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Máme co číst
Podívejme se pro jednou, z čeho 
vybírá laskavý čtenář, dostane-li 
hlad po komunální potravě.

Ten časopis s fotkou známé 
osobnosti na titulní straně na 
křídě se jmenuje Žižkovské listy. 
V podtitulu o sobě tvrdí, že je ne-
závislým měsíčníkem. Před loňský-
mi senátními volbami udělaly ŽL 
jediný rozhovor – s kandidátkou 
ODS. Dění na radnici věnují vždy 
několik stránek a za pravdu dosta-
ne vždycky jedna politická forma-
ce, ať už je právě vládnoucí, nebo 
opoziční. Dělá to prostě dobře, co 
naplat.

Zejména na internetu působí 
občasník Kauza 3. Jeho redak-
ci tvoří skupina nadšenců, dnes 
vesměs kriticky blízkých nové 
koalici, celá léta předtím půso-
bících v „ilegalitě“. Své místo si 
Kauza vydobyla jednak informo-
váním o problémech Prahy 3 – ať 
už s byty, developery nebo granty 
kamarádíčkům, ale v době letitého 
temna i průkopnickým prostorem 
pro diskusi svých čtenářů. Je nám 
dnes inspirací.

Nejmladší periodikum začala 
loni před Vánoci vydávat oficiálně 
ODS. Říká mu Radniční novinky 
a ukradla si pro ně grafiku těchto 
oficiálních novin Prahy 3. Ať jim 
slouží. Vyznačují se tím, že nedá-
vají prostor nikomu než názorům 
politiků jedné strany a slouží k dis-
kreditaci těch ostatních (názorů 
i politiků). Všechno je tu tak jasné 
– prostě Dikobraz.

Konečně, v ruce držíte Rad-
niční noviny. Po letech smrduté 
sebechvály se zde vedle prezentace 
rozhodnutí nově předkládají k po-
souzení dosud neschválené záměry 
vedení městské části i soukromých 
developerů, otevřen je prostor pro 
diskusi: mezi zastupiteli navzá-
jem i mezi čtenáři formou anket či 
dopisů redakci. Je to prostor, který 
už nepůjde ucpat ani při případ-
ném návratu bývalých mocipánů. 
Po proměně obsahu, na níž pra-
cujeme se spoluautorem zákona 
o svobodném přístupu k informa-
cím Oldřichem Kužílkem, se nyní 
změní i podoba grafická. Smyslem 
našeho pojetí Radničních novin je 
ovšem hlavně hledat s vámi, co obec 
potřebuje, a co ne. Posuďte sami.

Vyber si každý sám, hlavní ale 
je, že snad máme co číst.

pokračování na str. 5  

pokračování na str. 2  

MATĚJ
STROPNICKÝ
zástupce starostky

Rozhovor s režisérem 
Antonínem Kachlíkem

str. 11

Vlastníci domů mohou požádat 
o půjčky na odstranění graffiti
Majitelé domů v Praze 3, kterým sprejeři pomalovali fasádu, mo
hou na její vyčištění od graffiti získat peníze od městské části. 
Soukromí vlastníci domů mohou 
žádat buď o bezúročnou půjčku, 
na kterou nemusí mít ručitele, 
nebo o dar z radničního Fon
du obnovy a rozvoje. Pořídit si 
z těchto peněz mohou například 
také ochranný antigraffiti nátěr, 
který zhoršuje přilnavost barvy 
k podkladu a usnadňuje násled
né čištění zdí.

Bezúročné půjčky do 499 000 
korun a dary zpravidla na vylep
šení exteriéru domu do částky 

půl milionu korun mohou jejich 
vlastníci při splnění stanovených 
podmínek využít nejen na opra
vu posprejovaných fasád. „Z Fon-
du obnovy a rozvoje je možné získat 
finance také například na opra-
vy střech, oken, schodišť a dalších 
věcí,“ vysvětluje vedoucí odboru 
územního rozvoje Zdeněk Fikar.

Městská část Praha 3, jejíž 
velkou část tvoří památková 
zóna, vynakládá ročně na čiště
ní a opravy fasád svých domů 

okolo čtyř milionů korun. „Domy 
ve vlastnictví městské části, u kte-
rých to materiál omítky umožňuje, 
jsou opatřeny antigraffiti nátěrem 
a všechny ostatní se pravidelně čis-
tí,“ říká starostka Prahy 3 Vladi
slava Hujová.

Svoje domy třetí městská část 
monitoruje pravidelně dvakrát 
do měsíce a kontroluje poškoze
ní jejich fasád.

Radnice pomáhá 
cizincům s integrací
Od poloviny loňského roku pro
bíhá na území třetí městské čás
ti projekt „Poznáním k vzájemné 
toleranci“, jehož cílem je snaz
ší začlenění cizinců žijících v Pra
ze 3. Po celou dobu jeho reali
zace probíhaly bezplatné kurzy 
českého jazyka a došlo také na 
kulturně společenské akce pro 
širokou veřejnost či semináře za
měřené na žáky mateřských a zá
kladních škol. n

více na str. 6 

Praha 3 tvoří strate-
gický plán rozvoje
Strategický plán rozvoje obce je 
dokument, který formuluje vize, 
na jejichž základě se má městská 
část v budoucnu rozvíjet. Zámě
rem radnice je nejen seznámit 
občany se současným stavem 
strategického plánování v třetí 
městské části, ale též je vyzvat 
k tomu, aby se na aktualizaci stra
tegického plánu sami podíleli. n 

více na str. 3 

Atletický talent z SK 
Jeseniova
Sportovní klub Jeseniova pat
ří mezi tři nejlepší atletické klu
by v Praze. Mezi jeho úspěšné 
reprezentanty se řadí též oště
pař Jan Michalec. Radniční novi
ny s ním mluvily o jeho seznáme
ní s atletikou a cestě k vrhačské 
disciplíně. n

více na str. 13 

Přitažlivost této činnosti pro lidi 
bez práce z Prahy 3 je v tom, že 
jim zdejší radnice současně s ní 
pomáhá najít práci. Na ty, kteří 
se při veřejné službě osvědčili, 
dává doporučení firmám, a navíc 
jim finančně přispívá na symbo
lické odměny.

„Již loni, jakmile byl vyhlášen zá-
kon o veřejné službě, jsme navázali 
spolupráci s úřadem práce a vytvo-
řili jsme dvě pracovní skupiny na 

úklid. Nezaměstnaní, kteří se této 
aktivity zúčastnili, projevili zájem 
pokračovat v ní i nadále,“ vysvětlu
je zástupkyně starostky Prahy 3 
Miroslava Oubrechtová.

Lidé, kteří na Žižkově a Vi
nohradech již čtvrtým měsí
cem uklízejí rušné ulice, jako 
jsou Koněvova, Husitská či Sei
fertova, dostávají 50 korun na 
hodinu. Někteří nezaměstna
ní si tak mohou po tříměsíčním 

turnusu přijít i na devět tisíc ko
run čistého.

Dalším motivem, který vyvo
lává zájem o veřejnou službu, 
je možnost absolvovat po jejím 
ukončení zdarma rekvalifikač
ní kurs. Nezaměstnaní mohou 
například získat řidičský prů
kaz skupiny C, který je oprav
ňuje řídit nákladní automobil. 

Žižkov se chystá na 
dvacátý ročník 

masopustu
str. 8 a 9

Veřejná služba pokračuje s dobrovolníky
Někteří z nezaměstnaných, kteří byli vloni povinni vykonávat 
veřejnou službu, jinak by přišli o podporu v nezaměstnanosti, 
pokračují v jejím výkonu. Nyní už uklízejí dobrovolně.

V Praze 3 nezaměstnaní pomáhají s úklidem ulic
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PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí na Odboru občansko správ-
ním, oddělení rady a zastupitelstva, 
Havlíčkovo nám. 9.

z radnice

Kucián: „Nejvíce času zabere výběr z žadatelů o byt“
Je jednou z nejvýkonnějších a nejčastěji zasedajících komisí. Od léta loňského roku je 
jejím předsedou Michal Kucián (ČSSD), který je členem komise už od roku 1994. Čle
nové se scházejí dvakrát za měsíc a jejich sezení trvá vždy nejméně tři hodiny. Na kaž
dém z nich musí probrat desítky žádostí.

Co vám zabírá nejvíce času?
Jsou to žádosti o přidělení bytu, 
které posuzujeme individuálně. 
Také velký počet žádostí máme 
od lidí, kteří se chtějí nebo také 
z finančních důvodů musejí pře
stěhovat z většího do menšího 
bytu. Na dnešní nájmy mnozí 
nemají, řešením je pro ně směna 
bytu. 

Kdo si o byt může zažádat?
Přednostně dostávají byty lidé 
s trvalým pobytem v Praze 3. 
Výjimku k pronájmu dostávají 
pouze policisté, městští strážníci 

a učitelé na základních školách, 
kteří v tomto obvodu slouží či 
pracují. 

Jaká je cena za metr čtvereční 
v městském bytě?
Pronájmy jsou o něco výhodněj
ší než v soukromém sektoru. Na 
území Prahy 3 nejsou rozdíly tak 
velké. Pro rok 2012 a 2013 platí 
částka 95 Kč za m² a doufám, že 
se to dál měnit nebude. Napo
sled se nájem zvedal v roce 2010. 
Oproti předchozím letům se to 
zvedlo o pár korun na metr (asi 
o dvanáct korun), ale zvedají se 
i ceny energií a služeb, což pak 
zvedá cenu pronájmu podstatně 
víc.

Je tedy dostatek volných větších 
bytů?
Dá se říct, že velké byty se teď 
všeobecně pronajímají hůř než 
ty malé. Pokud bude do budouc
na městská část byty stavět, bu
dou to určitě ty malometrážní 
tak do 50 m². Nebytové prostory 
se pronajímají dobře, až na dvě 

výjimky. Jednou z nich jsou malé 
„krcálky“, např. bývalé kočárkár
ny v panelácích, druhou pak ga
ráže v Lupáčově ulici, které jsou 
předimenzované na provozní ná
klady, a tudíž jsou pronájmy dra
hé. Garáže v ceně 2000 korun za 
m² jsou téměř nepronajmutelné. 
I s tím budeme muset něco udě
lat, protože garáže jsou praktic
ky prázdné.

S čím zajímavým se při práci 
setkáváte?
Vedle těch smutných lidských 
osudů a případů, kterých je 
tu hodně, se setkáváme třeba 
i s podváděním. Mnohdy zjis
tíme, že lidé žádají o proná
jem bytu a v jiné městské části 

vlastní činžovní dům. Dnes ale 
každý žadatel prochází lustrací 
v katastru nemovitostí, takže se 
na to přijde. Drtivá většina pří
běhů, se kterými se tu setkává
me, jsou spíš smutné. Lidé, kte
ří přišli o práci nebo vydělávají 
tak málo, že nejsou schopni ná
jem platit. Ale není to jen smut
ná práce, každý z nás má v pa
měti pár pěkných zážitků. Já si 
například vzpomínám na mladé
ho kluka, který žil s dívkou, oba 
byli na drogách a měli dítě. Ta 
dívka zemřela a on se staral na
konec o malé dítě sám. Byt jsme 
mu tehdy přidělili, a pokud vím, 
tak je všechno v pořádku. Je to 
atypický případ, ale s dobrým 
koncem. n

Komise pro bytové a nebytové prostory
Předseda: M. Kucián 
Místopředseda: R. Žipaj
Členové: M. Oubrechtová, Bc. B. Kočvarová, MUDr. R. Hoffmann, 
Bc. M. Šandová, A. Homola
Tajemník: RNDr. M. Benešová,  
magdalenab@praha3.cz, tel.: 222 116 574

RADA MČ PRAHA 3  
– 16. 1. 2013

Záměry na vypsání 
výběrových řízení na 
rekonstrukce škol
Rada MČ Praha 3 rozhodla o zá
měru na vypsání veřejných za
kázek v otevřeném řízení na 
stavební práce pro realizaci re
konstrukce objektu ZŠ Cimbur
kova 18, zateplení pláště a vý
měny oken v objektu Mateřské 
školy nám. Jiřího z Lobkovic 23, 
výstavbu nového jednopatrového 
objektu mateřské školy v areálu 
ZŠ V Zahrádkách 48, rekonstruk
ci topné soustavy v ZŠ Pražač
ka, Nad Ohradou 25 a výrobu, 
dodání a montáž nových dřevě
ných oken za okna zastaralá v ZŠ 
nám. Jiřího z Lobkovic 22. Před
pokládaná hodnota zakázek ve 
všech školních zařízeních činí při
bližně 130 milionů korun.

Radnice vyjednala 
slevu
Rada MČ doporučila uzavřít 
dodatek k rámcové mandát
ní smlouvě s firmou Baleno real, 
spol. s r. o., která dle ní vykoná
vá komplexní přípravu a realizaci 
převodů nemovitostí včetně sou
visejících činností. Dodatek se 
týká slevy, kterou se s firmou po
dařilo vyjednat.

DPS dostane nové 
nájemníky
Nájem čtyř bytů 2+0 a jedno
ho bytu o velikosti 1+0 získalo 
v Domě s pečovatelskou službou 
Roháčova 26 na doporučení ko
mise sociální a zdravotní pět ža
datelů. Smlouva s nimi bude uza
vřena na dobu neurčitou.

Žádost o navrácení 
tramvajového spojení
Rada městské části Praha 3 se 
usnesla, že požádá magistrát hl. 
města Prahy o navrácení přímého 
tramvajového spojení oblasti Ja
rova s metrem A formou prodlou
žení tramvaje č. 11 ze současné 
konečné stanice Olšanské hřbito
vy do stanice Spojovací. Spoje
ní bylo změněno v souvislosti se 
změnami v MHD, které byly za
vedeny v září 2012.

Obnovení záměru 
revitalizace náměstí 
Jiřího z Poděbrad
Na doporučení komise životní
ho prostředí a výboru pro územ
ní rozvoj schválila Rada MČ ob
novení záměru revitalizace parku 
a náměstí Jiřího z Poděbrad. Pří
ští podoba náměstí bude nava
zovat na předchozí projektovou 
přípravu regenerace ploch.

dokončení ze str. 1  

Veřejná služba pokračuje s dobrovolníky

-jel-

Práce pro obec může být nová šance
Úklidem pro radnici si navíc nezaměstnaní mohou i přivydělat.
Poslední čtyři měsíce začíná 
pan Zajac každý nový den stej
ně. V půl sedmé zamáčkne bu
dík, o chvíli později vyvenčí psa 
a pak už je čas vyrazit směr žiž
kovská radnice. Pocitem ubíje
jící rutiny ale netrpí. V šedesáti 
letech je totiž už dva roky bez 
práce a sehnat nové místo je pro 
něj problém. Proto byl rád, když 
ho úřad práce na Praze 3 vybral, 
aby se zapojil do programu tzv. 
veřejné služby. Práci pro žižkov
skou radnici totiž bere jako od
razový můstek. Žižkovská rad
nice na rozdíl od ostatních obcí 

a měst poskytuje takto pracují
cím nezaměstnaným také finanč
ní bonus. „Peníze jsou samozřejmě 
motivace. Kdo pracuje, získá ale na-
víc nárok na bezplatnou rekvalifika-
ci a doporučení od radnice, které mu 
usnadní získat nějakou stálou prá-
ci,“ vysvětluje pan Zajac s tím, 
že on sám si zažádal o možnost 
udělat si řidičák, kterým by si 
zvýšil svoji kvalifikaci.

Samotné rekvalifikace orga
nizuje ve spolupráci s úřadem 
práce na Praze 3 místní občan
ské sdružení Buči. Kdo chce 
ale získat nárok na bezplatné 

přeškolení, musí nejdříve tři mě
síce pracovat ve prospěch třetí 
městské části. 

Ne všichni veřejnou služ
bu považovali za slučitelnou se 
svou důstojností. „Dva nezaměst-
naní vloni po zhruba dvou měsících 
vykonávat veřejnou službu odmítli, 
protože jim práce v ulicích přišla ne-
důstojná. Ze stejného důvodu odmí-
tali také nosit oranžové vesty se zna-
kem městské části,“ doplnil Zdeněk 
Štěpánek, který má na žižkovské 
radnici koordinaci veřejné služ
by na starosti. n

-mpa, jel-

 Absolvovat však mohou i další 
kurzy. „Jsme rádi, že se to poved-
lo dát dohromady, že veřejná služ-
ba pokračuje, že je zájem ze stra-
ny městské části a hlavně ze strany 
lidí,“ říká Jiří Pstružina, místo
předseda Občanského sdružení 
Buči, které se zabývá dlouhodo
bě nezaměstnanými. Ti, kdo se 
účastní veřejné služby jsou pod
le Pstružiny spokojeni s tím, že 
si můžou přivydělat a mají zájem 
o to pokračovat dál.

Veřejná služba probíhá v blo
cích tří měsíců. Pokud ji neza

městnaný absolvuje, dostane od 
městské části doporučení, kte
ré může použít například, po
kud se uchází o práci v Praž
ských službách, společnosti AVE 
či v jiných firmách. Doporučení 
přitom vnímají tyto společnos
ti jako jeden z kladných bodů 
uchazeče o zaměstnání.

„Loni v září jsme začínali s de-
seti lidmi, dva z nich odpadli a tří-
měsíční turnus dokončilo osm lidí. 
Z těch loňských tři nastoupili zno-
vu a tři máme nové. Od února by-
chom potom měli mít opět osm lidí,“ 
říká Zdeněk Štěpánek z Úřa
du městské části Praha 3, který 

má organizaci veřejné služby na 
starosti.

Organizace dobrovolné veřej
né služby je založena na spolu
práci městské části s pracovištěm 
úřadu práce pro Prahu 3. Pod
mínkou zařazení nezaměstna
ných do programu veřejné služ
by v třetí městské části je jejich 
evidence na zdejším úřadu práce.

Když úřad práce vidí, že neza
městnaný nemůže dlouhodobě 
sehnat zaměstnání a nemá pení
ze, tak ho osloví, zda nemá zá
jem o veřejnou službu. Pokud 
ano, s kaž dým novým zájem
cem nejprve úřad práce sepíše 

smlouvu, že do veřejné služby 
jde dobrovolně.

Pak už zbývá novým zájem
cům o veřejnou službu jen přijít 
před radnici Prahy 3, kde se ne
zaměstnaní scházejí v osm hodin 
ráno. „Tam dostanou nářadí a ves-
ty s nápisem Městská část Praha 3  
a úderem osmé hodiny vyrážejí dvě 
pracovní party do ulic Žižkova a Vi-
nohrad. Úklid probíhá tak, že jed-
na trojice má na starosti levou část 
komunikace, ta druhá pravou,“ po
pisuje Štěpánek. Každý den obě 
skupiny pracují čtyři hodiny – 
do 12 hodin. n

-sak-

Veřejná služba
Veřejná služba fungovala v ČR 
až do nedávna jako možnost 
pro lidi pobírající dávky v hmot
né nouzi. Od ledna 2012 ji ale 
úřady práce mohly nabízet také 
nezaměstnaným už po 2 měsí
cích pobírání dávek v nezaměst
nanosti, přičemž veřejná služba 
měla být vykonávána povinně 
a zdarma. Kdo bez vážných dů
vodů odmítl, přišel o podporu 
i dávku v hmotné nouzi. V listo
padu 2012 Ústavní soud povin
nost nezaměstnaných vykoná
vat veřejnou službu zrušil s tím, 
že je v rozporu se zákazem nu
cené práce i s právem na spra
vedlivou odměnu za práci. n
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Radnice aktualizuje strategický plán rozvoje městské části

Senioři na výroční schůzi hodnotili 
uplynulý rok a naplánovali další
Stejně jako v předchozích letech se i letos v lednu konala v sále 
Středního odborného učiliště na Spojovací ulici výroční schůze 
Svazu důchodců, na které hodnotili senioři svou klubovou čin
nost za rok 2012.

Senioři, z nichž některým by se 
vyšší věk dal hádat jen stěží, mají 
i v této fázi života ještě stále dost 
aktivit. Nejenom že se scháze
jí v klubu v Hořanské ulici, ale 

ti nejzdatnější chodí pravidel
ně do turistického oddílu a kaž
dý týden se věnují nejenom vý
letům po Praze, ale i mimo ni. 
„Na každý rok máme připravený 

program. Dvakrát za rok například 
navštěvujeme některé lázeňské cen-
trum, jedenkrát si uděláme výlet 
na parníku. Pro letošní rok máme 
naplánován i zahraniční zájezd,“ 
upřesnila místopředsedkyně Vla
dimíra Kalfusová.

V diskuzi se starostkou Vladi
slavou Hujovou se senioři zají
mali o ukončení provozu heren 
v Praze 3. Starostka jim vysvětli
la postup, který umožní zrušení 
heren na Žižkově a Vinohradech. 
Informovala je také o tom, že 
radnice v současnosti vyjednává 
s magistrátem o zlepšení tramva
jové dopravy na Jarov. 

Členům, kteří v letošním roce 
dovršili nebo dovrší 70, 80, 85, 
90 a více let, předala starost
ka třetí městské části Vladislava 
Hujová dárky. Nejstarším účast
níkem, který na setkání přišel 
a byl také obdarován, byl pěta
devadesátiletý Jiří Mathes. Nej
starší evidovanou členkou je ale 
sedmadevadesátiletá Květoslava 
Baštová, která se však setkání 
kvůli zdravotním komplikacím 
nezúčastnila. 

Svaz důchodců v Praze 3 pat
ří k nejpočetnějším v metropoli; 
celkem je v něm zaevidováno 310 
seniorů, z nichž osm je ve věku 
nad 90 let. n

-jel-

Z heren v Praze 3 zmizelo 
415 výherních automatů
V městské části Praha 3 skončilo k po
slednímu dni loňského roku 415 výher
ních hracích přístrojů. Ze 103 provozoven 
v Praze 3 tak zbývá 70 heren, kde je umís
těna zhruba tisícovka videoloterijních ter
minálů. Tyto přístroje byly povoleny mi
nisterstvem financí a zmizí do konce roku 
2014. 

Změnu vyhlášky pražského ma
gistrátu, která rušila herny v Pra
ze 3, iniciovala v roce 2011 
starostka Prahy 3 Vladislava Hu
jová. Pokud bude magistrátem 
schválena novela vyhlášky, na 
území městské části Prahy 3 tak 
ze 103 heren nakonec může zů
stat od roku 2015 jen sedm kasin, 
které podléhají přísnějším pravi
dlům než herny. Omezený počet 
míst pro sázkové hry si vynutil 
nový klíč, podle kterého magis
trát rozděluje peníze odvedené 
z hazardu na sport, kulturu či 
sociální služby.

„V říjnu magistrát rozhodl, že pe-
níze na podporu sportu pro městské 
části bude rozdělovat ne podle po-
čtu obyvatel, ale podle počtu výher-
ních automatů. Pokud tedy nebude-
me mít po roce 2014 žádnou hernu, 
nedostaneme následující rok už 
ani korunu,“ vysvětluje starostka 
Praha 3 Vladislava Hujová. „Na-
víc změnu dřívější vyhlášky z roku 
2007 jsem v roce 2011 iniciovala až 
já jako starostka. Do té doby za pa-
nování ODS z území městské části 

Praha 3 nezmizela jediná herna," 
říká Hujová. 

Rada městské části proto na
vrhla magistrátu zachovat v měst
ské části sedm kasin, na která se 
vztahují přísnější pravidla než 
na herny. Jejich majitelé musí při 
založení kasina složit 50 milio
nů korun na ministerstvu finan
cí a městská část jim navíc přede
píše kodex chování, ke kterému 
se jejich provozovatelé budou 
muset zavázat. „Pokud by někte-
ré kasino tento velmi přísný kodex 
svého chování nedodržovalo, tak je 
v kompetenci městské části požádat 
magistrát, aby kasino zrušil,“ říká 
Hujová.

Kodex například stanovuje 
provozovatelům to, že odstraní 
z fasády budov světelnou rekla
mu a vzhled provozoven přizpů
sobí lokalitě, ve které se nachází. 
Nepřípustná bude také reklama 
na podávání alkoholu ke hře 
zdarma. Kasina budou muset 
mít kamerový systém a jejich ma
jitelé musí zajistit opatření proti 
rušení nočního klidu. n

-sak-

Znáte současnou 
vizi rozvoje městské 
části Praha 3? 
Praha 3 využívá své boha
té historie, jedinečnosti i vý
hodné polohy, a proto je vý
znamnou a prosperující částí 
hlavního města. Je příjemným 
a bezpečným domovem pro 
všechny skupiny svých oby
vatel a přitažlivým místem pro 
návštěvníky i investory. Všichni 
zde nacházejí dobré podmínky 
pro pobyt i podnikání, odpo
vídající příležitosti zaměstnání 
a vzdělání i dostatek možností 
pro využití volného času.

Co je strategický plán?
Strategický plán rozvoje obce 
je dohodou společnosti na 
takové politice města, kte
rá se zaměřuje na koncepč
ní a na dlouhodobé cíle a sle
duje obecný zájem především 
v oblasti ekonomické, sociální 
a environmetální.

Víte, jaké problémy považují místní za největší a zda takové priority vaše radnice ak
tuálně sleduje? Představujete si někdy, jak by to kolem vás mohlo jednou krásně vypa
dat? Víte, odkud přitékají peníze do rozpočtu? A umíte si představit, jak to bude v naší 
čtvrti vypadat za pár let a kde se na všechny potřebné aktivity najdou peníze? Uvažo
vání o dlouhodobém rozvoji a podobných otázkách nabízí občanům právě strategický 
plán rozvoje obce.

Základním cílem strategického 
plánu je domluvit se napříč spo
lečností na vizi, jak má budouc
nost obce vypadat. Vize musí být 
dlouhodobá, tedy nemá být zá
vislá na aktuálním složení vede
ní radnice. Z ní by měly vychá
zet základní cíle ekonomického 
a sociálního rozvoje a zachová
ní nebo zlepšování kvality život
ního prostředí. Na takto shrnu
té základní směřování jsou pak 
navázány akční plány, nabízející 
konkrétní kroky, jak k těmto cí
lům dojít.

„Strategický plán je pokusem dát 
budoucímu rozvoji Prahy 3 společ-
nou vizi tak, aby omezené finanční 
prostředky byly vynaloženy efektiv-
ně ve veřejném zájmu, nikoli podle 

libovůle a okamžitých priorit stří-
dajících se politických reprezenta-
cí,“ hodnotí potřebnost koncep
čního dokumentu místostarosta 
pro územní rozvoj Ondřej Rut. 

Praha 3 se rozhodla zpraco
vat strategický plán už poměrně 
dávno – již v roce 2006 zpraco
val SOCIOFOND Praha první 
důkladné analýzy. Návrhovou 
část tohoto koncepčního doku
mentu dokončil později nový 
zpracovatel liberecká firma JL 
Plán. Zastupitelstvo městské čás
ti Praha 3 pak schválilo Strate
gický plán rozvoje městské části 
2010–2015 usnesením č. 439 dne 
8. 4. 2010.

Během prvních let fungování 
zaznívala z řad politiků hlasitá 

kritika. Při hodnocení dosavad
ního postupu prací na strate
gickém plánu se shodli, že jim 
jednotlivé cíle, úkoly i jejich rea
lizace připadají značně formální, 
že důležitá témata – jako je na
příklad ekonomická udržitelnost 
– zcela chybějí, a že do procesu 
zpracování a návrhu nebyla do
statečně zahrnuta ani odborná, 
ani široká veřejnost. Proto se ve
dení radnice rozhodlo současný 
strategický plán revidovat a pří
padně některé části aktualizovat. 

V letošním roce má být obno
vena činnost pracovních skupin 
k jednotlivým oblastem a na zá
kladě připomínek veřejné sprá
vy, odborníků a občanů se pří
padně přepracují některé cíle 

a navazující aktivity. Aby se při
pomínky široké veřejnosti mohly 
uplatnit, je potřeba se s názory 
a postoji občanů seznámit. 

„Strategický plán vytvořený pou-
ze politiky je od začátku odsouzen 
k neúspěchu. Rád bych proto vy-
zval, aby lidé věnovali několik mi-
nut vyplnění ankety na webových 
stránkách MČ, abychom zjistili, kte-
ré oblasti jsou pro veřejnost důležité 
a mohli současný strategický plán 
lépe nastavit,“ vysvětluje další po
stup radnice zástupce starostky 
Ondřej Rut.

Dotazník k tématu a strategic
ký plán najdete na internetové 
adrese www.praha3.cz. n

MICHAELA VALENTOVÁ
Odbor územního rozvoje

Jiří Mathes se vítá s Evou Šulcovou
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Jubilejní svatby
MČ Praha 3 pořádá v dubnu oslavy jubilejních svateb – zlatých, sma
ragdových, diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let). Pokud 
i vy toto jubileum oslavíte, ozvěte se prosím na tel.: 222 116 349 
(M. Valentová) nebo emailem na: martav@praha3.cz nebo na adresu 
ÚMČ Praha 3 – Odbor kultury, Lipanská 14,130 85 Praha 3. n

Také v Praze 3 můžete k odkládání odpadů využít sběrný dvůr
Sběrný dvůr najdete v Malešické ulici č. 74, v are
álu Vackov (mezi čerpací stanicí Shell a Penny 
Marketem). Sběrný dvůr slouží obyvatelům Prahy 
k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpa
dů. Po předložení občanského průkazu s trvalým 
bydlištěm v Praze je zde možné zdarma odložit 
objemné odpady, stavební odpad do 1 m3, odpad 

ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, nápo
jové kartony, nebezpečné odpady (barvy, rozpou
štědla, baterie atd.) a vyřazená elektrická a elek
tronická zařízení. Letní provozní doba sběrného 
dvora je po–pá 8.30–18.00 hod. (v době zimní
ho času do 17.00 hod.), so 8.30–15.00 hod. Tel.: 
734 161 076. n

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 proto ob
čany s trvalým pobytem v Praze 3, kteří oslaví v dubnu–červnu 2013 
své 70., 75., 80., 85., 90., 91. a vyšší narozeniny, aby se přihlásili 
Martě Valentové, Odbor kultury, Lipanská 14, tel.: 222 116 349, 
email: martav@praha3.cz. n

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 při
vítání mezi občany MČ Praha 3. V databázi bylo 
možné najít datum narození dítěte a adresu trvalé
ho bydliště. 

Vzhledem k tomu, že slavnost „vítání dětí” má 
v třetí městské části dlouholetou tradici a byla rodi
či dětí vždy velmi pozitivně hodnocena, radnice by 

ji ráda zachovala. Pokud máte zájem zúčastnit se 
tohoto obřadu a narodily se vám děti v rozmezí od 
srpna do prosince 2012, ozvěte se prosím laskavě 
a uveďte: jméno a příjmení dítěte, datum naroze-
ní, adresu trvalého bydliště a příjmení rodičů; te-
lefonicky: 222 116 349 – Marta Valentová, poštou: 
Odbor kultury Úřadu městské části Praha 3, k ru
kám M. Valentové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3, 
email: martav@praha3.cz. n Změna zákona o sociálněprávní ochraně dětí

Od 1. 1. 2013 vstoupil v plat
nost zákon č. 401/2012, kterým 
se mění zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálněprávní ochraně dětí ve 
znění pozdějších předpisů a další 
související zákony.

Významné změny v činnos
ti orgánů sociálněprávní ochrany 
spočívají v oblasti stanovení zá
vazných postupů v jejich činnosti, 
zejména využívání metod sociál
ní práce či vyhodnocování situa
ce dítěte a rodiny se zaměřením 
na identifikaci ohroženého dítě
te. Součástí je i vypracování in
dividuálního plánu ochrany dítěte 
či pořádání případových konfe
rencí. Zavedením standardů kva
lity do každodenní práce při po
skytování sociálněprávní ochrany 
dětem je nastaven rámec činnos
tí pro všechny, kteří v dané oblas
ti působí.

V oblasti pěstounské péče se 
jedná především o její profesio
nalizaci včetně sjednocení hmot
ného zabezpečení. Na návrh 
OSPOD může soud svěřit dítě 

do pěstounské péče tzv. profesi
onálním pěstounům na přechod
nou dobu (osoby v evidenci). 
Zcela novým nástrojem je písem
ná dohoda o výkonu pěstoun
ské péče, kterou budou upravena 
práva a povinnosti pěstounů dle 
konkrétních potřeb dítěte a rodi
ny. Od ledna 2013 budou uzaví
rány dohody o výkonu pěstoun
ské péče s osobami v evidenci 
a s osobami pečujícími, tedy pěs
touny a poručníky. Každá peču
jící osoba bude Oddělením so
ciálně právní ochrany dětí MČ 
Praha 3 kontaktována a informo
vána o dal ším postupu. Zároveň 
budou pečující osoby postupně 
zvány na úřad a bude s nimi uza
vírána dohoda o výkonu pěstoun
ské péče.

Hlavním záměrem novely zá
kona je podpořit výchovu dětí 
v přirozeném prostředí, případ
ně v náhradním rodinném pro
středí a omezit umísťování dětí do 
ústavní péče. n

Jana Hromádková, vedoucí OSV

Výzva sportovním a tělovýchovným organizacím
MČ Praha 3 se chystá z důvodu maximální trans
parentnosti financování sportu zajišťovat podpo
ru sportovních a tělovýchovných organizací for
mou speciálních grantových programů.

Tyto grantové programy budou určeny pro 
sportovní a tělovýchovné organizace, které 
sídlía působí na území MČ Praha 3. Z tohoto 
důvodu žádáme všechny zástupce těchto orga

nizací, aby zaslali do 15. 2. 2013 následujícící 
údaje: název a sídlo organizace, sportovní 
zaměření a počet členů, na adresu:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, 
Mgr. Ludmila Knížková, 
Odbor školství a zdravotnictví, 
Lipanská 9, Praha 3, 
e-mail: ludmilakn@praha3.cz.

Zápis do jeslí
Zápis do jeslí v Roháčově ulici se uskuteční
12. a 13. března od 8.00 do 16.00 hodin.

Přihlášku je třeba vyzvednout předem a vyplněnou 
a lékařem potvrzenou odevzdat v den zápisu.
Bližší informace u vrchní sestry Neskusilové 

na tel.: 222 591 729.

V Praze 3 začaly sloužit nové moderní sirény

Ve středu 2. ledna si v rámci pra
videlné zkoušky poplachových si
rén odbyly svoji premiéru také dvě 
nově zprovozněné sirény, které se 
coby součást Autonomního sys

tému varování a vyrozumění hlav
ního města Prahy budou podí
let na varování obyvatelstva před 
případným nebezpečím. Moderní 
elektronické sirény, umístěné na 
ZŠ Jiřího z Lobkovic a na budově 
bytové správy Ministerstva vnitra 
v Koněvově ulici, tak nahradí star
ší typy tzv. rotačních sirén, čímž 
se výrazně zvýší kvalita včasného 
varování.

Pořízení nových elektronických 
sirén financovalo hlavní měs
to. Instalaci pak zajišťoval Odbor 
bezpečnosti a krizového řízení 
pražského magistrátu. „Úřad třetí 
městské části spolupracuje při vy
tipování vhodných míst a podílí se 
také na komunikaci a vyjednávání 
s majiteli objektů,“ uvedl vedoucí 
Oddělení krizového řízení a infor
mační služby na žižkovské radni
ci Milan Jančálek. Objekt základní 

školy na náměstí Jiřího z Lobko
vic byl podle něj vybrán proto, že 
v blízké Hradecké ulici se nachá
zí čerpací stanice Flora. „Snažíme 
se, aby v této lokalitě byly všech
ny rotační sirény postupně nahra
zeny sirénami elektronickými. Ty 
totiž nejsou závislé na zdroji elek
trické energie a jsou navíc opera
tivnější, protože výstražný signál 
lze doplnit také hlasovou informa
cí,“ dodal Jančálek.

Na území městské části Pra
ha 3 se v současné době nachází 
celkem 18 výstražných sirén za
pojených do systému varování, 
z tohoto počtu je 5 elektronických 
a zbylých 13 sirén je rotačních. 
V celé metropoli je pak do sys
tému varování zapojeno celkem 
430 sirén, přičemž 218 z nich je 
elektronických a 212 rotačních. n

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky 
a firmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a odpad 

ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ odpadové hospo
dářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, další 

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

umístění termíny přistavení

Ambrožova/Malešická 12. února 2013 15.00–19.00
16. února 2013  9.00–13.00

Koněvova/V Jezerách 11. února 2013 14.00–18.00
16. února 2013 10.00–14.00

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

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

Na Vrcholu/V Domově 26. února 2013 15.00–19.00
26. února 2013 15.00–19.00

nám. Jiřího z Lobkovic (proti č. 11) 25. února 2013 15.00–19.00
 2. března 2013  9.00–13.00

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

Kostnické nám./Blahníkova
 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)  4. února 2013 15.00–19.00
 9. února 2013  9.00–13.00

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

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

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

Křivá 15 21. února 2013 15.00–19.00
22. února 2013 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská 21. února 2013 14.00–18.00
22. února 2013 15.00–19.00

U Rajské zahrady/Vlkova 19. února 2013 15.00–19.00
23. února 2013  9.00–13.00

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

-mpa-

Elektronické sirény
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Radnice nezodpovědným rozhodnutím prošustrovala 12,5 milionu

Pojďme na to selskou logikou: To, 
že osobní automobilová doprava 
v Česku narůstá a několik let ještě 
dále růst bude, ví dnes snad již kaž-
dý. Stejně tak každý ví, že doprav-
ní boom klade vyšší nároky nejen na 
silnice, ale především na parkovací 
místa. Kritický nedostatek parkova-
cích míst logicky vzniká především 
v historických centrech měst s hus-
tým počtem obyvatel, jako jsou Vi-
nohrady, kde v současné společ-
nosti pětičlenná rodina nevlastní 
jeden vůz jako dříve, ale vozy dva 

či dokonce tři. A tím vzniká téměř 
Nerudovská otázka: Kam s nimi, 
pokud jsou ulice plné? Asi se všichni 
shodneme, že nechceme rozšiřovat 
parkovací kapacity tím, že začne-
me bourat historické centrum, takže 
jediným logickým řešením je budo-
vání podzemních garáží v místech, 
kde je to v husté historické zástavbě 
naší městské části možné. O tom, že 
je to jediná cesta a správné řešení, 
se může přesvědčit každý návštěvník 
Vídně, Paříže, Mnichova a dalších 
a dalších evropských velkoměst. 

Jistě, podzemní garáže jsou dra-
hé, stavba nějaký čas obtěžuje své 
okolí a politici, kteří o ní rozhodli, 
musí vysvětlovat, proč je to nezbytné 
a přesvědčovat lidi o nutnosti tako-
vého řešení. Ale od toho zde politici 
jsou a musí nést zodpovědnost i za 
řešení, která plně docení voliči v del-
ším časovém horizontu, než je čtyřle-
tý volební cyklus.

Proto nemohu souhlasit s tím, 
že současné vedení zastavilo z čis-
té ruky bez širší diskuse přípravu 
stavby garáží na náměstí Jiřího 

z Poděbrad, do jejíž přípravy bylo 
již investováno více než 12 milionů 
korun, a prohodilo tak tuto investi-
ci oknem. Přitom všechny dopravní 
studie dokazují, že tato lokalita trpí 
a v budoucnosti bude trpět ještě vět-
ším nedostatkem parkovacích míst 
a garáže jsou zde potřeba. 

Je to pro mne typický příklad 
krátkozraké devastační politiky sou-
časné rady, řídící se zjevně heslem 
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Poli-
tiky, která za několik let zavede do-
pravu v městské části do slepé uličky.

Inu, na co stavbu – lidé by moh-
li nadávat. A až nastane kolaps, my 
už tu stejně nebudeme. To raději de-
sítky milionů pošleme fotbalistům 
na Viktorku a peníze z prodeje par-
kovacích karet projíme. 

S takovou politikou současné 
rady městské části se rozhodně ne-
mohu smířit. n

ONDŘEJ
PECHA

zastupitel za ODS

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZICE

téma měsíce

Na konci ledna skončila v Měst
ské knihovně přímo naproti ma
gistrátu výstava Městem posedlí 
s podtitulem „ilegální umění v le
gálním světě“. Většinu graffiti tu 
tvůrci nastříkali rovnou na zdi 
galerie. Vedle složitě kompono
vaných obrazů bylo zastoupeno 
i tagování a bombing – tedy to, 
co bývá běžně označováno jako 
čmáranice a čehož odmítání ve veřejném 
prostoru je téměř všeobecné. I ti totiž, 
kdo jsou ochotni přiznat graffiti tvorbě 
umělecký názor, a dokonce ti, kdo pře
kousnou, že je tvořeno bez dovolení a na 
cizím majetku, nejsou ochotni přijmout 
tagy, podpisy „byl jsem tu“ na vlastním 
domě, vozidlech městské dopravy nebo 
budovách památkové zóny. Přitom to tu 
přece bylo vždy: Jarek je vůl, Maruška 
miluje Tomáše, Zbyněk ho má malýho… 
jen křídu nahradil sprej. A to je právě 
druhá, stejně důležitá část radosti a vý
znamu graffiti: jeho ilegalita. Umění, kte
ré nepřekračuje povolenou hranici, ano, 
občas i zákona, vyhlášky a dobrého mra
vu, vzniká snad vůbec zbytečně. Mno
zí zůstanou jen u těch podpisů, další se 

ale začnou vyjadřovat promyšle
něji a ti nejlepší visí pak k potě
še všech v galeriích. Společným 
plátnem všech je ale ulice.

Je to právě rok, kdy jsem v Pa
říži ve čtvrti Belleville padnul na 
uličku, asi tak dlouhou jako jsou 
U Božích bojovníků nebo Jež
kova, kde street art pokrýval od 
chodníku po první patro v ně

kolika vrstvách, denně byly přestříkává
ny nejen zdi, ale vchody do domů, okna 
v přízemí a výlohy obchodů, dokonce 
židle kaváren. Proč si to tamní nechali 
líbit? Pařížané. Nebylo to tím, že obra
nu svého majetku vzdali. Pochopili, že 
jim tato výzdoba, pokaždé nová, přilá
kává do ulice stovky lidí a že se vypla
tí ji přijmout. Ulice je dnes plná kaváren 
a obchodů, jejichž nájemci platí vlastní
kům domů tučný nájem a zkrachovali by, 
kdyby je tageři opustili. Veřejný prostor 
je totiž kvalitní tak, jak mnoho je v něm 
různého života. Zkusím takové místo vy
tvořit i na Žižkově. n

MATĚJ STROPNICKÝ
zástupce starostky

Vlastníci domů mohou  
požádat o půjčky…

Pokud nějaké najde, ať již od 
sprejerů nebo způsobené povětr
nostními vlivy, ihned zajistí čiště
ní zdí nebo jejich opravy. Na po
dobné opravy Praha 3 vynakládá 
zhruba 4 miliony korun ročně.

Podobné problémy jako Pra
ha 3 řeší také další pražské měst
ské části. Některé se snaží uleh
čit majitelům domů, jiné sázejí 
na alternativní řešení. Do prv
ní kategorie patří třeba radni
ce Prahy 10, která vloni v září 
nabídla majitelům domů, že na 
vlastní náklady odstraní spre
jové malůvky z jejich fasád a ty 
pak opatří tzv. antigraffitovou 
vrstvou. Na ochranné antinátěry 
spoléhá také radnice Prahy 11, ta 
sice v minulosti nabídla spreje
rům k pomalování volné plochy 
na území městské části, s velkým 
zájmem se však tento postup 
nesetkal.

dokončení ze str. 1  

Přispívá graffiti ke zkvalitnění veřejného městského prostoru?

Přesně opačné zkušenosti mají 
oproti tomu na Praze 4. V roce 
2011 městská část vyhradila první 
místo pro tvorbu legálních gra
ffiti, tzv. graffiti wall, a protože 
se koncept osvědčil, zpřístupnila 
loni na podzim další čtyři nové 
plochy. 

Kromě míst ležících mimo 
centrum se navíc radnice roz
hodla zakomponovat street art 
také přímo do ulic městské čás
ti, konkrétně do až donedávna 
zanedbaného podchodu na Bu
dějovické, kde vznikl panora
matický obraz Pražského hradu 
a dalších památek. „V tomto pří-
padě věřím, že sprejeři budou ctít 
autorské dílo a nebudou dokončený 
obraz přemalovávat a poškozovat, 
protože jinak se uznání od obyvatel 
nikdy nedočkají,“ uvedla již dříve 
zastupitelka Prahy 4 a garant
ka projektu „Praha 4 pro legální 
graffiti“ Lucie Michková. n

-sak, mpa-

Není graffiti jako „graffiti“ O tom, že graffiti může veřejný městský prostor nejen poškozo
vat, ale také výrazně kultivovat, se mohou na vlastní oči přesvědčit obyvatelé Prahy 3. Od loňského října 
je totiž v ulici Pod Vítkovem k vidění velkoformátová malba Franze Kafky, kterou tu na jednom z domů 
vytvořil v rámci výstavního projektu Městem posedlí španělský writer známý pod zkratkou ECIF. n

Jsem milovníkem výtvarného 
umění, zejména „klasiky“, ale 
nenechám si ujít ani modernu, 
ani současné trendy; je dobré mít 
přehled. Zda se mi líbí, není pod
statné, respektuji tvůrce a jejich 
styly, ostatně platí, že každý ob
raz si získá svého obdivovatele.

Vyrůstala jsem v době, kdy se 
občas někde na domě, na vra
tech nebo na sloupu, případně na asfal
tovém chodníku, objevil nápis křídou. 
Spolužák Bláha dostal poznámku za to, 
když napsal vyznání lásky Papouškové 
z béčka na stěnu domu, který míjela kaž
dý den cestou do školy. Bláha pak musel 
smýt nejen nápis na domě, ale navíc měl 
dva týdny službu na tabuli. Sotva jsem 
dnes ráno vytáhla roletu, všimla jsem si 
posprejované fasády protějšího domu. 
Stříbrná a černá vypadala na béžovém 
podkladu dost hrůzně. Hned u vedlejší
ho činžáku byly otřesné patlanice na ga
rážových vratech.

Nedávno jsme nechali opravit fasádu 
na našem secesním domě na rozhraní Žiž
kova a Vinohrad. Je to památkově chrá
něný objekt od věhlasného architekta 

Fanty. Lešení, zábor chodníku, 
oprava fasády, nové štuky, dlou
hé týdny náročné práce – vše 
pak završila několikasettisícová 
faktura. Zanedlouho šli kolem 
nějací výrostci, kteří nám zniči
li fasádu několika nesmyslnými 
příšernými klikyháky. Chtělo se 
mi brečet. Graffiti na obytných 
domech nejsou projevem umělce, 

ale vandala, ničícího cizí majetek. Výtvo
ry mají daleko k současnému uznávané
mu umění, kterým graffiti bezpochyby 
je už desítky let. Patří k životnímu stylu 
určitých skupin a zdokonalováním tech
niky vyjadřování tvůrců je dnes street ar
tem. Proto nemám nic proti tomu, když 
zdobí rozsáhlé betonové plochy na pe
riferiích, v podchodech nebo na nevyu
žívaných industriálních stavbách, které 
působí neutěšeně a smutně. Kvalitní gra
ffiti je oživí. Ovšem na obytných domech 
a v ulicích měst, tam nemají co dělat, 
s výjimkou ploch pro to vyhrazených, 
kde mají sprejeři dostatek místa pro své 
umělecké i „umělecké“ vyžití. n

EVA ADAMOVÁ
spolumajitelka domu

ANO NE
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Praha 3 přibližuje kulturní rozmanitost
„Poznáním k vzájemné toleranci“ byl název emergentního projektu cíleného na integraci cizinců, který ve 
druhé polovině loňského roku uskutečnila městská část Praha 3. Projekt byl hrazen z prostředků dotace 
Ministerstva vnitra ČR se spoluúčastí třetí městské části.

Na území Prahy 3 je evidováno podle sčí
tání lidí, domů a bytů, které proběhlo 
v roce 2011, celkem 11 511 cizinců, což zna
mená, že zhruba každý sedmý obyvatel 
třetí městské části pochází ze zemí mimo 
Českou republiku.
 „Počet cizinců se do bu-
doucna bude pravděpo-
dobně zvyšovat,“ uvádí 
zástupkyně starostky 
pro sociální oblast 
Mir oslava Oubrechto
vá a doplňuje: „Tento 
trend je potřeba akcep-
tovat. Spolu s ekonomic-
kou vyspělostí země jde 
také migrace často mo-
tivovaná ekonomický-
mi důvody, které vedou 
lidi z chudších oblastí 
světa k životu v pro ně 
výhodnějším prostředí. 
Důležité je tyto nově pří-
chozí co nejvíce začlenit 
do většinové společnos-
ti, aby se stali její pl-
nohodnotnou součástí. 
Právě aktivity realizo-
vané na lokální úrovni 
obce nebo městské části 
představují vhodný do-
plněk k integračnímu 
úsilí státu a krajů, tedy 
v našem případě hlavního města Prahy. Důle-
žitá je i role neziskových organizací působících 
v dané oblasti.“ 

Hlavní problémy při integraci cizinců 
představuje nedostatečná jazyková vyba
venost, malá znalost kulturního a spole
čenského prostředí, ale také schopnost 
většinové společnosti přijmout a pocho
pit osoby pocházející z odlišného prostře
dí. Právě na tyto výzvy reagovaly jednot
livé aktivity projektu.

Po celou dobu jeho realizace probíha
ly bezplatné kurzy českého jazyka a čes
kých reálií, do nichž nastoupilo celkem 75 
cizinců, z nichž 25 kurz úspěšně dokon
čilo a získalo doklad o jeho absolvování. 

Kurzy se konaly dva
krát týdně ve dvou 
úrovních – začáteční
ci a pokročilí – v pro
storech občanského 
sdru žení RMosty 
a základní školy na 
náměstí Jiřího z Podě
brad. Účastníci kurzů 
byli s výukou spoko
jeni. Na otázku, zda 
se jim kurz líbil a zda 
jim v něčem pomohl, 
odpovídali po jeho 
skončení v dotazníku: 
„Kurz byl prostě super 
a pomohl mi hodně ro-
zumět.“ „Líbil se mi, byl 
dostatečně zaměřen na 
výuku gramatiky a také 
na témata, která jsou 
důležitá.“ nebo „Kurz 
byl moc hezký a pomo-
hl mi v tom, že mluvit 
a poslouchat česky už 
pro mě není stresující.“ 
Výuku zajišťovalo ob
čanské sdružení Cent

rum pro integraci cizinců sídlící v Praze 3. 
„Vzhledem k obrovskému zájmu o kurzy češ-

tiny i po jejich skončení bychom rádi ve výuce 
pokračovali i v příštím roce,“ uvedla ke kur
zům koordinátorka projektu a poradkyně 
pro národnostní menšiny a cizince v Pra
ze 3 Ivana Součková. 

Mezi další aktivity projektu patřil kul
turně společenský den „Poznejme se, sou
sedé“, který se uskutečnil v září v parku 
Parukářka a byl zaměřený na seznámení 

veřejnosti s různými kulturními zvyklost
mi nejpočetněji zastoupených cizinců 
v Praze 3. Pro děti bylo připraveno ma
lování na obličej, žonglování, kreslení, 
balónková dílna a soutěžní vědomost
ní kvíz s informacemi o zvycích, kuchy
ni a kultuře migrantů z Ukrajiny, Vietna
mu a Ruska. Kulturní program obstarala 
ukrajinská kapela Ignis, vietnamská zpě
vačka DOTHI PHONG, kejklíř Ovis 
Yokulatores, dětská rapová skupina UG 
Crew a kapela Benga Show. Zajímavosti 
o vietnamské kultuře a kuchyni prozradil 
předseda občanského sdružení Klub Ha
noi Jiří Kocourek. O ukrajinské kuchy
ni, stolování, ale i o neziskové organizaci 
Ukrajinská iniciativa v ČR pohovořil člen 
kapely Ignis Bohdan Rajčinec. Spektrum 
smyslových vjemů doplnila nabídka jídel 
tradiční ukrajinské, vietnamské a ruské 
kuchyně.

Další část projektu se zaměřovala na 
děti a žáky z mateřských a základních škol 
Prahy 3 a jejich učitele. Patnáct učitelů se 

zúčastnilo workshopů inkluzivní výuky 
pro pedagogy, které zajišťovali pracovníci 
občanského sdružení META – Sdružení 
pro příležitosti mladých migrantů. Setká
vání s časovou dotací 18 hodin probíha
la vždy jednou týdně tři hodiny a učitelé 
se v nich mohli podělit o své zkušenos
ti a znalosti a dozvědět se praktické rady 
a informace pro usnadnění začleňování 
žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Jednotlivá doporučení a nové postupy 
si poté mohli vyzkoušet v praxi a na dal
ším setkání následně rozebrat, jak se jim 
jejich realizace dařila. Stěžejními tématy 
byla příprava na příchod žáka cizince, po
stup při přijetí, zařazení do ročníku, za
jištění výuky českého jazyka jako cizího 
jazyka, tvorba individuálních plánů, po
stup při začleňování do školního prostře
dí, využití asistenta pedagoga, tvorba pra
covních listů, zásady komunikace s cizinci 
(rodiči žáka cizince). Vzhledem k odliš
ným věkovým skupinám, se kterými pe
dagogové pracují, probíhaly workshopy 
pro učitele mateřských a základních škol 
odděleně.

Pro žáky devíti základních a třinácti 
mateřských škol Prahy 3 pak byly určeny 
semináře zaměřené na výchovu k toleran
ci vůči kulturní a společenské rozmanitos
ti a proti xenofobii a rasismu. Náplní se
minářů bylo utváření pozitivních postojů 
a názorů dětí různých věkových katego
rií. Hlavními tématy byly otázka identi
ty, vlastní já jako součást společnosti, roz
manitost společnosti a okolí, předsudky, 
stereotypy nebo diskriminace. Semináře, 
v podobě her nebo diskuzí v celkovém 
rozsahu 180 hodin zajišťovala obecně 
prospěšná společnost Člověk v tísni, kte
rá připravila tři varianty výuky pro různé 
věkové kategorie – předškolní děti a žáci 
prvního a druhého stupně základních 
škol.

„Projekt vnímáme především jako preven-
tivní opatření před vznikem třecích ploch mezi 
většinovou společností a cizinci. Městská část 
Praha 3 se snaží napomoci vytvoření vhod-
ných podmínek pro bezproblémové soužití ob-
čanů ČR a migrantů, kteří se v České republice, 
respektive v naší městské části rozhodli dlou-
hodoběji usadit. Z tohoto hlediska považuje-
me projekt za přínosný a v následujících letech 
na něj chceme navazovat,“ doplnila Ivana 
Součková. n

-mot-

Pro cizince ohrožené sociálním vylouče
ním kvůli neznalosti jazyka, zákonů, práv 
a povinností v různých oblastech života 
existuje v Praze mnoho organizací, kte
ré se zabývají pomocí při jejich snazším 
začlenění do společnosti. S řadou z nich 
Praha 3 na projektu spolupracovala. 

Vybrané organizace 
nabízející služby pro cizince:

• META, o.s. – sdružení pro příležitosti 
mladých migrantů, Ječná 546/17, 
Praha 2, www.metaos.cz, 
tel.: 222 521 446

• Organizace pro pomoc uprchlíkům, 
Kovářská 939/4, www.opu.cz, Praha 9, 
tel.: 284 683 545, 284 683 714

Nabízené služby: právní poradenství, 
sociální poradenství a integrace, vzdě
lávací aktivity

• Centrum pro integraci cizinců, o. s., 
Kubelíkova 55/827, Praha 3, 
tel.: 222 360 452, www.cicpraha.org

• Integrační centrum Praha,  
Žitná 1574/51, Praha 1, 
tel.: 252 543 846, www.icpraha.com

• Poradna pro integraci, o. s.,  
Senovážná 995/2, Praha 1, 
tel.: 224 216 758, www.ppi.cz

• Sdružení pro integraci a migraci, 
Senovážná 995/2, Praha 1, 
tel.: 224 224 379, www.migrace.com

• Evropská kontaktní skupina,  
Dejvická 267/28, 160 00 Praha 6, 
www.ekscr.cz, tel.: 222 211 799

Kurzy češtiny pro cizince probíhaly také v učebnách ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad

Seznámit se s různými kulturami bylo možné 
v září na Parukářce
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Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2866/17a
tel.: 271 771 025–26, 

606 611 920
www.ulita.cz

5. út 17.00–19.00 Tvoříme z or
ganzy – Dílna na výrobu 
šperků a květů z organzy. 
Na akci je nutné se pře
dem přihlásit. Věk účast
níků: 10–99 let. Cena: 
120 Kč/osoba.

10. ne 14.00 – 17.00 Masopust 
v Ulitě – Tentokrát o žiž
kovských strašidlech. 
Věříte na strašidla? 
A bojíte se jich? Jen si 
je užijte! Věk účastníků: 
rodiny s dětmi. Cena: 
vstup volný.

22. pá 17.00–19.00 Mozaika 
– Vytvoříme dekor na 
talíř technikou mozaiky 
z ručně glazovaných 
keramických dlaždic. Na 
akci je nutné se předem 
přihlásit. Věk účastníků: 
10–99 let. Cena: 
100 Kč/osoba. 

2. 3. so 13.00–18.00 
Fotoworkshop – Trocha 
teorie a fotografování pod 
individuálním dohledem 
profesionálního fotogra
fa. Na akci je nutné se 
předem přihlásit. Věk 
účastníků: 12–99 let. 
Cena: 250 Kč/osoba.

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. Věk účastníků: 
6–15 let. Cena: 3600 Kč.

11. –15. 2. 9.00–16.00 Povolaní 
v povolání – příměstský 
tábor pro děti. 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 
do 19 hodin, a to i ve většině 
svátků a prázdnin. Nabízíme zá
bavu (PC, fotbálek, hřiště), pod
poru a pomoc (pokud máš ně
jaké problémy nebo něco řešíš) 
a také pohodu.Vstup zdarma, kaž
dý 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

19. út 16.00–19.00 Dětský kar
neval – tentokrát v duchu 
žižkovském. Nechte se 
vtáhnout do her, kte
ré patřily odjakživa do 
žižkovských ulic, těšit se 
můžete také na „pavlačo
vou“ pohádku, karnevalo
vý rej v maskách, tombo
lu a další. Věk účastníků: 

rodiče s dětmi 2–8 let. 
Cena: 40 Kč/osoba.

24. ne 16.00–17.00 Poznává
me Žižkov s babičkou 
– nedělní program pro 
celou rodinu. Navštíví
me Žižkovskou televizní 
věž, kde si něco povíme 
o pražských věžích, ně
jakou si vyrobíme a malé 
účastníky čeká odměna. 
Rezervace předem v RK 
Ulitka. Věk účastníků: 
rodiče s dětmi 2–6 let. 
Cena: 100 Kč/rodina za 
program + vstup na TV 
věž (120 Kč/dosp. a děti 
zdarma).

26. út 16.00–18.00 Kouzlení 
s ovčím rounem – díl
na pro rodiče s dětmi: 
seznámení se s ovčím 
rounem, povíme si zábav
nou formou, jak se ovčí 
rouno zpracovává a děti 
si uplstí kuličky s pře
kvapením nebo voňavá 
plstěná mýdla. Rezervace 
předem v RK Ulitka. Věk 
účastníků: rodiče s dětmi 
2–6 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 0–8 let najdete 
na www.rcpalecek.cz.

Registrace stále probíhají na 
www.rcpalecek.webooker.eu.

Novinka – Valašské tance
čt 18.00–19.00, pro děti 5–8 let.

PALEČKOVA RODINNÁ LINKA 
775 103 993, po–čt 9.00–14.00
nabízí pomoc při orientaci v slo
žitých životních situacích a po
máhá nalézt cesty k jejich řeše
ní; informace z oblasti sociálního 
zabezpečení, kontakty na orga
nizace pracující s rodinou v Pra
ze 3.

Sociálněprávní poradenství 
zdarma každý čtvrtek 17.00– 
18.00 v RC Paleček, poskytu
je odborné poradenství při roz
vodu manželství, pomůže orien
tovat se v problematice svěření 
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.nova-trojka.cz

6., 20. a 27. st 19.00–21.30 
Výroba šperků a drá
tování – Plstěná brož 
s korálky, Korálky na 
vlasci, Drátovaná rybička. 

Rezervace nutná, Jolana 
tel.: 603 416 724. Cena: 
120 Kč/lekce.

11.–15. po–pá vždy 7.30–16.30 
Jarní příměstský tá
bor aneb Robinsonem 
v Nové Trojce – Celoden
ní zábavný program pro 
školáky, kteří o jarních 
prázdninách zůstanou 
doma. Hry, výtvarné 
dílny, exkurze a výlety, 
za příznivého počasí 
zimní radovánky. Strava 
v bio kvalitě a pitný režim 
v ceně. Přednost mají 
děti přihlášené na celý 
týden. 

24. ne 10.00 a 14.00 Malý 
Masopust aneb Muži 
i chlapci jsou nám inspi
rací – Bohatý karnevalový 
program plný soutěží 
a her pro malé i velké.

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

www.skola-jirak.cz

26. út 16.00 Výtvarná dílna 
– bambulkové zvířátko 
(100 Kč).

2. března 6.15–19.00 Jednoden
ní lyžařský zájezd pro děti 
i dospělé (220 Kč).

Pilates s hlídáním dětí i bez – 
každé po 17.00 ZŠ Chva
lova a každá st 10.20 ZŠ 
nám. J. z Poděbrad.

Poradenství v Nové Trojce pomáhá lidem v nesnázích

Pokud se ocitnete ve složité ži
votní situaci, nebo jen tápete 
a potřebujete radu kvalifikova
nější než je rada od kamaráda či 
babičky, je na koho se obrátit. 
Stačí jen vědět, kam. Poraden
ství je odborná a specializova
ná činnost zaměřená na pomoc 
lidem v nesnázích krátkodobé
ho i dlouhodobého charakteru. 
Jde o konkrétní účinné návody 

a řešení, poskytované konkrétní
mu člověku, konkrétním odbor
níkem, často za velmi malý po
platek či zdarma.

V Rodinném a kulturním cen
tru Nová Trojka nabízíme po
radenství již více než rok. Pro
bíhá v bezpečném a přátelském 
prostředí, v místě, kam můžete 
běžně chodit na různé zájmové 
i vzdělávací programy pro děti 

i dospělé. Poradny probíhají in
dividuálně, vedeny jsou na slo
vo vzatými odborníky s praxí 
v oboru, jejichž medailony mů
žete najít na webových stránkách 
Nové Trojky. Cena jednotlivé po
radny je symbolických 50 Kč.

Poradenství v Nové Trojce nabí-
zíme v těchto oblastech:
• Sociálněprávní ochrana dětí 

– jak postupovat při rozvodu, 
jednání o svěření dětí do péče, 
výživném, jak komunikovat se 
státními orgány.
• Péče o nejmenší děti – pora

denství v oblasti správného fyzio
logického vývoje v raných fázích 
věku dítěte, laktační poradna, 
poradna nošení dětí v šátku. 
• Daňové a sociální poraden-

ství – jak se vyznat v pracovně
právních předpisech i v nárocích 
a povinnostech před, při a po 
mateřské dovolené, jak se orien
tovat v systému dávek státní so
ciální podpory a pomoci v hmot
né nouzi.

• Rodinné a občanské právo 
– řešení právních otázek spoje
ných se vztahy mezi manželi, ro
diči a dětmi, příbuznými a při 
náhradní rodinné péči, právní 
rady v oblasti práva občanského.
• Speciální pedagogika a eto-

pedie – praktické rady a doporu
čení při řešení poruch a problé
mů s chováním a učením u dětí 
od jednoho roku do puberty.
• Osobnostní rozvoj – jak žít 

v souladu sám se sebou i s ostat
ními, jak řešit pochybnosti a ne
jistoty v osobním, rodinném či 
pracovním životě. 
• Výživové poradenství – řeše

ní problémů s váhou či stravová
ním obecně, u dětí i dospělých.

Jednotlivé poradny probíha
jí každý měsíc podle aktuálního 
programu na www.nova-trojka.cz. 
 Můžete se předem objednat 
nebo v daných termínech přijít 
rovnou bez objednání (v tomto 
případě je nutno počítat s čeka
cí dobou). V případě potřeby lze 
využít i internetové poradny. 

V únoru můžete v Nové Troj-
ce využít tyto poradny:
• St 6. 2. 12.00–13.00 Výži

vová poradna pro děti i rodiče 
s nutriční terapeutkou Kornélií 
Holou, Dis.
• Pá 8. 2. 9.30–11.30 Kojení, 

péče o miminko, nošení v šátku 
s Marikou Pithartovou.
• Út 19. 2. 6.00–17.30 Jak na po

ruchy učení a chování s Mgr. Ja
nou Češkovou.
• St 20. 2. 10.00–12.00 Daně, 

pracovněprávní předpisy, dáv
ky státní sociální podpory s Ing. 
Ludmilou Hájkovou.
• Pá 22. 2. 9.30–11.30 Psycho

motorický vývoj dětí s Lenkou 
Plhákovou, Dis.
• St 27. 2. 18.30–19.30 Sociál

něprávní poradna s Mgr. Leou 
Tesařovou.

Rezervace a případné dal
ší informace získáte na adrese: 
jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz, 
nebo na tel.: 603 416 724. n

Hana Hemerková,
Nová Trojka

V poradně Nové Trojky pracují kvalifikovaní odborníci
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Žižkovské strašidelno 
vypukne i v Ulitě
Ani v areálu Ulity Na Balkáně nebu
de v neděli 10. února nouze o strašidelný 
program pro děti. Zábavné odpoledne se 
spoustou her a dílen bude tematicky na
vazovat na knížku Žižkovské strašidelno od 
Pavla Vrány. 
Masopust v Ulitě vypukne již 
v neděli ve 14 hodin, kdy děti 
čeká hned příjemný úkol vysvo
bodit strašidla z jejich prokletí.

Na jednotlivých stanovištích 
budou strašit např. „Pořádku
milovný Emil“, který bude chtít 
od soutěžících, aby během 20 
sekund posbírali „šílený“ nepo
řádek na zemi a vytřídili ho co 
nejrychleji do správných košů, 
„Chlap v base“ by uvítal po
moc s rozpoznáváním hudeb
ních nástrojů po zvuku, „Vystře
lený oko“ bude prosit, aby mu 
někdo ze zúčastněných pomohl 
nalézt jeho ztracené umělé oko 
v hromadě míčků. A další – „Str
čprstskrzkrk“, „Zlý tramvaják“, 
„Filmový pán“ nebo „Sprostý 

vetešník“ – nezůstanou ve svých 
prosbách o vysvobození urči
tě pozadu. Každé dítě bude mít 
možnost vymyslet si i vlastní 
strašidlo – k dispozici bude hro
mada materiálu a líčení, ze které
ho si každý pod dozorem lektora 
může vyrobit masku, kterou po
užije během hrůzostrašného prů
vodu do Aera, v němž se od 17 
hodin koná slet strašidel. 

V prostorách kina čekají na 
všechny kromě zaslouženéh ob
čerstvení i další kvízy a úkoly, 
rekapitulují se dílny a příběhy, 
pro účastníky a výherce je při
pravena odměna v podobě pexe
sa a knížky Žižkovské strašidelno. 
Akci zakončí promítání tematic
kého filmu. n

Tradiční Žižkovský masopust slaví své dvacáté narozeniny
Jubilejní kulaté výročí se ponese v duchu originálních masek, tentokráte i v podobě žižkovských strašidel, 
zabíjačkových pochoutek, chystá se překonání českého rekordu o největší huspeninu. Celou akci zakončí 
koncert Sto zvířat v parku před stadionem Viktorky. 
„Jsme si vědomi, že termín masopus-
tu je letos shodný s jarními prázdni-
nami. Ne každá rodina však odjíž-
dí mimo Prahu, proto jsme v rámci 
masopustu připravili bohatý několi-
kadenní program pro děti i dospělé,“ 
vysvětlila starostka Vladislava 
Hujová.

Masopust zahájí v sobotu 
9. února od 14 hodin v Paláci 
Akropolis maškarním odpoled
nem pro nejmenší Petr Stolař se 
svým Divadlem v Pytli. Na  děti 
čeká odpoledne plné her a tance 
i s  masopustním občerstvením 
zdarma. Na tuto akci organizáto
ři doporučují v předstihu zakou
pit vstupenku se symbolickým 
vstupným dvacet korun v po
kladně zdejší kavárny. Kapacita 
sálu v Akropoli totiž nestačí pro 
všechny zájemce.

V neděli 10. února od 12 ho
din zahájí starostka Vladislava 
Hujová zabijačkové hody v kul
tovní hospodě U vystřelenýho 
oka v ulici U Božích bojovníků. 
Až do večera zde bude možné 
ochutnat masopustní menu za 40 
korun, k tanci i poslechu zahra
je dechový orchestr Žižkovanka.

Nedělní masopustní program 
pro děti od 14 hodin je připraven 
v domě dětí a mládeže Ulita Na 
Balkáně. Celé odpoledne budou 
soutěžit a vyrábět masky inspi
rované knížkou Žižkovské straši-
delno. V podvečer se pak vydají 
průvodem až do kina Aero, kde 

dostanou občerstvení a podívají 
se na animovanou pohádku.

Den před Popeleční středou 
– v úterý 12. února – vypukne 
pravý karnevalový rej. Masopust 
letos opět ozdobí jediný čes
ký masopustní soubor, který se 
může pochlubit zápisem do kni
hy nemovitého kulturního dědic
tví UNESCO – soubor Studnice. 
Do průvodu se těší i žižkovský 
dorost, studenti Střední umělec
koprůmyslové školy ze Žižkova 
náměstí přinesou tradiční obří 
masky, v průvodu nebudou chy
bět kejklíři, hasiči v historických 
uniformách ani flašinetáři.

Od 16 hodin začne srocování 
masek na náměstí Jiřího z Podě
brad, k poslechu zahraje Žižkov
ská smršť a  bubeníci z Tam Tam 
Batucada. Masopustní průvod 
vyrazí do ulic úderem sedmnác
té hodiny, v jeho průběhu budou 
rozdávány zabijačkové pochout
ky. Oproti loňskému ročníku 
bude trasa ukončena v dolní čás
ti Žižkova. „Uvědomili jsme si, že 
v dolní části Žižkova se nekoná to-
lik akcí, a rádi bychom tak zapojili 
i další obyvatele třetí městské části do 
našich tradičních programů,“ odů
vodnila změny starostka Vladi
slava Hujová. 

První větší zastávka bude 
v Mahlerových sadech u Žižkov
ské věže, kde budou rozdávány 
koláče a bude zde pokračovat 
kulturní program. Poté průvod 

projde Kubelíkovou a Lupáčo
vou ulicí a dorazí k žižkovské 
radnici na Havlíčkově náměstí. 
Tady bude druhá větší zastávka, 
při které starostka předá průvo
du symbolický klíč od Žižkova. 

Odtud vyrazí účastníci ulicí Štít
ného a Husineckou až do par
ku před Viktorkou, kde budou 
svědky pokusu o zápis do České 
knihy rekordů; tentokrát půjde 
o největší huspeninu. Výsledek 

pokusu budou moci diváci nejen 
zhlédnout, ale i sníst. Masopust
ní finále bude patřit kapele Sto 
zvířat, s jejímž frontmanem při
nášíme rozhovor na str. 10. n

Plánovaná trasa masopustního průvodu

O masky do masopustního průvodu se postarali studenti Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí

-pú, ham-

-ham-
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Kapela Sto zvířat zahraje na jubilejním masopustu
Sto zvířat už přes dvacet let pumpují do žil svým divákům živelné ska, které dohromady s hlubokomyslnými 
texty určitě roztančí nejedno strašidlo Žižkovského masopustu. Hlavní principál souboru Honza Kalina, je
hož domovem je nyní hospoda U vystřelenýho oka, slibuje nevšední podívanou. 
„Máme tašku plnou kravin, kde je 
spousta žertovných masek a převle-
ků,“ sděluje mi hned na úvod 
perkusista a lídr celé formace 
a s jistou obavou v hlase pokra
čuje: „Spíš jsem zvědavej, jak v té 
kose budou ladit dechaři.“ Sto zví
řat patří k vyhledávaným festi
valovým senzacím kvůli svým 
svižným rytmům a šťavnatým 
rýmům. Netřeba zbytečně dodá
vat, že v případě vystoupení na 
jubilejním 20. ročníku Žižkov
ského masopustu nás čeká, jak 
jinak, divoký skamejdan.

Jak se bydlí nad hospodou U vy-
střelenýho oka?
Dobře, nemůžu si stěžovat. Žiju 
pod půdou nahoře. Když tady 
hra je Garáž, překvapuje mě, že 
tu basu slyším jen zlehounka. 
A výhled na Hradčany je super. 
Akorát šplhat do pátého patra 
bez výtahu je teď obtížný, když 
jsem po operaci žil a mám rozře
zaný hnáty.

Sto zvířat je kapela spjatá spíše 
s letními festivaly. Jak často vy-
stupujete venku v zimě?
Na Žižkovském masopustu jsme 

už jednou vystupovali, ale to se 
konalo v Paláci Akropolis. Málo
kdy takhle v zimním počasí hra
jeme. Dechaři totiž hodně trpí 
a ukazujou nám, jak jim nástroje 
přimrzávají k bradě. Doufám, že 
tam budou někde nějaké teplo
mety. Ale jinak se během koncer
tu spíš potíme.

Splníte pověst kapely, která 
odehraje co nejvíc písniček 
v jednom koncertním zápřahu?
Tak tomu bylo na minulém Sáza
vafestu, kde jsme si připomněli 
tímto kouskem mnoho starých 
písniček. Ale aby se povedlo 
– odehrát 100 skladeb během 
jedno zápřahu–, museli jsme ně
které písničky zkracovat. Chyba 
byla, že jsem to slíbil po desátým 
pivu. Teď od nás ale nečekejte 
žádné sportovní výkony.

Není tomu tak dávno, co jste 
vyprodali Incheba arenu. Jak 
si takový úspěch – udržet se po 
20 let na špici hudebního show-
byznysu – vysvětluješ?
Je teda fakt, že třeba já se tomu 
věnuju strašně moc. Obětoval 
jsem tomu svůj osobní život, 

dvakrát jsem se rozved. Že vy
prodáme Incheba arénu, tomu 
jsem ani nemohl uvěřit. Možná 
je to i tím, že na rozdíl od jiných 

kapel neděláme žádné pauzy, ale 
jedeme po celej rok. My jsme 
kapela, co pořád zůstala v tom 
klubu a baví nás to. A je to i sply

nutím jednoduché infantilní mu
ziky, kterou píšu já, a složitějších 
textů Tomáše Belka. n

POMŮCKA:
ABEL, APA-
DA, KAAMA,
SCAPE,
TOMSK

ANGLICKY
„ÚTĚK�

1. DÍL
TAJENKY

MOJE JÁ

ZNAČKA
HEKTARU

OBYVATELÉ
PŘEDNÍ ASIE

ČÁSTI
HLAV

OBYVATEL
SEVERSKÉ
ZEMĚ

ZNAČKA
ABVOLTU

MINULÍ

OTRHAT

3. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
MLÁDKA

ZASAHOVAT
PLAMENEM
(řidčeji)

TRINITRO-
TOLUEN
PYŠNÍ
BOHATCI
(řídce)

TABÁKOVÝ
KOUŘ

PLATIDLO
V MACAU

MUŽSKÁ
BAROKNÍ
PARUKA
SYMBOL
LÁSKY

ÚČET

SONDA

PRUDKÉ
NAPADENÍ

PŘEDLOŽKA

PERSKÝ
PALÁC

MUŽSKÉ
JMÉNO

PROUŽKY

DRUH
BUVOLCE

MODEL
ZÁKLADNÍ
FYZIKÁLNÍ
JEDNOTKY

JMÉNO
KOBZANOVÉ

PŮLIT
(knižně)

OPAK
VPRAVO

2. DÍL
TAJENKY

ZTRÁCENÍ
SVĚŽESTI

OBALOVAT

CHEMICKÁ
ZNAČKA
LANTHANU

MAJÍCÍ
MANŽELA

ŠACHTY

INICIÁLY
PROZAIKA
TURGENĚVA

MĚSTO
NA SIBIŘI

SAMEC
KRÁVY

POLSKÉ
MĚSTO

PADAVÝ
VÍTR

DOPRAVNÍ
LETADLO

4. DÍL
TAJENKY

DLOUHÝM
LEŽENÍM
VYTVOŘIT

PARTNERKA
ADAMA
V RÁJI

ČÁST
PARTITURY

ODBĚRNÍ
POUKÁZKY

SKULP-
TURKA
JMÉNO
NORSKÝCH
KRÁLŮ

ZKRATKA
VAŠÍ

EXCELENCE

POLIBKY

HRY
S MÍČEM

DÍVKA MA-
JÍCÍ HYMEN

SLAMĚNKY

VYPAŘENÉ
PÁRY

VYLAĎOVAT

LŮŽKO

VEDRO

SPOLEČNÁ
EVROPSKÁ
PLATIDLA

OSYCHAT

ŽERTOVNÁ
PLETKA
(řídce)

VOLÁNÍ
SLÁVY

CELNÍ KÓD
NĚMECKA

MÍSTO
(v mužstvu)

OBYVATEL
ARGENTINY

RUDNÁ ŽÍLA
(zastarale)

LEGRACE

VYSOKÁ
ÚZKÁ
STAVBA

ÚČELOVÁ
SPOJKA

TRÁPENÍ

OPOJENĚ

INICIÁLY
BRANKÁŘE
ČECHMÁNKA

PŘEDLOŽKA

JEŽÍŠOVA
MATKA

HUTNICKÉ
PÁNVE
(slangově)

SVANOUT

VYTĚŽIT

ZÁKAZNÍK

ITALSKÉ
AUTO

NEPOCTIVĚ

OKLESTIT

PŮVODCE
NEMOCÍ
ŠVÝCARSKÁ
ÚZEMNÍ
JEDNOTKA

CHEMICKÁ
ZNAČKA
STŘÍBRA

KTERÝM
SMĚREM

SYNTETIC-
KÝ KAUČUK

POKOUTNÍ
PŘEKUPNÍK

ZNAČKA
NEONU

NĚMECKY
„BABIČKA�

STŘEŠNÍ
ŽLABY

NEMOC
KLOUBŮ

PENĚŽNÍ
POUKÁZKA

LÁTKA
K OVINUTÍ
CHODIDLA

ZKR. IMUNO-
GLOBULINU

PRÁZDNÉ
MÍSTO

TĚŽKÝ
KOŽENÝ
PLNÝ MÍČ

RADIKÁL
KYSELINY
OCTOVÉ

OHROŽENÍ
DÁMY

GABRIEL

LAUB

Vyluštění tajenky (aforismus esejisty G. Lauba) zasílejte do 15. 2. na adresu redakce: Havlíčkovo nám. 11, Praha 3 nebo emailem na: rn@praha3.cz (s předmětem křížovka).  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knižních cen.

MARTIN HOŠNA
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Životní jubileum haškologa Antonína Kachlíka
Dožít se devadesáti let, to si zasluhuje samo o sobě úctu a respekt. A když takové výročí slaví známý a uzná
vaný režisér Antonín Kachlík, který je pravým obyvatelem Prahy 3, netřeba váhat nad tím, kdo se tentokráte 
objeví na stránkách Radničních novin.

Za devadesát let lidského života jste pro-
žil prakticky novodobé dějiny našeho 
státu. K čemu se vracíte ve svých vzpo-
mínkách nejčastěji?
V době druhé světové války jsem byl to
tálně nasazený v Německu a prožil jsem 
všechny ty nálety natvrdo. Nakládal jsem 
tuny a desítky mrtvol. To je zážitek na 
celý život.

O tom bude pojednávat i vaše připravo-
vaná knížka s názvem Tenkrát, když hořel 
Ruhrgbiet?
Ano, vydaná bude ale jen v Německu. 
I když kolem nás padaly bomby, naše 
parta kluků to všechno kupodivu přežila. 
Já říkám, že nevěřím v boha, ale v anděla 
strážného. Každého z nás to ale nadosmr
ti poznamenalo, dva z nás dokonce skon
čili v blázinci. Smysl toho všeho ale spo
čívá v něčem jiném – válka je hlavně kšeft. 
A další zajímavostí je to, že jsme tam jeli 
do nepřátelského prostředí, ale ty nálety 
nás s Němci paradoxně stmelili dohroma
dy, každý z nás tam přišel o nějakého ka
maráda. Zvyknuli jsme si přežít cokoliv.

Jaroslav Hašek, který bydlel na Žižko-
vě, slaví letos také jubileum – v dubnu 
uplyne devadesát let od jeho smrti. Ví se 
o vás, že jste jeho velkým ctitelem.
Hašek je uznávaný ve světě jako náš nej
významnější autor, tady ne. Ve Washin
gtonu je nějaká parta bývalých zbyt

ků legií, která žije z nakradeného zlata 
z Krasnoarmejsku. Ti legionáři ještě do
dnes ovlivňujou náš vojenský historický 
ústav. Haška shazujou, protože opustil 
legie nebo je zradil, což není pravda, pro
tože ve skutečnosti Masaryk dostal od zá
padních spojenců Československo s tím, 
že těch pětapadesát tisíc vycvičených 
legionářů dá k dispozici francouzské ar
mádě, která potáhne do Petrohradu. No 
a Hašek napsal dopis, že dokud se legie 
nevrátí k původní myšlence bránit naši 
zem, vystupuje z armády.

Skutečně je u nás Jaroslav Hašek neu-
znávaný spisovatel?
Obecně převažuje spíš názor, že to byl 
akorát ochlasta. Když seděl v hospodě, 
poslouchal ostatní okolo a přitom psal. 
Kdo dokáže každý den napsat pět strá
nek svého románu? Nemohl být takový 
opilec, jak se říká. Ani jeho známí mu 
nevěřili, až Max Brod prosadil Švejka do 
Německa a teprve pak se proslavil.

Osudy dobrého vojáka Švejka ale přece za-
žily svůj úspěch – dokonce vzniknul na 
motivy díla oblíbený film.
To je skvělý film a o Švejkovi už nikdo nic 
lepšího nenatočí. Jenže mě vždycky zají
mal portrét o Haškovi.

Proč se vám nikdy nepovedlo natočit 
film o Haškovi?

Kvůli němu jsem natočil Dvacátý devátý 
o Klementu Gottwaldovi, protože jsem 
dostal slib, že mi povolí Haška. Ale vede
ní dohodu nedodrželo, chtělo točit pouze 
politické filmy. Už od roku 1973 mám na
psaný scénář k filmu, který dodnes marně 
prosazuju. Není ale o něj zájem. Sháním 
investora, který by film sponzoroval, jen
že mi ho vždycky zamítnou. 

Která místa na Žižkově jsou spjatá s au-
torem Švejka?
Je známo, že bydlel u Žižkováka a bohé
ma Franty Sauera na Olšanském náměs
tí. Pak chodil do hospody U Kamenče, 
která už neexistuje. To ví ale nejlíp jeho 
vnuk Richard Hašek, který jeho pozůsta
lost obhospodařuje. Jsou i pochody po 
stopách Haška, které končí za vodárnou 
na Vinohradech, kde byla další hospoda, 
kterou rád navštěvoval.

“Nevěřím v boha, 
ale v anděla 
strážného.

Pojďme k vašim filmům. Ke kterému 
z vašich snímků máte citově nejblíž?
Určitě snímek O moravské zemi, což jsou 
vlastně dějiny Slovácka se všemi jeho 
kulturními a folklorními zvyky. Kunovi
ce dokonce požádaly UNESCO o to, aby 
snímek vzalo pod svou ochranu, protože 
detailně zachycuje veškeré lidové slavnos
ti po celý rok. Když tam přijedu, tak mě 
všichni oslavujou a jsou na film patřičně 
hrdí. Jenomže tady někteří zideologizo
vaní novináři říkaj, že je to natočené proti 
Jasnému, což je kravina. Ten ukázal, jak 
kulaci byli nahnáni do družstev v 50. le
tech, ale my tam teprve začínáme!

Jasnou spojitost mezi Všichni dobří rodá-
ci a O moravské zemi ale umocňuje fakt, 
že v něm vystupují stejní herci.
Radkovi Brzobohatému bylo od začátku 
jasné, že to je pokračování, proto to vzal. 
Oba jsme se do Blatnice vraceli, protože 
jsme tam měli výborného kamaráda vi
naře. Není pravda, že to je uměle stavě
ný proti Jasnému. Ten film totiž končí, 
že když nedají na zkušeného sedláka, on 
uteče z vesnice a bude sám soukromničit. 
Setká se s funkcionářem, který ho neustá
le pronásledoval a už je taky odrovnanej. 
Ten mu na závěr nabízí, aby s ním odešel 

do Ostravy, ale on odmítne, protože tohle 
je přece jeho krásná země.

To jste nečekal konfrontaci, která z toho 
musela logicky nastat? Navázat na tre-
zorový film v 70. letech?
Já jsem za každý film dostal taky stranic
kou důtku. V tomhle případě za to, že to 
je nářek kulaka nad ztracenou půdou. 
Takže teď jsem vlastně kritizovanej za to, 
že jsem přinesl kritický pohled na dobu. 

Z vašich filmů docela vyčnívá Kouzelní-
kův návrat, kde jste zmínil problemati-
ku odsunu sudetských Němců. 
Mnozí Němci byli do poslední chvíle 
strašný svině – zvlášť ty mladí, naheco
vaní. Na konci války probíhaly lokální 
potyčky – no a tam, kde se Němci cho
vali hrozně, dostali pak za vyučenou. Do 
poslední chvíle sabotovali a vraždili, to se 
dneska nesmí říct. 

Jsou ale i jiné filmy, které vám odborná 
kritika nevytýká. Třeba Já, truchlivý bůh 
na motivy povídky od Milana Kundery. 
Jak probíhala společná spolupráce při 
psaní scénáře? 
S Milanem Kunderou jsme se poznali, 
když dělal přijímačky na FAMU. Sympa
ticky jsme si popovídali a padli si do oka. 
V průběhu Pražského jara v roce 1968 mi 
Milan nabídnul, jestli nechci dělat Truch-
livého boha. Nastěhoval jsem se do jeho br
něnské vily a mezitím, co vedl různá jed
nání, jsme pracovali na scénáři. Dohodli 
jsme se, že původní povídka ze Směšných 
lásek je příliš krátká, a proto musí připsat 
větší dějovou část na postavu Apostolka. 
Něco tedy napsal, já mu to pak opravil, 
aby to vyhovovalo natáčení. Tak se to opa
kovalo až do konečné verze do doby, kdy 
přijely do Brna tanky. Když odjely, dali 
jsme se do natáčení. První týden v lednu 
69 byla premiéra a pak nastal zákaz pro
mítání. Chtěli jsme ještě natočit Zlaté jabl-
ko věčné touhy, ale k tomu už nedošlo.

U českých diváků je dosud oblíbený 
Princ Bajaja. Co říkáte na současnou 
produkci pohádek?
Některé se mi líbí, ale jakmile filmaři na
podobují americké filmy, už to není česká 
pohádka. Když někdo nutí herce přehrá
vat situace, nemám to rád. Mně třeba vy
tkli přílišný realizmus. Až poté, co jsem 
dostal Stříbrného lva v Benátkách, kritika 
zmírnila. n

Antonín Kachlík (nar. 1923)
Má na kontě desítky filmů, z nichž di
váci znají nejspíše pohádku Princ Baja
ja nebo Já, truchlivý bůh, který vzniknul 
dohromady s Milanem Kunderou. Od
borná filmová kritika ho ale nelítostně 
řadí k tvůrcům politicky orientovaných 
a normalizačních filmů. Kromě režie se 
věnuje i vlastní publikační činnosti – vy
dal Nepovedené lásky aneb mé zakáza
né scénáře, aktuálně pracuje na kníž
ce z 2. světové války Tenkrát, když hořel 
Ruhrgebiet.

MARTIN HOŠNA
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Biskucova 31, P3, tel.: 271 771 349

 1. pá 18.00 Argo
 20.30 Nespoutaný Django
 23.30 Frankenweenie: 

Domácí mazlíček
 2. so 15.00 Legendární parta
 17.30 Bídníci
 20.45 Nic nás nerozdělí
 23.15 Samsara (FK)
 3. ne 18.00 Hon (FK) 
 20.30 Atlas mraků
 4. po 18.00 Čtyři slunce
 20.30 Filmjukebox: Kuře 

na švestkách (FK) 
 5. út 18.00 Okresní přebor – 

Poslední zápas Pepika 
Hnátka 

 20.30 Pieta (FK)
 6. st 18.00 Ve stínu
 20.30 Mistr
 7. čt 19.45 NDT Live: Večer 

s Crystal Pite
 8. pá 18.00 Hon (FK)
 20.30 Hitchcock
 23.00 Nic nás nerozdělí
 9. so 15.00 Zvonilka: Tajemství 

křídel
 17.30 Anna Karenina
 20.15 Nespoutaný Django
 23.30 Sunset Blvd. (FK)
10. ne 18.00 O myšce  

a medvědovi
 20.30 Výherce Aero

kraťasu uvádí další sa
mozvané borce filmového 
plátna 

11. po 18.00 Sedm psychopatů
 20.30 Lincoln 
12. út 18.00 Holy Motors (FK)
 20.30 Mistr
13. st 18.00 Nic nás nerozdělí
 20.30 Pieta (FK)
14. čt 18.00 Samsara (FK)
 20.30 Hitchcock
15. pá 19.00 15 let kina Aero: 

Černá kočka, bílý kocour 
& narozeninová party

16. so 15.00 Snížek, bílý kožíšek
 18.45 MET: Live in HD – 

Rigoletto/Giuseppe Verdi
17. ne 17.30 15 let kina Aero: 

předpremiéra filmu 
Terapie láskou

20.00 15 let kina Aero: předpre
miéra filmu Láska všemi 
deseti

18. po 18.00 Vrahem z povolání: 
Utrpení soudce 
Karla Vaše

 20.30 Hon (FK) 
19. út 18.00 Pieta (FK)
 20.30 Aero naslepo
20. st 18.00 Mistr
 20.45 Láska (FK)
21. čt 18.00 Večer VOŠ Václava 

Hollara
22. pá 18.00 Sněhurka: Jiný 

příběh (FK)
 20.30 Hašišbába (FK)
 23.00 Holy Motors (FK)
23. so 15.00 O myšce 

a medvědovi
 18.00 Láska všemi deseti
 20.30 Hitchcock

 23.00 Sedm psychopatů
24. ne 16.00  Filmový festival 

Expediční kamera
25. po 18.00 Argo
 20.30 Nic nás nerozdělí
26. út 18.00 Láska (FK)
 20.30 Lincoln 
27. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 32
28. čt 18.00 Láska všemi deseti
 20.30 Nespoutaný Django

Filmy pro seniory
 5. út 10.00 Co kdybychom žili 

společně?
12. út 10.00 Lincoln
19. út 10.00 Hitchcock
26. út 10.00 Láska všemi deseti

Baby Bio
 6. st 10.00 Sunset Blvd.
13. st 10.00 Hitchcock
20. st 10.00 Pí a jeho život 
27. st 10.00 Láska všemi deseti

Aero dětem 
 3. ne 15.00 Za africkým  

sluncem
10. ne 15.00 O vodě
17. ne 15.00 Masopustní  

rej masek

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, P3

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

 2. so 15.00 M. Ambroš – housle, 
Z. Kloubová Puklická – 
zpěv, Z. Ambrošová – kla
vír (Pocta Mistru Josefu 
Sukovi)

 6. st 19.30 Spirituál kvintet
14. čt 19.30 A. Bárta – varhany, 

J. Janský – housle  
(G. F. Händel, J. S. Bach, 
F. Liszt, A. Dvořák, E. 
Ysaÿe, Ch. M. Widor)

16. so 15.00 P. Přibyl – viola, 
J. Sládeček – violoncello, 
D. Švec – cembalo 
(Skvosty barokní hudby)

19. út 19.30 Slovo a hudba v pro
měnách času (Historie 
a hudba), Memento Mori 
– pocta životu Petra Voka 
z Rožmberka, Theatrum 
Mundi – letopis o třicetile
té válce

20. st 19.30 Epoque quartet 
D. Pokorný – housle, 
V. Klánský – housle, 
V. Kroupa – viola, 
V. Petrášek – violoncello 
(J. Novák, J. Kučera, 
M. Kumžák, P. Hindemith, 
A. Piazzolla)

22. pá 19.30 The Swings
27. st 19.30 P. Nouzovský – 

violoncello, A. Majerová 
– klavír (F. Mendelssohn 
Bartholdy: Písně beze 
slov v úpravě Fr. Grütz
machera)

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod. 
a v přestávkách koncertů

14. 2. – 15. 3. „Dávné znění“, 
P. Hejný – obrazy

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

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

 3. ne 16.00 + 19.00 Vražda 
v salónním coupé

10. ne Cimrman v říši hudby 
12. út Hospoda na mýtince 

(zadáno)
13. st Posel z Liptákova
14. čt Záskok
17. ne 16.00 + 19.00 Dlouhý, 

široký a krátkozraký
19. út Vyšetřování ztráty třídní 

knihy
20. st České nebe
21. čt České nebe
24. ne Němý Bobeš
26. út Dobytí severního pólu 

(zadáno)
27. st Blaník 
28. čt Blaník (zadáno)

Hosté Žižkovského divadla JC
 1. pá R. Jaroš, J. Neuberg, 

M. Noháč, F. Vlček, 
O. Lážnovský a K. Moco
vá: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili
onář (Divadlo Aqualung)

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

 8. pá J. Verne, A. Kisil: Cesta 
kolem světa za 60 dní 
(Divadlo Aqualung)

11. po P. Ryan: Jak jsem vyhrál 
válku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

15. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo A. Dvo
řáka Příbram)

16. so P. Nagy: Nezvěstná 
(3D Company) 

18. po K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky 
(Divadlo Aqualung)

22. pá O. Lážnovský: Pan Hus 
(Divadlo Aqualung)

25. po W. Adler: Válka Roseo
vých (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

Žižkovská štace
Těšínské divadlo Český Těšín
 5. út B. Slade: Každý rok ve 

stejnou dobu
 6. st W. Shakespeare: Zkrocení 

zlé ženy
 7. čt J. Moravčík: Diagnóza

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 7. čt 20.00 Barový mouchy, 
Rohlík 

14. čt Jmenoval se Hubert
21. čt Hynkovy zámky
28. čt Traffic jam

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

* program v produkci Junior Klubu

Výstava ve foyer: 1.–28. 2. 2013 
– Megaton Fashion 
Show 2012

 1. pá 19.30 Music Infinity: BV
DUB + Bruno Sanfilippo

 2. so 19.00 FutureLine: Anto
ines, Meybe, Frontline, 
host: Lanugo*

 4. po 19.00 FutureLine: Square 
One, Touchwood, The 
Contact, host: Jana Lota*

 5. út 19.30 Už jsme doma & Ty 
syčáci*

 6. st 19.00 Čínský nový rok 
s kungfu, tancem a hud
bou

 7. čt 19.00 Megaton Fashion 
Show 2012

 9. so 14.00 Masopust 2013 – 
maškarní odpoledne pro 
děti*

10. ne 20.00 P. Liška, J. Polášek, 
M. Zbrožek: Milostný 
trojúhelník (dVA)

11. po 19.30 O. Children
12. út 19.30 Piano – křest CD 
13. st 19.30 7 pádů H. Dědka 

(dVA)
14. čt 19.30 Bran – křest CD 

Le carnet noir
15. pá 19.30 Zikkurat + Frank 

von Trier
16. so 19.30 Dan Reed Band 

And Special Guests – 
Dan‘s birthday party

17. ne 19.30 Mafiánská opera 
(dVA)

18. po 19.30 Mafiánská opera 
(dVA)

19. út 20.00 Tros Sketos (dVA)

22. pá 19.30 FutureFirstLine: 
Michael Marquez*

23. so 19.30 Bundy Tad + Terror 
Incognita – Výroční 
koncert

25. po 20.00 Skutečná událost – 
premiéra (dVA)

26. út 19.30 Tomáš Kočko & Or
chestr*

27. st 9.00 Tomáš Kočko & Or
chestr – výchovný koncert 
pro školy* + 20.00 – Deep 
Forest

28. čt 20.00 Patrick Wolf acoustic

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

Slevy pro studenty, 
důchodce a zdravotně 
postižené na vybraná 

představení

 1. pá 19.00 Taneční večer; 
20 let s PS Gardes

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

 4. po 20.00 + 5. út 20.00 
L. Vagnerová & Company: 
Jezdci

 7. čt 20.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha?

11. po 9.00 + 11.00 VerTeDance: 
Třiačtyřicet slunce západů

12. út 15.00 + 20.00 Farma 
v jeskyni: Cesta

13. st 20.00 DOT504/L. Vagne
rová: Perfektní den aneb 
Mr Gluteus Maximus

15. pá 20.00 Bratři v triku: 
Plovárna

18. po 11.00 pro školy + 16.00 
pro veřejnost + 19. út 
10.00 PKB/Pražský 
komorní balet /H. Polan
ská Turečková: Kdo je na 
světě nejmocnější

22. pá 18.00 T. Lenerová Hradil
ková: Deadline

24. ne 20.00 M. Čechová/Tante
horse: S/He Is Nancy Joe

25. po 22.00 MAIA/M. Kuttne
rová: LV426, večer bude 
doplněn o promítání 
tanečního filmu (TBC)

27. st 20.00 + 28. čt 18.00 Gran
høj Dance Company: Men 
& Mahler

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

11. 10. 2012 – 5. 5. 2013
 Zapomenuté žižkovské 

pavlače – ve spolupráci 
s Muzeem hl. m. Prahy

Patrick Wolf akusticky
Avantgardní britský písničkář a multiinstrumentalista se 
vrací opět do Paláce Akropolis, kde představí 28. února 
svoje nové album Sundark And Riverlight. Tentokráte se 
ale Patrick Wolf bude prezentovat v úplně jiném světle – 
svoji desetiletou kariéru shrne do akustického provede
ní a předvede intimní show. Britpopový písničkář nezapře 
vliv éterické divy PJ Harvey – jeho skladby jsou protkané 
emocemi, vypravěčským feelingem a melodramatičnos
tí. Na pódiu střídá nevšední nástroje (housle, mandolínu 
nebo ukulele), které kombinuje s inovativní elektronikou 
a s divadelní exhibicí strhává na sebe pozornost. Jako 
jeden z prvních v nelehké situaci hudebního průmyslu 
přišel s nápadem, aby sami fanoušci financovali nahrává
ní desek svých oblíbených interpretů. Patrick Wolf se tak 
řadí svým hudebním projevem i schopností vtáhnout po
sluchače do svého světa, k návratům alternativní scény. n
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Budoucí školáci v Praze 3 se zapisovali do prvních tříd
Ve středu 16. a ve čtvrtek 17. ledna probíhaly na základních školách v Praze 3 zápisy do prvních tříd. Rušno 
bylo i na Základní a mateřské škole Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici.

Při prvních nesmělých krocích na školní 
půdě pomáhaly budoucím prvňáčkům na 
Vlkovce vedle usměvavých paní učitelek 
také děti z vyšších ročníků. I díky nim 
nebylo ve třídách, kde se zápis konal, po 
nějakých větších obavách ani stopy. V do
provodu svých starších spolužáků tak děti 
procházely jednotlivá stanoviště, která 
ověřily jejich znalosti či dovednosti. „Ur-
čují tu například barvy, provádějí jednodu-
ché početní úkony, prověřuje se jejich výslov-
nost, znalost základních písmen abecedy nebo 
schopnost pracovat s psacími potřebami,“ vy
světlila Miloslava Kubová, která na místní 
základce prvňáčky vyučuje. Po absolvová
ní „znalostního kolečka“ pak děti čekala 
odměna v podobě malých dárečků, které 
pro ně vyrobili žáci vyšších ročníků.

Za uvolněnou atmosférou při zápisu 
podle paní učitelky stojí také fakt, že ze 
zhruba 25 nových prvňáčků, kteří 1. září 

usednou do školních lavic, jich velká část 
přichází z mateřské školy, která při míst
ní základní škole funguje. „Spousta dětí ze 
školky k nám dochází ještě před nástupem do 
první třídy. Pořádáme pro ně různé pořady, 
keramické dílničky, mohou docházet do školní 
jídelny, věnuje se jim také naše školní psycho-
ložka, takže místní prostředí dobře znají,“ vy
světlila učitelka Kubová.

Vlkovka ale podle ní vstřícným pro
středím a moderními výukovými metoda
mi láká i rodiče dětí, které místní školku 
nenavštěvují. „My jsme se byli podívat na 
různých školách a bavili jsme se i s ostatními 
rodiči o jejich zkušenostech. Nakonec jsme si 
vybrali tuhle školu. Máme to jednak blízko, ale 
zaujalo nás také, jak se nám tu věnovali a že 
při výuce používají interaktivní tabule,“ po
psala Ivana Dušátková z Prahy 3 důvody, 
kvůli kterým přivedla k zápisu svoji dceru 
Evičku. n

„V oddíle mě toho hodně naučili i pro život,“ tvrdí Jan Michalec, 
oštěpařská naděje SK Jeseniova
Sportovní klub Jeseniova, který působí při základní škole v Jeseniově ulici, je jedním z nejúspěšnějších mlá
dežnických atletických oddílů v Praze, ale výborných výsledků dosahuje i na úrovni celorepublikových závo
dů. Jedním z úspěšných reprezentantů SK Jeseniova je také osmnáctiletý oštěpař Jan Michalec.
Co vás k této disciplíně přivedlo? 
Přišel jsem v deseti letech do sportovní 
třídy základní školy Jeseniova. K tomu 
mě dovedl táta, který se hodně zajímá 
o sporty a všiml si, že rád házím. Zpočát
ku jsem házel krikeťákem a už tehdy si 
trenéři všimli, že mám talent a následně 
jsem přešel k oštěpu. Moje sportovní za
čátky jsou ale spojené se Sokolem – tam 
jsem se věnoval všem možným atletickým 
disciplínám a také gymnastice.

Je gymnastická průprava pro házení 
oštěpem užitečná?
Hodí se pro něj opravdu hodně. Gymnas
tika vás totiž naučí pracovat s tělem a to 
je pro oštěp velmi potřeba. 

Co je na téhle disciplíně nejnáročnější?
Oštěp je technicky velmi náročná disci
plína. Oštěpař musí pořád dokola cvičit 
a opakovat stejné cviky tak, aby je doko
nale zvládnul. Velmi důležitý pro zvlád
nutí disciplíny je i trenér, který musí 
začínajícímu oštěpaři všechno ukázat, 
protože sám se člověk házet nenaučí. 

Máte v klubu svou vrhačskou skupinu, 
nebo trénujete sám?
Máme skupinu – dohromady je nás pět. 
Přešel jsem ke skupině, ve které jsou 
o něco starší atleti než já. V tréninku se 
střídám u dvou trenérů – u pana Hal
bicha trénuji běhy a rychlost a u pana 
Cettla, což byl oštěpař světové třídy, há
zel 80 metrů, se učím zvládnout oštěp.

Jakého sportovního úspěchu si zatím 
ceníte nejvýše?
Podařilo se mi dvakrát stát vícemistrem 
republiky a největším úspěchem pro mě 
je, že jsem se dvakrát dostal do reprezen
tace, a to za starší žáky a poté i za doros
tence. Nyní už přecházím do juniorské 

kategorie. Nejdál jsem oštěpem dohodil 
58,72 m.

Máte nějaké sportovní vzory?
Samozřejmě Honzu Železného.

Zůstanete věrný SK Jeseniova, nebo jste 
uvažoval o přestupu do jiného klubu?
Teď budu věrný Jesenijce. Uvažovalo se 
o tom, že bych přestoupil do Dukly a tré
noval u pana Černého, který například 
vedl Barboru Špotákovou, než přešla 
k Janu Železnému. Ale nakonec z toho 
z různých důvodů sešlo. 

Co vás čeká v nejbližší době?
Nyní se připravuji na novou sezónu a prv

ní závody mě čekají až v březnu. V zimě 
se trénink zaměřuje především na sílu, 
a to se snažím co nejvíce naposilovat – to 
platí hlavně v prosinci. V lednu se již začí
ná hodně běhat a dělat spíše výbušné věci 
– třeba házet medicinbalem.

Když odbočíme od oštěpu – co studu-
jete? A jak zvládáte studium skloubit 
s tréninkem?
Studuji obchodní akademii na Hovorčo
vické. Trénuji každý den kromě víkendu. 
Zvládnout se to dá, jen se prostě člověk 
musí donutit k učení. Po střední škole 
bych se chtěl dostat na FTVS. A co se týče 
atletiky – tak v ní bych chtěl pokračovat 
stoprocentně. V oddíle mě naučili všech

no, co je pro život potřeba – mít silnou 
vůli a chtít něco dokázat. Oštěpu se chci 
věnovat i nadále a dokázat v něm co nej
víc. Vyhrát republiku, startovat na vel
kých mítincích a třeba jednou i na olym
piádě. n

-mot-

Malí prvňáčci si odbyli premiéru před tabulí

Při SK Jeseniova je zřízeno Českým 
atletickým svazem Sportovní středisko, 
jehož součástí jsou sportovní třídy, 
atletický oddíl a atletické přípravky. 
Talentové zkoušky do sportovních tříd 
ZŠ Jeseniova se budou konat 17. 4. od 
15 hodin. Do oddílu atletiky je možné 
se přihlásit kdykoliv. Více informací 
na www.jeseniova.cz.

Oštěpař Jan Michalec má dobře „našlápnuto“ k úspěchům na velkých mítincích

-mpa-



www.praha3.cz14 2 2013

 n Vyklidíme i menší věci, poste
le, skříň, stůl. Tel.: 776 470 601

 n Rekonstrukce bytů, zed-
nické a malířské práce, sádro-
kartony, štukování panelových 
bytů. Levně, kvalitně. Tel.: 736 
699 667

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

 n Hájek zedník živnostník Pro
vádím veškeré zednické, obkla
dačské, malířské, podlahářské 
a bourací práce s odvozem suti. 
Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. 
Prostor. Praha 3, 2 a okolí. Tel.: 
777 670 326 

 n Provádímě zednické, obkla
dačské a malířské práce i s úkli
dem. Tel.: 606 629 491

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

 n !! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, po-
zůstalosti, sklep. Odvoz staré-
ho nábytku k likvidaci. Tel.: 777 
227 840

 n Broušení parket + lak – od 
200Kč/m2. Malování bytů, lakýr-
nické práce. Levně – kvalitně. 
Tel.: 603 422 376

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

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

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, 
garnýže, šití záclon, markýzy, 
čalounění dveří, shrnovací dve
ře, renovace oken, silikon. těs
nění – 30% úspora tepla, malo
vání, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339

 n Vyměním byt 3+1 OV zrekon
struovaný za byt OV před rekon
strukcí. 777 240 248

 n Koupím rodinný dům. Tel.: 
777 344 647

 n Koupím formy na peče
ní, obr. rámy, lidový kroj. Tel.: 
603 410 736

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

 n Přímý zájemce koupí dva 
byty v Praze 2, 3, 8, 10, 11 – 
menší 1–2+1 a větší 3–4+1, plat-
ba hotově, na vystěhování ne-
spěchám. Lze i zadlužený nebo 
před privatizací. Tel.: 775 733 
815

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

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

 n Dámy koupíme různé sbírky 
po manželech. Tel.: 776 470 601

 n Vyklízení půd. bytů, malíři  
zedníci. Tel.: 776 470 601

 n SŤEHOVÁNÍ - VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na 
stěhování bytů, so+ne stejné 
ceny, přistavení vozů + km po 
Praze zdarma. Tel.: 723 809 137 
www.stehovanibytu.cz

 n Pronajmu garáž v ulici Luč-
ní Praha 3, voda, el. proud, topení 
za 2800Kč měsíčně včetně ener
gií. Tel: 608 976 309

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

inzerce

RT-REALITY-Salijevic_RadnicniNoviny_01-2013_67x42.indd   1 21.1.2013   10:37:52

Objednávky plošné inzerce za
sílejte na rn@inzerce.cz. 

Uzávěrka inzerce pro číslo 
3/2013 je 15. 2. 2013. 

VÝMĚNA 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

Bez názvu-1   1 11.12.2012   18:08:35

PRAŽSKÉ PŮDY s.r.o.    
Přemyslovská 8/1135         Praha 3 – Vinohrady
info@pudnibyty.cz         tel.: 602 77 88 99

Chcete opravit ZDARMA 
Váš dům? Nabídněte 
nám jeho PŮDNÍ PROSTOR...                                                                                                                                     
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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.

Stále probíhá zápis do kurzů ja
zykových, počítačových, trénová
ní paměti a pohybových a taneč
ních kurzů. Probíhá také zápis do 
jarních jednodenních výletů.

V únoru bude k dispozici podrob
ný přehled březnového Měsíce 
péče o tělo, během kterého mů
žete navštívit přednášky a bese
dy zdarma. 

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.

Blahopřání seniorům

Všem členům a seniorům, kte
ří oslaví v únoru narozeniny, pře
jeme do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
paní Nigridové, Rebekové, Spě
váčkové a panu Rudolfovi.

Svaz důchodců Praha 3

Svaz diabetiků ČR

19. út vycházka „Petrskou čtvrtí 
do pivovaru“, sraz 13.30 
stanice tram. 9 a 22 Ná
rodní divadlo

22. pá 16.00 zpívání při harmoni
ce, Dům s pečovatelskou 
službou, Roháčova 26

Sdružení 
výtvarníků ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00–18.00 hod.

7. čt 17.00 jednání výboru SV ČR
14. čt 17.00 Novoročenky – ver

nisáž výstavy členů SV ČR
16. čt valná hromada SV ČR

VOŠUP a SUPŠ
Žižkovo nám. 1

27. 2. – 30. 4. výstava „Ota Jane
ček v proměnách“ (1919– 
–1996) ve spolupráci s MČ 
Praha 3, tentokrát bude 
Janečkova tvorba ukázá
na v proměnách různých 
výtvarných disciplín od 
sochařství, malířství přes 
grafiku až po užitné umění

ze života Prahy 3

REBELLION

Rebellion je powermetalový pro
jekt bývalého kytaristy a basky
taristy německé heavymetalové 
skupiny Grave Digger. A Re
bellion je také relativně nový re
staurant v Jeseniově ulici, kde 
sice power metalu moc neuslyší
te (na zdi visí třeba Amy Wine
house nebo Jimi Hendrix), ale 
zato můžete ochutnat umění šéf
kuchaře Dušana Metelky.

Obsluhující personál je mla
dý, příjemný, náležitě proškolený 
a v některých okamžicích skoro 
až nakažlivě usměvavý. Interiér 
je moderní a útulný, zajímavě op
ticky zvětšený velkým zrcadlem, 
možná jen boxy v kuřácké čás
ti jsou trochu příliš úzké, takže 
i velmi vyhublý kuřák se musí na 
koženkovou lavici za stůl v pod
statě vsoukat.

Jídelní lístek v poněkud ob
jemných deskách je překvapivě 
a příjemně stručný. Středobo
dem nabídky jsou steaky z ji
hoamerického hovězího a bur
gery, nicméně najdete i velké 
saláty nebo konfitované kach
ní stehno s kedlubnovým zelím 
jako zástupce české kuchyně. 
Steaky i burgery jsou připravené 
velmi pečlivě a propečeny přes
ně podle přání hosta, u burgerů 
bych ale doporučil zvážit použi
tí nějakého kvalitnějšího a méně 
rozpadavého pečiva. Zábavnější 
než steaky a burgery mi připadá 

denní nabídka čerstvých chlaze
ných ryb a čerstvých domácích 
těstovin prezentovaná pouze na 
papíru mimo standardní menu. 
Pokud máte štěstí, můžete tre
fit třeba parádně upravený steak 
ze žlutoploutvého tuňáka s rý
žovými placičkami nebo doko
nale zprudka upečenou pražmu 
na mandlích, případně úžasné 
vejcem a moukou vonící domá
cí linguine, papardelle, tortellini 
apod. v nejrůznějších variantách.

Výjimečnou pochvalu zaslou
ží vinná karta, zejména pak v ob
lasti moravských bílých vín, kde 

naleznete celkem širokou nabíd
ku krásných lahví z těch nejvy
hlášenějších vinařství typu Mi
roslav Volařík Mikulov, Radomil 
Baloun Velké Bílovice, Stanislav 
Mádl Velké Bílovice, Petr Skou
pil Velké Bílovice nebo Reisten 
Pavlov. Kdo nepije víno, může 
zkusit standardně ošetřenou to
čenou Plzeň 12°, některou z pří
jemných domácích limonád 
(například pomeranč a zázvor) 
nebo kohoutkovou vodu podá
vanou za 20 korun.

Restaurant nabízí i populární 
polední menu v cenách obvykle 

mezi 85 a 105 Kč. Ale rozhod
ně nečekejte žádný smažák, ho
landský řízek ani moravského 
vrabce – v Rebellionu se použí
vají hojně biosuroviny a příjem
ně a zdravě poobědvat můžete 
například jelení plec na tymiá
nu s domácími bramborovými 
plackami, grilované hovězí pla
cičky Bo La Chang s papajou, 
rybí kebab s tzatziki, celozrnné 
spaghetti s krůtím masem a dýní 
nebo třeba zeleninový špíz s po
hankou a kokosovou omáčkou. n

MARTIN KUBÁT

ZA TAJEMSTVÍM ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Švihovského
(1885–1952, dnes Blahníkova)

Již v minulém díle jsme se u Os
tromeče setkali s Břeňkem 
Švihovským ze Skály a Dolan. 
Na rozdíl od většiny husitských 
hejtmanů, kteří byli stavu rytíř
ského, byl stavu panského, po
cházel však ze zchudlé větve 
Švihovských, usazené v Dola
nech na Klatovsku. Jeho otcem 
byl Půta Švihovský (1378–1390), 
bratry pak Půta a Děpolt, který 
se později rovněž přidá k tábori
tům. Břeněk se patrně již záhy 
stává vyznavačem Husova uče
ní a není proto divu, že se po
čátkem listopadu 1419 u Žinkova 
připojuje k Václavu Korandovi 
a po oné šarvátce u Ostromeče 
doráží do Prahy.

Přivítání v Praze bylo velkole
pé. A panské straně v čele s krá
lovnou tváří v tvář drtivé přesi
le nezbylo než na svatého Brikcí 
(13. listopadu) uzavřít všeobecné 
příměří, platné pod astronomic
kou pokutou 50 000 kop praž
ských grošů až do svatého Jiří 

následujícího roku. Dle něho se 
královna zavázala hájit zákon 
Boží a nebránit přijímání pod 
obojí, Pražané pak přislíbili, že 
nebudou ničit obrazy a bořit 
kostely a kláštery a že králov
ským přenechají Vyšehrad (což 
se však zanedlouho ukáže jako 
fatální strategická chyba). Díky 
příměří byla další přítomnost 
venkovských husitů zbytečná 
a tak poté, co vyrabovali domy, 
v nichž byli ubytováni, a poboři
li kostely a kláštery na Malé Stra
ně (na niž se příměří nevztaho
valo) Prahu opustili. Většina se 
však již domů, ke své každoden
ní práci, nevrátila. Jejich cílem 
se stává „město slunce“, Plzeň. 
Zde se, u kněze Václava Koran
dy, shromažďují pod vrchním ve
lením pana Břeňka Švihovského 
a rytířů Jana Valkouna z Adlaru, 
nám již známého Chvala z Ma
chovic a Jana Žižky z Trocnova. 
Situace v Plzni však není ideál
ní, excesy, spojené s bořením 

klášterů a kostelů, vyvolaly pro
tireakci bohatého patriciátu 
i okolní šlechty, sdružené v pl
zeňském landfrýdu. Jeho pře
dák Bohuslav ze Švamberka 
(pozdější horlivý husita a tábor
ský hejtman) byl sice poražen u 
Nekmíře (zde došlo k prvnímu 
zaznamenanému užití bojových 
vozů), kolem města se však za
čalo stahovat obklíčení. Do toho 
o masopustě přichází zpráva 
kněze Hromádky o dobytí Sezi
mova Ústí a založení vzorné hu
sitské obce na nedalekém Hra
dišti hory Tábor. Břeněk neváhá 
a vysílá jim na pomoc silný oddíl 
pod velením Chvala z Machovic. 
Tohoto oslabení plzeňských po
chopitelně vzápětí využijí králo
vští a sevřou město věncem sy
paných zemních bašt. Stoupá 
i sebevědomí zámožných měšťa
nů, kteří začínají opevňovat své 
domy. Z této kritické situace však 
přichází vysvobození díky inicia
tivě Pražanů, kteří zprostředkují 

příměří, zaručující nerušený pře
sun na Tábor.

Odchodem z Plzně tak vítěz
ná etapa husitských válek začíná, 
obležením Plzně za 14 let také 
skončí. Na cestě do Tábora je ale 
ještě čeká Sudoměř, kde pan Bře
něk za nepříliš jasných okolnos
tí padne. (O tom ale až v dalším 
pokračování.)

A proč již nemá na Žižkově 
ulici, byv nahrazen téměř nezná
mým divadelním historikem Voj
těchem Kristiánem Blahníkem? 
To se stalo následkem tragického 
nedorozumění pražského archi
váře Václava Hlavsy, který nepo
chopil logiku žižkovských ulič
ních názvů a prohlásil, že byla 
pojmenována po celém rodu (ač
koliv v názvu je jednotné číslo!) 
Švihovských z Riesenberka, kte
ří byli ve své většině věrní katolí
ci a Zikmundovi přívrženci. n

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN

Jeseniova 56g, Praha 3 – Žižkov
www.rebellionrestaurant.cz/
tel.: 222 522 156
email:  
info@rebellionrestaurant.cz
po–pá 11–23, so 12–23, ne 12–22
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ze života Prahy 3

Vlastní limity překonaly na horách děti 
z nízkoprahových klubů ze Žižkova
Další výjezd pro mládež ohroženou rizikovým chováním, tento
krát do kopců Jizerských hor, uspořádaly poslední víkend před 
Vánocemi nízkoprahové kluby Husita a Beztíže. Akce pořádaná 
za podpory městské části Praha 3 a Magistrátu hlavního města 
Prahy se uskutečnila již počtvrté.
„Pro preventivní program jsme ten-
tokrát zvolili aktuální téma vzta-
hů a sexuality,“ upřesnil David 
Odstrčil z Klubu Beztíže. „Toto 
ústřední téma pak sloužilo jako od-
razový můstek pro volbu všech her, 
diskuzí a zážitkových aktivit,“ dopl
nila Michaela Burdová z Klubu 
Husita. Klienti si tak zážitkovou 
formou kresby, skupinové prá
ce, hraní scének, mohli osahat 
sporná a tabuizovaná témata ve 
vztazích, sebepojetí, sexualitě 
a partnerství. Vždy bezpečně za
rámovaná sociálními pracovníky 
nízkoprahových klubů.

Díky projektu MČ Praha 3 
„Kluby pro Žižkov“, který se 
uskutečnil rovněž za finanční 
podpory hlavního města Prahy 
v oblasti prevence kriminality, 
děti mohly strávit dopoledne na 
běžkách ve stopách Jizerské pa
desátky. Většina z nich na lyžích 
stála poprvé a pod vedením in
struktora Vojty Kračmara ujela 
na trati více než pět kilometrů. 

„Sice se hodně nadávalo a skuhra-
lo, ale zpětně to pro děti byl nejlep-
ší zážitek víkendu,“ dodal Tomáš 
Klumpar, garant projektu z Klu
bu Beztíže.

Nízkoprahové kluby ze Žiž
kova, Beztíže a Husita, se věnu
jí práci s mladými lidmi, jež jsou 
ve vyšší míře ohroženi sociálně 

rizikovými faktory. Cílem klu
bů je pomoc v tíživých životních 
situacích, snižování rizikového 
chování a nabídka smysluplného 
trávení volného času. Posláním 
těchto registrovaných sociálních 
služeb je podpora mladých lidí 
v jejich seberealizaci, dospívání 
a zapojení do společnosti. n -mot-

KDO MĚ CHCE
1) 02164/2012: osmiletý, středně velký 

hnědý pes s delší srstí, kříženec křepe
láka. Hodí se ke starším lidem, je hod
ný, milý a poslušný, vhodný pouze do 
bytu. Nalezen na Vinohradech.

2) 02535/2012: středně velká fena, čer
ná se znaky, desetiměsíční kříženec. 
Je velmi chytrá a učenlivá, ale potřebu
je někoho, kdo by měl čas se jí věno
vat a ještě ji vychovat. Je temperament
ní a potřebuje hodně pohybu. Nalezena 
17. prosince 2012 na Žižkově.

3) 01567/2012: větší šestiletý pes, kříže
nec německého ovčáka, černý se zna
ky. Je klidný, hodný a poslušný. Vhodný do bytu, je čistotný. Při
vítal by společnost starších lidí, delší procházky nevyžaduje. 
Nalezen 8. srpna 2012 na rozhraní Prahy 3 a 8.

4) 01176/2012: desetiletý menší černý pes, kříženec pudla. Je klid
ný, mazlivý a ukázněný, na vodítku netahá. Je vhodný do bytu, 
ale musí se česat a stříhat. Nalezen 12. června 2012 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

Na radnici koledovali tři králové
S požehnáním do nového roku a s prosbou o příspěvek na dob
rou věc navštívili ve čtvrtek 10. ledna tříkráloví koledníci žižkov
skou radnici. Dobrovolníky pod vedením ředitelky Farní charity 
Žižkov Václavy Hilbertové přivítala starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová a místostarosta Josef Heller.

Jedna z největších dobročinných 
akcí v České republice dorazila 
v podobě dětí v maskách tří krá
lů také na žižkovskou radnici. 
Kašpara, Melichara a Baltazara 
vybavené zapečetěnou kasičkou 
Charity ČR, do které sbírají fi
nanční dary potřebným, přijala 
starostka třetí městské části Vla
dislava Hujová. „Podpořit ty, kte-
ří naši pomoc potřebují, je velmi 

důležité a já jsem velmi ráda, že 
jsme tříkrálové koledníky mohli na 
žižkovské radnici přivítat,“ uvedla 
starostka Hujová.

Tříkrálovou sbír ku pořádá ka
ždoročně Charita Česká repub
lika a její průběh na území třetí 
městské části zajišťují pracovní
ci Farní charity Žižkov u koste
la sv. Prokopa. Shromážděné fi
nanční prostředky pak z Prahy 3 

putují tam, kde je nejvíc potře
bují. „Pražská arcidiecézní charita 
financuje především domov důchod-
ců v Mukařově a potom také azylové 
domy v Brandýse nad Labem a Kra-
lupech nad Vltavou, kde jsou umís-
těny matky s dětmi nebo lidé bez do-
mova, kterým pomáhají začlenit se 
do normálního života. Tam všude 
vybrané peníze pomáhají,“ upřes
nila ředitelka Farní charity Žiž
kov Václava Hilbertová.

Tříkrálová charitativní sbírka 
se letos koná už po třinácté a její 
výtěžek je už tradičně určen pře
devším na pomoc nemocným, 
hendikepovaným a sociálně po
třebným skupinám lidí. V roce 
2012 se prostřednictvím dob
rovolných koledníků podařilo 
shromáždit více než 75 milionů 
korun a organizátoři akce dou
fají, že stejně štědří budou lidé 
i v letošním ročníku, který skon
čil v pondělí 14. ledna. n

-mpa-

Jak na šetrné úřadování 
ukázal seminář na 
žižkovské radnici
Úvodní seminář k tématu Zelené úřadová
ní pod názvem „Environmentálně šetrný 
provoz aneb na úřadech a v kancelářích 
ekologicky i ekonomicky“ se uskutečnil ve 
čtvrtek 10. ledna na radnici třetí městské 
části.

Lektor Petr Ledvina z brněnské
ho Ekologického institutu Vero
nica, který ve spolupráci s ob
čanským sdružením Arnika akci 
pořádal, představil zásady ekolo
gicky šetrného chování úřadů, za 
všechny lze jmenovat například 
oboustranný tisk dokumentů, 
třídění odpadů, úsporná ener
getická opatření či šetrné hospo
daření s vodou. „Ekologické cho-
vání veřejných institucí, ať již jsou 
to úřady, školy nebo knihovny, ne-
jen šetří životní prostředí, ale na-
víc dále pozitivně ovlivňuje jejich 

okolí – zaměstnance a jejich rodiny, 
návštěvníky, spoluobčany či firmy,“ 
upozornil na širší souvislosti „ze
leného úřadování“ Petr Ledvina.

„Cílem semináře, kterého se účast-
nili úředníci radnice, bylo najít re-
zervy v hospodaření a provozu úřa-
du s ohledem na životní prostředí. 
Následně se chceme zaměřit na kon-
krétní vytipované problémy a je-
jich řešení,“ popsal záměry rad
nice zástupce starostky Ondřej 
Rut, který uspořádání semináře 
inicioval. n

-mot-
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02164/2012
Tříkráloví koledníci sklidili úspěch

Semináře se zúčastnili zaměstnanci Úřadu městské části Praha 3

Vedle preventivního programu zbyl čas i na lyžování


