, Pod Krejcárkem 
a Jana Želivského s místním názvem 
Ohrada. Toto pojmenování vzniklo 

zřejmě podle ohrazení vinic. Stej-
nojmenný statek stával proti vyústě-
ní ulic Zelenky-Hajského na ulici 
Koněvovu.

Křižovatka Ohrada v době svého 
vzniku byla bez velkého dopravní-
ho významu. Tramvaj jezdila pou-
ze po nynější Koněvově ulici s ko-
nečnou stanicí na Vápence. Byla to 
tramvaj č. 9. Ulice Pod Krejcárkem, 

která byla spojnicí Žižkova s Libní, 
byla ve skutečnosti silnicí. Architek-
tonické řešení křižovatky naznačo-
vala stavba dvou zaoblených domů 
a přilehlých budov po obou stra-
nách ulice Jana Želivského, vize ar-
chitektů se však nenaplnila. Domy 
byly postaveny architektem Václa-
vem Drncem v roce 1931. V roce 1937 
byla v prostoru křižovatky konečná 

stanice tramvaje č. 16. Protože vý-
znam křižovatky stoupal a stanice 
překážela, byla přesunuta k vozovně 
Žižkov. 

Jinak křižovatka Ohrada byla do 
50. let dvacátého století místem bez 
větších dopravních problémů. Prv-
ní stavební úpravy si vynutilo zave-
dení trolejbusové linky z Vinohrad 
do Vysočan. Pro potřebu této tro-
lejbusové tratě byla rekonstruována 
ulice Pod Krejcárkem, která změ-
nila vzhled a dopravní situaci na 
křižovatce. 

Pronikavější změna doprav-
ních poměrů na Ohradě začala ve 
druhé polovině 90. let dvacátého 
století. Tehdy vznikla v souvislos-
ti s dokončováním trasy B metra 
do Vysočan potřeba spojit sever-
ní část Prahy s její jižní částí kole-
jemi. Z tohoto důvodu se Ohrada 
s Palmovkou spojila mostem. Stej-
ný most se vybudoval pro automo-
bilovou dopravu. Tyto dvě stavby 
daly křižovatce Ohrada její koneč-
nou podobu. n

Jan Schütz, Klub přátel Žižkova

Žižkovský gurmán

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

Těžké dilema nyní prožívá král Zik-
mund. Na Dunaji sice utrpěl těžkou 
porážku od Turků, ovšem poměry 
v Itálii se na chvíli uklidnily, takže 
by se konečně v Římě mohl nechat 
korunovat za císaře Svaté říše řím-
ské. Jen si zajistit klid v Čechách. 
Jako prostředníka si k tomu zvolil 
Menharta z Hradce. Vysoký šlechtic, 
ale syn husity Jana staršího z Hrad-
ce a sympatizant husitství je k tomu 
ideální. Zikmundovu nabídku ohlá-
sil na sněmu v Českém Brodě na 
Nový rok 1429. Ač přijetí není jed-
noznačné, rozkol (ve který Zikmund 

možná tajně doufal) se nekoná. Pro-
kop souhlasí – za předpokladu, že 
s nimi Zikmund, král uherský a ně-
mecký (ale nikoliv český!) bude jed-
nat jako rovný s rovnými. 

V Českém Krumlově v lednu ale 
husité čekají na Zikmundovy po-
sly marně, ten je totiž zaneprázd-
něn nekonečným jednáním s pol-
ským králem Vladislavem v Lucku. 
Nová schůzka byla domluvena až na 
6. 3. a za její místo byl zvolen Pre-
špurk (dnešní Bratislava). V čele 
dvěstěčlenného husitského poselstva 
stanul samotný Prokop Holý, dále 

hlavní vyjednavač Menhart z Hrad-
ce a za Moravany Petr Strážnický. Za 
mluvčího byl určen Petr Payne, zva-
ný Engliš. Poté, co se do husitského 
ležení před branami dostavili jako 
rukojmí slezská knížata Mikuláš 
a Přemek Opavský a další dva před-
ní šlechtici z Říše, vyrazila 4. dub-
na husitská delegace na prešpurský 
hrad. Kromě Zikmunda je tam oče-
kávali mj. Albrecht, vévoda rakous-
ký, Vilém, kníže bavorský, biskup 
vratislavský a arcibiskup ostřihom-
ský i výkvět české katolické šlechty 
v čele s Oldřichem z Rožmberka, 

tedy např. Jan a Vilém Švihovští 
z Rýzmberka, Hanuš z Kolovrat, 
Půta III. z Častolovic, ale i převlé-
kač kabátů Jan Městecký z Opočna. 
Zikmundův návrh zněl na první po-
hled rozumně: na dva roky uzavřít 
příměří a poté předložit články své 
víry vrchnímu soudci a podrobit se 
jeho rozhodnutí. Co je míněno vrch-
ním soudcem, nebylo prozatím defi-
nováno, ale všem bylo jasné, že by 
to asi měl být zase koncil. Tedy slo-
žit zbraně a pak dopadnout jako Jan 
Hus! Léčka byla prohlédnuta a shle-
dána nepřijatelnou. Na to přešel 

Petr Payne do protiútoku – od víry 
přece neodpadli husité, ale papežen-
ci, rozhodčím proto nemůže být ně-
jaký koncil, nýbrž Písmo svaté, bib-
le. A pokud už někam pojedou, pak 
musí mít zajištěnou bezpečnou ces-
tu nejen tam, ale i zpátky. Na závěr 
Zikmunda nepřímo vyzval, aby také 
přestoupil na husitskou víru, pak že 
bude jejich milovaným králem. Ten 
to vyslechl s kamennou tváří, ale po 
odchodu delegace prý vybuchl, že 
tentokrát dá dohromady křížovou 
výpravu, jakou ještě svět neviděl. n

Jan Škoda, Archiv hl.m. Prahy

Takto vypadala křižovatka na Ohradě ve 40. letech dvacátého století, postupem let přibylo více automobilů a tramvajová trať do Libně, jinak si ale křižovatka svůj 
vzhled udržela dodnes (historické foto z knihy Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic)

IL CAPITANO RISTORANTE 

Na rohu Slavíkovy a Ondříčkovy 
ulice bývala podivuhodná Pizzeria 
Buon Giorno, která se vyznačovala 
především naprostou průměrností 
ve všech směrech a dokonalou zamě-
nitelností snad s jakoukoli bídnou 
pizzerií kdekoli v Praze či na venko-
vě. Partu jachtařů a mořských vlků 
to už nejspíš štvalo natolik, že „dob-
rý den“ zrušili a zbudovali zbrusu 
novou „středozemní restauraci s ja-
chtařskou tématikou“. Změna kursu 
k lepšímu je výrazná a nepřehlédnu-
telná, nicméně pro všechny námoř-
níky předesílám, že do přístavu 

dokonalosti ještě nějaké námořní 
míle chybí. Vítr v plachtách udržu-
je na prvním místě obsluha, která 

je příjemná, usměvavá, sympatická, 
s nadšením doporučuje denní spe-
ciality a snaží se o hosty všemožně 

pečovat – i když občas zapomene 
třeba objednávku vody nebo dolití 
vína. 

Lodníky i důstojníky nejspíš po-
těší hřejivý dřevěný interiér i sty-
lová výzdoba – historické námoř-
ní mapy na stropě i jednorázovém 
prostírání, legrační otáčivé glóby 
na stolech nebo tematické nástěn-
né akvarely od kladenského malíře 
Slávka Karmazína. Pro podzimní 
polární velrybářské výpravy je ur-
čena příjemně vyhřívaná zimní za-
hrada s výčepem horkého svařáku 
a možná i tradičního námořnického 
grogu ze sudu rumu a malého šálku 
horké vody. 

Bohužel asi nejslabším článkem 
posádky je lodní kuchyně – roz-
hodně to není žádná katastrofa, 
ale pasta je někdy mírně převaře-
ná, kachní ragout trochu nevýraz-
ně dochucené, pizza taková hodně 

obyčejná... Naopak třeba populár-
ní Vitello tonnato nebo černé sépio-
vé risotto s krevetovým tataráčkem 
a chipsy z ovčího sýra dostanete 
v podstatě dokonalé. Dost mož-
ná kuchtíkův rozlet i soustředění 
trochu omezuje vcelku rozsáhlé 
menu, dost možná by stačily o ka-
pitánův fous kvalitnější suroviny 
nebo větší odvaha při použití ko-
ření a bylinek. 

Sympatická je příjemně stručná, 
ale překvapivě vyvážená vinná karta 
doplněná na čepu Svijanským Má-
zem 11° – ale o pivu tento škuner jis-
tě není a pivnici si na Žižkově harpu-
nujte nějakou jinou. 

Proti každodenním poledním 
kurdějím se nabízí oblíbené obědo-
vé menu, které si za cenu pod 100 
korun může po vydrhnutí paluby jis-
tě dovolit i ten nejchudší plavčík. n

Martin Kubát

Slavíkova 1571/6 
www.ilcapitano.cz
tel.: 222 939 434
e-mail: info@ilcapitano.cz 
ne–čt 11.00–23.00 
pá–so 11.00–24.00 
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Infocentrum na Jiřáku zve na přednášky, koncert i autorské čtení
V úterý 2. prosince se od 19 hodin 
můžete těšit na autorské čtení Pe-
tra Pazdery Payna, původní profesí 
evangelického faráře, který před-
staví svou novou knihu Předběž-
ná ohledání, která vyšla v září 2014 
v nakladatelství Cherm. 

O den později, tedy ve středu 3. pro-
since, hostí infocentrum tradiční 
přednáškový cyklus o Fair Trade pro-
duktech. Tentokrát budete mít mož-
nost seznámit se s výrobky z Ghany. 
Zveme všechny milovníky čokolády 
na africký večer, při němž  Markéta 
Vinkelhoferová poodhalí překvapi-
vou realitu práce na kakaových plan-
tážích, zpracování čokolády a života 
žen a dětí v západní Africe. Součástí 
večera bude rovněž ochutnávka fair-
tradové čokolády z ghanského ze-
mědělského družstva Kuapa Kokoo.

Ve středu 10. prosince je na pro-
gramu vánoční koncert pěvecké-
ho souboru ACANT zaměřený ze-
jména na duchovní hudbu všech 
období a stylů. Na repertoáru bu-
dou černošské spirituály a africké 

duchovní písně, gregoriánský cho-
rál, renesanční a barokní duchovní 
písně, soudobé skladby, ale i skladby 
z oblasti populární a jazzové hudby.

V pondělí 15. prosince dorazí zku-
šené floristky z malebného obchůd-
ku My Living My Garden, které síd-
lí na náměstí Jiřího z Poděbrad, aby 
návštěvníky naučily, jak si připravit 
domácí vánoční dekoraci, a předsta-
vily nové trendy vánoční floristiky. 
Ve středu 17. prosince pak proběhne 
přednáška Ing.  Arch. Amáty Wen-
zlové o moderních sakrálních památ-
kách Prahy 3. Praha 3 patří sice mezi 
spíše menší pražské obvody co do 
rozlohy, přesto se ale na jejím území 
nachází až překvapivé množství mo-
derních kostelů a sborů, jejichž mís-
to v dějepisu moderní architektury je 

již nezpochybnitelné. Všechny tyto 
stavby budou v přednášce v časovém 
průřezu představeny, budou zařaze-
ny do historického a stylového kon-
textu a přiblíženy pomocí fotografií  
a dalších materiálů. 

V prosinci bude navíc v prosto-
rách infocentra zahájen prodej tri-
ček a body s tematikou Žižkova, 
na kterých spolupracovala pražská 
oděvní firma Little Rock Star. n
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Program v infocentru na prosinec
 2. 12. Autorské čtení Petra Pazdery Payna 

– představení knihy „Předběžná ohledání“ od 19 hod.
 3. 12. Fair trade – Ghana: hořká příchuť čokolády od 17 hod.
 8. 12. Instalace Žižkovského betlému
10. 12. Vánoční koncert – pěvecký soubor ACANT od 19 hod.*
10. 12. Přednáška Odpady v našem životě aneb co je ještě důležitější 

než recyklace od 16 hod.
11. 12. Filmová projekce Edith Piaf od 18 hod.*
15. 12. Adventní kurz přípravy květinové vánoční výzdoby od 17 hod.
17. 12. Loutkové divadlo – zadané představení pro MŠ, ZŠ
17. 12. Přednáška o sakrální architektuře Prahy 3 

– Ing. Arch. Amáta Wenzlová od 17 hod.

* program informačního centra je zdarma, na filmové projekce a program 
označený hvězdičkou si, prosím, vyzvedněte vstupenky v infocentru

Otevírací doba infocentra 
o vánočních svátcích:

22. 12. 9.00–19.00 hod
23. 12. 9.00–16.00 hod.
29.–30. 12. 9.00–16.00 hod.
31. 12. – 2. 1. zavřeno

Obdarujte 
potřebné
Již třináctým rokem pomáhá Farní cha-
rita Žižkov lidem v těžké životní situa-
ci prožít Vánoce radostněji. Pokud se 
rozhodnete zapojit, vyberete si ze Stro-
mu splněných přání v žižkovském Atriu 
konkrétní přání člověka, koupíte mu dá-
rek, o který si napsal, a zabalený jej při-
nesete po mši v 11.30 hodin do boční 
kaple kostela sv. Prokopa na Sladkov-
ského nám. (vstup přes hlavní chrám). 

Letošními obdarovanými budou 
matky s  hendikepem z Domova sv. 
Vincenta de Paul v Dolním Podluží, 
dále několik velmi chudých rodin z vý-
chodního Slovenska, o které se starají 
sestry Vincentky, a dále můžete potě-
šit staré a nemocné obyvatele Charit-
ního domova pro duchovní ve Staré 
Boleslavi. 

Dárky č. 1 až 67 je nutné donést do 
30. listopadu, protože sestry Vincentky 
je povezou na Slovensko 4. prosince, 
aby je děti mohly dostat na Štědrý den. 
Ostatní dárky je možné donést i další 
neděli  7. a 14. prosince. n

-red-

Collegium 1704 představí nedávno odhalené 
Händelovo dílo

Dne 12. prosince se uskuteční od 20.00 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně vystou-
pení souborů Collegium 1704 a Collegium 
Vocale 1704, které patří k interpretačním 
špičkám vážné hudby. Na programu jsou 
skladby G. F. Händela, J. D. Zelenky a J. S. 
Bacha.

Adventní koncert bude ojedinělý tím, že 
v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně zazní re-
lativně nedávno objevená Händelova sklad-
ba Gloria. Kromě toho Collegium 1704 a Co-
llegium Vocale 1704 předvedou skladbu 
v původním provedení, tedy v produkci os-
mičlenného sboru, dvou sólových zpěváků 
a komorního souboru v počtu 2 houslí, vio-
loncella, kontrabasu, loutny a cembala/var-
hanního pozitivu. 

Soubory Collegium se specializují na zapo-
menutá díla českých skladatelů, upřednostňu-
jí intepretaci zapomenutých skladeb českých 
velikánů z barokního a klasicistního období. 
Během večera zazní i Salve Regina od J. D. Ze-
lenky a další skladby od J. S. Bacha. 

„Teprve nedávno objevené Händelovo dílo – vir-
tuózní Gloria, bývá řazeno díky nezaměnitelnému 

italskému rukopisu do římského autorova období. 
Třebaže se nepodařilo Zelenkův studijní pobyt v 
Itálii prokázat, je i jeho hudba významně ovliv-
něna italskou hudební tradicí a radostný a pří-
močarý duch hudby obou autorů prozrazuje spo-
lečné inspirační zdroje v dílech italských mistrů,“ 
promluvila za tým Collegium 1704 Veronika 
Hyksová.

Ztracená kantáta spatřila opět světlo světa 
v roce 2001 a stala se jistou senzací v oblasti 
vážné hudby – někteří kritikové ji považují 
za rovnocenně poutavé dílo jako jiný slavný 
Händelův opus – oratorium Mesiáš. 

Collegium 1704, pojmenované po jubileu 
uvedení Zelenkovy jezuitské alegorické hry 
Via Laureata v kostele sv. Mikuláše, je světo-
vě uznávaným souborem. V minulosti spolu-
pracovalo s proslulými sólisty Magdalenou 
Koženou, Bejunem Mehtou nebo Vivicou 
Genaux. 

Uznání si zasloužily jejich BBC live zá-
znamy, v nichž zazněly interpretace Gluc-
kovy opery Orfeo ed Euridice, znovuobjevení 
J. Myslivečka nebo nahrané skladby F. I. A. 
Tůmy. n
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Prosíme návštěvníky, aby zaujali svá místa včas, 
vstup do kostela bude umožněn pouze do 19.50 hod.

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

pátek 12. prosince
od 20 hodin

v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad
účinkují:
Alena Hellerová | soprán, Tomáš Král | baryton
Collegium 1704 | Collegium Vocale 1704 
Václav Luks | dirigent, cembalo/varhanní pozitiv
program:
G. Fr. Händel | Gloria (HWV deest)
J. D. Zelenka | Salve Regina ZWV 139
J. S. Bach | Komm, Jesu komm BWV 229

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat 

na adventní koncert
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Během koncertu 
souboru 
Collegium 1704 
zazní skladby 
velikánů barokní 
hudby

foto: Collegium 1704

Informační centrum Praha 3, Milešovská 846/1, 
roh náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
tel.: 222 232 464 


