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„Divadlo osciluje 
mezi bulvárem 

a filosofií“

O budoucnosti Viktorie 
Žižkov rozhodne majitel
Zhruba stovka příznivců fotbalové Viktorie Žižkov přišla 
diskutovat o budoucnosti tohoto klubu do velkého sálu ho-
telu Olšanka. Na jejich dotazy přes dvě hodiny odpovídali 
zástupci městské části Praha 3 a majitel fotbalového klubu 
FK Viktoria Žižkov.

Veřejná debata, kterou iniciovala 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujová, 
a jíž se kromě ní účastnili i majitel 
fotbalového klubu FK Viktoria Žiž-
kov a. s. Luděk Vinš a také Ján Hor-
váth z vedení akciové společnosti 
Viktoria Žižkov a. s., řešila tři základ-
ní okruhy otázek. Neplacení nájem-
ného za užívání stadionu v Seiferto-
vě ulici profesionálním fotbalovým 
klubem FK Viktoria Žižkov, pro-
dej akciového podílu městské části 
ve společnosti Viktoria Žižkov a. s. 
a scelení majetku stadionu.

Fotbalové příznivce nejvíce zají-
malo to, zda jejich klub dohraje le-
tošní ročník fotbalové národní ligy 
na Žižkově. Hrozí mu totiž stěhová-
ní v důsledku výpovědi, kterou mu 
musela městská část dát kvůli neza-
placenému nájmu, který v listopadu 
dosahoval výše 800 tisíc korun. 

„FK Viktoria Žižkov běží půlroční vý-
pověď z nájmu. Proto mě velice potěšilo, 
že majitel fotbalového klubu pan Vinš na 
námi pořádané diskusi veřejně přislíbil, 
že dlužné peníze budou na účtu městské 
části do konce roku,“ uvedla starostka 

Hujová. Pokud tedy klub zaplatí 
dlužné nájemné v této lhůtě, bude 
mít možnost i po Novém roce nadá-
le užívat celý stadion.

„Pevně věřím, že po 1. lednu budeme 
hrát na Žižkově,“ vzkázal na diskusi 
příznivcům klubu Luděk Vinš, ma-
jitel FK Viktoria Žižkov.

Fanoušci se na setkání v hotelu 
Olšanka také dozvěděli aktuální in-
formace o zářijovém hlasování za-
stupitelstva městské části. 

 Ì Pokračování na str. 6

Na Jiřáku vyroste 
informační centrum
Projekt vybudování nového informač-
ního centra, který Prahy 3 ohlásila za-
čátkem letošního roku, se blíží své re-
alizaci. Do konce roku by měla radnice 
uzavřít výběrové řízení na firmu, která 
stavbu provede a na jaře 2014 by tak 
nové středisko mohlo přivítat první ná-
vštěvníky. Podnětem k  jeho otevře-
ní byla sice snaha žižkovské radnice 
o  zápis kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně na seznam UNESCO, v nových 
multifunkčních prostorech ale bude 
městská část poskytovat také služ-
by, které usnadní obyvatelům Prahy 3 
kontakt s jejich úřadem.

Více na str. 3

Vrch Vítkov zpestří 
výtvarná díla
V průběhu roku 2014 bude na vrchu 
Vítkov realizován podivuhodný pro-
jekt. Návštěvníci si budou moci kro-
mě procházky vychutnat i prohlídku 
galerie pod širým nebem, kterou při-
praví studenti AVU a VŠUP za pod-
pory třetí městské části. Vítkov tímto 
způsobem nabídne nové možnosti, 
jak trávit volný čas.

Více na str. 5

FK Viktoria Žižkov bude podle majitele klubu Luďka Vinše 
i po Novém roce hrát své zápasy na stadionu v Seifertově ulici 
foto: Viktoria Žižkov

Matěj Stropnický
zástupce starostky

Co se stalo 
pod věží

Chodím tudy denně a jsem stejně bez-
mocný jako vy. Frustrující. Přímo před 
každodenníma očima se nám volně 
přístupný park pod televizním vysíla-
čem mění v betonové rejdiště deve-
lopera. Nejprve si nájemce firma Ore-
athea ohradil trávník, kde jsme venčili 
psy, přístavbou kavárny zúžil průchod 
dlážděným prostranstvím, svým ry-
pákem postupně rozdlabal svah, kde 
jsme sáňkovávali, a naposled zabral 
i louku podél Fibichovy ulice. 

Pozemek je to bohužel soukro-
mý, patří Českým radiokomunikacím, 
a tak byla městská část při posuzo-
vání žádosti o zábor většiny travna-
tých ploch a výstavbu minigolfu jen 
účastníkem řízení na stavebním úřa-
dě. Většina lidí si myslí, že radnice, 
tedy samospráva, vydává povolení 
ke stavbám, jenže tak to není. To dělá 
stavební úřad, který je státní správou, 
a městská část se jen vyjadřuje. Vy-
jádření zaslala, a nesouhlasné, do-
konce i minulá koalice TOP 09/ODS. 
Nijak ho ale nezdůvodnila, čímž sta-
vebnímu úřadu práci věru neztížila 
– chyba první. Jelikož jde ale podle 
územního plánu o zeleň, měl si sta-
vební úřad vyžádat zvláštní souhlas 
městské části k tzv. výjimečně pří-
pustné stavbě, jíž jakákoli stavba 
v zeleni nutně je. To neudělal – chyba 
druhá. Protože byla stavba povolena 
právě v červnu loňského roku, kdy 
se měnila radniční koalice, propáslo 
nové vedení radnice lhůtu na odvolání 
– chyba třetí. Ve výsledku tak staveb-
ní úřad stavbu povolil v plném rozsa-
hu – chyba čtvrtá: mohl ji omezit na 
určitou část plochy parku například. 
A veřejnost? Nikdo neprotestoval – 
chyba pátá, vážení občané. 

I kdybychom dnes podali na toto 
rozhodnutí žalobu, šance na úspěch 
skoro není: i kdyby nám vyšší instan-
ce dala za pravdu, nic už neodstra-
ní, maximálně udělí pokutu. Je to zlé, 
ale jediné, co přeci ještě můžeme, je: 
nechodit tam. Ať se tím minigolfem 
zalknou.
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PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

Kompletní seznam a znění usnese-
ní RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko správ-
ním, oddělení rady a zastupitelstva, Ha-
vlíčkovo nám. 9 nebo na internetových 
stránkách městské části www.praha3.cz.

Rada MČ Praha 3
30. 10. 2013

Rada MČ Praha 3
13. 11. 2013

Zastupitelstvo Prahy 3
5. 11. 2013

Ošetřovatelský domov Habrová 
získal nový sociální automobil
Dobročinný projekt „Sociální automobil“ slaví další úspěch. Pětimístný Re-
nault Kangoo bude sloužit v Ošetřovatelském domově v Habrové ulici, kam 
přišla dárcům poděkovat také starostka Vladislava Hujová.

Automobil Renault Kan-
goo pořídila firma Kom-
pakt z Poděbrad z pří-
spěvků sponzorů, tedy 

firem a společností, jejichž reklama-
mi je oblepena karosérie vozu. Do-
klady a klíčky od nového vozidla, 
které bude sloužit ošetřovatelskému 
domovu, převzala z rukou Mirosla-
va Káninského z Kompaktu ředitel-
ka domova Zuzana Novotná. 

„Nemusím snad ani připomínat, 
jak nám nový vůz usnadní přepravu 
našich klientů a jak nesmírně si tohoto 
daru vážíme,“ poděkovala ředitelka 
Novotná.

„Projekt ‚Sociální automobil‘ je po-
staven na jednoduché myšlence. Za 
spoluúčasti firem a společností se snaží-
me vytvořit, zdokonalit a obnovit vozo-
vý park v ústavech a zařízeních, které 
se svou činností zaměřují na výchovu, 
vzdělání, rehabilitaci a integraci zdra-
votně, mentálně či jinak hendikepova-
ných lidí,“ vysvětlil během slavnost-
ního předání automobilu Miroslav 
Káninský. 

„Od roku 1997, kdy naše společnost 
tento projekt uskutečňuje, se nám poda-
řilo za pomoci firem a společností po ce-
lém území naší republiky předat již přes 
čtyři stovky ‚sociálních automobilů‘. Ať 
automobil domovu a jeho obyvatelům 

dlouho a bezchybně slouží,“ popřál Mi-
roslav Káninský.

Tento mimořádný a potřebný dar 
rovněž ocenily starostka třetí měst-
ské části Vladislava Hujová a místo-
předsedkyně komise sociální a zdra-
votní Jaroslava Suková, které se 
předání sociálního automobilu také 
zúčastnily. „Náš dík patří vedle agentu-
ry Kompakt rovněž firmám a podnika-
telům, kteří se prostřednictvím reklamy 
na tenhle skvělý dar složili,“ uvedla sta-
rostka Hujová. n

-mot-

Sponzoři
Alfa Laval spol. s r. o.; ALI21, s. r. o.; 
AXIOM REAL, spol. s r. o.; BAU 
PLUS, a. s.; Com-Sys TRADE s. r. o.; 
COM-TIP s. r. o.; DENTAMED (ČR), 
spol. s r. o.; DOZNA s. r. o.; ENVI-
ROS s. r. o.; ETC Consulting Prague 
s. r. o.; EVENT ARENA s. r. o.; FAJ-
STAVR, s. r. o.; FIBER Network s. r. o.; 
GENERAL COMPUTERS s. r. o.; IBP 
Medica, spol. s r. o.; INSET, s. r. o.; 
INZET, s. r. o.; JELÍNEK interiér s. r. o.; 

KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ; Martin 
Kracík; MITON spol. s r. o.; QUICK 
OFFICE s. r. o.; SK Žižkov Praha; 
STRENDEN s. r. o.; Š-servis Praha 
s. r. o.; TILIA Garden s. r. o.; Půdy 
realizace, s. r. o.; PP 53, a. s.; Profi 
Bonus spol. s r. o.; První inženýrská, 
s. r. o.; Pražská správa nemovitostí, 
spol. s. r. o.; PRAŽSKÁ TEPLÁREN-
SKÁ a. s.; VALBE s. r. o.; VÁCLAV 
MOTL; VMS projekt s. r. o. 

„Největší radost si člověk užívá, když vidí spokojenost občanů,“ říká Milan 
Horvát, předseda Komise pro privatizaci bytového fondu, která dohlíží na 
dodržování pravidel privatizačního procesu v Praze 3.

Název komise, které předsedá-
te, celkem jednoznačně napoví-
dá, čím se zabývá. Přesto, můžete 
popsat, v čem konkrétně spočívá 
hlavní náplň její činnosti?

Komise pro privatizaci bytového 
fondu schvaluje koncepci pro další 
postup privatizace a zároveň kont-
roluje, zda jsou dodržována pravidla 
privatizačního procesu. V současné 

době se tedy zabýváme těmito dvě-
ma oblastmi. V budoucnu by se ale 
kompetence komise mohly dále roz-
šířit. O tom, co všechno by do její 
pravomoci mohlo nově připadnout, 
se momentálně jedná.

Kdo v komisi zasedá a kolik má 
celkem členů?

Komise se v současné době sklá-
dá z celkem sedmi členů. V jejích 
řadách zasedají jak zástupci politic-
kých stran napříč celým politickým 
spektrem, tak i laici, kteří se na věc 
dívají z jiné perspektivy.

Jak často se s kolegy scházíte 
a co je výsledkem vašich zasedání?

Zasedání komise jsou svolávána 
vždy podle aktuální potřeby. Výsled-
kem těchto jednání jsou pak napří-
klad schválení privatizačních pravi-
del, kontrola dodržování pravidel 
privatizačního procesu či jiná řešení 
aktuálního dění, které se privatizace 
v třetí městské části týká.

Co je podle Vašeho názo-
ru na práci v komisi nejobtížnější 
a co Vám naopak přináší největší 
radost?

Když se na své působení v komi-
si zkusím podívat trochu z odstupu, 
pak mi jako nejobtížnější připadá 
nutnost vstřebávat veškeré informa-
ce týkající se privatizace bytového 
fondu a zejména dodržování priva-
tizačního harmonogramu. Největší 
radost si potom člověk užívá, když 
vidí spokojenost občanů. A když 
někdo navíc ocení vaši práci, tak to 
rozhodně taky potěší.

Privatizace bytového fondu pro-
bíhá v Praze 3 podle harmonogra-
mu, jehož rámcovou podobu před-
stavila radnice  veřejnosti v říjnu 
minulého roku. Osvědčil se podle 
vás tento harmonogram? Daří se 
jej naplňovat?

Správně jste uvedl, že harmono-
gram je jakýmsi rámcovým jízdním 
řádem, kterým se privatizace v třetí 

městské části řídí. Důležité je přitom 
právě slovo rámcový a s ohledem 
na toto se myslím dá říct, že se jeho 
podobu daří víceméně dodržovat. 
V současné době je navíc harmono-
gram aktualizován tak, aby uspoko-
jil pokud možno všechny zaintereso-
vané občany Prahy 3. n

-mpa-

Komise pro privatizaci 
bytového fondu

Předseda:  
Milan Horvát

Místopředseda:  
Roman Žipaj

Členové:  
Michal Kucián, 
Bc. Bohuslava Kočvarová, 
Tomáš Kalousek, Mgr. Jiří Matušek, 
Ing. Jindřich Vančát

Tajemnice:  
Bc. Iveta Vlasáková, 
tel.: 222 116 207

Při slavnostním předání sociálního automobilu se sešli sponzoři i představitelé městské části

Rada schválila plán oprav 
pro příští rok 
Rada městské části schválila návrh 
plánu oprav pro rok 2014. Z celko-
vého objemu 225 milionů korun pů-
jde mimo jiné 80 milionů na výměnu 
oken, 35 milionů na opravy kote-
len a 19 milionů na opravy výtahů. 
Plán oprav byl předložen ke schvá-
lení v souladu s mandátní smlouvou 
a s požadavky Správy majetkového 
portfolia Praha 3 na opravy v jednotli-
vých domech. 

Pečovatelská služba Praha 3 
dostala dar 50 tisíc korun 
RMČ schválila udělení předchozí-
ho písemného souhlasu zřizovatele 
k přijetí peněžního účelově určeného 
daru ve výši 50 tisíc korun pro Pe-
čovatelskou službu Praha 3 na so-
ciální investiční a neinvestiční účely. 
O souhlas požádal v souladu se zá-
konem ředitel příspěvkové organiza-
ce Pečovatelská služba Praha 3, dar 
poskytl dárce, který si nepřál být 
jmenován.

Studie ověří možnost využití 
bývalých lázní v Husitské ulici 
Radní schválili zpracování studie pro 
ověření možnosti využití objektu v Hu-
sitské 7 pro vybudování bytového 
domu s restaurací. V domě byly v mi-
nulosti lázně, restaurace či hudební 
klub, do správy MČ Praha 3 byl však 
svěřen až v době, kdy už všechny tyto 
aktivity byly mimo provoz. Studie má 
ověřit možnost rekonstrukce domu 
pro bytové účely a restaurační provoz, 
který by poskytoval služby i uživatelům 
přilehlé cyklostezky.

Městská část získá majetek 
od ministerstva vnitra
Rada městské části vzala na vědomí 
darovací smlouvu, kterou ministerstvo 
vnitra darovalo Praze 3 zapůjčený ma-
jetek pro zabezpečení přeneseného 
výkonu státní správy na úseku správ-
ních činností, jako je vydávání občan-
ských průkazů, cestovních dokladů 
či evidence obyvatel. Souhrnná účet-
ní hodnota daru činí více než 88 tisíc 
korun. 

Městská část schválila prodej 
bytů v Milešovské ulici
Zastupitelé třetí městské části schvá-
lili prodej pronajatých bytových jedno-
tek v budově čp. 846 v Milešovské uli-
ci 1 na Vinohradech. Prodej bytových 
jednotek, užívaných členy Bytového 
družstva Milešovská 1, se uskuteční 
podle Pravidel prodeje bytových jed-
notek, družstevních nástaveb (vesta-
veb) v budově svěřené městské části 
Praha 3, schválených radou městské 
části dne 8. 8. 2012. 
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Radnice otevře nové informační centrum
V prostorech na náměstí Jiřího z Poděbrad bude třetí městská část poskytovat servis jak návštěv-
níkům Prahy 3, tak i jejím stálým obyvatelům. 

Záměr vybudování informač-
ního centra schválila rada 
městské části v lednu letoš-
ního roku. Po jedenácti mě-

sících se jeho uskutečnění dostává 
do další fáze. V říjnu tak žižkovská 
radnice vypsala veřejnou zakázku na 
výběr firmy, která jeho stavbu zreali-
zuje. Stavět by se pak podle předsta-
vitelů radnice mělo začít počátkem 
roku 2014. 

Otevření informačního centra 
bezprostředně souvisí se snahou 
městské části o zápis kostela Nej-
světějšího Srdce Páně na seznam 
kulturního dědictví UNESCO. 
Kromě informací o významné pa-
mátce bude ale nový multifunkční 

prostor poskytovat také další služ-
by. „Velikost prostoru, který má městská 
část k dispozici, nám umožnila rozšířit 
původní ideu. Centrum tak bude fungo-
vat také jako recepce městské části, kte-
rá usnadní občanům Prahy 3 kontakt 
s úřadem a nasměruje je na to správné 
místo, kde vyřídí potřebné záležitosti, 

a poradí jim, co k tomu budou potře-
bovat,“ přiblížila fungování zařízení 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujo-
vá, podle které byl prostor v příze-
mí domu na rohu Milešovské ulice 
a náměstí Jiřího z Poděbrad vybrán 
právě pro svou příznivou polohu 
a dopravní dostupnost.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
který je primárním důvodem vy-
budování informačního centra, se 
otiskne i do jeho podoby. Kromě re-
plik vitráží, které budou zdobit inte-
riér, tu například vyroste také Pleč-
nikův salónek, kde se budou konat 
přednášky a výstavy pro veřejnost 
nebo diskuse o dění v Praze 3. Oby-
vatelé městské části najdou v centru 

rovněž důležité formuláře pro ko-
munikaci s úřadem a k dispozici jim 
pro vyřízení jejich záležitostí bude 
také bezplatný přístup k internetu. 

Několikrát v měsíci plánuje 
městská část v místě poskytovat 
bezplatné poradenství zaměřené 
například na živnostníky, sociální 
problematiku nebo oblast bydle-
ní. „Běžný provoz centra pak budou 
zajišťovat tři stálí pracovníci, přičemž 
v provozu by informační centrum mělo 
být také v sobotu, aby jej mohli využívat 
návštěvníci farmářských trhů a turisté, 
kteří v tuto dobu Prahu 3 navštíví,“ po-
psal provoz vedoucí odboru vněj-
ších vztahů a komunikace na žižkov-
ské radnici Tomáš Čekal. 

Projekt informačního centra po-
čítá na ploše více než dvou set me-
trů čtverečních se vznikem recepce, 
odpočinkového i multifunkčního 
prostoru pro pořádání výstav a semi-
nářů. Návštěvníci budou mít k dis-
pozici také toalety s přebalovacím 
pultem a celý prostor bude včetně 
vstupu upraven pro bezbariérový 
přístup. Předpokládaná cena výstav-
by se pohybuje okolo 5,8 mil. Kč. 
Kdy přesně bude centrum uvedeno 
do provozu, nicméně ještě není jas-
né. „Byli bychom rádi, kdybychom prv-
ní návštěvníky mohli přivítat na Veliko-
noce příštího roku,“ uzavřela starostka 
Hujová. n

-mpa-

Centrum bude 
fungovat také 
jako recepce 
městské části 
Vladislava Hujová, starostka

Vizualizace budoucího 
uspořádání interiéru 
informačního centra 
městské části, které 
vznikne na rohu 
Milešovské ulice 
a náměstí Jiřího 
z Poděbrad

Občané Prahy 3 uspořili v e-aukci více než 
3,5 milionu korun na elektřině a plynu
Také druhé kolo elektronické aukce ener-
gií v Praze 3 skončilo úspěchem. Do-
mácnosti ve třetí městské části uspoří 
na elektrické energii 34,23 procenta a na 
zemním plynu 29,53 procenta.

Z celkového objemu těchto energetic-
kých komodit přes 10,4 milionu korun 
v obou kolech e-aukce tak bylo dosaženo 
úspory přes 3,5 milionu korun. Průměrně 
dosažená úspora pro 460 občanů, kteří se 
elektronické aukce v obou kolech zúčastni-
li, tak dosáhla 34,5 procenta.

„Výsledky i v Praze 3 potvrdily výhodnost 
elektronických aukcí energií, díky nimž domác-
nosti, které se jich zúčastnily, mohou ušetřit,“ 
zhodnotila průběh e-aukce v třetí městské 

části starostka Vladislava Hujová. MČ Pra-
ha 3 zajistila svým 460 občanům úsporu 
na elektřině a plynu vyšší než 3,5 milio-
nů korun. V elektronické aukci pořádané 
MČ Praha 3 z celkového objemu komo-
dit elektrické energie a zemního plynu ve 
výši 10 427 278 Kč bylo dosaženo úspory 
3 597 531 Kč. Městská část zvažuje konání 
e-aukce i v příštím roce.

Elektronická aukce patří mezi nejtrans-
parentnější způsoby výběru dodavatelů 
zboží a služeb. Dodavatelé soutěží o zakáz-
ku v přímém souboji a mohou na internetu 
vidět nabídky konkurence. Vítězem se na-
konec stane ten, kdo nabídne zboží či služ-
by za nejnižší cenu. n

-sak-

Na svatého Martina 11. listo-
padu proběhl na Jiřáku dal-
ší ročník Svatomartinských 
slavností, který přilákal tisíce 
návštěvníků.

Přesně v 11 hodin 11 minut a 11 
sekund vypukly slavnosti vína na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Více 
než dvacet českých a morav-
ských vinařů přivezlo k degustaci 
svoje výrobky, návštěvníci akce si 
také mohli pochutnat na tradiční 
svatomartinské huse. 

K poslechu hrála cimbálová 
muzika Galán (na snímku). Ne-
chybělo ani požehnání mladému 
svatomartinskému vínu, které dal 
farář Zdeněk Wassebauer z kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně. 
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Zimním úklidem zahájí veřejně prospěšné 
práce pro Prahu 3 
Po úspěšném zhodnocení více než rok trvajícího projektu veřejné služby připravuje městská část 
Praha 3 jeho rozšíření na základě nového nástroje – veřejně prospěšných prací (VPP). Ve spolu-
práci s úřadem práce, který poskytne příspěvek na úhradu mzdových nákladů, jimi radnice plá-
nuje pověřit občanské sdružení Buči.

V loňském roce se Praha 3 
rozhodla v rámci tehdej-
ších platných zákonů po-
moci skupině dlouhodobě 

nezaměstnaných v obtížné sociální 
situaci. Ve spolupráci s úřadem prá-
ce a občanským sdružením Buči or-
ganizovala v rámci veřejné služby 
projekt úklidu náměstí, ulic a parků. 

„Naše sdružení se podílelo na rozjezdu 
původní veřejné služby výběrem vhod-
ných kandidátů na pracovní pozice,“ 
popisuje předseda o. s. Buči Štěpán 
Kavur. „V dalším pokračování projek-
tu budeme zodpovědní za jeho realizaci 
a poskytneme v našem sídle v Koněvově 
ulici nezbytné prostory a sociální zázemí 
pro zaměstnance,“ dodává Kavur.

Cílem projektu je umožnit neza-
městnaným uchazečům z Prahy 3 

vrátit se do práce a znovu si osvojit 
pracovní návyky formou dvanácti-
měsíčního zaměstnání pro městskou 
část. „Konkrétně půjde o úklid veřejných 
prostranství na území Žižkova,“ upřes-
ňuje předseda sdružení. 

Celkem deset nových pracovníků, 
na jejichž mzdu, včetně sociálního 

a zdravotního pojištění poskytne pří-
spěvek úřad práce, bude rozděleno 
do dvou pracovních skupin, přičemž 
další dvě osoby budou zaměstná-
ny jako jejich koordinátoři. Během 
pracovního zařazení bude sdruže-
ní Buči novým pracovníkům po-
skytovat sociální služby i pracovní 

poradenství s cílem zařadit je do kla-
sického zaměstnaneckého poměru 
po skončení jejich zaměstnání jako 
VPP. „Pokud se podaří včas vyřídit 
všechny dokumenty, projekt by měl začít 
zimním úklidem od ledna 2014,“ uzaví-
rá Štěpán Kavur. n

-mot-

Pracovníci vybraní 
sdružením 
Buči, vykonávali 
v letošním roce 
veřejnou službu 
v Praze 3. Na 
fotografii společně 
s koordinátorem 
veřejných prací 
žižkovské 
radnice Zdeňkem 
Štěpánkem 
(šestý zleva).Projekt by 

měl začít od 
ledna 2014
Štěpán Kavur, Buči o. s.

Kontakt:
Občanské sdružení Buči
Koněvova 1162/86
130 00 Praha 3
tel.: 608 520 073 nebo 603 426 752
e-mail: os.buci@seznam.cz

Milíčův dům oslavil kulatiny, dětem slouží již osmdesát let 
Do zařízení, které stojí pod Vrchem 
sv. Kříže nedaleko Olšanského ná-
městí, míří děti už od třicátých let 
minulého století. V listopadu je 
nakrátko vystřídali pamětníci a bý-
valí zaměstnanci, kteří přišli po-
přát Milíčovu domu k významnému 
jubileu.

Přes sto dvacet hostů a celá řada 
účinkujících se v sobotu 9. listopadu 
sešlo v prostorách Milíčova domu, 
aby tu společně oslavili 80. výročí 
jeho založení. 

„Oslavy jsme uspořádali pro pamět-
níky, bývalé zaměstnance, pracovní-
ky a přátele Milíčova domu,“ vysvět-
lila nová ředitelka Milíčova domu 
Barbora Pelclová s tím, že mezi ná-
vštěvníky nechyběli ani rodiče dětí, 
které dnes do zdejší mateřské školy 
docházejí.

Po historickém exkurzu do dě-
jin zařízení, které se začaly psát už 
v roce 1933, následovala minimalis-
tická scénická črta o jeho zakladate-
li Přemyslu Pitterovi „Já a dům můj“, 
kterou připravil soubor domu dětí 
a mládeže Ulita pod vedením Zuza-
ny Malé-Horákové. 

Slavnostní tečkou za oficiálním 
programem pak bylo vystoupení 
dlouholeté bývalé ředitelky Milí-
čova domu Marty Vrabcové, která 

se touto cestou rozloučila se svý-
mi spolupracovníky a přítomnými 
rodiči. 

V rámci oslav si mohli návštěvní-
ci zařízení prohlédnout také výstavu 
dokumentů a fotografií, které přibli-
žují historii a současnost Milíčova 
domu. Expozici připravilo Národní 
pedagogické muzeum Jana Amose 
Komenského. 

„Expozice je koncipována jako pu-
tovní a v následujících měsících se jejím 
prostřednictvím s minulostí i přítomnos-
tí Milíčova domu, stejně jako s odka-
zem jeho zakladatele Přemysla Pittera, 
budou moci seznámit školáci základ-
ních škol v Praze 3,“ uvedla ředitelka 
Pelclová.

Milíčův dům začal sloužit jako 
útulek pro děti na Štědrý den roku 
1933. Jeho stavbu financoval spi-
sovatel a humanista Přemysl Pitter 
prostřednictvím darů přátel a čtená-
řů časopisu Sbratření. 

V následujících desetiletích se za-
řízení stalo významným výchovným 
centrem a v době německé okupace 
také střediskem tajné podpory pro-
následovaných židovských rodin. 
Od roku 1976 zde sídlí mateřská 
škola, která v současnosti disponu-
je čtyřmi třídami, jež navštěvuje cel-
kem 68 dětí. n

-mpa-Soubor Domu dětí a mládeže Ulita sehrál scénickou črtu o zakladateli Milíčova domu Přemyslu Pitterovi „Já a dům můj“

foto: Petr Šolar
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Kung-fu talent ze 
Žižkova bodoval 
na mistrovství 
světa v Itálii
Hned dvě bronzové medaile získal 
na světovém šampionátu v kung-fu, 
který se odehrál na přelomu letoš-
ního října a listopadu v italské Ca-
rraře, patnáctiletý David Bouberl 
z Prahy 3. Svěřenec žižkovské kung-
fu školy Petry Lorenzové, který tré-
nuje od svých čtyř let, vybojoval oba 
cenné kovy v juniorské kategorii 
za sólovou sestavu bez zbraně i se 
zbraní. 

„Při závodech byl pro mě nejtěžší asi 
ten stres, protože to bylo poprvé, co jsem 
byl na takhle velkých závodech a  ještě 
navíc v zahraničí. Takže to byl pro mě 
opravdu hodně velký faktor,“ popsal 
David Buberl, co pro něj představo-
valo při letošní závodní premiéře na 
mezinárodní scéně ten vůbec největ-
ší oříšek. n

-mpa-

Vrch Vítkov oživí osazení výtvarných 
děl studentů AVU a VŠUP
V květnu 2013 schválila Rada městské části Praha 3 návrh projektu osazení výtvarných děl na 
Vítkově. Jeho záměrem je nejen přilákat na dominantní vrch nové návštěvníky, ale dát také 
prostor začínajícím umělcům, kteří budou mít možnost touto cestou vystavovat svoje díla ve 
veřejném prostoru.

Podle projektu by se měla 
hlavní příjezdová cesta 
k Národnímu památníku 
na Vítkově i okolní prosto-

ry zaplnit plastikami, které vytvoří 
studenti AVU a VŠUP. „Jedná se ale 
o dlouhodobý záměr, který by měl za cíl 
vytvořit zajímavé a neotřelé muzeum 
současného umění,“ uvedl zástupce 
starostky Matěj Stropnický. V prů-
běhu roku 2014 by měla hodnotící 
komise složená z erudovaných od-
borníků vybrat tři až pět děl pro 
jednoroční provizorní instalaci a ná-
sledně předkládat radě městské části 
návrh na výběr jedné plastiky k od-
koupení třetí městskou částí. Ta by 
pak natrvalo zůstala umístěna v are-
álu Vítkova. Projekt počítá s postup-
ným instalováním soch i v dalších 
letech.

„Prvotní záměr byl takový, že podél 
hlavní komunikace budou vystaveny 
práce studentů na určitou dobu a buď 
v daném prostoru obstojí a zůstanou 
tam, nebo neobstojí a budou nahraze-
ny jinými. Cítíme, že současný stav Vít-
kova by měl nabídnout víc než původ-
ní Zázvorkův pietní koncept, ale měl by 
přinášet nějakou nabídku veřejnosti, 
jak trávit svůj volný čas. Proto jedním 
z požadavků je, aby sochy byly kontakt-
ní a byly užívány i veřejností. Každému 
výtvarníkovi je určitě blízká předsta-
va, že jeho díla jsou do jisté míry užit-
ková a najdou si na nich něco třeba 
i děti. Další výhodou vrchu je krásný 
průhled na město, s kterým by se během 

umísťování soch určitě počítalo. Na-
ším návrhem je také vystavovat sochy 
nejen ke komunikaci, ale i do porostů, 
kde by ozvláštnily daný prostor. Nespor-
nou výhodou je i to, že studenti budou 
moct pracovat v ateliérech umělců, kte-
ří mají bohaté zkušenosti s vystavová-
ním děl ve veřejném prostoru,“ vysvět-
luje architekt Mikoláš Vavřín, jeden 

z navrhovatelů projektu, který se 
o vrch Vítkov dlouhodobě zajímá 
a v roce 2000 byl jedním z trojice ar-
chitektů, kteří zvítězili v urbanistic-
ko-architektonické soutěži na využi-
tí tohoto území.

„Architekt Vavřín v tuto chvíli dokon-
čuje studii proveditelnosti, hotová bude 
v prosinci. Poté bude třeba věc prohnat 

úřady a před létem bych byl rád, aby-
chom osadili první plastiky. Půjde vlast-
ně o jakýsi show-room, výstavu pod širým 
nebem. Umění z veřejného prostoru dnes 
většinou spíš mizí, my bychom ale rádi, 
aby po naší současnosti zůstal i určitý 
estetický odkaz,“ doplnil na závěr zá-
stupce starostky Matěj Stropnický. n

-ham-

Osazení výtvarných děl je plánováno 
nejen u hlavní komunikace, ale i po celém 
prostoru zdejšího parku

Nová publikace o Nákladovém nádraží Žižkov 
připomene jeho minulost i současnost
Městská část Praha 3 vydává 
v průběhu prosince 2013 knížku 
o Nákladovém nádraží Žižkov. Jed-
ná se již o druhou publikaci z edič-
ní řady, která monitoruje zajímavé 
památky třetí městské části. Gra-
ficky i strukturou bude podobná 
publikaci Kostel Nejsvětějšího Srd
ce Páně a bude přinášet řadu zají-
mavých faktografických informací 
o historii a výjimečnosti funkcio-
nalistické stavby z let 1930–1936, 
která letos byla vyhlášena kulturní 
památkou. 

„Čtenář se dozví spoustu informací 
především z historie žižkovského pře-
kladiště, které bylo chloubou prvore-
publikových Československých státních 
drah. Svými rozměry dominuje roz-
sáhlému území Žižkova a Strašnic 
a vytváří tak jedinečnou industriální 
atmosféru,“ vysvětluje autorka tex-
tu o Nákladovém nádraží Žižkov 
Dita Dvořáková. Součástí knížky 

je podrobný popis správní budovy 
včetně mnohých skladišť a podél-
ných ramp, vrátnice a vodárny, ne-
chybí ani podrobné životopisy au-
torů Nákladového nádraží Žižkov 
– stavebního inženýra Miroslava 
Chlumeckého, architekta Karla Cai-
vase, který navrhnul interiéry budo-
vy, a Vladimíra Weisse, architekta, 
jinak i malíře a návrháře výstavních 
expozic.

Hlavním lákadlem knížky jsou 
poutavé fotografie Rudo Prekopa, 
které zobrazují místa, jež jsou po-
většinou nedostupná pro veřejnost, 
jako např. strojovna nákladního vý-
tahu v kolejišti nebo transformační 
stanice v suterénu administrativní 
budovy. 

Nákladové nádraží se během po-
sledního roku stává centrem růz-
ných kulturních akcí prestižního 
významu. Proběhla zde výstava De-
signblok, v létě se tu uskutečnila 
přehlídka současného výtvarného 
umění Prague Biennale. Kniha Ná-
kladové nádraží Žižkov bude k dostání 
jak v češtině, tak v angličtině. n

-ham-

Faksimile obálky nové publikace, která mapuje dávnou i nedávnou historii 
unikátní funkcionalistické stavby

Půjde 
o výstavu pod 
širým nebem
Matěj Stropnický, 
zástupce starostky

vizualizace: Architektonická kancelář IAV
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Na první pohled je jasné, že 
se jedná o bezduchý maxi-
malistický developerský pro-
jekt, který nerespektuje nic 
z daností žižkovského kontex-
tu. Studie vůbec nerespektu-
je spádové poměry terénu ty-
pické pro celé území Žižkova, 
které jsou jednou z hlavních 
předností urbanismu této čás-
ti Prahy.

Urbanismus stávajícího 
Žižkova založený na jedno-
duchém principu blokové zá-
stavby s kontrastem uliční sítě 
a vnitrodvorů a realizovaný na 
dramatickém terénu má vel-
ký půvab. Na podobném ur-
banismu velkých čtvercových 
bloků squadras je založena 
například Barcelona, ovšem 

s půvabem Žižkova tím, že je 
z velké části v rovině, se těž-
ko může srovnávat. Žižkov ne-
vystavuje na obdiv své majet-
kové poměry jako řada jiných 
měst, ale pestrou směsici 
společenství obyvatel, která 
vytváří osobitou atmosféru, ke 
které se jeho obyvatelé hrdě 
hlásí. Parcela v sousedství sta-
dionu je ideální příležitostí vy-
psat veřejnou architektonickou 

soutěž na současnou podobu 
sportovně-kulturního zaříze-
ní v intencích hodných žižkov-
ské společenské tradice. Další 
variantou je přestěhování sta-
dionu na jinou vhodnější loka-
litu a soutěží řešit území včet-
ně dnešního stadionu po ulici 
Siwiecovu. 

Rozhodně je třeba redu-
kovat nepřiměřený důraz na 
neekologickou, neefektivní, 
neekonomickou a sobeckou 
individuální automobilovou do-
pravu za situace, kdy je území 
velmi dobře dostupné efektiv-
ní veřejnou dopravou. Dále je 
nutné předložit dendrologický 
průzkum stávající zeleně včet-
ně hydrogeologického a geo-
logického průzkumu území.

Vlado Milunič
architekt

Andrej Páleš
hlavní architekt 

společnosti CTR group

Souhlasíte s navrhovanou podobou výstavby vedle stadionu Viktorie Žižkov?

Hlavním přínosem projek-
tu je rozvoj funkce bydle-
ní a služeb v širším centru 
města. Viktoria Žižkov Center 
je polyfunkční komplex, kte-
rý kombinuje především by-
dlení s doplňkovou administ-
rativou a obchodem. Širšímu 
okolí projekt přinese mož-
nost nákupu v supermarketu, 
posezení v kavárně, lékárnu 
a jiné služby zvyšující kvali-
tu bydlení v lokalitě. Hmota 
stavby je navržena v souladu 
s Územním plánem a optimál-
ně zapadá do území. Parking 
v projektu má počet stání od-
povídající závazné části vy-
hlášky OTPP.

Řešené území se nachází 
v proluce, která vznikla nedo-

stavěním bloku mezi ulicemi 
Seifertova, Siwiecova, Vlkova 
a Krásova. Bloková zástavba 
je pro Žižkov typická a prá-
vě tento blok je v současnos-
ti nepřirozeně rozříznut a ne-
šťastně odhaluje své vnitřnosti 
směrem k centru Žižkova.

Navrhovaná stavba ten-
to blok v úseku ulice Krásova 
a Seifertova dokončuje a uza-
vírá. Samotná budova má při-

bližně tvar podkovy s klidným 
zeleným vnitroblokem.

V ulici Krásově fasáda 
soudobým způsobem cituje 
tradiční žižkovskou zástavbu. 

V ulici Seifertově je parter 
uvolněn pro pěší, kteří mů-
žou navštívit obchody v pří-
zemí a nebo nejjednodušší 
cestou procházet mezi horní 
části Seifertovy ulice parkem, 
který tímto způsobem získává 
víc potřebného života. Složi-
té komunikační a geometrické 
vztahy v tomto bodě jsou vy-
řešeny oválnou budovou, kte-
rá ve směru od centra měs-
ta vytváří tvarovou dominantu 
– „bránu“ a naopak ve směru 
dolů ulicí Seifertovou otevírá 
uliční prostor do parku. 

téma měsíce

 Ì Dokončení ze str. 1

Vedle Viktorky zamýšlí investor 
byty, kanceláře, supermarket
Bytový objekt se 200 byty, kancelářemi a supermarketem chce postavit 
na pozemcích východně od stadionu v Seifertově ulici společnost CTR 
group. Projekt Viktoria Žižkov Center je nyní ve stadiu přípravy.

Při něm Praha 3 schválila prodej svého 44pro-
centního podílu v akciové společnosti Viktoria 
Žižkov a.s., kterým získá 93,5 milionu korun. 

Akciová společnost Viktoria Žižkov a. s. 
vlastní pozemky východně od fotbalového sta-
dionu, na kterých by měl do budoucna vyrůst 
obytný dům. 

Kromě městské části (44,21 %) v ní do letoš-
ního října měly majetkové podíly firma CTR 
Viktoria Center (55,53 %) a fotbalový klub FK 
Viktoria Žižkov (0,26 %).

Třetím tématem, které zástupci Prahy 3 vy-
světlovali přítomným fanouškům, bylo úsilí 
městské části o scelení majetku stadionu v Sei-
fertově ulici. 

„V roce 2002 začala městská část odkupovat ne-
movitý majetek fotbalového klubu, odkoupila tři 
tribuny a v nedávné minulosti odkoupila i vyhří-
vaný trávník a kotelnu. Dá se říct, že městská část 
vlastní nyní tři čtvrtiny nemovitého majetku v are-
álu fotbalového klubu. My ten majetek stadionu do 
budoucna scelíme a budeme ho pronajímat,“ před-
stavila budoucí záměr městské části se stadio-
nem starostka Hujová. 

Přítomní zástupci městské části i majitel 
FK Viktoria Žižkov na závěr veřejné diskuse 
fanoušky ubezpečili, že o osud svého klubu 
nemusejí mít do budoucna obavy.

„Viktorka k Žižkovu prostě patří. Když bude klub 
i městská část plnit navzájem své smluvní závaz-
ky, bude tomu tak i dalších 110 let,“ vysvětlil pří-
znivcům žižkovské Viktorky zastupitel Michal 
Kucián. n

-sak-

„Chtěli bychom samozřejmě co nejrych-
leji zahájit výstavbu, nicméně pod-
le těch nejoptimističtějších plánů by to 
mělo být někdy koncem roku 2015,“ řekl 
Ján Horváth, zástupce firmy CTR 
group. 

Projekt bytového domu v prosto-
ru mezi ulicí Krásova a stadionem, 
na němž hraje své zápasy fotbalová 
Viktoria Žižkov, by měl do budouc-
na pomáhat i tomuto tradičnímu 
žižkovskému klubu.

„Očekáváme, že z tohoto projektu zís-
káme finanční prostředky,“ vysvětluje 
majitel fotbalového klubu FK Vikto-
ria Žižkov Luděk Vinš. 

Podle připravovaného projek-
tu by byty měly být podél Krásovy 
ulice a za východní tribunou sta-
dionu, kanceláře získají své místo 
v „slze“ směrem do Seifertovy ulice. 
S prostory pro supermarket se po-
čítá v prvním nadzemním podlaží 
a v podzemí objektu. n

Projekt počítá s 200 bytů, kancelářemi a supermarketem. Pokud bude schválen, s výstavbou by se mělo 
začít koncem roku 2015.

O budoucnosti 
Viktorie Žižkov...

-sak-

do roku 1992
Tělovýchovná jednota TJ Vikto-
ria Žižkov PSO užívala celý areál 
mezi ulicemi Krásova, Seiferto-
va a Siwiecova, TJ provozovala 
množství různých sportů. Pozem-
ky byly města, objekty stadionu 
patřily klubu.

1992
Přichází podnikatel Vratislav Čekan 
a odkupuje od tělovýchovné jed-
noty profesionální fotbalový klub. 
Vzniká FK Viktoria Žižkov a. s. 
(pouze fotbal) a SK Viktoria Žižkov, 
občanské sdružení (ostatní sporty 
a částečně i amatérský fotbal).

1999
Spory o práva k areálu vedou k za-
ložení akciové společnosti Viktoria 
Žižkov a. s., do které za vlády 
starosty Milana Českého vstupu-
je městská část. Nová akciová 
společnost získává do výpůjčky 
pozemky v celém areálu na 80 let. 
Společníky v akciové společnosti 
jsou FK Viktoria Žižkov (48 %), SK 
Viktoria Žižkov (48 %) a MČ Pra-
ha 3 (4 %).

2002
Zastupitelstvo městské části přijalo 
usnesení č. 483, které se týkalo 
řešení vztahů ke stadionu „Viktor-
ky“. Tímto krokem a následujícím 
odkoupením majetku od Viktoria 
Žižkov a. s. se MČ stala vlastníkem 
dvou třetin objektů stadionu. 

2009
MČ pod vedením starostky M. Ko-
zumplíkové zvyšuje svůj akciový 
podíl ve Viktoria Žižkov a. s. na 
44 % – vkládá do ní pozemky 
v areálu východně od stadionu. 
Na nich by měly vzniknout byty. 
MČ si vymíní, že do října 2013 se 
může rozhodnout, zda v projektu 
výstavby setrvá, nebo se od zbý-
vajících akcionářů nechá vyplatit.

2013
Radnice se rozhoduje podíl ve 
Viktoria Žižkov a. s. prodat za 93,5 
milionu korun, plánuje odkoupit 
zbývající objekty stadionu. 

Vývoj vztahů mezi Viktorií Žižkov a Prahou 3 po roce 1989

vizualizace: CTR group
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Další zbytečné zastupitelstvo 
Po „zbytečném“ mimořádném zasedání 15.  srp-
na k protestům občanů proti „revitalizaci“ ná-
městí Jiřího z Poděbrad, které jejich petici 
formálně projednalo, ve skutečnosti ale nic 
nevyřešilo, proběhlo v listopadu další předem 
neplánované zasedání „žižkovského parla-
mentu.“ Ve velkém sále hotelu Olšanka, kte-
rý si k tomuto účelu žižkovská radnice pro-
najímá za peníze daňových poplatníků, se 
zastupitelé na pozvání vedení radnice sešli, 
aby projednali 5!, slovy pět, faktických bodů, 
z nichž tři měly spíše formu technických ma-
teriálů, jež pro život občanů třetí městské čás-
ti nemají pražádný význam.

Jediným bodem, kterým se tak zastupitel-
stvo fakticky zabývalo, byla oproti původ-
nímu plánu přednostně řešená privatizace 
jednoho domu v Milešovské ulici. Ta byla ve-
dením městské části na zasedání prezentová-
na jako „urgentní případ,“ aby posléze v dis-
kusi vyšlo najevo, že na celém případu vůbec 
nic urgentního vlastně není. A že neexistuje 
jediný relevantní důvod, proč by tato priva-
tizace nemohla být schválena až na „řádném“ 
zasedání, které proběhne v prosinci. 

Na dotazy z opozičních lavic k tomuto ne-
standardnímu postupu reagovala vládní koa-
lice tím, že zastupitelka Škapová raději navrh-
la předčasné ukončení diskuse, aby nemusela 
koalice na tyto otázky odpovídat. Šlo o další 
ukázku transparentnosti a demokracie, kte-
rou se tato vládní formace při svém nástupu 
v červnu 2012 zaklínala.

Předně bychom chtěli za opoziční za-
stupitele zdůraznit, že jsme připraveni kdy-
koliv svůj čas věnovat řešení komunálních 

problémů. Již druhé nesmyslné zasedání za-
stupitelstva třetí městské části, které svola-
la starostka Hujová se svým vedením během 
několika málo měsíců, v nás však vzbuzuje 
podezření, že smysluplné práce naopak není 
schopna současná koalice v Praze 3. Zasedání 
zastupitelstva třetí městské části se tak v po-
slední době mění v nesmyslná „jednání pro 
jednání“ a jsou jen smutným obrazem toho, 
jak v  současné době v Praze 3 funguje, re-
spektive nefunguje, správa věcí veřejných na 
Žižkově a Vinohradech pod současným vede-
ním. Je to tristní obrázek. 

A na závěr ještě vysvětlení, proč tento člá-
nek podepisuje hned pět zastupitelů z opo-
zičních lavic, byť byli zvoleni za jiné politické 
subjekty. Přestože je v Radničních novinách 
opozici vyčleněn tento jeden malý prostor, 
byli šéfredaktorem osloveni hned čtyři zastu-
pitelé, aby dodali svůj názorový článek pro 
toto vydání. Máme obavu, že se jedná o  dal-
ší cenzorskou taktiku současného vedení rad-
nice, která má umožnit selektivně vybírat 
„nejvhodnější“ opoziční názor. Protože s ta-
kovýmto postupem nesouhlasíme, podepisu-
jeme tento článek všichni. n

Činy hovoří více než slova
Díky konstruktivní spolupráci koalice 
(TOP 09, ČSSD, Ž(n)S) se podařilo letos 
v létě sloučit moloch čtyř akciových společ-
ností do Správy majetkového portfolia a. s. 
(SMP a. s.). Podařilo se snížit mandátní od-
měnu této sloučené společnosti na 50 mil. Kč 
ročně, přičemž předešlá struktura akciových 
společností vyšla radnici téměř až na 74 mili-
onů. Podařilo se sestěhovat všechna pracoviš-
tě na adresu Olšanská 7. Začala se prověřovat 
zakázka revitalizace panelových domů v Lu-
páčově ulici. To jsou zásadní věci, které se 
naší koalici podařily, ale nepodařilo se ve vý-
běrovém řízení vybrat nového ředitele trans-
formované SMP a. s.

Chceme-li pokračovat v nastartovaných 
změnách, provádět organizační opatření a za-
bezpečit nové zakázky pro SMP a. s. bylo 
místo ředitele obsazeno panem RNDr. Ja-
nem Maternou, který byl členem předešlého 
představenstva SMP a. s. Svojí odborností 
výrazně přispěl k úspěšné transformaci akci-
ové společnosti a má za úkol konsolidovat její 
činnost. Ve funkci je na dobu určitou jednoho 
roku a je rozhodnuto, že nejpozději do konce 
dubna příštího roku musí být vypsáno výbě-
rové řízení na nového ředitele SMP a. s. Díky 
tomuto řešení vzniklé situace nastal problém. 
Pan ředitel je členem TOP 09 a má podporu 
i ČSSD, ale Ž(n)S s tímto řešením nesouhlasí.

Ž(n)S nechce obsadit dvě místa v dozor-
čí radě, kde podle koaličních dohod měli mít 
předsedu a jednoho člena dozorčí rady a ani 
nechce navrhnout žádného svého zastupite-
le na jedno místo v představenstvu SMP a. s. 
Velmi mě to mrzí. Všech sedm zastupitelů 

zvolených za Ž(n)S  jsou vysokoškolsky vzdě-
laní lidé a jistě by byli přínosem pro řízení 
celé akciové společnosti.

Je velice podivné, že pan PhDr. Matěj 
Stropnický vede stále od roku 2012 soudní 
spor s akciovou společností kvůli neposkyto-
vání informací. Nerozumím tomu. Je zástup-
cem starostky, je členem rady MČ, která vyko-
nává funkci jediného akcionáře společnosti, 
zastupitelé za Ž(n)S mohou být v předsta-
venstvu a dozorčí radě SMP a. s. Tedy v pří-
mém  přístupu k tolik žádaným informacím 
mu nikdo nebrání. Akciová společnost má zá-
jem o smír a o ukončení soudního sporu. Na-
bídla opakovaně součinnost, ale žalující stra-
na ji ovšem nevyužila. V tomto případě pan 
místostarosta pozapomněl, že vede de facto 
v současné době spor proti sobě samému. Již 
není v opozici a předpojatě kritizuje něco, na 
čem se může, ale nechce aktivně podílet. 

Já za sebe mohu slíbit, že jako členka do-
zorčí rady SMP a. s. udělám vše pro to, abych 
dohlédla na efektivní hospodaření s veřejný-
mi prostředky. 

Závěrem Vám chci popřát krásné proži-
tí nastávajících vánočních svátků a mnoho 
zdraví a štěstí v novém roce 2014. n

publicistika

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

 všichni oslovení opoziční zastupitelé:
Alena Hronová (KSČM), 

Tomáš Kalousek (bez politické příslušnosti), 
Rostislav Rubík (TOP 09), 

Jan Srb (bez politické příslušnosti), 
Marek Zeman (ODS)

Jaroslava 
Suková

zastupitelka za TOP 09, 
členka dozorčí rady 

SMP a. s.

Reakce na článek Kam se poděl 
selský rozum (RN 11/2013)
Vážený pane zastupiteli, dovoluji si re-
agovat na Váš příspěvek, který se týkal 
„stavebních úprav“, „ucpávačů“ na na-
šich komunikacích.

Musím se jen přidat k Vašemu názo-
ru s dovětkem, že se nejedná o problém 
pouze Prahy 3, ale zdá se, že se objevi-
la jakási „nová dětská nemoc“, která se 
nám šíří všude. Bez pravidel, bez logiky. 
Má-li být ochráněn chodec, pak je samo-
zřejmě velice nebezpečné, stane-li se tak-
to „ucpaný“ pruh  místem pro parkování 
a chodec na přechodu za stojícím vozi-
dlem samozřejmě vidět není. Již Vámi 
nastíněný problém zimy, kdy stačí dese-
ticentimetrová sněhová pokrývka a os-
trůvky vidět nejsou. Jistě není od věci 
na tomto místě poznamenat připomínky 
řidičů Integrovaného záchranného systé-
mu, kteří mají mít volný průjezd vozov-
kou, v okamžiku, kdy jim ostatní řidiči 
uvolní cestu. Uvolní? Mají kam? Když se 
vozovka stále častěji stává místem s be-
tonovými bloky, nástrahami a nově vy-
stavěnými „ucpávači“. Vozovka by měla 
umožňovat plynulou jízdu. Jak se zde 
budeme chovat, záleží na nás. Vozovka 
byla a bude místem nebezpečným, ale 
stavět do cesty překážky, které na vozov-
ku nepatří, zdá se mi komplikováním si-
tuace. Kam se poděl selský rozum a ohle-
duplnost? Pokud nebudeme respektovat 
základní pravidla lidského soužití, ani 
ostrůvky na vozovce nás nespasí. 

Tyto úpravy samozřejmě něco stojí. 
Jsou to tímto způsobem nejlépe vyna-
ložené finance? Na vozovkách je neu-
věřitelné množství děr. Jsou i v blízkos-
ti „novinek“. Ale dojde-li k výstavbě 
„ucpávačů“, nikdy nedojde k opravě děr 
v jejich blízkosti. Neměla by být kvali-
ta vozovky tím prioritním, o co se bu-
deme starat? Nebo jsou díry ve vozovce 
zanechány záměrně? Vždyť je v podstatě 
jedno, dojde-li ke zpomalení jízdy z dů-
vodu, že řidič objíždí metrovou díru 
nebo metrový ostrůvek. Ti, kteří věnu-
jí svou iniciativu výstavbě nesmyslných 
ostrůvku, jistě dlouho nejeli Malešickou 
ulicí, protože by se jinak museli stydět 
za stav komunikace, která je v jejich 
správě. Nebo možná ještě lépe. Zkusil 
někdo ze zodpovědných za stav komuni-
kací na Praze 3 jít po Malešické ulici za 
deště? Kdyby ano, pochopil by, že otáz-
ka jakýchsi „ucpávačů“ opravdu není 
na pořadu dne. Nebo je to tak, že na 
opravu starého nemáme a na výstavbu 
nového ano? 

Mgr. Ivo Beneš,  
Mgr. Janeta Benešová

O soše na Komenského náměstí 
by měla rozhodnout soutěž
Vážená redakce Radničních novin, re-
agujeme na Vaše listopadové číslo. Vel-
mi nás potěšil Váš záměr realizovat pro-
storové výtvarné dílo zabývající se tak 
výraznou osobností jakou je J. A. Ko-
menský. Domníváme se však, že na tak-
to významný „výtvarný objekt“ pro ná-
městí J. A. Komenského připomínající 
tuto osobnost, je nutno vypsat veřejnou 
soutěž.

Předseda rady Sdružení 
sochařů Čech, Moravy a Slezska 

Ak. soch. Jiří Středa

Proč nezastřihujete koruny stromů 
rovně jako v Paříži?

Hezký den přeji. Bydlím na Vino-
hradské ulici s balkonkem, ze kterého se 
často dívám ven. Zaujaly mne stromy 
podél ulice. Jsou slabé, rostou příliš vy-
soko a nejsou ozdobou. Vítr je ohýbá.

Byla jsem v Paříži, kde stromy za-
střihují v určité výšce rovně a koruna  
stromu pěkně košatí a je to pěkné. Na-
víc nestíní lidem v oknech. Koruna se 
zastřihuje rovně, takže jdete ulicí, která 
má husté koruny stromů, rovně zastřiže-
né a máte pocit, že jdete skutečně alejí. 
Všude to jistě nebude takto vypadat, ale 
časem..., kdo ví? 

Nevím, jak se upravují parky, ale 
podle silnice by to asi bylo snadnější i pro 
ty pány, které vidím, jak z plošiny ořezá-
vají větve.

Projednejte to prosím na kompetent-
ním místě. Stojí to za to. Měli bychom 
hezké ulice. Praha 3 je přece bezva čtvrť.

Jaroslava Holubová
P. S.: Je-li možné tento požadavek 

otisknout do novin Prahy 3, aby k tomu 
lidé napsali také své názory. Za Prahu 3 
krásnější.

Současná atmosféra Žižkova 
se změnila

Vážená paní starostko, usoudil jsem, 
že by Vás mohly zajímat názory součas-
ného 84letého starousedlíka, naroze-
ného na Žižkově, který může srovnávat 
mnohé věci minulosti Žižkova s dneš-
kem z vlastní zkušenosti. Leccos se hlav-
ně vlivem technického pokroku zlepšilo, 
ale ne všechno nové ze současna je tře-
ba chválit, jako to dělají některé noviny 
a novináři, aby se zviditelnili a zalíbili 
momentální vládní politice. Bylo by to 
na dlouhé povídání. Tak alespoň něco o 

tom, co pověsti Žižkova zrovna moc ne-
prospívá. V prvé řadě dnes atmosféra 
Žižkova působí navenek jako „hráčské 
doupě“ gamblerů, kasin a hráčských au-
tomatů, což napomáhá zejména krimi-
nalitě mládeže, včetně zastaváren, barů 
a amorálních vysokých půjček vedoucí 
brzy k častým exekucím majetku obča-
nů Žižkova. Je také dost nepochopitel-
né, že právě ta typická tradice husitství 
a Mistra Jana Husa je až na Žižku dost 
přehlížena. Zejména již existující Církev 
čsl. husitská na nám. Barikád a její zá-
služná činnost bezmála 100 let pro život 
věřících i nevěřících občanů není příliš 
oceňována, ba přehlížena při oslavě na 
Vítkově. Také vhodná propagace příkla-
du Mistra Jana Husa v boji za pravdu, 
což je aktuální i dnes, bývá mylně po-
važována jen za uzavřenou historickou 
událost. Žhavým problémem dneška je 
i přes existenci některých institucí huma-
nitárního zaměření často spíš okrajová 
a nedostatečná. Pro důchodce, nemoc-
né občany včetně bezdomovců je běžný 
život čím dál tím složitější až finančně 
neúnosný. Od cen potravin a jídel ve 
většině restaurací (150 Kč i více), ceny 
služeb (holič, praní i žehlení oděvů po 
50 Kč), včetně nájmů, které často para-
doxně jsou i vyšší než pobíraný důchod. 
Tolik zatím aspoň pár těch nesrovnalostí 
dnešní hektické doby. Snad to nakonec 
přispěje k zamyšlení a řešení neutěšené 
situace. Se srdečným pozdravem. 

Dr. Karel Lachout
(redakčně kráceno)

Spolupráce TOM S.T.A.N. 
a MŠ Sudoměřská pokračuje

Turistický oddíl TOM S.T.A.N. 
(www.tomstan.cz) již od roku 2007 
pravidelně pomáhá MŠ Sudoměřská 

s přípravami zahradních slavností pro 
děti. Konkrétně se jedná o tradiční pod-
zimní lam piónový průvod a jarní za-
hradní slavnost. Děti z oddílu většinou 
hrají barevné skřítky, u kterých malé děti 
plní všemožné disciplíny.

Mateřské škole takto rádi pomáháme 
i při akci 72 hodin (72 hodin – Tři dny 
dobrovolnických aktivit po celé ČR), kdy 
každoročně hrabeme v MŠ listí. K ma-
teřské škole v Sudoměřské ulici máme 
vztah díky paní ředitelce Vaněčkové, kte-
rá nám mnoho let jezdí vařit na náš let-
ní tábor. S naším táborem je ale spoje-
na také ZŠ Jeseniova, které pro změnu 
pomáháme s jarními akcemi na školním 
hřišti, do oddílu a na tábor jezdí mnoho 
dětí právě ze ZŠ Jeseniova a pan ředitel 
Lébr je bývalým hlavním vedoucím na-
šeho tábora.

Již teď se těšíme na další společné 
akce! Bližší informace o našem oddílu 
naleznete na www.tomstan.cz.

Ondřej Šejtka, 
TOM S.T.A.N. 

Dopisy redakci zasílejte na adre-
su: Radniční noviny, Havlíčkovo 
náměstí 11, Praha 3, 130 85 nebo 
e-mailem: rn@praha3.cz.
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důležité informace

Rodiče mohou přihlásit děti na vítání občánků
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ 
Praha 3 možnost 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 bydliště. Vzhledem k tomu, že slavnost „vítání dětí“ 
má v třetí městské části dlouholetou tradici a  byla rodiči dětí 
vždy velmi pozitivně hodnocena, radnice by ji ráda zachovala. 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto obřadu a narodily 
se vám děti v rozmezí od července do prosince 2013, ozvěte 
se prosím laskavě a uveďte: jméno a příjmení dítěte, datum 
narození, adresu trvalého bydliště a příjmení rodičů telefonic-
ky: 222 116 349 – Marta Valentová, poštou: Odbor kultury 
k rukám M. Valentové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3, e-mai-
lem: martav@praha3.cz. n

Půlnoční bohoslužby 24. 12. 2013 v Praze 3
Římskokatolická církev

kostel sv. Rocha 16.00

kostel sv. Prokopa 16.00

kostel sv. Anny 22.00

farní kostel sv. Prokopa 24.00

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 24.00

Žižkův sbor Církve československé husitské

Nám. Barikád 1 23.00 

Českobratrská církev evangelická

II. žižkovský sbor, Čajkovského 10 16.00 

Sbor na Jarově, U Kněžské louky 9 22.00

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

Provoz mateřských škol a jeslí o vánočních prázdninách
Vánoční prázdniny začínají 21. prosince 2013 a končí 5. led-
na 2014. Provoz MŠ zřizovaných MČ Praha 3 bude v pra-
covních dnech od 23. do 31. prosince přerušen, pokud 
počet dětí v  tomto období v  jednotlivých dnech klesne na 
méně než 15 dětí zapsaných k docházce do mateřské školy 

s kapacitou do 150 dětí nebo méně než 10 % dětí zapsa-
ných k docházce do MŠ s kapacitou nad 150 dětí. V obdo-
bí od 24. prosince 2013 do 1. ledna 2014 bude přerušen 
provoz jeslí v Roháčově 40. Otevřeno bude opět ve čtvrtek 
2. ledna 2014. n

Vánoční kontejnery
MČ Praha 3 na vánoční období zajistila nadstandardní přistavení VOK. Kontej-
nery budou k dispozici vždy v daný termín během dopoledne a odvezeny budou 
následující den. Kontejnery jsou určeny pro občanský domovní odpad.

lokalita datum čas

Ambrožova/Malešická
 5. prosince 2013 14.00–18.00

14. prosince 2013  9.00–13.00

Koněvova/V Jezerách
 5. prosince 2013 15.00–19.00

14. prosince 2013 10.00–14.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
 9. prosince 2013 14.00–18.00

18. prosince 2013 14.00–18.00

Na Vrcholu/V Domově
 2. prosince 2013 13.00–17.00

 6. prosince 2013 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic 
– proti č. 11

 2. prosince 2013 14.00–18.00

 6. prosince 2013 15.00–19.00

Kostnické nám.
 4. prosince 2013 15.00–19.00

 7. prosince 2013  9.00–13.00

Jeseniova 143
12. prosince 2013 15.00–19.00

19. prosince 2013 14.00–18.00

Přemyslovská/Orlická
13. prosince 2013 14.00–18.00

19. prosince 2013 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
 4. prosince 2013 14.00–18.00

20. prosince 2013 15.00–19.00

Křivá 15 21. prosince 2013  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská 21. prosince 2013 10.00–14.00

U Rajské zahrady/Vlkova 20. prosince 2013 14.00–18.00

Sudoměřská/Křišťanova 13. prosince 2013 15.00–19.00

Tachovské nám. 18. prosince 2013 15.00–19.00

Buková/Pod Lipami 54 12. prosince 2013 14.00–18.00

nám. Barikád  7. prosince 2013 10.00–14.00

Stánkový prodej ryb

Stánkový prodej vánočních stromků a ryb v roce 2013
(místa označená * = již vydáno rozhodnutí, příp. již byly doloženy všechny potřebné náležitosti – stav ke dni 19. 11. 2013)

Prodej vánočních stromků

místo prodeje termín

* nám. Jiřího z Poděbrad (u východu z metra do ulice Slavíkova) 7. 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) 8. 12. – 23. 12.

doposud 
nepožádáno Vinohradská 151 (před palácem Flora)

* Táboritská 23 (před hotelem Olšanka) 6. 12. – 23. 12.

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

lokalita datum

Ambrožova/Malešická 21. prosince 2013 18. ledna 2014

Koněvova/V Jezerách 21. prosince 2013 18. ledna 2014

Soběslavská/Hollarovo nám. 21. prosince 2013 18. ledna 2014

Tachovské nám. (u tunelu) 21. prosince 2013 11. ledna 2014

Na vrcholu/V domově 21. prosince 2013 19. ledna 2014

nám.Jiřího z Lobkovic 
– proti č.11

22. prosince 2013 19. ledna 2014

Náměstí Barikád 22. prosince 2013 19. ledna 2014

Kostnické nám./Blahníkova 22. prosince 2013 19. ledna 2014

Buková/Pod lipami 54 15. prosince 2013 12. ledna 2014

Jeseniova 143 15. prosince 2013 12. ledna 2014

Přemyslovská/Orlická 15. prosince 2013 12. ledna 2014

Sudoměřská/Křišťanova 15. prosince 2013 12. ledna 2014

Křivá 15 14. prosince 2013 11. ledna 2014

Přemyslovská/Sudoměřská 14. prosince 2013 11. ledna 2014

U Rajské zahrady/Vlkova 14. prosince 2013 11. ledna 2014

V zahrádkách/Květinková 14. prosince 2013 11. ledna 2014

místo prodeje termín

* 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 164–166 (u křižovatky s ulicí Za žižkovskou vozovnou) 20. 12. – 23. 12.

* Koněvova 250 (u křižovatky s ulicí Osiková – u prodejny Albert) 20. 12. – 23. 12.

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

* nám. Jiřího z Poděbrad 6 (u křižovatky s ulicí Slavíkova) 20. 12. – 23. 12.

* Koněvova 112 (Ohrada, nároží s ulicí Jana Želivského – proti hotelu Vítkov) 21. 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.
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zpravodajství

Nové přechody v Praze 3 zvyšují 
bezpečnost chodců
Díky snaze žižkovské radnice a pražského magistrátu ubývá v Praze 3 nebezpečných cest pro pěší. 
Jen v roce 2013 začalo obyvatelům sloužit pět modernizovaných přechodů pro chodce. Další přiby-
dou v příštím roce.

Nové, kratší a hlavně bez-
pečnější pro chodce i ři-
diče, takové jsou moder-
ní přechody pro pěší, 

které v letošním roce vyrostly hned 
na několika místech Prahy 3. Na je-
jich zřizování dlouhodobě spolupra-
cuje Praha 3 s místními institucemi, 
veřejností i neziskovými organizace-
mi, které radnici zasílají své poža-
davky a tipy. 

To je také případ nově zbudova-
ného přechodu na křižovatce ulic 
Jeseniova–Strážní, který byl dokon-
čen v září tohoto roku. O jeho zří-
zení totiž požádala Mateřská škola 
Jeseniova 204, která v místě stojí, 
spolu s místními občany, kteří po-
žadovali zřízení bezpečnějšího vstu-
pu do parku Židovské pece. Radnici 

vybudování nového přechodu stálo 
zhruba 850 000 korun. 

„Přechod obsahuje hned několik bez-
pečnostních prvků. Jedním z nich je vy-
tažení chodníkových mysů do vozovky, 
které zkracují délku přechodu a poskytu-
jí tak chodcům větší bezpečí. Jelikož se 
tento přechod nachází v blízkosti školní-
ho zařízení, byly zde také vybudovány 
integrované zpomalovací prahy, které 
automobilovou dopravu v místě uklid-
ňují,“ popsal podobu nového pře-
chodu Martin Vančura, vedoucí od-
boru dopravy v Praze 3.

Další přechody, financované 
tentokrát z magistrátní poklad-
ny, vyrostly letos také na křižovat-
ce ulic Šrobárova–Jičínská–Korunní 
a v Koněvově ulici mezi křižovat-
kami Ohrada a Pražačka. Zatímco 

první úprava vyšla na 700 000 ko-
run, druhá, kterou tvoří tři po sobě 
následující přechody, stála 2,5 mil. 
korun. „V případě rekonstrukce přecho-
dů v Koněvově ulici šlo o výsledek od-
borného vyhodnocení dopravní situa-
ce v oblasti, které potvrdilo, že dotčené 
přechody svou podobou zdaleka neodpo-
vídaly dnešním normám,“ uvedl Van-
čura, podle kterého přechody nepo-
skytovaly dostatečnou ochranu po 
vstupu do vozovky a zejména pak 
po vstupu na tramvajovou trať. „Z to-
hoto důvodu došlo k jejich modernizaci, 
která zahrnuje vybudování dělicích os-
trůvků, které poskytují přecházejícím 
potřebnou ochranu,“ dodal Vančura.

Nevyhovující přechody chce Pra-
ha 3 modernizovat i v příštím roce. 
Už na jaře by tak například mělo 

dojít na křižovatku ulic Ondříčko-
va–Bořivojova, kde má vzniknout 
zcela nový přechod. Ve fázi projek-
tových prací je pak také rekonstruk-
ce křižovatky Na Vrcholu–V Domo-
vě. Na této rozlehlé křižovatce mají 
vzniknout nové zkrácené přechody 
pro chodce a parkové úpravy. „Příš-
tí rok nás čekají také významné úpravy 
před základní školou v Lupáčově ulici, 
kde by mělo dojít k významnému zklid-
nění i výsadbě nových stromů. Akce je 
však podmíněna rekonstrukcí celé křižo-
vatky Táboritská–Ondříčkova,“ uvedl 
zástupce starostky pro dopravu On-
dřej Rut s tím, že o realizaci toho-
to projektu v současné době jedná 
s Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy. n

-mpa-

Vlevo: modernizovaný 
přechod s integrovaným 
zpomalovacím prahem 
zklidňuje od září dopravu 
před mateřskou školou 
v Jeseniově ulici. 
Nahoře: nově upravená 
křižovatka ulic Jičínská, 
Korunní a Šrobárova.

4 mil. Kč 
stála modernizace 
přechodů v roce 
2013 v Praze 3

Na řešení krizových situací spolupracuje Praha 3 se specialisty z magistrátu
Operační středisko krizového štá-
bu hlavního města Prahy je spe-
cializované pracoviště, které se 
zabývá systémem metropolitního 
krizového řízení. 

Své zázemí má v budově magistrátu 
na Mariánském náměstí a zde prová-
dí aktivní sběr a předávání informa-
cí týkajících se bezpečnosti občanů 
a návštěvníků metropole. K náplni 
jeho činnosti tak patří např. zjišťová-
ní povahy a rozsahu hrozících nebo 

již vzniklých krizových situací nebo 
zabezpečování včasného varování. 
Operační středisko zároveň slouží 
jako centrum, ve kterém se scházejí 
informace z městského kamerového 
systému.

„Do městského kamerového systé-
mu přichází například kolem tisícov-
ky kamer dopravního podniku, které, 
když se něco stane, jsou k dispozici po-
licii, městské polici, záchrance, hasi-
čům a samozřejmě i dopravnímu pod-
niku. Další více než dvě stovky kamer 

připojuje Technická správa komunikací 
z důležitých dopravních uzlů,“ vysvět-
lil Jiří Šlapal, vedoucí oddělení zá-
chranného a bezpečnostního systé-
mu pražského magistrátu. Dalších 
téměř osm stovek kamer pak slouží 
k monitorování veřejných prostran-
ství, dopravy a památek. V Pra-
ze 3 je takových stanovišť celkem 
šestadvacet.

Pracovníci operačního centra 
také dále koordinují předávání roz-
hodnutí metropolitního krizového 

štábu týkající se provádění zá-
chranných a likvidačních prací rov-
něž městským částem. „Pokud dojde 
v Praze 3 k události, která narušuje 
běžný život obyvatel, operační středis-
ko nám posílá informativní SMS zprá-
vy, a to v případě, že není nutná naše 
účast k řešení problému. Pokud je to 
nutné, pracovník střediska se mnou 
hovoří telefonicky a já problém řeším 
v koordinaci se starostkou, místostaros-
ty, tajemníkem a pracovníky úřadu,“ 
popsal vedoucí oddělení krizového 

řízení na žižkovské radnici Milan 
Jančálek.

„Spolupráce mezi třetí městskou čás-
tí a operačním střediskem probíhá bez 
problémů a my jsme se službami, které 
jsou jeho prostřednictvím Praze 3 po-
skytovány, plně spokojeni,“ uvedla při 
listopadové návštěvě operačního 
střediska starostka Vladislava Hu-
jová, která předsedá bezpečnostní 
radě a krizovému štábu Městské 
části Praha 3. n

-mpa-

Nové přechody v Koněvově ulici
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základní školy

Zápisy do základních škol 
v Praze 3 pro školní rok 

2014/2015
Zápis pro školní rok 2014/2015 se ve všech základních školách 
zřizovaných MČ Praha 3 bude konat ve dnech 15. a 16. ledna 
2014 od 14.00 do 18.00 hodin. K zápisu rodiče přinesou rodný 
list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad.

U zápisu je rodič povinnen předložit svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte. Bližší informace můžete získat na odboru škol-
ství na e-mailu: marcelap@praha3.cz nebo na tel.: 222 116 209.

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
kapacita školy: 1150 žáků
aktuální počet tříd a žáků: 22/405

Škola má bezpečné okolí a sousedí s udržovaným parkem 
s dětskými hřišti. Výuka v Chelčického ulici od 1. do 9. roč., 
škola již druhým rokem otvírá přípravný nultý ročník. Třídy 
I. stupně také v Žerotínově ulici, kde je i MŠ (součást školy). 
Děti ze tříd v Žerotínově ul. přecházejí na II. stupeň na hlavní 
budovu (Chelčického). Výuka Aj od 1. třídy, individuální pří-
stup ke všem dětem, speciální mikrotřídy pro žáky se specific-
kými poruchami učení. 
Vybavení: nově zrekonstruované prostory, šatny a družina, 
zmodernizovaná školní jídelna, odborné učebny, interaktivní 
tabule, 3 tělocvičny.
Zájmová a mimoškolní činnost: široký výběr volnočasových 
aktivit, na II. stupni různorodé volitelné předměty. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel (Chelčického), 1 jídlo (Žerotíno-
va) – řídí se pravidly zdravé výživy a pestrého spotřebního koše. 

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
kapacita školy: 600 
aktuální počet tříd a žáků: 20/475

Ekoškola s prohloubenou ekologickou výchovou a ekologic-
kými aktivitami. Výuka Aj od 1. roč. 2 hod./týd., od 3. roč. 
3 hod./týd. Od 7. roč. druhý cizí jazyk – Nj. Důraz na výuku 
informatiky a projektové vyučování. Pro žáky I. stupně školy 
v přírodě, pro žáky II. stupně tematické pobyty včetně jazyko-
vého v Anglii. Škola již potřetí obhájila titul Ekoškola (cílené 
aktivity dětí spojené s šetrným chováním k přírodě, třídění od-
padů, šetření energiemi a vodou, exkurze do CHKO, čištění 
říčky Rokytky, projektové vyučování aj.).
Vybavení: nové multifunkční pracovny, odborné pracovny na 
výuku jazyků, fyziky, Hv, Vv a technických prací, keramická 
dílna, 2 velké tělocvičny, sportovní atletický areál a malá spor-
toviště s pískovištěm a herními prvky. 
Zájmová a mimoškolní činnost: Václavské posvícení, Chmel-
nická lípa, mikulášská besídka, školní akademie, sportovec 
školy, vodácký kurz či zeměpisná exkurze. Kroužky – kerami-
ka, florbal, historický a country tanec, Kutílek, aerobic, mažo-
retky, 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 nám. Jiřího z Lobkovic 22

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
tel.: 267 310 706, 271 732 264 (Perunova)
e-mail: skola@lobkovicovo.cz, skola@perunka.cz
web: www.lobkovicovo.cz, www.perunka.cz
vzdělávací program: Škola pro život
kapacita školy: 1100 (na obou pracovištích)
aktuální počet tříd a žáků: 19/383 

Dvě pracoviště: nám. Jiřího z Lobkovic 22 (1.–9. roč.) a Peru-
nova 6 (MŠ a I. stupeň ZŠ, přípravná třída). Od 6. roč. možné 
zaměření na matematiku a informatiku, přírodovědné předmě-
ty, florbal a Vv. Aj od 1. roč., od 6. roč. druhý cizí jazyk (Nj, Rj). 
Vybavení: počítačové a multimediální učebny s projekční tech-
nikou nebo interaktivními tabulemi, odborné učebny, všechny 
třídy připojeny k internetu, keramická dílna, infocentrum, vel-
ký sportovní areál, víceúčelová hřiště a sportovní haly. 
Zájmová a mimoškolní činnost: zájmové kroužky – např. in-
formatika, hrátky s češtinou, šachy, cizí jazyky, výtvarná čin-
nost včetně keramiky, rukodělné aktivity, dramatický kroužek 
a sportovní kroužky – fotbal, florbal, gymnastika, volejbal 
apod.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod. (ZŠ Lobkovicovo) a od 
7.00 do 17.30 (ZŠ Perunova).
Školní jídelna: výběr z 1–2 jídel.

ZŠ Jeseniova 96

ředitel: Mgr. Jiří Lébr
tel.: 222 722 190
e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
web: www.zsjeseniova.cz
vzdělávací program: ŠVP ZŠ Jeseniova
kapacita školy: 652
aktuální počet tříd a žáků: 22/511

Výuka Aj od 2. roč. (zájmově od 1. roč.), informatika od 5. roč. 
Od 7. roč. volitelné předměty v rozsahu 3 hod. týdně (druhý 
jazyk – Nj, konverzace v Aj, mediální výchova, programování, 
společenský seminář, astronomie, výtvarný seminář…). Každý 
rok celoroční projekty zaměřené na práci s informacemi, eko-
logii. V 6.–9. roč. vždy jedna třída se zaměřením na sport (at-
letika). Většina tříd jezdí pravidelně na školu v přírodě. Škola 
vydává vlastní časopis.
Vybavení: 2 počítačové učebny, připojení k internetu, odborné 
pracovny, 9 učeben s interaktivní tabulí, keramická dílna, vel-
ký sportovní areál (dráha, sektory pro výšku, dálku, hřiště na 
volejbal, tenis – vše umělý povrch, beach volejbal, 2 tělocvičny, 
posilovna)
Zájmová a mimoškolní činnost: tradiční akce pro rodiče a ve-
řejnost (Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Školní pouť, 
každoročně letní tábory pro děti I. i II. stupně). Více než 20 
kroužků – výtvarné, počítačové, atletika, keramika, sborový 
zpěv, flétna.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

Zápisy do základních škol 
jsou za dveřmi
Na území Prahy 3 rodiče najdou deset základních škol zři-
zovaných třetí městkou částí. Obec má ze zákona povinnost 
stanovit spádové obvody základních škol, aby rodiče věděli, 
která škola je pro jejich dítě školou spádovou. Jinak si rodiče 
mohou pro svého budoucího prvňáčka vybrat jakoukoliv zá-
kladní školu, která má dostatečně volnou kapacitu.

Rodiče tak mohou vybírat školu podle toho, jakou má pověst, 
podle důvěry v profesionalitu pedagogů dané školy či na zá-
kladě vlastní zkušenosti nebo zkušeností jiných rodičů. Užiteč-
ným vodítkem jim také mohou být dny otevřených dveří, které 
školy každoročně pořádají. Řadu škol lze ale navštívit i indivi-
duálně po dohodě s jejich vedením.

„Rodiče tak mají před sebou širokou možnost výběru, kterou ško-
lu nakonec vyberou jako tu nejvhodnější pro své dítě. Následující 
dvoustrana, která přináší informace o vzdělávacích programech a vy-
bavení jednotlivých škol, jim má být nápomocna při hodnocení jejich 
nabídky a zvažování všech pozitiv a negativ, aby ve škole děti prožily 
mnoho spokojených let a byly co nejlépe připraveny na další vzdělá-
vání,“ říká zástupkyně starostky pro oblast školství Miroslava 
Oubrechtová. 

V charakteristikách jednotlivých škol v této příloze nezů-
stávají stranou informace o zájmové a mimoškolní činnosti či 
nabídce školní družiny. „Možností přihlásit dítě do družiny nebo 
kroužků, které škola nabízí, se totiž neřeší pouze strávení doby mezi 
výukou a vyzvednutím dítěte, ale díky nabídce kroužků se lze vyhnout 
tomu, že na dítě bude jen dohlédnuto, aby se mu nic zlého nepřihodi-
lo, ale nic více nezíská. Prostřednictvím zájmových kroužků a dalších 
mimovýukových aktivit, které škola nabízí, se dál formuje osobnost 
dítěte, jeho specifické vlohy a nadání, které může uplatnit ve svém bu-
doucím životě,“ podotýká Miroslava Oubrechtová.

Další informace nezbytné pro rozhodování o tom, která 
škola bude pro dítě ta pravá, naleznou rodiče také na webo-
vých stránkách Prahy 3 a jednotlivých základních škol.

„Vstup do první třídy základní školy je velice významnou událostí 
jak pro dítě, tak pro celou rodinu. Jsem přesvědčena o tom, že všechny 
školy v Praze 3 nabízejí kvalitní výuku, moderní vybavení a příjem-
nou atmosféru pro děti, učitele i rodiče. Všem budoucím prvňákům 
přeji mnoho úspěchů,“ dodává zástupkyně starostky Miroslava 
Oubrechtová. n

-mot-
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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
kapacita školy: 335
aktuální počet tříd a žáků: 14/240

Výuka Aj od 1. r., Nj od 7. r. 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 po-
radnou. Pořádá školy v přírodě, exkurze a výlety.
Vybavení: počítačové a odborné pracovny, učebny s interak-
tivními tabulemi, zrekonstruovaný školní dvůr a zahrada, nové 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V těsné blízkosti ZŠ je 
Sportovní a rekreační areál Pražačka s bazénem, který je využí-
ván v hodinách Tv na I. i II. stupni.
Zájmová a mimoškolní činnost: adventní jarmark, mikulášská 
besídka, masopustní průvod, kroužky: sportovní, počítačový, 
vaření, dramatický, výtvarný, taneční, florbal, aerobik, badmin-
ton, volejbal, street a break dance – některé 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 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
kapacita školy: 320
aktuální počet tříd a žáků: 10/245

ZŠ pro žáky 1.– 5. roč. Důraz na individuální přístup a na vy-
tváření rodinné atmosféry, Aj od 1. roč., program E.A.T.S. s ro-
dilými mluvčími Aj propojený s dopolední výukou, speciální 
pedagog. Nepovinné předměty: zdravotní tělesná výchova, 
sborový zpěv, e-twinning, pohybová průprava s tanečníky z di-
vadla Ponec v rámci Tv. Nápravné hodiny pro žáky se specific-
kými poruchami učení.
Vybavení: odborné jazykové a počítačové pracovny, interak-
tivní tabule, víceúčelové atletické hřiště s umělým povrchem, 
zahrada a dětský koutek. 
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky – Aj, Aj na počítači, 
kluby s rodilým mluvčím, keramika, sportovní hry, počítače, 
šachy. Aerobik, florbal, sálová kopaná, výtvarná a hudební vý-
chova (ve spolupráci s DDM Ulita). Výtvarný ateliér, skupino-
vá hra na zobcovou flétnu, dramatika a sochařství (ve spolu-
práci se ZUŠ), španělština. 
Školní družina: od 6.30 do 18 hod. (v pátek do 17 hod.).
Školní jídelna: 1 jídlo.

ZŠ Havlíčkovo náměstí 10

ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
tel.: 222 782 169, 222 782 585 
e-mail: fzsskola@volny.cz
web: www.havlicak.cz
vzdělávací program: Škola porozumění
aktuální počet tříd a žáků: 12/179

Dlouholetá existence přípravného ročníku pro předškolní děti, 
jehož cílem je jejich úspěšné začlenění do vzdělávacího pro-
cesu. Vzdělávání v multikulturním prostředí při důsledném 
uplatňování diferencovaného přístupu ke vzdělávacím potře-
bám žáků. Děti se specifickými výukovými potřebami jsou 
v péči speciálních pedagogů školy, výuka probíhá v malých 
třídních kolektivech, přímo do výuky je zařazena práce s po-
čítačovými programy. 

Již osmým rokem je otevřen kurz na doplnění základního 
vzdělání. Škola má vlastní poradenské pracoviště se speciální-
mi pedagogy, psychologem, profesním poradcem a protidro-
govým koordinátorem. 
Vybavení: internetová učebna, multimediální učebna, inter-
aktivní 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.

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
aktuální počet tříd a žáků: 1/325

Škola nabízí výuku Aj od 1. roč. včetně kombinované výuky 
v předmětech Člověk a jeho svět a matematika nebo tvořivou 
dramatiku. Od 4. roč. možnost rozšířené výuky cizích jazyků 
nebo rozšířené matematiky+informatiky při zachování kmeno-
vých tříd. Přijímací řízení vždy koncem května. V hodinách Aj 
pravidelně rodilý mluvčí. Výběr ze široké nabídky volitelných 
předmětů. Mimo výuky Aj druhý cizí jazyk Nj, Rj, Šj, Fj. Na 
škole působí speciální pedagog a školní psycholog/terapeut.
Další výchovně vzdělávací aktivity a akce: ozdravné a vzdě-
lávací kurzy (1.–9. roč.), lyžařské kurzy (1. st., 2. st.), plavec-
ké kurzy (2.–3. roč.), zájezdy do Anglie, Německa, vzdělávací 
soutěže, charitativní vánoční výstava, sportovní turnaje atd. 
Školní družina: pro žáky 1.–5. ročníků, od 6.30–18.00 hod.
Zájmová a mimoškolní činnost: na škole působí o. s. Duho-
vé klubíčko, které zajišťuje sportovní, výtvarné i vzdělávací 
kroužky, jednorázové akce a výlety, besedy s odborníky, semi-
náře, jarní a podzimní burzy oblečení a sportovního vybavení.
Školní jídelna: výběr ze 2–3 pokrmů, realizuje program Mléko 
a ovoce do škol. Dny otevřených dveří: 3. 12. 2013 a 7. 1. 2014.

ZŠ Lupáčova 1

ředitel: Ing. Milan Hausner
tel.: 222 720 669
e-mail: hausner@lupacovka.cz
web: www.lupacovka.cz 
vzdělávací program: vlastní – Lupáčovka
kapacita školy: 735
aktuální počet tříd a žáků: 24/600 

Škola v síti UNESCO ASP NET, člen Asia Europe Class room 
Network, fakultní škola PedF UK, zaměřená na jazyky (od 1. 
roč. první cizí jazyk, od 3. roč. nejméně 3 hod./týdně, od 5. roč. 
druhý jazyk – Aj, Nj, Fj, Šj, rodilí mluvčí – Šj, Aj), digitální 
technologie a projektová výuka pro různé skupiny žáků. Vý-
měnné a poznávací zájezdy, cyklistické a lyžařské kurzy. Opa-
kovaně získán Pohár starosty Hartiga pro nejvšestrannější ško-
lu Prahy 3.
Vybavení: rekonstruovaná budova, vstupy, tělocvičny, labora-
toře, e-learningové portály pro domácí přípravu, interaktivní 
technologie ve všech třídách, všechny třídy připojeny k inter-
netu a vybaveny projekční technikou.
Zájmová a mimoškolní činnost: více než 90 hodin zájmové 
činnosti – 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 a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31 

ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová 
tel.: 222 721 550 
e-mail: zsvlkova@volny.cz 
web: www.zsvlkova.cz 
vzdělávací program: Učíme se pro život 
kapacita školy: 510 
aktuální počet tříd a žáků: 12/190 

Škola rodinného typu, menší počet žáků ve třídě umožňuje 
rozvíjet osobnost každého dítěte a používat moderní metody 
aktivního učení. Od 1. roč. povinná Aj – prolíná všemi před-
měty. Od 4. roč. Aj 4 hod./týd. Výuka plavání, školy v přírodě, 
lyžařský výcvikový kurz, ozdravné pobyty. Pedagogicko-psy-
chologické poradenské pracoviště. 

Na výuku 1. a 2. tříd je možné se přijít podívat kdykoli po 
telefonické dohodě. 
Vybavení: počítačová pracovna, 3 interaktivní tabule, 2 tělo-
cvičny, chemicko-fyzikální pracovna, jazykové pracovny, kera-
mická dílna, herna – žáci I. stupně zde mohou trávit přestávky. 
Zájmová a mimoškolní činnost: sportovní soutěže Raketa Vl-
kovky, vědomostní soutěž Einstein Vlkovky, soutěže Ďáblovy 
schody a Šejba šejba lusk, školní časopis. Kroužky – výtvarný, 
čeština pro cizince, internet, keramika, fotbalový, pohybový, 
hra na flétničky atd. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod. 
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel. 
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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

KONCERTY – prosinec 2013 
 1. ne 16.00 Chairé Příbram (Puto-

vání do Betléma)
11. st 19.30 Ať rosa z nebes se-

stoupí
12. čt 19.30 Pražské kytarové kvar-

teto (B. Britten,  A. DeLhoyer 
a další)

13. pá 17.00 a 19.30 Vánoční Se-
tkání se souborem Musica 
Bohemica

14. so 15.00 I. Ženatý – housle, 
S. Bogunia – klavír (T. Vitali, 
E. Grieg, B. Smetana)

15. ne 17.00 Rožmberská kapela 
(Hudba středověkých vánoc)

16. po 19.30 Komorní orchestr Archi-
oni Plus (vánoční zastavení)

17. út 19.30 Vánoční koncert 
s Cimbálovou muzikou 

18. st 17.00 a 19.30 Vánoce 
s Karmínou (Koledy z Čech, 
Moravy a staré Evropy)

20. pá 17.00 a 19.30 Štědrej večer 
nastal

21. so 17.00 a 19.30 Česká mše 
vánoční J. J. Ryby

22. ne 16.00 Michal Hromek 
Consort (Tradiční a barokní 
témata ze Skotska, Irska)

VÝSTAVY
21. 11. – 20. 12. 2013
Pohlazení
Mariana Machalová Jánošíková – 

sochy a reliéfy
Marie Poláčková – kresby tužkou

Junior Klub 
Kubelíkova 27, Praha 3, Palác Akropolis

 1. ne 19.30 Sto zvířat – Nekroson-
gy tour

 5. čt 19.30 Hudba Praha
 8. ne 19.30 V. Mišík & ETC... + 

Flamengo
10. út 19.30 Vasilův Rubáš
13. pá 19.30 Večer s Guerilla 

records: Koonda Holaa + 
Půlnoc

15. ne 19.00 Zimní motol motolice 
18. st 18.00 koncert k narozeninám 

– Jan Hrubý (65) & Galén (20)
19. čt 19.30 Divadlo Esence: 

Královna jelenem (derniéra)

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

Začátky v 19 hod., 
není-li uvedeno jinak.

 1. ne Blaník
 3. út Švestka (zadáno)
 4. st Posel z Liptákova (zadáno)
 5. čt Záskok
 8. ne 16.00 a 19.00 České nebe
10. út Afrika (zadáno)
11. st Vyšetřování ztráty třídní 

knihy (zadáno)
12. čt Vražda v salónním coupé
15. ne Cimrman v říši hudby
17. út Blaník
18. st Dobytí severního pólu
19. čt Němý Bobeš
22. ne Dlouhý, široký a krátkozraký

Hosté Žižkovského divadla JC
 2. po F. García Lorca: Dům Bernar-

dy Alby (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

 6. pá Vyhlášení nejlepšího pětibo-
jaře roku (zadáno) 

 7. so R. Jaroš, J. Neuberg, M. No-
háč, F. Vlček, O. Lážnovský 
a K. Mocová: Pytlákova 
schovanka 2010 aneb 
šlechetný milionář (Divadlo 
Aqualung)

 9. po Y. Reza: Obraz (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

13. pá N. Simon: Drobečky z per-
níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

14. so K. Hanzlík, B. Stoker: Dracu-
la (Divadlo Aqualung)

16. po K. Hanzlík, B. Stoker:  Dra-
cula (Divadlo Aqualung) 

21. so U. Kain, HZA, J. Havelka 
a kolektiv: Pán času, tyranie 
okamžiku (Divadlo Aqualung)

29. ne N. Simon: Rande s duchem 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram)

Na zadaná představení není možné 
objednávat vstupenky.

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

Rezervace vstupenek na www.kinoaero.
cz a každý všední den po–pá (10–17.00) 

na čísle 608 330 088. Možnost zakou-
pení lístků na všechna představení kina 
Aero i v pokladně kina Světozor, Vodič-
kova 41, Praha 1, pasáž Světozor, tel.: 
224 947 566 a v Bio Oko, F. Křížka 15, 

Praha 7, tel.: 233 382 606 a on-line 
na www.kinoaero.cz. 

Kino Aero doporučuje 
z prosincového programu: 

 3. út 19.00 Madagaskar 
 4. st 20.45 FILMJUKEBOX: Gan-

gy New Yorku
 7. so 13.00 Sherpafest 2013 – 

horolezecký filmový festival
 9. po 18.00 Den boje proti korupci 

– filmový večer s Transpa-
rency International

10. út 20.30 Valhalla (premiéra)
11. st Gary Lucas & Dracula
14. so 18.45 Metropolitan Opera 

Live in HD: Falstaff
16. po 20.30 National Theatre Live: 

Frankenstein
17. út 20.30 Aero Naslepo
24. út 21.30 Ježuch v Aeru
31. út Silvestr v Aeru

Projekce pro seniory 
 3. út 10.00 Komorník
10. út 10.00 Bella Mia
17. út 10.00 Žena v kleci

Baby Bio 
 4. st 10.00 Show!
11. st 10.00 Křídla Vánoc
18. st 10.00 Komorník

Aero dětem
 1. ne 15.00 Výlet do nebíčka
 8. ne 15.00 Vánoční zvyky
15. ne 15.00 Vánoční hvězda
22. ne 15.00 Zdobení stromečku

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

Výstava ve foyeru: 
2. 12. 2013 – 5. 1. 2014 – Nebe nad 
Berlínem – foto J. Vančura

 3. út 20.00 – Liška, Polášek, 
Zbrožek: Milostný trojúhelník 
– „Léta páně I.“ (dVA)

 4. st 19.30 Support Lesbiens
 6. pá 19.30 Flunk
 7. so 19.30 Krucipüsk
 8. ne 19.30 V. Mišík & ETC... + 

Flamengo*
 9. po 20.00 7 pádů Honzy Dědka 

(dVA)
11. st 20.00 Mňága a Žďorp
12. čt 19.30 The Young Gods
13. pá 19.30 Koonda Holaa a Půl-

noc*
14. so 19.30 Ine Kafe
16. po 19.30 the.switch + wwwneu-

robeat
17. út 20.00 Tros Sketos (dVA)
18. st 18.00 Koncert k narozeni-

nám – Jan Hrubý (65) & Ga-
lén (20)*

19. čt 19.30 Divadlo Esence: Krá-
lovna jelenem

21. so 19.30 Fuera Fondo + The 
Spankers

23. po 20.00 Hentai Corporation
24. út 13.00 Divadlo pro malý: 

O zapomětlivém psaníčko-
vém andělíčkovi

26. čt 13.00 Kickin´Me Softly vol 9
27. pá 19.30 Dani Robinson 

& Stone freecyexperience, 
host Luboš Andršt

28. so 19.30 Joe Karafiát – 30 let 
na scéně

29. ne 19.30 Velvet Underground 
revival band

31. út 20.30 Fresh kick

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

 1. ne 16.00 B. Látalová a kol.: 
Karneval zvířat 

 2. po 9.00 + 11.00 B. Látalová 
a kol.: Karneval zvířat 

 3. út 9.00 + 11.00 B. Látalová 
a kol.: Karneval zvířat 

 4. st 9.00 + 11.00 Pražský 
komorní balet/H. Polanská 
Turečková: Kdo je na světě 
nejmocnější? 

 5. čt 10.00 + 17.00 Wariot 
Ideal/J. Dörner, J. Kalivoda, 
V. Švejda: Zajatci vesmíru

 6. pá 12.00 Tantehorse/M. Čecho-
vá: S/He Is Nancy Joe

 7. so 16.00 VerTeDance/V. Kot-
líková: Třiačtyřicet slunce 
západů 

 8. ne 20.00 Dance in Puls/A. Mi-
kulka: IMPULSES

10. út 20.00 Pražský komorní 
balet/N. Šneiderová/Š. 
Kubáň/P. Kršiak: Occamova 
břitva

13. pá 19.00 Předvánoční vystou-
pení FS Šarvanci a hostů

17. út 20.00 Company elledanse/Š. 
Ondrišová: Voda na vodě, 
Company elledanse/Rado-
slav Piovarči: TAJ DYCH

19. čt 10.00 Setkání roztančených 
škol

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

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

 5. čt  20.00 Barový Mouchy
 7. so  20.00 Nevidim 
12. čt  18.00 Y.C. Mumpitz, vstup 

v maskách 
14. so  20.00 Karel Gott revival
19. čt  20.00 Buzerant a Petr Čtvrt-

níček
22. ne  20.00 Vánoční besídka
29. ne  20.00 Ševcovský pop
31. út  20.00 Silvestr – Sladký konec 

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

12. čt 17.00 výstava – Mirka 
Mádrová

Vánoční odpoledne 
U Vystřelenýho oka

21. 12. 2013 od 14.30 hod.
V hospodě U Vystřelenýho oka a na její zahradě 

Vánoční trh s produkty chráněných dílen, neziskových organizací, 
harmonikář s koledami, čajík a svářo u vánočního stromu (venku).

Děti: 15 hod. Václav Strasser a jeho bubliny, 16 hod. „Klidné Vánoce“ 
– divadlo Marky Míkové, 19.30 koncert skupiny ECHT (bez vstupného).

Divadlo Ponec uvede 10. prosince premiéru baletního vystoupení Occa-
mova břitva, které představí práci mladé generace českých a slovenských 
choreografů.
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rozhovor

„Divadlo je krásné hlavně kvůli tomu, 
že osciluje mezi bulvárem a filosofií,“ 
tvrdí Martin Kukučka
K předvánočnímu shonu neodmyslitelně patří nejen nakupování dárků, ale i rozjímání u vánoč-
ního betléma. Martin Kukučka je známý především z režijního dua SKUTR uznávaného pro svůj 
odlišný přístup k divadelním klasikám, které upravuje podle vlastního umu do nevídaných podob. 
Jinak tomu nebude ani 21. prosince, kdy se od 17 hodin před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně 
uskuteční adventní představení na motivy tradiční vánoční hry. První otázka na Martina Kuku-
čku ale směřovala na Žižkov, na který nedá nikdy dopustit.

Martin Kukučka 
(nar. 1979) se narodil ve 
slovenském Martině, už 
od studií ale žije v Praze, 
kde se seznámil s Luká-
šem Trpišovským, s nímž 
založil režijní tandem 
SKUTR. Už jejich ab-
solvenstká představení 
vzbudila zájem kritiky i di-
váků. Kombinují většinou 
tanec, pohyb, akrobacii, 
loutky, projekce, lightde-
sign, text a zvuk. Prosla-
vili se zejména inscenací 
Sen noci svatojánské na 
Letních shakespearov-
ských slavnostech. Dne 
21. prosince uvede Martin 
Kukučka na náměstí 
Jiřího z Poděbrad Vánoční 
betlém, v němž budou 
účinkovat David Prachař, 
Lenka Dusilová nebo 
Marta Töpferová.

Na Žižkově žijete již pět let. Čeho 
si na něm nejvíc ceníte?

Žižkov má pro mě hodně plus. 
Třeba ten krásný výhled na Olšanské 
hřbitovy. Říkám krásný, protože sto-
procentně vím, že mi tam nikdo nepo-
staví žádný krabice. Navíc hřbitov je 
v každém období úplně jiný: na pod-
zim barevnej, v zimě se tam udrží sníh, 
na jaře a v létě všechno kvete.

Pomáhá vám to i po umělecké 
stránce? 

Asi jo. V divadle se neustále potý-
káte s tématem zrození a smrti a co se 
týče hřbitova, našli bychom tam taky 
obojí – je tam živo i mrtvo. Je v tom 
ukrytá vlastně taková hravost. Příroda 
si tam okolo žije po svém a má to jiné 
kouzlo, než když jsem žil ještě na Slo-
vensku a viděl jsem akorát ten sociali-
stickej mramorovo-betonovej hřbitov. 
To bylo peklo bez poezie. Asi bych 
ale předtím nevěřil v poetiku hřbito-
va, kdybych teď nežil v Jičínské ulici 
– a upozorňuju, že nejsem ani ten typ 
člověka, který by prvoplánově vyhle-
dával bydlení s oknem na hřbitov.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se 
pod vaším režijním dohledem bude 
konat vánoční betlém…

Bude to takový jam session betlém. 

Co si mám pod tím představit?
Vysvětlím to asi tak: na Moravě si 

každý umí představit tradiční betlém, 
ale Praha je v době vánočních svátků 
přeplácaná kdejakými akcemi a dnes 
není nic nového, že se něco děje ven-
ku na ulici. Pro mě divadlo na ulici 
musí mít úroveň. Nejenom že někde 
blikají světýlka a do toho někdo vyle-
ze ven a předvádí se. Chceme betlém 
ukázat jinak. Nestačí jenom příběh, 
který každý zná – Josef s Marií šli, 
pak spadla hvězda, ve tmě něco na-
šeptávali andělé a v Betlémě se mezi 
dobytkem narodil Kristus, symbol 
naděje. Je teď jedno, jestli je ta na-
děje katolická, evangelická či ateistic-
ká. Proč ale tenhle příběh vyprávíme 
znovu a znovu, to je na tom to nej-
zajímavější. Aby měl smysl, musí se 
divák znovu zaposlouchat. Jemný, in-
timní příběh budeme postupně vyku-
sovat a budeme ho zároveň jamovat. 
Témata budeme samovolně rozvíjet, 
nebude to jenom zobjektivizované 
vyprávění. Věříme, že vytvoříme no-
vou autorskou koledu. Možná to 

bude experiment, který si za cíl kla-
de oslovit lidi, co jdou jenom okolo. 

Takže stále platí krédo SKUTRU, 
že děláte divadlo hlavně pro lidi, co 
do divadla nechodí.

Ano. Spousta divadelních praktiků 
tvrdí, že se divadlo musí dělat jako ko-
medie, protože na ni lidi chodí nejvíc. 
Ale my si myslíme, že pokud to vyprá-
vění bude jiné, vtáhne je to samo od 
sebe. A to je takové naše malé kouzlo. 

Ve hře bude účinkovat jen jeden 
herec – David Prachař. Jakým způ-
sobem se svojí role zhostí?

David Prachař dokáže vtáhnout 
diváka zcela spontánně – filosofický 
text umí odlehčit a humornému textu 
dodá vážnost. Jeho pozice bude urči-
tě taková, že si bude moct svobodně 
zaimprovizovat podle libosti. 

Existuje divadelní žánr, na který 
byste si nikdy netroufli?

Zjistili jsme, že asi ne. Fascinuje 
nás, že jsou vlastně všechny žánry na-
vzájem propojené. Když děláme ba-
let, loutky nebo činohru, ve všem si 
najdeme nějakou souvislost, kterou 
můžeme víc vypíchnout.

Jak dohromady funguje duo 
SKUTR během zkoušky?

Sklouzli jsme k tomu, že většinou 
jdeme na jeviště a máme hlavu prázd-
nou. Instruujeme herce přímo na prk-
nech, protože si myslíme, že můžou 
dodat hře vlastní charisma. Důleži-
té jsou pro nás detaily. Pravidla, jak 
tvořit, tu ale jsou. Cesta, na které lze 
blbnout, je jasná a vymezená a nesmí 
ztratit svůj směr. 

Nehraničí vaše hry až s travestií? 
Že z vysokého žánru tvoříte nízký?

To jste trefil úplně přesně. Diva-
dlo je krásné hlavně kvůli tomu, že 
osciluje mezi bulvárem a filosofií. 
Když z toho zbyde bulvár, je to vul-
gární a trapný – sice se spousta lidí 
směje, ale nakonec ve výsledku od-
cházejí zklamáni. A pokud se jedná 
o hloubavý filosofující kus, řeknou si 
pak většinou, že je to nebaví. Ta os-
cilace je dramatická, divadlo se musí 
vyjadřovat dramaticky. Vždycky tam 
musí fungovat napětí a protipól. 

SKUTR je oblíbený i v zahraničí. 
Jak reagují diváci v jiných zemí na 
vaši tvorbu?

Jak skáčeme z žánru do žánru, se 
líbí jak českému, tak jinému publi-
ku. Jinak ale reflektují tanec nebo sa-
motný text. V Polsku vnímají daleko 
víc detaily a v samotné věci hledají 
metaforu, v Bělehradu reagují dale-
ko spontánněji, výbuchy smíchu stří-
dá hrobové ticho, v Litvě jsme zažili 
diváky absolutně bez reakce, ale po-
tom za námi po několika dnech cho-
dili a nadšeně nám gratulovali. V Če-
chách funguje spíš pasivní interakce.

Odkud jste čerpali inspiraci, když 
jste SKUTR zakládali?

Nemůžu říct, že bychom s Luká-
šem měli vysněného tvůrce, který by 
nás inspiroval. Vlivy tu samozřejmě 
nějaké jsou: moje máma je choreo-
grafka a hodně mě ovlivnila, Lukáš 
pro změnu vystudoval hudební vědu 
a uvažuje o díle přímo jako o tektoni-
ce skladby. Podepsala se na nás také 
práce v divadle Archa, kde jsme se 
mohli seznámit s alternativními for-
mami divadla. A ta největší podpra-
hová inspirace pochází od pedagogů 
pana Josefa Krofty a Miloslava Klímy, 
kteří nás naučili hlavně myslet. 

Jak je těžké živit se alternativním 
divadlem?

V Praze to samozřejmě jde, ale jin-
de občas bojujeme třeba s návštěvnos-
tí. Zvláštní na tom je to, že když jsme 
uváděli Sen noci svatojánské na Špil-
berku, bylo vyprodáno. V Mahenově 
divadle v Brně jsme pak pracovali na 
inscenaci Lišky Bystroušky, která je for-
mou podobná Shakespearovi, lidí při-
šlo ale daleko míň. Hrozně záleží na 
tom, co diváci chtějí vidět a co od toho 
očekávají. 

Film vás nikdy nelákal?
S filmem je to pro nás složitější. 

Funguje zde jiné vnímání času. Herci 
v kostýmech, první, druhá scéna, pak 
střih… Nevím, jestli bych si na to do-
kázal zvyknout. V divadle lze detaily 
vypíchnout vedle sebe, ale film to dělá 
postupně nebo zpětně. Je to vlastně 
úplně jiná logika. V divadle musíte cí-
tit metrum, že to tepe, ale ve filmu by 
uspávalo. 

Dalo by se to přirovnat k hudbě, 
kde u nás alternativní moderní smě-
ry nemají šanci se uchytit a převažu-
je akorát nostalgie?

Přesně tak. Přitom si nemyslím, že 
bychom se vyjadřovali extra alterna-
tivními prostředky. My jsme vlastně 
mainstream, ale pořád jsou místa, kde 
nás berou jako strašnou alternativu. 
Záleží na tom, jak se na nás nahlíží.

Jaké máte plány do budoucna?
V tuto chvíli vzniká Labutí jezero 

pro činohru v Hradci Králové, čeká 
nás Laterna magika a pak jsou zatím 
spíše vysněné cíle režírovat operu ně-
kde v zahraničí. n

Martin Hošna

My jsme vlastně 
mainstream, ale 
pořád jsou místa, 
kde nás berou 
jako strašnou 
alternativu
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kultura

Šťastný život 
Barbory Šťastné
Že to jde radovat se z každodenních maličkostí všední-
ho dne, o tom přesvědčuje každá stránka Šťastné knihy 
žižkovské spisovatelky Barbory Šťastné, která osobitou 
formou vtahuje čtenáře do světa, v němž bude šťastný 
nejen o Vánocích, ale i při zavařování povidel. 

Existuje recept na šťastný život?
Po přečtení knížky je jasné, že 

já žádný recept na šťastný život ne-
mám. Jsem samozřejmě ráda za 
to, že mám děti, práci i domov, ale 
i  přesto jsem někdy naštvaná a otrá-
vená jako každý jiný. Píšu o tom, jak 
naplňovat čas a radovat se z malič-
kostí, které nás obklopují. 

Šťastný život tedy spočívá v pro-
žívání všedních věcí?

Najít štěstí na dovolené u moře, 
na výletě nebo při rozbalování vá-
nočních dárků je lehké. Ale člověk 
by mohl šťastné chvilky nalézt přece 
i jindy, neplánovaně.

Odkud přišel impuls napsat 
Šťastnou knihu?

Vždycky mě bavilo kromě prá-
ce i něco, co dělám sama jen tak 
pro radost. Pletla jsem třeba čepice, 
zkoušela jsem po internetu prodá-
vat kabelky a už tehdy jsem si psala 
první blog – o pletení. Tenkrát jsem 
s tím přestala kvůli nedostatku času 
a nadšení. Ale před třemi roky jsem 
narazila na blog Američanky Gret-
chen Rubin a moc mě zaujal. Brzy 
poté jsem začala psát svůj Šťastný 
blog a na jeho půdorysu vznikla 
i Šťastná kniha. Nabídka přišla od 
paní Romany Přidalové, z naklada-
telství Motto, která ho ráda četla, 
a já se dlouho nerozmýšlela.

Po přečtení knížky mě překvapi-
la zmínka, že Češi jsou až na 135. 
místě v žebříčku, v němž příslušní-
ci jednotlivých národů odpovídali 
na jednoduchou otázku: „Jak jste 
se měli včera?“. Proč tomu tak je?

Nejsem antropoložka, abych na 
to mohla relevantně odpovědět. Ale 
je fakt, že když jedete do ciziny, lidé 
se na sebe netváří tak zasmušile. 
Líbí se mi ale na nás, že máme smy-
sl pro humor a pochopení pro ironii 
a že nejsme za každou cenu usměva-
vá sluníčka jako jinde. To má přece 

něco do sebe a mně to přijde docela 
srandovní.

Podepsala se editorská práce 
pro časopis Elle na vašem tvůrčím 
psaní?

Vlastně ani ne. Psaní Šťastné knihy 
bylo jistou osobní ventilací. Z krás-
ného fiktivního světa společenského 
časopisu jsem se dostala do každo-
denní reality.

Je knížka určená jen pro ženy, 
nebo si ji můžou oblíbit i muži?

Mám reakce i od pánů a jsou do-
cela pozitivní. Většinou si najdou 
spoustu shodných vlastností u svých 
ženských protějšků, třeba že mají 
taky bordel v peněžence. 

Čili můžeme zakončit rozho-
vor větou ze Šťastné knihy: „Kaž
dodenní realitou našeho života 
je bordel.“

No tím si teď nejsem úplně jistá. 
(smích) Já mám na stole třeba ta-
kový kreativní nepořádek a jednou 
za čas něco začnu uklízet a vyhazo-
vat poštu starou půl roku. Nakonec 
mám prázdný stůl, který se ale začne 
postupně zaplňovat zas jinými před-
měty. V důsledku jde hlavně o to, 
aby člověk nebyl z toho nepořádku 
nešťastný a aby se jím nenechal pře-
válcovat. n

-ham-

V Atriu zazní autorské koledy
Dne 11. prosince se od 19.30 uskuteč-
ní křehký průzračný cyklus 13 nových 
vánočních písní a zpěvů nazvaný Ať 
rosa z nebes sestoupí. „Novodobé“ ko-
ledy autorů Jaroslava Šimíčka (hud-
ba) a Petra Motýla (text pro soprán) 
se představí v nevšedním provedení. 

Za doprovodu wrgha Powu Or-
chestra Tomáše Sýkory vystoupí 
zpěvačky Dana Šimíčková a Marta 
Marinová, které předvedou vánoční 
koledy v klasickém i jazzovém podá-
ní a v různorodém aranžmá. n

-ham-

Vladimír Mišík připomene 
legendární Kuře v hodinkách

Čtyřicet let uběhlo od vydání klasi-
ky českého bigbítu alba Kuře v hodin-
kách. V rámci vzpomínkové akce se 
uskuteční 8. prosince od 19.30 v Pa-
láci Akropolis koncert Vladimíra Mi-
šíka společně s původními členy ka-
pely Flamengo, s níž Mišík album 
nahrál. Na basu se tak připomene 
Vladimír „Guma“ Kulhánek, kytary 
se chopí Pavel Fořt, sestavu dále do-
plní muzikanti z ETC bubeník Jiří 

Zelenka a kytarista Pavel Skála. Jako 
hosté se přidají saxofonista Jakub 
Doležal a klávesista Pavel Bohatý, 
kteří připomenou zvuk původního 
Flamenga. Skupina přehraje nejen 
desku Kuře v hodinkách, ale zároveň 
předvede unikátní jam session, který 
bude důkazem, že propojení Kaina-
rovy poezie a kultovního hard rocku 
vzbuzuje emoce i po 40 letech. n

-ham-

Barbora Šťastná 
(nar. 1973) je novinářka 
a editorka časopisu Elle. 
Už několik let píše Šťast-
ný blog, který si vzal za cíl 
prozkoumat, jak být šťastný 
v obyčejném lidském životě. 
V nakladatelství Motto jí 
letos vyšla Šťastná kniha, 
ve které popisuje vlastní 
zkušenosti s hledáním štěstí 
v jednotvárném prožívání 
všedního dne. 

Vladimír Mišík (druhý zleva) se svojí sestavou Flamengo během natáčení 
kultovního alba Kuře v hodinkách

foto: Palác Akropolis
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ze života Prahy 3/kultura

Výstava fotografií Tachovského náměstí přiblíží jeho proměnlivou minulost
Od 5. prosince do 5. února je naplá-
novaná výstava historických foto-
grafií Tachovského náměstí, které 
v minulosti zažilo mnoho proměn.

Celkem bude vystaveno 35 fotogra-
fií zobrazujících Tachovské náměstí, 
které neslo dříve název Žižkovo ná-
městí. Fotografický materiál vznik-
nul v letech 1920–1960 a pochází 
většinou z pozůstalosti Leopolda 
Malicha, pradědečka Michala Vron-
ského, který je hlavním organizáto-
rem celé akce. Výstava je unikátní 
hlavně v tom směru, že přináší ně-
kolik podob Tachovského náměs-
tí, které v minulosti čelilo četným 
změnám. 

„Náměstí zmenšilo svou plo-
chu hned šestkrát a až do 
roku 1945 zde bývala obec-
ní váha. Pak je známo, že 
zvítězili komunisté a za-
čali budovat. Tachovské 
náměstí je zvláštní tím, že 
je relativně malé, a přes-
to se zde budovalo hodně. 
Největším zásahem byla ve-
stavba tunelu, která náměstí 
zneprůchodnila z jedné strany na 
druhou. Zatím poslední úpravou bylo 
v roce 1971 postavení veřejných záchod-
ků. Od té doby uplynulo 42 let,“ vysvět-
luje Michal Vronský. 

Výstava, která se koná za podpo-
ry třetí městské části, se uskuteční 
přímo na náměstí, v baru Bajkazyl 
(Tachovské náměstí 3) a v hospodě 
U Slovanské lípy (Tachovské ná-

městí 6). Ver-
nisáž výstavy je 

naplánovaná na 
4. prosince a úvod-

ního slova se zhostí 
moderátor pořadu Histo-

rie.cs a Žižkovák Vladimír Kučera. 
V rámci výstavy jsou naplánovány 
další podpůrné akce, a to setkání pa-
mětníků, kteří pamatují dřívější po-
doby náměstí a železnou bránu, jíž 
se chodilo na Vítkov, nebo diskuze 
nad budoucí podobou a funkcí Ta-
chovského náměstí. 

„Chtěl bych, aby to bylo opět náměs-
tí, nejen podle názvu. Společně s kavár-
nou Bajkazyl jsme oslovili čtyři architek-
tonická studia, u nichž jsme očekávali 
schopnost najít levné a nápadité řešení. 
Osloveným architektům se úkol zalíbil 
svou obtížností, zároveň se nám poda-
řilo tímto plánem na levné řešení zau-
jmout radnici, která architekty požádala 
o zpracování ideové studie. Co architek-
ti vymyslí a jak to nakonec dopadne, je 
těžké odhadnout, ale zdá se, že současné 
vedení radnice to myslí vážně,“ uzavírá 
Michal Vronský. n

Výstava se koná i v restauraci U Slovanské lípy, která k náměstí 
neoddělitelně patří

Tachovské náměstí během Pražského povstání

Dnes už zaniklá městská váha

Městská část připravila na prosinec 
bohatou nadílku akcí pro seniory
Zájemci se mohou vypravit na jednodenní výlety po České republice, navštívit přednášky v hotelu 
Olšanka nebo si přijít zatančit při dechovce.

Také v prosinci se mohou 
senioři zúčastnit akcí, 
které pro ně uspořádala 
radnice třetí městské čás-

ti. „Velmi mě potěšilo, s jak pozitivním 
ohlasem se setkaly listopadové akce, kte-
ré pro seniory připravila městská část. 
Ať už se jednalo o přednášky na téma 
finanční gramotnosti nebo zcela obsaze-
né výlety do Jindřichova Hradce a Tře-
bechovic. A když se Žižkovankou zpíval 
Josef Zíma, tak sál v Olšance doslova 
praskal ve švech,“ říká zástupkyně sta-
rostky pro sociální oblast Miroslava 
Oubrechtová. „A ráda bych všechny se-
niory pozvala na další akce, které jsme 
pro ně připravili na prosinec,“ dodává.

V hotelu Olšanka pokračuje cy-
klus přednášek. Ve středu 4. 12. 
na téma Jak pomoci sám sobě II., 
v pondělí 9. 12. Výživa ve zdraví i ne-
moci, v úterý 17. 12. se bude před-
nášet na téma Bezpečně doma i na 

silnici a ve středu 18. 12. se pak se-
nioři seznámí s problematikou by-
dlení v kontextu nového občanské-
ho zákoníku. Přednášky, na které 
je vstup zdarma, se konají vždy od 
14.00 hod. v salonku č. 2.

A v Olšance opět zahraje i decho-
vý orchestr Žižkovanka pod vede-
ním zpěváka a kapelníka Petra Sovi-
če. K tanci i poslechu bude hrát při 
„mikulášské“ ve čtvrtek 5. 12. a „sil-
vestrovské zábavě“ v pátek 27. 12. Ta-
neční odpoledne začínají v Kongre-
sovém sále ve 14.00 hod. a vstup do 
sálu je možný již od 13.30 hod. 

Prosinec je také vhodným časem 
pro návštěvu nejrůznějších měst 
s jejich vánočními trhy a výstava-
mi. Senioři z Prahy 3 se tak mo-
hou vypravit na řadu jednodenních 
výletů do mimopražských destina-
cí, které pro ně zdarma připravi-
la městská část. Ve středu 4. 12. 

navštíví Přerov nad Labem, zámek 
Loučeň a seznámí se s tím, jak se 
vyrábí svíčky. Ve čtvrtek 5. 12. se 
projdou po karlovarské kolonádě 
a navštíví muzeum Jana Bechera 
i vánoční trhy v Karlových Varech. 
Ve středu 11. 12. na ně čeká Kouřim 
a Kutná Hora, ve čtvrtek 12. 12. 
navštíví hlinecké betlémy a vánoč-
ní trhy v Pardubicích,  v pondělí 
16. 12. zase betlémy na Karlštejně 
a vánoční trhy v Berouně. A koneč-
ně ve středu 18. 12. na seniory čeká 
vánoční Plzeň a přípitek šampaň-
ským ve Starém Plzenci. 

Všechny výlety, které pořádá 
městská část Praha 3 pro seniory ži-
jící na území MČ, jsou zdarma. Od-
jezd v 8.00 hod. (výjimkou je pouze 
první výlet do Přerova s odjezdem 
v 7.45 hod.) z Olšanského nám. před 
kostelem sv. Rocha, návrat vždy 
kolem 17.00 hod. Zájezd obsahuje 

dopravu, vstupné, úrazové pojištění, 
služby průvodce a společný oběd. 

V případě zájmu (přihlášky se 
přijímají do vyčerpání kapacity au-
tobusu, nejdéle však dva dny před 
konáním výletu) se mohou účastní-
ci hlásit na Odboru sociálních věcí 
Úřadu městské části Praha 3, Sei-
fertova 51, Praha 3, 2. patro, kan-
celář č. 210, Irena Koberová, tel.: 
222 116 438, e-mail: irenak@praha3.
cz. Tamtéž se senioři mohou hlásit 
v případě zájmu o právní poraden-
ství, které bude poskytováno na Od-
boru sociálních věcí, Seifertova 51, 
kancelář č. 202, 2. patro, a to každé 
pondělí od 9.00 do 15.00 – 18.  11., 
25. 11., 2. 12., 9. 12. a 16. 12. 2013. 
Mimo pondělní termíny bude pora-
denství poskytováno i v úterý a stře-
du – 10., 11., 17. a 18. 12. od 9.00 do 
17.00 hodin. n

-mot-
Se Žižkovankou si zazpíval 
i legendární Josef Zíma

-ham-

Výstava potrvá 
od 5. 12. 2013 
do 5. 2. 2014

Chtěl bych, 
aby to bylo opět 
náměstí, nejen 

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

1. ne 10.00 Mikuláš aneb Vládnou 
peklu čertice? Rezervace 
nutná, tel.: 774 157 223

3. út 10.00 Kyberšikana a jak na 
ni s etopedkou, rezervace 
nutná, tel.: 603 416 724

6. pá 18.00 Pyžámkový večírek 
aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my, info 
a rezervace tel.: 603 416 724

8. a 15. ne 15.00 Nedělní herna
11. st 16.15 Děti a řeč – s logoped-

kou, rezervace nutná, 
tel.: 603 416 724

17. út 15.00 Jak poznat školní 
zralost dítěte s psycholožkou, 
rezervace nutná, 
tel.: 603 416 724

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

8. ne 10.00 Vánoce jsou za dveřmi 
– inspirace na tvoření s dětmi

11. st 18.00 Dluhová problematika 
a exekuce – seminář 

13. pá 16.00 Vánoční vystoupení 
kroužku valašských tanců

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

1. ne 8.30 –16.00 Turistický 
kroužek – Mníšek pod Brdy – 
adventní prohlídky a pekelná 
nadílka

10. út a 12. čt 16.00 Výtvarná dílna- 
stromeček z patchworku

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

1., 8., a 15. ne 14.00 – 18.00 Hudební 
dílna – 10 –18 let

8. ne 15.00 – 18.00 Adventní tvoření  
– pro rodiny i samostatné 
děti, rezervace předem

14. so 16.00 – 21.00 Mikulášův 
mejdan – 11–15 let

Jarní lyžařský tábor 15.–22. 2. 2014,  
Penzion Prajsko, Jablonec nad Jize-
rou, 6–16 let. 

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

Kdo se baví s ladičkou – hudebně di-
vadelní představení s výtvarnou dílnou 
pro děti a dospělé (děti 3 – 8 let):
13. pá 14.00–15.30 hod., Dům dětí 

a mládeže Praha 3 – Ulita, 
Malý sál

14. so 15.00 –16.30 hod., Kino Aero
15. ne 10.30 –12.00 hod., Žižkovská 

televizní věž
15. ne 10.00 –13.00 Vaříme vánoč-

ně, zdravě a chutně – kurz 
vaření pro děti v Chefparade 
v Holešovicích, rezervace 
předem v RK Ulitka 

17. út 16.00 – 18.00 Staročeské 
Vánoce  – dílna pro děti a ro-
diče, přihlášky předem

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

5. čt 7.00 – 14.00 Exkurze do věz-
nice  Příbram – Bytíz, od 15 let

13.–15. Lyžovačka v Jizerkách – 
11–21 let

čt 18.00 – 19.00 RAP WORKSHOP – 
každý čt a pá, zdarma

neziskový sektor

S češtinou i s jednáním na úřadech 
cizincům pomáhá Integrační centrum
Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP), je obecně prospěšná společnost, která působí v oblasti in-
tegrace cizinců. Jejím posláním je nabídnout pomoc cizincům ze třetích zemí, tzn. cizincům mimo 
EU v jejich integraci do české společnosti. 

Integrační centrum svým kli-
entům ve spolupráci s part-
nerskými organizacemi nabízí 
sociální a právní poradenství 

či kurzy českého jazyka. „Na kurzy 
českého jazyka máme od klientů velmi 
dobré reakce. Připravujeme je na zkouš-
ku A1, která je jednou z podmínek pro 
udělení trvalého pobytu. Mnohokrát se 
nám stalo, kdy se klienti přišli pochlubit 
s osvědčením, že zkoušku složili a kurzy 
si velmi chválili,“ popisuje metodická 
ředitelka ICP Pavla Jenková. Dále 
pracovníci centra poskytují kurzy 
socio-kulturní orientace a terénní 
sociální práci. Organizují také různé 
komunitní a kulturní aktivity, v rám-
ci kterých se setkávají cizinci přímo 
s majoritní společností. Všechny na-
bízené služby jsou zdarma.

Komunitní a informační cent-
rum ICP sídlí v Praze 1 v Žitné 51. 

Klienti zde mají k dispozici bezplat-
ný přístup na internet, cizojazyč-
nou knihovnu a volné prostory pro 
vlastní aktivity. Kromě toho má cen-
trum pobočky v Praze 4, 12, 13 a 14, 
které též poskytují odborné sociální 
a právní poradenství. „Úzce spolupra-
cujeme se čtyřmi partnerskými městskými 
částmi – Prahou 4, 12, 13 a 14, které nám 
poskytly prostory pro naše pobočky. Ma-
lou poradnu jsme také otevřeli v tržnici 
SAPA. Ale i s ostatními městskými částmi 
jsme v intenzivním kontaktu. Konkrét-
ně v Praze 3 jsme se podíleli na akci Po-
znejme se, sousedé, která proběhla v září 
na Parukářce a v listopadu jsme pod zá-
štitou třetí městské části na Žižkově pořá-
dali bowlingový turnaj na podporu inte-
grace migrantů,“ upřesňuje Jenková.

Ve spolupráci s magistrátem ICP 
založilo platformu zástupců měst-
ských částí a magistrátu, na níž se 

pravidelně jednou za dva měsíce se-
tkává a do níž je zapojeno 19 z 22 
městských částí. Jejich zástupci zde 
získávají a vyměňují si zkušenosti 
a informace z oblasti integrace cizin-
ců. „Zástupci městské části Praha 3 se též 
velmi aktivně podílejí na přípravě praž-
ské koncepce integrace cizinců, která zde 
aktuálně nově vzniká,“ dodává Pavla 
Jenková.

Projekt Integračního centra Pra-
ha je financován za podpory Evrop-
ského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí a z rozpoč-
tu hl. m. Prahy. n

-mot-

O službách Integračního centra Praha s jeho metodickou ředitelkou Pavlou Jenkovou

Jaké služby Integrační centrum 
Praha klientům poskytuje?

Jedná se zejména o sociální 
a právní poradenství – pomoc při 

hledání zaměstnání, podání žádos-
tí o sociální dávky, zajišťování školy 
pro děti apod. Velmi důležitou slož-
kou jsou kurzy českého jazyka pro 
cizince. Těch pořádáme několik roč-
ně a je o ně velký zájem. Dále nabí-
zíme socio-kulturní kurzy, které pro-
bíhají formou odborných přednášek 
nebo exkurzí. Odborné přednášky 
jsou zaměřeny na ty nejdůležitější 
oblasti života v ČR, jako je pojištění 
ve zdravotnictví, nostrifikace vzdělá-
ní, sociální dávky a podobně. V rám-
ci exkurzí navštěvují klienti s našimi 
lektory památky po Praze a sezna-
mují se s tradicemi, historií a kultu-
rou Prahy.

Doprovázíte klienty také např. 
na úřady?

To je jedna z důležitých složek 
v rámci sociálního a právního pora-
denství, kdy naši odborní pracovníci 

docházejí s klienty na úřady a asis-
tují při jejich vzájemné komunikaci. 
Máme též tzv. interkulturní pracov-
níky, kteří mají vlastní migrantskou 
zkušenost – vědí, jaké to je, přijít do 
cizí země. A hlavně ovládají rodný 
jazyk migranta. Takový kontakt je 
nejlepší.

Vystačíte si na tuto práci s vlast-
ními zaměstnanci nebo využíváte 
také dobrovolníky?

Máme 18 zaměstnanců, z toho 
11 jich je migrantů nebo lidí s mig-
rantskou zkušeností. Najímáme si 
ještě tlumočníky a máme řadu dob-
rovolníků, z nichž většina je Čechů.

Která komunita cizinců u vás 
činí nejpočetnější klientelu?

Nejvíce klientů máme z Rus-
ké federace, potom z Ukrajiny 
a Vietnamu.

Která komunita se integru-
je nejsnáze a které to naopak činí 
největší potíže?

To se nedá takto paušalizovat, 
vždycky je to o jednotlivcích. Ale sa-
mozřejmě lidé z Ruské federace se 
snáze naučí češtině jako slovanské-
mu jazyku. Naopak ti, co pocháze-
jí z Vietnamu nebo jiných asijských 
států mají ovládnutí českého jazyka 
složitější. 

Spolupracujete s dalšími organi-
zacemi, které se zaměřují na inte-
graci cizinců?

Založili jsme velkou regionální 
poradní platformu, na které se se-
tkávají všichni důležití aktéři na poli 
integrace cizinců, tzn. neziskové or-
ganizace, odbor azylové a migrační 
politiky, cizinecká policie, úřad prá-
ce apod. Máme čtyři klíčové part-
nerské neziskové organizace, které 

nám poskytují sociální a právní po-
radenství. Jsou to Organizace pro 
pomoc uprchlíkům, InBáze, Porad-
na pro integraci a Sdružení pro in-
tegraci a migraci, která nově působí 
v Praze 3 v Baranově ulici.

Jakou nejbližší akci pro klienty 
připravujete?

V prosinci pořádáme akci Ad-
vent s ICP, která se bude konat 
každou středu během adventu na 
naší pobočce v Praze 4 vždy od 
14.30 hodin.  Půjde o setkání čes-
kých občanů a migrantů, kteří se 
tu seznámí s tím, jak se slaví Vá-
noce v České republice. Připraven 
bude program pro rodiny s dět-
mi – povídání si o  Vánocích, vý-
roba adventních věnců a betlémů, 
ochutnávka českého cukroví a po-
dobně. n

-mot-

Komunitní a informační centrum ICP
Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1
telefon: 252 543 846
e-mail: info@icpraha.com
www.icpraha.com

Jednou z akcí, 
které pořádalo 
Integrační 
centrum na 
Žižkově, byl 
bowlingový 
turnaj

foto: IC Praha



17

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | PROSINEC 2013

neziskový sektor

Nový občanský zákoník 
– k jakým změnám dojde v oblasti 
nájemního bydlení III.
Naposledy jsme se v Radničních 
novinách zabývaly oblastí zvyšová-
ní nájemného. V tomto čísle se za-
měříme na téma přechodu nájmu. 
Nejprve se podívejme, jaké jsou 
současné podmínky přechodu ná-
jmu a poté, jaké změny v této oblas-
ti přinese nový občanský zákoník.

Dle současného Občanského zá-
koníku platí, že zemře-li nájemce 
a nejde-li o společný nájem bytu, 
přejdou práva a povinnosti z ná-
jmu (mezi ně lze řadit např. právo 
obývat byt, povinnost platit nájem-
né a služby, povinnost hlásit změny 
v počtu osob apod.) na osobu, která 
žila v bytě s nájemcem ke dni jeho 
smrti ve společné domácnosti, a to 
za předpokladu, že tato osoba nemá 
vlastní byt a má zájem v nájmu po-
kračovat (tato osoba má totiž právo 

do jednoho měsíce od smrti nájemce 
písemně oznámit pronajímateli, že 
netrvá na pokračování nájmu). Je-li 
touto osobou někdo jiný než nájem-
cův manžel, partner, rodič, souro-
zenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, 
přejdou na něj práva a povinnosti 
z nájmu jen tehdy, jestliže pronají-
matel s jejího bydlením v bytě pí-
semně souhlasil. Nutné je také brát 
v úvahu, že vlastním bytem není 
myšlen pouze byt v osobním vlast-
nictví, ale třeba i právo nájmu k ji-
nému bytu. Pro úplnost dodáváme, 
že v současnosti ze zákona neplyne 
povinnost uzavírat při přechodu ná-
jmu novou nájemní smlouvu.

Nájem bytu pak skončí nejpozdě-
ji uplynutím dvou let od okamžiku 
přechodu, a to i v situaci, kdy měl ze-
mřelý nájemní smlouvu na dobu ne-
určitou!  Existují však dvě výjimky. 

První z nich je, že osoba, na kterou 
nájem přešel, dosáhla k okamžiku 
přechodu nájmu věku 70 let – v tom-
to případě zde omezení délky doby, 
na kterou nájem přechází, není. Stej-
ně tak se toto ustanovení nepoužije 
v případě, že osoba, na kterou ná-
jem přešel, nedosáhla k okamžiku 
přechodu nájmu věku 18 let. V tom-
to případě skončí nájem nejpozději 
dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 
20 let, pokud se pronajímatel s ná-
jemcem nedohodnou jinak. To zna-
mená, že až na uvedené výjimky ná-
jem přechází pouze na omezenou 
dobu, což již nyní dle našich zkuše-
ností působí některým lidem potí-
že – např. dítě bydlí u svého rodiče 
a stará se o něj. V době jeho smrti 
je sice samo v důchodovém věku, 
avšak je mu méně než 70 let a nájem 
tak na ně přejde na dobu max. 2 let.

Příklad: 
S  paní Jiřinou žije ve společné do-
mácnosti její zletilý vnuk, který se o ni 
již několik let stará. Vnuk je svobodný, 
nevlastní žádný byt. V  případě smrti 

paní Jiřiny by sice dle aktuální legislati-
vy přešel nájem z bytu na jejího vnuka, 
avšak pouze na dobu dvou let! Po jejím 
uplynutí bude záležet na pronajímateli 
a vnukovi, zda se dohodnou na pokra-
čování nájemního vztahu. 

Nový občanský zákoník zacho-
vává v současnosti platné základ-
ní podmínky přechodu nájmu (viz 
výše). Nově bude umožněn přechod 
nájmu na nájemcovy dědice (pokud 
nájem nepřejde na členy domácnos-
ti). Pronajímatel bude mít také prá-
vo žádat od osoby, na kterou pře-
šel nájem, složení jistoty – finanční 
částky až do výše šestinásobku ná-
jemného. Bohužel ani z nové práv-
ní úpravy zcela jasně nevyplývá, že 
k přechodu nájmu není potřeba uza-
vírat novou nájemní smlouvu, dá se 
však předpokládat, že to stejně jako 
dosud nebude nutné.

Příště se můžete těšit na téma vy-
účtování služeb. n

Petra Skuhrová, Kristýna Krušinská, 
Občanská poradna REMEDIUM

PROGRAM NA PROSINEC

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

18. st 14.00 Vánoční posezení pro 
seniory, 16.00 LouDkové di-
vadélko Remedium – Šípková 
Růženka

18. st 16.00–19.30 VÁNOČNÍ 
BAZAR VĚCÍ NEVŠEDNÍCH

Běžný provoz Klubu bude v tomto 
roce ukončen 16. 12. a znovu otevře 
6. 1. 2014 v 9.00 hod. zápisem do 
nových kurzů. Občanská poradna RE-
MEDIUM bude od 23. 12. do 31. 12. 
2013 z provozních důvodů uzavřena. 
Pravidelný provoz bude zahájen ve 
čtvrtek 2. 1. 2014.

Blahopřání seniorům
Všem členům a dalším seniorům, kte-
ří oslaví v prosinci narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme  Evě Formano-
vé, Marii Volejníkové, Zdence Urban-
kové, Janě Šmejsové, Libuši Dvořá-
kové, Ireně Mreničové, Evě Smíškové, 
Ivě Trojnorové, Pěvě Zlidlerové, Renatě 
Bilákové, Míle Matějů, Daně Svobodo-
vé, Bohuslavu Nigridovi, Janu Cenefel-
sovi, Karlu Kocourkovi, Bohuslavu Uh-
lířovi a Karlu Kuncmanovi. S  omluvou 
též dodatečně blahopřejeme Heleně 
Hendrychové, která oslavila narozeniny 
v listopadu.

Svaz důchodců Praha 3

Svaz diabetiků ČR
10. út vycházka Kinského sady 

– Národopisné muzeum 
Musaion, sraz 13.00 Kinské-
ho zahrada, výstup na zast. 
tram. 9 Švandovo divadlo

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

Cvičení pro seniory v Olšance
Každou středu ve  Sportovním centru 
hotelu Olšanka je možné navštěvovat 
hodiny zdravotního cvičení pro každý 
věk od 9.00 do 10.00 hod. a cvičení 
v bazénu od 10.30 do 11.30 hod. pod 
vedením cvičitelky H. Borčevské (tel.: 
720 689 939), cena 40 Kč/lekce.

Žižkův sbor Církve 
československé husitské
Náměstí Barikád 1
12. čt 18.00 Česká mše vánoční 

J. J. Ryby

Svaz důchodců, o. s.
16. 1. 2014 Výroční členská schůze – 
14.00 hod. – Volba členů výboru ZO, 
SOŠ stavební a zahradnická, Učňov-
ská 1, konečná tram. 1 a 9

Sbor Bratrské jednoty baptistů 
Vinohradská 68
14. so 10.00–16.00 hod. Vánoční 

dvoreček 

Farní Charita Žižkov
5. 1. 2014 18.00 Tříkrálový koncert 

v kostele sv. Prokopa – Küh-
nuv dětský sbor

Husův sbor CČH na Vinohradech
Dykova 1
18. st. 19.30 Adventní koncert 

souboru Collegium 419

Novela zákona přinesla změny 
v pěstounské péči
Od 1. ledna 2013 platí sociální reforma, která se týká také pěstounské péče. 
Novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí získali pěstouni řadu práv, ale 
i povinností stanovených v dohodě o výkonu pěstounské péče. Nový systém má 
lépe reagovat na individuální potřeby dětí i pěstounů.

Pěstounskou péčí se rozumí 
péče o děti, o které se pře-
chodně či dlouhodobě ne-
mohou postarat jejich vlast-

ní rodiče. Vychovávat dítě, v jehož 
raném věku či pozdějším období ži-
vota nebyly naplněny všechny potře-
by tak, jak by měly být, je náročný 
úkol. Při jeho řešení by pěstounům 
měl být nápomocen i nový systém 
pěstounské péče, který od 1. ledna 
2013 zavedla novela zákona o sociál-
ně právní ochraně dětí. Ta ustanovi-
la nový typ veřejnoprávní smlouvy, 
kterou je dohoda o výkonu pěstoun-
ské péče.

„Největší podíl případů pěstoun-
ské péče, které úřady řeší, tvoří přípa-
dy příbuzenské pěstounské péče. Větši-
nou jsou to prarodiče, kteří vychovávají 
dítě v pěstounské péči, když matka s ot-
cem nejsou schopni pečovat o dítě,“ říká 
vedoucí oddělení sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) ÚMČ Pra-
ha 3 Martina Minhová.

Po té, co je rozsudkem soudu sta-
noveno, že se osoby žádající o svě-
ření dítěte do péče stávají jeho pěs-
touny, uzavírá se dohoda o výkonu 
pěstounské péče. „Dohodu o výko-
nu pěstounské péče pěstouni uzavírají 
buď s obecním úřadem nebo krajským 
úřadem. Mohou si ale vybrat i občan-
ské sdružení nebo jinou organizaci, kte-
rá má pověření od krajského úřadu na 
takové uzavírání smluv,“ vysvětluje 
Martina Minhová.

Dohoda pěstounům zakládá ur-
čitá práva, ale i povinnosti. Jednou 

z nich je i povinné vzdělávání v ob-
lasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 
24 hodin v době 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců. „Právě zejmé-
na prarodiče v příbuzenské pěstounské 
péči mají někdy s absolvováním různých 
školení a seminářů problém. Vnímají to 
často jako další zátěž, že se musí ve svém 
věku ještě dále vzdělávat,“ upozorňuje 
Minhová a dodává, že sama by byla 
pro snížení počtu hodin povinného 
vzdělávání, i když nelze opomenout, 
že názor odborné veřejnosti o po-
třebnosti a přínosu vzdělávání v ná-
hradní rodinné péči je obecně sdí-
len. „Je potřeba tak motivovat pěstouny 
na vzdělávací akce ze strany sociální 
pracovníků našeho oddělení,“ upřesňu-
je Martina Minhová.

Z dohody vyplývají ale též nová 
práva pro pěstouny, ta zásadní se 
týkají odlehčovacích služeb, kdy 
mají pěstouni právo na poskytnu-
tí pomoci se zajištěním celodenní 
péče o svěřené dítě. „U nás spolu-
pracujeme zejména s rodinnými centry 
Paleček a Nová Trojka, které ve spolu-
práci s úřadem městské části zajišťují 
pěstounům odlehčovací službu formou 
příměstských táborů pro děti. Paleček 
také zajišťuje hlídání dětí při probíha-
jícím vzdělávání pěstounů nebo když si 
pěstouni potřebují např. zajít k lékaři 
nebo na úřad,“ konkretizuje vedou-
cí OSPOD. Tato centra zajišťují pro 
pěstouny i výše zmíněné povinné 
vzdělávání formou seminářů a před-
nášek na různá témata, pořádají dny 

pro pěstounské rodiny, výlety pro 
pěstounské děti apod.

Na úhradu nákladů spojených 
s poskytováním výše uvedených slu-
žeb slouží státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče. „Byla bych pro to, 
aby se rozšířila metodika, na co vše lze 
používat tyto finance. Pěstouni by vel-
mi ocenili, jestliže by z tohoto příspěv-
ku bylo možné platit i doučování nebo 
různé zájmové kroužky pro děti. Ale to 
bohužel nejde,“ upozorňuje Martina 
Minhová a dodává: „Je potřeba si ale 
uvědomit, že vše se stále ještě tvoří. Rok 
je krátká doba na to zhodnotit, co všech-
no novela zákona v pěstounské péči při-
nesla. Uvidíme, co nám přinese další 
rok“. n

-mot-

Příměstské 
tábory pro děti 
z pěstounských 
rodin pořádala 
rodinná centra 
Paleček a Nová 
Trojka
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inzerce

 n Rekonstrukce bytů, zednické a malířské 
práce, sádrokartony, štukování panelových 
bytů. Levně, kvalitně. Tel.: 736 699 667

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

 n Renovace parket, broušení, lakování, 
pokládka dřevěné a laminátové podlahy. 
Rychle, kvalitně. Tel.: 606 531 051

 n Elektrikářské práce Erben: světla – zásuvky 
– opravy. Tel.: 604 516 344

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942

 n ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, SÍTĚ, 
garnýže, šití záclon, markýzy, čalounění dveří, 
shrnovací dveře, renovace oken, silikon. těs-
nění – 30% úspora tepla, malování, Petříček. 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339

 n Koupím staré bižuterní brože, náramek, ná-
ušnice aj. Tel.: 603 410 736

 n Koupím z alpaky: svícen, mísu na ovoce, 
lžičky aj. Tel.: 603 410 736

 n !! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 
sklep. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 227 840

 n Koupím zvonící stromeček, betlém, ozdoby, 
řetězy. Tel.:  603 410 736

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

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

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

 n Stropní sušák prádla. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584 

 n Psací stroje, kalkulačky, skartovače – opra-
vy, prodej. Tel. 241 412 507, 602 387 427, 
www.psacistroje.cz

 n Prodej levné nové obuvi z EU a levného 
nového i použitého textilu z EU. Koněvo-
va 87, po–pá 10–18 hod.

 n Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi stroji Kär-
cher - zbavte se prachu a roztočů, které nevidí-
te, ale pořád jsou s Vámi. Ryhle, kvalitně a lev-
ně. Doprava Praha 3 ZDARMA. Objednávky na 
tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 n Kurzy němčiny s rodilými mluvčími 
www.nemcina-123.cz nebo 731 256 786

 n !!STĚHOVÁNÍ!! stěhování všeho druhu, 
nejen po praze, ale i celé ČR. Odvoz nepotřeb-
ných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdar-
ma. Vyklízení, autodoprava. Tel.: 777 227 840

 n Manuální lymfodrenáž 60 min – 350 Kč, 
přístrojová lymfodrenáž 60 min – 160 Kč, 
www.masaze-onyx.cz, tel.: 734573273

 n Pronájem parkovacího stání: venkovní se 
sklopnou zábranou, Praha 3, Na Jarově. Cena 
800 Kč za měsíc. Kontakt: 776 002 089, gara-
zevackov@volny.cz

 n Smart půjčka 5–20 tis. rychlé a diskrétní 
jednání. SMS tel.: 736 151 787

 n Doučování ČJ pro ZŠ i SŠ, příprava na ma-
turitu, tel.: 777 278 891

 n BRIGÁDA Přijmeme brigádníka na drobné 
údržbářské práce. Vhodné pro aktivního dů-
chodce z Prahy 3. Tel.: 739 592 875.

 n Hledám s partnerkou pronájem bytu v Pra-
ze 3 nebo do 10 min. MHD na P3. Měsíčně 
můžeme platit 15. tis., ale záleží na stavu a ve-
likosti bytu. Děkuji za nabídku. 605 845 088

 n SKLAD 30 m2 (11x3m) – dlouhodobý 
pronájem prostoru ve dvoře domu Štítného 14, 
P3. Zabezpečeno kamerou. Cena 3999,– Kč/
měsíc. Tel.: 602 204 257, www.kodidek.cz

 n GARÁŽ – 2 AUTA. Chcete parkovat 
v teple, bezpečí nejen v létě? Vyřešeno! Proná-
jem dvougaráže ve vnitrobloku domu. Štítné-
ho 14, P3. Plocha 30m2 (11x3m) Zabezpeče-
no. Cena 4400,– Kč/měsíc. Tel.: 602 204 257, 
www.kodidek.cz

 n MALOVÁNÍ – LAKOVÁNÍ – drobné zednické 
opravy. Kvalitně vymalujeme váš dům, byt či 
kancelář. Cenová nabídka a konzultace zdar-
ma. Mnohatelé praxe = osobní přístup a slu-
šené jednání. T. Bartoušek. Tel.: 777 947 273, 
e-mail: tomba@atlas.cz

 n MASÁŽE ORCHIDEA, Koněvova 80, u zast. 
Černínova - nová masérka nabízí masáže 
klasické, aroma, medové, lymfatické, lávový-
mi kameny. Slevy pro první i věrné zákazníky. 
Dárkové poukazy na vánoce! Tel.: 773 640 836, 
www.evymasaze.cz

 n BD pronajme dvougaráž, možno i jako sklad, 
na materál, vjezd do garáže za oplocením. Ná-
jemné dohodou. Praha 3, Ke kapslovně. Tel.: 
728 032 656

 n RELAX KLUB nabízí kadeřnictví – masáže za 
výh. Ceny. Přijmeme pedikérku, manikérku a 
kadeřnici. Www.clubrelax.cz, tel.: 773 838 831 

 n KOSMETIKA RELAX KLUB nabízí perm. 
Prodlužování řas zn EMPORIO LASHES, pův. 
cena 1500, Kč vánoční cena 600Kč. Tel.: 775 
240 609

 n ASISTENTKU/BACK OFFICE MANAGER-
KU přijme realitní kancelář na Praze 3 – Vi-
nohradech. Nástup 1. 1. 2014. Kontakt: in-
vest@re-max.cz, tel.: 608 555 930

 n RE/MAX Invest – RK na Praze 3 – Vino-
hradech přijme makléře s/bez praxe, zaško-
líme. Nejlepší provize na trhu, dobré zázemí 
a prosperita. Pracujte v místě svého bydliš-
tě. Kontakt: 608 555 930, invest@re-max.cz.

 n KOUPĚ BYTU 2+1 od majitele. Finana-
ce od banky, dle stavu a velikosti. Tel.: 
702 304 370

 n Vyměním obecní byt 2+kk+lodžie za obecní 
byt privatizovaný, tel.: 607 731 532

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

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

RT-REALITY-byt_RadnicniNoviny_10-2013_67x42.indd   1 23.10.2013   13:01:08 Jana Navrátilová, Dr. med dent
U Rajské zahrady 4, Praha–Vinohrady

telefon 605 805 589
• Dlouholetá praxe v Německu a Švédsku
• Zkušenosti ze špičkových zubních klinik
• Citlivý a individuální přístup
• Moderní všestranná zubní péče

STOMATOLOGICKÁ PRAXE

VÍTÁME NOVÉ PACIENTY

67x65mm.indd   1 17.08.12   16:40

 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

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

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby

www.danovyservis.eu
Praha a okolí  tel.: 602 884 800

Objednávky plošné inzerce zasílejte na 
rn@inzerce.cz Uzávěrka inzerce pro číslo 

1/2014 je 10. 12. 2013.
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www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/1
280x363 mm

74 000 Kč
(89 540 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/2
138x363 mm

37 000 Kč
(44 770 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/2
280x179 mm

37 000 Kč
(44 770 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/3
91x363 mm

24 500 Kč
(29 645 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/3
280x118 mm

24 500 Kč
(29 645 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/4
138x179 mm

18 500 Kč
(22 385 Kč 

včetně DPH 21 %)

Vydává městská část Praha 3 • náklad 60 000 výtisků 
zdarma distribuovaných na všechna doručovací 

místa na Praze 3
• formát 300x400 • rozsah 16/20/24 stránek • barev-

nost 4/4 CMYK • novinový papír 45 g/m2 • rotační ofset CtP

Vychází 11x  do roka na konci každého měsíce kromě 
července.

MODULOVÁ INZERCE
Orientační cena při nestandardním formátu: 100 Kč/cm2

POSKYTOVANÉ SLEVY
3 a více opakování: 10%
6 a více opakování: 20%

pro inzeráty od 1/3 strany a min. 3 opakování možnost 
individuální slevy

agenturní provize pro reklamní agentury: 15%

TERMÍNY
příjem objednávek – 15. každého měsíce

předání podkladů k inzerci – 20. každého měsíce

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE V RADNIČNÍCH NOVINÁCH PRAHY 3

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/4
280x88 mm

18 500 Kč
(22 385 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/8
138x88 mm

9 250 Kč
(11 193 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/16
67x88 mm

4 600 Kč
(5566 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/16
138x42 mm

4 600 Kč
(5566 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/32
67x42 mm

2 300 Kč
(2783 Kč 

včetně DPH 21 %)

www.praha3.cz 152 2013inzerce

1/64
67x19 mm

1 150 Kč
(1392 Kč 

včetně DPH 21 %)

MODULOVÁ INZERCE
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Praha 3 včera a dnes

ze života Prahy 3

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Žižkovský gurmán

Náměstí Jiřího z Lobkovic
Náměstí Jiřího z Lobkovic leží naproti Ol-
šanským hřbitovům a je součástí městské čás-
ti Praha 3. Z pohledu katastrálního rozdělení 
města Prahy ale patří do katastrálního úze-
mí Královské Vinohrady. K začlenění tohoto 
území do městské části Praha 3 došlo v roce 
1949 při novém rozdělení hlavního města Pra-
hy na šestnáct obvodů, označených arabskými 
číslicemi. 

Náměstí se od svého vzniku až do roku 1940 
jmenovalo Jiřího z Lobkovic. Neslo jméno čes-
kého šlechtice a významného politika Jiřího 
Kristiána knížete z Lobkovic (*1835, �1908). 
Ten byl kromě poslaneckého mandátu v letech 
1871–1872 a 1883–1907 i Zemským maršálkem 
Českého království.

V letech německé okupace bylo náměstí 
přejmenováno na Lobkowické. V roce 1951 do-
stalo jméno po ruském vojevůdci z doby ob-
čanské války, V. I. Čapajevovi, a teprve v roce 
1991 se mu vrátil původní název – náměstí Ji-
řího z Lobkovic. Ostatně, obdobný osud měla 
i Vinohradská ulice, které se v průběhu času 
mnohokrát změnilo jméno, od historické Ří-
čanské silnice, přes Jungmannovu, Fochovu, 
Schwerinovu a Stalinovu až k současnému ná-
zvu Vinohradská.

Vinohradská ulice je táhnoucí se hřbet mezi 
svahy na sever se svažujících Olšanských hřbi-
tovů, na jih pak terénem spadajícím do Vršo-
vic. Právě na tomto jižním svahu je situované 
i celé náměstí Jiřího z Lobkovic.

Náměstí severním okrajem tedy přiléhá 
k Vinohradské ulici, na jejíž druhé straně 
je v ose s náměstím hlavní vchod na Olšan-
ské hřbitovy. Náměstí na východní a západ-
ní straně obklopují moderní činžovní domy 
z dvacátých a třicátých let minulého století. 
Na jižní straně pak je umístěný areál gymná-
zia s moderní budovou architektů Bohumila 
Kněžka a Josefa Václavíka, postavenou v le-
tech 1936–1938. Budova má rovnou střechu 
a její hmota je vylehčená asymetricky umístě-
ným proskleným segmentem vstupu a scho-
diště. Celý interiér školy je vzdušný a pro-
stoupený světlem jak z náměstí na severní 
straně, tak i z jižně situovaného areálu zre-
konstruovaných víceúčelových hřišť na ploše 

bývalého cvičiště. Již řadu let je v areálu i na-
fukovací hala, která dále rozšiřuje kapacitu 
krytých herních ploch. Do areálu školy byla 
na přelomu padesátých a šedesátých let ne-
citlivě včleněna budova školy mateřské, ni-
kterak nekorespondující se stylem budovy 
gymnázia.

Náměstí je lemované jednosměrnými uli-
cemi, které tím pádem umožňují pouze míst-
ní provoz. Dále, pro zklidnění před budovou 
školy, byla v devadesátých letech mobilní ze-
lení zneprůjezdněna do náměstí vstupující 
Slezská ulice. Na jejím místě vznikla velká 
herní plocha před budovou školy.

Na vlastním náměstí vždy byla vzorná 
parková úprava se stromovou výsadbou po 
obvodu i na ploše. Ve středu parku je trav-
natá plocha, kde se kdysi nalézal velký be-
tonový bazén, v létě hojně užívaný místními 
dětmi ke koupání. V severní části náměstí je 
tramvajová smyčka, oddělená od parku vy-
sokými keři. Byla zde ukončena tramvajová 
linka, se kterou počítali projektanti Prahy 
v historickém konceptu zástavby jako s do-
pravním spojením k hlavnímu vchodu na Ol-
šanské hřbitovy. Celá oblast kolem náměstí 
včetně na něj ústící Kouřimské ulice i dal-
ších ulic kolem byla a dosud je považová-
na za prestižní adresu a bydlí a bydlela tu 
řada významných osobností, zejména herců. 
Park byl v devadesátých letech restaurován 
a i nyní jej čeká další revitalizace. n

Petr Kallista
Klub přátel Žižkova

Prokopova 
a Prokopovo náměstí 
(pokračování)

Prokop ovšem v klášteře dlouho nevydržel, 
uprchl patrně již po roce 1415. Ostatně tehdy 
nebyl zdaleka jediný. V roce 1417 jej nacházíme 
v Soběslavi, kde se spřátelí s dalšími uprchlý-
mi mnichy, nyní husitskými knězi, Otíkem ze 
vsi Mnichu a především Filipem ze Znojma. 
Odtud je jen skok do Tábora, kde se objevu-
je patrně hned od počátku, tedy od jara 1420. 
Zdá se, že ale nepatřil mezi chiliasty (jako byli 
Martínek Húska, Petr Kániš či Jan Bydlínský), 
očekávající každou chvílí konec světa. Potíž je 
jen v tom, že kazatele jménem Prokop známe 
z Tábora té doby nejméně čtyři.

4. 7. 1421 se odebírá do Prahy na všeobec-
nou synodu  husitských kněží. A Jan Želivský 
jej ihned zapojí do své hry, potřebuje totiž ra-
dikalizovat Prahu, a tak táborské kněze dosa-
zuje do pražských far, odkud jsou vyháněni 
dosavadní konzervativci. Prokop Holý a Filip 
ze Znojma dostanou faru sv. Petra na Poříčí. 
Ovšem jejich zjednodušená táborská liturgie 
vyvolá pohoršení pražských husitek, jedna hu-
sitská panna sepíše třístránkovou protestní pe-
tici, s níž se pak dav rozvášněných žen odebe-
re na novoměstskou radnici. Vyděšení konšelé 
se je bezúspěšně pokoušejí vykázat z radní 
síně, načež raději sami prchnou a ženy nechají 
uvnitř pro jistotu zamčené. Po dvou hodinách 
je psychologický efekt dokonalý, udatné husit-
ky si totiž vjedou do vlasů navzájem… Ovšem 
ani Prokop z toho nevyjde beztrestně, společ-
ně s Filipem, Abrahámem a Jírou z Klatov je 
zatčen a uvězněn. Jejich případ je projednáván 
21. a 24. července, mají být propuštěni s pod-
mínkou, že opustí Prahu. Jan Želivský, který 
se vrací poražen od Mostu, tomu nemůže za-
bránit a Prokop se vrací do Tábora. 

Znovu se objevuje až 24. 6. 1423 na hádá-
ní pražských a táborských kněží na hradě Ko-
nopišti. Zde skutečně dojdou k smíru (byť bo-
hužel jen krátkodobému), na jehož stvrzení 
si Prokop oblékne pražský ornát a odslouží 
v něm mši po pražském způsobu. n

Jan Škoda

Náměstí Jiřího 
z Lobkovic kolem 
roku 1940 (foto 
z knihy: Vinohrady 
– dobrá čtvrť pro 
dobré bydlení)

Původní 
dispozici si 
náměstí udrželo 
až do dnešních 
dní

Celkem často si na tomto místě můžete číst 
o restauracích zbrusu nových nebo alespoň 
čerstvě zrekonstruovaných – dnes právě na-
opak navštívíme podnik, který na stejném mís-
tě funguje už přibližně 20 let, a to s otevírací 
dobou nonstop v režimu 7×24. 

Žižkovský gurmán rozhodně není žádným 
velkým milovníkem pizzerií, jednu jedinou 
v této rubrice hodnotil v lednu 2010 a pizzu 
považuje tak trochu za fastfood, ale někdy se 
hodí udělat výjimku – například kvůli dětem, 
které pizzu z nějakého vcelku neznámého dů-
vodu vyhledávají a zároveň nepohrdnou zají-
mavým výchovným prvkem v podobě návště-
vy nonstopu. 

Dalším důvodem může být určitá jednodu-
chost takového hodnocení – pizzu zná každý, 

každý ví, jak má vypadat a chutnat těsto, jak 
má být přibližně vysoké, že suroviny musejí 
být absolutně čerstvé, že je nemístné používat 
jakékoli náhražky typu eidam místo mozzarelly, 
šunka místo prosciutta nebo cokoli místo par-
migiana nebo kvalitních oliv či rajčat. 

Roma Uno je podnik ve většině parametrů 
sympatický. Zejména bych tedy vyzdvihl mož-
nost dát si civilizované jídlo například ces-
tou z nějakého večírku ve čtyři ráno a příjem-
nou obsluhu, která je podle všeho právě díky 
nonstop provozu uvyklá i na nejbizarnější 

požadavky. O něco smutnější je interiér, který 
dost možná za posledních dvacet let nedoznal 
žádné zásadnější úpravy, takže působí poně-
kud staromódně, zatěžkaně, temně a v zadní 
místnosti sousedící s pecí na pizzu vám bude 
horko. Asi nejslabším prvkem je bohužel ku-
chyně. Pizzy se sice nabízí nepočítaně druhů, 
ale její kvalita je maximálně prostřední a řada 
surovin by mohla být použita čerstvější (rajča-
ta, šunka), dochucenější (špenát) anebo ales-
poň o něco kvalitnější (olivy) klidně i za cenu 
mírného zvýšení ceny. Kromě pizzy můžete 
vyzkoušet také pastu, saláty anebo steaky, ale 
výsledek bude podobný, nic vysloveně neura-
zí, ale ani nijak nenadchne. 

Zapíjet pizzu lze například plzeňskou dva-
náctkou opět spíš průměrně ošetřenou anebo 
vybírat z krátké vinné karty, kde najdete něko-
lik vcelku zajímavých italských lahví. Na dru-
hou stranu ani v pizzerii ani v nonstopu nej-
spíš není možné očekávat od nabídky nápojů 
kdovíjaké zázraky. n

Martin Kubát

Jagellonská 16, Praha 3 – Vinohrady 
www.romauno.cz
tel.: 606 908 742 
e-mail: mail@romauno.com 
po – ne: nonstop 

RISTORANTE PIZZERIA ROMA UNO 
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Strom splněných 
přání letos pomůže 
i lidem postiženým 
povodněmi
Charitativní adventní akce Strom splněných 
přání, kterou pořádá Farní charita Žižkov, se 
uskuteční letos již podvanácté. Dárky budou 
směřovat již tradičně do Azylového domova 
pro matky s dětmi v tísni v Jiřetíně pod Jedlo-
vou, do Kněžského domova ve Staré Boleslavi 
a letos také lidem postiženým červnovými po-
vodněmi na Litoměřicku.

Zabalené dárky pro konkrétní adresáty 
bude možné přinášet následující tři advent-
ní neděle 1., 8. a 15. prosince po mši kolem 
10.30 hodiny do boční kaple kostela sv. Pro-
kopa na Sladkovského náměstí. Všem dárcům 
děkujeme! n

-mot-

V živém betlému jako v alternativním jam session 
vystoupí Lenka Dusilová a David Prachař
Před kostelem Nejsvětějšího 
Srdce Páně se 21. prosince od 
17.00 hodin uskuteční předsta-
vení na motivy tradiční vánoč-
ní hry. Ovšem ve zcela odlišném 
zpracování.

Klasického příběhu o Josefovi 
a Marii, kteří se vydávají kvůli sčí-
tání lidu do Betléma a Marie ve 
stáji porodí Božího syna Ježíše, 
se ujal Martin Kukučka, polovina 
režijního tandemu SKUTR, který 
slibuje velkolepou a zároveň in-
timní podívanou umocněnou i ne-
tradičním venkovním prostředím. 
Samotné představení označil za 
„jam session“, jehož nedílnou sou-
částí budou hudebníci, tanečníci 

a zajímavá scénografie. Svoji účast 
přislíbily zpěvačky Lenka Dusi-
lová, Katka Garcia nebo Marta 
Töpferová, hlavní postavou bude 
herec David Prachař, který se 
zhostí role vypravěče a průvodce. 

Do autorského týmu byl přizván 
i jazzman Tomáš Liška, zpěvák 
Ondřej Ruml, sbormistr Karel 
Louda a Chrámový sbor Sv. Du-
cha. Smyslem celého vánočního 
představení je podle realizátorů 

projektu vdechnout adventnímu 
období především „komunitní 
rozměr“ – Vánoce by neměly být 
jen svátkem konzumu. K tomu má 
pomoci i samotná stavba kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně. „Plečni-
kova architektura již sama o sobě na-
bízí jevištní řešení bez nutnosti ji dopl-
ňovat jinou scénografií. Naopak bude 
stačit jednotlivá místa akcentovat 
světlem a oživit je situací,“ vysvětlu-
je Martin Kukučka. Původně stře-
dověké divadlo dostane novou 
tvář, bude tak oscilovat na pome-
zí happeningu či jam session, při-
tom se ale nezapomene na samot-
ný příběh starý 2000 let, který se 
dotýká každého z nás. Akci pořá-
dá My.Aktivity o. p. s. za podpory 
městské části Praha 3, Římskoka-
tolické farnosti u kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně a DDM Pra-
ha 3 – Ulita. n
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Na vánočním koncertu 
zazpívají Linha Singers
Předvánoční čas bude 
na náměstí Jiřího 
z Poděbrad doprová-
zet mnoho zajímavých 
kulturních akcí, včetně 
hudebních nebo divadel-
ních vystoupení, které 
nezapomenou ani na ty 
nejmenší návštěvníky.

Adventní atmosféru připomene již 
30. listopadu taneční vystoupe-
ní skupiny V. Lacka, pro děti jsou 
připravené doprovodné akce, jako 

Vánoční koleda čertíka Ferdy 5. prosince, kdy 
nebude chybět Mikulášská nadílka, Čertovsky 
popletené Vánoce 13. prosince nebo pohádko-
vé představení Vánoční chaloupka 20. prosince. 
Kromě toho se každý adventní víkend budou 
konat na vánočních trzích ukázky výroby ru-
kodělného zboží, přičemž zahraje i živá muzi-
ka Motovidlo, Brownies, Přelet M. S.

V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně se ode-
hraje 13. prosince od 19.30 hodin adventní 
koncert Linha Singers, instrumentálního a vo-
kálního souboru, který kombinuje různé pě-
vecké techniky z vážné, jazzové i lidové hud-
by. Před Plečnikovým kostelem se od 17 hodin 
uskuteční 21. prosince netradiční vánoční bet-
lém, 22. prosince se koná oblíbený Koncert na 
schodech. Vánoční hemžení vypukne 7. 12. i v Žiž-
kovském divadle Járy Cimrmana od 14 hodin, 
kde zábavu obstará Divadlo Aqualung. Vánoč-
ní čas na Jiřáku se 28. prosince uzavře před-
silvestrovským farmářským trhem se sortimen-
tem zabijačkových pochoutek, pečiva, sýrů 
a nakládaných pochutin. n

Centrum Alma 
je nejlepší malou 
neziskovkou roku 2013
Nejúspěšnější malou neziskovou organiza-
cí letošního roku se stalo Centrum Alma pro 
ženy, které mají problém se závislostí na al-
koholu, jehož činnost podporuje také Pra-
ha 3. Slavnostní udílení ocenění Neziskovka 
roku 2013 pro nejúspěšnější nestátní nezis-
kové organizace proběhlo ve čtvrtek 7. listo-
padu v Rytířském sále Senátu ČR. 

Ceny se předávaly ve čtyřech kategoriích – 
nejúspěšnější malá, střední a velká nezisková 
organizace a udělovala se také cena veřejnos-
ti. O prestižní titul Neziskovka roku 2013 se 
ucházelo více než 120 neziskových organiza-
cí působících v České republice. Cenu spo-
lečnosti KPMG Česká republika pro nejú-
spěšnější malou neziskovku získalo Centrum 
ALMA, o. p. s., které se zabývá poradenskou, 
konzultační a informační činností pro ženy 
závislé na alkoholu a které pomáhá těmto že-
nám vrátit se zpět do plného života. Vítězové 
kromě titulu dostali 20 000 korun a vzdělá-
vací kurzy. n
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