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Praha 3 má rozpočet na rok 2013
Městská část Praha 3 vstupuje do nového roku s finančním plá
nem, jehož prioritami bude školství a péče o životní prostře
dí. Na svém posledním loňském zasedání 18. prosince o tom 
rozhodli zastupitelé třetí městské části, kteří většinou 23 hlasů 
schválili rozpočet počítající s příjmy 908,1 milionu a výdaji 
998,6 milionu korun. Rozdíl ve výši 90,5 milionu korun pokryje 
město převodem prostředků z minulých let.
Rozpočet, který je sestaven jako 
zdrojově vyvážený, se musel vy
rovnat s výrazným poklesem 
daňových příjmů. Jen z magis
trátní pokladny do něj přiteklo 
o zhruba 4,5 % méně peněz než 
loni a snížily se i daňové příjmy 
z činnosti fyzických a právnic
kých osob na území Prahy 3. 

„Když klesají příjmy, musí se 
tomu přizpůsobit i výdaje. Rozpočet 
na rok 2013 je tak oproti loňskému 
roku nižší téměř o 200 milionů ko
run, což je mimo jiné dáno i tím, že 
jsme přehodnotili a omezili investi
ce a zacílili je tam, kde je jako obec 
chceme mít,“ uvedl zástupce sta
rostky Josef Heller.

Běžný provoz městské části 
tak bude letos zajištěn částkou 
530,7 mil. Kč, zbylých 467,9 mil. 
Kč pak budou tvořit investice. 
Z těch hodlá městská část v  roce 
2013 významně investovat do 
škol a školských zařízení (137,5 
mil. Kč) a do oblasti ochrany ži
votního prostředí (60 mil. Kč). 
V plánu je tak např. regenera
ce Havlíčkova náměstí, u které 
radnice počítá s tím, že bude 
spolufinancována dotacemi EU. 

„Chceme, aby prostředky, které jdou 
do těchto oblastí, byly využity efek
tivně. Prostřednictvím do tací mů
žeme snížit podíl městské části na 
zhruba 1,5 mil. Kč., což je výrazná 
úspora,“ řekl místostarosta Heller 
s tím, že ušetřit hodlá žižkovská 
radnice v letošním roce např. i na 
chodu úřadu městské části. 

Významné investice poply
nou v roce 2013 také do bytové
ho a nebytového fondu městské 
části (193,1 mil. Kč), z rozpočtu 
ale vyplývá, že na letošek není 
plánována žádná velká investič
ní akce, srovnatelná s několika
letou rekonstrukcí panelového 
domu v Lupáčově ulici. „Rozpo
čet je sestaven tak, aby byl oproti 
minulým létům racionálnější ve vy
užití prostředků. Rekonstrukce tak 
například budou probíhat jen tam, 
kde je to opravdu nezbytné,“ dodal 
Heller, který zároveň zdůraznil, 
že nižší příjmy a výdaje rozpočtu 
se v žádném případě nedotknou 
fungování městských příspěv
kových organizací. Ty podle něj 
mohou v roce 2013 počítat se 
stejným objemem financí, jako 
loni.

Schválená podoba rozpočtu 
se ale nelíbí opozici. „Rozpočet 
je odrazem naprosté programové 
prázd nosti politiky současné koalice 
na žižkovské radnici. Zatímco inves
tice do rozvoje obce výrazně klesnou, 
porostou provozní náklady. Rozpo
čet tak není ani úsporný, ani roz
vojový. Jde o populistické projídání 
peněz,“ uvedl zastupitel a místo
předseda ODS v Praze 3 Ondřej 
Pecha. S tím ale nesouhlasí sta
rostka Prahy 3 Vladislava Hujo
vá (TOP09). Politika minulých 
let byla totiž podle ní taková, 
že upřednostňovány byly inves
tice do bytového fondu a jeho 
následný prodej. „Kdybychom ale 
všechno prodali tak, jak plánovalo 
minulé vedení radnice, neměla by 
obec v roce 2016–2017 ani majetek, 
ani peníze. Naší prioritou jsou proto 
investice do majetku, který nadále 
zůstane obci, ne bezhlavé investice. 
Rozpočet na rok 2013 tak racionali
zuje hospodaření s městským majet
kem i financemi, protože chceme my
slet i na budoucí generace,“ dodala 
starostka Hujová. n
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Vážení čtenáři,
do nového roku vkládáme mnohé 
naděje a zpravidla v koutku duše 
doufáme, že bude lepší než ten 
předchozí. Do prvních lednových 
dní vstupujeme s  očekáváními, 
co se asi stane, co nás potká. Uza
víráme uplynulé měsíce, možná 
bilancujeme, co se tak úplně nevy
dařilo a co je třeba zlepšit…

Aby byl další rok skutečně lepší, 
dává si řada z nás předsevzetí. 
Předpokládáme, že když s něčím 
přestaneme nebo naopak začne
me, zásadní problémy pominou. 
Jenže předsevzetí samy o sobě nic 
nezmění. Důležité je se nevzdávat 
a také hledat pomoc na správných 
místech. Vidím totiž kolem sebe, že 
život mnoha lidí, a to především 
rodin s dětmi a seniorů, se v po
sledním roce dramaticky změnil. 
V mnoha aspektech k horšímu. Ná
klady na život stoupají, a přitom 
platy i důchody stagnují. A proto
že v mé kompetenci je mimo jiné 
právě sociální oblast, chtěla bych 
se jí věnovat co nejvíce. 

Vím, že řada věcí nefunguje, 
jak by měla, a nechci dávat plané 
sliby, že dokážu vše změnit. Roz
hodně se o to ale pokusím. Je totiž 
i mým zájmem, aby se všem v Pra
ze 3 žilo co možná nejlépe, aby 
o kvalitě života nerozhodovalo jen 
sociální postavení a výše bankov
ního konta. Bohužel vládní poli
tika nám příliš prostoru nedává. 
Systém vyplácení dávek změnila 
Drábkova sociální reforma, která 
výrazně ubrala potřebným. Přesto 
se hodlám v naší městské části 
snažit, aby i ty omezené finanční 
prostředky doputovaly včas, kde 
jsou třeba. Aby měly dostatečné 
a kvalitní zázemí i podporu rov
něž neziskové organizace a školská 
zařízení. 

Byla bych ráda, aby nadcháze
jící rok 2013 byl pro každého z nás 
spokojenější, klidnější, lepší. To, 
jak se budeme cítit, nezávisí na 
mém přání, ale je to v rukou kaž
dého z nás. 

Snažme se nezapomínat také 
na své blízké. Užívejte si radosti 
v kruhu rodiny a přátel; lidí, kteří 
Vás mají rádi. A právě to bych 
Vám chtěla na tomto místě do no
vého roku srdečně popřát.
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MIROSLAVA
OUBRECHTOVÁ
zástupkyně starostky

Na Žižkově se vyhlašo
vali Dobrovolníci roku
V polovině prosince se v prosto-
rách výstavní síně Atrium 
konalo vyhlášení v po-
řadí už druhého roční-
ku akce Dobrovolník 
roku, jež oceňuje ty, 
kteří nezištně pomá-
hají v neziskové či jiné 
organizaci nebo po-
skytují jako jednotliv-
ci pomoc lidem na 
území Prahy 3. Zapl-
něný sál ocenil všech 
jedenadvacet nomi-
novaných, z nichž 
deset si odneslo 
ocenění v podobě sošky andílka 
Vincka. n

S Janem Saudkem 
o Žižkově a ženách

Čestný občan Žižkova a slavný 
fotograf Jan Saudek je zapří-
sáhlým místním patriotem. Na 
Žižkově prožil velký kus svého 
života, jenž se výrazně promítl 
i do jeho díla, které bude k vidění 
od 1. ledna 2013 v prostorách 
nové galerie Mezzoforte v Rohá-
čově ulici. O tom, čím se dnes 
zabývá, otevřeně promluvil na 
stránkách Radničních novin. n

Přehled mateřských  
škol v Praze 3  
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Advent v třetí  
městské části
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Jednání zastupitelstva městské části o rozpočtu

V třetí městské části 
se ruší 400 automatů
První výherní automaty zmizí na 
začátku roku 2013 z heren v třetí 
městské části. Radnice Prahy 3, 
která má v pravomoci povolová-
ní těchto přístrojů, se rozhodla 
k 31. prosinci 2012 zakázat jejich 
činnost. Dalších tisíc videoloterij-
ních terminálů, které povolil stát, 
sice do konce roku 2014 může 
prozatím zůstat v hernách, poté 
by většina z nich měla z heren 
také zmizet. n

více na str. 5
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Strážníci pozvou v rámci prevence děti na služebnu
Představit strážníky přímo v prostředí nového moderního pracoviště chce od ledna 
preventivní program pro předškolní děti a žáky prvního stupně.

PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

Každých čtrnáct dní se tak na 
novou služebnu městské policie 
do Lupáčovy ulice podí vají žáci 
z některé žižkovské zá kladní 
školy. Cílem je seznámit děti 
s prací strážníků atraktivnější 
formou a představit jim jejich 
práci i z jiného úhlu pohledu. 

„Rádi bychom ukázali dětem 
městskou policii zevnitř. Chceme, 
aby nás děti neviděly jen na ulici 
v uniformách, ale aby poznaly také 
zázemí či operační středisko a byly 
přímo uprostřed dění na služebně. 
Pro děti může být atraktivní, když 
uvidí, jak se přijímají oznámení, 
jak se chystáme na výjezd nebo jak 
se naši strážníci připravují v posi
lovně,“ říká šéf strážníků Dušan 
Machoň.

Měsíčně se tak na služebně 
vystřídají dvě třídy. V první části 

návštěvy se žáci nejdříve obezná
mí se služebnou a pak je v teo
retické části preventisté seznámí 
s činností městské policie a s pro
středky, které mají k dispozici, či 
s uniformami. „Budeme jim pro
mítat krátké sestřihy a chceme, aby 
nám pak děti namalovaly obráz
ky. Ty hodláme vystavit ve vstupní 
hale,“ doplňuje ředitel Machoň. 

Třída, která na služebnu při
jde a namaluje obrázky, je bude 
mít ve vestibulu vystaveny po 
čtrnáct dní, než je zase vymění 
následující skupinka. 

„Není v našich možnostech pokrýt 
všechny třídy v průběhu jednoho 
školního roku, přestože už dnes víme, 
že zájem bude velký. V programu 
ale hodláme pokračovat řadu let,“ 
vysvětluje ředitel Machoň. Pod
le něj zajímají děti při setkání 

nejvíce akční věci, například vý
cvik služebních psů nebo ukáz
ka zadržení pachatele. 

Projekt, který žižkovští stráž
níci připravují ve spolupráci 

s městskou částí Praha 3, navazu
je na předchozí preventivní pro
gramy a není vázán na žádné mi
mořádné finanční prostředky. n
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Kompletní seznam a znění usnesení 
ZMČ a RMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru  občansko 
správním, oddělení rady a zastupi
telstva, Havlíčkovo nám. 9.

Privatizace „azbestových“ bytů schválena
Nápravu křivd přineslo nájemní
kům čtyř bytů na Chmelnici pro
sincové zasedání zastupitelstva 
Prahy 3.

Poté, co byly jejich byty v roce 
2005 rozhodnutím tehdejšího 
zastupitelstva na návrh Pavla 
Hurdy vyřazeny z privatizace 
kvůli tomu, že požadovali od
stranění nebezpečného azbes
tu, začali se nájemníci domáhat 
nápra vy právní cestou. Po něko
lika mimosoudních i soudních 

jednáních byly požadavky ná
jemníků z Občanského sdružení 
Chmelnice uznány a Praha 3 na 
svém posledním zastupitelstvu 
schválila prodej těchto bytů.

„Jde o napravení křivd za stan
dardních podmínek, když předtím 
byli nájemníci těchto bytů nespra
vedlivě vyřazeni z privatizace. Na
konec je budou muset kupovat za 
víc, než by museli před několika 
lety, protože cena pozemků mezitím 
stoupla,“ říká místostarosta Matěj 

Stropnický. Podle něj si lidé ze 
sdružení Chmelnice svým bojem 
za svá práva získali autoritu také 
u voličů, kteří poté jejich postoj 
ocenili i ve volbách v roce 2006 
a 2010. 

„Domáhali jsme se na základě 
zákona na ochranu osobnosti vyčiš
tění bytů od azbestu. Tam se jednalo 
o absolutní nekomunikaci tehdejší 
radnice. Spor se dostal až k Nejvyš
šímu soudu,“ popisuje historii 
případu jedna z nájemnic bytů 

a dnešní zastupitelka Prahy 3 
Martina Chmelová.

Mezitím se však ve společ
nosti změnil názor na škodlivost 
azbestu a ten přestal být považo
ván za banalitu. 

Poté, co Nejvyšší soud pří
pad vrátil ke krajskému soudu, 
se radnice s nájemníky dohodla 
a spor byl smírně ukončen. Byty 
od azbestu vyčistila a zařadila je 
i do privatizace. n

sak

„Odměnou je vnitřní uspokojení,“ říká předseda 
Komise sociální a zdravotní MUDr. Vladimír Říha
Komise sociální a zdravotní se především zabývá otázkami sociálních služeb. Jejím 
předsedou je od června letošního roku MUDr. Vladimír Říha, který v ní pracoval už 
v minulém volebním období.

Čím se komise hlavně zabývá?
Navrhuje rozdělení finančních 
prostředků ze sociálního a zdra
votního fondu, z něhož lze při
dělit prostředky podle určitých 
pravidel. Můžeme je poskytnout 
osobám fyzickým, které se ocit
nou v nouzové situaci nebo 
mají nějaké naléhavé potřeby 

nebo také osobám právnickým. 
Dalším pravidelným bodem na 
našich jednáních je posuzování 
žádostí o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou. Jde 
o dekretované byty v domech 
s pečovatelskou službou v Ro
háčově nebo Krásově ulici. V ne
poslední řadě ještě občas komise 
doporučuje přidělení tísňového 
systému AREÍON, který umož
ňuje osamělým seniorům v nouzi 
přivolat pomoc.

Podle čeho žádosti posuzujete?
Pro přidělování těchto bytů 
máme určitá pravidla. Pro posu
zování žádosti potřebujeme vě
dět, zda žadatel například čerpá 
pečovatelskou péči, zda dostává 
tzv. příspěvek na péči, protože 
to je potvrzením důvodu k umís
tění, pak také posuzujeme to, 
zda umístění je naléhavé nebo 

žadatel může nějaký čas čekat. 
Respektujeme také přání žadate
le, kam chce být umístěn. 

Kolik žádostí jste od června 
posuzovali?
Asi tři desítky s tím, že ne všem 
je hned vyhověno. Někteří se 
dostanou do pořadníku a teprve 
později jsou ubytováni. Na naší 
poslední prosincové schůzi jsme 
posuzovali také přibližně 65 po
daných žádostí o grant pro ob
last sociální a zdravotní.

Máte od žadatelů nějakou zpět-
nou odezvu?
Práce zastupitele i předsedy ko
mise přináší vnitřní uspokojení, 
ne vždy vděk voličů, ale s tím se 
musí počítat. Potěšilo mě napří
klad, když jsme mohli vyhovět 
žadateli, který byl dříve opako
vaně odmítnut. Vzhledem ke 
změněným okolnostem a pokro
čilému věku jsme konečně mohli 
v komisi jeho žádost kladně vy
řídit. n
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Sociální a zdravotní komise
Předseda: MUDr. V. Říha
Místopředseda: Mgr. J. Suková
Členové: M. Horvát, MUDr. J. Jungwirth, MUDr. B. Hanychová, 
K. Šeborová, MgA. I. Holeček
Tajemník: PhDr. J. Hromádková
e-mail: janah@praha3.cz, tel.: 222 116 209

ZASTUPITELSTVO 
A RADA MČ PRAHA 3
Praha 3 má nového 
zastupitele
n Zastupitelstvo městské čás-
ti má nového člena. Za ČSSD 
se jím stal Petr Šusta, který na-
hradil dosavadního zastupitele 
Jana Holuba, jenž se vzdal man-
dátu loni v listopadu. Nový za-
stupitel poprvé zasedl mezi své 
kolegy na zastupitelstvu 18. pro-
since 2012, kde také složil for-
mální slib.

Městské akciovky by 
se měly sloučit
n Zastupitelé Prahy 3 na svém 
posledním loňském zasedání 
18. prosince vzali na vědomí zá-
měr rady městské části na slou-
čení akciových společností ma-
jetkového holdingu městské části 
Praha 3. Společnosti Správa ma-
jetkového portfolia Praha 3 a.s., 
Správa komunálního majetku 
Praha 3 a.s., Investiční a rozvo-
jová Praha 3 a.s. a Pražská par-
kovací a.s., by měly být sloučeny 
z důvodu zefektivnění činností do 
jedné akciové společnosti.

Zastupitelstvo schvá
lilo finanční dary
n Na prosincovém zasedání za-
stupitelstva bylo rovněž schvá-
leno poskytnutí finančních darů 
z fondu sociálního a zdravotního 
v celkové výši 176 750 korun. 

Peníze si rozdělíobčanská 
sdružení Nová Trojka, Naděje, 
Projekt Antioch, R-Mosty, dále 
pak Centrum dětí a mládeže Teen 
Challenge International ČR a Zá-
kladní organizace Svazu důchod-
ců Praha 3.

Radnice uzavřela 
nájemní smlouvu 
s FK Viktoria Žižkov

n Rada městské části schvá-
lila 10. prosince 2012 nájem-
ní smlouvu mezi městskou částí 
a FK Viktoria Žižkov, jejímž před-
mětem je nájem uceleného sou-
boru nemovitých a movitých věcí 
za 100 000 Kč měsíčně.

Radní se vzdali 
náhrad na dopravu
n Členové rady třetí městské čás-
ti se 10. prosince svým usnese-
ním vzdali náhrad jízdních výda-
jů na rok 2013. Až dosud se jim 
tyto náhrady vyplácely ve výši 
ceny ročního občanského kupo-
nu městské hromadné dopra-
vy v Praze. Pro příští rok činí jeho 
cena 4750 korun.

Snížení paušálních náhrad 
jízdních výdajů se týká devíti rad-
ních městské části. 

z radnice

Děti uvidí městské strážníky přímo při práci

Ilustrační foto: 
Archiv Městské policie hl. m. Prahy



www.praha3.cz 31 2013

Žižkovská radnice: podzemní garáže na Jiřáku nepostavíme
Městská část ustoupila od záměru vybudovat na náměstí 
Jiřího z Poděbrad podzemní garáže pro více než čtyři stovky 
aut. Raději chce investovat do rekonstrukce již exi stujících, 
ale nevyužívaných hromadných garáží v blízkém okolí.

O zastavení přípravy na výstav
bu velkokapacitních garáží pod 
náměstím Jiřího z Poděbrad ro
zhodla rada třetí městské části 
na loňském zasedání 8. listopa
du. Stalo se tak na základě zá
věrů studie, jejíž zpracování si 
žižkovská radnice objednala na 
jaře 2012. Ta realizaci projektu, 
který zahrnuje výstavbu 406 par
kovacích míst za zhruba 710 mil. 
korun, nedoporučila pro jeho 
nadměrnou investiční náročnost 
a nerentabilitu.

„Celý záměr byl od začátku předi
menzovaný, stavebně i technicky vel
mi náročný a ve výsledku ekonomic
ky nereálný,“ vysvětlil rozhodnutí 
žižkovské radnice místostarosta 
Ondřej Rut, do jehož kompeten
ce doprava a parkování patří.

Studie sice na základě prů
zkumů obsazenosti parkovacích 
míst v okolních lokalitách, kte
ré vypracovali dopravní experti 
z ČVUT, připouští stavbu men

šího projektu za zhruba 280 mi
lionů korun, i tato investice ale 
podle místostarosty Ruta přesa
huje možnosti Prahy 3. 

„Prioritou městské části je rekon
strukce garáží v suterénu a v jednom 
podzemním podlaží bytových domů 
Vinohradská 114, 116 a Libická 10. 
Tyto garážové objekty jsou v majetku 
městské části a jsou momentálně ne
využívané, protože nevyhovují tech
nickým požadavkům na současné 
garážování. Na příští rok je proto 
plánována příprava projektu, který 
by měl propojit tyto garážové objekty 
do jednoho fungujícího celku. S rea
lizací by se mohlo začít v roce 2014,“ 
uvedl Rut s tím, že celkové ná
klady by neměly přesáhnout 60 
milionů korun a vzniknout by 
zde mělo kolem 70 parkovacích 
míst. 

„Nabídka nových parkovacích 
míst by tak měla být pro danouoblast 
dostačující,“ ubezpečil zástupce 
starostky.

Diskuse o budoucí podobě ná
městí Jiřího z Poděbrad tím ale 
nekončí. Radnice totiž v součas
né době uvažuje o jeho celkové 
revitalizaci, která by kromě zkva
litnění největšího trojkového ná
městí měla podpořit i žádost 
o zápis zdejšího kostela Nejsvě
tějšího Srdce Páně na seznam pa
mátek UNESCO. 

Projít rekonstrukcí by letos 
měla také blízká křižovatka ulic 
Vinohradská – U Vodárny, kde 
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy chystá rekonstrukci 
světelné signalizace a vybudo
vání doposud chybějících pře
chodů pro chodce.

O rozšíření podzemních gará
ží na náměstí Jiřího z Poděbrad se 
diskutuje od roku 2005. Do pří
pravy projektu, jehož záměrem 
bylo zklidnit dopravu v oblasti 
a zvýšit počet parkovacích míst, 
investovala městská část celkem 
12,5 milionu korun. n  mpa

Praha 3 varuje před nabídkami 
realitních kanceláří
Nabídky pro občany Prahy 3 na privatiza
ci bytů vyvolaly již také spekulativní zá
jem realitních kanceláří. 
Mnozí nájemníci bytových do
mů na území Prahy 3 nacházejí 
ve svých dopisních schránkách 
nabídky realitních kanceláří. Ná
jemníkům, kteří nemají o případ
nou privatizaci bytu zájem nebo 
by se raději přestěhovali jinam, 
nabízejí, že za ně zaplatí obci 
kupní cenu a zprostředkují jim 
výměnu bytů i s odstupným ještě 
před privatizací. 

Místostarosta Prahy 3 Matěj 
Stropnický však před podobný
mi nabídkami varuje: „Některé in
zeráty, které se mi dostaly do rukou, 
nabízejí něco, co nejen neumějí spl
nit, ale co je především nezákonné, 
totiž že zajistí převod bytu těch, kdo 
na jeho koupi nebudou mít ještě před 
privatizací nebo že budou nájemní
ci platit jen poloviční nájemné. Tak 
to nabízí například Real Investing  
s.r.o. Před takovýmito spekulanty 
chci zásadně varovat. Pokud se ko
mukoliv prokáže, že s obecním bytem 
spekuluje, bude mu okamžitě doruče
na výpověď z nájmu a o byt přijde,“ 
řekl místostarosta Stropnický. 

Rámcový harmonogram dal
ší etapy privatizace bytů, který 
městská část schválila na konci 
října, umožní nájemníkům od
koupit byty, ve kterých bydlí. 
Nejdříve bude radnice prodávat 
cihlové domy, které se již ne
budou významněji opravovat, 
u panelových domů se mají ještě 

před prodejem zateplovat fasády 
a měnit okna tam, kde zůstala 
ještě původní. 

Harmonogram privatizace na
jdou zájemci o prodej bytů na 
úvodní stránce webu Prahy 3 
v Informačním boxu pod ná
zvem „Privatizace bytového fon
du“.„Věřím, že zveřejněný harmono
gram přispěje k snazšímu plánování 
rodinných rozpočtů, transparentní 
radnice se vyznačuje mimo jiné také 
předvídatelností,“ vysvětluje mís
tostarosta Stropnický, který má 
privatizaci bytů na starosti.

První tři domy v ulicích Koně
vova, Ondříčkova a Řipská s cel
kem 54 byty se začaly privatizo
vat již v prosinci loňského roku. 
Další dva domy, připravené 
k prodeji v ulicích Kouřimská 
a Lucemburská, půjdou do pri
vatizace v březnu tohoto roku. 
Celkem by mělo do konce roku 
2016 změnit vlastníka ještě dal
ších 112 domů. Pokud by se však 
u jednotlivých budov při přípra
vě jejich prodeje objevily jakéko
li technické či právní vady, je pri
oritou radnice tyto nedostatky 
ještě před privatizací odstranit. 
Prodej se tak tím může pozdržet. 
Údaje o případných vadách bu
dou proto v rámcovém harmono
gramu prodeje bytů aktualizová
ny ve sloupci Technické a právní 
vady. n  sak

Dnes je pod náměstím 30 parkovacích míst, další se stavět nebudou

z radnice

V třetí městské části skončí po novém 
roce 400 výherních automatů
Čtyři stovky „klasických“ výherních automatů, jejichž regulace 
spadá do pravomoci Prahy 3, mají zmizet z heren v ulicích Žiž
kova a Vinohrad do konce letošního roku. Provozovny s další 
řádově tisícovkou videoloterijních terminálů, které povolilo 
ministerstvo financí, skončí do konce roku 2014.
Ze 103 heren v Praze 3 by mělo 
zůstat od roku 2015 jen sedm 
kasin. Zachování omezeného 
počtu míst pro sázkové hry si 
vynutil nový klíč, podle kterého 
magistrát rozděluje peníze od
vedené z hazardu na sport, kul
turu či sociální služby. Městské 
části je dostávají ne podle počtu 
obyvatel, ale podle počtu výher
ních automatů. „Kvůli rozdělování 
peněz jsme byli nuceni navrhnout 
magistrátu zachování sedmi kasin. 
O tom však magistrát ještě neroz
hodl,“ řekla starostka Vladislava 
Hujová.

„Novela zákona z loňského roku 
umožňuje obcím zkrátit dobu fun
gování videoloterijních terminálů, 
protože většina z nich byla povolena 
bez souhlasu obcí. Ministerstvo totiž 
nepotřebovalo souhlas obcí a povo
lovalo je,“ popisuje vedoucí ob
čansko správního odboru Eva 
Cihelková. 

S novými pravomocemi pro 
obce však přišly i změny v roz
dělování peněz, které herny musí 
odvádět. Až do změny zákona 
rozhodovaly o penězích pochá
zejících z výnosů her a loterií stát 
a obce, nyní peníze na podpo
ru sportu, kultury či sociálních 
služeb rozděluje hlavní město. 

Za každý automat platí herny 
55 korun denně a dále odvádějí 
20 procent ze zisku. Za hazardní 
hry v celé Praze tak město za prv
ní pololetí letošního roku získalo 
454 milionů korun.

 „V říjnu magistrát rozhodl, že pe
níze pro městské části bude rozdělo
vat podle počtu výherních automatů 
na území městské části. Pokud tedy 
nebudeme mít po roce 2014 žádnou 
hernu, nedostaneme následující rok 
už ani korunu.,“ vysvětluje dopa
dy klíčové změny starostka Pra
ha 3 Vladislava Hujová. 

Rada městské části se proto 
rozhodla zachovat v městské 
části sedm kasin, které již nyní 

podléhají přísnějším pravidlům 
než herny. Jejich majitelé musí 
při založení složit 50 milionů 
korun na ministerstvu financí 
a městská část jim navíc předepí
še kodex chování, ke kterému se 
jejich provozovatelé budou mu
set zavázat. Například to, že od
straní z fasády budov světelnou 
reklamu a vzhled provozoven 
přizpůsobí lokalitě, ve které se 
nachází. Nepřípustná bude také 
reklama na podávání alkoholu 
ke hře zdarma. Kasina budou 
muset mít kamerový systém a je
jich majitelé musí zajistit opatře
ní proti rušení nočního klidu. n

sak

Výherní automaty postupně mizí z Prahy 3
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Žižkovská radnice myslí na seniory jubilanty 
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 
možnost využívat informací pro oslovení seniorů ke gratulaci k život-
ním jubileím. V databázi registrů bylo možné najít datum narození,  
adresu a oslovit jubilanty dopisem. Nyní pro tento účel není možno 
do registrů nahlížet. 

Přesto by radnice ráda tradici gratulací zachovala, a prosí pro-
to občany s trvalým pobytem v Praze 3, kteří oslaví v lednu–březnu 
2013 své 70., 75., 80., 85., 90., 91. a vyšší narozeniny, aby se přihlá-
sili Martě Valentové, Odbor kultury, Lipanská 14, tel.: 222 116 349, 
e-mail: martav@praha3.cz. n

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se 
směsným komunálním odpadem budou odvá-
ženy při pravidelném svozu od konce prosin
ce do konce února. 

Prosíme občany, aby vánoční stromky od-
kládali vedle nádob na směsný komunální od-
pad, aby nedocházelo ke snižování kapacity 
objemu nádob pro ostatní odpad. 

Vánoční stromky nepatří na stanoviště se-
parovaného odpadu ani na stanoviště směs-
ného komunálního odpadu umístěná v do-
mech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí 
vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto 
případě odkládejte vánoční stromky před ob-
jekt na místo přistavení nádob k výsypu. n 

Odbor technické správy majetku a investic

Radnice pokračuje ve slavnostech  
vítání svých nejmladších 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 na třetí městské 
části dlouholetou tradici a byla rodiči dětí vždy velmi pozitivně hod-
nocena, radnice by ji ráda zachovala.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto obřadu a narodily se vám 
děti v rozmezí od července do prosince 2012, ozvěte se prosím las-
kavě a uveďte: jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trva-
lého bydliště a příjmení rodičů; telefonicky:  222 116 349 Marta Va-
lentová, poštou: Odbor kultury k rukám M. Valentové, Lipanská 14, 
130 00, Praha 3, e-mailem: martav@praha3.cz. n

O voličský průkaz je možno žádat od 3. října do 16.00 
hodin 9. 1. 2013. V případě konání II. kola volby od 
14. 1. 2013 do 16.00 hodin 23. 1. 2013. Požádat mohou ob-
čané České republiky starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt v 
městské části Praha 3. Osobně lze požádat o vydání volič-
ského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu, to je 
do 16.00 hodin 9. 1. 2013, v případě konání II. kola volby od 
14. 1. 2013 do 16.00 hodin 23. 1. 2013 na Úřadě městské 
části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9 Praha 3, 3. patro  
č. dv. 219, 218, 217. 
Žádost lze podat:
 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 

voliče na adresu Městská část Praha 3, Úřad městské 
části, Odbor občansko správní, Havlíčkovo nám. 700/9, 
Praha 3, PSČ 130 85, 

 • nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným  
elektronickým podpisem na e-mail: podatelna@praha3.cz, 

 • prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky 
ÚMČ Praha 3: eqkbt8g).

Žádost v listinné podobě musí být doručena nejpozději 
7 dnů přede dnem volby prezidenta, to je do 4. 1. 2013.
Voličské průkazy budou vydávány a rozesílány od 27. 12. 
2012. 

Veškeré informace o volbách vám budou poskytnuty na 
telefonních číslech 222 116 221, 222 116 211,
Odbor občansko správní, Úřad městské části Praha 3.
Podrobné informace na www.praha3.cz. n

Eva Cihelková
ved. Odboru občansko správního

Posypový materiál ZDARMA pro občany Prahy 3
ÚMČ zajistil pro občany Prahy 3 možnost odbě-
ru posypového materiálu na chodníky zdarma. 
Při odběru je nutné prokázat trvalé bydliště v Pra-
ze 3, občanský průkaz s sebou. Odběr je nutný do 
vlastních přivezených nádob. Posypový materiál je 
k dispozici:

1. v areálu Pražských služeb Pod Šancemi 
444/1, příjezd z ulice Pod Šancemi. Výdej zajišťuje 
paní Linhartová, tel.: 284 098 636, 605 916 242.
Výdejní doba: po–pá/6–14 h,
2. sběrný dvůr Hl. m. Prahy 
(provozovatel AVE CZ s.r.o.) v Malešické ulici 74.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky 
a firmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a od-
pad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, další 

informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. n

umístění termíny přistavení

Ambrožova/Malešická
14. ledna 2013 14.00–18.00
12. února 2013 15.00–19.00
16. února 2013   9.00–13.00

Koněvova/V Jezerách
14. ledna 2013 15.00–19.00
11. února 2013 14.00–18.00
16. února 2013 10.00–14.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
15. ledna 2013 14.00–18.00
11. února 2013 15.00–19.00
15. února 2013 14.00–18.00

Tachovské nám. (u tunelu)
15. ledna 2013 15.00–19.00
12. února 2013 14.00–18.00
15. února 2013 15.00–19.00

Na Vrcholu/V Domově

 5. ledna 2013   9.00–13.00
30. ledna 2013 14.00–18.00
26. února 2013 15.00–19.00
 2. března 2013 10.00–14.00

nám. Jiřího z Lobkovic (proti č. 11)

 5. ledna 2013 10.00–14.00
31. ledna 2013 15.00–19.00
25. února 2013 15.00–19.00
 2. března 2013   9.00–13.00

nám. Barikád
 2. ledna 2013 14.00–18.00
 4. ledna 2013   9.00–13.00

nám. Barikád
28. února 2013 14.00–18.00
 1. března 2013 15.00–19.00

Kostnické nám./Blahníkova

 4. ledna 2013 15.00–19.00
 2. února 2013 10.00–14.00
28. února 2013 15.00–19.00
 1. března 2013 14.00–18.00

Buková/Pod Lipami (u věžáku)
 7. ledna 2013 14.00–18.00
 4. února 2013 15.00–19.00
 9. února 2013   9.00–13.00

Jeseniova 143
 7. ledna 2013 15.00–19.00
 5. února 2013 15.00–19.00
 9. února 2013 10.00–14.00

Přemyslovská/Orlická
 8. ledna 2013 14.00–18.00
 7. února 2013 15.00–19.00
 8. února 2013 14.00–18.00

Křišťanova/Sudoměřská
 8. ledna 2013 15.00–19.00
 7. února 2013 14.00–18.00
 8. února 2013 15.00–19.00

Křivá 15
26. ledna 2013   9.00–13.00
21. února 2013 15.00–19.00
22. února 2013 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská
26. ledna 2013 10.00–12.00
21. února 2013 14.00–18.00
22. února 2013 15.00–19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
25. ledna 2013 14.00–18. 00
19. února 2013 15.00–19.00
23. února 2013   9.00–13.00

V Zahrádkách/Květinková
25. ledna 2013 15.00–19.00
20. února 2013 15.00–19.00
23. února 2013 10.00–14.00

informace z radnice

Voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 11. 1. a 12. 1. 2013 (II. kolo 25. 1. a 26. 1. 2013)
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Letošními prioritami budou investice do škol a životního prostředí
Zastupitelstvo třetí městské části schválilo 18. prosince loňského roku rozpočet na rok 2013, který klade dů
raz především na investice do vzdělávání a ochrany životního prostředí. Finanční plán ale pro letošní rok 
počítá také s nezbytně nutnými investicemi do bytového a nebytového fondu obce a dostatečné prostředky 
přiřazuje také na pokrytí provozu příspěvkových organizací. 

V bilanci na rok 2013 jsou celkové výdaje uvažovány ve 
výši 998,6 mil. Kč, úhrn příjmů tvoří částku 908,1 mil. 
Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 90,5 mil. Kč je kryt za
pojením zůstatků finančních prostředků z minulých let. 

Příjmy rozpočtu městské části Praha 3 tvoří daňové 
(48,0 mil. Kč) a nedaňové (16,7 mil. Kč) příjmy, dotace 
z rozpočtu hlavního města Prahy (170,7 mil. Kč) a pře
vody finančních prostředků z vedlejší hospodářské čin
nosti (672,7 mil. Kč), z čehož tyto převody tvoří zejména 
výnosy z prodeje bytových a nebytových jednotek (646,2 
mil. Kč) a výnosy z provozování zón placeného stání 
(23,0 mil. Kč).Výdajová část rozpočtu je tvořena běžný
mi výdaji (530,7 mil. Kč) a kapitálovými (investičními) 
výdaji (467,9 mil. Kč). Běžné výdaje jsou určeny na za
jištění běžného provozu městské části Praha 3. V rámci 
těchto provozních prostředků se uskutečňují především 
výdaje na vzdělávání a školské služby, kde jsou realizo
vány výdaje nejen na zajištění provozu, ale i na nutné 
opravy a údržbu příspěvkových organizací zřízených 
městskou částí Praha 3, tj. mateřských a základních škol, 
kulturních, zdravotnických a sociálních zařízení. Další 
významnou oblastí, kde městská část Praha 3 vynaklá
dá objemově významné finanční prostředky, je ochrana 
životního prostředí, ze které je zajišťována kompletní 
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Běžné výdaje jsou 
rovněž realizovány v souvislosti se samotným provozem 
úřadu městské části. Dále je rozpočet tvořen investičními 

výdaji. Z rozpočtu městské části Praha 3 vyplývá, že 
v roce 2013 nejvýznamnější část investic tvoří investice 
do životního prostředí spolu s investicemi do školských 
služeb, což se týká zejména rekonstrukce a modernizace 
jak předškolních zařízení (mateřské školy), tak i základ
ních škol. „Věřím, že všechna výběrová řízení budou dokonče
na v zamýšleném časovém plánu a že se veškeré investiční akce 
podaří úspěšně zrealizovat,“ uvedla starostka třetí městské 
části Vladislava Hujová.Prioritou městské části budou 
v letošním roce také investice do ochrany životního 
prostředí. Na péči o zeleň je v rozpočtu městské části 
vyčleněno celkem 35 mil. Kč. Plánována je např. také 
rozsáhlá realizace areálu pro teenagery s polyfunkčním 
hřištěm, dráhou pro inline bruslení a venkovní fitness 
posilovnou v ulici Habrová. Objemově velmi význam
né jsou dále investice do bytového a nebytového fondu 
Prahy 3. Zde půjde především o rekonstrukce tepelného 
hospodářství a kotelen, dokončení rekonstrukce Domu 
s pečovatelskou službou v Roháčově ulici a o zahájení 
rekonstrukce domu v Lipanské ulici 7, která souvisí se 
záměrem soustředit všechny pracoviště úřadu městské 
části do okolí Havlíčkova náměstí. Jako celek je schvále
ný rozpočet městské části Praha 3 koncipován jako vy
vážený a s důrazem na to, aby svými reálnými příjmy 
plně zajistil finanční prostředky pro účelné hospodaření 
a rozvoj městské části Praha 3 i zřízených příspěvkových 
organizací v roce 2013. n     red

Rozpočet městské části Praha 3 
pro rok 2013 je sestaven na celko
vý úhrn výdajů 998 614,2 mil. Kč. 
Oproti roku 2012 jde o úsporu cca 
17 %. Rozdíl mezi příjmy a výda
ji je pokryt zapojením zůstatku 
z minulých let. 

V roce 2013 je prioritou dosaže
ní co nejvíce vyrovnaného rozpoč
tu v úrovni pod l miliardu Kč. Nelze ale 
pouze seškrtat výdajové stránky rozpoč
tu, výdaje musí být orientovány na efekti
vitu. Zdůrazňuji, že nový přístup radnice 
spočívá v tom, že investice půjdou v tom
to roce především do majetku, který bude 
trvale v držení městské části, tím pádem 
budou k užitku všem občanům Prahy 3. 
Dochází k tomu, že omezeny jsou přede
vším rozsáhlé investice z rozpočtu měst
ské části Praha 3 do bytového fondu před 
privatizací. Prostředky získané z nájmu 
bytového a nebytového fondu tak budou 
využity především na výměnu oken v pa
nelových domech. To vše s důrazem na to, 
aby zůstaly prostředky dalším generacím.

Prioritou rozpočtu na rok 2013 
jsou výdaje na školství a ochranu 
životního prostředí. Byly posíle
ny především investice do budov 
s tím, že výměny oken a zateplení 
umožní těmto organizacím další 
úspory nákladů na provoz. 

V žádném případě také nedojde 
k omezení činnosti našich příspěv

kových organizací, těm se naopak otevírá 
větší prostor k tomu, aby vlastní aktivitou 
získávaly další finanční prostředky.

V oblasti péče o životní prostředí jsou 
posíleny prostředky na údržbu veřejné 
zeleně s tím, že kvalitní údržba zajistí 
i lepší využití těchto prostor, které jsou 
na území městské části.

Rozpočet na rok 2013 je sestavován 
tak, aby byly pokryty všechny nezbytné 
akce a činnosti a prostředky budou vyna
kládány efektivně. To ostatně je stanove
no i v Programových cílech Rady městské 
části Praha 3. n

JOSEF HELLER (TOP09)
zástupce starostky

Souhlasíte s podobou rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013?
Říká se, že kdo nic nedělá, nic 
nezkazí. Tímto heslem se asi řídi
la koalice při plánování finanční 
strategie na příští rok. 

Celkový rozpočet je o více 
než 100 milionů korun nižší než 
v roce 2012, nazývat jej úsporným 
však považuji za velmi cynickou 
ironii – žádné úspory z něj totiž 
neplynou. 

Naopak, v příštím roce dramatic
ky o stamiliony poklesnou investice do 
rozvoje obce, jako jsou finance na nové 
parky, bezpečnost a dopravu či opravy 
domů. O desítky milionů naopak roste 
balík peněz, který radnice projí, včetně 
nárůstu mzdových prostředků na další 
byrokracii. O co méně radnice investuje 
do vzdělávání a rozvoje obce, o to více 
utratí za nová loga, propagandu a rekla
mu, nesmyslně vyhazuje peníze za nové 
internetové stránky. 

Nesmyslné projídání se nevyhne ani 
balíku peněz ve výši 23 milionů korun, 
který inkasuje městská část od občanů za 

parkovací karty jako zisk z provo
zu zóny placeného stání. Minulé 
vedení tyto peníze vždy investo
valo zpět do dopravy, do zvyšová
ní bezpečnosti přechodů či oprav 
chodníků. Jen za uplynulý rok 
tato investice činila 45 milionů, 
v roce 2013 nepůjde ani o pětinu 
loňské částky. 15 milionů korun 

za prodej parkovacích karet tak zmizí 
„bůhvíkde“.

Pravda je tedy taková, že rozpočet 
městské části Praha 3 na rok 2013 není ani 
úsporný, ani rozvojový. Je naopak populi
stický. Osobně si totiž myslím, že Žižkov 
a Vinohrady v době ekonomické krize 
potřebují investovat peníze daňových 
poplatníků do úplně jiných věcí, než jsou 
nové logo či jinak barevné webové strán
ky. V tom je rozpočet skutečně smutným 
odrazem reality, jakými problémy se sou
časné vedení radnice skutečně zabývá. n

ONDŘEJ PECHA (ODS)
zastupitel Prahy 3

Pohádka o transparentnosti končí
Transparentnost a otevřenost. Dvě 
slova, kterými se současná koalice 
na stránkách těchto novin ohání 
s  urputností, která až budí vážné 
podezření. Půl roku vlády pravole
vé koalice v Praze 3 je pryč. Pojďme 
tedy konfrontovat sliby s realitou.

V rámci kompetencí jednotlivých 
zástupců starosty dokonce vznikl 
nový orwellovský resort  pod názvem 
„otevřenost procesů“. Místostarosta 
Bohuslav Nigrin, který jej dostal do 
vínku, „otevřel procesy“ do té míry, 
že se aktuálně musí zabývat tím, jak 
sdělovacím prostředkům vysvětlí své 

rodinné vazby na jed noho z podni
katelů dodávajícího jisté služby žiž
kovské radnici. 

Další příklad se pojmem transpa
rentnost doslova ježí na všechny stra
ny. Pan místostarosta Matěj Strop
nický představil svůj harmonogram 
pro privatizaci obecních domů. 
Ponechme nyní stranou, na kolik je 
jeho plán reálný a věnujme se de
klarované transparentnosti tohoto 
materiálu. Privatizační harmo
nogram představuje, kdy a komu 
bude prodán obecní majetek. Sho
dou okolností však v seznamu chybí 

„doprodej“ bytů v domě, který již 
dávno privatizačním procesem pro
šel a který rada městské části schvá
lila. V rámci této podivně „transpa
rentní privatizace“ totiž městská část 
nabízí za zvýhodněných podmínek 
k prodeji byt také Stropnického ko
aliční kolegyni Martině Chmelové. 
Ta je shodou okolností předsedkyní 
nově vytvořené komise pro trans
parentnost a legislativu. To aby té 
transparentnosti nebylo asi málo. 
Každopádně, kdo má ten komfort, 
že mu je možnost privatizovat obec
ní byt nabídnuta opakovaně.

Připočtěme k tomu podezření 
ze střetu zájmů, kterému čelí v této 
věci stále mlčící a přesto deklarova
ně „otevřená“ starostka Vladislava 
Hujová. A také fakt, že ani půl roku 
poté, co byl tento vážný problém 
nastolen, nedospěly správní orgá
ny Úřadu MČ Prahy 3 k  jasnému 
závěru v této kauze. A na konec  při
dejme do seznamu „transparent
ností“ z dílny vedení naší radnice 
ještě desetimilionovou transakci 
vedoucí do soukromého fotbalového 
impéria podnikatele Luďka Vinše, 
kterou tato koalice protlačila bez 

projednání ve výborech a komisích 
doslova ze dne na den. Někteří opo
ziční kolegové kritizují současnou  
radu za nečinnost. Osobně soudím, 
že na poli podivných a neprůhled
ných transakcí i skandálů je její vý
sledek během půlročního působení 
naopak zcela ohromující. Skoro se 
až děsím, co „transparentního“ nás 
v Praze 3 čeká v nastávajícím roce.n

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZICE

PAVEL 
SLADKOVSKÝ
zastupitel Prahy 3

za ODS
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Praha 3 slavila advent na akcích pořádaných žižkovskou radnicí

O zářivou atmosféru se postaral tradiční vánoční strom

… a na popletenou Mikulášskou zase čertNa živý betlém dorazil anděl…

Děti si užily spoustu zábavy i předvánočních dárků

Ukázky řemesel ve stanu na Jiřáku

Foto: Mirek Czernek

Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí připravil nadílku Odbor sociálních věcí 
ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu a rozvoj občanské společnosti v EU

Foto: Jan Dostál 

Nadělovalo se i v Nové Trojce

Sukův komorní orchestr a Pražský katedrální sbor vystoupil v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně při vánočním koncertu

Foto: Romana Balcarová 
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Vážení spoluobčané,

v lednovém čísle Radničních novin bych Vám ráda 
představila 17 mateřských škol, které městská část Pra
ha 3 zřizuje pro potřeby dětí především ve věku 3–6 let. 
Příloha je určena Vám, kteří plánujete přihlásit své dítě 
k docházce do mateřské školy od září 2013. 

Prostřednictvím přílohy máte možnost si udělat 
představu nejen o tom, v jakém prostředí jsou děti vzdě
lávány, ale především o tom, co vše se během zpravidla 
tříleté docházky do mateřské školy naučí. V nabídce 
nechybí programy na podporu dětí se speciálními vzdě
lávacími potřebami, pro děti se zdravotním znevýhod
něním, ale i programy na podporu jazykového, ekolo
gického a estetického vzdělávání. 

Zápisy do všech mateřských škol proběhnou ve 
dnech 27. 2. a 28. 2. 2013 vždy od 13.00 do 17.00 hodin. 
Přihlášky je možné osobně vyzvednout ve všech mateř
ských školách v únoru 2013.

Pokud budete chtít školky navštívit osobně, můžete 
využít dnů otevřených dveří na jednotlivých mateřin
kách. Vybranou školku je ale možné si prohlédnout 
i po dohodě s paní ředitelkou, nebo se informovat pro
střednictvím webových stránek městské části Praha 3 
a webových stránek jednotlivých mateřských škol. 

Možností na získání informací je dostatek. A ať se 
rozhodnete pro kteroukoli mateřskou školu, věřím, že 
se svým rozhodnutím budete spokojeni. Ve všech ma
teřských školách totiž najde Vaše dítě vlídné prostředí 
i paní učitelky. 

Dovolte mi, abych Vám všem popřála hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti do nadcházejícího roku 2013.

MIROSLAVA OUBRECHTOVÁ
zástupkyně starostky

Žerotínova 36/1100 – odloučené 
pracoviště ZŠ a MŠ Chelčického 

ředitel: PhDr. Pavel Ostap 
zástupce pro MŠ: Pavla Ladrová
tel.: 721 645 461, 222 515 267
e-mail: skolka@zschelcickeho.cz
web: www.zschelcickeho.cz
počet tříd: 3 
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: kdykoliv během dne
vzdělávací program: Svět je jako domeček složený z ba
revných kostiček

Cílem je seznámit děti se vším, co je pro jejich život 
a každodenní činnosti důležité, rozvíjet veškeré jejich 
dovednosti a posilovat jejich sebevědomí tak, aby se 
dobře cítily po stránce fyzické, psychické i sociální.
Vybavení: vestavěná patra, jídelna, tělocvična, hřiště ve 
vnitrobloku školy s pískovištěm, průlezkami a pryžo
vým povrchem.
Nabídka kroužků: hudební, taneční, sportovní, Aj, 
keramika.
Den otevřených dveří je ve čtvrtek 14. února od 13.00 
do 17.00 hodin.

Mateřská škola Libická 4
ředitelka: Mgr. Jaroslava Tomášová
tel.: 267 311 123
e-mail: mslibicka@mslibicka.cz
počet tříd: 7 – podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30–17.30; příchod dle domluvy
vzdělávací program: Všeobecné zaměření, Hrajeme si 
s dětmi

Škola se nachází v blízkosti stanice metra A „Flora“. Její 
zahrada prošla v minulém roce rozsáhlou rekonstruk
cí a je vybavena rozličnými moderními herními prvky 
pro děti (atypická pískoviště vyplněná mořským pís
kem, houpačky, skákadla, skluzavkový tunel apod.). 
Škola má i moderně vybavenou vlastní kuchyň. Spolu
pracuje s mnoha institucemi, např. s místními pediatry, 
základními školami, středními pedagogickými škola
mi, Střední uměleckoprůmyslovou školou na Žižkově 
nám., Střední výtvarnou školou Václava Hollara, Peda
gogickopsychologickou poradnou v Praze 3 či Univer
zitou Karlovou. Studenti středních a vysokých škol zde 
vykonávají své souvislé praxe.

Školu navštěvují také děti jiných národností a z růz
ných jazykových prostředí, výchovný program se zamě
řuje i na jejich integraci.
Vybavení: kuchyně, jídelna, nově zrekonstruovaná 
zahrada.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, tanečky, plavání (ba
zén Pražačka), hra na flétnu, kungfu.
Pravidelné akce: oslavy svátků – Den matek, Veliko
noce, Vánoce a Den dětí, cirkus a divadélka ve škole, 
výlety, návštěvy pražských divadel a ZOO.

MŠ Jeseniova 98 
ředitelka: Iva Sovová 
tel.: 271 772 732, 739 924 707 
e-mail: msjeseniova98@volny.cz 
web: www.materskaskola.cz/jeseniova98
počet tříd: 4 věkově smíšené 
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod:  6.30–8.30 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Krok za krokem – hlavní cíle pro
gramu jsou: klid, pohoda a bezpečí, všestranný rozvoj, 
vzájemné respektování, pomoc a sounáležitost

Mateřská škola leží v rozlehlé zahradě se vzrostlými 
stromy a keři. Věkově smíšené třídy představují přiro
zené prostředí dětského kolektivu, upevňují v dětech 
pocity sounáležitosti, vzájemné pomoci a tolerance, po
tlačují nezdravé soupeření a umožňují rozvoj dětí podle 
individuálních schopností. 
Vybavení: zahrada s herními prvky, 4 pískovišti 
a brouzdalištěm, vlastní kuchyň.
Nabídka kroužků: plavání, Aj.
Den otevřených dveří se koná ve středu 6. února  
od 9.00 do 16.00 hod., prohlídky školy v každou celou 
hodinu.

MŠ Sudoměřská 54
ředitelka: Vladimíra Vaněčková
tel.: 222 728 705, 724 971 160
e-mail: skolka@mssudomerska.cz
web: www.mssudomerska.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Hrajeme si celý rok 

Škola spolupracuje s Klubem rodičů, který při ní vznikl, 
se ZŠ Lupáčova a ZŠ Chelčického, s pedagogickopsy
chologickou poradnou. Rodičům je přístupná po celou 
provozní dobu. Každou středu od 15.00 do 16.30 hod. 
nabízí možnost návštěvy dětem mladším 3 let (které 
byly přijaty na následující školní rok) společně s rodiči. 
Vybavení: zahrada s pískovištěm, herními prvky a do
pravním hřištěm, vlastní kuchyně, keramická dílna, čis
tičky a zvlhčovače vzduchu. 
Nabídka kroužků: keramický, výtvarný, Aj.
Den otevřených dveří ve středu 16. ledna od 9.00 do 
11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin. 

MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23
ředitelka: Hana Sekerová
zástupkyně: Alena Štěpánová
tel.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
web: www.mslobkovicovo.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 6.30–17.30 hod.
vzdělávací program: Duhová kulička
motto programu: S úsměvem si pojďme hrát, společně 
svět poznávat

Budova školy je obklopená zelení a dobře vybavená. Fi
losofií MŠ je spokojené, samostatné a aktivní dítě, kte
ré vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti 
a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat 
s ním. K tomu se snažíme vytvářet podnětné a zajímavé 
vzdělávací prostředí, obsahově bohaté, aby se děti do 
naší MŠ těšily a cítily se zde bezpečně.
Vybavení: velká zahrada se vzrostlými keři a stromy, 
herními prvky, dvěma pískovišti, škola má vlastní ke
ramickou pec, kuchyň, jídelnu, tělocvičnu, výtvarnou 
dílnu, ložnici.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, flétnička pro nejmen
ší, grafomotorická cvičení a logopedie pro předškoláky, 
cvičíme s Monikou, scénický tanec, tvořivé ručičky.
Pravidelné akce: Noční spaní, Mikulášská nadílka, 
Zpívání u Vánočního stromu, Karneval, Barevné dny 
v MŠ, oslava Dne dětí, divadla a koncerty, ozdravný 
pobyt na ŠvP v Česticích, celodenní a polodenní téma
tické výlety. 
Den otevřených dveří ve čtvrtek 10. ledna.

mateřské školy

Zápis do mateřských škol 
v Praze 3

Zápisy do všech mateřských škol zřizovaných MČ 
Praha 3 se budou konat ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2013  
od 13.00 do 17.00 hodin.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude 
v jednotlivých MŠ k vyzvednutí od února 2013.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, evidenč-
ní list potvrzený dětským lékařem, rodný list dítěte 
a občanský průkaz.
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MŠ Na Balkáně 74
ředitelka: Jaroslava Kozohorská
tel.: 284 820 546
e-mail: skolka.balkan@seznam.cz
web: www.msnabalkane.dtg.cz
počet tříd: 4 
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod: do 9.00 hod. 
vzdělávací program: Ekoškolka

Škola je umístěna v klidné části Jarova v prostředí plně 
vyhovujícím potřebám dětí. Výchova je zaměřena na 
komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zdravý 
životní styl, péči o životní prostředí a prožitkové učení. 
Školní jídelna nabízí pestrou zdravou stravu. Děti kaž
dý rok vyšetří foniatr, v MŠ působí logopedka. Pravi
delné akce: divadlo, mikulášská nadílka, vánoční dílny, 
karneval, táborák na zahradě školy, výlety, škola v pří
rodě, návštěva předškoláků v první třídě v  ZŠ Chmel
nice a slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do 
školy.
Vybavení: zahrada s pískovišti, průlezkami a novou 
multifunkční plochou, vlastní školní kuchyně, třídy 
kvalitně vybavené hračkami, didaktickými pomůckami 
a počítačovou jednotkou pro děti.
Nabídka kroužků: Aj, keramika a sportovní kroužek 
(v DDM Ulita), plavání (v bazénu Pražačka). 

MŠ Na Vrcholu 1a
ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
web: www.msnavrcholu.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne
vzdělávací program: Šťastné dítě (jedna třída se zamě
řením na Vv a dvě třídy běžného typu)

Třídy jsou heterogenní, pěti až šestileté děti bez odpo
ledního odpočinku. Cílem školy jsou šťastné děti a úcta 
k individualitě každého z nich. Strava se dováží ze škol
ní jídelny MŠ Jeseniova 204. Jednou až dvakrát v měsíci 
kulturní akce v MŠ nebo mimo školu, návštěvy ZOO, 
celodenní výlet, oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, 
Den matek apod., pro rodiče – třikrát v roce schůzka 
s ukázkou práce dětí.
Vybavení: počítače přizpůsobené menším dětem, ložni
ce a tělocvična, jídelna, zahrada s pískovišti a herními 
prvky, keramická pec, venkovní sprchy v atriích.
Nabídka kroužků: flétna v odpoledních hodinách, ae
robik dopoledne a pro nejstarší děti Aj s rodilými mluv
čími v odpoledních hodinách.

Perunova 6 
– odloučené pracoviště Základní a mateřské 
školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková (ředitelka ZŠ)
zástupkyně ředitelky pro MŠ: Kateřina Jelínková
tel.: 608 481 060, 271 732 264
e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
web: www.perunka.cz
počet tříd: 6, věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: kdykoliv během dne stejně jako odchod
vzdělávací program: Hrajeme si spolu

Mateřská škola otevřena v r. 2008, je v budově ZŠ, kaž
dá třída má svůj prostor, ve kterém je část postavena 
jako dětský domeček. Přizpůsobení režimu dne indivi
duálním potřebám dětí i rodičů. Školka úzce spolupra
cuje s rodiči, se ZŠ Perunova a se ZŠ Lobkovicovo.
Vybavení: veškeré vybavení ve školce je nové.
Nabídka kroužků: nemáme. S dětmi pracují kvalifiko
vané paní učitelky, za kroužky není potřeba připlácet.

Den otevřených dveří MŠ nepořádá, možné přijít kdy
koli mezi 9–10 hodinou, uvidíte školku bez příkras. 
Veškeré dotazy krátce zodpoví kterákoli paní učitelka.

MŠ Pražačka, Za Žižk. vozovnou 17
ředitelka: Gabriela Hermannová
tel.: 222 592 043
e-mail: gabriela.hermannova@msprazacka.cz
web: www.msprazacka.cz
počet tříd: 5 podle věkových skupin
provoz: 6.30–17.30 hod. 
příchod: do 8.30 hod. nebo dle domluvy
vzdělávací program: Už koníček pádí 

Škola se zaměřuje  na ekologickou výchovu a všeobecné 
poznatky, přibližování  českých zvyků a obyčejů, oslavy 
významných dní a svátků, využití lidových tradic (for
mou prožitkového učení), pěstování příjemného klima 
ve školce s citlivým a individuálním přístupem k dítěti 
a úzkou spoluprací s rodiči.

Spolupráce s logopedkou, foniatričkou, pedagogic
kopsychologickými poradnami. Rozšířený program 
pro předškoláky (ŠvP, programy ekocenter – Tereza, 
Toulcův dvůr atd.). Volný přístup rodičů do tříd. 
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, kuchyň, jídelny, 
2 zahrady s dřevěnými herními prvky, altánem, pískovi
šti, pružinovými houpačkami.
Nabídka kroužků: Aj, předplavecká výuka, ostatní dle 
aktuálního zájmu rodičů a dětí.
Zájemci si mohou školku (po tel. dohodě s ředitel-
kou) prohlédnout.

MŠ Vozová 5/953
ředitelka: Ivana Machálková
tel.: 222 721 259, 222 722 224
e-mail: msvozova@seznam.cz
web: www.materskaskola.cz/vozova5/
počet tříd: 6 převážně věkově smíšených 
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: do 8.30 hod., případně dle domluvy
vzdělávací program: Jen si, děti, všimněte, co je krásy 
na světě…

MŠ s netradičně zrekonstruovanou zahradou v Riege
rových sadech se soustřeďuje na výchovu dětí k estetic
ké tvořivosti s komunikativními dovednostmi a radosti 
z pohybu. Ve spolupráci s rodinou vede děti k samostat
nosti a zdravému sebevědomí. Preferuje hravé a činnost
ní učení. Spolupracuje s okolními ZŠ, s pedagogicko
psychologickou poradnou, s pediatrem a logopedem. 
Pořádá každoroční jarní Jarmark (letošní téma „Trávo, 
travičko, kdo v tobě přebývá“).
Vybavení: každá třída má svůj vchod, šatnu, sociální 
zařízení, jídelnu, hernu, výtvarné kabinety a didaktické 
zázemí; je vybavena keramickou pecí a nově zbudova
nou tělocvičnou.
Specifická nabídka školy:  školní kapela „Drnkota“ (ky
tary, housle, zpěv), hra na čtyřkomorové harmoničky.
MŠ je možné navštívit kdykoliv po telefonické dohodě.

MŠ Waldorfská, Koněvova 240a
ředitelka: Bc. Hana Mandlíková
tel.: 242 449 993
e-mail: mswaldorf.praha3@seznam.cz
web: www.waldorf.estranky.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: do 8.30 hod.
vzdělávací program: Jsme dětmi naší Země

Škola je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských 
MŠ. Snaží se rozvíjet osobnost dítěte v její celistvosti, je 
pro ni důležitý prožitek. Rodiče jsou pro MŠ partnery, 
jejich přítomnost ve školce je považována za samozřej
most a jejich podíl např. na přípravě a průběhu slav
ností je vítán a očekáván. Stravování se opírá o zásady 
racionální výživy, preferována je syrová zelenina a pod
le možností biopotraviny, maso se připravuje pouze 2x 
týdně. Pro učitelky je podmínkou kromě klasického pe
dagogického vzdělání absolvování tříletého studia wal
dorfské pedagogiky se zahraniční praxí.
Vybavení: hračky i zařízení pouze z přírodních materiá
lů, nepoužívá se televize, video ani počítače.
Nabídka kroužků: flétna, muzikoterapie, eurytmie.

mateřské školy
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MŠ Buková 26
ředitelka: Mgr. Janeta Benešová
tel.: 284 824 657 
e-mail: ms.bukova@centrum.cz
web: www.msbukova.cz 
počet tříd: 2 věkově smíšené 
provoz: 6.30–17. 30 hod. 
příchod: dle domluvy 
vzdělávací program: Malé ruce – velké věci 

Školu navštěvují děti alergické, astmatické, s oslabeným 
imunitním systémem. Stará se o ně jak pedagogický, tak 
zdravotnický personál (v MŠ se podávají léky, probíhá 
rehabilitační cvičení a inhalace, pobyty v sauně a ba
zénku, logopedická prevence, individuální program 
pro děti s odloženou školní docházkou). Vzdělávací 
program je souborem modelů a zvyklostí, ze kterých 
bude dítě čerpat celý život. MŠ si ve vzdělávání klade 
za cíl dovést dítě k přiměřené fyzické, psychické a soci
ální samostatnosti. Vzdělávací program doplněn o plán 
EVVO(environmentální výchova). Škola pořádá spo
lečné oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, Den Země, 
Den matek a Den dětí, divadla v MŠ, hudební produkce 
„rodiče dětem“ a „děti rodičům“, výlety a výstavy.
Vybavení: zahrada, 2 tělocvičny, vlastní kuchyň se zása
dami zdravého stravování, sauna, bazének.
Nabídka kroužků: Aj, plavání, Yamaha – první krůčky 
k hudbě, flétna, keramika.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta,  
Vlkova 31
ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
zástupce pro MŠ: Mgr. Petra Umeh
tel.: 222 712 764 
e-mail: ms.j.seiferta@seznam.cz
web: www.zsvlkova.cz
počet tříd: 3 dle věkových skupin
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: dle dohody
vzdělávací program: S úsměvem po celý rok

Škola se nachází v jedné budově se ZŠ, vchod do MŠ je 
v ulici Přibyslavská 1. Nabízí dětem harmonický rozvoj 
dle jejich schopností tak, aby byly spokojené a veselé. 
Připravujeme se ZŠ společná představení a hry. Pravi
delná logopedická cvičení probíhají přímo v MŠ. Rodi
če mají volný přístup do tříd.

Vybavení: 2 tělocvičny, počítačová třída, keramická díl
na, kuchyň. Škola využívá dětské hřiště v Rajské zahra
dě a vnitroblok školy. 
Nabídka kroužků: keramika, tanečky, Aj, flétna a další 
kroužky dle zájmu. 

V úterý 5. února v 9.30 hodin zve škola na divadelní 
představení pro děti a rodiče.

MŠ Jeseniova 4, 6
ředitelka: Ladislava Lébrová
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
web: www.materskaskola.cz/jeseniova
počet tříd: 7 podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod: 6.30–8.00, 8.30–9.00 hod. 
vzdělávací program: Od sněženek k sněhulákům

MŠ v těsné blízkosti vrchu Křížek klade důraz na roz
voj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice 
dětí (možnost pravidelného saunování). Spolupracuje 
s pedagogickopsychologickou poradnou a se ZŠ a MŠ 
Chelčického, v MŠ logopedická asistentka. Třídění od
padu v rámci ekologické výchovy. Škola pořádá návště
vy divadel a koncertů, karneval, mikulášskou nadílku, 
vánoční besídku, výlety.
Vybavení: tělocvična, školní kuchyň, sauna, zahrada 
s herními prvky a mlhovištěm, počítačová pracoviště.
Nabídka kroužků: pohybový, hudební, taneční, Aj, 
keramika.
Rodiče si mohou mateřskou školu prohlédnout 
v Den otevřených dveří ve středu 30. ledna.

MŠ Jeseniova 204/2686
ředitelka: Mgr. Alena Luhanová 
tel.: 271 772 056, 777 366 490
e-mail: msjeseniova@volny.cz 
web: www.materskaskola.cz/jeseniova204
počet tříd: 4 podle věkových skupin 
provoz: 6.30–17.30 hod.
příchod: 6.30–8.30 hod. nebo dle domluvy
vzdělávací program: Skřítek je náš kamarád, budeme 
si spolu hrát

ŠVP zaměřený na všestranný rozvoj dítěte a individu
álním přístupu. Škola s rozsáhlou zahradou, která leží 
mimo rušné komunikace. V MŠ jsou používány antia
lergické lůžkoviny, zvlhčovače a čističe vzduchu. Pěti 
až šestileté děti po obědě nespí. Volný přístup rodičů 
do tříd. Cílem školy je spokojené dítě i spokojení rodiče.
Vybavení: zahrada s herními prvky ze dřeva, hřiště, ml
hoviště, kuchyň, keramická dílna, v každé třídě herna, 
šatna, výdejna jídla a sociální zařízení, počítače.
Nabídka kroužků: Šikovné ruce, keramika, Aj, flétna, 
plavání.
Pravidelné akce: divadelní a hudební pořady, poloden
ní a celodenní výlety, přespání v MŠ, táborák, adventní 
slavnost, vánoční dílny s rodiči, zahradní slavnosti.
Den otevřených dveří ve středu 6. února od 13.00 
do 17.00 hod. Výdej žádostí o přijetí dítěte do MŠ  
4.–8. února vždy od 12.30 do 17.00 hod. 

MŠ U Zásobní zahrady 6/2697
ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
web: www.zasobnizahrada.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 6.30–17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne 
vzdělávací program: Hrajeme si pro radost

Mateřská škola prošla v r. 2009/2010 komplexní rekon
strukcí, včetně zahrady a kuchyně.

Preferuje práci v malých skupinách, program přizpů
sobuje potřebám, zájmům a pracovnímu tempu dětí.
Spolupracuje s Integračním centrem Zahrada,  s rodiči, 
s logopedem.

Vybavení: nový nábytek a hračky, čističky a zvlhčovače 
vzduchu, keramická pec, moderní kuchyň, velká zahra
da s moderními herními prvky.
Nabídka kroužků: dle zájmu – výtvarný, angličtina, 
plávání, hra na flétnu, ozdravné pobyty.

Den otevřených dveří 6. února 2013 14.30–17.00 hod.

MŠ Milíčův dům, Sauerova 2
ředitelka: Marta Vrabcová
tel.: 222 582 364
e-mail: milicuvdum@volny.cz
web: www.milicuvdum.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené (z toho 2 mikrotřídy)
provoz: 7.00 – 17.00 hod.
příchod: kdykoliv během dne (i odchod)
vzdělávací program: Hrajeme si spolu 

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a pe
dagoga Přemysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, 
tj. důraz je kladen na toleranci, otevřenost a příkladný 
vztah k dětem. Při výchově a vzdělávání vychází MŠ ze 
svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává pr
vořadost jejího výchovného působení. Škola poskytuje 
též péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Pro školní rok 2013/2014 přijme 12 dětí. MŠ pořádá 
divadla a koncerty, výlety, táborák, oslavy narozenin, 
a oslavy ročních období, třídní schůzky s ukázkami prá
ce s dětmi, besídky, zahradní slavnosti.
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, prosklená tera
sa, jídelny, dobře vybavená zahrada.
Nabídka kroužků: vždy vychází ze zájmů rodičů a po
třeb dětí.

mateřské školy
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Praha 3 zná své dobrovolníky roku 2012
Již druhým rokem udělovala žižkovská radnice ocenění Dobrovolník roku a sošky anděla Vincka putovaly 
ke svým novým majitelům. V úterý 11. prosince se na společenském večeru v Atriu sešli nejlepší dobrovolníci 
z Prahy 3. 
Z jednadvaceti nominovaných 
na cenu Dobrovolník roku 2012, 
kteří se v Atriu v Čajkovského uli
ci sešli, si nakonec sošku patrona 
dobrovolníků andílka Vincka 
odneslo rovných deset. Vybrat 
jich pouze deset byl nelehký úkol 
pro výběrovou komisi, v jejímž 
čele stála zástupkyně starostky 
Miroslava Oubrechtová. Ovšem 
ani dalších jedenáct nominova
ných neodešlo s prázdnou a za 
svoji obětavou a ne zištnou práci 
převzali z rukou zástupkyně sta
rostky diplom.

„Vážím si vás všech, kteří ochot
ně darujete část svého času a sil ve 
prospěch potřebné organizace nebo 
jednotlivců a za vaši dobrovolnic
kou práci, kterou věnujete ostatním, 
vám patří zasloužené poděkování,“ 
uvedla na úvod setkání místosta
rostka Miroslava Oubrechtová. 

V průběhu večera, kterým 
pro vázel Roman Víšek, si na 
pódium pro ocenění přicházeli 
nominovaní zástupci z různých 
neziskových organizací, jejichž 
dobrovolnickou činnost vždy 
představila krátká videoukázka. 
Střídali se tu zástupci nezisko
vek pracující pro děti a rodiče 

v rodinných centrech, jako jsou 
Ulitka nebo Nová Trojka, s pra
covníky občanské poradny Re
medium nebo studenty, kteří 
dobrovolnickou činnost vyko
návají v nízkoprahovém klubu 
Centrum dětí a mládeže Teen 
Challenge. Nechyběli tu ale ani 
dobrovolníci z řad Římskokato
lické farnosti, členové organizací 
zastupující osoby se zdravotním 

hendikepem či aktivní senioři ze 
Svazu důchodců.

Dárkem pro všechny nomi
nované dobrovolníky roku 2012 
z Prahy 3 bylo jistě také vystou
pení dětského pěveckého sboru 
z Centra dětí a mládeže Teen 
Challenge a zpěváka a skladatele 
folksoulových písní Američana 
Vinnieho Jamese. n

mot

Titul Dobrovolník roku 
získali
Iva Skočdopolová (My.Aktivi-
ty o.p.s.) – je tři roky dobrovolni-
cí RK Ulitka a začínala jako ma-
minka na rodičovské dovolené, 
aktivně spolupracuje při službách 
klubu i jeho akcích, náročných na 
čas i přípravu.
Blanka Hasáková (Společnost 
pro mentálně postižené) – patří 
mezi zakládající členy společnos-
ti, pořádá tuzemské i zahranič-
ní rehabilitační zájezdy pro děti 
s postižením.
Kristina Myrsiadi (Centrum pro 
integraci cizinců, o. s.) – profe-
sionálně a zodpovědně pomáhá 
v úspěšném zapojení cizinců do 

českého prostředí. Kyrila z Afgánistánu připravila k maturitě a v sou-
časné době pomáhá Seuljee z Jižní Korey při učení českému jazyku.
Zbyněk Hepnar (Remedium Praha o. s.) – působí jako dobrovolník 
v rámci Programů pro seniory již více než 5 let. Rozumí práci na počí-
tači a potřebám lidí, kteří potřebují pomoc právě při práci s počítačo-
vou technikou. 
Martin Řeháček (Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka) – v centru 
pomáhá s počítačovou technikou, ale také pracuje jako služba v Ne-
dělní herně či již tradičně ztvárňuje sv. Martina na bílém koni při Mar-
tinských světýlkách. Nechybí ani na Tátafestu nebo při komunitním 
plánování na Praze 3.
Libuše Janovská (Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa) – 
přihlásila se jako dobrovolnice roku 2002, když farnost pomáhala při 
povodních Štěchovicím, od té doby pravidelně pomáhá při pořádání 
humanitárních sbírek pro potřebné.
Eva Šulcová (Svaz důchodců Praha 3) – dlouhá léta zpestřuje život 
seniorů v Praze 3, ať již se jedná o organizaci výletů, společenských 
posezení s hudbou a tancem, návštěv koncertů či narozeninových 
oslav.
Marcela Mejstříková (Mamma HELP) – zakládající členka pacientské 
organizace, v níž se stala laickou terapeutkou a začala pomáhat po-
dobně postiženým ženám s diagnózou rakoviny prsu.
Alena Matuchová (Komunitní centrum Armády spásy) – deset let 
pracovala v komunitním centru a po odchodu do důchodu zde zůsta-
la jako dobrovolnice, stará se o sklad a výdej ošacení pro potřebné, 
vydává obědy a pečuje o čistotu centra.
Veronika Pavlíčková (Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Inter-
national) – studentka, která v centru začala pomáhat již ve svých 12 
letech, trpělivě se věnuje především dětem mladšího školního věku, 
jezdí s nimi také na letní tábory. n

Ocenění za dobrovolnickou  
činnost získali
Lenka Pipková (Remedium Praha o. s.)
Štěpán Kavur (Občanské sdružení Buči)
Martina Mecerová (My.Aktivity o. p. s.)
Renata Hánová (Sdružení Zvoneček Praha)
Helena Hendrychová (Svaz důchodců Praha 3)
Jaroslava Hrdličková (Mamma HELP)
Pavel Bukáček (Centrum dětí a mládeže Teen 
Challenge Int.)
Renata Hánová (Sdružení Zvoneček Praha)
Šárka Štupáková (Husitské centrum o. p. s.)
Stanislav Vycpálek (Český rybářský svaz)
Michaela Ondráčková (Centrum dětí a mládeže 
Teen Challenge Int.)
Monika Pithartová (Rodinné a kulturní centrum 
Nová Trojka)

Co je soutěž „Dobrovolník roku“

Cílem soutěže je ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají 
v neziskové či jiné organizaci nebo jsou prospěšní 
jednotlivci nebo skupině osob na území Prahy 3, 
a to alespoň po dobu jednoho roku. Kandidáta na 
ocenění může navrhnout fyzická osoba trvale žijící 
v Praze 3 nebo právnická osoba působící či sídlící 
na území třetí městské části. Podmínkou udělení 
ceny je ovšem souhlas kandidáta zapojit se do 
soutěže.

Výběr kandidátů potom provádí výběrová komise 
složená ze zástupců neziskových organizací, 
městské části Praha 3 a místních médií. Komise je 
pětičlenná a její složení navrhuje zástupce starostky 
pro sociální věci a zdravotnictví. 

Letos se uskutečnil druhý ročník soutěže.

Večírek s neziskovkami 
v rytmu jazzu
Společenský večer pro všechny, které zají
má rozkvět komunity Prahy 3, uspořádalo 
v pátek 7. prosince sdružení Še3sil. 
Lidé z místních neziskovek – je
jich ředitelé, pracovníci i klienti, 
ale i další návštěvníci se tento
krát sešli v divadle Ponec na tra
dičním předvánočním setkání. 
Na své si přišli milovníci jazzové 
hudby, když k tanci i poslechu 
postupně zahráli Jana Kozubko
vá band, The Dixieboys a Origi
nal Alva Vinariko Orchestra. 

Ředitelky a ředitelé nezisko
vých organizací se předvedli na 
módní přehlídce, nechybělo ani 
vystoupení tanečních skupin 

Top step Brooch, Ulita4Dance 
nebo Colors of Dance. Zájem
ci mohli také zkusit své štěstí 
v tombole nebo si vychutnat 
lahůdky místních žižkovských 
gastromágů.

Výtěžek večírku, nad kterým 
převzala záštitu zástupkyně sta
rostky Miroslava Oubrechtová, 
bude použit na šestý žižkovský 
komunitní festival „Fajn den“, 
který se uskuteční na jaře na 
Parukářce. n

mot

Vyhlášení Dobrovolníka roku se uskutečnilo v žižkovském Atriu

neziskový sektor

Módní přehlídka v divadle Ponec

foto: Vojtěch Pavelčík
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Starostka poděkovala dětem za pomoc při oslavách jubilejních svateb
Ze školy na Havlíčkově náměstí to mají její žáci 
na žižkovskou radnici jen pár kroků a pravidelně 
se tu podílejí na organizaci oslav zlatých, diaman
tových i kamenných svateb. Hudební uvítání jubi
lantů na radnici zase obstarává žesťový orchestr ze 
základní umělecké školy pod vedením dirigenta, 
hudebního pedagoga a zakladatele orchestru Žiž
kovská smršť Lubomíra Nováka. 

„Jsem moc ráda, že si na radnici můžeme připomí
nat spolu s manželskými páry jejich významná jubilea 
a vám jsem chtěla vyslovit uznání za pomoc, kterou při 
oslavách odvádíte. Věřte, že to pro všechny manželské 
dvojice hodně znamená a děláte jim tak velkou radost,“ 
poděkovala malým dárkem nejdříve dětem přímo 
ve škole na Havlíčkově náměstí a pak i mladým 
hudebníkům ve své pracovně starostka Vladislava 
Hujová. n

mot

Den otevřených dveří
Gymnázium Karla Sladkovského, 
Sladkovského náměstí 8, Praha 3 
otevírá ve školním roce 2013/14 
čtyřleté i osmileté studium.  

Den otevřených dveří je ve 
středu 23. ledna od 16.00 do 
18.00 h. Více na www.gykas.cz, 
tel.: 222 721 118.

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2866/17a
tel.: 271 771 025–26, 

606 611 920
www.ulita.cz

18. pá 17.00–19.00 Šperkařská 
dílna – Dílna pro dospělé 
a děti od 10 let – výroba 
šperků z polotovarů dle 
výběru. Na akci je nutné 
se předem přihlásit. 
Věk účastníků: 8–99 let. 
Cena: 100 Kč/osoba 

Pololetní prázdniny:
1. 2. pá 9.00 –16.00 S Ulitou 

na letiště  – prázdnino-
vá exkurze na pražské 
letiště. Na akci je nutné 
se předem přihlásit. 
Věk účastníků: 6 –15 let. 
Cena: 150 Kč (zahrnuje 
program, bez obědu) 

1. 2. pá 9.00 –16.00 Pololetní 
prázdniny s Policií ČR  
– prázdninová akce ve 
spolupráci s muzeem 
Policie ČR. Na akci je 
nutné se předem při-
hlásit. Věk účastníků: 
6 –15 let. Cena: 190 Kč 
(zahrnuje program, oběd) 

Jarní prázdniny:
9. –16. 2. Jarní lyžařský tábor  

– Jarní tábor pro začá-
tečníky i pokročilé lyžaře 
a snowboardisty v Jab-
lonci nad Jizerou v Kr-

konoších. Více na www.
ulita.cz. Věk účastníků: 
6-15 let. Cena: 3600 Kč

11. –15. 2. 9.00 –16.00 Povolaní 
v povolání  – příměstský 
tábor pro děti. Více na 
www.ulita.cz. Věk účast-
níků: 6–15 let. Cena: 
950 Kč (v ceně program, 
oběd)

Beztíže – nízkoprahový klub
Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 
let, každý všední den od 14.00 
do 19.00 hodin, a to i ve většině 
svátků a prázdnin. Nabízíme zá-
bavu (PC, fotbálek, hřiště), pod-
poru a pomoc (pokud máš nějaké 
problémy nebo něco řešíš) a také 
pohodu.Vstup zdarma, každý 
může kdykoliv přijít (a odejít).

RODINNÝ KLUB ULITKA
My.Aktivity, o.p.s.

Na Balkáně 2866/17a
info@rkulitka.cz,
www. rkulitka.cz

tel.: 271 771 025 –26,
606 611 920

Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy. Více in-
formací a program  naleznete na 
stránkách www.rkulitka.cz
17. čt 10.00 – 17.00 Otisky do 

hlíny – Děti nám rostou 
přímo před očima – 
zachyťte čas a přijďte 

si vyrobit keramický 
otisk dětských ručiček 
a nožiček na památku. 
Rezervace předem v RK 
Ulitka. Věk účastníků: 
rodiče s dětmi 0–6 let. 
Cena: 100 Kč/1 otisk 
(další otisky se slevou)

31. čt 10.00 – 12.00 Jak mluvit 
s dětmi, aby nás lépe 
poslouchaly – na tyto 
a další otázky se spo-
lečně s PhDr. Markétou 
Mach kovou pokusíme 
najít odpověď. Rezerva-
ce předem v RK Ulitka. 
Věk účastníků: rodiče 
s dětmi 0–6 let.  
Cena: 120 Kč 

Volná místa na Cvičení pro rodi-
če s dětmi od 2. pololetí. Více na 
www.rkulitka.cz

Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100

www. rcpalecek.cz 

KURZY pro děti 0 – 6 let 
a VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE pro 
dospělé najdete na www.rcpa
lecek.cz. Registrace probíha
jí již nyní na: www.rcpalecek.
webooker.eu

PALEČKOVA RODINNÁ LINKA
775 103 993, po–čt 9.00–14.00
nabízí pomoc při orientaci 

v složi tých životních situacích 
a pomáhá nalézt cesty k jejich 
řešení; informace z oblasti soci-
álního zabezpečení, kontakty na 
organizace pracující s rodinou 
v Praze 3.

Sociálněprávní poradenství 
zdarma každý čtvrtek 17.00–
18.00 v RC Paleček, poskytuje 
odborné poradenství při rozvo-
du manželství, pomůže orien-
tovat se v problematice svěře-
ní dětí do péče jednoho z rodičů, 
střídavé či společné péče, výše 
výživného, úpravě styku s dítě-
tem, pomůže s orientací v systé-
mu dávek státní sociální podpory 
a pomoci v hmotné nouzi, zpro-
středkuje kontakty na další od-
borná pracoviště.
Více na www.rcpalecek.cz 

Jeseniova 19
tel.: 777 650 759, 222 589 404

www.novatrojka.cz

11. pá 18.00  a 12. so 10.00 
Pyžámkový večírek aneb 
Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my. 
Hlídání dětí od 3 let se 
zábavným programem, 
s večeří a snídaní. 

18. pá 16.00 Zimní slavnost aneb 
Malá olympijská žižkiáda 

– soutěže, zábavné dis-
ciplíny, módní přehlídka 
a jiné zimní radovánky. 

22. út 10.00 –12.00 Skrytý 
nepřítel aneb Prevence 
rakoviny prsu – přednáš-
ka s besedou o prevenci 
rakoviny prsu a o tom, 
jak se chovat a co dělat 
v případě vlastního 
onemocnění či onemoc-
nění našich známých. 
Součástí přednášky je 
praktický nácvik samo-
vyšetření. Vede Hana 
Jírovcová, koordinátorka 
sdružení Mamma HELP.

DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8
tel.: 608 765 496, 222 725 404

www.skolajirak.cz

22. út 16.00 Výtvarná dílna – 
Hrnek zdobený moduri-
tem, cena: 100 Kč

1. 2. pá 6.15–19.00 Jednodenní 
lyžování (bobování) pro 
děti i dospělé, cena: 
220 Kč

každé út 17.00 ZŠ Chvalova 
Pilates, každá st 10.20 
ZŠ nám. J. z Poděbrad 
Pilates s hlídáním dětí

Plavecká a potápěčská škola působící ve 
sportovním areálu Pražačka přijímá nové členy 
Trenéři mají mnohaleté zkušenosti s vyučováním dětí jak předškolního 
věku, tak mládeže. Škola nabízí kurzy plavání pro děti od 4 do 18 
let. Základům potápění a ploutvového plavání se mohou děti od 8 let 
naučit pod vedením dvou kvalifikovaných instruktorů potápění. Děti 
starší 12 let a dospělí se navíc mohou přihlásit do kurzu potápění s 
přístrojem. Termíny: út a čt 17.30–18.15 popř. 18.15–19.00,  
kontaktní tel.: 603 509 293, 603 833 887. Kurzy probíhají za přispění 
městské části. n

Starostka Hujová předala dárky

Kurzy bezpečného chování a sebeobrany zdarma 
ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka

 n Pro koho: kurz je určen pro seniory a ženy od 
15 let, určeno pro občany Prahy 3

 n Kdy: každý měsíc začíná nový kurz, nejbližší za-
číná v úterý 8. ledna 2013. Lekce vždy v úterý 
a čtvrtek od 16.00 do 17.30

 n Kde: sportovní a rekreační areál Pražačka, Za 
Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3 – Žižkov

 n Jak: jeden kurz obsahuje 16 výukových hodin, 
trénink je 2x týdně v rozsahu dvou výukových 
hodin, v kombinaci teorie a praxe – sebeobranný 
systém MUSADO

 n Organizace kurzů: 
zájemci budou do 
kurzů zapisování po-
stupně, dle pořadí 
přihlášení. Účastníci 
kurzu si s sebou vez-
mou sportovní oděv, 
ručník, pevné odhodlání a dobrou náladu.

 n Přihlášky a informace: 
e-mail: bezpecnostprovsechny@seznam.cz 
nebo na tel.: 606 635 308 (od 9.00 do 15.00 hod.) 

neziskový sektor
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Biskucova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. út  17.00  Hobit:  
Neočekávaná cesta

  20.30  Samsara (FK)
  2. st  18.00  Svatba mezi 

citróny
  20.30  Holy Motors (FK)
  3. čt  18.00  Kuře na švestkách 

(FK)
  20.30  Argo
  4. pá  18.00  Země bez zákona
  20.30  Frankenweenie:
  Domácí mazlíček 
  23.00  Obchod pro sebe-

vrahy (FK)
  5. so  17.45  MET: Live in HD – 

Trojané/H. Berlioz
  6. ne  17.30  Bídníci
  20.45 Sedm psychopatů
  7. po  18.00  Občan K.
  20.30  V temnotě (FK)
  8. út  18.00  Láska v hrobě (FK) 

20.30  Anna Karenina
  9. st  18.00  Odpad město smrt 

(FK) 
  20.30  Filmjukebox: 

Američan, 
www.filmjukebox.cz

10. čt  18.00  Obchod pro sebe-
vrahy (FK)

  20.30  Atlas mraků
11. pá  18.00  Sedm psychopatů
  20.15  Mistr
  23.00  Frankenweenie: 

Domácí mazlíček
12. so  15.00  Raubíř Ralf 
  17.30  Anna Karenina
  20.30  Hon
  23.00  Sedm psychopatů
13. ne  18.00  Frankenweenie: 

Domácí mazlíček
  20.30  Samsara (FK)
14. po  18.00  Divoká stvoření 

jižních krajin (FK)
  20.30  Hon
15. út  18.00  Pevnost (FK)
  20.30  Mistr
16. st  18.00  Holy Motors (FK)
  20.30  Bídníci
17. čt  19.45  NT Live: Soudce
18. pá  18.00  Ve stínu
  20.30  Nespoutaný Django
19. so  15.00  Zvonilka
  18.45  MET: Live in HD 

– Marie Stuartovna/G. 
Donizetti

20. ne  18.00  O myšce  
a medvědovi (FK)

  20.30  Mistr
21. po  18.00  Odpad město smrt 

(FK)
  20.30  Hobit:  

Neočekávaná cesta
22. út  18.00  Holy Motors (FK)
  20.30  Nespoutaný Django
23. st  18.00  Kuře na švestkách 

(FK)
  20.30  Atlas mraků
24. čt  18.00  Frankenweenie: 

Domácí mazlíček
  20.00  Sunset Blvd. – 

premiéra (FK)
25. pá  18.00  Sedm psychopatů
  20.30  Hon
  23.00  Argo
26. so  15.00  O myšce a medvě-

dovi
  17.00  Bídníci
  20.00  Nespoutaný Django
  23.15  Holy Motors (FK)
27. ne  17.30  Lincoln
  20.30  Anna Karenina
28. po  18.00  Občan K.
  20.30  Hobit:  

Neočekávaná cesta
29. út  18.00  Hon
  20.30  Aero naslepo
30. st  18.00  Mistr
  20.45  Lincoln
31. čt  18.00  Sunset Blvd. (FK)
  20.30  Pieta (FK)

Filmy pro seniory
  8. út  10.00  Anna Karenina
15. út  10.00  Bídníci
22. út  10.00  Mistr
29. út  10.00  Sunset Blvd.

Baby Bio
  2. st  10.00  Oui, šéfe!
  9. st  10.00  Bídníci 
16. st  10.00  Argo
23. st  10.00  Frankenweenie
30. st  10.00  Mistr

Aero dětem
  6. ne  15.00  Jaro léto podzim 

zima ve 12 měsících
13. ne  15.00  O pejskovi 

a kočičce
20. ne  15.00  Sněhová vločka 

pod mikroskopem
27. ne  15.00  U zvířátek v dou-

pěti

Štítného 5, P3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.
13. ne  Záskok pro Helppes 

(benefiční představení)
15. út  České nebe

16. st  České nebe
17. čt  Cimrman v říši hudby
20. ne  16.00 + 19.00 Vražda 

v salónním coupé
22. út  Dobytí severního pólu
23. st  Dobytí severního pólu
24. čt  Dlouhý, široký a krát-

kozraký
27. ne  Hospoda na mýtince
29. út  Blaník
30. st  Lijavec
31. čt  Švestka 

Hosté Žižkovského divadla JC
10. čt  O. Lážnovský: Pan Hus 

(Divadlo Aqualung)
12. so  B. Van Zandt, J. Milmore: 

Máte jednu novou zprávu 
(3D Company)

14. po  T. Pratchett: Stráže! Strá-
že! (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

19. so  19. 30 K. Čapek, O. Láž-
novský: Válka s mloky 
(Divadlo Aqualung)

25. pá  N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

26. so  O. Lážnovský, K. Moco-
vá: Příliš skromný Nick 
Carter (Divadlo Aqualung)

28. po  B. Van Zandt, J. Milmore: 
Máte jednu novou zprávu 
(3D Company)

Kubelíkova 27, P3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

* program v produkci Junior Klubu

Výstava ve foyer: 7.–31. 1. 2013 
– Tečkovaný svět  
E. Šourka

  9. st  19.00 FutureLine: Bum-
brlíci z pomerančové 
zahrady + Tři lidi + Jazz-
booster + host L. Pospíšil*

10. čt  19.00 FutureLine: Emoti-
onal Crime + Dextreat + 
Noncitizen + host Mo-
ther´s Angels*

12. so  19.30 Zimní festonda 
cup 2013 – Nohejbalový 
turnaj o pohár Paláce 
Akropolis

14. po  19.30 Music Infinity: 
The Alvaret Ensemble 
+ Hauschka

15. út  20.00 7. pádů H. Dědka 
(dVA)

16. st   19.30 Z. Michnová 
& Marsyas 1973 – 2013*

18. pá  19.30 Psí vojáci*
19. so  19.30 FutureFirstLine: 

El Gaučo*

21. po  18.00 Cirqueon akade-
mie* (dVA)

22. út  19.30 Please The Trees 
& Sbor Elpida + host 
Ali Waren

24. čt  19.00 Songfest.cz 2013 – 
vítání Roku Hada (dVA)

27. pá  19.30 Tři sestry
28. po  20.00 Divadlo Cože?: 

Posnídám později* (dVA)
29. út  19.30 Hidden Orchestra 

+ support Floex
30. st  19.30 EuroConnections: 

Yppah + Bratři Orffové

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, P3

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

  5. so  15.00 Kvinteto pražských 
symfoniků (J. Ježek 
a svět jazzu)

11. pá  19.30 Kalabisovo trio 
(W. A. Mozart, V. Kalabis 
L. van Beethoven, V. Mic-
ka)

15. út  19.30 M. Vlasáková – 
violoncello, I. Hrušecká 
– soprán, R. Wágner – 
klavír (J. S. Bach,  
H. Eccles, F. Francoeur, 
W. A. Mozart, F. Liszt 
a M. Ravel)

16. st  19.30 J. Kosinová – mez-
zosoprán, J. Potměšil 
– mluvené slovo, D. Val-
tová Kosinová – varha-
ny, klavír („Hudba mezi 
slovy“)

19. so  15.00 Kvarteto Martinů 
a Jiří Krejčí – klarinet 
(J. Haydn, E. Schulhoff, 
J. Brahms)

24. čt  19.30 J. Marešová Dvo-
řáková – varhany, L. Sed-
láková Hůlová – housle, 
M. Sedlák – violoncello 
(A. Corelli, G. Tartini, 
J. I. Linek, F. Benda, 
J. Mysliveček, T. Albio-
ni, C. Franck, J. Alaine, 
J. Rheinberger)

25. pá  19.30 A. Koudelková – 
klavírní recitál (F. Chopin, 
R. Schumann, V. Novák, 
C. Debussy, M. Ravel, 
L. Janáček)

28. po  19.30 Slovo a hudba 
v proměnách času 
(Historie a hudba)

29. út  19.30 P. Maceček – hou-
sle, P. Voráček – klavír 
(Houslové sonáty  
L. van Beethovena)

Výstavní síň 
otevřena po–pá od 13 do 18 hod. 
a v přestávkách večerních koncertů
10. 1. – 8. 2. M. Blažek: Kambo-

džské inspirace – Sochy 
současná tvorba 

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

Slevy pro studenty, 
důchodce a zdravotně 
postižené na vybraná 

představení

14. po  20.00 SKUTR/A. Laštov-
ková Stodolová: Muži

16. st  9.00 + 11.00 tvůrčí dílna 
pro školy B. Látalová 
a kol.: Velká zvířecí  
fantazie

19. so  20.00 L. Vagnerová 
& Company: Mah Hunt

21. po + 22. út 20.00 20.00  
L. Vagnerová  
& Company: Jezdci

29. út  20.00 420PEOPLE/N. 
Novotná: Sacrebleau, 
VerTeDance/Ch. Öfver-
holm: Found & Lost

31. čt  20.00 NANOHACH/ 
L. Bartůňková & M. Zá-
hora: Orbis pictus

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

10. čt  19.00  Mnichovo  
smradiště 

17. čt  19.00  Jezdci
24. čt  19.00  Pepek námořník
31. čt  19.00  Sketa fotr syn

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

od 11. 10. do 5. 5. 2013
  Zapomenuté žižkovské 

pavlače – ve spolupráci 
s Muzeem hl. m. Prahy

Hidden Orchestra slibuje 
fantastický zážitek
Objev britské elektronické scény Hid-
den Orchestra zavítá do Prahy již potře-
tí. Tentokráte vystoupí 29. ledna v Palá-
ci Akropolis s předskokanem Tomášem 
Dvořákem aka Floex, který je vyhledá-
vanou alternativní podívanou na naší tu-
zemské scéně. Originální fúze rázného 
post rocku, kouřového ambientu a ne-
spoutaného jazzu v podání kvartetu, 
v jehož čele stojí multiinstrumentalista 
Joe Acheson, přehraje svoje novinkové 
album Archipelago, které je vysoce ce-
něno hudební kritikou. 

Kambodžské  
inspirace v Atriu
Od 10. ledna až do 8. března budou 
v prostorách Atria na Žižkově vystave-
na díla akademického sochaře Michala 
Blažka. Známý umělec představí Kambo-
džské inspirace, které vznikly pod vlivem 
umělcových opakovaných pobytů v An-
gkoru, kde čerpal inspiraci z buddhistic-
kých a hinduistických soch. Slavnost-
ní vernisáž za doprovodu hudby Michala 
Pavlíčka proběhne 9. ledna od 18 hodin. 
Výstavní síň je otevřena pro veřejnost od 
pondělí do pátku vždy od 13 do 18 hodin 
nebo v přestávkách během koncertů.

kulturní programy

www.palacakropolis.czwww.atriumzizkov.cz
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Jan Saudek o malebnosti Žižkova a křivolakosti ženského těla
Mnohými zavrhovaný a jinými vyhledávaný fotograf, malíř a věčný lamač ženských srdcí Jan Saudek nepo
chází přímo ze Žižkova. Jak se ale sami na našich stránkách přesvědčíte, k naší městské části ho vážou silné 
kořeny.
„A víte o tom, že jsem čestným občanem Žižko
va?“ ptá se mě ve dveřích branické vily ne
stor kolorované fotografie, který ve svém 
celoživotním díle vzdává hold ženskému 
tělu a jeho tvorba bude od 1. ledna k vi
dění v nově otevřené galerii Mezzoforte. 
Otevřený rozhovor o žižkovské Zdi, žen
ských křivkách a nelítostné kritice se nesl 
v příjemném a optimistickém duchu. 

Od nového roku vystavujete v galerii 
Mezzoforte, která se nachází v domě 
s pečovatelskou službou. 
Představte si, že o většině vlastních vý
stav ani nevím, ale tuhle pořádá můj letitý 
přítel pan doktor Louda. Ale i přes to: já 
má k Žižkovu velmi vřelý vztah a co bych 
pro něj neudělal. Před pečovatelským do
mem, kde se tahle vernisáž koná, mám 
vlastní ateliér. No a já jsem z toho bará
ku sbalil dvě ošetřovatelky, vzal je s sebou 
do ateliéru. Vtipný na tom ale je, že ony se 
starají o ty chytrý sedmdesátiletý stařečky, 
kteří nejsou starší než já. Jednou jsem šel 
nahoru po těch schodech na Lipanskou 
s takovou mladou hubenou holkou… 
Víte, jaký schody mám na mysli?

Jistě, ty dlouhé a široké.
Přesně tak. Tam byl kdysi jeden takovej 
schod, co byl na rozdíl od ostatních hroz
ně úzkej, byly tam nějak divně vražený 
kameny a vůbec to bylo dost o hubu. Teď 
jsem šel naposledy okolo a najednou je 
spravenej! A mně to trochu vadí! Takhle 
je ten Žižkov moc uspořádanej a ztrácí na 
malebnosti. Žádní ožralové se tam neválej 
po ulicích, moc zeleně a míň putyk. Žiž
kov už není taková špína, a to se mi na 
něm líbilo, v tom jsem si rochnil.

V čem je podle vás Žižkov tak magický?
To byli právě ti ožralové, co leželi na 
ulicích, jen mně kynuli a nemohli se ani 
hýbat. Na Parukářce byl vždycky hrozný 
řev a to už je taky pryč. Najednou je tahle 
čtvrť moc kulturní. Ale na druhou stranu 
zas zmizely lichvářské benzínky, třeba ta 
nad Viktorkou, kde obsluhovali ti špinav
ci, co jste jim dal pětistovku, vrátili vám 
jen na stovku a vy jste akorát tak utřel. 
Aspoň tohle je pryč. Zajímavé je třeba to 
místo, které ani neumím pojmenovat – 
mezi Parukářkou a Židovskými pecemi. 

Jak jste tenkrát prožíval normalizační 
asanaci?
Strašně. Ale na druhou stranu mám díky 
ní ateliér právě v paneláku naproti domu 
s pečovatelskou službou. V Koněvce jsem 
měl předtím sklep, co mi furt vykrádali. 

Ale právě tam vznikla vaše slavná Zeď, 
nebo ne?
Ano, ta špinavá mokrá Zeď, kterou jsem 
díky Žižkovu objevil, byla skvělá. Nyní 
ji mám v ateliéru jen uměle vytvořenou. 
Prožil jsem v této čtvrti plných sedm let 
a nasával jsem inspirace, jak se dalo. Tře
ba i cestou do fabriky na kole, kdy jsem 
se motal mezi kolejemi a padal na držku, 
protože se nesmělo moc svítit na ulicích 
kvůli úsporám. Temná krásná doba. 

Zanechal Žižkov nějaké stopy ve vašem 
díle?
Ze začátku opravdu veliké, hlavně onu 
zchátralost a křivolakost. Až pak jsem 
objevil Karlín, Košíře nebo Smíchov. 
Hlavně ale Žižkaperk s tou sochou, kte
rá byla za války někde v kůlně schovaná, 
a to ostatní čtvrtě prostě nemají. Je v tom 
pýcha, když Žižkováci tvrdí, že mají svo
bodné město. Ale je to pravda. 

“Žižkov už není 
taková špína, 
a to se mi na 
něm líbilo, v tom 
jsem si rochnil.

S kým jste se kdysi v Koněvově ulici 
nejvíce stýkal?
Já se znal dobře s panem Velíškem, ten 
strašně chlastal první ligu. Je to ale na
daný malíř, skvělý ilustrátor a výborný 
člověk. Taky pana Kulhánka, co kreslil 
ksichty na bankovky nebo pana Broma, 
na kterého se už zapomnělo, ale já si pa
matuju, že mu zajeli psa a on ho měl scho
vanýho v ledničce, než ho zakopal. 

Na které svoje fotografie jste nejvíce 
hrdý?
Osmdesát procent mého tzv. díla se váže 
k Žižkovu. Než jsem se rozvedl a opustil 
rodinu, fotil jsem akorát děti a idylické 
náměty. Až teprve tady jsem mohl dělat 
to, co mě těší. Ženský.

Svoje portréty často charakterizujete 
jako oslavu ženství…
… feministky to ale vidí jako strašnou 
urážku, že se ženským vysmívám, ale já 
je ujišťuji, že ne. Ženská má větší sílu než 
chlap, je to velice odolný druh.

U některých vašich fotoseriálů má ale 
člověk pocit, že spíše zobrazují, jak je 
příroda krutá k něžnému pohlaví.
Jako že stárnou? To je těžké, pak by měly 
cenu jen mladé holky. Jestli je někdo za
jímavý a má kouzlo, vydrží mu na celý 
život. Krása není pomíjivá věc. Pro mě 
jsou čtyřicátnice mladice, umějí si udr
žet atraktivnost a půvab až do vysokého 
věku. Mladý hubeňoučký holky jsem ni
kdy nemusel.

A co třeba Sára Saudková?
S ní je ten problém, že ona je chlap. Sa
mozřejmě, je krásná. Když se ale převlík
ne za chlapa, je to nádherný mužský. Jed
nou se něco fotilo v Technickém muzeu 
a Sára byla oblečená jako ženich, který 
se pak svleče donaha. Šla na dámský zá
chod, odkud ji vypudili, protože v ní ne
poznali ženu.

Proč je podle vás tolik tabuizovaný 
mužský akt?
Já s ním měl problém. Většinou se mi 
jako modely přihlásili jen homosexuálo
vé a v době AIDS jsem měl nahnáno. Tak 
jsem se raději fotil sám. Od dob Miche
langela, který byl vlastně na chlapečky, je 
mužský akt na ústupu. Je to tím, že nahá 
žena pořád něco zakrývá, zato chlap vů
bec nic. Zajímavé je i to, že když chce žen
ská zachytit nějak mužské genitálie, jsou 
pak většinou malé, ale chlap si je namalu
je daleko větší a obdaří se něčím skuteč

ně mocným. K tomu nepříznivě přispěla 
i pornografie, která demoralizuje mladé 
muže, protože ty se s aktéry srovnávají. 
Nebo i americká estetika přebujelých ňa
der je nesmysl – realita je úplně jiná.

Podle čeho jste si vybíral vy modely?
Podle ničeho. François Rabelais řekl, že 
umělec musí pracovat s každým, kdo ve
jde do dveří, a toho se držím. Nejhůř se 
fotí hezká holka s normálním tělem, na 
němž nemůžete zachytit ani vrásky nebo 
jiný záhyb. Je to, jako kdybyste fotil bí
lou zeď. Pokud je ale odrolená a omláce
ná, pak už je to jiné. Hladká těla, to není 
žádná inspirace. Leda zahalená.

Fotíte ještě?
Jen za peníze. To souvisí se slečnou Sárou, 
která si odvezla negativy s mojí nejžáda
nější prací. Musím živit děti, tak fo tím, 
co se dá. Ale předvolební komunistickou 
propagandu ani omylem. Taky olejíčkem 
maluju už hotové fotografie, kritika to sa
mozřejmě úplně odsuzuje.

Jan Saudek vs. kritika. Napadá mě 
srovnání. Jste ceněný víc v zahraničí 
než u nás, např. ve Francii, ale na rozdíl 
od takového Milana Kundery jste na 
Čechy nezanevřel.
Kritika je ke mně nelítostná. V Reflexu 
byla jednou anketa „Náš nejznámější fo
tograf za posledních 20 let“ a já nebyl ani 
mezi padesáti prvními. Ale horší by bylo, 
kdybych byl třeba osmnáctý, to bych ská
kal vzteky. Kundera je úžasnej – jestli 
udával, nebo ne, to nemá nic společného 
s uměním. Já ho považuji za génia. A že 
ho naštvala ta naše ubohost? To už je jiná 
káva.

MARTIN HOŠNA

Jan Saudek (nar. 1935) patří k nejvýznamnějším českým uměleckým fotografům u nás. Proslul ateliérovou kolorovanou fotografií, přičemž námětem bývá často 
žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže. V sedmdesátých letech našel na pražském Žižkově Zeď, která se stala poznávacím znamením jeho tvorby. 
V roce 1990 byl ve Francii vyznamenán řádem Rytíř umění a literatury. Kromě focení se věnuje i malbě, literární a filmové tvorbě nebo moderování. 

rozhovor
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ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN

SEOUL GARDEN

Ještě donedávna sídlila v těchto místech re
staurace Seleterie, která se specializovala 
především na pokrmy z vepřového masa. 
V nově otevřeném japonskokorejském pod
niku Seoul Garden vládne korejský šéfku
chař Jin Ju Chulse a i na jeho menu vepřové 
maso naleznete, nicméně největším tahákem 
se samo o sobě nejspíš nestane.

Lehce ušmudlaný exteriér podniku jen 
těžko někoho přiláká, cenová hladina se 
může na první pohled jevit přemrštěná a ani 

poněkud stísněné a možná až příliš členité 
vnitřní prostory v několika podzemích pa
trech rozhodně nejsou omračující. Přesto 
si myslím, že díky příjemné a asijsky uctivé 
obsluze v korejském národním kroji a přede
vším kvůli takřka nevídané kvalitě kuchyně 
Seoul Garden nepochybně stojí za návštěvu.

Pokud se chcete soustředit hlavně na ko
rejskou část menu, nevynechejte korejské ná
rodní stříbro v podobě pikantního fermen
tovaného zelí kimchi, marinovaný roštěnec 
bulgogi a další národní specialitu dolsot bib
imbap – dušenou rýži s restovanou i syrovou 
zeleninou, vařeným hovězím masem a sma
ženým vejcem. Chceteli se zaměřit více na 
japonskou kuchyni, bez váhání doporučuji 
místní verzi populární polévky misoshiro 
s tofu a mořskými řasami wakame, jakoukoli 
variantu skvěle chuťově vyladěných obráce
ných uramaki rolls s japonskou majonézou, 
smetanovým sýrem nebo pikantní omáčkou, 
případně úžasné a lahodné sněhově bílé 
sashimi z celé čerstvé kambaly kwango. Úplně 
nejlepší je ale vzít s sebou pár kamarádů, ze 
společných talířů ochutnávat střídavě Koreu 
i Japonsko a jako specialitu zvolit třeba vaře
ného humra, kterého vám kuchař samozřej
mě napřed přiběhne představit v celé kráse 
ještě živého.

Jak jsem zmínil, ceny se na první po
hled mohou zdát vysoké, na druhou stranu 

čerstvost všech surovin i kvalita veškerých 
pokrmů je dokonalá, předkládané porce ve
liké a téměř vždy dostanete od majitele něco 
navíc zdarma – osvěžující salát z mořských 
řas wakame, několik kousků maki sushi, mis
ku kimchi nebo šálek teplého saké.

Obvyklou slabinou asijských restaurací 
bývá nápojový lístek a zejména vinná kar
ta. Ani Seoul Garden bohužel není v tomto 
směru výjimkou – nejspíš dokážete vypátrat 
několik pitelných lahví bílého vína, nicmé
ně báječné jídlo je možná lepší kombinovat 
pouze s neutrální vodou, po večeři odolat 
vábení sklepního karaoke a na závěrečný di
gestiv či koktejl se přesunout do některého 
z řady okolních barů. n

MARTIN KUBÁT

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2

15. út 16.30 Novoroční kafe – 
vzpomínání na Žižkov 
včera

29. út 16.30 J. Vobořil – vzpo-
mínky Žižkováka (II. díl) 

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Ostromečská 
(od r. 1947, předtím 1896–1940 a 1945–1947 Šlikova, 1940–1945 Melanchtonova, dokončení)

Zastavme se ještě u samotného 
hradu Ostromeč. Jak jsme si již 
říkali, ten v době bitky ještě ne
stál. Nebo již nestál – dost mož
ná je totožný s Hrádkem, který 
se v souvislosti s Bohuslavem 
z blízké tvrze Hradnice zmiňuje 
k roku 1389 a který byl počátkem 
15. století patrně pustý. To by 
mohl rozřešit jedině archeologic
ký průzkum, který u řady tzv. hu
sitských hradů (např. Kunětické 
Hory) přinesl mnohá překvape
ní o jejich podstatně  starším pů
vodu. Založení dnešního hradu 
(resp. jeho zbytků) ale můžeme 
stanovit s přesností téměř na den 
– mělo se tak stát k 13. 7. 1424, 
kdy ostrožnu obsadili táboři ve
dení Janem Hvězdou z Vícemi
lic, řečeným Bzdinka. Z této stra
tegicky umístěné základny pak 
ohrožovali širé okolí. Není proto 
divu, že v nestřeženém okamži
ku v roce 1428 hrad přepadli 
a pobořili Bechyňští. Za svoji 

troufalost však byli vzápětí ztres
táni a hrad zase opraven. Jeho 
novým hejtmanem byl ustaven 
Mikuláš z Padařova, selfmade
man selského původu, napře
srok je ale po neúspěšném oblé
hání hradu Zvíkova  povýšen na 
vrchního hejtmana přímo v měs
tě Táboře a na Ostromeč dosazen 
jeho bratr Filip z Padařova, zná
mý jako odvážný, byť rovněž ne
příliš úspěšný válečník (účastnil 
se mj. i onoho nešťastného tažení 
do Uher). Patrně přímo na hradě 
pro něho vytvořil písař Jan z Pra
hy nádherně vyzdobený český 
překlad bible, tzv. bibli Padařov
skou (dnes uložena v univerzitní 
knihovně ve Vídni). Ta pak bude 
historiky (zejména marxistický
mi) Filipovi vytýkána jako do
klad rozmařilosti a dekadence. 
Jakoby stoupenci kalicha neměli 
nárok na pěkné věci! V jeho dr
žení hrad zůstává i po bitvě u Li
pan, a jelikož byl vnímán jako 

bašta táboritů, ovládající první 
schůdný brod přes Vltavu jižně 
od Prahy, byla k němu vyslána 
zemská hotovost pod vede ním 
Hynce Ptáčka z Pirkštejna (kte
rý bude o dva roky později do
bývat i Jana Roháče na Sio nu) 
a 17. 3. 1435 zahájila obléhání. 
25. 4. mu přichází na pomoc Aleš 
Holický ze Šternberka s padesáti 
jezdci, jedenácti bojovými vozy 
a dvěma stovkami pěších a 15. 5. 
ještě Hanuš z Kolovrat se 125 
jízdními a 300 pěšími bojovníky. 
Pod hradbami je již soustředě
na menší armáda s 500 jízdními 
a 1500 pěšími, ovšem hrad je stá
le nad její síly. Jedinou nadějí je 
proto vyhladovění posádky. To 
se přiblíží až 22. 5., kdy je s Fi
lipem umluven čestný odchod 
do Tábora. Posádka hrad spo
řádaně opustí, poté je rozbořen 
a vypálen a k němu příslušející 
panství připojeno ke Konopiš
ti. Ovšem již na jaře 1450 si jej 

Petr Konopišťský ze Šternberka 
nechává opravit a hrad začne 
sloužit jako pevnost na opačné 
straně politické barikády. Nejpr
ve proti táborské jednotě a poté 
v rámci jednoty zelenohorské 
proti samotnému králi Jiřímu 
z Poděbrad. V roce 1471 k němu 
proto zemský sněm opět vysílá 
hotovost, ovšem i tentokrát je 
obléhání neúspěšné. Nedobytný, 
avšak malý a nepohodlný hrad 
ale v následujících klidných de
setiletích přestane být obýván,  
a když  jej v roce 1542 Adam ze 
Šternberka zastavuje Hanušovi 
z Říčan, je již výslovně uváděn 
jako pustý. 

Dnes na strmém ostrohu mezi 
Slapskou přehradou a potokem 
Mastníkem nalezneme jen mo
hutné příkopy, terénní vlny 
v průběhu někdejších zdí a zasy
pané sklepení na místě paláce. n

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit  
pro seniory
Táboritská 22, 
tel.: 222 712 940
www.vstupujte.cz
e-mail: senior@remedium.cz
Klub otevřen po–čt 9.00 -18.00, pá 
9.00–16.00 hod.

7. po od 9.00 zápis do jazy-
kových, počítačových, 
pohybových a tanečních 
kurzů i do jarních jedno-
denních výletů, trénování 
paměti

17. čt 14.30 ukázková hodina 
nového kurzu trénování 
poznávacích schopností

Všem seniorům přání dobrého zdraví, 
příjemné společnosti a mnoho rados-
ti z maličkostí v roce 2013.

OBČANSKÁ PORADNA
REMEDIUM
Křišťanova 15, 
tel.: 272 743 666, 605 284 737,
obcanskaporadna@remedium.cz
Od 2. ledna 2013 nová provoz-
ní doba: po 8.30–11.30, út a čt 
12.30–15.30 pro telefonické do-
tazy po 12.30–15.30, út a čt 
8.30–11.30 pro neobjednané kli-
enty. Čekárna otevřena čtvrt ho-
diny před začátkem konzultací. 
Více na www.remedium.cz.

Sdružení výtvarníků ČR
Korunní 119
Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00–18.00 hod.
 3. čt 17.00 jednání výboru SV ČR
10. čt 17.00 vernisáž výstavy  

Š. Škapíka

Ga la sova večerní cyk
lojízda č. 95 skončí na 
Žižkově
Ve čtvrtek 3. 12. startuje v 18.15 
hod. v parku Folimanka pod Nu-
selským mostem, pojede přes 
Výtoň a Pala ckého nám., Myslí-
kovou, Lazar skou, Vladislavovou, 
Perlovou s odpočinkem v kavár-
ně staropražské galerie v Ha-
velské 5, dále Kaprovou, Staro-
městskou, přes Čechův most, na 
Florenc, Vítkov, Křižíkovu, skrz 
Karlínský tunel a končit bude 
v Bajkazylu na Tachovském ná-
městí. n 

Svaz diabetiků ČR 
– Praha 3
18. pá 16.00 zpívání při harmoni-

ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

22. út 13.30 vycházka Letenské 
sady a Technické muze-
um, sraz zast. tram č. 1 
Strossmayerovo nám, 
v příp. špatného počasí 
návštěva muzea

Výroční členská schůze 
Svazu důchodců
Výbor Základní organizace Sva-
zu důchodců v Praze 3 pořádá 
17. ledna od 14.00 hod. výroční 
členskou schůzi – velký sál 
Učňovského střediska PSO, 
Učňovská 1, tram č. 1 a 9, stani-
ce Spojovací (konečná zastávka). 
Členský průkaz s sebou.

Za výbor SD: 
Vladimíra Kalfusová, 

tel.: 737 204 948

Bořivojova 1102/43, Praha 3 – Žižkov
www.korejska-restaurace-zizkov.cz
tel.: 222 722 959, 774 142 976,
e-mail: seoulgarden@email.cz
po–ne 11.00–14.30, 16.30–22.00 
KOREJSKÝ MISTR JIN JU CHULSE

Jarní prázdniny v Nové Trojce 
Nová Trojka o letošních jarních 
prázdninách zůstane otevře-
na, připravuje zejména pro ško-
láky bohatý program. Jarní pří-
městský tábor aneb Robinsonem 
v Nové Trojce naváže na úspěš-
ný Podzimní příměstský tábor, 
kde se 12 školáků stalo detektivy 
a putovalo po stopách strašidel 
obývajících území Žižkova a Vi-
nohrad. To vše díky knize Pavla 
Vrány Žižkovské Strašidelno. Děti, 

které zůstanou o jarních prázd-
ninách doma, se mohou v Nové 
Trojce těšit na celodenní zábav-
ný program. Čekají je hry, výtvar-
né dílny, exkurze a výlety a bude-
li počasí přát, i zimní radovánky. 
Celý týden bude pro děti zajiště-
na kvalitní strava a pitný režim. 
Více informací získáte na: www.
nova-trojka.cz nebo na telefonu: 
774 205 033. n

prostor a lidé
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Je s podivem, kolik půdních prostor v Praze slouží ještě 
v dnešní době k sušení prádla či k uskladnění různého 
harampádí. Zejména však jako zimoviště holubů. 
Jak změnit zašlou a zanedbanou půdu v bytové jednotky 
a ještě na tom vydělat? Nabídněte nám svůj půdní 
prostor k odkupu a my vám v rámci nefi nančního plnění 
poskytneme stavební práce, které zušlechtí váš dům 
v řádech milionů Kč. Kromě nové střechy či výtahu vám 
opravíme společné prostory domu, fasády či rozvody 
elelektřiny, vody a plynu. Rozsah prací bude záviset 
na konkrétní situaci (využitelná plocha půdy, stav 
domu atp.). Už teď vám můžeme slíbit, že budete mile 
překvapeni naší nabídkou.

ZAPLATÍ VÁM HOLUBI 
REKONSTRUKCI DOMU?
Financování rekonstrukce za vaši půdu

W W W. P U D Y P R A H A . C Z
+ 4 2 0  6 0 2  6 1 9  2 5 3

vykup_pud_138x179_inzerce_ok.indd   1 13.12.2012   14:06:33

•	Přímý zájemce koupí dva 
byty v Praze 2, 3, 8, 10, 11 – 
menší 1–2+1 a větší 3–4+1, 
platba hotově, na vystěhování 
nespěchám. Lze i zadlužený 
nebo před privatizací. Tel.: 
775 733 815

•	Dám do pronájmu pro-
storné garážové stání na Žiž-
kově ul. Štítného 35 email: 
donovalova@centrum.cz. 
Tel.: 00491727520806

•	HODINOVÝ MANŽEL 
– profesionální pomocník 
pro opravy, montáže, údržbu 
a další pomoc ve vaší domác
nosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

•	Pronajmu garáž v uli-
ci Luční Praha 3, voda, el. 
proud, topení za 2800Kč mě
síčně včetně energií. Tel: 608 
976 309

•	Koupím rodinný dům Tel.: 
777 344 647

•	VODA – PLYN – TO-
PENÍ montáž a oprava 
rozvodů plynu, vody kana-
lizace a topení. Vladimír 
Tymeš, telefon: 603 937 032 
www.voda-plyn-tymes.cz

•	Hledám byt pro 2 osoby 
v Praze především u dobré 
MHD do 12000 Kč i s poplat
ky. Za nabídky předem velice 
děkuji. Tel.: 605 845 088

•	Výuka AJ – soukr., ve firmě 
či ve škole. Příprava k matu-
ritě. Apr. učit. s dlouholetou 
praxí. Tel.: 607 943 359, mail: 
1aj@email.cz, www.1aj.wz.cz

•	Žaluzie, rolety, plisé, sítě, 
garnýže, šití záclon, marký
zy, čalounění dveří, shrnovací 
dveře, renovace oken, silikon. 
těsnění – 30% úspora tep
la, malování, Petříček. Tel.: 
606 350 270, 286 884 339

•	Koupím zvonící strome
ček, betlém, ozdoby, řetězy. 
Tel.:  603 410 736

•	Koupím formy na pečení, 
obr. rámy, lidový kroj. Tel.: 
603 410 736

•	Čistíme koberce, postele, 
matrace, sedačky, křesla a žid
le mokrou metodou profi stro
ji Kärcher. Domácnosti i firmy. 
Cena od 15 Kč/m2. Doprava 
Praha 3 ZDARMA. Info a ob
jednávky na Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz 

Úřad městské části Praha 3 získal v loňském 
ročníku programu Národní ceny kvality  
České republiky titul „Úspěšná organizace“ 

Starostka třetí městské části Vladislava Hujová převzala toto ocenění 27. lis-
topadu 2012 při slavnostním vyhlášení ve Španělském sále Pražského hradu 
z rukou prezidenta České manažerské asociace Pavla Kafky (na snímku vle-
vo) a místopředsedy strategické skupiny Rady kvality ČR Alexandra Šafa-
říka-Pštrosze. Ocenění se udělují podle několika kritérií, která hodnotí na-
příklad kvalitu vedení organizace, cíle, jichž chce dosáhnout, její výsledky, 
spokojenost zaměstnanců nebo ohledy k životnímu prostředí. 

Ceny kvality jsou předávány nejlepším firmám a organizacím ve více než 
80 zemích světa podle prakticky totožných kritérií. V Evropě je jejich zákla-
dem model excellence EFQM, který pro potřeby komplexního hodnocení vy-
vinula Evropská nadace pro management kvality.

Ziskem ocenění „Úspěšná organizace“ navázala třetí městská část na tri-
umf z roku 2011, kdy si z vyhlašování programu Národních cen kvality ČR 
odnesla první místo a právo užívat titul „Společensky zodpovědná organiza-
ce“. Jako vůbec první pražský městský úřad tak Praha 3 získala obě tato vý-
znamná ocenění. n

Farmatrhy Jiřák 
s přestávkou
Farmářské trhy na náměstí Jiřího 
z Poděbrad se po Silvestru na 
chvíli uloží k zimnímu spánku, ale 
přestávka nebude dlouhá.
Začátek nové sezóny bude zále-
žet na počasí, ale oblíbené tržiště 
by mělo zákazníky znovu uvítat 
v únoru 2013. Více informací na: 
www.farmarsketrziste.cz/jirak 
nebo na www.praha3.cz. n

inzerce

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

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

V případě zájmu o plošnou 
inzerci pište na email:  
rn.inzerce@praha3.cz

Řádkovou inzerci je potřeba  
podat osobně v redakci RN 
na Havlíčkově náměstí 11.

Uzávěrka inzerce pro číslo 
2/2013 je 15. ledna 2013

Nejste spokojeni s vedním účetnictví 
vašeho SVJ? Vzniká u vás 
SVJ a potřebujete pomoc?
Rádi byste měli správce
k dispozici a ve své blízkosti? 

VEŠKERÉ SLUŽBY 
PRO DŮM A SVJ
Michaela Vejvarová - AC&T Consulting, s.r.o.
Kancelář – Na Vrcholu 17, Praha 3
tel. 603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

3 MĚSÍCE 
ZDARMA
PŘI PODEPSÁNÍ 

SMLOUVY 

DO 31. 1.  2013

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

www.danovyservis.eu
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www.prazskepudy.cz

Potřebujete opravit Váš dům a nemáte 
dostatek finančních prostředků? 

Nabídněte nám Váš PŮDNÍ PROSTOR 
a rekonstrukci provedeme ZDARMA...

PRAŽSKÉ PŮDY s. r. o. 
Přemyslovská 8/1135, Praha 3

Telefon: + 420 222 222 232
Mobil: +420 602 77 88 99

E-mail: info@prazskepudy.cz

PŘED REKONSTRUKCÍ / PO REKONSTRUKCI

68x88.indd   1 25.1.2010   13:03:08VÝMĚNA ŠPALETOVÝCH OKEN
ZA POHLEDOVÉ REPLIKY VČETNĚ 

VŠECH PŘÍPOMOCNÝCH PRACÍ 
A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU A POSUDKU 

PRO PAMÁTKÁŘE OD PŘÍMÉHO VÝROBCE, 
KTERÝ JE 15 LET NA ČESKÉM TRHU

www.trustav.cz
mobil: 602 450 445, 602 410 271
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prostor pro inzerci
Ocenění „Úspěšná organizace“ převzala starostka Vladislava Hujová

Foto: SOK
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Toxické látky v domácnosti
Některé chemické látky, kte-
ré jsou dnes zakázány, proto-
že poškozují lidské zdraví a ži-
votní prostředí a postupem času 
se u nich projevily příliš riziko-
vé vlastnosti – příkladem jsou 
DDT, freony či PCB. V součas-
nosti jsou v Evropské unii použí-
vány desítky tisíc látek, u kterých 
nemáme ani základní informace 
o vlivu na zdraví člověka či život-
ní prostředí. 
Část těchto látek přitom vzbuzu-
je obavy z obdobných vlastností 
jako měly chemické látky, jejichž 
používání již bylo zakázáno. Jsou 
to látky, které se hromadí v tká-
ních živých organismů, velmi po-
malu rozkládají, a ovlivňují hor-
monální systém či rozmnožovací 
soustavu.

V domácnostech se často ob-
jevuje sloučenina PVC, a to na-
příklad v obvykle používaných 

výrobcích. Jedná se o láhve 
a nádoby na vodu, láhve na ocet, 
kečup apod., pokrmové tuky 
a oleje, obaly léčiv, přebaly čer-
stvého masa a drůbeže, gramo-
fonové desky, podlahové krytiny, 
sprchové závěsy, ubrusy, tape-
ty, hygienické rukavice, kabely, 
rolety a také různé hračky. Pře-
hled nebezpečných hraček na-
leznete na stránkách ministerstva 
zdravotnictví nebo na stránkách 
Arniky, která průběžně připra-
vuje databázi závadných hraček 
a dalších výrobků.

Obaly na potraviny vytvoře-
né z PVC musí být odpovídají-
cím způsobem označeny. PVC je 
značeno číslem 3, nápisem PVC 
nebo vinyl. Pokud označení není, 
je nutné se obrátit na výrobce, 
protože toto označení je povinné. 
Materiál lze také nechat prověřit 
zadáním chemické analýzy. PVC 

se víceméně recyklovat nedá. 
Úspěšná a skutečná recyklace se 
daří maximálně ze 3 %. Spalo-
váním PVC vznikají nebezpečné 
dioxiny a další toxické látky. Re-
cyklace v pravém smyslu slova, 
tedy zpracování odpadního PVC 
tak, aby mohlo sloužit původní-
mu účelu, je možná jen u neměk-
čeného PVC, i tak se však jeho 
kvalita zhoršuje. Nejlépe je se 
PVC vyhnout a nepoužívat ho.

PETR ŠEDINA
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… Váš návrh s truhlíky je dobrý a pokud se vedle dřevin vysadí ještě převislé 
rostliny, které betonový truhlík zčásti překryjí, bude to fajn. Budou rozčle
ňovat obrovský prostor, který tato ulice vlastní. Akáty na jaře krásně kvetou 
a mají takovou až anilinovou svěží zeleň. Možná by se daly prostřídat s lís
kou tureckou, která je též dekorativni, snáší exhaláty a má pěkné plody. 
Jediné, čeho se u truhlíků bojím, je, že tam rostliny budou trpět suchem, 
mrazem apod. což se pak projeví na jejich vzhledu… košťata. Ale to musí 
posoudit někdo, kdo s tím má zkušenost. A při pravidelném řezu to snad 
bude snesitelné.

Yvona Tesařová

… truhlíky v této podobě jsou výsměchem zdravému rozumu. Jsou jako umě
lé sladidlo – sice osladí, ale energii z nich nedostanete. Čiší z nich naivní 
touha vyřešit rychle dlouhodobý problém a připsat si tak body do příštích 
voleb. Pokud komukoli křivdím, tak mě to mrzí, ale prostě to na mne dělá 
tento dojem. Jak jinak si totiž vysvětlit náhlé následování tak nesmyslné 
(a proto i veřejností všeobecně tak negativně vnímané) záležitosti, jakou jsou 
právě truhlíky? Nerozumím, co Vás k následování Prahy 5, která mj. aktu
álně zjišťuje, o jak moc velký průšvih zpackaný od začátku až do konce se 
vlastně jedná, vedlo. 

Ing. arch. Vít Podráský

… osobně si myslím, že nápad, jak byl prezentován v novinách, je krokem 
správným směrem. Olšanská ulice zeleň potřebuje a toto se mi jeví jako dob
rá varianta. S vypracovaným návrhem souhlasím a nemám proti němu 
žádných námitek.

Václav Cihla

… pokud se jako občan Prahy 3 mohu vyjádřit v plánům radnice, jsem zá
sadně proti obřím betonovým květináčům na Olšanské jakož i kdekoliv jinde 
na Žižkově.

Bohumil Čáp

… přijít s podobným nápadem nyní na Praze 3 pokládám za naprosto ne
citlivé až pobuřující. V době, kdy každá rodina pociťuje krácení rozpočtů ve 
školách a sociálních programech je lití peněz do betonu v takto demonstra
tivní podobě naprosto absurdním rozhodnutím a bude zcela právem před
mětem kritiky a výsměchu a zcela znemožní vedení radnice.

Miroslav Trejtnar

… nevím, jestli se tyto betonové hrůzy dají vůbec nazývat nádobami. Každý 
den cestuji po Praze 5, kde už jsou tyto hrůzy umístěny a rozhodně to není 
hezký pohled. Nazval bych to vrcholem nevkusu, kýče, pravděpodobně 
i způsobu některých zájmových skupin, jak si pěkně polepšit z peněz EU 
a MČ. Jsem zásadně proti umístění těchto monster. Tarant

NAPSALI JSTE NÁM

Přinášíme malou část z názorů, které nám píšete na emailovou ad
resu: mobilnizelen@praha3.cz. K vašim názorům, které najdete i na 
webu městské části, se v některém z dalších čísel RN vrátíme. Dopi
sy jsou redakčně kráceny.     red

ze života Prahy 3

Do nového roku přeji všem občanům Prahy 3 
hodně zdraví, štěstí a pohody.

starostka Vladislava Hujová

KDO MĚ CHCE
1) 00971/2012: šestiletý větší pes, hlad-

kosrstý černý kříženec. Na svůj věk je 
velmi  temperamentní,  vyžaduje  pro-
cházky s dostatkem pohybu. Nalezen 
13. května v ulici Zelenky-Hajského.

2) 2411/2012: rok a půl stará větší fenka, 
černý dlouhosrstý kříženec. Je hodná 
a  milá.  Potřebuje  někoho,  kdo  by  se 
jí věnoval a měl na ni alespoň trochu 
času. Odmění se mu  láskou a odda-
ností. Nalezena 30. listopadu na Vino-
hradech.

3) 02049/2012: dvouletý pes, žíhaný pit-
bulteriér  s  bílými  znaky.  Je  hodný 
a milý. Je čistotný a hodí se i do bytu. K jiným psům se nedopo-
ručuje. Nalezen 16. října na rozhraní Prahy 3 a 10.

4) 01980/2012: čtyřletý menší pes, hladkosrstý kříženec béžové bar-
vy. Je velmi společenský, veselý a milý. Vhodný do bytu. Miluje lidi 
a procházky. Nalezen 7. října na Žižkově.

Informace:
Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel.: 222 025 916/917
Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel.: 272 705 656
Úřad MČ Praha 3, tel.: 222 116 383
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