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Na náměstí Jiřího z Poděbrad  
se uskuteční již druhé  

Svatomartinské slavnosti 
strana 16

Vážení spoluobčané,
jako vždy s nadcházejícím koncem 
roku začínají intenzivní práce na 
rozpočtu městské části na příští rok. 
Zatímco příroda se chystá k zimní-
mu odpočinku, pro ty, kteří mají 
tvorbu rozpočtu na starosti, je ten-
to čas naopak obdobím vysoké ak-
tivity. S přihlédnutím k celkové 
úrovni ekonomiky České republiky 
(ale i EU) je jasné, že ty prostředky, 
které má městská část k dispozici, 
musí být vynaloženy maximálně 
efektivně. Zvyšující se ceny na tr-
hu a nejistota ve výši DPH v příš-
tím roce jsou faktory, které mohou 
ovlivnit vynakládání finančních 
prostředků v příštím období. Roz-
počet městské části proto musí být 
sestaven tak, aby měl k dispozi-
ci dostatečné finanční rezervy na 
případné vyrovnání těchto dopa-
dů. Proto sestavujeme rozpočet tak, 
aby předpokládané příjmy a před-
pokládané výdaje byly v rovno-
váze. Zároveň přihlížíme k tomu, 
aby všechny oblasti, které zajišťu-
je městská část pro služby a potřeby 
obyvatel, byly saturovány dostateč-
ným finančním krytím. Výsledkem 
tedy bude rozpočet, který bude vy-
vážený, odpovědný k budoucnosti 
a bude splňovat všechny nezbytné 
požadavky. V tomto rozpočtu ne-
bude místo pro ambiciózní projek-
ty a plány, jejichž realizace by zna-
menala v budoucnosti zadlužení 
městské části a možná i její finanč-
ní kolaps. Naším cílem je zajistit tr-
valý rozvoj městské části za pod-
mínek vyrovnaného hospodaření. 
K tomuto cíli směřujeme a věříme, 
že položíme dobré a stabilní zákla-
dy pro budoucí vývoj.

V loňském roce jsem při této pří-
ležitosti použil biblické přirovnání 
k „sedmi letům tučným a sedmi le-
tům hubeným“. Musíme si přiznat, 
že „léta hubená“ ještě zdaleka ne-
skončila a s touto situací se musí-
me smířit. Proto je hlavním cílem 
příštího rozpočtu respektovat tuto 
skutečnost a přizpůsobit se možnos-
tem. V zásadě jde o to, aby ti, kte-
ří prostředky z rozpočtu využívají, 
přistupovali k jeho čerpání odpo-
vědně. Zrovna tak odpovědně k to-
mu přistupují ti, kteří rozpočet tvo-
ří. Věřím, že pocit odpovědnosti na 
obou stranách zajistí to, že rozpočet 
a následně jeho čerpání bude v sou-
ladu s principy dobrého hospodaře-
ní s veřejnými prostředky. 

Žižkovské pavlače ožívají 
v Muzeu hl. m. Prahy
Poprvé v dějinách 
mají návštěvníci mož-
nost shlédnout uni-
kátní fotografický 
materiál, kde je za-
chycena atmosféra 
Žižkova v celé jeho 
mnohovrstevnosti. 
Od 10. října do 
5. května 2013 se ko-
ná v Muzeu hlavního 
města Prahy a Galerii 
pod radnicí výstava 
o zapomenutých pa-
vlačích a malebných 
zákoutích Prahy 3. 

Podobně jako v minulém roce, 
kdy Muzeum hlavního města 
Prahy připravilo výstavu o praž-
ské Libni, i nyní je cílem sezná-
mit veřejnost s kulturním dě-
dictvím jedné z historických 
částí Prahy – tentokráte Králov-
ských Vinohrad. Ty se od roku 
1875 dělí na samostatné městské 
části Vinohrady a Žižkov, a tak 
se pořadatelům naskytla mož-
nost skloubit dvě unikátní sbír-

ky do jednoho významového cel-
ku. „Mnozí namítali, že Vinohrady 
a Žižkov byly od nepaměti rivalové, 
ale obě čtvrti mají toho spoustu spo-
lečného,“ podotkla kurátorka vý-
stavy Pavla Státníková. A tak Vi-
nohrady – dobrá čtvrť pro dobré 
bydlení sleduje expanzivní rozvoj 
města v 2. polovině 19. a v první 
polovině 20. století, kdy se pů-
vodní zemědělská a vinařská ob-
last razantně proměnila do no-
blesní pražské čtvrti plné čin-
žovních domů, v nichž nalezla 
domov vyšší střední vrstva z nej-
bližšího okolí Prahy. Jistou sen-
zací kromě stejnokrojů, výtvar-
ných a sochařských děl a pohled-
nic je sbírka historických zbraní 
nalezených v 50. letech minulé-
ho století v prostorách Náklado-
vého nádraží Žižkov, která prá-
vě uzavírá spojitost obou čtvrtí 
vzniklých na území za východní 
pražskou branou. Tam se během 
sedmileté války vedly četné bo-
je. Muškety, bodáky nebo šavle 
byly dlouhá léta ukryty v depo-
tu, aniž jsou známí jejich majite-
lé, kteří byli pravděpodobně za-
jati nebo zabiti během pruského 
obléhání Prahy. Návštěvníci také 
můžou hádat, které domy a nové 
ulice se vystavěly – stačí srovnat 

nynější náměstí Míru s dřívěj-
ším Purkyňovým, na nějž tepr-
ve na konci 19. století přibylo vi-
nohradské divadlo a mnohé čin-
žovní domy. 

Z periferie do hrdého města
Oproti tomu Žižkov – svéráz pa-
vlačí a strmých ulic nás přenese do 
stejné doby s tím rozdílem, že ta-
to městská část se v krátkém ho-
rizontu proměnila z chudinské 
periferie do hrdého samostatné-
ho města s několika desítkami 
tisíc obyvatel. Jádrem výstavy je 
nepřeberné množství fotografií 
a pohlednic, které umožní náv-
štěvníkům udělat si obrázek o zá- 
sadních momentech naší histo-
rie, včetně bojů na barikádách 
v květnu 1945. Úsměvnou rekvi-
zitou je pohled do žižkovské do-
mácnosti, kde nechybí starodáv-
ná kredenc, valcha a jiné pro-
priety. Kromě toho je vystaven 
i vzácný nález šperků z keltské-
ho pohřebiště na dnešním Ko-
menského náměstí. Hlavním té-
matem je ale asanace, kvůli níž 
se zbourala spousta starobylých 
domů, které nahradily normali-
zační paneláky.

pokračování na str. 11

JOSEF HELLER
zástupce starostky

Praha 3 má nového 
senátora
Ve dvoukolovém klání si během 
října vybrali voliči v obvodu 26, 
kam spadá i Praha 3, nového se-
nátora, který je bude zastupovat 
v horní komoře Parlamentu České 
republiky. Nejvíce hlasů získal kan-
didát KDU-ČSL, Strany zelených 
a Pirátů Libor Michálek. Rozhovor 
s novým senátorem společně 
s kompletními výsledky senátních 
voleb v trojkovém obvodu najdete 
uvnitř Radničních novin. 

více na str. 3

Jazzové Soirée
s neziskovkami
Letošní večírek se žižkovskými ne-
ziskovkami v duchu jazzu se usku-
teční v pátek 7. prosince od 19.30 
v divadle Ponec. Nebude chybět 
hudba, tanec, módní přehlídka, 
tombola ani dobré jídlo a pití. 

více na str. 7

Za tajemnými  
Hrobaříky na Olšany
Spisovatelka Pavla Horáková vy-
dává závěrečný díl trilogie Hrobaří-
ci a Hrobaři. Rozhovor o současné 
dětské literatuře a vydávání knížek 
v 21. století se uskutečnil nedaleko 
Olšanských hřbitovů, kde se celý 
děj o Dušičkách odehrává. 

více na str. 10

Žižkov Meets Jazz 
zaburácí dechovkou
Desátý ročník kultovního jazzové-
ho festivalu ŽMJ se uskuteční ve 
dnech 23. a 24. listopadu v Pa-
láci Akropolis. V rámci programu 
vystoupí dechovkové soubory, 
které rozproudí krev v žilách 
veselými swingovými melodie-
mi a nevšedními avantgardními 
harmoniemi. Můžete se těšit na 
tradiční skladby G. Millera, nové 
přepracované aranže pop umělce 
P. Collinse nebo si vychutnat ba-
revné postupy vážné hudby. 

více na str. 11

Expozice o zaniklé kráse Žižkova láká do Muzea hl. města Prahy návštěvníky z celé metropole



radniradniččníní  novinynoviny  ����  | | ��������      zprávy z radnicezprávy z radnice www.prahawww.praha�.cz.cz2 

ZASTUPITELSTVO 
A RADA MČ PRAHA 3
O dopravě se bude 
jednat dále 
� Rada městské části vyslovila 
nesouhlas se změnami v měst-
ské hromadné dopravě, zejmé-
na se zrušením přímého tram-
vajového spojení mezi oblastí 
Jarova a Vinohrad a Vinohrad 
a Strašnic. 

Se zástupci všech zaintere-
sovaných subjektů by měl mís-
tostarosta Ondřej Rut projednat 
další možnosti obnovení přímé-
ho tramvajového spojení a sta-
vebních úprav k zajištění bez-
pečnosti cestujících.

Praha 3 podala 
odvolání
� Rada městské části podala 
odvolání proti rozhodnutí o umís-
tění stavby Revitalizace nádraží 
Žižkov – sever, Praha 3. 

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zastupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9.

Praha 3 sleví nájemníkům rekonstruovaných domů

Ta bude v případě prací na ob-
vodových pláštích a společných 
prostorách domů dosahovat 10 % 
a v případě prací uvnitř bytových 
jednotek pak dalších 30 % ze zá-
kladního nájemného po dobu re-
konstrukce v bytě. Slevy přitom 

budou poskytovány po celou do-
bu od okamžiku zahájení rekon-
strukcí až po jejich ukončení. 
„Kvalita bydlení po dobu rekonstruk-
cí je nepochybně omezena a to je tře-
ba zohlednit ve výši nájmu. Dosud 
zde pro tyto slevy nebylo žádné pravi-

dlo a nájemníci se slev museli domá-
hat,“ vysvětlil místostarosta Matěj 
Stropnický.

Jedněmi z nájemníků, kterým 
radnice takto ulevila, jsou obyva-
telé bytového domu Za Žižkov-
skou vozovnou 18. Rekonstrukce 
objektu tu probíhá od července 
letošního roku a stejně dlouho 
platí zdejší nájemníci nižší ná-
jemné. „Je dobře, že se nám tímhle 
způsobem uleví, ale to nepohodlí bě-
hem rekonstrukce je opravdu veli-
ké, takže si myslím, že by ty slevy mě-
ly být ještě o něco větší,“ podotkla 
Marie Čapková, která v rekon-
struovaném domě bydlí. �

-mpa-

Žižkovská radnice bude nově obyvatelům 
obecních bytů poskytovat slevy ze základního 
nájemného v případě, že jejich domy prochá-
zejí rekonstrukcí. Rada městské části o tom 
rozhodla v srpnu letošního roku na návrh Ko-
mise pro bytové a nebytové prostory, která jí 
zároveň doporučila výši poskytovaných slev.

Slevy z nájemného se dočkali i obyvatelé právě opravovaného domu v ulici 
Za Žižkovskou vozovnou 18, který je v majetku MČ Praha 3

Jičínská ulice: méně hluku, nebo parkovacích míst? 
Technická správa komunikací hl.
města Prahy byla připravena tu-
to akci provést, ale bohužel Do-
pravní podnik hl. m. Prahy, kte-
rý vlastní tramvajovou trať na 
této komunikaci, se odmítl na 
akci spolupodílet a financovat 
změnu jejího povrchu. Jediným 
řešením pak zůstalo změnit po-
vrch pouze mimo tramvajovou 
trať, což by však pro zajištění 
potřebné šířky jízdních pruhů 

znamenalo zrušit parkovací mís-
ta v Jičínské ulici.

„Předpokládali jsme, že se takové 
řešení setká s odporem občanů, kte-
ří by přišli o možnost parkovat v Ji-
čínské. Výsledky ankety mezi obyva-
teli to bohužel potvrdily, lidé dávají 
před klidnějším prostředím přednost 
pohodlnějšímu parkování. Radnice 
nepůjde proti většinové vůli občanů 
a další odhlučnění Jičínské nebude 
prosazovat,“ upřesnil postup rad-

nice Ondřej Rut, zástupce sta-
rostky pro dopravu a parkování.

Anketní průzkum proběhl me-
zi obyvateli části Jičínské ulice 
a jejího bezprostředního okolí 
na přelomu září a října. Respon-
denti se mohli vyjádřit písem-
ně nebo elektronicky. Této mož-
nosti využilo 43 občanů, z nichž 
38 se vyslovilo zásadně proti zru-
šení všech parkovacích míst. �

-mot-

Na počátku stála snaha vyřešit odhlučnění 
celé Jičínské ulice až po Olšanské náměstí. 
V první etapě se rekonstruovala její horní část 
od Vinohradské po Lucemburskou. V druhé 
etapě rekonstrukce v dolní části Jičínské se 
řešení nabízelo poměrně jednoduché. Změnit 
povrch na asfaltový v celé šíři komunikace, 
včetně tramvajové trati, po níž velmi často jez-
dí i automobily.

Mohla byste vysvětlit, jak komi-
se životního prostředí vznikla 
a čím se zabývá?
O vytvoření komise jsme usilovali 
asi rok a podařilo se nám to až se 
vznikem nové koalice na radnici, 
ta svěřila oblast životního prostře-
dí do gesce místostarosty Ondře-
je Ruta. Komise má v kompetenci 
vyjadřovat se například k odpa-
dovému hospodářství na území 
třetí městské části, ke koncepci 
cyklotras a cyklostezek, připomín-
kovat koncepci obnovy a údrž-
by městské zeleně anebo doporu-
čovat opatření k ochraně přírody 
v Praze 3. 

Co považujete v práci komise za 
stěžejní?
Pro mě osobně představuje prio-
ritu zeleň. Přála bych si, aby nám 
v Praze 3 neubývala, ale naopak 
aby se zde její podíl zvyšoval. Za-
býváme se i tím, jak veřejný pro-
stor vypadá a jak ho kultivovat. 
Do této debaty bychom chtěli za-
pojit veřejnost, prostě všechny ob-
čany – aby se zajímali o prostředí, 
ve kterém žijí. S tímto cílem byla 
nastavena i grantová schémata (ví-
ce na www.praha3.cz – pozn. red.).

Čím konkrétně se v současné 
době komise zabývá?

Aktuálně řešíme například revita-
lizaci Komenského náměstí. Z je-
ho části, kterou dřív využívali řidi-
či jako parkoviště, již auta zmizela 
a radnice tu nechala upravit terén 
a vysít trávník. Nyní se vyzvou 
další dva zpracovatelé (budou tak 
osloveny tři architektonické kan-
celáře) k podání cenové nabídky 
na zpracování studie obnovy ná-
městí. Počítáme s tím, že práce na 
jeho nové podobě začnou v hori-
zontu dvou let. 

Zabýváme se i projektem hřiš-
tě pro teenagery v Habrové ulici, 
projektem revitalizace Kostnic-
kého náměstí i úpravami parčí-
ku v Kouřimské ulici. Do deba-
ty o jeho podobě se zapojili také 

občané, kteří v jeho okolí byd-
lí. To je myslím právě ta správná 
cesta – zapojit do rozhodování 
o úpravách veřejného prostoru 
lidi, kteří v něm žijí. �

-mot-

„Chceme, aby se lidé zajímali o to, kde žijí,“ 
říká Světlana Škapová, předsedkyně komise životního prostředí

Vedoucí oddělení zeleně ÚMČ Praha 3 Jana Caldrová, člen komise životního prostředí Martin Brožek a zastupitelka a před-
sedkyně komise Světlana Škapová

Komise životního prostředí
předseda: Ing. S. Škapová, místopředseda: RNDr. E. Kaprasová
členové: M. Brožek, J. Freidinger, MUDr. B. Hanychová, Ing. S. Hyky-
šová, Ing. P. Sladkovský
tajemník: Ing. J. Caldrová, e-mail: janac@praha3.cz, tel.: 222 116 390

Jaké byste chtěli 
Radniční noviny?
Rádi přivítáme vaše nápady 
a podněty k právě připravované 
nové podobě Radničních novin. 
Můžete je zasílat e-mailem na 
adresu: jindriskaj@praha3.cz. �

PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ
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Příběh zapadlého parčíku v Kou-
řimské ulici, jehož zachování si 
vybojovali místní občané, má 
další pokračování. Kousek zele-
ně uprostřed husté vinohradské 
zástavby projde totiž v nejbliž-
ších měsících obnovou, do jejíž 
podoby výrazně promluvili ta-
ké lidé z okolních domů. „Jed-
nání s obyvateli nebylo úplně jedno-
duché, není totiž možné vyjít vstříc 
nárokům chovatelů psů, kteří chtě-
jí prostor otevřít pro venčení, i těm, 

kterým volně pobíhající psi vadí. 
Nakonec jsme zvolili variantu z větší 
části ohrazeného prostoru, abychom 
plochu dokázali udržet zdravou,“ 
podotkl místostarosta Prahy 3 
Ondřej Rut.

Nový parčík, který by měl oby-
vatelům Prahy 3 začít sloužit na 
jaře příštího roku, je tak konci-
pován jako uzavřená zelená oá-
za chráněná korunami vzrost-
lých javorů. Těch bude v parčíku 
obehnaném nízkým plůtkem 
a rámovaném živým plotem cel-
kem osm. Prostor pak dále zkráš-

lí růžové keře a travnaté záhony, 
do nichž bude zasazeno celkem 
14 laviček určených k odpočin-
ku. Chybět samozřejmě nebu-
dou ani odpadkové koše a vně 
prostoru pak také už zmiňovaná 
travnatá loučka s patníky konci-
povaná jako psí záchody. Počí-
táno je i s vybudováním pomní-
ku Františku Halasovi, který žil 
nedaleko. „Takto navržené úpra-
vy splňují naše představy o tom, jak 
by měl prostor vypadat. Jsem rád, že 
radnice akceptovala naše připomín-
ky, ve kterých jsme žádali navýšit po-

čet vysazovaných stromů. Za daných 
podmínek považuji tento projekt za 
optimální kompromis,“ uvedl Ev-
žen Diviš, který bydlí v Kouřim-
ské ulici a zúčastnil se počátkem 
roku 2012 jako zástupce veřej-
nosti i jednání o podobě parku 
na žižkovské radnici.

Městská část koupila poze-
mek, na kterém parčík leží, v ro-
ce 2009 od společnosti BDS, aby 
zabránila výstavbě pětipodlažní-
ho domu na tomto území. Rea-
govala tak na protesty místních 
obyvatel, kterým se plány na za-

stavění zelené plochy nelíbily. 
Na konci roku 2011 pak radni-
ce představila veřejnosti projekt 
obnovy prostoru a vyzvala obča-
ny, aby k němu zasílali své pod-
něty. Na jejich základě pak plány 
upravila do dnešní podoby. S re-
vitalizací parčíku, jejíž cena vy-
jde na zhruba 1 300 000 Kč, by 
se tak mělo začít co nevidět. Za-
hradní architektura Tábor, která 
zvítězila ve výběrovém řízení, by 
pak měla práce dokončit na jaře 
příštího roku. �
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Parčík v Kouřimské ulici projde obnovou
Vzrostlé stromy do-
plněné živými plo-
ty a květinovými zá-
hony už zanedlouho 
promění malý par-
čík v Kouřimské uli-
ci k nepoznání. Úpra-
vy, na nichž žižkovská 
radnice spolupracova-
la s místními obyvateli 
a občanskými sdruže-
ními, totiž schváli-
la na svém zasedání 
3. října rada městské 
části. Zároveň vybrala 
i firmu, která projekt 
zrealizuje. 

Současný stav parčíku a situační zákres připravované budoucí podoby, kde je vyznačeno i umístění pomníku Františka Halase
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„Chtěl bych, aby mohli občané více spolurozhodovat,“
říká nově zvolený senátor za Prahu 3 Libor Michálek

Na Twitteru jste 18. října 80 mi-
nut před koncem voleb napsal: 
Co pro Vás mohu v senátu udělat? 
Dnes už víte, že jste ve volbách 
zvítězil. Co tedy můžete a chcete 
pro své voliče udělat?

Chci dbát na to, aby parlamen-
tem neprocházely zákony šité na 
míru různým lobbistům a kmot-
rům. Budu navrhovat legislativní 
změny, které omezí prostor pro 
korupci. Zasadím se o posílení 
prvků přímé demokracie, aby 
byl lépe využitelný např. zákon 
o místním referendu. 

S čím konkrétním můžete po-
moci Praze 3?
Hodně se diskutuje o budoucím 
využití Nákladového nádraží Žiž-
kov. Chtěl bych zmírnit podmín-
ky pro konání místních referend, 
aby o takto významných develo-
perských projektech mohli obča-
né spolurozhodovat.

Vaším tématem je boj s korupcí. 
Domníváte se, že je možné za 
dnešního stavu věcí úspěšně jako 
jednotlivec s korupcí bojovat?
Já se nedomnívám, že jsem v bo-
ji s korupcí osamocený. Znám 
řadu lidí, kterým tento stav již 
značně vadí a jsou ochotni se 
i prakticky zapojovat např. do 
pomoci těm, kteří na korupci 
upozornili a byli za to potrestá-
ni apod. I na půdě senátu jsou 
již dnes lidé, kteří se proti ko-
rupci postavili. Paní senátorka 
Dernerová dokonce získala cenu 
od Nadace Charty 77 za své po-

stoje v této oblasti. Rovněž paní 
senátorka Wagnerová je statečná 
žena a věřím, že jsou v senátu 
i další osobnosti.  

Zastupujete tři strany. Na Twit-
teru říkáte: Na otázku, jestli jsem 
pirát, zelený nebo lidovec, odpo-
vídám: jsem Libor Michálek. Ne-
máte obavu, že vám bude někdy 
vyčítáno, že nezastupujete do-
statečně zájmy některé ze stran? 
Různí lidé mi v minulosti vyčíta-
li různé věci, ale z toho si velkou 
hlavu nedělám. Pro mě je důle-
žité jednat v souladu s mým svě-
domím, ať si kdo chce, co chce 
říká. Nejdu do senátu prosazovat 
stranické programy, ale svůj pro-
gram, k němuž se uvedené strany 
připojily. Zodpovídat se hodlám 
voličům, a to především z těch 
12 bodů, které můj program ob-
sahuje. Nenajdu-li pro ně podpo-
ru u zákonodárců, budu hlasitě 
mluvit o tom, kdo přijetí legisla-
tivních změn znemožnil.

Existují témata, na kterých se 
s jednotlivými stranami, které 
zastupujete, neshodnete?
Ano existují, ale nevnímám na 
tom nic fatálního. Senátor má 
rozhodovat podle zájmu všeho 
lidu a v souladu se svým svě-
domím. Ústava neřeší, jak po-

stupovat, když se veřejný zájem 
(nebo zájem nějaké strany) do-
stane do rozporu se svědomím 
jednotlivce, já bych ale v tako-
vém případě neměl problém zdr-
žet se hlasování.

Předpokládám, že v poslední 
době jste mnoho času na rodi-
nu neměl. V příštích letech to 
asi nebude o moc lepší. Nebu-
de vám rodina vyčítat, že na ni 

nemáte čas? Jaká bude odpověď 
vašim třem dětem?
Žijeme s rodinou pár kilometrů 
od Zličína, takže se vidíme den-
ně, byť to v posledních dnech by-
lo většinou až pozdě večer. Včera 
jsme si ale udělali společný čas i se 
synem, který je již ženatý a dou-
fám, že i v následující době si na 
sebe čas najdeme. Žena i děti mě 
podporují v tom, co dělám. �

-jel-

Z říjnového dvoukolo-
vého souboje o křeslo 
senátora za volební ob-
vod 26 vyšel vítězně Li-
bor Michálek (KDU-
-ČSL, SZ a Piráti). 
V druhém kole, které 
se konalo 19. a 20. říj-
na, se v pomyslném 
volebním klání utkal 
se Stanislavem Křeč-
kem (ČSSD) a zvítězil 
v poměru 74,4 % ku 
25,6 % hlasů.
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V prvním kole volby dále získali: Mgr. Olga Sedláčková, MBA (SNK ED) 2,44 %, 
Jiří Hrdina (BPS) 1,91 %, Václav Srb (KČ) 1,40 %, Ing. Karel Berka (PP) 1,10 %, 
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA (Nár. soc.) 0,69 % a Martin Rejman (Kons.) 0,47 %

Volební účast:

1. kolo 2. kolo

27
,66

 %
19

,07
 %Výsledky 1. kola

Mgr. Libor Michálek, MPA (KDU, SZ, Piráti) JUDr. Stanislav Křeček (ČSSD)

Výsledky 2. kola
25,60 %74,39 %
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Do nových prostor jste se pře-
stěhovali zhruba před měsícem. 
Už jste se stačili zabydlet?
S prostory jsme měli možnost se-
znamovat se už během rekon-
strukce, takže to nebyl větší pro-
blém. Přestavbu včetně vybavení 
navíc v plném rozsahu provádě-
la městská část Praha 3 na své ná-
klady. S nadsázkou se tak dá říct, 
že my jsme si vlastně sbalili pár 

krabic se šanony a přestěhovali 
jsme se do hotového.

Jaký byl vlastně důvod, kvůli 
kterému k přemístění služebny 
došlo?
Služebna v Cimburkově ulici, 
kde jsme až donedávna sídlili, 
dlouhodobě nevyhovovala ka-
pacitně ani z hlediska zázemí. 
Proto bylo nutné hledat prosto-

ry, kde bychom mohli strážní-
kům vytvořit důstojné pracovní 
prostředí. V Lupáčově tak stráž-
níci najdou kromě nezbytného 
sociálního zařízení, šaten a jí-
delny s kuchyňkou také třeba 
posilovnu, kde můžou zlepšo-
vat svoji kondici. Přestěhování 
mimo jiné umožnilo i vytvoření 
nového moderního operačního 
střediska.

K čemu slouží?
Jde o prostor vybavený moderní-
mi technologiemi, jako je třeba 
GPS systém, který na panelové 
stěně složené z šesti velkoploš-
ných monitorů umožňuje sledo-
vat, kde se pohybují motorizo-
vané i pěší hlídky. Sem je také 
napojen městský kamerový sys-
tém, díky kterému máme přehled 
o tom, co se v jednotlivých oblas-

tech Prahy 3 děje. To vše přispí-
vá ke zkvalitnění naší práce. 

Co bude znamenat přemístění 
služebny pro obyvatele Prahy 3?
Nová služebna je plus nejen 
pro strážníky, ale i pro občany. 
V Cimburkově jsme sdíleli pro-
story se soukromou střední ško-
lou a „odbavovali“ jsme je prak-
ticky na chodbě. To se teď mění 
a lidé tak můžou sdělit, co je po-
třeba, případně projednat pře-
stupky v důstojném prostředí.

Nová služebna sídlí v bytovém 
domě plném nájemníků. Máte 
už nějakou odezvu, jak vníma-
jí nové sousedy?
Musím říct, že jsme zatím zazna-
menali jen pozitivní ohlasy. Lidé 
vítají to, že mají v prostorách do-
mu policejní služebnu, že se mů-
žou spolehnout na bezprostřed-
ní ochranu jejich majetku. Žádné 
zásadní problémy s nějakým sou-
sedským soužitím tak do budouc-
na ani nepředpokládáme. �

-mpa-

„Nová služebna je plus pro strážníky i občany,“
říká ředitel Městské policie Praha 3 Dušan Machoň
Obvodní ředitelství 
Městské policie 
Praha 3 se v polovi-
ně září přestěhovalo 
z Cimburkovy ulice 
do nové služebny 
v Lupáčově 14. Co 
tato změna přinese 
strážníkům i obyvate-
lům trojky řekl Rad-
ničním novinám šéf 
městských policistů 
Dušan Machoň.

Strážník hrdina převzal na radnici ocenění

Ojedinělým zásahem vyvrcholilo 
v polovině října pronásledová-
ní dvou mužů, kteří se vloupali 

do bytu v Praze 3. Poberty, sna-
žící se zmizet v metru na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad, totiž přímo 
na nástupišti dostihl okrskář Jan 
Habada a jednomu z nich v útě-
ku zabránil. Po krátké potyčce 
navíc oba muži spadli pod ko-
la soupravy, která právě stála ve 
stanici. 

„O tom, jestli riskuju, jsem nepře-
mýšlel. Vypadalo to, že pachatel chce 
zaútočit na majitelku bytu, která mě 
na něj upozornila. Potřeba ji ochrá-
nit byla pro mě přednější než rozu-
mování o vlastním bezpečí. Když 
jsem ležel v kolejišti, uvědomil jsem 
si, že by se metro mohlo rozjet, ale co 
se všechno mohlo stát, mi došlo až ve-
čer,“ popsal okolnosti zásahu Jan 
Habada s tím, že na přemýšlení 
v podobných chvílích většinou 
nebývá moc času. „Pokud by se 
stalo něco podobného znovu, zacho-

val bych se stejně,“ dodal strážník, 
který po zákroku skončil s lehký-
mi zraněními v nemocnici. 

Policistovu pohotovou reakci
ocenila i starostka třetí městské 
části Vladislava Hujová, která 
mu jako výraz uznání za jeho čin 
předala stříbrnou pamětní minci 
a dárkový koš. „U nás na Žižkově 
se děje leccos, ale tohle se tady ještě 
bohudík nestalo. V každém přípa-
dě jsem velice ráda, že se o bezpeč-
nost na ulicích Prahy 3 starají tak-
to stateční lidé,“ uvedla starostka 
Hujová. Oficiálního uznání se 
Jan Habada dočkal nejen od žiž-
kovské radnice, ale také od šé-
fa pražských strážníků Ludvíka 
Klemy, který mu za jeho zákrok 
předal hodinky. 

„Kolega je okrskář, v jehož náplni 
práce není zajišťování tísňového vo-
lání, ale vykonává běžnou hlídkovou 

činnost. To znamená, že slouží jako 
jednočlenná hlídka a nemá nikoho, 
kdo by ho v takových případech jis-
til. O to víc si jeho jednání zaslou-

ží uznání,“ dodal strážníkův nad-
řízený a ředitel Městské policie 
v Praze 3 Dušan Machoň. �

-mpa-

Duchapřítomný zá-
krok strážníka Městské 
policie Praha 3 Jana 
Habady, při kterém 
ve stanici metra Jiřího 
z Poděbrad dopadl 
s nasazením vlastního 
života prchajícího zlo-
děje, ocenila 22. října 
starostka Vladislava 
Hujová. Statečnému 
policistovi předala spo-
lu se stříbrnou pamět-
ní mincí Prahy 3 také 
dárkový koš. 

V třetí městské části vyrostou cyklostojany

Pohodlně odstavit svá kola budou 
moci například návštěvníci jarov-
ské základní školy V Zahrádkách, 
kde je plánována instalace cyk-

lostojanů hned na dvou místech. 
Stát budou jednak před budovou 
školy a také uvnitř areálu. „Využi-
li jsme nabídky městské části, protože 

chceme poskytnout servis dětem i ro-
dičům, kteří dojíždějí do školy na ko-
le. Stojany ale využijeme také při od-
poledních aktivitách dětí, do kterých 
patří i jízda na kole,“ uvedl ředitel 
ZŠ Jarov Stanislav Šebl.

Dalších stojanů se dočkají li-
dé dojíždějící do mateřské školy 
v ulici Na Balkáně, studenti a ro-
diče navštěvující Gymnázium 
Karla Sladkovského a vstřícněj-
ší k cyklistům bude i žižkovská 
radnice, před kterou vyrostou 
hned dvě místa, kde bude mož-

né kola odstavit. S rozmístěním 
dalších stojanů by mohli městské 
části pomoci opět občané. „Byli 
bychom rádi, kdyby nám veřejnost 
i organizace, jako jsou např. školy 
a školky působící v Praze 3, pomoh-
ly vytipovat další lokality, kde by se 
stojany daly v dalších letech vysta-
vět,“ uvedl Tomáš Slepička, který 
plní na žižkovské radnici funk-
ci cyklokoordinátora. Pro námě-
ty na umístění stojanů proto rad-
nice zřídila e-mailovou adresu: 
cyklostojany@praha3.cz.

Budování cyklostojanů v ulicích 
metropole je dlouhodobým pro-
jektem, kterých chce hlavní město 
ve spolupráci s městskými částmi 
přispět k rozvoji cyklistické infra-
struktury. Stojany jsou instalovány 
na náklady Technické správy ko-
munikací hl. m. Prahy a městské 
části je následně přebírají do své 
správy. Do konce roku 2010 tak po 
Praze vyrostlo téměř 900 stojanů, 
výhledově jich chce hlavní město 
vybudovat celkem 1200. �
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Na celkem čtyřech místech Prahy 3 by měly v do-
hledné době vyrůst stojany na odkládání kol. 
Radní třetí městské části totiž na svém zasedání 
10. října schválili některé lokality, které radnici 
navrhli pro jejich výstavbu místní obyvatelé v an-
ketě na jaře letošního roku. O dalších vhodných 
místech má opět rozhodnout veřejnost.

Ředitel OŘ Městské policie Praha 3 Dušan Machoň a nové operační středisko městských strážníků v Lupáčově ulici

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová a oceněný strážník Jan Habada
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Tyto systémové změny připravi-
la na základě odborných podkla-
dů a rozsáhlých průzkumů orga-
nizace Ropid. Její koncept měl za 
cíl zefektivnit a po dlouhých le-
tech zjednodušit a zpřehlednit ce-
lý systém MHD. 

V Praze 3 došlo hned k něko-
lika úpravám tramvajových li-
nek. Patří mezi ně linky číslo 11, 
16 a 19. Důvodem změny trasy linky 16 by-
lo její nízké využití v úseku Biskupcova – 
Ohrada – Spojovací. Maximální hodino-
vé vytížení během pracovního dne bylo 
pouze 35 % z nabízené přepravní kapacity 
v zastávce Ohrada, ve které je poptávka na 
tramvajové trati v Koněvově ulici nejvyšší. 
Zastávkou Biskupcova na lince 16 projíž-
dělo ve všední den o 1300 osob méně než 
linkou číslo 19. Proto se přistoupilo k za-
chování přímého spojení Vysočany – Pal-
movka – Biskupcova – Želivského převe-
dením linky 16 do trasy původní linky 19 
v této oblasti. Cestující z úseku Ohrada – 
Spojovací mají možnost přestupu v zastáv-
ce Biskupcova nebo Nákladové nádraží 
Žižkov bez nutnosti kamkoli přecházet. 

Spojení ze Strašnic na Vinohrady je po 
1. září 2012 možné pomocí kombinace li-
nek číslo 5 a 11 s přestupem na Floře, kde 

je prostorný ostrůvek oddělený 
od vozovky zábradlím. Na obě 
tramvajové linky jsou nasazena 
nízkopodlažní vozidla. Spoje-
ní části Strašnic, Vinohrad a cen-
tra města je možné přímo linkou 
metra A nebo s přestupem z lin-
ky 7 v zastávce Strašnická, re-
spektive z linky 5 v zastávce Že-
livského. Linka 5 nově nabízí 

přímé spojení s Žižkovem, Masarykovým 
nádražím, náměstím Republiky a Pra-
hou 7. O víkendech byla linka 11 v úse-
ku Olšanské hřbitovy – Černokostelecká 
dlouhodobě velmi slabě vytížená, proto 
je pomocí linky 5 v tomto úseku omeze-
na nabídka přepravní kapacity. Díky změ-
ně linkového vedení je možné poskytovat 
v úseku Želivského – Vozovna Strašnice 
rovnoměrný interval ve všech provozních 
obdobích a již nedochází k situacím, kdy 
měly linky v tomto úseku odjezd v téměř 
shodných časech.

Vím, že každá změna bývá zpravidla ne-
příjemná, ale věřím, že v novém systému 
hromadné dopravy každý cestující najde 
spoje, které mu budou vyhovovat. �

JOSEF NOSEK
náměstek primátora hl. m. Prahy

Souhlasíte se změnami v pražské MHD a proč?

Radnice rezignovala na řešení kvality ovzduší, raději koupila vyhřívaný trávník pro fotbalisty
PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZICE

Optimalizace a zvýšení efektivi-
ty přepravy byly hlavní důvody 
změny v pražské veřejné dopravě. 
Lidé mají sice více přestupovat, 
ale rychleji se dostat, kam potře-
bují. Úspory jsou prý jen příjem-
ným vedlejším efektem. Tramvaje 
a autobusy vozí vzduch, což má 
skončit. Reakce veřejnosti (radni-
ce eviduje kolem stovky stížnos-
tí), jasně prokazuje, že změny čas nešetří 
a komfort přepravy se zhoršil.  

Nejhorší změnou v Praze 3 je odklonění 
tramvaje 16 směrem ze Spojovací na Pal-
movku. Podle dat Ropidu, který dopravu 
v Praze pro hlavní město plánuje, byla 
kapacita tramvajové trati mezi Ohradou 
a Spojovací v ranní špičce před změnou 
využita pouze na 37 %. Po odklonění 16 
na Palmovku vzroste využití trati na 50 %, 
tramvaje tak budou stále jezdit polo-
prázdné a město ušetří. To je pro cestující, 
kteří se v ranní špičce mačkají v devítce 
a přestupují na ucpané Biskupcově z vozu 
do vozu, směšné tvrzení.

Je jasné, že Ropid dělá něco špatně. Při 
dopravních průzkumech sečte počet lidí 
ve voze a udělá průměr za vymezenou 
dobu. Výsledky pak zcela ignorují speciál-
ní potřeby cestujících, zejména seniorů 

a rodičů s dětmi. Při plánování 
dopravy se hledá optimální stav, 
jak za co nejnižší cenu svézt 
jednoho pasažéra. 

Tahle logika, která redukuje 
cestujícího na statistickou jed-
notku, vedla po prvním září ke 
snížení komfortu přepravy. Jarov 
ztratil přímé spojení s metrem 
A, lidé z Ohrady už se nedosta-

nou přímo do Strašnic, lidé z Vinohrad 
jakbysmet, při cestě z Žižkova do Hole-
šovic musí člověk nově také přestoupit. 
Metrobusu 136 chybí vyhrazené pruhy 
a nabírá zpoždění a pozitivní efekty změn 
by člověk pohledal. 

Dopravu nemohou plánovat lidé, kteří 
se po Praze pohybují výhradně autem. 
Hlavnímu městu chybí střednědobá 
koncepce rozvoje veřejné dopravy, ve 
které by měla po vzoru některých ev-
ropských měst rozmyšlena opatření, jež 
zvýší atraktivitu veřejné dopravy a měst-
ské cyklistiky. S tím co se děje nyní, kdo 
může, sedne do auta, kdo nemusí, vůbec 
nejede. Cestující jsou vzduch, který už 
hlavní město nechce vozit. �

ONDŘEJ RUT
zástupce starostky MČ Praha 3

� … od doby, co je na nám. Jiří-
ho z Lobkovic ukončena linka 11, 
tam totiž došlo k několikanásob-
nému zvýšení hlučnosti. Hlavní 
problém je podle mě v tom, že 
konečná je velmi malá a s dost os-
trými zákruty pro najíždění a vy-
jíždění, díky čemuž zejména tram-
vaje novějších typů vydávají velmi 
pronikavý a nepříjemný skřípot, 
skoro až houkání, jak se jim pod-
vozky třou o koleje v prudkých 
záhybech. Upřímně řečeno – již 
se tam ani za vakuovými okny 
v podstatě nedá normálně spát.

Petr Horák

� … nesouhlasíme se zrušením lin-
ky č. 16 na konečnou na Spojovací 
(Hrdlořezy). Žádáme o znovuza-
vedení až na Spojovací! Nejbližší 
metro do centra je pro Žižkov Že-
livského, Flora. Ten, kdo vymys-
lel, že se bude přesedat na stanici 
Biskupcova, v životě na té stanici 
nestál! Ostrůvek je úzký, nedá se 

na něj vystupovat, natož tam pře-
stupovat. Je neustále plně obsazen 
i mimo špičku dopravy. Když při-
jedou dvě tramvaje, nedá se tam 
vůbec chodit. Syn musí přestupo-
vat do školy do Nuslí 3x, já na Jiří-
ho z Poděbrad také (tramvaj č. 16 
jede na stanici Vinohradská vodár-
na). Cesta se nám časově prodlou-
žila, začala jsem tedy již od výluky 
tramvaje č. 16 před prázdninami 
jezdit autem. A nikdo nemyslel na 
důchodce, jaké jim dělá problé-
my to věčné přestupování (chůze 
do i z vysokých schodů tramva-
jí)! Při přestupu na další možné 
stanici (Nákladové nádraží), je 
již tramvaj narvaná! Píši za celou 
naši rodinu (osm osob) a několik 
sousedů z domu. Někteří z nich 
začali také jezdit do práce autem. 
Maminku v důchodu musíme 
vozit po doktorech autem a uvol-
ňovat se z práce, protože odmítá 
přesedat z tramvaje do tramvaje! 
Při výluce před prázdninami jsme 

si říkali, že to je jen na chvíli, že to 
vydržíme. Ale tohle je vážně moc! 
Chceme šestnáctku zpět na Jarov!

Jana Vosická

� … bydlím v Křivé ulici, tedy 
stanice Kněžská luka. Do zrušení 
linky č. 16 zde bylo naprosto per-
fektní spojení do všech částí Pra-
hy. Po zrušení šestnáctky je to děs. 
Většina cestujících musí využívat 
linku č. 9, která je neustále plná, 
někdy už z konečné. A nelze říct, 
že jen ve špičce. Je přeplněná skoro 
v každou denní dobu a spoje jezdí 
méně než před 1. zářím. Samozřej-
mě přestupování na linku 16 (aby 
se cestující dostal na metro A) je 
nepříjemné a zvláště pro starší lidi 
komplikované. Stanice Biskupcova 
je úzká, a navíc tam stojíte přímo 
ve výfukových plynech automobi-
lů. Prostě tuhle šílenost mohla vy-
myslet jen hlava, která k cestování 
po Praze používá jen auto.

RNDr. Dagmar Jáňová

� … jsem jeden ze zoufalců, kteří 
ztratili kvůli změnám spojení na 
metro. Proto se připojuji k žá-
dosti o vrácení tramvaje č. 16 na 
Jarov.

Marta Vančurová

� … horní část Žižkova patřila 
po mnoho let k dopravně nej-
hůře vyřešeným v Praze, zvláště 
po zrušení všech autobusových 
linek mezi Ohradou a Spojovací 
(126, 127, 168, 207). To ale bylo 
vysvětlováno silnou tramvajovou 
dopravou do všech směrů a ka-
pacitou konečné pro tři linky. Je 
nutné si uvědomit, že k velkému 
počtu místních obyvatel se přidá-
vají stovky studentů VŠE, kteří 
se přepravují mezi školou a kole-
jemi na Jarově a desítky turistů, 
kteří z centra jezdí do řady hotelů 
v této městské části. Dovedu po-
chopit, že ke změnám vedly eko-
nomické důvody, nicméně ty by 
neměly jít v tak silné míře proti 

potřebám místních obyvatel. Pro-
tože nejvíce ušetříme, když celou 
MHD zavřeme a řekneme lidem, 
aby chodili pěšky. Akorát že se 
pak ale nebudeme moci honosit 
nejpropracovanější veřejnou do-
pravou v Evropě.

Radek Bauer

Vybrali jsme z e-mailu mhd@praha3.cz – 53x NE

ANO NE

Ilustrační foto
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V září rada třetí městské části oznámila, 
že zrušila koncesní řízení na zajištění mo-
nitoringu kvality ovzduší na území Pra-
hy 3. Přitom znečištění ovzduší zejména 
suspendovanými prachovými částice-
mi (označovanými jako PM10 ) je jedním 
z nejpalčivějších problémů České repub-
liky a v současné době se stává význam-
ným problémem. Je pro mne naprosto 
nepochopitelné, že žižkovská radnice zce-
la rezignovala na problém, který aspiruje 
na politické téma číslo jedna v komunál-
ním dění většiny průmyslových aglomera-
cí a velkých měst v Evropě. Tedy problém, 
který se významně dotýká také naší měst-
ské části. Ještě nepochopitelnější pro 

mne je, že se tak stalo na návrh místosta-
rosty Ondřeje Ruta ze Strany zelených, te-
dy uskupení, které má ochranu životního 
prostředí jako stěžejní politické téma.

Monitoring kvality ovzduší měl v Pra-
ze 3 mimo jiné zavést systém měření sus-
pendovaných prachových částic tak, aby 
mohla radnice na situaci reagovat či žá-
dat potřebná opatření od hlavního města. 
Zde je třeba uvést, že Česká republika již 
pátým rokem překračuje závazné imisní li-
mity pro prachové částice, stanovené le-
gislativou Evropských společenství, a tato 
situace bude pokračovat i v letech ná-
sledujících. Vzhledem k tomu, že na řadě 
území nejsou již celou řadu let prováděna 

měření kvality ovzduší pravidelně (monito-
rovací stanice byly zrušeny nebo neumož-
ňují ucelené měření), nemají ani občané, 
ani radnice informace o aktuálním stavu 
ovzduší a jeho vývoji. Tím také ztrácejí ja-
koukoliv možnost, jak na situaci reagovat, 
tedy jak regulovat zdroje tohoto nebez-
pečného znečištění.

Na tuto problematiku pan zástupce sta-
rosty Ondřej Rut zcela rezignoval s lako-
nickým komentářem: „Že tu máme prach 
a hluk už víme, nač za to platit.” Mož-
ná by tak nečinil, kdyby navštívil semi-
nář, který uspořádala městská část k da-
né problematice před rokem. Dozvěděl by 
se například, že z odhadů Evropské ko-

mise vyplývá, že počet předčasných úmr-
tí vlivem expozice suspendovaným pra-
chovým částicím převyšuje počet úmrtí 
při dopravních nehodách. Proto se jed-
ná o problém, který dnes hýbe celou Ev-
ropou. I tak jej však současná rada na žiž-
kovské radnici jednoduše smetla ze stolu, 
jako by vůbec neexistoval: Nač platit za 
řešení problému, který ohrožuje životy nás 
všech i našich dětí. Raději koupíme od 
fotbalové Viktorky za desítky milionů trub-
ky v zemi, abychom měli pěkný vyhřívaný 
trávník. �

PAVEL SLADKOVSKÝ
zastupitel ODS
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Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! Nevhazujte staveb-
ní suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma 

AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, další informace 
222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.

umístění termíny přistavení
Na Vrcholu/V Domově 1. listopadu (13.00 –17.00)

3. listopadu (10.00 –14.00)
29. listopadu (14.00 –18.00)
1. prosince (10.00 –14.00)

2. listopadu (14.00 –18.00)
28. listopadu (13.00 –17.00)
30. listopadu (15.00 –19.00)

nám. Jiřího z Lobkovic 3. listopadu (9.00 –13.00)
27. listopadu (15.00 –19.00)

26. listopadu (14.00 –18.00)
1. prosince (9.00 –13.00)

nám. Barikád 1. listopadu (15.00 –19.00)
29. listopadu (15.00 –19.00)

28. listopadu (15.00 –19.00)

Kostnické nám./Blahníkova 1. listopadu (14.00 –18.00)
26. listopadu (15.00 –19.00)
28. listopadu (14.00 –18.00)

2. listopadu (15.00 –19.00)
27. listopadu (14.00 –18.00)
30. listopadu (14.00 –18.00)

Buková/Pod Lipami 9. listopadu (15.00 –19.00)
3. prosince (15.00 –19.00)

10. listopadu (10.00 –14.00)

Jeseniova 143 7. listopadu (14.00 –18.00)
10. listopadu (9.00 –13.00)

8. listopadu (15.00 –19.00)
4. prosince (15.00 –19.00)

Přemyslovská/Orlická 5. listopadu (14.00 –18.00)
7. listopadu (13.00 –17.00)
5. prosince (14.00 –18.00)

6. listopadu (15.00 –19.00)
8. listopadu (13.00 –17.00)
6. prosince (14.00 –18.00)

Křišťanova/Sudoměřská 7. listopadu (15.00 –19.00)
9. listopadu (14.00 –18.00)

8. listopadu (14.00 –18.00)
7. prosince (15.00 –19.00)

Ambrožova/Malešická 14. listopadu (13.00 –17.00)
16. listopadu (13.00 –17.00)

15. listopadu (14.00 –18.00)
17. listopadu (10.00 –14.00)

Koněvova/V Jezerách 12. listopadu (15.00 –19.00)
17. listopadu (9.00 –13.00)

13. listopadu (14.00 –18.00)

Soběslavská/Hollarovo nám. 14. listopadu (14.00 –18.00)
16. listopadu (14.00 –18.00)

15. listopadu (15.00 –19.00)

Tachovské nám. u tunelu 14. listopadu (15.00 –19.00) 15. listopadu (13.00 –17.00)
Křivá 15 23. listopadu (14.00 –18.00) 24. listopadu (10.00 –14.00)
Přemyslovská/Sudoměřská 21. listopadu (15.00 –19.00)

24. listopadu (9.00 –13.00)
22. listopadu (14.00 –18.00)

U Rajské zahrady/Vlkova 21. listopadu (14.00 –18.00)
23. listopadu (13.00 –17.00)

22. listopadu (15.00 –19.00)

V Zahrádkách/Květinková 19. listopadu (15.00 –19.00)
21. listopadu (13.00 –17.00)

20. listopadu (15.00 –19.00)

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
trasa A – úterý 20. listopadu
křižovatka nám. J. z Lobkovic/Slezská 15.00 –15.20
křižovatka Slezská/Perunova 15.30 –15.50
Ondříčkova (Žižkovo nám. u parku) 16.00 –16.20
Kostnické nám. 16.30 –16.50
křižovatka nám. Barikád/Roháčova 17.10 –17.30
křižovatka Loudova/Koněvova 17.40 –18.00
křižovatka Květinková/V Zahrádkách 18.10 –18.30
křižovatka Na Vrcholu/V Domově 18.40 –19.00

Občané mohou obsluze vozidla bezplatně odevzdávat: � baterie, aku-
mulátory � nádoby od sprejů � mazací oleje a tuky (nejedlé či potravi-
nářské tuky) � ředidla a barvy � léky a teploměry � kyseliny a hydroxidy 
� lepidla a pryskyřice � fotochemikálie � detergenty (odmašťovací pří-
pravky) � zářivky, výbojky � pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelu, odstraňování plísní). 

Odbor technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3
tel.: 222 116 383, 222 116 300,  222 116 387

Sběr listí s klíněnkou pokračuje
V letošním roce není ze strany Magistrátu hl. m. Prahy 
zajištěna distribuce a následný svoz pytlů s listím jírov-
ce maďalu. Městská část vyšla občanům vstříc a v této 
akci pokračuje. Pytle na listí napadené klíněnkou budou 
k dispozici na vrátnicích MČ a v Ekocentru Koniklec.
Kontakty:
Městská část Praha 3:
Havlíčkovo nám. 9, Seifertova 51 a Lipanská 9, 
tel.: 222 116 300, po–pá: 8.00 –15.00

Ekocentrum Koniklec: 
Chvalova 11, tel.: 222 948 758, 777 811 428 
(Lucie Vančurová), e-mail: lucie.vancurova@ekocen-
trumkoniklec.cz, út: 9.00 –17.00; st, čt: 13.00 –17.00

Pytle naplněné listím (max. 5 ks) mohou občané od-
kládat ke sběrným nádobám na směsný odpad. Dle 
magistrátu mohou občané využít sběrné dvory hl. m. 
Prahy nebo přistavované velkoobjemové kontejnery 
pouze na biodpad, případně sběrné místo bioodpadu 
v Dřevčické ulici v Praze 10 – Malešicích. Akce probí-
há do 30. listopadu. �

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
umístění termín přistavení
Šrobárova/Květná 18. listopadu (9.00 –12.00)
Na Vackově/Pod Jarovem 10. listopadu (9.00 –12.00)
Květinková/V Zahrádkách 24. listopadu (13.00 –16.00)
Pod Lipami/Schoefflerova   3. listopadu (9.00 –12.00)
Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 10. listopadu (13.00 –16.00)
Hraniční/V Domově 25. listopadu (9.00 –12.00)
Šikmá/Na Balkáně   4. listopadu (9.00 –12.00)
Na Vrcholu/V Domově 18. listopadu (9.00 –12.00)
Nad Lukami/U Kněžské louky   3. listopadu (9.00 –12.00)
K Lučinám/Na Balkáně 24. listopadu (9.00 –12.00)
Jeseniova 143 18. listopadu (13.00 –16.00)
Jilmová/Na Vápence 18. listopadu (13.00 –16.00)

VOK na bioodpad jsou určeny pro biologicky rozložitelný odpad ze za-
hrad. Ostatní odpady nedovolí obsluha odložit. Další informace: 
Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3, 
tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387. �

Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost využívat informací pro oslovení seniorů ke gratu-
laci k životním jubileím a rodičů dětí pro jejich uvítání na radnici. V databázi registrů bylo možné najít datum narození, adresu 
a oslovit jubilanty i rodiče dopisem. Nyní pro tento účel není možno do registrů nahlížet. Přesto by radnice ráda tradici gratulací 
a slavnostního vítání občánků zachovala, a prosí proto občany, kteří oslaví v lednu – březnu 2013 své 70., 75., 80., 85., 90., 91. 
a vyšší narozeniny, a rodiče dětí narozených v červenci, srpnu a září 2012 s trvalým pobytem v Praze 3, kteří o toto uvítání mají 
zájem, aby se přihlásili Martě Valentové, Odbor kultury, Lipanská 14, tel.: 222 116 349, e-mail: martav@praha3.cz. �

Vyhlášení grantových témat pro rok 2013 Parkovací zóny v Praze 3 
budou o Vánocích zdarma

Žižkovská radnice stále myslí na seniory jubilanty i na vítání nových občánků

Radnice třetí městské části umožní v zónách placené-
ho stání během vánočních svátků parkovat zdarma. 
Rozhodla o tom rada městské části, aby ve svátečním 
období umožnila bezproblémové návštěvy příbuzným 
a přátelům občanů Prahy 3. Provoz zóny bude omezen 
od 22. prosince 2012 do 1. ledna 2013. �

Městská část Praha 3 vyhlásila gran-
tová témata na projekty organizací 
a spol ků pro oblast kultury, vzdělává-
ní, tělovýchovy a sportu. Letos popr-
vé byla grantová témata rozšířena i na 
podporu v oblasti životního prostředí, 

a to zejména v projektech zabývajících 
se ochranou a péčí o veřejnou zeleň 
nebo zlepšením stavu obytného úze-
mí. Nově lze žádat o podporu v ob-
lasti ekologické výchovy zaměřené 
na děti i dospělé a na rozšíření stáva-

jících naučných stezek. Uzávěrka po-
dání žádostí o podporu z Grantového 
a podpůrného fondu je 30. 11. 2012! 
Všechny potřebné informace a doku-
menty naleznete na webových strán-
kách MČ Praha 3. �

Praha 3 chce ocenit 
nejlepší dobrovolníky
Až do 8. listopadu mohou občané i neziskovky navrhnout 
člověka, který bez nároku na mzdu pomáhá druhým. Své 
tipy posílejte na e-mailovou adresu: danielad@praha3.
cz, nebo poštou na Daniela Dolejší, Odbor sociálních vě-
cí ÚMČ, Seifertova 51. Nejlepší dobrovolníci budou před-
staveni 11. prosince na společenském večeru v Atriu. �
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I. Granty pro oblast kultury
1)  podpora umělecké činnosti divadelních, hudebních a ta-

nečních subjektů trvale působících na území Prahy 3
2)  podpora jednotlivých divadelních, hudebních, tanečních, 

výtvarných a filmových projektů realizovaných na území 
Prahy 3

3)  podpora projektů oživujících kulturní činnost na území 
Prahy 3

4)  originální projekty, zaměřené na prezentaci MČ Praha 3
5)  podpora projektů, které se váží k významným výročím,

k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3
6)  podpora projektů a činnosti organizací či spolků, které při-

spívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované 
zájmové činnosti občanů na území Prahy 3

II. Granty pro oblast výchovy a vzdělávání
7)  podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti 

a využití volného času dětí  a mládeže na území Prahy 3
8)  projekty a činnosti organizací zaměřených na rodiny s dětmi

III. Granty pro oblast sociálně zdravotní
9)  projekty a činnost organizací zaměřených na podporu 

a pomoc spoluobčanům včetně seniorů z Prahy 3 při ře-
šení problémů spojených s jejich zdravotním stavem nebo 
sociální situací

10)  projekty a činnost organizací zaměřených na spoluobča-
ny Prahy 3 se zdravotním postižením

11)  projekty a volnočasové aktivity organizací zaměřených 
na seniory žijící na území Prahy 3

12)  projekty spojené s prevencí drogové problematiky
a dalších sociálně patologických jevů a jejich dopadů 
do života občanů Prahy 3

IV. Granty pro oblast životního prostředí
13)  podpora projektů a organizací zaměřených na ochranu 

a péči o veřejnou zeleň a veřejná prostranství na území 
Prahy 3, které přispějí například ke/k:
�  zlepšení stavu zatíženého městského prostředí 

(např. výsadba a údržba dřevin)
 �  zlepšení stavu prostředí obytného území (např. 

studie a projekty obnovy vnitroareálové zeleně, 
včetně vnitrobloků) realizaci obnovy vnitroareálo-
vé zeleně, včetně vnitrobloků, zlepšení stavu veřej-
ných prostranství

 �  ekologické výchově (např. vytváření ekologického po-
vědomí v rodinách s dětmi, vzdělávací projekty s eko-
logickou tématikou ve spolupráci s pražskými škola-
mi, obnova a rozšíření stávajících naučných stezek, 
zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity v rámci 
ekologické výchovy atd.)
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Téměř dvoukilometrovou trasu po 
Parukář ce absolvovali v sobotu 
8. října účastníci pochodu, který 
pod názvem „Vyšlápněte si pro 
zdraví“ organizovalo sdružení 
pacientek s nádorovým onemoc-
něním prsu Mamma HELP. Akce 
proběhla pod záštitou starostky 
Vladislavy Hujové, která nechy-
běla ani na jejím zahájení.

„Nenechte nás v tom samot-
né“ bylo mottem pochodu, je-
hož druhý ročník se konal první 

říjnovou sobotu na čtyřech mís-
tech v republice – v Olomouci, 
Zlíně, Hradci Králové a v Praze 
na Parukářce. Jeho cílem bylo 
vyjádřit podporu a sympatie pa-
cientkám, které bojují s rakovi-
nou prsu. „Nemělo by se ale za-
pomenout na rodiny nemocných, 
které ženám poskytují důleži-
tou pomoc a zázemí, ani na or-
ganizace, jež jim pomáhají pře-
konat velmi těžké životní období. 
I ty je potřeba v jejich úsilí pod-

pořit,“ uvedla starostka Vladisla-
va Hujová.

Trasu parkem si chodci vy-
zkoušeli s nordic walking holemi, 
které si mohli zdarma zapůjčit. 
Připraven byl i bohatý doprovod-
ný program – na pódiu vystoupi-
la skupina Country Ladies a své 
umění předvedly mažoretky for-
mace Zlatá Praha. Rodinné a kul-
turní centrum Nová Trojka se 
svými tvůrčími dílnami postaralo 
o zábavný program pro děti. �

Na Parukářce se pochodovalo s mammahelpkami

Kdo a proč inicioval vznik 
Še3silu?
Neziskové organizace Pra-
hy 3 se v rámci programu 
„Centrum pro spolupráci
NNO v Praze 3“ občan-

ského sdružení Remedium 
Praha pravidelně setkáva-
jí a spolupracují již od ro-
ku 2001. Časem vznikla 
mezi organizacemi potřeba 
podpořit stabilitu a efek-
tivitu spolupráce a zajis-
tit její legitimitu při jedná-
ních s dalšími partnery, na-
příklad s radnicí Prahy 3. 
Proto vznikl 15. října 2008 
Še3sil – platforma pro spo-
lupráci občanského sekto-
ru v Praze 3.

Co může Še3sil neziskov-
kám nabídnout a naopak, 
co můžou neziskovky na-
bídnout Še3silu?
Še3sil nabízí sílu synergie 
hlavně v oblasti zviditel-
ňování jednotlivých orga-

nizací i neziskového sek-
toru obecně, společenství 
i prostor pro výměnu zku-
šeností a navazování spolu-
práce. Vzájemně si uše3t sí-
ly a podpořit se. Neziskov-
ky mohou nabídnout sebe 
jako jeden střípek do pest-
ré mozaiky organizací.

Co je třeba udělat pro to, 
aby se neziskovka stala je-
ho členem?
Na webových stránkách 
www.remedium.cz v sekci
„Centrum pro spolupráci 
NNO v Praze 3“ je k přečte-
ní dokument o spolupráci 
občanského sektoru v Pra-
ze 3 a také zápisy ze setkání, 
tiskové zprávy z akcí apod. 
Máte-li zájem stát se členem 

Še3silu či získat více infor-
mací, napište nám na email:
remedium@remedium.cz.

Co aktuálně Še3sil připra-
vuje?
Těšit se můžete na „Soirée 
Še3sil“, které se uskuteční 
v pátek 7. prosince  v diva-
dle Ponec. Společenský ve-
čer, kde se můžete například 
seznámit s dalšími lidmi, 
které zajímá rozkvět komu-
nity Prahy 3, poslechnout 
si dobrou muziku, ochut-
nat speciality od žižkov-
ských gastromágů či shléd-
nout módní přehlídku… 
Na jaře 2013 nás pak čeká 
již 6. ročník festivalu Fajn 
Den na kopci Parukářka. �

-mot-

„Napojte se na Še3sil,“ 
vzkazuje Helena Kosková, koordinátorka Centra 
pro spolupráci neziskových organizací v Praze 3

Do Nové Trojky dorazila téměř 
dvacítka zástupců neziskových 
organizací, aby se po roce vzá-
jemně informovali o tom, co se 
v jejich sdruženích děje, vyměni-
li si zkušenosti ze svého působení 
a naplánovali společné aktivity. 

Vedle sebe se tak potkali pra-
covníci z nízkoprahových center, 
sdružení poskytujících sociální re-
habilitaci nebo dluhové poraden-

ství, stacionářů pro hendikepova-
né děti i dospělé nebo zástupci 
rodinných a kulturních center. 

„Še3sil jako prostor pro spoluprá-
ci neziskovek v Praze 3 jsme založili 
v roce 2008 a v současné době má-
me přibližně 20 členských a spřáte-
lených organizací,“ uvedla Helena 
Kosková z občanského sdružení 
Remedium, které koordinuje ak-
tivity Še3silu. „Rádi bychom, aby 

se naše řady rozšířily a my mohli dál 
spolupracovat s dalšími aktéry, které 
spojuje zájem o komunitu Prahy 3,“ 
dodala zástupkyně Remedia.

Setkání také poskytlo příleži-
tost pro neformální setkání s mís-
tostarostkou pro sociální záleži-
tosti Miroslavou Oubrechtovou.  
„Chtěla bych všechny z vás, kteří se 
ve svých sdruženích a organizacích 
věnujete obecně prospěšné činnosti, 

vybídnout ke spolupráci. Neziskový 
sektor považuji za velmi důležitý pro 
život v Praze 3 a ráda bych se podíle-
la nejen na usnadňování podmínek 
pro jeho fungování, ale také na zvi-
ditelňování a propagaci činnosti ne-
ziskovek, které tady působí,“ uvedla 
místostarostka Oubrechtová. 

Še3sil každoročně pořádá dvě 
komunitní akce – Fajn den a Soirée 
Še3sil. Fajn den je open air festival 

pro celou rodinu s dílnami a hra-
mi, muzikou i divadlem. Soirée 
Še3sil navazuje na tradici žižkov-
ských plesů a jeho cílem je zpro-
středkovat neformální setkání lidí 
z komunity Prahy 3 – pracovníků 
i klientů neziskových organizací, 
zástupců radnice, místních médií 
i podnikatelů. Letošní se uskuteč-
ní 7. prosince v divadle Ponec. �

-mot- 

Še3sil – základna občanského sektoru Prahy 3
V Praze 3 najdeme téměř stovku 
neziskových organizací, které pů-
sobí v mnoha oblastech – sociální, 
zdravotní, kulturní, vzdělávací 
či ochrany životního prostředí. 
Podpořit jejich aktivity a zviditel-
nit činnost neziskového sektoru 
se snaží Še3sil jako základna pro 
spolupráci občanského sektoru 
v třetí městské části. Pravidel-
né každoroční setkání Še3silu se 
tentokrát odehrálo 8. října v Ro-
dinném a kulturním centru Nová 
Trojka a pozvání přijala také zá-
stupkyně starostky pro sociální 
oblast Miroslava Oubrechtová. 

Je platforma pro spolupráci ob-
čanského sektoru v Praze 3, kte-
rou zformovaly v roce 2008 ne-
vládní neziskové organizace 
působící na území třetí městské 
části. Cílem Še3silu je podpo-
rovat spolupráci a výměnu zku-
šeností neziskových organiza-
cí i veřejného a podnikatelského 
sektoru v Praze 3 a také zviditel-
ňovat činnost neziskových orga-
nizací a motivovat členy komuni-
ty k občanské aktivitě. Še3sil má 
v současné době 20 členských 
a spřátelených organizací a spo-
lupracuje s dalšími aktéry, které 
spojuje zájem o rozkvět komunity 
Prahy 3 – Žižkova a Vinohrad. Ví-
ce na www.remedium.cz.

Setkání se zúčastnila zástupkyně starostky Prahy 3 Miroslava Oubrechtová (uprostřed)

Výstup na Vrch sv. Kříže
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Výtvory studentů Odborného 
učiliště pro žáky s více vadami 
v Chelčického ulici 2 bude mož-
né shlédnout na Vánoční výstavě 
od 26. do 30. listopadu. Obdivo-
vat tu můžete výrobky z kerami-
ky, adventní věnce, vánoční svíc-
ny i ozdoby. Nebudou chybět ani 
výrobky z textilu – tkané povlaky 
na polštáře, obaly na knihy, bač-
kory nebo šály. Na výstavě bu-
de možné zakoupit také výrobky 
z chráněné dílny AMANO. V pon-
dělí 26. listopadu od 17.00 hodin 
se uskuteční vernisáž výstavy, 
v ostatní dny je otevřeno od 9.00 
do 17.30 hodin. �

Vyražte na sametové 
posvícení s Arnikou
K 23. výročí událostí, které se 
odehrály 17. listopadu 1989, 
je chystán satirický karneval 
občanských sdružení, spolků 
a neziskových organizací s ná-
zvem SAMETOVÉ POSVÍCE-
NÍ 2012. Občanské sdružení 
Arnika se bude tohoto průvo-
du účastnit a uvítá všechny své 
příznivce. 

Po domluvě s koordinátorem 
na e-mailu: martin.plocek@arni-
ka.org je možné se v prostorech 
sdružení zapojit do vytváření ma-
sek do průvodu. �

Den s vědou již pošesté na VŠE 
Již šestý ročník Scientia Pragensis – Den vědy na 
pražských vysokých školách se uskuteční v pátek 
23. listopadu v prostorách Vysoké školy ekonomic-
ké v Praze. Účastníky čekají zajímavé přednášky od 
genetiky, přes farmakologii či dermatologii, až po 
kriminologii či kynologii. Další atraktivní částí pro-
gramu budou stánky jednotlivých vysokých škol. 
ČVUT představí například zařízení Eyetracker ke 
zkoumání pohledů řidičů ve standardních i mezních 
situacích, ČZU umožní ochutnat pivo „Suchdolský 
Jeník“ z pivovaru Technické fakulty, UK prostřed-
nictvím projekcí ukáže experimentální medicínské 
operace na různých biomodelech, VŠE podobně 
jako ČVUT oční kameru a její využití v marketingu 
a VŠCHT nabídne oblíbenou zmrzlinu vyrobenou za 
použití kapalného dusíku. Více na www.sciprag.cz 
nebo na www.facebook.com/sciprag. �

Vánoční výstava žákovských prací v Chelčického ulici

V klubu důchodců se slavilo
Ve čtvrtek 18. října zažily prostory Klubu Hořanská 2 gran-
diózní oslavy. Svoje narozeniny oslavilo osmnáct členů Zá-
kladní organizace Svazu důchodců v Praze 3 a gratulovala 
i městská část Praha 3 v zastoupení místostarostky Miroslavy 
Oubrechtové. A jsou to: Vlasta Baslerová (80), Zdenka Vo-
děrová (70), Eva Smíšková (70), Jaroslav Smíšek (70), Hana 
Schodelbauerová (80), Růžena Jindová (90), Pěva Zeidlerová 
(85), Jaroslava Holečková (90), Bohumila Hosnedlová (70), 
Karel Kucman (80), Jiřina Maděrová (90), Věra Uhlířová (85), 
Jindřiška Pirklová (80), Waldemar Pirkl (85), Naděžda Rothová 
(85), Marie Míšková (85) a Drahomíra Jirkovská (90). �

Dobrovolníci z Lupáčovky pomáhají
Na pozvání dětí ze Základní školy Lupáčova přijeli v pá-
tek 12. října žáci z kladenské Základní a speciální školy 
Korálek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Děti z Lupáčovky návštěvu provedly po své škole, spo-
lečně se vydaly na Žižkovskou věž a navštívily i slavnosti 
medu na farmářských trzích na náměstí Jiřího z Podě-
brad. Třída paní učitelky Černevové se tímto způsobem 
zapojila do projektů Děti jako my 2012 a 72 hodin – Ruku 
na to!, v nichž se dobrovolníci v celé České republice 
zapojují do aktivit, které pomohou druhým lidem, přírodě 
nebo jejich bezprostřednímu okolí. �

Slavnost babího léta v MŠ Jeseniova
V příjemné atmosféře a za hezkého počasí proběhla 
3. října na zahradě MŠ Jeseniova 204 „Slavnost babího 
léta“. Školka prošla rekonstrukcí a po roce opět otevřela 
své brány. Slavností provázela Inka Rybářová s klaunem 
Rybičkou a děti se spolu s rodiči aktivně zapojovali do 
programu. Podívat se přišly i děti, které MŠ navště-
vovaly v minulosti. Všichni zúčastnění měli možnost 
prohlédnout si školu a po ukončení slavnosti si opéct 
vuřty. Mateřská škola plánuje další shledání se všemi při 
zahradní slavnosti „Vítání adventu“, která se uskuteční 
4. prosince. �

Jedním z nejstarších 
předškolních zaříze-
ní na Žižkově je Ma-
teřská škola Milíčův 
dům, kde současná ře-
ditelka Marta Vrab-
cová pracuje od roku 
1996. Učitelka, kte-
rá zasvětila svůj život 
práci s dětmi, a to ne-
jenom těmi zdravými, 
ale i se speciálními va-
dami, říká, že si toto 
povolání vybrala už ja-
ko malá holka. Svého 
rozhodnutí za 40 let 
práce nikdy nelitovala. 

 „Ve své práci jsem navázala na od-
kaz Přemysla Pittra. Naše děti vě-
dí všechny, kdo to byl pan Pitter, 
že postavil tento dům. I když směr 
i cíl cesty je dnes již trochu jiný, než 
s jakým začínal budovat dům Pře-
mysl Pitter, jeho myšlenky mají stá-
le platnost,“ vysvětluje v pamětní 

pracovně ve čtvrtém patře, v níž 
jsou fotografie, ocenění i auten-
tické předměty, které užíval za-
kladatel zařízení.

Vedle pracovny je umístěna 
velká zasklená terasa, na které 
mají děti možnost proběhnout 
se, pokud potřebují změnit čin-
nost. Na druhé straně chodby je 
jedno z nových sociálních zaří-
zení, na jehož výzdobě se vedle 
chráněných dílen podílely právě 
i zdejší děti. Jejich krásné barev-

né obrázky, kterých tu je více než 
stovka, jsou vypálené na kach-
ličkách a zdobí dvě patra nově 
upravených místností, i když ce-
lá školka působí jako jedna velká 
barevná galerie.

Zájem by byl, kapacita ne
Předškolní zařízení pro sedm de-
sítek dětí, které žižkovským zá-
vidí i ostatní pražské obvody, se 
oproti jiným vymyká nejen svou 
bohatou historií, ale i tím, že ja-
ko jediné pomáhá i dětem se spe-
ciálními potřebami. V dnešním 
Milíčově domě se nebrání umís-
tění dítěte s jakýmkoliv typem 
postižení, pokud je mobilní. Me-
zi dětmi nedělají rozdíly, navíc 
jim radí odborníci ze speciálních 
center. Ve dvou mikrotřídách na-
jdou útočiště děti převážně hy-
peraktivní. Po roce je tady inte-
grují do běžných tříd. Právě to, 
že se tyto děti mohou dál vzdělá-
vat, považuje ředitelka Vrabcová 
za svůj největší úspěch. 

Při své práci ve školství po-
stupně zjišťovala, že se chce vě-
novat více právě dětem s nějakým 
hendikepem, které k ní vždyc-
ky inklinovaly. Proto se rozhodla 

vystudovat ve čtyřiceti letech spe-
ciální pedagogiku na UK. „Do-
mnívala jsem se, že jim budu moci 
ještě více pomoct,“ vysvětluje. Dítě, 
které přejde z jiné školky do Mi-
líčova domu, vnímá prý už v prv-
ních dnech, že tady najde příz-
nivější atmosféru. „Dítě i rodiče se 
zklidní a postupně jsou vidět i výsled-
ky. Obracejí se na nás i maminky z ji-
ných částí Prahy, ale my přednost-
ně umisťujeme děti právě z Prahy 3,“ 
dodává.

Vedle toho si ovšem cení i ma-
nažerského úspěchu, kterého do-
sáhla díky vybudování spoluprá-
ce se sponzory ze švýcarského 
spolku MILIDU a se zámkem 
Štiřín. Právě na tento zámek i dal-
ší tři místa se podařilo Pittrovi po 
válce umístit na ozdravné pobyty 
více než 800 dětí a mladých lidí, 
kteří se vrátili z koncentračních 
a internačních táborů. „Navázala 
jsem se Štiřínem spolupráci a už deset 
let tam s dětmi jezdíme na Den dětí. 
Připraví tu pro nás krásný den a ta-
ké nás sponzorují ze svého golfového 
klubu. Vždycky nás rádi vidí a my za-
se je. A děti se na to těší dlouho do-
předu,“ uzavírá. �

-jel-

„Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala,“ říká ředitelka Milíčova domu
PŘEMYSL PITTER (1895 – 1976) 

– navázal na 
odkaz českého 
kazatele Jana 
Milíče z Kro-
měříže. Pod-
le jeho vzoru 
se staral o dě-
ti, které to nej-

více potřebovaly – chudé, opuš-
těné a bezprizorní. Nápad založit 
dětský útulek pojal už v průběhu 
1. světové války, ze které se vrátil 
coby přesvědčený pacifista. Ke 
stavbě samotné došlo v 30. lé-
tech, do dnešní podoby je dům 
postaven v roce 1936. V průbě-
hu i po skončení 2. světové války 
pomáhal Pitter nejen židovským 
dětem, ale i protiněmeckým 
uprchlíkům. Po komunistických 
represích, kdy mu bylo zakázáno 
pracovat, mu v roce 1951 nezbý-
valo nic jiného než uprchnout do 
zahraničí. I tady však pomáhal 
českým exulantům. Ještě v prů-
běhu svého života byl mnohokrát 
vyznamenán (dostal například 
ocenění Spravedlivý mezi náro-
dy). Zemřel v roce 1976 ve Švý-
carsku, v roce 1991 obdržel Řád 
T. G. M. in memoriam.
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Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100

www.rcpalecek.cz

Pro děti 0– 2 roky:
Palečci (1– 2 roky, po 9.00 nebo 

čt 11.00)
Písnička (1,5 – 3 roky, út 16.00)
Broučci (1 – 2,5 roku, chodící,

st 9.00)
Miminka (2 –12 měs., nechodící, 

st 10.00)
Výtvarná dílna (1,5 – 3 roky, 

čt 10.00)

Pro děti 2 – 6 let:
Indiáni (2 – 4 roky, čt 12.00)
Hrátky s bubny (1,5 – 3 roky, 

st 12.00)
Kutílci (2 – 3 roky, st 16.00)
Kutílci (3 – 4 roky, st 17.00)
Tanečky (3 – 6 let, út 17.00) 

– bez rodičů
Angličtina hrou (3 – 7 let, st 14.45) 

– bez rodičů

Montessori kurzy
Batolátka s prvky Montessori 

(1 –1,5 roku, po 14.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(6 –12 měs., po 15.00)
Montessori písnička (1,5 – 2,5 roku, 

po 16.00) – NOVÉ
Montessori písnička (2,5 – 5 let, 

po 17.00, čt 17.00) – NOVÉ
Montessori dopoledne s Markétou 

(1,5 – 6 let, út 9.30)
Tvoření s prvky Montessori 

(1,5 – 3 roky, út 15.00)
Začínáme s Montessori 

(1,5 – 2 roky, čt 15.00)
Začínáme s Montessori 

(2 – 3 roky, čt 16.00)
 

Kurzy pro rodiče 
Jóga s prvky power jógy (st 18.00) 

– hlídání dětí zdarma

Artefiletika (čt 9.00) – NOVÉ 
– hlídání dětí zdarma

Tanec radosti pro maminky 
a ratolesti (po 12.00) 
– děti s sebou

Přednášky pro dospělé
  3. so 9.00 –17.00 První pomoc 

u dětí – zážitkový kurz
  6. út 19.00 – 21.00 Úžasná máma
  8. čt 10.00 –11.30 Zelené potra-

viny
15. čt 19.00 – 21.00 Metamorfní 

technika – masáže
16. pá 18.30 – 21.30 Máme doma 

předškoláka
28. st 14.00 Jak dosáhnout spo-

lupráce s dítětem
29. čt 18.30 – 21.30 Rosteme 

spolu se svými dětmi 
0 – 6 let

Montessori celodenní semináře
  4. ne 10.00 –16.00 Praktický 

život
24. so 10.00 –16.00 Smyslová 

výchova

PALEČKOVA RODINNÁ LINKA 
775 103 993, po – čt 9.00 –14.00 
nabízí pomoc při orientaci v složi-
tých životních situacích a pomáhá 
nalézt cesty k jejich řešení; infor-
mace z oblasti sociálního zabez-
pečení, kontakty na organizace 
pracující s rodinou v Praze 3

každý čt 17.00 –18.00 sociálně-
-právní poradenství

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

www.skola-jirak.cz

st 10.20 –11.20 Pilates s hlídáním 
dětí i bez (1000 Kč/8 lekcí)

st 10.20 –11.20 Hlídání dětí od 
2 měsíců (480 Kč/8 lekcí)

13. út 16.00 Výtvarná dílna: 
Vánoční rokokové koule 
(100 Kč)

17. so Výlet do Tábora: Muzeum 
čokolády a marcipánu 
– s turistickým kroužkem

Nové kroužky pro děti 
a volná místa
po 16.00 Míčovky, 6., 7. tř. 

(400 Kč)
čt 16.00 Mini házená, 2., 3. tř. 

(500 Kč)
pá 13.30 Keramika, 1. tř. (500 Kč)

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2886/17a
tel.: 271 771 025–26, 

606 611 920
www.ulita.cz

  6. út 17.00 –19.00 Drátované 
lucerny – věk: 8 – 99 let, 
menší děti v doprovodu 
rodiče, přihlášky předem, 
cena 100 Kč/osoba

17. a 24. so 14.00 –16.00 Keramic-
ká dílna s lektorkou V. Fak-
torovou – věk: 5 – 99 let 
(17. 11. modelování, 24. 11. 
glazování), přihlášky pře-
dem, cena 250 Kč/dospělý, 
200 Kč/dítě

22. čt 17.00 –19.00 Tvoříme z plsti 
– hračky, ozdoby, bro-
že, věk: 8 – 99 let, menší 
děti v doprovodu rodiče, 
přihlášky předem, cena 
100 Kč/osoba

30. pá 14.00 –19.50 Adventní 
věnce – věk: 12 – 99 let, 
přihlášky předem, cena 
170 Kč/100 Kč (bez bod-
ců a svíček)

2. 12. ne 14.00 –18.00 Advent 
s Mikulášem – slavnostní 
rozsvícení Ulitího stro-
mečku, předvánoční 
jarmark, výtvarné i jiné 
dílny, divadlo s vánoč-
ní pohádkou, návštěva 
Mikuláše s nadílkou, cena 
40 Kč/dítě, 20 Kč/dospělý

Rodinný klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy. Více na 
www.rkulitka.cz.
 15. čt 16.00 –18.00 Uspávání 

světlušek
17. so 10.00 –12.00 a 14.00 –16.00 

Předvánoční focení dětí 
– focení dětí na PF a vá-
noční pohlednice profesi-
onálním fotografem

27. út 16.00 –18.00 Výroba ad-
ventních kalendářů – věk: 
rodiče s dětmi, cena 
120 Kč, přihlášky předem 

29. čt 10.00 –18.00 Adventní 
věnce – věk: rodiče s dět-
mi, přihlášky a záloha 
100 Kč předem, cena 
120 Kč (+ dokoupený 
materiál)

Beztíže – nízkoprahový klub
Může přijít kdokoliv ve věku 
11– 21 let, každý všední den 
od 14.00 do 19.00 hodin, a to 
i ve většině svátků a prázdnin. 
Nabízíme zábavu (PC, fotbá-
lek, hřiště), podporu a pomoc 
(pokud máš nějaké problémy 
nebo něco řešíš) a také poho-
du. Vstup zdarma, každý může 
kdykoliv přijít (a odejít). Více na 
www.beztize.ulita.cz.

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

www.nova-trojka.cz

2. pá 10.00 –12.00 Děti a spa-
ní aneb Jak na malého 
nespavce – s fyzioterape-
utkou A. Votavovou 

2., 16., 30. pá 18.00– 21.00 
a 3., 17., 1. so 10.00 –16.00 

Kurz Efektivní rodičovství 
s lektorkou Š. Kotvalovou, 
rezervace nutná

  2. pá 18.00 – 3. so 10.00 Py-
žámkový večírek aneb 
Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my, hlídání 
dětí od 3 let se zábavným 
programem – tentokrát na 
téma Halloween, s večeří 
a snídaní 

  4. ne 15.00 –18.00 Nedělní herna 
7., 14., 21. a 28. st 19.00 – 21.30 

Výroba šperků a drátování 
– rezervace nutná

  9. pá 16.00 Martinská světýlka 
aneb Co víme o svatém 
Martinovi? – dílny, divadlo 
a něco pro labužníky

11. ne 15.00 –18.00 Nedělní herna 
20. út 10.00 –12.00 Děti a spaní 

aneb Jak na malého ne-
spavce – s fyzioterapeut-
kou A. Votavovou, rezerva-
ce nutná

24. so 14.00 Vázání adventních 
věnců – rezervace nutná

25. ne 15.00 –18.00 Nedělní herna 
27. út 19.00 – 21.00 Šikana a jak ji 

řešit aneb Může se to stát 
i ve školce – s etopedkou 
J. Češkovou, rezervace 
nutná

Individuální poradenství 
a mediace
  7. st 16.00 –17.30 Jak na poru-

chy učení a chování s eto-
pedkou J. Češkovou

9. a 23. pá 9.30 –11.30 Kojení, 
péče o miminko, nošení 
v šátku s M. Pithartovou

13. út 10.00 –12.00 Právní po-
radna, rodinné a občanské 
právo s V. Janečkem

16. pá 9.30 –11.30 Psychomoto-
rický vývoj s L. Plhákovou

26. po 9.30 –11.00 Osobnostní 
rozvoj s J. Ježkovou

Kurzovní tipy
Po 19.00 – 21.00 Keramika, do-

spělí
Út 16.30 –17.30 Pohybové hry, 

od 5 let
St 14.30 –16.00 Keramika II, 

od 5 let
St 11.15 –12.15 Pilates, dospělí
Čt 15.15 –16.15 Tanečky, od 3 let
Čt 14.30 –16.00 Dramaťáček, 

od 3 let

Adventní čtyřnedělní období letos začíná v neděli 2. pro-
since. Na tento den připravila Ulita pro rodiny s dětmi 
slavnostní odpoledne spojené s Mikulášskou nadílkou. 
Od 14.00 do 18.00 hodin je nachystáno vánoční pohád-
kové divadlo, vystoupení dětí, soutěže, adventní jarmark, 
výtvarné i jiné dílny, na kterých si děti mohou vyrobit ad-
ventní kalendář, vyzdobit perníček, vytvořit anděla i vá-
noční ozdobu nebo zazpívat koledy. Vstupenky k dostání 
již nyní v Ulitě. Více na www.ulita.cz. �

Advent s Mikulášem
Pojďte ve čtvrtek 15. listopadu s Ulitkou najít zatoulané 
světlušky a pomoct jim do pelíšku. Na cestu, která začíná 
v 16.00 hodin před RK Ulitka a vede do parku Pražačka, 
si posvítíte lampiony. Vstupné 30 Kč/osoba (pro rodiče 
s dětmi, děti do 1 roku zdarma).

Ve středu 5. prosince do Ulitky zavítá Mikuláš, anděl 
a hodný čert pro ty nejmenší. Přijďte si vyrobit malého 
Mikuláška na památku a čekání na toho opravdového si 
zpříjemnit ochutnávkou mikulášských a čertích specialit. 
Akce pro rodiče s dětmi do 6 let proběhne od 15.00 do 
16.30 a od 17.00 do 18.30 hodin. Vstupné 30 Kč/dospě lý, 
60 Kč/dítě, rezervace předem (v ceně balíček s nadílkou). �

Uspávání světlušek a Mikuláš v Ulitce

ZŠ v Perunově ulici zve v pondělí 19. listopadu na Den 
otevřených dveří spojený s prohlídkou školy. Ve středu 
12. prosince škola pořádá tradiční lampionový průvod 
od 16 hod., při výrobě lampionů pomohou paní učitelky, 
materiál je zajištěn. Průvod vychází od školy v Peruno-
vě 6 kolem páté hodiny. �

Den otevřených dveří v Perunce

Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8, Praha 3
www.gykas.cz, tel: 222 721 118

Ve školním roce 2013/14 
otvíráme čtyřleté 

i osmileté studium
Dny otevřených dveří:

středa 28. 11. 2012 16.00 –18.00
středa 23. 1. 2013 16.00 –18.00

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

www.prahawww.praha�.cz
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Jaké tajemství se ukrývá na Olšanských hřbitovech?

Se spisovatelkou Pav-
lou Horákovou, která
symbolicky o listopa-
dových Dušičkách vy-
dává závěrečný díl 
trilogie Hrobaříci 
a Hrobaři, jsme se se-
šli nedaleko Olšan-
ských hřbitovů, kde 
se odehrává napína-
vé čtení o partě dospí-
vajících dětí, jež odha-
lují tajemství ukrytá 
v prastarých hrobech 
a sklepeních. 
A světe div se, krom zakopa-
ných pokladů, temných žižkov-
ských ulic, potměšilých zlodu-
chů a historek z 2. světové války 
jsou v próze zmíněny i samotné 
Radniční noviny, které pomohou 
Hrobaříkům odkrýt jednu zapek-
litou záhadu. 

Ve vaší prvotině Tajemství Hroba-
říků stojí, že hrobařík je brouk, 
co se živí na zdechlinách. Jak vás 
vůbec napadlo pojmenovat po 
něm knížku pro děti?
Zprvu jsem ani nepředpokláda-
la, že bych psala prózu pro děti. 
Přišlo to samovolně při procház-
kách po Olšanských hřbitovech, 
kde jsem zažila spousty podiv-
ných příhod. Viděla jsem tu růst 
lesní jahody, postavené příbytky 
pro kočky, veverku, co se posta-
ví doprostřed cesty s tlapičkou 
na srdci – takové legrácky, kte-
ré jsem si jen tak zaznamenala 
na papír. A když jsem zjistila, že 
to má začátek i konec, rozhodla 
jsem se pokračovat dál a napsat 
o partě dětí. Děj se odehrává na 
hřbitově, pojmenovat partu jako 
Hrobaříci se přímo nabízelo.

Nemůžu si ale pomoct, motiv 
smrti se v Hrobařících objevuje 
mnohokrát. 

Děti lákají horory, hrůzostraš-
né příběhy a nechutnosti. Moje 
knížky nejsou ale krvelačné ani 
děsivé. Smrt se tam opravdu ob-
jevuje, ale zastřeně. Původně ne-
byl záměr psát o ní, ale pokud se 
děj odehrává na hřbitově, nelze 
ji nezmínit. Téma smrti je v naší 
společnosti tabuizované, nemlu-
ví se o ní. Děti s ní nemají přímý 
kontakt, přestože dumají o vlast-
ní smrtelnosti, ale ona je nezasa-
huje tolik jako dospělé. Přemýšlí 
o ní jako o strachu. Snažila jsem 
se jí dotknout, zároveň to ale není 
ústřední téma v Hrobařících.

Některé citáty z Bible nebo ver-
še Jana Nerudy mě do jisté mí-
ry šokovaly. Není té dekadence 
trochu moc?
Ono to není jenom o smrti. Celá 
kniha je vlastně o světle. Když si ji 
projdete, zjistíte, že z celého mot-
ta Hrobaříků není nakonec smrt 
pesimistická. Do verše od �áku-
ra: „Smrt není zánikem světla; je zha-
šením lampy, protože svítá,“ si může 
podle vlastní víry každý doplnit, 
jestli je, nebo není něco po životě.

Ztrácí podle vás svátek Dušiček 
na duchovní hodnotě?
Dušičky jako takové u dětí nahra-
zuje Halloween. U prvního dílu 
se jedná o vzdávání holdu před-
kům a zesnulým a já sama jsem si 

při psaní uvědomovala, jak je nut-
né být vděčný těm, co tu byli před 
námi, protože díky nim jsme tady.
 
Kolik času jste strávila při psaní 
na Olšanských hřbitovech?
Strašně moc. Kdykoli ve volné 
chvíli jsem zamířila na Olšany, 

fotila a zapisovala jsem si, co mě 
zrovna napadlo. Také samotná 
příprava byla náročná. Pročetla 
jsem mnoho záznamů z 2. světové 
války o bombardování Prahy, sbí-
rala jsem informace a různé stříp-
ky příběhů, kde se dalo – mnoho 
míst má svoji vlastní historii, včet-
ně Husova sboru nebo tehdejšího 
vysílače u Olšanských hřbitovů. 
Určitě mě inspiroval páter Miloš 
Szabó od sv. Prokopa nebo i má 
tehdejší práce v Českém rozhlase, 
kde se odehrál nejdůležitější boj 
na konci války.
 
Jsou některé zmínky ve vaší kníž-
ce o 2. světové válce založeny na 
pravdě?
Okolo Olšanských hřbitovů pa-
nuje řada mýtů. Je jisté, že na hřbi-
tově se vedly boje, čímž vzniklo 
mnoho legend, na jejichž indici-
ích jsem stavěla. Ale samozřejmě, 
je to hlavně fikce.

Je trilogie Hrobaříků uzavřená, 
nebo bude pokračovat?
Já věřím, že ano. Vlastně jsem pů-
vodně neplánovala psát další dí-
ly, ale zůstalo mi spousta materi-
álů, které se do prvotiny nevešly, 
a tak už začaly vznikat další pří-
běhy. Knížka Hrobaříci a Hroba-
ři byla dalším pokračováním, ale 
paní redaktorka z Olympie mně 
poradila, abych mezi obě knížky 
napsala ještě díl, kdy děti studu-
jí na střední škole, aby mezi kni-
hami nebyl tak velký časový skok. 
A tak detektivka Hrobaříci v pod-
zámčí, která se odehrává mimo 

Prahu a o letních prázdninách, 
tak trochu vznikla na zakázku.

Při četbě Hrobaříků jsem měl po-
cit, že se tím, jak parta dětí po-
malu vyrůstá, přibližujete ke 
slavné J. K. Rowlingové a Harry-
mu Potterovi, zatímco pětičlen-
nou dětskou partou vzdáváte 
hold tradičním foglarovkám.
Přesně jste to trefil. Potřebovala 
jsem skloubit jejich rodinné pří-
běhy, nicméně novinkou oproti 
Foglarovi jsou děvčata. Postup-
né stárnutí hrdinů je logické, ji-
nak by nebyli schopni vykonávat 
v dalších dílech těžší úkoly. Ne-
bráním se srovnání, nebyl to ale 
kalkul.

Kniha Hrobaříci a Hrobaři by-
la vydána tzv. crowdfundingem, 
čili fanoušci sami přispěli penězi 
na vydání knížky. To vás také řa-
dí mezi moderní autory.
V Americe to tak funguje běžně, 
a to se týká třeba i technologií, 
které nechtějí velké firmy pod-
pořit, proto se autor obrátí na 
crowdfundingové servery, kde 
může získat prostředky. S ko-
legyní Veronikou Kašparovou, 
která dodala ilustrace do knížky 
a k tomu vydala ještě soubor ob-

razů S Žižkovem v pasteli, se nám 
počátkem října vrátilo 97 % in-
vestované cílové částky na serve-
ru www.kreativcisobe.cz. Má to 
výhody i jiné – čtenáři si dílo sa-
mi lajkují a jako lavina se o něm 
dozvídá víc a víc lidí.

Tak došlo ke spolupráci s Vero-
nikou Kašparovou?
Ano. Brouzdala jsem náhodou na 
Facebooku a tam někdo komen-

toval její pastel s budovou gym-
názia na Sladkovského náměstí, 
kam jsem sama chodila. Proklika-
la jsem se dále a narazila na další 
pastely, které se hodily do Hroba-
říků, protože přesně ilustrovaly je-
jich děj. Sama jsem nevěděla, kdy 
vydám další pokračování, a tak 
jsem ji oslovila a ona nebyla proti 
spolupráci. Pastely se objeví tedy 
přímo v knížce, Veronika je k to-
mu ale vydává ještě dodatečně ja-
ko pohlednice. 

Jaký je váš názor na čtečky a Ipa-
dy, kde si lidé můžou uložit třeba 
několik knížek najednou?
Je to skvělé. Když jedu na dovole-
nou, ve čtečce mám několik desí-
tek knih, které by mi jinak zabraly 
spoustu místa. Doma mám sluš-
nou knihovnu, zároveň ale vím, 
že mnoho titulů už ani neotevřu 
a akorát se na ně chytá prach. 

Nedevalvuje se tím hodnota kníž-
ky? Zvlášť když Hrobaříci vychá-
zejí v takovém luxusním pastelo-
vém vydání?
Možná naopak. V Ipadu se zob-
razí pastely barevně, zatímco 
v knížce jsou černobílé, navíc 
má větší formát a kresby lépe vy-
niknou. No a třeba u prvního dí-
lu jsme přidali jako bonus audio 
záznam, kde předčítám některé 
kapitoly. To by u klasického vy-
dání nešlo.

Hodláte v psaní nadále pokra-
čovat?
Mám v plánu napsat román pro 
dospělé. Nebude mít nic společ-
ného s Hrobaříky. Prostě součas-
ná próza z Prahy. Také mám ná-
pady na divadelní hru a povídky, 
nejdříve ale musím splnit všechny 
překladatelské zakázky a do kon-
ce roku bych mohla začít s čistým 
stolem. �

MARTIN HOŠNA

Horory, hrůzostrašné příběhy 
a nechutnosti děti lákají.

Pavla Horáková (1974)
Obyvatelka Vinohrad vystudovala překladatelství a tlumočnictví, něko-
lik let pracovala v Českém rozhlasu, kde se podílela na vysílání do za-
hraničí. Napsala knižní trilogii pro mládež Tajemství Hrobaříků (Olympia 
2010), Hrobaříci v podzámčí (Apostrof 2011) a Hrobaříci a Hrobaři (Apo-
strof 2012), odehrávající se na Olšanských hřbitovech a území Prahy 3. 
Do češtiny přeložila mj. knihy Kurta Vonneguta a Saula Bellowa, podíle-
la se na sbírce moderního českého folklóru Kecy v kleci (Plot 2010).

Příběhy Hrobaříků a Hrobařů doprovázejí pastely Veroniky Kašparové

Autorka Hrobaříků Pavla Horáková na Olšanských hřbitovech
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Jubilejní 10. ročník 
festivalu Žižkov Meets 
Jazz, který proběhne 
ve dnech 23. a 24. lis-
topadu v Paláci 
Akropolis, je věnován 
velkým jazzovým 
orchestrům.
Poslední listopadový víkend na-
láká všechny příznivce decho-
vých big bandů, které vzpome-
nou na lehké swingové melodie, 
funkové skotačení i moderní váž-
nou hudbu. První festivalový den 

roztančí optimistickými rytmy 
všechny milovníky symfonických 
a dechových orchestrů, které pře-
dávají hlavně radost a smích. 
Wrgha POWU orchestra předve-
de strhující improvizace, nápaditá
aranžmá skladeb a nevšední vý-
razové prostředky, které útočí
hlavně na ty nejpřirozenější lid-
ské emoce, zatímco formace Back 
Side Big Band je moderní swin-
gující monstrum, které potěší in-
terpretací skladeb tradičních au-
torů G. Millera, D. Ellingtona, 
H. Hanckocka, ale i kompozi-
cemi současných pop umělců 
P. Collinse či S. Wondera. 

Oproti tomu sobotní večer se 
ponese v duchu avantgardní-
ho jazzu. Dechovka Bucinatores 
Orchestra využívá postupy váž-
né hudby 2. poloviny 20. století, 
které taví do barevných harmonií 
a spletitého kontrapunktu. Dva-
cetičlenný soubor proslul pře-
pracováním varhanních skladeb 
českého skladatele Miloslava Ka-
beláče do nevšední podoby. La-
hůdkou pro fajnšmekry je projekt 
Frontline Jakuba Doležala a Petra 
Kalfuse, kde se na pódiu střetne 
pět saxofonů ve zcela nečekaném 
rytmickém provedení. �

-ham-

Zajímavou senza-
cí na letošním roč-
níku Žižkov Meets 
Jazz je projekt na-
zvaný Frontline. Na 
pódiu vystoupí pět 
saxofonů, které pře-
hrají zcela nové jaz-
zové skladby od sou-
časných autorů. 
Více nám sdělil jeden 
z frontmanů kapely 
Jakub Doležal.

Můžete představit projekt Front-
line?
Frontline je zbrusu nová sku-
pina, zaměřená na tvorbu 
současných jazzových skla-
datelů a aranžérů. Kape-
la se skládá z pěti saxo-
fonistů a tříčlenné ryt-
mické sekce. Kromě Pe-
tra Kalfuse, který je naší 
velkou oporou, tu budou 
zastoupeni Marcel Bárta, 
Martin Brunner jr., Bha-
rata Rajnošek nebo Rasťo 
Uhrík. A také budeme mít 
zahraniční hosty – přijede lo-
tyšský saxofonista Toms Rud-
zinskis a chorvatský kytarista 
Elvis Penava.

Z čeho se bude skládat repertoár 
pro pět saxofonů?
Jak jsem již naznačil, budeme hrát 

skladby současných mladých 
jazzových skladatelů, kteří po-
cházejí z Prahy. Myslím si, že 
je to oblast, která se za po-
sledních deset let hodně roz-
rostla. Určitě stojí za to ji 
podrobněji prozkoumat.

Vystupujete v rámci ŽMJ 
poprvé? Jak celý festival 

hodnotíte?
Na ŽMJ jsem vystupoval už 

předloni. V Praze je to ojedinělá 
akce, snad se letošní ročník po-
daří náležitě zpropagovat a při-
jde hodně lidí.

Žižkovský festival se tentokráte 
zaměřil především na dechovky 
a velké big bandy. V čem jsou ji-
né oproti klasickým komorním 
formacím?
Především v obsazení. Velké or-
chestry nebo tělesa mají poten-
ciál v možnosti větší aranžérské 
práce. Zároveň se zvuk big ban-
dů neustále vyvíjí a tradiční pří-
stup je kombinován s aktuálními 
hudebními trendy. 

Jaké jsou vaše plány s Frontline 
do budoucna?
Doufám, že se repertoár podaří 
natočit a kapelu tím udržíme na-
živu. Držte nám palce! �

-ham-

Frontline – pět saxofonů v avantgardním provedení

Žižkov Meets Jazz ve znamení big bandu

„Má imaginární domovina“ v Atriu
„Vždycky jsem se cítil spíše cestovatelem než usedlíkem,“ vysvětlu-
je Alfred Šupík svoji zálibu v cestování, z něhož vznikla unikátní sbír-
ka fotografických prací, která bude vystavena v prostorách Atria od 
23. do 20. prosince. Téma „imaginární domoviny“ mělo svoji premiéru 
již v roce 2008 v Londýně, kde se zrodil koncept, který se stále roz-
víjí po své ose. Krásné kouty nenaleznete jen v Česku – Alfred Šupík 
nabízí hlavně pohled na svět bez hranic, o nějž se chce se všemi po-
dělit. A tak kromě fotografií z naší rodné země budou mít návštěvníci 
možnost shlédnout divy přírody z Indie, Ukrajiny, Saudské Arábie ne-
bo Keni. �

Žižkovské pavlače ožívají v Muzeu hl. m. Prahy

dokončení ze str. 1

„Můžeme být rádi, že devastace činžovních domů v 70. a 80. le-
tech minulého století proběhla jen zčásti a ty oblasti, které podlehly 
asanaci, zůstaly zachovány aspoň na fotografiích, které zde vidí-
te,“ zahájila výstavu starostka městské části Praha 3 Vladi-
slava Hujová v prostorách Galerie pod radnicí spolu s ře-
ditelkou Muzea hl. města Prahy Zuzanou Strnadovou, kde 
je umístěna také sbírka o zapomenutých pavlačích, z nichž 
některé jsou již pouhou vzpomínkou. Slavnostního zaháje-
ní vernisáže, v rámci níž byla symbolicky pokřtěna i publi-
kace Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic volně navazující na 
již dříve vydanou Vinohrady a Žižkov, se zúčastnila folková 
kapela Švajneraj, jež svými hospodskými šlágry a vkusný-
mi kostýmy připomněla žižkovské meziválečné období se 
vším všudy. �

-ham-

Na letošním ročníku Žižkov Meets Jazz vystoupí i Wrgha POWU orchestra
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Jakub Doležal

Výstavu Zapomenuté žižkovské pavlače v Galerii pod radnicí slavnostně zahájila starostka Prahy 3 Vladislava Hujová...
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. čt 19.45 NT Live: 
Timon Athénský

  2. pá 18.00 Yuma
20.30 Cesta do lesa

  3. so Sherpafest 2012
13.00 Blok 1; 15.00 Blok 2;

 17.00 Blok 3; 20.00 Blok 4   
  4. ne 18.00 Dva nula (FK)

20.30 Ve stínu
  5. po 18.00 4. Revoluce (FK)

20.30 Filmjukebox: Zvuk 
hluku www.filmjukebox.cz

  6. út 18.00 Divoká stvoření 
jižních krajin (FK)
20.30 Země bez zákona

  7. st 18.00 Hasta la vista! 
20.30 Samsara (FK)

  8. čt Filmový festival zimních 
sportů v Praze
17.00 Odpolední program
19.15 Večerní program

  9. pá Normální festival 2012
 18.00  Punkový syndrom

20.00  Filmový galavečer 
Normálního festivalu

10. so 15.00 Kozí příběh se sýrem 
18.45 MET: Live in HD 
– Bouře / Thomas Adès

11. ne 18.00 Cesta do lesa
20.30 Obchod pro 
sebevrahy (FK)

12. po 18.00 Mazel (FK)
20.30 Cesta snu Petra 
Koukala

13. út 18.00 Dva nula (FK)
20.30 Občan K.

14. st 18.00 Ve stínu
20.30 Tři filmy z Písku

15. čt 19.45 NDT Live: Večer 
s Kyliánem, Ingerem 
a Waleskim

16. pá 18.00 Nedotknutelní
20.30 Svatba mezi citróny 
23.00 Až vyjde měsíc

17. so 20.00 35. Festiválek 
– Jsem spokojenej aneb 
všechno je naruby

18. ne 18.00 Obchod pro 
sebevrahy (FK)
20.30 Hasta la vista! 

19. po 18.00 Největší přání
20.30 Země bez zákona

20. út 16.30  Kluby pro Žižkov
18.00 Občan K. 
20.30 V temnotě (FK)

21. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague Vol. 31

22. čt 18.00 Dva nula (FK)
20.30 Cesta do lesa

23. pá 18.00 SuperClásico
20.30 Atlas mraků

24. so 15.00  Hotel Transylvánie 
18.00 Ve stínu
20.30 Svatba mezi citróny
23.00 Divoši

25. ne 18.00 Až vyjde měsíc
20.30 Samsara (FK)

26. po 18.00 Až do města Aš (FK)
20.30 Občan K. 

27. út 18.00 Odpad město smrt 
(FK)
20.30 Atlas mraků

28. st 18.00 Svatba mezi citróny
20.30 Aero naslepo

29. čt 18.00 Argo
20.45 Holy Motors (FK)

30. pá 18.00 Obchod 
pro sebevrahy (FK)
20.00  Slavnostní vyhlášení 
Aerokraťasu 2012

Filmy pro seniory
  6. út 10.00 Ve stínu
13. út 10.00 Yuma
20. út 10.00 Obchod 

pro sebevrahy
27. út 10.00 Svatba mezi citróny

Baby Bio
  7. st 10.00 Samsara
14. st 10.00 SuperClásico
21. st 10.00 Obchod 

pro sebevrahy
28. st 10.00 Svatba mezi citróny

Neděle pro rodiče s dětmi
  4. ne 15.00 Bubáci a strašidláci
 11. ne 15.00 Stroje a strojky
18. ne 15.00 Bacili jsme bacily
25. ne 15.00 Sen

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1.–29. 11. Sklepní práce – J. Lerch

  2. pá 19.30 Submotion 
Orchestra

  3. so 19.30 Post-it
  4. ne 19.30 FutureFirstLine: 

Exots*
  5. po 19.30 Amos Lora se 

skupinou 
  6. út 19.30 Alvik – křest CD*

9. Festival integrace slunce*
7. – 11. listopadu
  7. st 9.00 Sloní band, 9.15 Pás-

mo písní, 9.40 Písmena, 
10.00 Ajeto, 10.30 Mini 
mažoretky, 10.45 Natara-
ja, 19.00 Divadélko Verva: 
Hororet 3 H

  8. čt 9.00 Koně, 9.10 Máme rádi 
houbičky, 9.30 Perníková 
řepa, 9.45 Zpíváme si pro 
radost, 10.15 Hej pane 
Šenku!, 10.30 Hudební vy-
stoupení, 10.50 My a židle, 
14.00 Divadélko Remedia: 
Šípková Růženka, 19.30 
Traband + Rudovous

  9. pá 9.30 a 19.00 To půjde!
10. so 19.30 Pipes & Pints – křest 

CD + host Dirty Blondes
11. ne 16.00 Divadelní spolek 

Proměna: Voď vás pánbů! 

12. po a 13. út 19.30 V. Mišík 
& ETC + Flamengo*

15. čt 19.30 EuroConnections: 
[re:jazz]

16. pá 19.30 Habib Koité 
& Eric Bibb*

17. so 19.30 U-Prag
18. ne a 19. po 19.30 Mafiánská 

opera (dVA)
20. út 19.30 Sophie Hunger 

– křest CD
21. st 20.00 7 pádů Honzy 

Dědka (dVA)
22. čt 20.00 P. Liška, J. Polášek, 

M. Zbrožek: Milostný 
trojúhelník (dVA)

23. pá Žižkov Meets Jazz*
19.00 Wrpgha POWU 
orchestra, Back Side Big 
Band

24. so Žižkov Meets Jazz*: 
19.00 Bucinatores 
orchestra, Frontline

25. ne 19.30 Respect Plus: Ebo 
Taylor & Afrobeat Academy 

26. po 19.30 Midnight Session: 
Arve Henriksen & Jan Bang

27. út 19.30 Republic Of Two 
+ host: Lanugo 
(akustický set)

28. st 19.30 Respect Plus: 
David Krakauer and 
The Madness Orchestra 
Ancient Grooves 
(Krakauer plays Zorn) 

30. pá 19.00 FutureLine: Willow 
Lake, The Clippers, High 
Society + host: Sek jsi 
bombónky*

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
17. 10. – 16. 11. I. Králík – Retro-

spektiva (1962 – 2012) 
– sochy, reliéfy, objekty

23. 11. –  20. 12. A. Šupík – Má 
imaginární domovina 
– fotografie

  1. čt 19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci 
(P. I. Čajkovskij, A. Dvořák, 
M. Troup, Z. Lukáš)

  7. st 19.30 Chairé Příbram 
– přednes H. Maciuchová 
a A. Strejček (Písně sladké 
Francie) 

  8. čt 19.30 Stamicovo kvarteto 
a S. Siegenthaler – klarinet 
(A. Stamic, E. Straesser, 
H. Marteau)

9. pá 19.30 Vlastislav Matoušek 
a Ensemble 108 Hz 
(64&1Day – Introspekce 
Aktuální hudby)

10. so 15.00 Kinsky trio Prague 
(J. Brahms, D. Šostakovič, 
B. Smetana)

13. út 19.30 I. Boreš – kytara, 
P. Smolík – varhany 
(G. Mufat, S. Schmidt, 
J. K. Kerll, F. Borres aj.)

14. st 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

15. čt 19.30 Benefiční operní 
koncert pro Art for life

19. po 19.30 Bona Fide Tango 
a Pavel Fiedler – saxofon 
(O. Pugliese, A. Troilo, 
J. Novák, A. Piazzolla)

20. út 19.30 M. Vilímec – housle, 
J. Vlachová – akordeon 
(F. M. Veracini, D. Scarlatti, 
T. A. Vitali, J. H. Fiocco, 
N. Paganini, P. Samiec aj.)

22. čt 19.30 Harmonia Mozartiana
 Pragensis (Z. Šesták, 

V. Riedlbauch, J. Vejvoda, 
J. Feld, J. Klusák)

24. so 19.30 Koncert v rámci 
festivalu Tóny nad městy 
(G. Martucci, G. Maiorca, 
J. Brahms, E. Grieg)

27. út 19.30 M. R. Urbanová 
– housle, J. D. Marešo-
vá – varhany (A. Corelli, 
G. Muffat, H. I. F. von Biber, 
J. Suk, Ch. M. Widor, 
C. Franck, E. Bloch)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  1. čt 20.00 Montezuma 
  8. čt 20.00 Ivan Vrána Band
15. čt 20.00 Phil Schoenfelt 

a Pavel Cingl
22. čt 20.00 Blues Jade Akustik
29. čt 20.00 Alo Trio

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

Předprodej vstupenek v trafice 
TTT naproti hotelu Olšanka 
(tel.: 222 728 842)

  6. út 19.00 A. Dvořák: 
Lužanská mše D dur 
(kostel sv. Prokopa) 

  8. čt 19.00 „La Serva Padrona“ 
(Hotel Theatrino, Bořivo-
jova 53) 

12. po 19.30 Violoncellový 
recitál k 100. jubileu 
prof. M. Sádla (Atrium) 

15. čt 19.30 Závěrečný koncert 
k státnímu svátku ČR 
„A Little Jazz Mass“ (kaple 
BJB, Vinohradská 68)

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

Slevy pro studenty, důchod-
ce a zdravotně po stižené 
na vybraná představení.

  1. čt 20.00 Farma v jeskyni
  3. so 20.00 SKUTR/A. L. Stodo-

lová: Muži 
  5. po 20.00 MAIA/M. Kuttnerová: 

LV-426, Pražský komorní 
balet/H. Turečková: MONO 
NO AWARE/Na hranici 
krásy

  8. čt 9.00 a 11.00 B. Látalová 
a kol.: Fg = G.[(m1.m2)/r2]/
Tanec a fyzika (pro děti)

13. út a st 14. 20.00 L. Vagnerová 
& Company: Jezdci

15. čt 20.00 Prvorepubliková 
tančírna 

16. pá 20.00 DOT504/L. Vagne-
rová: Perfektní den aneb 
Mr Gluteus Maximus

17. so 20.00 DOT504/L. Vagne-
rová & P. Mašek: Mah Hunt

19. po 20.00 VerTeDance/Maya 
Lipsker: Transforma, 
DJ Kobza + Bio Masha 
– slampoetry 

21. st a čt 22. 20.00 Farma 
v jeskyni: Divadlo

27. út a st 28. 11. 20.00 
NANOHACH/L. Bartůň-
ková & M. Záhora: Orbis 
pictus

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

30. pá 10.00 a 17.00 VerTeDance: 
Třiačtyřicet slunce západů 
(pro děti)

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

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

  1. čt České nebe
 4. ne Němý Bobeš
 11. ne Vražda v salónním coupé 
13. út Dlouhý, široký a bystrozraký  
14. st Dobytí severního pólu
15. čt Posel z Liptákova
18. ne 16.00 a 19.00 Blaník
20. út Záskok 
21. st České nebe  
22. čt Hospoda Na mýtince
27. út Vražda v salónním coupé
28. st Cimrman v říši hudby
29. čt Švestka

Hosté Žižkovského divadla JC
 2. pá K. Čapek, O. Lážnovský: 

Válka s mloky (Divadlo 
Aqualung)

 3. so W. Allen: Central Park 
West (3D Company)

 5. po N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram)

 9. pá R. Jaroš, J. Neuberg, 
M. Noháč, F. Vlček, 
O. Lážnovský a K. Moco-
vá: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili-
onář (Divadlo Aqualung)

10. so 14.00 Homo Ludens 
(DDM Jižní město)

12. po R. de Ceccatty podle 
A. Dumase ml: Dáma s ka-
méliemi (Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram)

16. pá O. Lážnovský, K. Mocová: 
Příliš skromný Nick Carter 
(Divadlo Aqualung)

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

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

25. ne G. Dyrek: Benátky 
pod sněhem 
(Divadlo Kompanyje)

26. po J. Tätte: Každý den, šťast-
ný den! (Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram)

30. pá K. Čapek, O. Lážnovský: 
Válka s mloky (Divadlo 
Aqualung)

Žižkovská štace
Karlovarské městské divadlo
  6. út B. Ahlfors: Divadelní 

komedie 
  7. st P. Shaffer: Komedie potmě
  8. čt A. Hellstenius: Chvála 

bláznovství

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

od 11. 10. do 5. 5. 2013 
Zapomenuté žižkovské 
pavlače – ve spolupráci 
s Muzeem hl. m. Prahy 
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Pražská plynárenská řeší proble-
matiku dlužníků dlouhodobě, 
stejně jako všechny ostatní ener-
getické společnosti. Naposledy 

například v rozsáhlé kampani 
upozorňovala neplatiče, o jaké 
výhody, bonusy a slevy přicháze-
jí, když dlouhodobě dluží. Nyní 

ale přistoupila k radikálnějšímu 
postupu. U dlužících zákazníků, 
kteří svůj problém odmítají ře-
šit, přistoupí k instalaci chytrého 
plynoměru.

„Chápeme, že se někteří naši zá-
kazníci mohou z různých důvodů 
dostat do složité situace, která jim 
zabrání přechodně plnit závazky. 
Jsme proto připraveni domluvit 
se s každým na individuálním ře-
šení a být mu nápomocni. Přeru-
šení dodávky plynu považujeme 
až za krajní možnost. Nutno po-

dotknout, že Pražská plynáren-
ská umožňuje svým zákazníkům, 
kteří mají zájem se na způso-
bu uhrazení pohledávky domlu-
vit, např. sjednání tzv. splátkové-
ho kalendáře. Bohužel, vyskytují 
se i zákazníci, kteří s námi neko-
munikují, situaci odmítají řešit 
a dohodnout se nechtějí. V těchto 
případech pak nezbývá, než po-
stupovat razantně,“ říká mluvčí 
společnosti Miroslav Vránek.

Chytré plynoměry se už osvěd-
čily například v Anglii nebo Bel-

gii. Přístroje jsou vybaveny inte-
grovaným uzavíracím zařízením, 
s jehož pomocí je možné přerušit 
odběrateli dodávku plynu, a tím 
ho donutit k úhradě pohledávky, 
případně předem zamezit vzniku 
nebo narůstání jeho dluhu. 

Plynoměry mohou být také 
na předplacené karty. V případě 
vyčerpání kreditu se dodávky 
automaticky přeruší a nedovolí 
využívat plyn do té doby, než od-
běratel svou kartu zase nabije. 

-nh-

Pražská plynárenská nasadí proti neplatičům chytré plynoměry

Jana Navrátilová, Dr. med dent
U Rajské zahrady 4, Praha–Vinohrady

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

STOMATOLOGICKÁ PRAXE

VÍTÁME NOVÉ PACIENTY

Pražská plynárenská, která je jedním z nej-
větších dodavatelů zemního plynu u nás, za-
čne v boji s neplatiči používat tzv. inteligent-
ní plynoměry. Ty v případě potřeby dlužníka 
automaticky odpojí od dodávek. Zařízení by 
chtěla instalovat u těch zákazníků, kteří opa-
kovaně a dlouhodobě neplní své závazky.

Dny otevřených dveří 
pro rodiče a zájemce o studium 

na Gymnáziu Praha 9
Litoměřická 726

6. 12. 2012 a 9. 1. 2013
vždy od 17.00 do 19.00 hod.
Pro rok 2013/2014 otevíráme cel-
kem 5 tříd, z toho 2 třídy 4-letého 
studia a 3 třídy 8-letého studia.

Termíny přijímací zkoušky pro 8-leté studium: 
22. a 23.4.2013. Čtyřleté studium bez přijíma-
cích zkoušek. Zkoušky nanečisto pro osmileté 

studium: 6. 3. 2013 a 3. 4. 2013 od 14.30 do 
17.00 hod. Od 16. 1. 2013 jsou připraveny pří-
pravné kurzy z matematiky a českého jazyka 

pro oba typy studia.
Bližší informace na www.gymlit.cz

Malířské, lakýrnické, podlahářské práce, 
štukování stěn, lakování v dílně
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz Štěpán Mollay

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

www.danovyservis.eu

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. 
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklidových 

prací včetně vyklízení a odvozu.
Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

www.strechy-mares.cz
člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů

Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, protisněhové 

zábrany – 10% sleva na materiál 
Tel. 777 858 800

� Koupím z alpaky mísu se sklem, 
cukřenku, příbory aj. Tel. ��� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� �	� �


� Koupím hodiny, náramkové hodin-
ky, starou bižuteii. Tel. ��� ��� ���
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. ��� ��
 �
�

� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. ��� ��
 �
�
� Trápí vás bolesti zad, kloubů, hla-
vy? Zkušená fyzioterapeutka spolu 
s vámi najde řešení. Tel. �
� �� ��,
e-mail: daneila.smrek@seznam.cz 
� Psací stroje, kalkulačky, skartova-
če – opravy, prodej. Tel. ��� ��� �
�, 
�
� �� ���, www.psacistroje.cz
� Čistíme koberce, postele, matra-
ce, sedačky, křesla a židle mokrou 
metodou profi stroji Kärcher. Do-
mácnosti i firmy. Cena od ��Kč/m�. 
Doprava Praha  ZDARMA. Info 
a objednávky na tel.: ��� ��� ���, 
www.cistimekoberce.cz
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. 	�
 
�� 

	
� Stropní sušák prádla. Montáž 
na míru. Tel. �
� �� ���

� Žaluzie, rolety, sítě, čalouně-
ní dveří, garnýže, shrnovací dve-
ře, markýzy, malování, kompl. re-
novace oken, silikon. těsnění, 
stropní sušáky prádla. Petříček, 
tel. �
� �
 ��
, ��� ��� 	
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 
�
 ��� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
	�� 
� 
��, www.dekorpraktik.cz
� Provádíme: mytí oken, čištění ža-
luzií, čištění koberců, sedacích sou-
prav, čalounění. Tel. ��� 	� ��
� Hájek zedník živnostník – prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, 
malířské, podlahářské a bourací 
práce s odvozem suti. Rekonstruk-
ce bytů, domů, nebyt. prostor – 
Praha �,  a okolí. Tel. ��� ��
 ��

� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. 
�� ��	 ���
www.voda-plyn-tymes.cz
� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. �� ��
 	��
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. 
�� ��� ��	
� Vyklízení půd, bytů, sklepů a re-
konstrukce. Tel. ��� ��
 �
�
� MOTOKURÝR PRO PRAHU �

po celé Praze ��� Kč/adresa
Tel. 			 		 ���

� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
�� �
	 ��, www.stehovanibytu.cz

� !! Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti
sklep či půdu. Tel. ��� ��� ��

� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. �� ��� ���, www.astor-servis.cz
� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
www.nemcina-���.cz, tel. 	�� ��
 	�

� Hledám pronájem bytu v Praze 
pro � osoby. Velikost od 
–�
m�, 
mohu měsíčně platit max. �� 


 Kč 
i s poplatky. Za nabídky předem dě-
kuji. Tel. �
� ��� 
��
� Zajímavý prostor od ��� Kč/hod.
pro akce do �
 osob ve vnitrobloku 
se zahradou na Žižkově. Foto a dis-
pozice zašleme. Tel. ��� ��� ��


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

Zápis do 1. tříd 
na šk. rok 2013/14 
15. a 16. ledna 2013 od 12.30 do 17.30 hodin 

• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků 
• od 1. roč. povinný německý jazyk, od 6. roč. anglický jazyk
• mezinárodní zkoušky z němčiny DSD1 – zdarma
• moderní počítačové učebny, ve třídách počítače s internetem 
• vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ 
• školní družina pro 1.– 4. ročník 6.30 – 18.00 hod.
• školní klub pro 5. – 9. ročník
• široká zahraniční spolupráce; 5 partnerských škol v EU 
• výměnné pobyty do německy a anglicky mluvících zemí 
• lyžařské kurzy od 2. do 8. ročníku, cyklistické kurzy, sportovní
   pobyty, školní kapela, široká nabídka volnočasových aktivit
tel.: 222 520 079 | e-mail: skola@kladska.cz | www.kladska.cz 

Den otevřených dveří 

11. prosince 2012 
14 –18 hodin

Přihlášení k zápisu přes internet od 19. listopadu

petr.dvorak@re-max.cz 
 +420 732 903 030

Nabízím kvalitní servis při prodeji, koupi 
i pronájmu a také možnost okamžitého 
výkupu Vaší nemovitosti.

 prodává nejvíce realit ve světě i u nás

Ing. Petr Dvořák
Pro mé klienty hledám
byty 2+kk, 2+1, 3+kk v Praze 3
Vždy je mým cílem Vaše 100% spokojenost.
Neváhejte se na mne kdykoli obrátit.
Znám to tady, bydlím tu.

tel.: +420 734 155 679
www.skolkaharmonie.cz

��������	

DO NOVÉ
���	����
ŠKOLKY
��������

Koněvova 1519/165, zastávka Strážní tram. č. 1 a 9, OTEVŘENO DENNĚ

Linecké, vosí hnízda, plněné ořechy,
pracny, perníčky, vanilkové rohlíčky... 
Jednodruhové od 73 Kč 
Mix 6 druhů od 139 Kč / Mix 12 druhů od 245 Kč
Kompletní ceník rádi zašle  me, pište na:
cafeacukrarna@klikni.cz, tel. 222 587 704 

JIŽ OD 10. 11.!

VÁNOČNÍ PEČIVO
OD NÁS JE TRADIČNĚ VÝBORNÉ!
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Plzeňský pivovar má celou řa-
du značkových podniků PUOR 
(Pilsner Urquell Original Restau-
rant) typu Kolkovna, Celnice, 
Olympia, Demínka nebo Kula-
ťák, Staropramen má vlastní roz-
sáhlý koncept Potrefených hus, 
Velkopopovický Kozel má oko-
pýtkovanou Kozlovnu na Smí-
chově a nyní má na Žižkově první 
signature pub i humpolecký Ro-
dinný pivovar Bernard. Koneč-
ně! Čtyři základní devizy podni-
ku jsou jasně viditelné na první 
pohled:
1) Zbrusu nový designový inte-
riér moderní civilizované pivni-
ce – úzkostlivá čistota, příjemná 
vzdušnost, přírodní dřevo, pocti-
vé oddělení kuřácké a nekuřácké 
části, letní zahrádka.
2) Sympatická, milá a náležitě po-
učená obsluha – sám jsem mana-
žera restaurace několikrát viděl 
při průběžném proškolování a tes-
tování personálu přímo za běhu 

a jeho přísnost, náročnost a dů-
slednost byla vskutku příkladná.
3) Samozřejmostí je kompletní 
nabídka všech produktů Rodin-
ného pivovaru Bernard – na čepu 
bezchybně ošetřené světlé výčep-
ní 10°, světlý ležák 11°, nefiltro-
vaný ležák 12° a černý ležák 12° 
– vše ostatní včetně svátečních le-
žáků, mohutného speciálu OX 
nebo osvěžujících nízkoalkoho-

lických ovocných pivních nápojů 
v lahvích.
4) A jako hlavní bod pak absen-
ce stálého jídelního lístku, který je 
nahrazen denně aktualizovanou 
nabídkou čtyř čerstvých teplých 
a studených pokrmů – v podsta-
tě není možné se nějak výrazně 
splést, všechna jídla jsou připra-
vena precizně z čerstvých surovin 
a podávána s grácií v pivnici roz-

hodně nadstandardní. Vyzkou-
šet můžete třeba klasické vepřové 
koleno, populární hovězí tata-
rák, domácí burger, voňavou ci-
bulačku, hovězí jazyk s křenovou 
omáčkou nebo nakládané sýry. 
Ale pokud budete mít štěstí, roz-
hodně nesmíte vynechat opravdu 
skvělou „svíčkovou klobásu“, což 
je sekané argentinské hovězí pří-
mo v restauraci plněné do domá-
cího střívka a podávané s pikant-
ním cibulovým salátem – Rolls 
Royce mezi klobásami.

Zajímavou aktivitou podniku 
jsou občasné, speciálně zaměřené 
akce, při kterých můžete ochutnat 
například tradiční americkou ku-
chyni včetně lívanců s javorovým 
sirupem, typickou anglickou sní-
dani, kterou je obtížné zvládnout 
i jako večeři, anebo třeba zkoumat 
možnosti snoubení nejrůznějších 
pokrmů s růžovým vínem. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

 Bernard Pub – první originální v Praze

Co se stalo pak? Vezměme si nej-
prve Husitskou kroniku Vavřince 
z Březové: „Potom v den svatého 
Linharta skoro čtyři tisíce táborů, 
jichž starší tehdy byli pan Břeněk 
ze Švihova, Chval z Machovic, ji-
nak z Řepice, a jeho bratr Kuneš, 
srazili se na jednom místě, vzdále-
ném míli od Knína, s královský-
mi a zvláště s panem Petrem ze 
Šternberka, panem Ptáčkem z Ra-
taj, Janem řečeným Svídnickým, 
s Koldicem, se syny Michalce 
z Michalovic a Václavem řečeným 
Donínským, rychtářem z Kutné 
Hory, usmrtili některé lehkooděn-
ce z nich a zabili mnoho koní krá-
lovských; odrazivše královské od 
sebe, přišli do Prahy a byli od Pra-
žanů s radostí přivítáni.“

Takže veliké vítězství jako pře-
dehra dlouhých válek? Podívejme 
se ale ještě, co píší Staré letopisy čes-
ké: „Tu noc přijde tomu lidu sebra-
nému poselství od těch z Ústí Se-
zimova blíž Tábora, kteří již vyšli 

na tu pouť, prosíce jich, zdali by 
kde mohli jich sečkati, aby s nimi 
jeli a šli spolu do Prahy, a pravíce, 
že jim samým bude těžko projíti, 
že jest jim na cestách silně zasaze-
no ze strany královy; jakož tak by-
lo. Takž tehdy ti z Knína pošlou 
proti nim lidu branného na pěti 
vozech. A ti se museli voziti přes 
řeku; a než půl míle od řeky od-
jedú, uvidí dva zástupy lidu: je-
den jízdní a velmi oděný a při-
pravený, a ten byl páně Petrův 
z Konopiště s jinými žoldnéři od 
Hory poslanými a z jiných posá-
dek; druhý zástup byl těch z Ús-
tí, proti nimž byli vysláni s těmi 
pěti vozy z Knína, v němž mohlo 
býti ke třem stům mužů i žen. To 
když uzřeli ti, kteří byli vysláni od 
Knína, váhali, co mají učiniti: za-
se se vrátiti do Knína či táhnout 
vpřed k těm z Ústí. I zůstavili se 
na tom, aby poslali pro ty z Kní-
na, aby všichni ihned táhli po 
nich, a sami jeli po nich před se. 

Mezitím ti z Ústí získali sobě ně-
jaké přívrší, na něž se všichni shr-
nuli. Pan Petr také s svými nejpr-
ve vjede na jeden vrch blízko od 
těch z Ústí, a nedlouho meškav, 
aby se nemohli ti z Knína vysla-
ní strhnúti, oboří se s svým lidem 
na ty z Ústí a rozrazí je tak, že vše-
chen houf jízdní skrze ně prosko-
čí. A tak obecně praví, že pan Petr 
měl v tom svém houfě třinácte set 
jezdců a mnoho praporců. A když 
podruhé chtěli v ně vskočiti, teh-
dy ti z Ústí dali se panu Petrovi na 
milost; a zabitých těch Ústských 
a raněných několika leželo. Však 
v tom rokování proskočí k těm, 
kdož byli z Knína vysláni proti 
nim, více než sto lidu ústského. 
Neb blíž odtud byli se také na je-
den vrch utekli, chtíc se k zbrani 
postaviti a počali sobě zídku dě-
lati z suchého kamene, aby jízd-
ní k nim tak brzo nemohli. Takž 
pak ti páně Petrovi počali s nimi 
rokovati, aby se dali panu Petro-

vi na milost, aby se jim též nesta-
lo, jako Ústským. Oni toho učinit 
nechtěli, doufajíc v retunk, jakž 
se jest i stalo, že ihned uzřeli lid 
ten všechen, kterýž v Kníně byl, 
an jim táhne na retunk s korouh-
vemi městskými. To uzřev pan Pe-
tr s svými, nečekav jich, zajal ty li-
di z Ústí, jde pryč s nimi k Hoře. 
Ale tento lid ten den ostav tu ce-
lý přes noc na tom místě, kde jsou 
se ty věci dály, a nazejtří kněží tu 
mše sloužili a zbité pochovali; 
a potom se k Praze hnuli. A kter-
akžkoli na cestách silně na ně by-
lo osazeno i na brodech, však pod 
Jílovým v noci přes řeku Sázavu 
se přebravše, nazítře ráno jdou 
pravo mocí k Praze mimo hrad 
Kundratice, kde touž dobou krá-
lová Žofie té chvíle byla.“ 

Příliš komplikované? Příště se 
to pokusíme dešifrovat. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

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

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22
tel.: 222 712 940
www.remedium.cz
www.vstupujte.cz 

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno po – čt 9.00 –18.00 hod., 
pá 9.00 –16.00 hod.
Měsíc péče o duši:
  5. po 13.00 Nechte mě chvil-

ku…, já si to rozmyslím 
– efektivní myšlení

  6. út 16.30 Jak naše minu-
lost ovlivňuje přítomnost 
– o rodinných konstelacích

  8. čt 14.00 Netopýři ve městě 
– přednáška dobrovolných 
ochránců přírody

13. út 16.30 Lze změnit svůj osud?
15. čt 14.00 Když si spolu sedne 

kněz, rabín a imám – roz-
díly a spojitosti světových 
náboženství

22. čt 14.30 Stáří jako etapa – čaj 
s besedou o stárnutí

29. čt 16.00 Dědictví aneb co je 
dobré o něm vědět – ve 
spolupráci s Občanskou 
poradnou Remedium

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
28. st 14.00 neformální debata 

o Evropské unii a Evrop-
ském parlamentu při kávě 
a bábovce – ve spolupráci 
s informační kanceláří EP 
v ČR, účast potvrďte

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
13. út 16.30 B. Ludvík: Pohádky 

pro dospělé a jiná vyprávění
27. út 16.30 B. Svejkovská: Lidé 

pražských ulic minulých 
století, o usedlosti Miranka

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
22. čt 17.00 vernisáž výstavy 

E. Růtové
29. čt 17.00 seminář o součas-

ných výtvarných publika-
cích s D. Sedláčkem

VH RESTAURANT VÍTKOV
Koněvova 114
1. 11. – 31. 12. charitativní prodejní 

výstava obrazů tělesně 
postižených umělců

SBOR BRATRSKÉ 
JEDNOTY BAPTISTŮ
Vinohradská 68, Praha 3
1. 12. 10.00 výroba vánoční 

dekorace, cena materiálu 
150 Kč, přihlášky na e-mail: 
kukuckaa@gmail.com nebo 
na tel.: 774 808 701

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  5. po vycházka Přes Olšanské 

hřbitovy na Šibeniční vrch, 
sraz 13.30 metro Flora

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

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a dalším seniorům, kteří oslaví v listopadu narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme 
paní Kružíkové, Eliáškové, Řežábkové, Kubínové, Matějkové, Chalup-
ské, Holečkové, Skrbkové, Watierové, Liškové, Peškové, Musilové, 
Zadákové, Řehákové, Bojové, Hendrychové, Molendové, Stehnové, 
Čechové a panu Svatošovi, Smíškovi a Procházkovi. �

SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3
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Vánoce 2012 s Klubem důchodců
Klub důchodců v Hořanské 2 pořádá od 16. do 26. prosince pobyt pro 
seniory na Benecku. Cena zájezdu 495 Kč/den (zahrnuje plnou penzi, 
štědrovečerní večeři, dopravu autobusem). Bližší informace každé 
pondělí 15 –16 hod. v klubu nebo na tel.: 775 040 301, 723 794 195. �

Praha 3 bezpečnější pro seniory
Odbor sociálních věcí ve spolupráci 
s Policií ČR pořádá v úterý 13. listopa-
du přednášku pro seniory žijící na úze-
mí MČ Praha 3. Témata přednášky, kte-
rá se koná od 14 hodin na žižkovské 
radnici na Havlíčkově nám. 9, jsou zá-
sady bezpečného chování, předchá-
zení nebezpečným situacím a ochrana 
před podvodným jednáním. Pro účast-
níky je zajištěno drobné občerstve-
ní. Vzhledem k omezené kapacitě sá-
lu se doporučuje rezervace míst na tel.: 
222 116 492 nebo osobně na recepci 
radnice. �
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Jak vznikl nápad uspořádat 
akci Strom splněných přání? 
Kde jste hledala inspiraci?
Odkoukala jsem to. Žila jsem 
několik let v americké Arizo-
ně u mexických hranic. Zdejší 
farnosti byly docela chudé a ta 
místní měla v kostele postavený 
svůj strom splněných přání pro 
chudší farníky z Mexika. Ti lépe 
zabezpečení si pak brali andělíč-
ky s přáními ze stromu a obdaro-
vávali konkrétního člověka. Sho-
dou okolností po mém návratu 
z Ameriky v roce 2002 byly v Če-
chách povodně. Současný žiž-
kovský farář, jenž předtím půso-

bil ve Štěchovicích, které povod-
ně velmi zasáhly, zmobilizoval 
žižkovské farníky na pomoc Ště-
chovicím. Lidé tam v létě jezdi-
li na brigády – otloukali omítky 
a dělali další pomocné práce. Sil-
ně jsme to s nimi přes léto proží-
vali a jak se blížil podzim a jejich 
domy byly stále vlhké, tak jsme si 
uvědomili, že Vánoce, které by-
ly na spadnutí, oni vůbec neře-
ší. Spíše kde budou bydlet, kde 
seženou peníze na vybavení do-
mácnosti. A tak mě napadlo, že 
bychom jim mohli dát dárky –
ať pro rodiny s dětmi, anebo pro 
lidi, kteří potřebovali úplně no-
vé zařízení do domu, protože jim 
voda všechno zničila. To byl zrod 
našeho žižkovského stromu.

Už tenkrát bylo obdarovávání 
takhle adresné a přímé?
Ano, již tehdy šlo o konkrétní da-
ry pro konkrétní lidi. Kontakt 
jsme měli přes starostku Štěcho-
vic, která lidi oslovila a oni sa-
mi řekli, co potřebují a co by jim 
pomohlo. Tenkrát v prvním roce 
pomáhali hlavně žižkovští farní-
ci. Dnes již ale akce přesáhla hra-
nice farnosti a týká se celého Žiž-
kova. Spolupracujeme například 
s gymnáziem Pražačka, kde mí-
vají každý rok den otevřených 
dveří, při němž studenti prodá-
vají svoje výrobky. A tahle parta 
mladých lidí přišla s tím, že by rá-
da utržené peníze věnovala takto 
adresným způsobem. A tuto tra-
dici ve škole předávají dál.

Se Stromem splněných přání je 
spojený benefiční koncert. Ja-
ká je spolupráce s vystupující-
mi umělci?
Máme štěstí, že se u nás na Žiž-
kově cítí dobře dvojice sólistů 
Národního divadla – manželé Si-
berovi. Ti nám už několik let 

zpívají zcela bez nároků na ja-
kýkoli honorář a výtěžek z kon-
certu věnují Stromu splněných 
přání. A každý rok se jim navíc 
podaří přesvědčit k vystoupení 
někoho ze svých kolegů. Sibero-
vi jsou výjimeční lidé – opravdu 
špičky ve svém oboru, ale přitom 
skromní, milí, prostě normální.

Jakým způsobem vybíráte ob-
darovávané lidi, resp. místa, 
kam poputují vánoční dárky?
Když jsme se posunuli od Ště-
chovic, kde jsme začínali, zamýš-
leli jsme se nad tím, kdo vlast-
ně jsou ti, co pomoc potřebují. 
Někomu je bližší obdarovat dí-
tě, někdo raději pořídí dárek pro 
staršího člověka. Tak jsme zvo-
lili takový průřez – byli tam jak 
děti z dětských domovů, tak se-
nioři nebo mentálně postižené 
děti i dospělí z domovů sociál-
ní péče. Ale po několika letech, 
jak se společnost mění a já dou-
fám, že k lepšímu – jsme zjisti-
li, že většina dětských domovů 
už sponzora, který jim vánoční 
dárky kupuje, má – že se myšlen-
ka stromů přání celkem rozšířila. 

Začali jsme se tedy více soustře-
dit na domy sociální péče, domo-
vy pro seniory a nyní také na azy-
lové domy pro matky s dětmi. 

A která vánoční přání chtějí li-
dé splnit?
V azylových domech si přejí na-
prosto praktické věci. Jezdíme 
např. do azylového domu pro 
maminky s dětmi v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Maminky si přejí třeba 
hrnce nebo povlečení, prášky na 
praní nebo plínky pro děti – pro-
stě základní věci do domácnos-
ti, protože do azylového domu se 
dostanou bez ničeho. Děti si vět-
šinou přejí to, co ostatní, ale i ta-
dy se objeví přání, že chtějí třeba 
aktovku nebo vybavení do školy.

Co potřebují starší lidé?
Ti si přejí většinou drobnosti – 
knížku, kalendář. Občas si na-
píší o nějaký mls, to je jedna 
z radostí, kterou mají. Často se 
stává, když lidé přinesou dárek, 
že k němu přidají i osobní přání. 
Osobní kontakt je důležitý i pro 
dárce.

Máte nějaký tým spolupracov-
níků, který se s vámi podílí na 
přípravách Stromu splněných 
přání?
Je nás na to víc, léta mi pomáhá 
moje maminka. Pak jsou tu i tři 
čtyři lidé z farnosti, kteří mi po-
máhají pravidelně už roky stříhat 
andělíčky, napsat přání, vylepit 
seznamy… A pak různí jednot-
livci, kteří pomáhají jednorázo-
vě třeba při koncertu zapisovat 
dárce, vybírat dárky. S přípra-
vou začínáme vždy v srpnu – vy-
tipováním a oslovením domovů. 
Během září už musíme začít s or-
ganizací koncertu, oslovit účin-
kující, zamluvit prostor. V říj-
nu se zabýváme propagací akce, 

která je pro nás dost náročná – 
i kvůli tomu, že jsme nezisko-
vá organizace a máme omeze-
né prostředky. Nezbývá nám než 
obcházet žižkovské obchodníky 
a požádat je, aby nám půjčili kus 
výlohy na vylepení plakátu. To je 
velmi časově náročné a navíc to 
nemůže dělat každý. Zkusili jsme 
třeba skauty, ale moc se to neo-
svědčilo. Děti každý snadno ode-
žene. Musí to být dospělý a ještě 
výřečný, který se jen tak nedá. Sa-
ma to každý rok dělám a je dost 
demotivující, když vás z deseti 
případů šestkrát odmítnou. To 
pak člověk vyjde schlíplý ze dve-
ří, ale musí nasadit úsměv a zku-
sit to znovu a apelovat na to, že 
to je pro dobrou věc. A já věřím, 
že je to pro dobrou věc.

Co vás motivuje pouštět se do 
toho rok co rok?
Radost obdarovaných, ta vám 
dobije baterky. Několik dní před 
Vánocemi vozíme do domovů 
dárky sami, není žádné ofici-
ální předání. To není smyslem 
akce. Chceme, aby si dárky děti 
i dospělí rozbalili na Štědrý ve-
čer pod stromkem, tak jak to má 
být. Navíc si člověk například 
při návštěvě azylového domu 
uvědomí řadu důležitých věcí. 
I když se třeba potýká s nějaký-
mi problémy, že se mu vlastně 
nic tak hrozného neděje, že má 
kolem sebe zázemí a své blízké, 
kam se může v případě nouze 
obrátit a požádat o pomoc. A to 
právě tyhle mámy s dětmi nema-
jí. Říkám si, že třeba ten nečeka-
ný dárek pod stromečkem může 
být pro ně znamením, že nejsou 
na všechno samy, takovou poda-
nou pomocnou rukou. Vždyť Vá-
noce jsou svátky naděje. �

MONIKA OTMAROVÁ

„Nečekaný dárek pod vánočním stromkem 
může být podanou pomocnou rukou,“ 
říká organizátorka charitativní adventní akce Strom splněných přání Kateřina Hilbertová

Také letos budou mít obyvatelé Prahy 3 
v předvánočním čase příležitost pomoci li-
dem, kteří se ocitli v těžké situaci. Už po-
jedenácté totiž na Žižkově proběhne cha-
ritativní akce Strom splněných přání, kte-
rá odstartuje v neděli 25. listopadu beneficí 
v koncertní síni Atrium v Čajkovského uli-
ci. Od 17.00 hodin tu vystoupí sólisté Ná-
rodního divadla Jana Sibera, Lucie Hájková, 

Václav Sibera a Jiří Hájek. Příchozí si pak 
po koncertě budou moci vybrat konkrétní 
přání konkrétního člověka v podobě andíl-
ka a koupit mu dárek, o který si napsal. Za-
balené dárky pak bude možné přinášet do 
boční kaple kostela sv. Prokopa na Slad-
kovského náměstí, a to 2. 12., 9. 12. a 16. 
12. vždy před mší mezi 9.00 a 9.30 hod. 
nebo po mši od 10.30 do 11.00 hod. Orga-
nizátor akce, Farní charita Žižkov, pak dár-
ky rozveze těm, jimž je pomoc určena. 

Akce Strom splněných přání se koná od 
roku 2002 a během uplynulých deseti roč-
níků bylo jejím prostřednictvím obdarováno 
1625 adresátů. Andílci z letošního ročníku 
pak poputují do Domova pro matky s dětmi 
v Jiřetíně pod Jedlovou, do Letního domu 
v Praze, do Charitního domova pro duchov-
ní ve Staré Boleslavi nebo do Azylového 
domu pro matky s dětmi a Domu na půl 
cesty v Kralupech nad Vltavou. �

Přineste také dárek pod strom splněných přání

Letos organizuje již je-
denáctý ročník akce, 
která se soustřeďu-
je na pomoc osamělým 
a opuštěným. Na začát-
ku adventu uspořádá 
koncert vážné hudby, 
po němž si lidé rozebe-
rou vánoční přání kon-
krétních lidí z domovů 
sociální péče, azylo-
vých domů a domovů 
pro seniory. Zabale-
né dárky pak přine-
sou na určená místa 
a ty jsou pak na Štěd-
rý den předány lidem, 
kteří potřebují pomoc 
a pozornost. „Oslovu-
jeme takové domovy, 
o nichž si myslíme, že 
jsou trochu pozapome-
nuté,“ vysvětluje Kate-
řina Hilbertová.

Přes sto návštěvníků přišlo v neděli 14. říj-
na do bazénu sportovního centra hotelu 
Olšanka podpořit ženy, které prodělaly ra-
kovinu prsu. Pod záštitou starostky třetí 
městské části Vladislavy Hujové se tu totiž 
už podruhé konala akce „Plaveme prsa!“, 
kterou pořádá Aliance žen s rakovinou pr-
su.Ti, kteří v neděli zavítali do sportcent-
ra Olšanka, se rozhodně nenudili. V pro-

storách místního bazénu pro ně totiž orga-
nizátorky připravily zajímavý program, bě-
hem kterého si příchozí mohli promluvit 
s odborníky na onkologická onemocně-
ní nebo se dozvědět více o klinické výživě 
určené pacientům. O zábavu se pak bě-
hem dne postarala vystoupení klubu kra-
soplavců a malých akvabel. Svou podporu 
všem ženám, které s rakovinou prsu bojují 
či bojovaly, pak návštěvníci stvrdili podpi-
sem a skokem do bazénu. Jako první roz-
čeřila jeho vlny ředitelka Aliance žen s ra-
kovinou prsu Eva Knappová.

„Rakovina prsu je poměrně velký pro-
blém. Každý rok přibyde 6000 diagnosti-
kovaných případů. A protože cítíme, že je 
s tím třeba něco dělat, pořádáme tuto akci. 
Chceme jednak poukázat na tento problém 
a hlavně upozornit na to, že cestou, kte-
rá by mohla to hrozivé číslo snížit, je přede-
vším prevence,“ uvedla Eva Knappová. �

V Olšance se společně plavalo proti rakovině 
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KDO MĚ CHCE
1) 1881/2012 sedmiletý pes, ro-

tvajler standardní velikosti.  Je 
hodný, přátelský a čistotný. 
Vhodný i do bytu. Nalezen 
23. září na Žižkově.

2) 0958/2012 tříletý pes, žíhaný 
kříženec střední velikosti s hus-
tou náprsenkou. Je hodný, milý 
a přátelský. Hodí se i do bytu, 
je čistotný, snese se i s jinými 
psy. Nalezen 11. května v ulici 
Pod Lipami.

3) 01742/2012 dvouletý zlatý pes 
s bílou náprsenkou, pitbulteriér standardní velikosti. Je veselý a hra-
vý, miluje procházky. K jiným psům ho nelze doporučit. Nalezen 
4. září v Roháčově ulici.

4) 01525/2012 sedmiletý pes, temně zlatý s bílými znaky, anglický ko-
kršpaněl standardní velikosti. Miluje lidi, je milý, hodný, čistotný, s ji-
nými psy nekonfliktní. Nalezen 1. srpna na ulici Jana Želivského.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel.: 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel.: 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel.: 222 116 383
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Dvacet mladých kluků a holek 
ve věku od jedenácti do sedm-
nácti let ze Žižkova a okolí vy-
jelo do Žloukovic u Berounky, 
kde na ně čekal zážitkově laděný 
program bohatý na sportovní, 
skupinové i dramatizační aktivi-
ty. Cílem akce pořádané v rám-
ci prevence kriminality bylo při-
blížit dětem otázky spolupráce, 
týmovosti a osobní zodpověd-
nosti. „Díky projektu třetí městské 
části a magistrátu „Kluby pro Žiž-
kov“ jsme byli schopni uhradit vět-
šinu nákladů spojených s výjezdem. 

Na akci jsme tak mohli přizvat i dě-
ti, které by si jiný, byť stejně zážitko-
vý, ale komerční pobyt nemohly do-
volit,“ doplňuje David Odstrčil 
z Beztíže.

Nízkoprahové kluby Beztíže 
a Husita se věnují práci s mladý-
mi lidmi, kteří jsou ve vyšší mí-
ře ohroženi sociálně nežádoucí-
mi jevy. Cílem klubů je pomoc 
a podpora v tíživých životních 
situacích, snižování rizikového 
chování a podpora ve využití 
volného času. �

-mot-

Děti ze žižkovských klubů zažily netradiční víkend
Žižkovské nízkopra-
hové kluby Beztíže 
a Husita za podpory 
městské části Praha 3 
a Magistrátu hlavního 
města Prahy uspořáda-
ly předposlední záři-
jový víkend zážitkový 
výjezd pro mladé lidi 
ohrožené rizikovým 
chováním. 

Na úřední desce jsou povinně 
zveřejňovány informace o územ-
ních řízeních, o posuzování vlivů 
velkých průmyslových a staveb-
ních záměrů na životní prostře-
dí (tzv. EIA), o záměrech měst-
ské části nakládat s nemovitým 
majetkem, informace o územ-
ním plánování, programy zasedání 
zastupitelstva a další důležité sku-
tečnosti. Chcete-li se jako občané 
účastnit zásadních jednání o zá-
měrech s dopadem na vaše okolí, 
tak je pravidelné sledování úřed-
ní desky nezbytné. Většina pí-
semností zde musí viset alespoň 
15 dní, některé déle, ale např. po-
zvánka na zasedání zastupitelstva 
musí být vyvěšena 7 dní předem. 

V případě Prahy 3 jsme se ne-
setkali s případy, kdy by doku-
menty byly na úřední desku vy-
věšovány se zpožděním nebo 
dokonce vůbec. Doporučujeme 

přesto sledovat ji alespoň jed-
nou za týden. Úřední deska musí 
být přístupná a listiny na ní čitelné 
24 hodin denně a zároveň musí 
být přístupné i na internetu. Poru-
šení kterékoliv povinnosti při zve-
řejňování informací může zpětně 
vést k neplatnosti rozhodnutí.

Velice důležité jsou různé lhů-
ty, které mohou začít běžet dnem 
doručení, převzetí nebo v posled-
ní den vyvěšení správního aktu 
na úřední desce. Proto zde uvá-
díme stručný přehled těch nej-
důležitějších. Vyzvednutí uložené 
písemnosti určené do vlastních 
rukou na poště: 10 dní – v přípa-
dě nevyzvednutí se poslední den 
považuje za den doručení. Od-
volání: 15 dní – od doručení roz-
hodnutí. Podání žaloby proti roz-
hodnutí: 2 měsíce – od doručení 
rozhodnutí o odvolání. Odpověď 
od úřadu: 15 dní – od doruče-

ní žádosti o informace úřadu. Za-
čátek lhůty určené podle dní: do 
počtu dní se nepočítá počáteční 
den, naopak státní svátky i víken-
dy se započítávají. Konec lhůty 
určené podle měsíců: toho dne, 
který se svým označením shodu-
je se dnem, kdy došlo ke skuteč-
nosti určující počátek lhůty, pří-
padně poslední den měsíce.

Pokud poslední den lhůty ur-
čené podle dní či měsíců vychází 
na státní svátek nebo víkend, pak 
se konec lhůty posouvá na nej-
bližší pracovní den. (Ovšem po-
zor – v případě doručování veřej-
nou vyhláškou, která musí viset 
15 dní na úřední desce, se nejed-
ná o lhůtu. Dnem doručení tedy 
může být i svátek či víkend). Lhů-
ta pro odvolání či žalobu je za-
chována, pokud ji stihnete podat 
v její poslední den na poštu. �

PETR ŠEDINA

Proč sledovat úřední desku?
PORADNA O. S. ARNIKA

Svatý Martin přiveze na Jiřák slavnosti vína

Na svatého Martina 
11. listopadu se rozezní 
zvony a na náměstí Jiřího 
z Poděbrad vypukne dru-
hý ročník Svatomartin-
ských slavností.

A že je na co se těšit. Podávat se bu-
de, jak jinak, pečená husa s knedlíkem 
a se zelím, které se prodalo v loňském 
roce téměř 2000 porcí. K tomu přiby-
dou další chuťovky – kozí a kravské 
sýry, suché salámy, klobásky, slovác-
ké palačinky, bramboráky a topinky 
s česnekem pečené na železných tá-
lech staré pícky. Hlavní hvězdou pro-
gramu bude ale Svatomartinské víno, 
které představí více než 20 morav-
ských a českých vinařů a jemuž tradič-
ně požehná farář Zdeněk Wasserbauer 
z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. 

Už od desáté hodiny bude hrát k po-
bavení publika cimbálová muzika Vo-
nička, která připraví půdu na uvíta-
nou svatému Martinovi na bílém koni 
za doprovodu fanfár a virblu. Přesně 
v 11 hodin a 11 minut akci zahájí slav-
nostním přípitkem starostka městské 
části Praha 3 Vladislava Hujová. Svá-
teční den proběhne ve znamení hu-
dební produkce a slušivé degustace. 
Vystoupí oblíbený herec Jiří Schmit-
zer, jenž svým písničkářským humo-
rem potěší nejednoho návštěvníka, 

folková skupina AtmAsfera z Ukra-
jiny, která kombinuje jazzové impro-
vizace s etnickými motivy, a hlavní 
hvězda kapela Yo Yo Band se svým 
prosluněným reggae. Degustovat se 
bude ze sklenice typu „OIV“ (objem 
210 ml), kterou společně s katalogem 
zastoupených vinařů, programem 
slavnosti a propisovací tužkou pořídí-
te u pořadatelského stánku, přičemž 
jedna ochutnávací dávka bude stát 
10 Kč. Zmiňovaný katalog pomůže 
návštěvníkům zorientovat se v nepře-
berném množství vín, která byla vybí-
rána s pečlivostí, zohledňující hlavně 
jejich kvalitu a jedinečnost. Nebudou 
chybět ani vyhřívané stany, v nichž 
každý může příjemně posedět a pod-
le libosti ochutnávat z široké nabíd-
ky lahodného moku a pochutin. „Za 
městskou část Praha 3 přeji všem účastní-
kům Svatomartinských slavností příjem-
ný prožitek a dobrou vůli,“ vzkázala sta-
rostka Vladislava Hujová všem, kteří 
přijdou společně oslavit příjezd svaté-
ho Martina na Jiřák. �

-ham-
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