
Do školství investuje v letošním 
roce městská část celkem  84 mi-
lionů korun. Největší investiční 
akcí v této oblasti bude rekon-
strukce, zateplení a vybavení 
mateřské školy Jeseniova 204, 
která přijde na 35 milionů ko-
run. Mezi základními školami 

pak získá novou tvář základní 
škola Lupáčova. Za 18 milionů 
korun zde proběhne rekonstruk-
ce fasády, výměna oken a obno-
va klempířských prvků. Deset 
milionů si vyžádá také zahájení 
přeměny objektu městské části 
v Cimburkově ulici, kam by mě-

la být posléze přestěhována zá-
kladní škola z Havlíčkova ná-
městí. V uvolněné budově vedle 
žižkovské radnice pak vznikne 
kapacita pro sestěhování úřadu 
městské části z jiných pracovišť 
tak, aby byl úřad schopen nabí-
zet služby v jednom místě.

V oblasti ochrany životního 
prostředí bude žižkovská rad-
nice v letošním roce nejvíce in-
vestovat do dokončení systé-
mu podzemních kontejnerů na 
tříděný odpad. Na 20 milionů 
korun vyjde výstavba nového 
hřiště pro teenagery v Habro-
vé ulici. To by mělo nabídnout 
multi funkční míčové sportoviš-

tě s umělým povrchem, in-line 
dráhu s boulovým hřištěm pro 
bruslaře, ale také třeba horole-
zeckou stěnu. 

Do zvyšování bezpečnosti pro-
vozu, především do dopravně 
bezpečnostního značení investu-
je městská část 15 milionů korun. 
Deset milionů si pak vyžádá sys-
tém monitorování čistoty ovzdu-
ší, který by měl jak radnici, tak 
i občanům dávat jasné a aktuál-
ní informace o tom, co v jednot-
livých lokalitách městské části 
dýcháme. �

-jas-

Více na str. 5

Investice do vzdělání a zeleně budou prioritami roku 2012
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Nová pravidla 
privatizace
Na sklonku loňského roku schvá-
lilo zastupitelstvo třetí městské 
části nový Soubor pravidel pro-
deje nemovitého majetku měst-
ské části Praha 3, jenž se vztahu-
je na veškerý prodej nemovitého 
majetku, který bude schválen 
k prodeji od 1. ledna 2012. �

Nový Soubor pravidel prodeje nemo-
vitého majetku v kompletním znění 

na str. 6 a 7

Nezapomeňte 
na výměnu 
parkovací karty
V březnu 2012 skončí platnost vel-
kého počtu parkovacích karet do 
zóny placeného stání. Již od po-
čátku ledna je možno v předprode-
ji kupovat parkovací karty na další 
období. Využitím této předprodejní 
doby se vyhnete zbytečnému če-
kání ve frontách. Prodejní místo 
Perunova 5  má otevřeno po, st 
8–18, út, čt 8–15, pá 8–14. �

Průvodce kostelem
Městská část 
Praha 3 vydala 
novou publi-
kaci – Kostel 
Nejsvětějšího 
Srdce Páně, ve 
které je na tuto 
stavbu pohlí-
ženo zejména 

v jejím vztahu k Pražské památ-
kové rezervaci a k památkám 
UNESCO. �

Více na str. 17 

Sociální služby 
mohou pomoci 

každému 
strany 12 a 13

O spravedlnosti 
privatizace
Restituční procesy v první polo-
vině devadesátých let navrátily 
velkou část nemovitostí na úze-
mí městské části do rukou vlast-
níků, či jejich dědiců, a část po-
nechaly ve veřejném majetku. 
Tyto domy byly následně převe-
deny na obec. Dnes je již irele-
vantní, nakolik byl tento pro-
ces vedoucí k současnému status 
quo správný a spravedlivý, pod-
statné je, že v současnosti vy-
tváří velmi nerovnovážný stav, 
kdy je část obyvatel vystave-
na v otázkách bydlení tržním 
principům (ať již jsou nájem-
ci soukromých domů, či si svůj 
byt kupují), kdežto druhá část 
je nájemcem obecních bytů, má 
často pozastavenu deregulaci 
nájemného a může se účastnit 
privatizačního procesu. 

V průběhu privatizačního 
procesu nájemci obecních bytů 
skloňují pojem „spravedlivá pri-
vatizace.“ Jak vidno z kontex-
tu historie, privatizační proces 
při prodeji obecních bytů stáva-
jícím nájemcům ze své podsta-
ty nemůže být zcela spravedlivý 
– dává šanci jen některým a ji-
ným nikoliv.

Není to městská část Praha 3, 
kdo tento nerovnovážný stav 
způsobil, nicméně je naším úko-
lem maximálně jej narovnat. 
V daném prostoru je proto pod-
le mého názoru potřeba zajistit, 
aby výtěžek privatizačního pro-
cesu sloužil pokud možno všem 
občanům Prahy 3.

Proto jsme nasměrovali část 
příjmů z privatizace do fon-
du, který má poskytovat půjč-
ky a dary na opravy domů, pro-
to chceme, aby další výnosy byly 
separovány do fondů, které po-
kryjí potřeby městské části také 
v budoucích letech.  Zároveň se 
snažíme v otázce bydlení nalézt 
a zavést nástroje, které pomo-
hou sociálně potřebným obča-
nům z městské části bez ohledu 
na to, zda jsou nájemci obecní-
ho, či soukromého bytu. �

Přehled mateřských 
škol zřizovaných 

MČ Praha 3
strany 8, 9 a 10

Investice do škol a školských zařízení spo-
lečně s investicemi do životního prostředí 
budou hlavními prioritami městské části 
Praha 3 pro letošní rok. Vyplývá to z roz-
počtu Prahy 3, který na svém posledním 
loňském jednání schválili zastupitelé. 

TOMÁŠ 
KALOUSEK

zástupce starosty

Blíží se masopust!
Fešáci Huberti – bekovky na hlavu! 
Výrazně rozšířený program, ukáz-
ka tradičního masopustního vy-
stoupení v podání divadla Po-
nec a souboru z Roztok, Divadlo 
v Pytli, Klub vojenské historie 
Gardekorps a také tradiční česká 
zabijačka, jež poběží na farmatr-
zích na náměstí Jiřího z Poděbrad 
po celé masopustní úterý 21. úno-
ra. To jsou hlavní lákadla největší-
ho a nejstaršího reje masek v Pra-
ze, již 19. ročníku Žižkovského 
masopustu. 

Jestliže byl hlavní postavou 
minulého ročníku „žižkovský 
Pepík“, mytická postava nej-
lepší pražské čtvrti, letos na něj 
naváže slavná filmová postava 
žižkovského frajera – Fešák Hu-
bert. Masopust se totiž inspiro-
val ústřední postavou komediál-
ního filmu, která si s chytrostí 
a šarmem vyřizuje otevřené účty 
s policejním inspektorem Mour-
kem, jenž ho chce stůj co stůj do-
stat do kriminálu. 

„Pepíci i Huberti, frajeři i fešá-
ci, ale také frajerky – přijďte všichni 
předvést, že tradice Žižkova jsou stá-
le živé,“ vyzývá zástupce staros-
ty pro kulturu Pavel Sladkovský. 
Takže, bekovky na hlavu a šátky 
na krk, pánové. A dámy nejlépe 
garderobu po prababičce. Maso-
pust začíná 18. a vrcholí v úterý 
21. února. �

 -jas-

Úplný program na str. 15

Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3
„Kulový blesk“
� Rada městské části na svém 
prvním zasedání schválila záměr 
rekonstrukce budov Cimburko-
va 18 a Havlíčkovo nám. 10 pro 
potřeby úřadu a školství. V praxi 
bude tento záměr znamenat, že 
se základní škola z Havlíčkova 
náměstí přestěhuje do objektu, 
který doposud využívala měst-
ská policie v Cimburkově ulici, 
uvolněnou budovu u žižkovské 
radnice využije úřad městské 
části, aby sem přistěhoval od-
loučená pracoviště ze Seifer-
tovy 51, a nabídl tak občanům 
komplexní služby v jednom 
místě. Strážníci naopak využijí 
moderní služebnu s garážemi 
v modernizovaném komplexu 
v Lupáčově ulici. 

Lupáčovka projde 
rekonstrukcí
� Rekonstrukce pláště budovy 
čeká Základní školu Lupáčova. 
Záměr, který byl schválen v le-
tošním rozpočtu zastupitelstvem, 
již přijali radní. Škola by tak měla 
dostat novou fasádu, klempířské 
prvky i okna odhadem za 30 mili-
onů korun.

Dar pro studenty
� Poskytnutí daru z fondu sta-
rostky na akci „Pražský stu-
dentský summit“ schválili radní. 
V Evropě unikátní projekt, který 
simuluje fungování organizací 
NATO, OSN a Evropské unie pro-
běhne v březnu a získal od Pra-
hy 3 podporu 25 tisíc korun.
 
Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zatupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9.

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a fir-
my! Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid stanovišť zajis-
tí 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 termín přistavení
Ambrožova/Malešická 6. února a 4. března
Koněvova/V Jezerách 6. února a 4. března
Soběslavská/Hollarovo nám. 6. února a 4. března
Tachovské nám. (u tunelu) 6. února a 4. března
Na Vrcholu/V Domově 20. února
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 20. února
Náměstí Barikád 20. února
Kostnické nám./Blahníkova 20. února
Buková/Pod Lipami 54 27. února
Jeseniova 143 27. února
Přemyslovská/Orlická 27. února
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 27. února
Křivá 15 12. února
Přemyslovská/Sudoměřská 12. února
U Rajské zahrady/Vlkova 12. února
V Zahrádkách/Květinková 12. února

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Informace o nepořádku (zaned baná zeleň, nevysypané koše, zničené 
lavičky atd.) v hlavním městě může každý občan oznámit na magistrátní 
bezplatnou ZELENOU LINKU 800 100 000. Je možné volat 24 hodin 
denně popř. využít e-mail katerina.zemanova@cityofprague.cz.

Výroční schůze Svazu důchodců
Ve velkém sále Středního odborného učiliště na Spojovací se kaž-
doročně koná členská schůze Svazu důchodců a ani letos 11. ledna 
mezi hosty nechyběla starostka městské části Praha 3 Vladislava Hu-
jová a zastupitelka Jaroslava Suková.

Svaz důchodců patří k největším seniorským organizacím v Praze, jen 
na členské schůzi se sešlo na 150 aktivních seniorů. Svaz nabízí boha-
tý program pro své členy, setkání, vycházky po Praze, turistické výlety, 
pobytové akce, návštěvy kulturních akcí a mnoho dalšího. Senioři uví-
tali možnost diskuze se starostkou, jejich dotazy se týkaly bezpečnosti, 
práce policie, problémů s nepřizpůsobivými občany. Velký potlesk skli-
dila iniciativa žižkovské starostky o potírání heren na celém území Pra-
hy 3. „Naší snahou je, aby na území Prahy 3 nebyla žádná herna, náš 
program je nulová tolerance hazardu,“ uvedla starostka Hujová. �

Zápis do jeslí
Zápis do jeslí v Roháčově ulici se koná 13. a 14. března 
od 8.00 do 16.30 hodin. Přihlášky je třeba vyzvednout 
předem a vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku 
odevzdat v den zápisu. Bližší informace u vrchní sestry 
Neskusilové na tel. 222 591 729. �

Jubilejní svatby
Městská část Praha 3 pořádá v dubnu oslavy jubilejních svateb – zlatých, sma-
ragdových, diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let). Pokud i vy toto jubi-
leum oslavíte, ozvěte se prosím na tel.: 222 116 349 (M. Valentová) nebo písemně 
e-mailem na martav@praha3.cz nebo na adresu ÚMČ Praha 3 – Odbor kultury, 
Lipanská 14, 130 85 Praha 3. �

Projekt Návrat do práce, financo-
vaný z Operačního fondu Praha 
– Adaptabilita, nabízí nezaměst-
naným pracovní poradenství, tré-
nink pracovních, sociálních a ko-
munikačních dovedností. Součástí 
je i motivační seminář a rekvalifi-

kační kurzy. Klienti mohou využít 
i právní poradenství v pracovní 
oblasti a navštěvovat job klub. Cí-
lovou skupinou jsou sociokultur-
ně znevýhodnění občané, osoby 
po výkonu trestu odnětí svobo-
dy, příslušníci etnických menšin 

a osoby závislé či závislostí ohro-
žené, imigranti a azylanti.

Konferenci zahájil místostarosta 
Jiří Matušek, do jehož gesce spadá 
i oblast sociální politiky. Připome-
nul, že ačkoliv má Praha nejnižší 
nezaměstnanost v České republi-

ce, existují i zde skupiny lidí, kteří 
mají problém s uplatněním na tr-
hu práce. „Jsme rádi, že díky projektu 
Návrat do práce neskončí alespoň část 
z nich ve frontě na sociální dávky,“ 
uvedl ve své zahajovací řeči. �

-pú-

Za přispění městské části Pra-
ha 3 byl koncem uplynulého ro-
ku výrazně rozšířen kamerový 
systém na území městské čás-
ti. Vedle stanoviště kamer měst-
ského kamerového systému 
hl. m. Prahy na sloupu osvětle-
ní na rohu Seifertovy a Příběnické 
jsou od prosince v provozu také 
kamery v křižovatce ulic Koněvo-
va, Pod Lipami a Spojovací.

Na jarovském stanovišti by-
ly vybudovány dvě pevné a jedna 

otočná kamera, které monitoru-
jí okolní prostor. Lokality i moni-
torovací systém byly navrženy 
ve spolupráci s Policií ČR, měst-
skou policií a oddělením krizo-
vého řízení Odboru správy úřadu 
a krizového řízení. Městská část 
na rozšíření kamerového systé-
mu o tato dvě nová stanoviště 
přispěla finančně částkou 450 ti-
síc korun. 

„Městský kamerový systém 
přispívá ke zvýšení bezpečnos-

ti v ulicích městské části. K jeho 
rozšiřování je však třeba přistupo-
vat citlivě. Nechceme z ulic Pra-
hy 3 udělat reality show, kde je 
vše monitorováno. V tomto přípa-
dě však byly vybrány lokality, kde 
technika výrazně pomůže bez-
pečnostním složkám v jejich prá-
ci,“ uvedla starostka Vladislava 
Hujová. Počet takto monitorova-
ných míst v Praze 3 se tak zvýšil 
na 25. �

 -jas-

Další stanoviště kamerového systému je na Jarově

Pobočka na Koněvově 217 se 
ocitla na seznamu pěti pražských 
městských knihoven, které chce 
od března MLP zrušit. Místosta-
rosta Pavel Sladkovský, do jehož 
gesce spadá i kultura, chce ale 
knihovnu na Chmelnici zachovat. 

„Vzhledem k tomu, že Městská 
knihovna v Praze nemá žádné fi-
nanční rezervy, je nucena přistou-
pit i k úplnému zavírání knihoven. 
Fakticky je náš rozpočet o 13 mi-
lionů nižší než byl rozpočet loň-
ský a výdaje spojené s provozem 

rostou,“ vysvětlila Lenka Hanzlí-
ková z MLP.

S návrhem MLP ale nesou-
hlasí žižkovská radnice. „Chci 
na vedení přednést návrh, aby-
chom knihovnu na Koněvově fi-
nančně podpořili, a zachova-
li tak občanům Jarova dobrou 
dostupnost knihovnických slu-
žeb. Knihovna poskytuje služ-
by jarovským školákům, pro kte-
ré je cesta MHD až do pobočky 
v Husitské obtížná,“ upřesnil 
Pavel Sladkovský.

Knihovna chystá od března 
i další změny, nejvytíženější po-
bočky jako jsou např. na Marián-
ském náměstí nebo na Smíchově 
by měly být otevřeny i v pondě-
lí, změní se i pokuty za nedodr-
žení knihovního řádu a zvýší se 
poplatek za pozdní vrácení vy-
půjčených knih. Cena za roční re-
gistraci se nemění, pro dospělé 
je to stále 60 korun, děti do 15 let 
mohou využívat služeb městské 
knihovny zdarma. �

-pú-

Praha 3 představila svůj úspěšný projekt 
zaměstnávání znevýhodněných
Konference „Zaměstnávání znevýhod-
něných osob na trhu práce“ představila 
19. ledna v hotelu Olšanka úspěšný pro-
jekt Prahy 3 na podporu zaměstnanosti. 
Zúčastnili se jí představitelé personálních 
agentur a oddělení lidských zdrojů z vel-
kých firem, zástupci neziskových organi-
zací i státních institucí.

Městská knihovna plánuje zrušení pobočky na Chmelnici, 
radnice se ji pokusí zachránit
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Novou sezónu na farmářském 
tržišti zahájil v sobotu 21. ledna 
společně s trhmistrem Jiřím Sed-
láčkem místostarosta Pavel Slad-
kovský. „Se zahájením farmářských 
trhů jsme si pospíšili hlavně kvůli 
výzvám ze strany jejich návštěvníků, 
kteří si již zvykli na ně chodit naku-
povat a kterým trhy chyběly. Pro je-

jich velkou oblibu plánujeme ve vr-
cholné sezóně přidat další den, kdy 
bude tržiště otevřeno. Rádi bychom, 
aby se farmářské trhy na Jiřáku od 
března konaly také v pátek, od osmi 
ráno až do šesti večer, což si i většina 
lidí, jak vyšlo z anketního hlasování, 
přála. A nemohu nepřipomenout ta-
ké historicky první svatomartinské 
slavnosti, které jsme tu uspořádali 
v listopadu a které sklidily nečekaný 
ohlas. Rozhodli jsme se proto přispět 
k dalšímu oživení této tradice a slav-
nosti mladého vína uspořádáme ta-
ké letos. Rádi bychom výrazně roz-

šířili doprovodný kulturní program 
a hlavně chceme potěšit děti. Těm 
můžu slíbit, že na vlastní oči uvidí 
Martina, jak přijede na bílém koni,“ 
přiblížil další plány zástupce sta-
rosty Pavel Sladkovský.

Od konce ledna tak mají lidé 
opět příležitost každou sobotu 
od 8 do 14 hodin a každou středu 
od 8 do 18 hodin vybírat ze zim-
ního sortimentu farmářských pro-
duktů. Na stáncích jsou k dostá-
ní mléčné výrobky,  pečivo z bílé 
i celozrnné mouky, čerstvé maso 
z českých farem – vyzrálé hovězí 

či drůbež z malých chovů s výbě-
hem. Nechybí ani vajíčka a deli-
katesy od malých uzenářů.

„Čerstvá zelenina a ovoce budou 
na stáncích jen ve dnech, kdy nebude 
výrazně mrznout. Vždy ale bude k do-
stání zelenina nakládaná, marmelá-
dy a džemy, domácí kysané zelí nebo 
křížaly – zkrátka všechno, v čem zi-
ma farmáře neomezuje. V průběhu 
roku se bude nabídka tržiště rozšiřo-
vat,“ dodal Jiří Sedláček z občan-
ského sdružení Archetyp, které 
farmářské trhy společně s měst-
skou částí organizuje.

Farmářské tržiště se v úterý 
21. února připojí také k 19. roční-
ku tradičního Žižkovského maso-
pustu. Den před popeleční stře-
dou, kdy vyráží z náměstí Jiřího 
z Poděbrad největší a nejstarší 
masopustní průvod v Praze, zde 
bude od rána probíhat pravá sta-
ročeská masopustní zabijačka. 
K ochutnání budou jitrnice, jeli-
ta, prejt, ovar, zabijačkový guláš 
a polévka, vynikající domácí uze-
niny, sýr, ohřívané taliány, domácí 
sekaná či grilované ryby. �

-mot-

Farmářské trhy na Jiřáku vstoupily do nové sezóny

Zastupitelstvo rozhodlo o navýše-
ní rozpočtu fondu, nově bude tvo-

řen tak, že v něm bude na gran-
tové žádosti dislokováno vždy 

0,5 procenta z celého rozpočtu 
městské části na daný rok. Ved-
le nich budou příjmy tvořit ješ-
tě dary a sponzorské příspěvky. 
Z fondu budou nově vypláceny 
grantové žádosti, o kterých dříve 
rozhodoval výbor posuzující kul-
turní a spolkové granty.

„Od počátku jsme tvrdili, že jde 
o nelogické řešení a o těchto grantech, 
které jsou určeny například na zdra-

votní programy pro seniory, by měla 
rozhodovat sociální a zdravotní komi-
se městské části, která se v dané téma-
tice lépe orientuje,“ uvedla starostka 
Vladislava Hujová.

Vedle grantů bude z fondu finan-
cována také přímá adresná podpo-
ra bydlení podle schválených Zá-
sad pro řešení důsledků deregulace 
nájemného. O tu mohou žádat jak 
nájemci v obecních bytech, tak 

i nájemníci u soukromníků.  Hlav-
ní část tohoto příjmu však poplyne 
právě mezi poskytovatele zdravot-
ní a sociální péče v Praze 3.

„Komise sociální a zdravotní bu-
de pro letošní rok muset rozhodnout, 
jak tuto podporu mezi žadatele rozdě-
lit. Pro letošní rok se nám sešlo 46 žá-
dostí,“ uvedl zástupce starosty Jo-
sef Heller. �

-jas-

Komise poprvé rozdělí 2,5 milionu na sociální a zdravotní granty

Dobrá zpráva pro 
příznivce farmářské-
ho tržiště Jiřák je, že 
jeho zimní přestávka 
letos nebyla dlouhá. 
Farmáři se svým sor-
timentem přivítali 
návštěvníky v no-
vém roce již v so-
botu 21. ledna. Na 
zimní farmatrhy je 
možné se vydat kaž-
dou středu a sobotu 
tak, jak jsou jejich 
zákazníci zvyklí.

Také sociálně zdravotní fond městské čás-
ti zvýší svůj objem. Oproti 900 tisícům ko-
runám v loňském roce letos nově rozdě-
lí celých 2,5 milionu korun. Peníze rozdělí 
žižkovská radnice mezi žadatele o granty 
v sociální a zdravotní oblasti.

Cílem žižkovské radnice je 
umožnit privatizaci co nejširšímu 
okruhu nájemců. Koupě na splát-
ky je další možností, která může 
být výhodná především pro ty, kte-
ří nedisponují celkovou hotovostí 
a do budoucna mají možnost hra-
dit část kupní ceny v pravidelných 
splátkách, nebo pro ty, kteří nemo-
hou koupi bytové jednotky řešit 
formou hypotéky. Další podstat-

nou změnou je to, že pravidla jasně 
definují způsob oceňování „cenou 
v místě a čase obvyklou“ v soula-
du se zákonem č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze.

Nový soubor pravidel je výsled-
kem dlouhého jednání všech poli-
tických klubů, které vznášely své 
podněty jak během přípravy pra-
videl, tak na samotném jednání 
zastupitelstva. Dlouhodobost pří-

pravy byla dána především čet-
ností různých podnětů, které by-
ly diskutovány a zkoumány po 
všech stránkách, aby se předešlo 
jak faktickým, tak i právním va-
dám a rozporům. Zastupitelstvo 
se nakonec ztotožnilo s radou 
městské části a většinu opozič-
ních návrhů nepřijalo. O jaké ná-
vrhy tedy šlo?

Prvním z nich byla myšlenka ja-
kéhosi věrnostního principu, kdy 
by se kupující zavázal, že po ur-
čitý čas nepřeprodá svou bytovou 
jednotku třetí osobě. Po dlouhých 
diskusích byl tento princip odmít-
nut, protože by šlo o tezi, která je 
nejen v rozporu se základními 
právními principy této země neo-
mezovat nad rámec zákona výkon 
vlastnických práv, ale také se za-
stupitelstvo rozhodlo neztěžovat 
občanům možnost, aby mohli ve 
vývoji času řešit svou bytovou si-
tuaci i mobilitu života.

Stejně tak neprošel návrh sta-
novit harmonogram privatizace 

domů nájemcům podle abeced-
ního názvu ulic. Znamenalo by 
to mimo jiné, že by nájemci v do-
mech, které jsou k privatizaci při-
pravené, museli čekat na nájem-
ce domu, kde se dořešují právní 
či technické problémy. Vznika-
ly by tak absurdní paradoxy, kdy 
by například u rohového bytové-
ho komplexu nájemci jedné části 
domu se vchodem z Blahoslavo-
vy ulice privatizovali ihned poté, 
co bude jejich dům k prodeji při-
praven, zatímco jejich sousedé za 
rohem, v Roháčově ulici by muse-
li čekat až na závěr seznamu, a to 
nemluvě o situaci, kdy je mnoho 
domů stavebně-technicky neod-
dělitelných.

Obdobně byl odmítnut také 
požadavek, aby volné byty v pri-
vatizovaných domech městská 
část neprodávala v transparent-
ním výběrovém řízení za nejvyš-
ší cenu, ale naopak si je pone-
chala pro řešení sociální politiky 
v oblasti bydlení. Bez ohledu na 

to, že takto nabytý bytový fond 
by svým charakterem nebyl prá-
vě vhodný pro řešení sociální po-
litiky (přístupnost, bezbariéro-
vost, ale i velikost bytů), šlo by 
o značně neekonomické a neefek-
tivní řešení především pro značné 
náklady na jejich správu a údrž-
bu. Navíc minoritní podíl v nově 
vzniklých sdruženích vlastníků 
jednotek znamená značné omeze-
ní při nakládání s majetkem měst-
ské části.

Nový soubor pravidel je výsled-
kem dlouhodobé přípravy plné 
hodnocení a zkoumání ze všech 
úhlů pohledu. Již v současnosti se 
radnice setkává s řadou pozitiv-
ních ohlasů a já pevně věřím, že 
tomu tak bude i nadále. �

Pravidla umožní privatizovat i jinak
Nová pravidla pro privatizaci nabízí opráv-
něným nájemcům obecních bytů více způ-
sobů, jak zrealizovat koupi bytu. V platnosti 
zůstala možnost, kdy kupující zaplatí celou 
kupní cenu do 30 dnů po prokazatelném 
předání oboustranně podepsané smlouvy 
a budou mít nárok na 20% slevu. Novinkou 
je varianta, kdy nájemce bude moci koupit 
bytovou jednotku také na splátky, a i tak zís-
kat výhodu v podobě 5% slevy. 

TOMÁŠ 
KALOUSEK

zástupce starosty

Zástupce starosty Pavel Sladkovský v sobotu 21. ledna zahájil novou sezónu farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad
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Více než čtyřnásob-
ně více peněz rozdě-
lí od letošního roku 
městská část Praha 3 
na darech a bezú-
ročných půjčkách 
z Fondu obnovy 
a rozvoje. Rozhod-
lo o tom na posled-
ním loňském zase-
dání zastupitelstvo. 
Peníze z fondu mají 
pomoci s opravami 
domů soukromým 
majitelům, bytovým 
družstvům a spole-
čenstvím vlastníků.
Do loňského roku rozdělova-
la žižkovská radnice na půjč-
kách a darech dohromady 8 mi-
lionů ročně. Od letošního roku 
byl majetek fondu navýšen na 

39 milionů. Zastupitelé rozhod-
li o tom, že do balíku peněz, kte-
rý má pomoci soukromým ma-
jitelům s opravami domů, bude 
nově plynout 5 % z výnosů pri-
vatizace, do fondu se také budou 
vracet finance ze splátek půjček 
z minulých let. 

Tím se výrazně zvýší počet darů 
a bezúročných půjček, které kaž-
doročně zastupitelstvo na podnět 
rady městské části přiděluje. Nej-

častěji jde o bezúročné půjčky do 
500 tisíc korun, kde městská část 
nepožaduje zástavu věřitele. 

Nově zásady umožňují také 
požádat o půjčky na opravy a re-
konstrukce vnitrobloků a dary 
i půjčky na vlastní speciální pro-
gramy vyhlášené městskou částí.

„Uvažujeme například o tom, že 
bychom vyhlásili speciální program 
na zušlechtění některých nejhůře este-
ticky poškozených lokalit. Konkrétně 

se v současné době jedná o Koněvo-
vu třídu,“ uvedl zástupce starosty 
pro investice Josef Heller.

Přímo dary budou především 
určeny na opravy historických 
fasád. Rozdělení prostředků 
z fondu bude navrhovat Výbor 
pro územní rozvoj, jeho rozhod-
nutí musí ve finální fázi posvětit 
zastupitelstvo. 

Priority pro přidělení peněz 
upřesní ještě prováděcí předpis, 

který připravuje radnice. „Ten 
upřesní, jaké budou priority rad-
nice při rozdělování darů a půjček. 
Chceme, aby určitou prioritu do-
staly žádosti, které povedou ke zvý-
šení estetické podoby Prahy 3, tedy 
žádosti, které preferují opravy fa-
sád, dalších viditelných částí domu 
a historické prvky jednotlivých ne-
movitostí,“ uzavřel zástupce sta-
rosty Josef Heller. �

-jas-

Na půjčky a dary na opravy domů půjde více financí

Magistrát hl. m. 
Prahy souhlasil 
s rozšířením parko-
vací zóny v Praze 3 
také na Jarov. Nej-
východnější území 
městské části zatím 
fungovalo bez re-
gulace parkování 
a stalo se v minu-
lých letech a mě-
sících odstavným 
parkovištěm přes-
polních řidičů míří-
cích do centra. 

Praha 3 již hlavnímu městu před-
ložila svůj návrh, jak by parko-
vací zóna měla vypadat. Projekt 
počítá s regulací většiny parko-
vacích míst ve prospěch místních 
obyvatel, dostatečné kapacity by 
zde však měly být vyčleněny ta-
ké pro krátkodobé návštěvnic-
ké stání. Novinkou, kterou chce 
městská část v nejméně zatíže-
ných lokalitách, je zavedení par-
kovacího tarifu T 24. 

„Jde o zatím nevyužitou možnost, 
kterou však systém stanovený hlav-
ním městem umožňuje. Řidič, kte-
rý v zóně s tímto tarifem zaparku-
je, si koupí dvouhodinový parkovací 
lístek, na který smí zanechat vozi-
dlo na tomto místě na 24 hodin. Jde 
o dobré řešení pro přespolní návštěv-
níky Prahy 3, které rozšíří stávající 
možnosti,“ uvedl zástupce staros-
ty Pavel Sladkovský. 

Praha 3 navrhla do projektu, 
aby tarif T 24 platil v ulici U Ná-
kladového nádraží a Na Balká-
ně. Návrh žižkovské radnice teď 
bude posuzovat hlavní město. 

„Budeme se snažit respektovat ná-
zory městských částí. Debatovat ale 

budeme o tom, jak mají být zóny ře-
šené z hlediska funkčnosti. Tedy ne 
to, zdali modré zóny zavést, či ne, ale 
jak mají konkrétně fungovat,“ řekl 
primátor Bohuslav Svoboda. 

Město by podle něj mělo na-
příklad řešit to, v jaké míře půjde 

o modré zóny a do jaké míry o ji-
né, tedy zelené či oranžové. 

 „Pokud vše půjde podle plánu, 
zóny by tu mohly začít fungovat na 
podzim,“ dodal místostarosta Pra-
hy 3 Pavel Sladkovský. �

-jas-

Parkovací zóna na Jarově možná již na podzim

radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | ��������      z radnicez radnice www.prahawww.praha�.cz.cz4

Ke změnám v dopravě nedale-
ko oblíbeného dětského areálu 
došlo mimo jiné na základě an-
kety „O nejoblíbenější dětské 
hřiště“, kterou vyhlásila radni-

ce na svém webu a v Radnič-
ních novinách. Vedle samotné-
ho hlasování se v ní rodiče dětí 
mohli vyjádřit také k vybave-
ní jednotlivých areálů, ale také 

k bezpečnosti provozu v oko-
lí hřiště. 

„Objevily se zde hlasy upozorňující 
na to, že z tohoto hřiště v těsném sou-
sedství Domu dětí a mládeže Ulita 
nelze bezpečně odejít – branka z oplo-
ceného hřiště ústila přímo doprostřed 
křižovatky. Z tohoto důvodu jsme ini-
ciovali a následně i finančně zajisti-
li stavební úpravy,“ uvedl zástupce 
starosty Pavel Sladkovský. 

Část pozemku podél hřiště tak 
byla vydlážděna a byl zde vyzna-
čen přechod pro chodce. �

-mot-

Na hřiště na Balkáně je bezpečnější cesta – po novém přechodu
Radnice Prahy 3 pokračuje ve stavebních 
úpravách, jejichž cílem je zvýšení bez-
pečnosti chodců na komunikacích tře-
tí městské části. Ve čtvrtek 5. ledna byl 
zkolaudován nový přechod u dětského 
hřiště v ulici Na Balkáně.
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Zastupitelstvem 
městské části Pra-
ha 3 byl dne 20. pro-
since 2011 projed-
nán a schválen roz-
počet městské čás-
ti Praha 3 na rok 
2012. Tento rozpo-
čet, jak je to u naší 
městské části již tra-
dicí, významně pod-
poruje investice do 
vzdělávání a školství 
a ochrany životního 
prostředí. Jako kaž-
doročně počítá s in-
vesticemi do byto-
vého a nebytového 
fondu s cílem zajis-
tit stavební a rekon-
strukční záměry ob-
ce. V neposlední řa-
dě přiřazuje návrh 
rozpočtu dostatečné 
prostředky na pokry-
tí provozu a rozvoje 
příspěvkových orga-
nizací zřízených naší 
městskou částí.
V bilanci na rok 2012 jsou cel-
kové výdaje uvažovány ve vý-
ši 1 158,2 mil. Kč, úhrn zajiště-
ných příjmů tvoří částku 1 083,0 
mil. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů 
ve výši 75,2 mil. Kč je kryt zapo-
jením zůstatků finančních pro-
středků z minulých let. Roz-
díl mezi příjmy a výdaji je v ro-
ce 2012 nižší než v loňském roce 
a představuje 35 % částky roku 
2011. Trend tedy směřuje k vy-
rovnanému rozpočtu.

Příjmová část rozpočtu počítá 
s daňovými (81,0 mil. Kč) a ne-
daňovými (15,1 mil. Kč) příjmy, 
s dotací z rozpočtu hl. města Pra-
hy (183,3 mil. Kč). Zbývající část 
příjmové strany rozpočtu tvo-
ří převody finančních prostředků 

z vedlejší hospodářské činnosti, 
zejména výnosů z privatizace by-
tového a nebytového fondu měst-
ské části Praha 3. 

Výdajová část rozpočtu je ze 
44,2 % tvořena běžnými výda-
ji (512,5 mil. Kč) a z 55,8 % výda-
ji kapitálovými (645,7 mil. Kč). 
Největší část kapitálových výda-
jů je určena na modernizaci a re-
generaci domovního a bytového 
fondu městské části Praha 3. Bu-
de dokončována rekonstrukce pa-
nelového domu v ulici Lupáčova, 
a bude probíhat regenerace pane-
lových domů v ulici Rokycano-
va 18, Českobratrská 7, 9, 11 a Sa-
binova 8, 10.

Značná část investičních pro-
středků bude investována do re-
konstrukce a modernizace škol-
ních budov, a to především na 
dokončení celkové rekonstruk-
ce MŠ Jeseniova 204 – rekon-
strukce a zateplení pláště budo-
vy a vybavení interiéru, a dále na 
akce MŠ Waldorfská – zateple-
ní pláště budovy, střechy a výmě-
na oken, MŠ Vozová – výměna 
oken a zateplení fasády a do-
končení rekonstrukce pavilonu 
B, MŠ V Zahrádkách – výstav-
ba mateřské školy, ZŠ Lupáčo-
va a ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 
– výměna oken, v celkové výši 
84,0 mil. Kč. 

Jak již bylo zmíněno, v letoš-
ním roce bude městská část ta-
ké investovat značnou část kapi-
tálových výdajů do ochrany ži-
votního prostředí, kde významně 
podpoří výstavbu dětských hřišť, 
a zejména pak plánuje zahájit vý-
stavbu hřiště pro teenagery na Ja-
rově. Vzhledem k tomu, že se na 
území Prahy 3 nachází mnoho 
hřišť pro nejmenší, ale doposud 
zde není žádný areál pro mládež, 
rozhodla se radnice vybudovat 
tento typ hřiště v ulici Habrová. 
Hřiště pro teenagery bude slou-
žit dospívající mládeži, které na-
bídne nejmodernější herní prv-
ky. Na jeho vybudování vyčlenila 
městská část 20,0 mil. Kč. Měst-
ská část Praha 3 bude pokračovat 
ve výstavbě podzemních kontej-
nerů pro tříděný odpad, na jejíž 
realizaci vyčlenila 39,0 mil. Kč, 
a dále zřídí a bude provozo-
vat mobilní monitorovací stani-
ce ovzduší, které přinesou infor-
mace o kvalitě ovzduší v jednot-
livých lokalitách, a umožní tak 

realizovat nejvhodnější opatření 
pro jeho zlepšení, na tento mo-
nitoring je určeno 10,0 mil. Kč. 
Městská část Praha 3 nezapomí-
ná ani na obnovu chodníků, na 
kterou veřejnost poukazuje nej-
častěji, a proto v letošním ro-
ce radnice vynaloží na obno-
vu chodníkových ploch mozai-
kovým dlážděním 30,0 mil. Kč. 
Největší investice do obnovy bu-
dou realizovány v ulicích U Raj-
ské zahrady, Radhošťské, Boři-
vojově, Hájkově, Za Žižkovskou 
vozovnou a Seifertově. 

Městská část Praha 3 bude 
i v tomto roce maximálně usi-
lovat o získání finančních pro-

středků ze strukturálních fon-
dů Evropské unie a státních fon-
dů pro tyto akce. Na konci roku 
2011 podala žádosti v rámci Ope-
račního programu Životní pro-
středí na projekt „Ulice Olšanská 
– osazení mobilní zeleně“ ve výši 
8,8 mil. Kč a na pořízení „stacio-
nární monitorovací stanice čisto-
ty ovzduší“ ve výši 5,7 mil. Kč. 

Také běžné výdaje plánované 
v rozpočtu plně zajistí jak pro-
voz Úřadu městské části Pra-
ha 3, tak provoz a rozvoj zříze-
ných příspěvkových organizací. 
Na základní a mateřské školy je 
určeno 61,3 mil. Kč, na kulturní 
organizace 15,8 mil. Kč, na spor-

tovní zařízení 12,6 mil. Kč a na 
zdravotnická a sociální zařízení 
48,5 mil. Kč.

Závěrem lze konstatovat, že 
schválený rozpočet městské části 
Praha 3 je vyvážený a svými reál-
nými příjmy plně zajistí finanční 
prostředky pro účelné hospodaře-
ní a rozvoj městské části Praha 3 
i zřízených příspěvkových organi-
zací v roce 2012. �

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2012
Běžné výdaje

JOSEF HELLER 
zástupce starosty

Doprava

Vzdělávání a školské služby Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová 
činnnost

Zdravotnictví

Bydlení, komunální 
služby a územní 

rozvoj

Ochrana 
životního 
prostředí

Sociální péče

Civilní připravenost na krizové stavy

Správa

Finanční 
operace

Účelové fondy 
a přímé náklady 

na vzdělávání

Spolufinancování 
veřejných komunikací; 
obnova a rozvoj domů 
na území MČ Praha 3 

Ochrana životního 
prostředí

Vzdělávání a školské službyKulturaBydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správa

Bytové a nebytové 
hospodářství

Kapitálové výdaje

V roce 2012 bude mj. dokončo-
vána rekonstrukce panelového 
domu v ulici Lupáčova (vlevo). 
Mimo nových bytů zde vznik-
ne i moderní služebna městské 
policie.

Na 20 milionů korun vyjde vý-
stavba nového hřiště pro teene-
gery v Habrové ulici (vpravo). To 
by mělo nabídnout multifunkční 
míčové sportoviště s umělým 
povrchem, in-line dráhu s bou-
lovým hřištěm pro bruslaře, ale 
také třeba horolezeckou stěnu. 
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1. Předmětem úpravy podle Souboru pravi-
del prodeje nemovitého majetku městské čás-
ti Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou:

I. Prodeje nemovitého majetku smlou-
vou o převodu vlastnictví jednotky dle 
zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, a to:

a) bytových jednotek pronajatých
b) bytových jednotek nepronajatých
c) nebytových jednotek nepronajatých 
v domech, kde byly nebo budou byty 
prodávány dle zákona č. 72/1994 Sb. 
d) nebytových jednotek komerčně 

pronajatých v domech, kde byly ne-
bo budou byty prodány dle zákona 
č. 72/1994 Sb. (Jeho pravidla obsahu-
je příloha I.)

II. Prodeje ideálních spoluvlastnických 
podílů na nemovitém majetku a prodeje 
pozemků kupní smlouvou podle občan-
ského zákoníku č. 40/1964 Sb., v plat-
ném znění. (Jeho pravidla obsahuje pří-
loha II.)
Stanoví-li přílohy Souboru pravidel, že se 
prodej konkrétního nemovitého majetku 
městské části Praha 3 uskutečňuje kupu-

jícímu vybranému ze zájemců ve výběro-
vém řízení, stanoví se podmínky výběrové-
ho řízení v souladu s pravidly obsaženými 
ve formuláři „Podmínky výběrového ří-
zení“. (Formulář „Podmínky výběrové-
ho řízení“, včetně formuláře „Prohlášení 
účastníka Výběrového řízení“ obsahuje 
příloha III. – zde z prostorových důvodů 
nepřetiskujeme, kompletní Soubor pravi-
del naleznete na www.praha3.cz)

2. Předmětem úpravy podle Souboru pra-
videl nejsou zejména převody pozemků 
zastavěných stavbami ve vlastnictví jiných 

osob, převody vlastnictví v rámci vypořádá-
ní věcných břemen podle ust. § 28d zákon-
ného opatření předsednictva Federálního 
shromáždění č. 297/1992 Sb. - tzv. družstev-
ních nástaveb a vestaveb, a rovněž převo-
dy jednotek v takových budovách, u nichž 
bude rozhodnuto o vytvoření nových byto-
vých jednotek nebo nebytových jednotek.

3. Od Souboru pravidel se lze ve zdůvod-
něných případech odchýlit. O odchylce 
se usnáší rada městské části. Rozhodnu-
tí o převodu nemovitého majetku je vždy 
v pravomoci zastupitelstva městské části. �

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku
městské části Praha 3

Příloha I.
Prodej nemovitého majetku smlouvou 
o převodu vlastnictví jednotky dle zákona 
o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.

a) pravidla prodeje bytových jednotek 
pronajatých

I. Všeobecná část
1. Pronajaté bytové jednotky, nacházejí-

cí se v předmětné budově, jsou prodávány 
s odpovídajícím spoluvlastnickým podí-
lem na společných částech budovy a od-
povídajícím spoluvlastnickým podílem 
na převáděné stavební parcele (parcelách) 
a převáděných pozemcích jejich oprávně-
ným nájemcům (dále jen nájemcům), a to 
tak, jak stojí a leží. Smlouva o převodu 
vlastnictví jednotky s nájemcem bytové 
jednotky bude uzavřena teprve poté, co 
budou uhrazeny platby související s ná-
jmem bytové jednotky a službami spoje-
nými s užíváním bytové jednotky.

II. Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena bytové jednotky s od-

povídajícím spoluvlastnickým podílem 
na společných částech budovy a odpo-
vídajícím spoluvlastnickým podílem na 
převáděné stavební parcele (parcelách) 
a převáděných pozemcích se stanoví na 
základě ocenění znaleckým posudkem, 
cenou v místě a čase obvyklou a v soula-
du s platnými právními předpisy. Cenu 
stavební parcely (parcel) a převáděných 
pozemků znalecký posudek určuje na 
podkladě cenové mapy pozemků. Oce-
nění se provede v souladu s právními 
předpisy platnými v době přijetí zámě-
ru prodeje.

2. Městská část Praha 3 poskytne sle-
vu z kupní ceny, stanovené dle bodu 
II.1. těchto pravidel, pokud oprávněný 
nájemce bytové jednotky závazné při-
jetí nabídky uskuteční do 2 měsíců ode 
dne doručení nabídky k převodu jednot-
ky dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, a pokud:

a/ koupi podle podmínek určených 
městskou částí Praha 3 uskuteční do 
6 měsíců ode dne doručení nabíd-
ky, a pokud podle uzavřené smlouvy 
o převodu jednotky včas zaplatí kup-
ní cenu, bude poskytnuta sleva ve vý-
ši 20 %;
b/ koupi podle podmínek určených 
městskou částí Praha 3 uskuteční do 
6 měsíců ode dne doručení nabíd-
ky, a pokud podle uzavřené smlouvy 
o převodu jednotky včas zaplatí mini-
málně 30 % z kupní ceny a zbývající 
část pak bude rozdělena do pravidel-

ných měsíčních splátek na dobu 5 let 
od obdržení oboustranně podepsané-
ho návrhu smlouvy o převodu jednot-
ky. Za těchto podmínek bude poskyt-
nuta sleva ve výši 5 % z kupní ceny.

Pokud nájemce nedodrží byť i jednu ze 
stanovených lhůt, ztrácí nejen možnost 
získání slevy z kupní ceny, ale i možnost 
koupě bytové jednotky dle bodu II.2 b/ 
těchto pravidel.
Sleva z kupní ceny se stanoví z kupní ce-
ny bytové jednotky s odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na společných 
částech budovy (určené znaleckým po-
sudkem dle bodu II.1. těchto pravidel); 
z ceny spoluvlastnického podílu staveb-
ní parcely (parcel) a převáděných po-
zemků není sleva poskytována.

3. Kupní cena bytové jednotky s odpo-
vídajícím spoluvlastnickým podílem na 
společných částech budovy a odpovídají-
cím spoluvlastnickým podílem na převá-
děné stavební parcele (parcelách) a převá-
děných pozemcích se sjednává dohodou.

4. Platební podmínky pro kupujícího 
stanoví smlouva o převodu vlastnictví 
jednotky tak, aby městská část Praha 3 
obdržela celou kupní cenu od kupující-
ho nebo peněžního ústavu, jehož pro-
střednictvím kupující závazek uhradit 
kupní cenu plní, do 30 dnů po prokaza-
telném předání oboustranně podepsané 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.
Toto ustanovení platí pro II. 2. a/ těch-
to pravidel.

5. V případě uskutečnění koupě dle II. 
2. b/ těchto pravidel budou platební pod-
mínky pro kupujícího stanoveny ve smlou-
vě o převodu vlastnictví jednotky tak, aby 
městská část Praha 3 obdržela minimálně 
30 % kupní ceny od kupujícího do 30 dnů 
po prokazatelném předání oboustranně 
podepsané smlouvy o převodu vlastnic-
tví jednotky a zástavní smlouvy a zbýva-
jící část kupní ceny ve stanovených mě-
síčních splátkách. Ve smlouvě o převodu 
jednotky budou uvedena ochranná opat-
ření proti spekulaci a zneužití poskytnuté 
výhody. Po dobu splácení bytové jednot-
ky bude v katastru nemovitostí na před-
mětné bytové jednotce váznout předkup-
ní a zástavní právo ve prospěch městské 
části Praha 3, a to až do doby úplného 
a řádného zaplacení kupní ceny.

III. Závěrečná ustanovení
1. Splnění závazku kupujícího zapla-

tit kupní cenu, případně doplatit slevu 
z kupní ceny, bude zajištěno exekutor-
ským zápisem pořízeným exekutorem 
určeným městskou částí Praha 3, a pod-
le pokynů městské části Praha 3 na ná-
klad kupujícího, ledaže částka rovnající se 

kupní ceně bude městské části Praha 3 za-
placena nejpozději před podáním návrhu 
na vklad vlastnického práva kupujícího 
do příslušného katastru nemovitostí. Toto 
ustanovení se vztahuje pro úhradu kupní 
ceny dle bodu II.2 a/ těchto pravidel.

2. Smlouva o převodu vlastnictví jed-
notky upraví podmínky podání návrhu 
na vklad tak, aby kupující byl až do spl-
nění povinnosti zaplatit kupní cenu po-
vinen zdržet se podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí; společný návrh na vklad podá měst-
ská část Praha 3. Toto ustanovení se vzta-
huje na bod II. 2. a/ těchto pravidel.

3. Smlouva o převodu vlastnictví jed-
notky upraví podmínky podání návrhu 
na vklad tak, aby kupující byl až do spl-
nění povinnosti zaplatit část kupní ceny 
(minimálně 30 %) povinen zdržet se po-
dání návrhu na vklad vlastnického a zá-
stavního práva do katastru nemovitostí; 
společné návrhy na vklad podá městská 
část Praha 3. Toto ustanovení se vztahu-
je na bod II. 2. b/ těchto pravidel.

4. Městská část Praha 3 má zájem pře-
vést všechny bytové jednotky v daném 
čísle popisném dle zák. 72/1994 Sb., 
a proto bude v souladu se zákonnými 
podmínkami respektovat přechody ná-
jmů a bude v zájmu prodeje umožňovat 
eventuální výměny bytů. 

b) pravidla prodeje bytových jednotek ne-
pronajatých

I. Všeobecná část
1. Nepronajaté bytové jednotky, na-

cházející se v předmětné budově, budou 
prodávány s odpovídajícím spoluvlast-
nickým podílem na společných částech 
budovy a odpovídajícím spoluvlastnic-
kým podílem na převáděné stavební par-
cele (parcelách) a převáděných pozem-
cích, a to tak, jak stojí a leží. 

2. Prodej se uskutečňuje kupujícímu vy-
branému ze zájemců ve výběrovém řízení, 
přičemž podmínky výběrového řízení sta-
noví minimální kupní cenu určenou po-
stupem podle bodu II.1. těchto pravidel. 
Kritériem pořadí a výběru jednotlivých 
nabídek zájemců je nabídnutá cena. Po-
vinnou podmínkou účasti ve výběrovém 
řízení je složení kauce ve výši 200 000 
na účet městské části Praha 3 podle pod-
mínek výběrového řízení. Pokud vybra-
ný účastník neuzavře smlouvu o koupi 
v souladu s podmínkami výběrového ří-
zení podle pokynů městské části, kauce 
připadne nevratně městské části Praha 3. 
Jinak se kauce započítává na kupní cenu.

3. Informace o prodeji bude minimál-
ně zveřejněna na úřední desce Úřadu 

městské části Praha 3 a internetových 
stránkách městské části Praha 3. Infor-
mace bude obsahovat

a/ podmínky výběrového řízení; 
b/ text smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky; 
c/ text prohlášení účastníků výběro-
vého řízení zahrnující souhlas s pod-
mínkami výběrového řízení.

Lhůta pro podání nabídek do výběrové-
ho řízení činí minimálně 21 kalendářních 
dnů od jeho zveřejnění.

4. Vyhodnocení výběrového řízení bu-
de provedeno Výborem pro majetek 
městské části Praha 3 a předloženo orgá-
nům městské části Praha 3 k projednání.

II. Určení minimální kupní ceny a pla-
tebních podmínek

1. Minimální kupní cena bytové jed-
notky s odpovídajícím spoluvlastnic-
kým podílem na společných částech 
budovy a odpovídajícím spoluvlastnic-
kým podílem na převáděné stavební 
parcele (parcelách) a převáděných po-
zemcích se stanoví na základě oceně-
ní znaleckým posudkem, cenou v místě 
a čase obvyklou a v souladu s platný-
mi právními předpisy. Cenu stavební 
parcely (parcel) a převáděných pozem-
ků znalecký posudek určuje na podkla-
dě cenové mapy pozemků. Ocenění se 
provede v souladu s právními předpisy 
platnými v době před vyhlášením výbě-
rového řízení.

2. Splatnost kupní ceny ve smlouvě 
o převodu vlastnictví jednotky musí být 
určena do 30 dnů po prokazatelném pře-
dání oboustranně podepsané smlouvy.

3. Kupní cena se sjedná dohodou ve 
výši podle nabídky účastníka vybraného 
ve výběrovém řízení.

III. Závěrečná ustanovení
1. Splnění závazku zaplatit kupní ce-

nu bude podle pokynů městské čás-
ti Praha 3 zajištěno exekutorským zápi-
sem, pořízeným exekutorem určeným 
městskou částí Praha 3 a podle pokynů 
městské části Praha 3 na náklady kupují-
cího, ledaže částka rovnající se kupní ce-
ně bude městské části Praha 3 zaplace-
na nejpozději před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva kupujícího do 
příslušného katastru nemovitostí.

2. Smlouva o převodu vlastnictví jed-
notky upraví podmínky podání návrhu 
na vklad tak, aby kupující byl až do spl-
nění povinnosti zaplatit kupní cenu po-
vinen zdržet se podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí; společný návrh na vklad podá 
městská část Praha 3.
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c) pravidla prodeje nebytových jednotek 
nepronajatých v domech, kde byly nebo 
budou byty prodávány dle zákona č. 72/
1994 Sb.

I. Všeobecná část
1. Nebytové nepronajaté jednotky, na-

cházející se v předmětné budově, mo-
hou být prodávány s odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na společných 
částech budovy a odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na převáděné sta-
vební parcele (parcelách) a převáděných 
pozemcích, a to tak, jak stojí a leží.

2. Prodej se uskutečňuje kupujícímu 
vybranému ze zájemců ve výběrovém ří-
zení, přičemž podmínky výběrového ří-
zení stanoví minimální kupní cenu urče-
nou postupem podle bodu II.1. těchto 
pravidel. Kritériem pořadí a výběru jed-
notlivých nabídek zájemců je nabídnu-
tá cena. Povinnou podmínkou účasti ve 
výběrovém řízení je složení kauce ve vý-
ši 200 000 Kč na účet městské části Pra-
ha 3 podle podmínek výběrového říze-
ní. Pokud vybraný účastník neuzavře 
smlouvu o koupi v souladu s podmín-
kami výběrového řízení podle pokynů 
městské části, kauce připadne nevratně 
městské části Praha 3. Jinak se kauce za-
počítává na kupní cenu.

3. Nebytové nepronajaté jednotky 
s odpovídajícím spoluvlastnickým po-
dílem na společných částech budovy 
a odpovídajícím spoluvlastnickým po-
dílem na převáděné stavební parcele 
(parcelách) a převáděných pozemcích 
se prodávají v právním stavu, v jakém se 
nacházejí v době vyhlášení výběrového 
řízení.

4. Informace o prodeji bude minimál-
ně zveřejněna na úřední desce Úřadu 
městské části Praha 3 a internetových 
stránkách městské části Praha 3. Infor-
mace bude obsahovat

a/ podmínky výběrového řízení; 
b/ text smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky;
c/ text prohlášení účastníků výběro-
vého řízení zahrnující souhlas s pod-
mínkami výběrového řízení.

Lhůta pro podání nabídek do výběrové-
ho řízení činí minimálně 21 kalendářních 
dnů od jeho zveřejnění.

5. Vyhodnocení výběrového řízení bu-
de provedeno Výborem pro majetek měst-
ské části Praha 3 a předloženo orgánům 
městské části Praha 3 k projednání spo-
lu s materiálem o výtěžnosti nebytových 
prostor za m2 za uplynulé 2 roky (tj. vý-
nos v Kč za m2/rok pronajatého prostoru)

II. Určení minimální kupní ceny a pla-
tebních podmínek

1. Minimální kupní cena nepronaja-
té nebytové jednotky s odpovídajícím 
spoluvlastnickým podílem na společ-
ných částech budovy a odpovídajícím 
spoluvlastnickým podílem na převádě-
né stavební parcele (parcelách) a pře-
váděných pozemcích se stanoví na zá-
kladě ocenění znaleckým posudkem, 
cenou v místě a čase obvyklou a v soula-
du s platnými právními předpisy. Cenu 
stavební parcely (parcel) a převáděných 
pozemků znalecký posudek určuje na 
podkladě cenové mapy pozemků. Oce-
nění se provede v souladu s právními 
předpisy platnými v době bezprostřed-
ně před vyhlášením výběrového řízení.

2. Splatnost kupní ceny ve  smlouvě 
o převodu vlastnictví jednotky musí být 
určena do 30 dnů po prokazatelném pře-
dání oboustranně podepsané smlouvy.

3. Kupní cena se sjedná dohodou ve 
výši podle nabídky účastníka vybraného 
ve výběrovém řízení.

III. Závěrečné ustanovení
1. Splnění závazku zaplatit kupní ce-

nu bude podle pokynů městské čás-
ti Praha 3 zajištěno exekutorským zápi-
sem, pořízeným exekutorem určeným 
městskou částí Praha 3 a podle pokynů 
městské části Praha 3 na náklady kupují-
cího, ledaže částka rovnající se kupní ce-
ně bude městské části Praha 3 zaplace-
na nejpozději před podáním návrhu na 
vklad vlastnického práva kupujícího do 
příslušného katastru nemovitostí.

2. Smlouva o převodu vlastnictví jed-
notky upraví podmínky podání návrhu 
na vklad tak, aby kupující byl až do spl-
nění povinnosti zaplatit kupní cenu po-
vinen zdržet se podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí; společný návrh na vklad podá 
městská část Praha 3.

d) pravidla prodeje nebytových jednotek 
komerčně pronajatých v domech, kde by-
ly nebo budou byty prodávány dle zákona 
č. 72/1994 Sb.

I. Všeobecná část
1. Nebytové jednotky komerčně pro-

najaté, nacházející se v předmětné bu-
dově, mohou být nabídnuty s odpoví-
dajícím spoluvlastnickým podílem na 
společných částech budovy a odpo-
vídajícím spoluvlastnickým podílem 
na převáděné stavební parcele (par-
celách) a převáděných pozemcích ke 
koupi stávajícímu nájemci, a to tak, jak 
stojí a leží.

2. Rada městské části Praha 3 na zá-
kladě doporučení Výboru pro majetek 
městské části Praha 3 rozhodne o nabíd-
ce komerčně pronajatých prostor s ohle-
dem na obecnou prospěšnost služeb 
v dané lokalitě, ekonomickou rentabili-
tu a platební morálku nájemce.

3. Návrh usnesení o prodeji předloží 
Rada městské části Zastupitelstvu měst-
ské části spolu s materiálem o výtěžnos-
ti nebytového prostoru za m2 a uplynulé 
3 roky (tj. výnos v Kč za m2/rok prona-
jatého prostoru). 

II. Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena nebytové jednotky ko-

merčně pronajaté s odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na společných 
částech budovy a odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na převáděné 
stavební parcele (parcelách) a převá-
děných pozemcích se stanoví na zákla-
dě ocenění znaleckým posudkem, ce-
nou v místě a čase obvyklou a v souladu 
s platnými právními předpisy. Cenu sta-
vební parcely (parcel) a převáděných 
pozemků znalecký posudek určuje na 
podkladě cenové mapy pozemků. Oce-
nění se provede v souladu s platnými 
právními předpisy v době přijetí zámě-
ru prodeje.

2. Kupní cena nebytové jednotky ko-
merčně pronajaté s odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na společných 
částech budovy a odpovídajícím spo-
luvlastnickým podílem na převáděné 
stavební parcele (parcelách) a převádě-
ných pozemcích se sjednává dohodou.

3. Platební podmínky pro kupujícího 
stanoví smlouva o převodu vlastnictví 
jednotky tak, aby městská část Praha 3 
obdržela celou kupní cenu od kupující-
ho nebo peněžního ústavu, jehož pro-
střednictvím kupující závazek uhradit 
kupní cenu plní, do 30 dnů po proka-
zatelném předání oboustranně pode-
psané smlouvy o převodu vlastnictví 
jednotky.

III. Závěrečná ustanovení
1. Kupující má povinnost projevit zá-

vazný zájem o koupi nebytové jednot-
ky komerčně pronajaté s odpovídajícím 
spoluvlastnickým podílem na společ-
ných částech budovy a odpovídajícím 
spoluvlastnickým podílem na převádě-
né stavební parcele (parcelách) a pře-
váděných pozemcích do 30 dnů ode 
dne doručení nabídky převodu jednot-
ky a do 60 dnů ode dne doručení nabíd-
ky o převodu jednotky uzavřít smlouvu 
o převodu vlastnictví jednotky.

2. Splnění závazku zaplatit kupní ce-
nu bude podle pokynů městské části 
Praha 3 zajištěno exekutorským zápi-
sem, pořízeným exekutorem určeným 
městskou částí Praha 3 a podle po-
kynů městské části Praha 3 na nákla-
dy kupujícího, ledaže částka rovnající 
se kupní ceně bude městské části Pra-
ha 3 zaplacena nejpozději před podá-
ním návrhu na vklad vlastnického prá-
va kupujícího do příslušného katastru 
nemovitostí.

3. Smlouva o převodu vlastnictví jed-
notky upraví podmínky podání návrhu 
na vklad tak, aby kupující byl až do spl-
nění povinnosti zaplatit kupní cenu po-
vinen zdržet se podání návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí; společný návrh na vklad podá 
městská část Praha 3.

4. Neprojeví-li stávající nájemce o kou-
pi zájem ve lhůtách dle bodu III.1. těch-
to pravidel, může být Radou městské 
části Praha 3 na základě doporučení Vý-
boru pro majetek městské části Praha 3 
na koupi nebytové jednotky vyhlášeno 
výběrové řízení dle Pravidel prodeje ne-
bytových jednotek nepronajatých v do-
mech, kde byly nebo budou byty prodá-
vány dle zákona č. 72/1994 Sb.

Příloha II.
Prodeje pozemků a prodeje ideálních 
spoluvlastnických podílů na nemovitém 
majetku kupní smlouvou podle občan-
ského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném 
znění.

a) prodeje pozemků

I. Všeobecná část
1. Prodeje pozemků se uskutečňu-

jí kupujícímu vybranému ze zájemců 
ve výběrovém řízení, přičemž podmín-
ky výběrového řízení stanoví minimál-
ní kupní cenu určenou postupem podle 
bodu II.1. těchto pravidel. Kritériem po-
řadí a výběru jednotlivých nabídek zá-
jemců je nabídnutá cena. Povinnou pod-
mínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce stanovené Radou MČ Pra-
ha 3 na účet městské části Praha 3 podle 
podmínek výběrového řízení. Pokud vy-
braný účastník neuzavře smlouvu o kou-
pi v souladu s podmínkami výběrového 
řízení podle pokynů městské části, kau-
ce připadne nevratně městské části Pra-
ha 3. Jinak se kauce započítává na kupní 
cenu.

2. Informace o prodeji bude minimál-
ně zveřejněna na úřední desce Úřadu 

městské části Praha 3 a internetových 
stránkách městské části Praha 3. Infor-
mace bude obsahovat:

a/ podmínky výběrového řízení;
b/ text kupní smlouvy;
c/ text prohlášení účastníků výběro-
vého řízení zahrnující souhlas s pod-
mínkami výběrového řízení.

Lhůta pro podání nabídek do výběrové-
ho řízení činí minimálně 21 kalendářní 
dnů od jeho zveřejnění.

3. Vyhodnocení výběrového řízení bu-
de provedeno Výborem pro majetek 
městské části Praha 3 a předloženo orgá-
nům městské části Praha 3 k projednání. 

II. Určení minimální kupní ceny po-
zemků a platebních podmínek

1. Minimální kupní cena pozemku se 
stanoví podle znaleckého posudku soud-
ního znalce v souladu s platnými právní-
mi předpisy. Ocenění se provede v soula-
du s právními předpisy platnými v době 
přijetí záměru prodeje.

2. Splatnost kupní ceny ve smlou-
vě o převodu vlastnictví musí být urče-
na do 30 dnů po prokazatelném předání 
oboustranně podepsané smlouvy.

3. Kupní cena se sjedná dohodou ve 
výši podle nabídky účastníka vybraného 
ve výběrovém řízení.

III. Závěrečná ustanovení
1. Splnění závazku zaplatit kupní cenu 

bude podle pokynů městské části Praha 3 
zajištěno exekutorským zápisem, poříze-
ným exekutorem určeným městskou čás-
tí Praha 3 na náklady kupujícího, leda-
že částka rovnající se kupní ceně bude 
městské části Praha 3 zaplacena nejpoz-
ději před podáním návrhu na vklad vlast-
nického práva kupujícího do příslušného 
katastru nemovitostí.

2. Smlouva o převodu vlastnictví upra-
ví podmínky podání návrhu na vklad tak, 
aby kupující byl až do splnění povinnosti 
zaplatit kupní cenu povinen zdržet se po-
dání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí; společný návrh 
na vklad podá městská část Praha 3.

b) prodeje ideálních spoluvlastnických po-
dílů na nemovitém majetku

1. Ideální spoluvlastnické podíly na ne-
movitém majetku se nabídnou ke koupi 
osobám majícím předkupní právo (spo-
luvlastníkům) za kupní cenu a platebních 
a dalších podmínek podle bodu 2 těchto 
pravidel.

2. Minimální kupní cena id. spoluvlast-
nického podílu na nemovitém majet-
ku se stanoví na základě ocenění znalec-

kým posudkem, cenou v místě a čase ob-
vyklou a v souladu s platnými právními 
předpisy. Ocenění se provede v souladu 
s právními předpisy platnými v době při-
jetí záměru prodeje. Splatnost kupní ce-
ny ve smlouvě musí být určena lhůtou do 
30 dnů od prokazatelného předání obou-
stranně podepsané kupní smlouvy. Spl-
nění závazku zaplatit kupní cenu bude 
podle pokynů městské části Praha 3 zajiš-
těno exekutorským zápisem, pořízeným 
exekutorem určeným městskou částí Pra-
ha 3 a podle pokynů městské části Pra-
ha 3 na náklady kupujícího, ledaže část-
ka rovnající se kupní ceně bude městské 
části Praha 3 zaplacena nejpozději před 
podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva kupujícího do příslušného katastru 
nemovitostí. Kupní smlouva upraví pod-
mínky podání návrhu na vklad tak, aby 
kupující byl až do splnění povinnosti za-
platit kupní cenu povinen zdržet se po-
dání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí; společný návrh 
na vklad podá městská část Praha 3.

3. Nevyužijí-li uvedené osoby své před-
kupní právo ve lhůtě 2 měsíců po nabíd-
ce (§ 605 občanského zákoníku č. 40/1964 
Sb., v platném znění), bude individuálně 
zvážen prodej jiné osobě (osobám), nebo 
případné zrušení spoluvlastnictví soudem.
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MŠ Jeseniova 4, 6
ředitelka: Ladislava Lébrová
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
www.materska-skola.cz/jeseniova
počet tříd: 7 podle věkových skupin i věkově smíšené
provoz: 6.30 – 17.00 hod.
příchod: 6.30 – 8.00, 8.30 – 9.00 hod. 
vzdělávací program: Od sněženek k sněhulákům

MŠ v těsné blízkosti vrchu Křížek klade důraz na roz-
voj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí 
(možnost pravidelného saunování). Spolupracuje s pe-
dagogicko-psychologickou poradnou a se ZŠ a MŠ Chel-
čického, v MŠ logopedická asistentka. Třídění odpadu 
v rámci ekologické výchovy. Škola pořádá návštěvy diva-
del a koncertů, karneval, mikulášskou nadílku, vánoční 
besídku, školní akademie, výlety, školu v přírodě.
Vybavení: tělocvična, školní kuchyň, sauna, zahrada s her-
ními prvky a mlhovištěm, počítačová pracoviště.
Nabídka kroužků: pohybový, hudební, taneční, Aj, 
hra na flétnu, keramika (Nová Trojka), plavání (bazén 
v Hloubětíně), solné jeskyně.

Rodiče si mohou školu prohlédnout v Den otevřených 
dveří ve středu 1. února.

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

Škola leží v blízkosti stanice metra A Flora. Nově zre-
konstruovaná zahrada a šatny. Spolupracuje s místní-
mi pediatry, základními a středními školami, pedagogic-
ko-psychologickou poradnou v Praze 3 či Univerzitou 
Karlovou. Školu navštěvují také děti jiných národností 
a z různých jazykových prostředí, výchovný program je 
zaměřen na jejich integraci. Volný přístup rodičů do tříd. 
Pořádáme oslavy svátků – Den matek, Velikonoce, Vá-
noce a Den dětí, cirkus a divadélka ve škole, výlety, náv-
štěvy pražských divadel a ZOO, školu v přírodě.
Vybavení: kuchyň, jídelna, zahrada.
Nabídka kroužků: Aj, Nj, keramika, počítače, tanečky, 
plavání, flétna, kung-fu.

MŠ Jeseniova 204
ředitelka: Mgr. Alena Luhanová 
tel.: 271 772 056, 777 366 490
e-mail: msjeseniova@volny.cz 
www.materska-skola.cz/jeseniova204
počet tříd: 4 podle věkových skupin 
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: 6.30 – 8.30 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Budeme si zpívat, hrát, společně 
svět poznávat 

Škola s rozsáhlou zahradou, která leží mimo rušné ko-
munikace. V MŠ jsou používány antialergické lůžkovi-
ny, zvlhčovače a čističe vzduchu. Pěti až šestileté děti 
po obědě nespí. Volný přístup rodičů do tříd.
Vybavení: zahrada s herními prvky ze dřeva, hřiště, ml-
hoviště, kuchyň, keramická dílna, v každé třídě herna, 
šatna, výdejna jídla a sociální zařízení, počítače.
Nabídka kroužků: Šikovné ruce, keramika, rytmika, Aj, 
flétna, plavání, sportovní hry. 

V tomto roce se z důvodu rekonstrukce školy zápis 
do MŠ Jeseniova 204 uskuteční v náhradních prosto-
rách na adrese: MŠ U Zásobní zahrady 6, pavilón B, 
Praha 3. 

Vážení rodiče,

Praha 3 je jedinou městskou částí v české metropoli, kte-
ré se v posledních letech daří rozšiřovat kapacity mateř-
ských škol tak, že pokrývají poptávku rodičů předškoláků. 
Zareagovali jsme včas na populační boom, a zatím co v ji-
ných částech města počty míst v mateřinkách klesají nebo 
stagnují, v Praze 3 rok od roku rostou. Na podzim plánuje-
me otevřít v naší síti mateřských škol navíc dalších 75 míst, 
budou tedy k dispozici minimálně tři nové třídy.

V této příloze naleznete seznam mateřských škol provo-
zovaných městskou částí s informacemi o nich i jejich škol-
ních programech. Vím, že je běžnou praxí při výběru školky 
diskutovat o zkušenostech s jinými rodiči, jejichž ratoles-
ti již předškolní výchovou prošly nebo procházejí. Jistě má 
každý poněkud odlišný názor na výchovu svých dětí a ne 
každému vyhovuje stejný přístup, jsem však přesvědčen, že 
v naší nabídce nemůžete zvolit špatně. Dokládá to i dotaz-
níkové šetření, které jsme mezi rodiči mateřských škol usku-
tečnili v minulém roce. Výsledná průměrná známka našich 
mateřských škol od rodičů dětí byla jedna mínus, přičemž 
žádná z mateřinek se od tohoto průměru výrazně neodchy-
lovala.

Obdobné průzkumy mezi rodiči, které nám poskytnou 
potřebnou zpětnou vazbu, chceme uskutečnit i v následu-
jících letech, a proto je pravděpodobné, že se s naším do-
tazníkem, kde nám budete moci sdělit své náměty a připo-
mínky, setkáte i vy.

Věřím proto, že si z naší nabídky vyberete a že budete 
spokojeni. Těšíme se na vaše děti a kdykoliv se budeme těšit 
také na vaše podněty a připomínky. �

MŠ Jeseniova 98 
ředitelka: Iva Sovová 
tel.: 271 772 732, 739 924 707 
e-mail: msjeseniova98@volny.cz 
www.materska-skola.cz/jeseniova98
počet tříd: 4 věkově smíšené 
provoz: 6.30–17.00 hod.
příchod: 6.30–8.30 hod. nebo dle domluvy 
vzdělávací program: Krok za krokem

Mateřská škola leží v rozlehlé zahradě se vzrostlými stro-
my a keři. Věkově smíšené třídy představují přirozené 
prostředí dětského kolektivu, upevňují v dětech pocity 
sounáležitosti, vzájemné pomoci a tolerance, potlačují 
nezdravé soupeření a umožňují rozvoj dětí podle indi-
viduálních schopností. Škola úzce spolupracuje s rodi-
či, dále se ZŠ Jeseniova a pedagogicko-psychologickou 
poradnou.
Vybavení: zahrada s herními prvky, brouzdalištěm 
a 4 pískovišti, vlastní kuchyň.
Nabídka kroužků: plavání, Aj.

Den otevřených dveří se koná ve středu 1. února 
od 9.00 do 16.00 hod., prohlídky školy v každou celou 
hodinu.

Zápis do mateřských škol v Praze 3 
pro školní rok 2012/13 proběhne 
22. a 23. února vždy od 13 do 17 hodin.

MŠ Buková 26
ředitelka: Mgr. Janeta Benešová
tel.: 284 824 657 
e-mail: ms.bukova@centrum.cz
www.msbukova.cz 
počet tříd: 2 věkově smíšené 
provoz: 6.30 – 17.30 hod. 
příchod: dle domluvy 
vzdělávací program: Malé ruce – velké věci 

Školu navštěvují děti alergické, astmatické, s oslabeným 
imunitním systémem. Stará se o ně jak pedagogický, tak 
zdravotnický personál (v MŠ se podávají léky, probíhá re-
habilitační cvičení a inhalace, pobyty v sauně a bazénku, 
logopedická prevence, individuální program pro děti s od-
loženou školní docházkou). Vzdělávací program je soubo-
rem modelů a zvyklostí, ze kterých bude dítě čerpat celý 
život. MŠ si ve vzdělávání klade za cíl dovést dítě k při-
měřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti. Škola 
pořádá společné oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, Den 
Země, Den matek a Den dětí, divadla v MŠ, hudební pro-
dukce „rodiče dětem“ a „děti rodičům“, výlety, výstavy.
Vybavení: zahrada, 2 tělocvičny, vlastní kuchyň, sauna, 
bazének.
Nabídka kroužků: Aj, plavání, Yamaha – první krůčky 
k hudbě.

JIŘÍ MATUŠEK
zástupce starosty
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MŠ Na Vrcholu 1a
ředitelka: PaedDr. Eva Popelková
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
www.msnavrcholu.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne
vzdělávací program: program Šťastné dítě / třída se 
zaměřením na Vv /

Třídy jsou heterogenní, pěti až šestileté děti bez odpo-
ledního odpočinku. Cílem školy jsou šťastné děti a úcta 
k individualitě každého z nich. Strava se dováží ze škol-
ní jídelny ZŠ Pražačka. Jednou až dvakrát v měsíci kul-
turní akce v MŠ nebo mimo školu, návštěvy ZOO, ce-
lodenní výlet, oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, Den 
matek apod., pro rodiče – třikrát v roce schůzka s ukáz-
kou práce dětí.
Vybavení: počítače přizpůsobené menším dětem, ložni-
ce a tělocvična, jídelna, zahrada s pískovišti a herními 
prvky, keramická pec, nafukovací bazén.
Nabídka kroužků: flétna, aerobik, Aj.

Perunova 6 – odloučené pracoviště Základní a ma-
teřské školy nám. Jiřího z Lobkovic

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková (ředitelka ZŠ)
zástupkyně ředitelky pro MŠ: Kateřina Jelínková
tel.: 608 481 060, 271 732 264
e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
www.perunka.cz
počet tříd: 5, věkově smíšené
provoz: 7.00–17.00 hod.
příchod: i odchod kdykoliv během dne
vzdělávací program: Hrajeme si spolu

Mateřská škola otevřena v r. 2009 je v budově ZŠ, každá 
třída má svůj prostor, ve kterém je část postavena jako 
dětský domeček. Přizpůsobení režimu dne individuál-
ním potřebám dětí a rodičů. Školka úzce spolupracuje 
s rodiči, se ZŠ Perunova a se ZŠ Lobkovicovo.
Vybavení: veškeré vybavení ve školce je nové.
Nabídka kroužků: sportovně-pohybový, výtvarný, hu-
debně-dramatický, keramika, sboreček, Aj a plavání.

Den otevřených dveří nepořádáme, na prohlídce škol-
ky je možné se domluvit.

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

Škola se zaměřuje na naplňování potřeb dítěte formou 
prožitkového učení. Spolupracuje s logopedkou, fonia-
tričkou, pedagogicko-psychologickými poradnami. Vol-
ný přístup rodičů do tříd. Rozšířený program pro před-
školáky (ŠvP, programy ekocenter – Tereza, Toulcův 
dvůr atd.) 
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, kuchyň, jídelny, 
2 zahrady s dřevěnými herními prvky, altánem, pískoviš-
ti, pružinovými houpačkami.
Nabídka kroužků: Aj, předplavecká výuka, ostatní dle 
aktuálního zájmu rodičů a dětí.

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

Koncepce školy vychází z myšlenek humanisty a peda-
goga Přemysla Pittra, zakladatele Milíčova domu, tj. dů-
raz je kladen na toleranci, otevřenost a příkladný vztah 
k dětem. Při výchově a vzdělávání dětí vychází MŠ ze 
svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává pr-
vořadost jejího výchovného působení. Škola poskytuje 
též péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 
pro školní rok 2012/2013 budou pouze 4 volná místa. 
Škola pořádá divadla a koncerty v MŠ i mimo školu, 
divadla děti dětem, výlety, táborák, oslavy narozenin, 
oslavy ročních období, třídní schůzky s ukázkami prá-
ce s dětmi, besídky, zahradní slavnosti.
Vybavení: tělocvična, keramická dílna, prosklená tera-
sa, jídelny, dobře vybavená zahrada.
Nabídka kroužků: vždy vychází ze zájmů rodičů a po-
třeb dětí, není prioritou školy.

MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 23
ředitelka: Hana Sekerová
zástupkyně: Alena Štěpánová
tel.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
www.mslobkovicovo.cz
počet tříd: 4 podle věkových skupin
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
vzdělávací program: Hrou a uměním k poznávání 

Škola je obklopená zelení a dobře vybavená. Veškeré 
snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby se dě-
ti rychle adaptovaly na prostředí, byly u nás maximálně 
šťastné a spokojené a do školy se těšily. Škola pravidelně 
pořádá Mikulášskou nadílku, vánoční besídku, karne-
val, Noční školku s programem, Den dětí – sportovní 
soutěže, divadla a koncerty, ozdravné pobyty, celodenní 
výlety, besedy s Policí. Všechny třídy mají samostatné 
WC, umývárnu a šatnu.
Vybavení: velká zahrada se vzrostlými stromy, průlezka-
mi, pískovišti, vláčkem, keramická pec, kuchyň, jídelna, 
tělocvična, ložnice.
Nabídka kroužků: Aj, keramika, flétnička pro nejmenší, 
Zumbatonic.

MŠ Na Balkáně 74
ředitelka: Jaroslava Kozohorská
tel.: 284 820 546
e-mail: skolka.balkan@seznam.cz
www.msnabalkane.dtg.cz
počet tříd: 4 
provoz: 6.30 – 17.00
příchod: do 9.00 hod. 
vzdělávací program: Ekoškolka

Škola je umístěna v klidné části Jarova v prostředí pl-
ně vyhovujícím potřebám dětí. Výchova je zaměřena na 
komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zdravý 
životní styl, péči o životní prostředí a prožitkové učení. 
Školní jídelna nabízí pestrou zdravou stravu. Děti každý 
rok vyšetří foniatr, v MŠ působí logopedka. Pravidelné 
akce: divadlo, mikulášská nadílka, vánoční dílny, kar-
neval, táborák na zahradě školy, výlety, škola v přírodě,  
návštěva předškoláků v první třídě v  ZŠ Na Chmelnici 
a slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do školy.
Vybavení: zahrada s pískovišti, průlezkami a novou mul-
tifunkční plochou, vlastní školní kuchyně, třídy kvalitně 
vybavené hračkami, didaktickými pomůckami a počíta-
čovou jednotkou pro děti.
Nabídka kroužků: Aj, keramika a sportovní kroužek 
(v DDM Ulita), plavání (v bazénu Pražačka). 
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ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31
ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
zástupce pro MŠ: Jarmila Louženská
tel.: 222 712 764 
e-mail: ms.j.seiferta@seznam.cz
www.zsvlkova.cz
počet tříd: 3 dle věkových skupin
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: dle dohody
vzdělávací program: S úsměvem po celý rok

Škola se nachází v jedné budově se ZŠ, vchod do MŠ je 
v ulici Přibyslavská 1. Nabízí dětem harmonický rozvoj 
dle jejich schopností tak, aby byly spokojené a veselé. 
Připravujeme se ZŠ společná představení a hry. Pravi-
delná logopedická cvičení probíhají přímo v MŠ. Rodiče 
mají volný přístup do tříd. 
Vybavení: 2 tělocvičny, počítačová třída, keramická díl-
na, kuchyň. Škola využívá dětské hřiště v Rajské zahra-
dě a vnitroblok školy. 
Nabídka kroužků: keramika, tanečky, Aj, flétna a další 
kroužky dle zájmu. 

V pondělí 13. února v 9.30 hodin divadelní představení 
pro děti a rodiče.

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

Škola je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. 
Snaží se rozvíjet osobnost dítěte v její celistvosti, je pro ni 
důležitý prožitek. Rodiče jsou pro MŠ partnery, jejich pří-
tomnost ve školce je považována za samozřejmost a jejich 
podíl např. na přípravě a průběhu slavností je vítán a oče-
káván. Stravování se opírá o zásady racionální výživy, 
preferována je syrová zelenina a podle možností biopo-
traviny, maso se připravuje pouze 2x týdně. Pro učitelky 
je podmínkou kromě klasického pedagogického vzdělání 
absolvování tříletého studia waldorfské pedagogiky se za-
hraniční praxí.
Vybavení: hračky i zařízení pouze z přírodních materiá-
lů, nepoužívá se televize, video ani počítače.
Nabídka kroužků: flétna, muzikoterapie, eurytmie.

Žerotínova 36/1100 – odloučené pracoviš-
tě Základní a mateřské školy Chelčického 43 

ředitel: PhDr. Pavel Ostap
informace o MŠ: Pavla Ladrová – vedoucí učitelka
tel.: 721 645 461, 222 515 267
e-mail: skolka@zschelcickeho.cz
www.zschelcickeho.cz
počet tříd: 3 věkově smíšené
provoz: 7.00 – 17.00 hod.
příchod: doporučený do 8.00 – po domluvě kdykoliv 
během dne
vzdělávací program: Svět je jako domeček složený z ba-
revných kostiček

Cílem školy je seznámit děti se vším, co je pro jejich život 
důležité, rozvíjet veškeré jejich dovednosti a posilovat je-
jich sebevědomí tak, aby prospívaly po všech stránkách.
Vybavení: vestavěná patra, jídelna, tělocvična, hřiště ve 
vnitrobloku školy s pískovištěm, průlezkami a pryžovým 
povrchem.
Nabídka kroužků: podle zájmu rodičů – Aj, šikovné ru-
ce, sportovní hry, hudebně-pohybově dramatický.

Den otevřených dveří ve středu 8. února od 13.00 do 
17.00 hodin.

MŠ U Zásobní zahrady 6/2697
ředitelka: Mgr. Eva Minksová
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
www.zasobnizahrada.cz
počet tříd: 4 /podle věkových skupin/
provoz: 7.00 – 17.00 hod. 
příchod: i odchod kdykoliv během dne 
vzdělávací program: Hrajeme si pro radost

Mateřská škola prošla v letech 2009 až 2010 komplexní 
rekonstrukcí, včetně zahrady a kuchyně. Preferuje práci 
v malých skupinách, program přizpůsobuje potřebám, 
zájmům a pracovnímu tempu dětí. Spolupracuje s Inte-
gračním centrem Zahrada, s rodiči, s logopedem. Rodiče 
mají možnost si po telefonické dohodě MŠ prohlédnout 
a zúčastnit se zájmové činnosti.
Vybavení: nový nábytek a hračky, čističky a zvlhčovače 
vzduchu, keramická pec, moderní kuchyň, velká zahra-
da s moderními herními prvky.
Nabídka kroužků:  dle zájmu – výtvarný, Aj, plavání, 
keramika, ozdravné pobyty.

Den otevřených dveří se koná ve středu 1. února od 
14.30 do 17.00 hodin.

MŠ Sudoměřská 54
ředitelka: Vladimíra Vaněčková
tel.: 222 728 705, 724 971 160
e-mail: skolka@ms-sudomerska.cz
www.ms-sudomerska.cz
počet tříd: 4 věkově smíšené
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: kdykoliv během dne (po domluvě)
vzdělávací program: Hrajeme si celý rok 

Škola spolupracuje s Klubem rodičů, který při ní vznikl, 
se ZŠ Lupáčova a ZŠ Chelčického, s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou. Rodičům je přístupná po celou 
provozní dobu. Každou středu od 15.00 do 17.00 hod. 
nabízí možnost návštěvy dětem mladším 3 let společně 
s rodiči. 
Vybavení: zahrada s pískovištěm, herními prvky a do-
pravním hřištěm, kuchyň, keramická dílna, čističky 
a zvlhčovače vzduchu. 
Nabídka kroužků: keramický, výtvarný, rytmika, flétna, 
Aj, plavání, solné jeskyně.

Den otevřených dveří ve středu 8. února od 9.00 do 
11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin. Od 9.00 divadelní 
představení O Kašpárkovi pro děti a rodiče.

MŠ Vozová 5/953
ředitelka: Ivana Machálková
tel.: 222 721 259, 222 722 224
e-mail: msvozova@seznam.cz
internet: www.materska-skola.cz/vozova5/
počet tříd: 6 převážně věkově smíšených 
provoz: 6.30 – 17.30 hod.
příchod: do 9.00 hod., případně dle domluvy
vzdělávací program: Jen si, děti, všimněte, co je krásy 
na světě…

MŠ s členitou zahradou u Riegerových sadů se soustřeďu-
je na výchovu dětí k estetické tvořivosti s komunikativními 
dovednostmi, radosti z pohybu. Ve spolupráci s rodinou 
vede děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Prefe-
ruje hrové a činnostní učení. Spolupracuje s okolními ZŠ, 
s pedagogicko-psychologickou poradnou, s pediatrem 
a logopedem. Pořádá každoroční jarní Jarmark (letošní 
téma „Les je jako pohádka, žijí tu i zvířátka“).
Vybavení: každá třída má svůj vchod, šatnu, sociální zaříze-
ní, jídelnu, hernu, výtvarné kabinety a didaktické zázemí.
Nabídka kroužků: školní kapela „Drnkota“ (kytary, 
housle, zpěv), hra na čtyřkomorové harmoničky.

MŠ je možné navštívit kdykoliv po telefonické dohodě.
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Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Během pololetních a jarních 
prázdnin od pátku 3. – 10. 2. 
bude Nová Trojka uzavřena.

14. út 10.00 Krizová intervence 
– beseda s J. Korčákovou 

19. ne 10.00 a 15.00 Pohádkový 
Masopust (hry, divadélko)

21. út 10.00 Nedoklubko  –  zá-
kladní informace o pod-
půrných aktivitách pro 
rodiče nedonošených dětí

22. st 14.00 Čtení spisovatelky 
B. Nesvadbové z její dět-
ské knihy Garpíškoviny 
aneb Bibi a čtyři kočky, 
projekt Celé Česko čte 
dětem

26. ne 15.00 Nedělní herna  

Kurzovní tip
Školička – hlídání dětí se zpívá-
ním, výtvarničením, pohybem, 
hrami a učením, to vše s prima 
lektorkami Lenkou a Štěpánkou, 
pro děti od 3 let
po 8.30 Školička I (Lenka)
pá 9.00 Školička II (Štěpánka)

po 16.30 Páni kluci, od 5 let
út 14.15 Muzikantská přípravka, 

od 3 let
út 15.30 Malí muzikanti, od 4 let
st 14.30 Výtvarná dílnička, od 3 let
út 9.30 Keramický ateliér pro 

rodiče s dětmi
čt 17.45 Keramický ateliér pro 

rodiče s dětmi
pá 9.00 Miminka I, cvičení 

pro rodiče s dětmi 
od 2 měsíců

Poradenství a mediace 
Připravujeme odborné poraden-
ství týkající se rodiny, vztahů, ko-
munikace, vývoje a výchovy dětí, 
a to přímo v bezpečném a přátel-
ském prostředí našeho centra.

V únoru nabízíme:
17. pá 9.30 Psychomotorický vý-

voj – poradna L. Plhákové
24. pá 9.30 Kojení, péče o mi-

minko, nošení v šátku 
– poradna M. Pithartové

28. út 10.00 Daně a jak na ně 
– daňové poradenství 
s L. Hájkovou

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2886/17a

info@ulita.cz, www.ulita.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

16. čt 17.00 Karneval  soutěže, 
tančení, akrobatické vy-
stoupení Cirkus Tety, hra-
ná pohádka, tombola, pro 
rodiče s dětmi od 1 – 8 let

24. pá 16.15 Malování hedváb-
ných šál  pro dospělé 
a děti od 8 let, nutné se 
přihlásit předem

25. so 14.00 Cestování strojem 
času nejenom do vzdále-
nější historie a pravěku, 
ale i do budoucnosti, 
nutné se přihlásit předem 
(pro děti 6 – 12 let)

Nabídka na pololetní a jarní 
prázdniny
3. pá 9.00 Růžový den  – přijď na 

naši dámskou jízdu. Bu-
deme tančit, zpívat, tvořit 
šperky, hrát si s papírem. 
Podmínkou je mít něco 
růžového, nutné se přihlásit 
předem (6  – 12 let). 

3. pá 9.00 DŘEVO/ROBOT  
Můžeš si zkusit zapojit 
motorek, postavit a na-
programovat robota. Zís-
káš základní dovednosti 
v práci s nářadím, vyrobíš 
si jednoduchý hlavolam ze 
dřeva, nutné se přihlásit 
předem (6  – 12 let). 

4. – 11. 2. Lyžařský tábor na Med-
vědí boudě ve Špindle-
rově Mlýně, lyžování 
a snowboarding (7 – 16 let)

6. – 10. 2. Žižkov všemi smysly : 
Příměstský tábor s ce-
lodenním  programem 
v Praze (6 – 12 let).  

 
Mateřský klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s ma-
lými dětmi a těhotné ženy. Z na-
bídky z programu:
16. čt 10.00 Přednáška: Dětský 

vzdor , M. Machková, 
s hlídáním dětí, pro rodiče 
s dětmi od 0 – 6 let

čt 9.00 Barevná hodina – výtvar-
ka s dětmi od 2 let za do-
provodu rodičů (2. 2. Le-
tadla z papírových roliček, 
9. 2. Valentýnská srdíčka, 
16. 2. Karnevalové škra-
bošky, 23. 2. Lampičky 
z krabic od mléka

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-
dicemi (3. 2. Na Hromni-
ce o hodinu více, 10. 2. 
Láska hory přenáší, 17. 2. 
Sněhulákování, 24. 2. Bez 
práce nejsou koláče).

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, fotbálek, 
hřiště), podporu a pomoc (pokud 
máš nějaké problémy nebo něco 
řešíš) a také pohodu. Vstup zdar-
ma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít) www.beztize.ulita.cz

Písecká 17, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz
Kurzy pro děti a rodiče, do kte-
rých je možné se registrovat:
Palečci (1 – 2 roky, po 9.00)
Indiáni (2 – 4 roky, po 10.00)
Andělíčci (0 – 1 rok, po 11.00)
Jóga s prvky power jógy 

(dospělí, po 12.00)
Batolátka s prvky Montessori 

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

(6 – 12 měsíců, po 15.00)
Montessori pohádka 

(1,5 – 2,5 roku, po 16.00)
Montessori pohádka (2,5 – 5 let, 

po 17.00)
Montessori dopoledne s Marké-

tou (1,5 – 6 let, út 9.30)
Hlasová ladění s miminky 

(0 – 1 rok, út 14.00) 
NOVINKA

Písnička (1,5 – 2 roky, út 15.00)
Písnička (2 – 3 roky, út 16.00)
Tanečky (3 – 6 let, út 17.00)
Broučci (1 rok–18 měsíců, st 9.00)
Miminka (2 –  8 měsíců, st 10.00)
Hrátky s bubnem 

(1,5 – 3 roky, st 11.00)
Angličtina hrou  –  začátečník 

(2 – 4 let, st 14.00)
Angličtina hrou  –  pokročilí 

(3 – 7 let, st 15.00)
Kutílci (2 – 3 roky, st 16.00)
Kutílci (3 – 4 roky, st 17.00) 
Jóga s prvky power jógy 

(dospělí, st 18.00)
Výtvarná dílna 

(1,5 – 2 roky, čt 9.00)
Výtvarná dílna 

(2 – 3 roky, čt 10.00)

Palečci (1 – 2 roky, čt 11.00)
Indiáni (3 – 5 let, čt 12.00)
Začínáme s Montessori 

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

(2 – 3 roky, čt 16.00)
Montessori pohádka 

(2 – 3 roky, čt 17.00)
Capáčci (1 – 2roky, pá 9.00)

NOVINKA
Batolátka s prvky Montessori 

(6 – 18 měsíců, pá 15.00)
Tvoření s prvky Montessori 

(1,5 – 3 roky, pá 16.00)  
NOVINKA

Semináře/aktivity pro dospělé:
1. st a 16. čt Den otevřených 

dveří v Palečkově 
předškolce

3. pá, 4. so hudební workshop 
Idy Kelarové Každý umí 
zpívat 

14. út Miminka se naučí vše 
sama, pokud… kurz 
vhodný pro těhulky

27. po Zápis dětí do Palečkovy 
předškolky

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

20. po 16.00 výtvarná dílna Ne-
tradiční šitá šála

25. so 6.00 – 19.00 jednodenní 
lyžařský zájezd pro děti 
i rodiče v Černém dole 

čt 9.50 Pilates s hlídáním dětí 
ZŠ nám. J. z Poděbrad 

Druhým rokem působí v tělocvič-
ně žižkovské obchodní akademie 
v Kubelíkově ulici klub reálné 
sebeobrany Krav Maga Praha. 
A právě teď tento nejúčinnější se-
beobranný systém na světě pořá-
dá nábor začátečníků do nových 
tříd. „Krav maga je hodně populární 
po celém světě, protože je založená na 
instinktivních reakcích a snadno se ji 
naučí i lidi, kteří nemají žádné před-

chozí zkušenosti s bojovými sporty. 
Je více než vhodná i pro ženy,“ říká 
Pavel Eichler, instruktor české po-
bočky mezinárodní organizace In-
ternational Krav Maga Federation 
(IKMF). 

Krav maga sice pochází z Izrae-
le, „vyrostla“ v tamní armádě, ale 
kořeny má v předválečném Čes-
koslovensku. Zakladatelem toho-
to sebeobranného systému je Imi 

Lichtenfeld, jehož otec byl poli-
cejní detektiv v Bratislavě. Imi 
začal krav maga vymýšlet, když 
on a jeho židovští přátelé museli 
čelit fašistickým úderkám v bra-
tislavských ulicích. Plně krav 
maga rozvinul po bojích pod 
vlajkou československých legií 
v Africe a emigraci do Palestiny, 
kde se stal šéfinstruktorem bo-
jové přípravy tehdejší vznikající 
izraelské armády. 

Do Česka se krav maga „vrátila“ 
kolem roku 2005 díky ostravské-
mu instruktorovi Dušanovi Va-
vrečkovi a dnešnímu prezidentovi 
IKMF Česká republika Michalu 
Otipkovi. Přihlášení do kurzu 
sebeobrany najdete na stránkách  
www.kravmaga.cz. �

Tréninky začátečníků v Praze 3
OA Kubelíkova, Žižkov

po a st 17.30 – 19.00
po a st 19.00 – 20.30
po a st 20.30 – 22.00

Žižkovská baletní škola se představí
na prknech Národního divadla
Žáci baletní školy Jána Nemce se představí v sobotu 3. března na 
Nové scéně Národního divadla v Praze školním představením Cop-
pélia a Labutí jezero. Představení se uskuteční za podpory městské 
části Praha 3. 

Baletní škola, která se na přelomu roku přestěhovala do nových 
prostor v Táboritské ulici 23, přijímá nové zájemce o klasický balet 
i od úplných začátečníků od 5 do 18 let, více informací na stránkách
www.baletniskola.cz �

Naučte se skutečně účinně bránit
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Pomoc cizincům, 
kteří v naší zemi po-
bývají a mají v úmys-
lu se zde nějakým 
způsobem začlenit 
do společnosti, nabí-
zí Centrum pro inte-
graci cizinců. „Klien-
ti pochází z různých ze-
mí – z bývalého Sovět-
ského svazu, Afriky, 
Asie, ale i z EU,“ říkají 
Zuzana Ramajzlová 
a Lucie Ditrychová.

Jak si vás klienti najdou?
Docela hojně jsou navštěvová-
ny naše webové stránky nebo se 
o nás dozvědí od těch, kteří na-
šich služeb již využili. Informace 
jsou také na stránkách minister-
stva vnitra a dalších úřadů. Cizin-

ci také často nejdříve navštěvují 
naše nízkoprahové kurzy češtiny 
a tam se dozvědí o našich dalších 
službách. 

Co si máme představit pod níz-
koprahovými kurzy češtiny?
Jsou to kurzy přístupné komuko-
li a kdykoli. Konají se v průběhu 
celého školního roku. Na kurzy 
se není třeba přihlašovat ani re-
zervovat. Jsou koncipované jako 
ucelená lekce, která je vždy věno-
vaná jednomu praktickému téma-
tu jako např. na úřadě, u doktora 
nebo pracovní témata. Cílem je 
naučit se dorozumět v běžných 
situacích. Za loňský rok je navští-
vilo 1656 klientů a evidovali jsme 
7500 účastí. 

Jaké další služby nabízíte?
Poskytujeme také sociální a pra-
covní poradenství, dále máme 
dobrovolnický program, v němž 
se Češi ve volném čase přátelí 
s cizincem, chodí spolu třeba za 
kulturou, vzájemně se navštěvu-
jí. Kontakt mezi dobrovolníkem 

a cizincem po dobu jednoho ro-
ku monitorujeme a pomáháme, 
pokud je to potřeba. Pak už je 
to jen na nich, jestli budou chtít 
pokračovat i nadále. Dobrovol-
níci se sami hlásí, nejvíce je stu-
dentů, ale máme třeba i aktivní 
seniory. 

Fungujeme jako registrovaná 
sociální služba, odborné sociální 
poradenství. Pracovní poraden-
ství je financováno spíše z evrop-
ských fondů, s kurzy češtiny je 

to podobné – ty jsou financová-
ny ještě z dotací městských částí. 
Češtinu učíme už na pěti místech 
v Praze a ještě ve Středočeském 
kraji – tam, kde je poptávka. 

Co je cílem vaší práce?
Zakázky, se kterými se klienti na 
nás obracejí, jsou velmi různé 
– věci, které se týkají sociální ob-
lasti – hledání lékaře, zdravotní 
pojištění, doprovázení na úřady, 
pomoc při získání trvalého po-

bytu, poskytujeme také pracovní 
poradenství. Snažíme se pomá-
hat cizincům tak, aby znali svá 
práva a dodržovali povinnosti, 
a aby mohli žít v České republice 
důstojně. Mnoho cizinců sem při-
chází proto, aby jejich děti získa-
ly dobré evropské vzdělání. Pro 
řadu z nich je to hlavní motivace 
pro to, že odcházejí ze své země 
a musí se vypořádat s řadou pro-
blémů a těžkostí v cizí zemi. Pro 
jiné je hlavní motivací práce. �

Dobré vzdělání pro děti, to je motivace řady cizinců, proč žít u nás

�  Fungování sociálních služeb se 
od roku 2006 řídí podle zákona 
č. 108/2006 Sb. Tento zákon slou-
ží k tomu, aby sociální služby mě-
ly systém a byla zaručena kvali-
ta výkonu jejich práce. Došlo také 
ke zrovnoprávnění všech poskyto-
vatelů sociálních služeb, ať už se 

jedná o státní či příspěvkové orga-
nizace, neziskovky, zdravotnická 
nebo církevní zařízení.

�  Pro každou službu byly stanoveny 
tzv. standardy kvality – jedná se 
o 15 hlavních skupin, které přesně 
říkají, jak má být daná služba na-
plňována. 

�  Organizace si ke každému standar-
du musí rozpracovat vlastní manuá-
ly, ty jsou naprosto závazné a musí 
se jimi řídit všichni v organizaci. 

�  V sociálních službách mohou praco-
vat pouze profesionální sociální pra-
covníci s danou kvalifikací, na které 
jsou kladeny přísné požadavky. 

Centrum pro 
integraci cizinců, o.s.
Kubelíkova 55, Praha 3
Tel.: 222 360 452, 222 360 834 
e-mail: info@cicpraha.org 
www.cicpraha.org

Co jsou sociální služby a jak fungují

Občanské sdruže-
ní R-Mosty sídlí ve 
škole na Havlíčko-
vě náměstí a věnuje 
se práci s lidmi ohro-
ženými sociálním vy-
loučením, chudobou 
nebo kriminalitou. 
„Často jde o Romy, ale 
národnost není pod-
mínkou využívání slu-
žeb sdružení a máme 
i mnoho neromských 
klientů a klientek,“ říká 
ředitel Jakub Čihák.
Co konkrétně klientům nabízíte?
Poskytujeme tři základní služby – 
nízkoprahový klub, sociální pora-
denství a azylový dům.

Nízkoprahový klub je určen 
pro děti a mládež, můžou tu ře-
šit obtížné životní situace, trávit 
volný čas, být v bezpečí. Pořádá-

me také různé výlety a vzděláva-
cí exkurze. 

Dále poskytujeme odborné so-
ciální poradenství včetně práv-
ní asistence a terénního sociálního 
poradenství. Za rok 2011 nám pro-
šlo poradnou 185 klientů. Většinou 
k nám přicházejí lidé, kteří potře-
bují vyřešit problémy s bydlením, 
exekucemi nebo hledáním zaměst-
nání. Pomáháme také klientům zo-
rientovat se v problematice podpo-
ry, sociálních dávek, při jednání na 
úřadech, s vyplňováním formulářů 
nebo s vyřizováním dokladů. Ob-
čas se také vyskytnou případy dis-
kriminace na trhu práce nebo kau-
zy obětí různých podvodů a také 
v těchto oblastech poskytujeme 
právní poradenství a asistenci.

Třetí službou je náš azylový 
dům v Mladé Boleslavi pro matky 
s dětmi, které ztratily svůj domov 
nebo jej musely opustit z důvo-
du ohrožení zdraví, života nebo 
bezpečí. Zde také poskytujeme 
klie ntkám další pomoc při hledá-
ní zaměstnání, při dalším vzdělá-
vání apod. S provozem této služ-
by nám významně pomáhá právě 
městská část Praha 3, jejímž ob-

čanům dům také slouží. V domě 
každý rok přijímáme kolem třice-
ti rodin.

S jakými dalším organizacemi 
v Praze 3 spolupracujete?
Spolupracujeme velmi úzce se so-
ciálním odborem úřadu městské 
části, dále s magistrátem a s odbor-
nými společnostmi i s příbuzný-
mi organizacemi podle typu služ-
by. V kontaktu jsme třeba s dalšími 
nízkoprahovými kluby, které v Pra-
ze 3 působí – ať už je to Teen Chal-
lenge, kam docházejí nejmladší dě-
ti. Náš klub je totiž určen převážně 
pro starší děti od 10 do 18 let. Naši 
klienti také navštěvují kluby Beztí-
že nebo Husita. V oblasti sociální-
ho poradenství se scházíme v plá-
novací skupině i s Remediem, 
Centrem pro integraci cizinců ne-
bo třeba s Nadějí.

Co se vám podařilo, co pokládá-
te za úspěch?
Za úspěch považuji fakt, že v Pra-
ze 3 nyní funguje i díky nám sluš-
ná síť služeb sociální preven-
ce a poradenství. Zejména u dětí 
a mládeže je myslím oblast Pra-

hy 3 dobře ošetřena i díky dosta-
tečnému počtu nízkoprahových 
klubů. Za obzvášť velký úspěch 
považuji vůbec to, že přes stálé 
snižování zejména státních dota-
cí se nám i některým dalším orga-
nizacím v Praze 3 podařilo pře-
žít do letošního roku a udržet 
své činnosti v provozu. Jsem také 
rád, že R-Mosty mají profesionál-
ní tým a díky tomu snad i dobré 
jméno u veřejnosti i klientů. �

Sociální prevence na trojce funguje

R-Mosty, o.s.
Havlíčkovo nám. 300/10, Praha 3
tel.: 222 581 241, 602 399 825 
e-mail: kancelar@r-mosty.cz
www.r-mosty
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Již dlouhá léta půso-
bí Naděje v Praze 3 
a jejich klienty jsou 
lidé bez domova, 
jedná se především 
o občany České re-
publiky. O působení 
Naděje nejen v Pra-
ze 3 jsme hovořili 
s Gabrielou Sčotko-
vou, vedoucí azylo-
vého domu.
Kdo jsou vaši klienti?
Našimi klienty jsou lidé, kteří se 
ocitli z různých důvodů bez do-
mova. Tito lidé zpravidla přišli 
o práci, o byt, o rodinu. Ztrátu 
bydlení častokrát způsobí rozvrat 
rodinných vztahů, návrat z výko-
nu trestu, propuštění z ústavní 
dlouhodobé léčby, závislost na al-
koholu nebo patologické hráčství. 
V současnosti stále více přibývá 
případů ztráty bydlení z důvodu 
neschopnosti platit stále se zvyšu-
jící nájemné. Narůstá i počet uži-
vatelů, kteří ukončí pobyt v ne-
mocnici a už se nemají kam vrátit. 
Zvyšuje se i počet klientů v dů-
chodovém věku, kteří po mnoha 
letech práce u soukromé firmy 
zjišťují, že za ně nebylo odváděno 
sociální pojištění, z tohoto důvo-

du pak nesplňují potřebná léta 
pojištění k získání důchodu. 

Jakou formu pomoci poskytuje-
te v Praze 3?
V současnosti zde provozujeme 
azylový dům, noclehárnu a sociál-
ní šatník. Azylový dům má kapa-
citu 37 lůžek, noclehárna 20 lů-
žek. Předtím, než jsou klienti 
umístění do azylového domu, 
musí zpravidla projít nízkopra-
hovým denním centrem U Bulha-
ra, kde mimo zdravotní prohlídky 
absolvují také pohovor se sociál-
ní pracovnicí, která posoudí, jest-
li je klient vhodným adeptem pro 
bydlení v azylovém domě. Když 
k nám přicházejí klienti rovnou 
z LDN nebo z nemocnic, denním 
centrem U Bulhara procházet ne-
musí. Sociální pracovnice azylo-
vého domu je ještě před jejich ná-
stupem v kontaktu se sociálními 
pracovníky daného zařízení.

Pobyt v azylovém domě si uži-
vatelé musí hradit, a to prostřed-
nictvím svého příjmu z pracovní 
činnosti, z invalidního nebo sta-
robního důchodu, ale existuje zde 
i možnost proplácení ubytování 
prostřednictvím dávek pomoci 
v hmotné nouzi, konkrétně do-
platku na bydlení. Prvních 90 dní 
pobytu stojí 70 Kč, poté 100 Kč 
na den. Délka pobytu je zpravidla 
jeden rok. Zájem o ubytování je 
větší než je naše kapacita, a tak se 
v nízkoprahovém denním centru 

vede pořadník. Až se uvolní mís-
to, jsou muži kontaktováni sociál-
ními pracovnicemi. 

Po celou dobu pobytu s uživa-
teli pracujeme, snažíme se najít 
příčinu, proč se dotyčný ocitl na 
ulici, pak společně hledáme ces-
tu zpět k běžnému životu. Klient 
spolu se sociální pracovnicí vy-
pracuje každý měsíc individuální 
plán, kterého by se následně měl 
držet, měl by začít pracovat sám 
na sobě a s naší podporou by si 
měl krok po kroku zařizovat vše 
potřebné k návratu k běžnému 
způsobu života. Nejčastěji řešíme 
nalezení návazného ubytování, 
zajištění stabilního zdroje pří-
jmu, otázku vzniklých závazků 
nebo obnovu přirozených vztahů 
s blízkými. 

Mezi našimi klienty jsou sa-
mozřejmě i lidé, kteří se o sebe 
zkrátka postarat nedokáží. Často 
to bývají lidé s mentálním či zdra-
votním handicapem, kteří třeba 
žili s matkou či otcem a po jejich 
smrti samostatný život nezvládli. 
Naděje v Praze provozuje ještě 
azylový dům pro muže v Radotí-
ně, azylový dům pro ženy a další 
pro osoby se specifickými potře-
bami ve starobním nebo invalid-
ním důchodu. 

Často se lidé ptají, zda má vůbec 
cenu pracovat s bezdomovci…
Určitě ano. Podle sčítání vyplý-
vá, že počet lidí bez domova sice 

stabilně roste, každý rok přibude 
dle našich statistik na ulici kolem 
tisíce lidí, celkové počty lidí bez 
domova ale zdaleka tak rychle 
nerostou. Část z nich se podařilo 
vrátit do běžného života, někteří 
mohou – po obstarání nutných 
dokumentů – žít v domovech pro 
postižené, domovech pro seniory 
nebo v komerčních ubytovnách. 
Kdyby se lidem bez přístřeší ni-
kdo nevěnoval, bylo by jich na 
ulici mnohem více.

Velmi si vážíme pomoci a pod-
pory Prahy 3. Více než 40 % kli-
entů Naděje má trvalé bydliště 
v Praze a ve Středočeském kraji, 
ale ne každá městská část se k so-
ciálním problémům staví tak jako 
Praha 3. Velmi dobře spolupra-

cujeme s Odborem sociální péče 
a s oddělením osobních dokladů, 
a jsme rádi , že můžeme sídlit prá-
vě zde na Husitské ulici. �

Naděje přináší naději

Dům Naděje 
Praha-Žižkov 
Husitská 70 
tel.: 222 783 957, 775 868 862 
e-mail: husitska.praha@nadeje.cz
www.nadeje.cz

Občanské sdruže-
ní Remedium pro-
vozuje v Praze 3 
kromě Klubu v Tá-
boritské ulici, řady 
vzdělávacích kurzů 
a aktivit pro seniory 
také občanskou po-
radnu. „Lidem, kteří 
se z různých důvodů 
ocitli v těžké životní 
situaci a potřebují 
najít řešení, nabízíme 
zdarma pomoc,“ říká 
vedoucí poradny 
Kristýna Krušinská. 

Jaké služby občanská poradna 
nabízí?
Můžou se na nás obrátit lidé, kte-
ří potřebují poradit v oblasti byd-
lení – v řešení nájemních vztahů, 
v otázkách souvisejících s pode-
psáním nových smluv, s podmín-
kami nároku na sociální dávky na 
bydlení atd. Obracejí se na nás ale 
také lidé, kteří se dostali do obtíž-

né finanční situace a mají potíže 
s placením nájemného a souvise-
jících služeb. 

V současně době také vysvětlu-
jeme lidem, jak je to v jejich kon-
krétních případech se zvyšováním 
důchodů. Naše pomoc a podpo-
ra se týká také otázek pracovně-
právních vztahů a zaměstnanosti 
– aktuálně se lidé například ptají, 
jak se jich dot knou změny v záko-
níku práce.

Lidé se ale na nás obracejí také 
s problémy, které se týkají jejich 
rodinných a majetkových vzta-
hů. Dokážeme ale také poradit, 
pokud se jedná o problematiku 
ochrany spotřebitele, a stálým 
problémem jsou dluhy. V této 
souvislosti bych ráda zmínila na-
še vzdělávací programy v oblasti 
finanční gramotnosti, které nabí-
zíme základním školám, a vzdě-
láváme také pedagogy, aby uměli 
učit základům finanční gramot-
nosti. Tady vidíme cestu v pre-
venci, v informovanosti lidí, aby 
nebyli tak důvěřiví a nepodléhali 
manipulaci některých úvěrových 
společností. Tento problém se 
aktuálně projevuje při privatizaci 
obecních bytů. I tady se snažíme 
lidem poradit a ochránit je před 
pochybnými nabídkami různých 
společností. 

Jak se o vašich službách klienti 
dozvídají?
Často si naše stránky vyhledají 
sami na internetu. Nebo dosta-
nou doporučení na naši porad-
nu od známých, kteří už našich 
služeb využili. Mnoho klientů 
nás navštíví i opakovaně. Od-
kazují na nás také nejrůznější 
instituce, třeba úřad práce. Je 
lepší, když se lidé do poradny 
předem telefonicky, e-mailem 
nebo osobně objednají. Posky-
tujeme sice i služby bez objed-
návky – tato služba je ovšem 
limitovaná časem a je možné, že 
se často nedostane na všechny 
klienty, kteří by měli ten den zá-
jem. Pak máme taky dobu, která 
je vymezená pro telefonické do-
tazy – určená pro ty, kteří se sem 
z různých důvodů nemohou do-
stavit osobně. Dotazy přijímáme 
i e-mailem. 

Pracují v poradně také právníci?
Ne, ale všichni máme vzdělání 
podle zákona o sociálních služ-
bách, což v tuto chvíli znamená 
sociální práci. Procházíme i speci-
alizovaným školením, přednášejí 
nám soudci, právníci a jednotlivé 
případy konzultujeme s právníky, 
kteří jsou našimi dobrovolnými 
spolupracovníky.

 Jak vypadá typický klient?
Většinou nás jako první kontak-
tují ženy. Obecně platí, že ženy 
se obracejí o pomoc dříve než 
muži, uvědomují si zodpověd-
nost. Není to tak, že by ženy 
měly častěji větší problémy, spíš 
s nimi umějí včas přijít. Lidé 
potřebují nejen poradit, ale čas-
to si chtějí o svých problémech 
popovídat, srovnat si je v hlavě, 
důležitý je nabídnout jim osobní 
lidský kontakt. �

Občanská poradna Remedia je tu pro každého

Občanská poradna 
REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3
tel.: 272 743 666, 605 284 737
obcanskaporadna@remedium.cz
www.remedium.cz
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Václav Havel skonal 18. prosin-
ce 2011 na své chalupě na Hrá-
dečku. V místě, které se stalo 
dnes již slavnou baštou protito-
talitního disentu. Český spiso-
vatel, dramatik, ale hlavně poli-
tik a kritik bývalého režimu byl 
devátým a posledním preziden-
tem Československa a prvním 
prezidentem České republiky. 
Václav Havel se narodil v rodi-
ně významného pražského pod-
nikatele a jeho život byl s třetí 
městskou částí v některých ži-
votních etapách výrazně spojen. 
Předně zde, na žižkovské radni-
ci, v roce 1964 pojal za ženu ro-
dilou žižkovačku paní Olgu. 

Žena Olga ze 
Žižkova po boku 
disidenta i prezidenta
Olga Havlová, první manžel-
ka českého prezidenta, se naro-
dila 11. července 1933 na Žižko-
vě do početné rodiny manželů 
Šplíchalových. Vyučila se v Ba-
ťově továrně, kde také pracova-
la, a následně se stala uvaděč-
kou v divadle Na zábradlí, kde 
jako dramatik působil i Václav 
Havel. Na Žižkově společně do-

konce i nějaký čas žili. Paní Ol-
ga byla součástí Havlových disi-
dentských let i jeho prvních let 
v nejvyšším úřadu našeho státu. 
Od roku 1979 vedla samizdato-
vou edici Expedice. V roce 1981 
byla za své aktivity krátce vězně-
na v pankrácké věznici. Počát-
kem roku 1990 založila Výbor 
dobré vůle a následně Nadaci 
Olgy Havlové. Zemřela po dlou-
hé a těžké chorobě v roce 1996. 
V loňském roce hlavní město 
rozhodlo, že po bývalé první dá-
mě republiky Olze Havlové bu-
de v Praze 3 pojmenována ulice. 
Výboru dobré vůle – Nadaci Ol-
gy Havlové to přislíbil primátor 
Bohuslav Svoboda. V roce 2013 
by Olga Havlová oslavila 80. na-
rozeniny. Magistrát hl. m. Prahy 
zatím stále hledá vhodné místo, 
kde tento název uskutečnit. Zva-
žována byla nejdříve možnost 
náměstí Barikád, zdá se však, že 
s ohledem na citlivost této změ-
ny vůči pozůstalým z Pražského 
povstání nakonec bude zvolena 
jiná lokalita. Cedule se jménem 
Olgy Havlové by tak mohla být 
odhalena 11. července 2013, tedy 
přesně v den jejích nedožitých 
80. narozenin.

Žižkovský kulaťák 
v soukolí dějin
Druhá „žižkovská“ událost, se 
kterou je výrazně spojena osob-
nost Václava Havla, se váže 
k postupnému vyvrcholení bo-
je demokratických sil proti ko-
munistickému totalitnímu reži-
mu a k roku 1988. Na sklonku 
80. let se začal komunistický re-
žim u nás, ale i v ostatních ze-
mích východního bloku po-
stupně hroutit vlastní vahou. 
Přispívalo k tomu mnoho zásad-
ních faktorů. Mezinárodně-poli-
tická situace, vnitropolitický tlak 
nebo Gorbačovova nechtěná po-
stupná likvidace Sovětského sva-
zu. Stále hlasitěji také zazníval 
hlas domácí opozice na veřej-
ných shromážděních. Až na jedi-
ný případ byly v Československu 

všechny demonstrace zakázané 
a jejich aktéři více či méně bru-
tálně rozháněni. Výjimku před-
stavuje 10. prosinec 1988. Teh-
dy bezradný režim možná pod 
vlivem návštěvy francouzského 
prezidenta Mitterranda oficiálně 
umožnil konání demonstrace na 
Škroupově náměstí ke Dni lid-
ských práv. 

Shromáždění se zúčastnilo ně-
kolik tisíc lidí. Po zahájení přišly 
na řadu projevy Václava Havla, 
který vyslovil požadavek, týkají-
cí se propuštění politických věz-
ňů. Dále padly projevy Ladislava 
Lise, Václava Malého a ostatních 
disidentů. Slovo si vzal také čes-
ký filozof, sociolog a politik Ru-
dolf Battěk, který veřejně vyzval 
vládu Komunistické strany Čes-
koslovenska k ukončení svého 
působení. Poté účastníci mani-
festace schválili deklaraci, která 
vyzývala k dodržování lidských 
práv, dále k uznání činnosti pro 
nezávislé skupiny a propuštění 
politických vězňů. Manifestace 
byla zakončena hymnou, kterou 
zazpívala Marta Kubišová.

Později komunisté vyhodnoti-
li povolení této demonstrace ja-
ko zásadní chybu, rozjetý vlak 

nespokojených lidí však již nešlo 
zastavit. Tvarem velmi neobvyk-
lé, kulaté náměstíčko na pome-
zí Žižkova a Královských Vino-
hrad, stejně jako demonstrace 
před ním a po něm jasně způso-
bily definitivní konec komunis-
tické totality. 

Druhá svatba 
na Žižkovské radnici
V druhé polovině 90. let, po 
smrti paní Olgy, se v politických 
a novinářských kuloárech zača-
lo šuškat o sympatiích tehdejší-
ho prezidenta k herečce Dagmar 
Veškrnové. Když podstoupil slo-
žitou a nebezpečnou operaci 
plic, kde mu byla Dagmar Veškr-
nová neustále na blízku, změni-
la se šuškanda v naprostou me-
diální štvanici. Václav Havel opět 
všechny překvapil, tak jak míval 

ve zvyku, a doslova vypálil všem 
bulvárním mediím rybník, když 
si Dagmar 7. ledna 1997 vzal za 
manželku. Utajená svatba pro-
běhla opět na žižkovské radnici 
na Havlíčkově náměstí a přítom-
ni jí byli jen svědci Jan Tříska 
a Táňa Fišerová s tehdejším sta-
rostou Tomášem Mikeskou, kte-
rý novomanžele sezdal. Václava 
Havla se, bohužel, nikdy nepo-
dařilo zapsat do Knihy cti, z je-
ho svatebního dne však pochá-
zí jeho podpis v Pamětní knize 
Prahy 3, která je uložena na žiž-
kovské radnici.

V. H. a Praha 3
Praha 3 a především Žižkov jako 
bašta nezávislé kultury opakova-
ně přitahovala pozornost Václa-
va Havla. Scházel se zde se svými 
přáteli z undergroundu, navště-
voval kluby i přátele, kteří tu žijí. 

Jeho fotografií z návštěvy se pyš-
ní na svých stěnách hned několik 
žižkovských hospod. Naleznete 
ji mimo jiné v restauraci U dvou 
Hrabalů v Chelčického ulici. 

Havel opakovaně navštívil 
i vlajkovou loď žižkovské nezá-
vislé kultury – Palác Akropolis. 
Naposledy tomu tak bylo vloni 
v lednu, kdy zde slavnostně před-
stavila legendární česká underg-
roundová kapela Plastic People of 
the Universe své poslední album. 
Václav Havel, který byl dlouhole-
tým „nehrajícím členem“ Plastiků 
cédéčko slavnostně pokřtil před 
vyprodaným sálem.

Někdy jste ale Václava Hav-
la mohli na Žižkově zastihnout 
opět nepřipraveni na jeho ná-
vštěvu tak, že vám přivodil šok, 
tak jak uměl. Na jednu takovou 
událost vzpomíná novinářka Lí-
da Rakušanová, která patřila do 
okruhu jeho přátel a na Žižko-
vě žije. Ta popisuje, jak jí jednou 
Václav Havel přišel popřát k na-
rozeninám ještě jako prezident: 
„Nenašel v žižkovské restauraci, kam 
za mnou přišel, žádný televizor, aby 
se mohl podívat na večerní zprávy. 
Takže jsme na ně zašli k sousedům 
v domě. Ti se z návštěvy hlavy stá-
tu, kterou nejdřív považovali za žert 
skryté kamery, dlouho nemohli vzpa-
matovat. ,Nejhorší je, že nám to ni-
kdo nevěří‘, říkali, když jsme se ob-
čas na Žižkově potkali. Teď už jim to 
Václav Havel nedosvědčí…“ �

-jas- 
(s využitím wikipedie, archivu 

ÚSTR a Žižkovských listů)

Václav Havel měl se Žižkovem 
společného víc, než by se mohlo zdát
Na žižkovské radni-
ci dvakrát řekl „ano“ 
svým životním part-
nerkám, jeho dlou-
holetý kancléř Ivan 
Medek byl čestným 
občanem Prahy 3. 
Fotografie ze Škrou-
pova náměstí na 
pomezí Žižkova 
a Královských Vi-
nohrad, na kterých 
hovoří do megafonu 
na první „povolené“ 
demonstraci demo-
kratických sil stojí-
cích proti režimu, 
oblétly v roce 1988 
celý svět. Bývalý 
prezident Václav 
Havel, který skonal 
na sklonku loňské-
ho roku, měl s Pra-
hou 3 společného 
více, než by se na 
první pohled mohlo 
zdát.
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

12. 12. – 3. 2. Takový je můj svět 
2011 – výstava dětských 
prací z literární, výtvarné 
a fotografické soutěže 
základních škol

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. st 17.30 FilmŠejk – Bílá 
nemoc
20.30 Le Havre

  2. čt 18.00 Alois Nebel
20.00 Velký Benátčan, 
cesta od moře do mraků 
– film + přednáška

  3. pá 18.00 Děti moje
20.15 Jeden musí 
z kola ven
23.00 Lovci hlav

  4. so 18.00 Soukromý vesmír
20.30 Bůh masakru
22.30 Kontraband

  5. ne 17.45 Hugo a jeho velký 
objev
20.30 Jeden musí 
z kola ven 

  6. po 18.00 Půlnoc v Paříži
20.30 Nebezpečná 
metoda

  7. út 18.00 Nevěstinec
20.45 Filmjukebox: Pod 
sluncem tma

  8. st 17.30 FilmŠejk – The Best 
of Aertěk
20.30 Muži, kteří nenávidí 
ženy

  9. čt 18.00 Bůh masakru
20.30 Jeden musí 
z kola ven

10. pá 18.00 Alois Nebel
  20.00 Děti moje

22.30 Nebezpečná 
metoda  

11. so 17.45  MET: Live in HD 
– Soumrak bohů | Richard 
Wagner

12. ne 18.00  Le Havre
20.30 Den zrady

13. po 18.00 Všechno nejlepší, 
pane Formane! Lásky 
jedné plavovlásky
20.30 Soukromý vesmír

Festival otrlého diváka 
www.otrlydivak.cz, 14. – 19. února 
(časy projekcí se mohou změnit)
14. út 18.00 Zvrhlá biologie

20.30 Den otců
15. st 18.00 El Santo proti 

byrokracii, El Santo proti 
televiznímu vrahovi
20.30 Re-animátor 

16. čt 18.00 Ztracený kostlivec 
z jeskyně rozkladu 
20.30 Vzteklina 

17. pá 18.00 Třaslavec 
20.30 Žena 
22.30 Nemožňák 

18. so 15.00 50°10‘53.468“N, 
16°33‘12.266“E
17.00 Vražedný aerobik 
20.00 Gymkata
22.00 Hra na zajíčka 
23.30 Nejšpinavější hra 
světa 

19. ne 16.00 Otrlec naslepo
19.00 Bezruč
21.00 Orgie mrtvých 

20. po Masopust v Aeru
15.00 Pásmo filmových 
pohádek
15.30 LouDkové divadélko 
Remedium: Jak kašpárek 
s princeznou zachránili 
království
18.00 Soukromý vesmír
20.00 Koncert kapely 
Koza na útesu

21. út 18.00 Den zrady
20.30 Stud (FK)

22. st 17.30 FilmŠejk – Sestra
20.30 Jeden musí 
z kola ven

23. čt 18.00  Děti moje
20.30  Aero naslepo

24. pá 18.00 Nebezpečná 
metoda
20.30  Signál
22.45 Bůh masakru

25. so 18.45  MET: Live in HD 
– Ernani | Giuseppe Verdi

26. ne 17.30 Modrý tygr
19.30 Válečný kůň

27. po 18.00 Rozchod Nadera 
a Simin
20.45  The Artist 

28. út 18.00 Soukromý vesmír
20.30 LEONARDO LIVE 
– komentovaný záznam 
z výstavy londýnské 
Národní galerie

29. st 17.30 FilmŠejk – 
Rozmarné léto
20.30 West Side Story (FK)

Filmy pro seniory
  7. út 10.00 Bůh masakru
14. út 10.00 Soukromý vesmír
21. út 10.00 Jeden musí 

z kola ven
28. út 10.00 Signál

Baby bio
  1. st 10.00 Perfect Sense
  8. st 10.00 Rumový deník
15. st 10.00 Soukromý vesmír
22. st 10.00 Signál
29. st 10.00 Jeden musí 

z kola ven

Neděle pro rodiče s dětmi
  5. ne 15.00 Plesování
12. ne 15.00 Jak vypadá zvuk
19. ne 14.00 Co mají zvířátka na 

sobě?
26. ne 15.00 Stíny, které ožily

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1. – 29. 2. Kolem světa s K. Wolfem 

(fotografie)

  1.st 19.30 Čokovoko 
a Zuby Nehty*

  2. čt 19.30 Iné kafe 
  3. pá 19.30 Futureline: 

Terror Incognita 
+ All Friends Dead*

  4. so 19.30 Futureline: 
Ulzana + PNG*

  7. út 19.30 Respect Plus: 
Samba Sunda Quintet

  8. st a 9. čt 19.30 Mercedes 
Benz Live Space

10. pá 19.30 Respect Plus: 
Parno Graszt 

11. so 19.00 Bookakkee party 
vol.2: Oereo, křest CD 
+ hosté: Krouzmen 
& Synchro, Mad Circus 

12. ne 19.30 Waltari 
13. po 20.00 Taking Off 

company: Oblíbenci
14. út 19.30 Futureline: Duben 

v Pešti + The Contact*
17. pá 19.30 Other Music: 

Grand Pianoramax 
18. so Masopust 2012  

14.00 Maškarní 
odpoledne pro děti*

 19.00 Maškarní rej*
19. ne 19.00 Divadlo Akropolis: 

Smrt v růžovém
20. po 19.30 Futurefirstline: 

Ligotský Marras, host: 
Jakoby nic*

21. út 19.30 Vladimír Padrůněk  
In memoriam 60th: Energit 
A Jazz Q + hosté

22. st 19.30 O5 & Radeček křest 
CD + host

23. čt 20.00 Jazzanova 
24. pá 19.30 Hidden Orchestra 
25. so 19.30 Cartonnage
26. ne 20.00 Taking Off 

company: Oblíbenci – dVA
27. po 19.30 Music Infinity: 

Natalie Beridze Tba + host
28. út 19.30 Futureline: 

Ex Tend + Jarabáci*
29. st 19.30 EuroConnections:  

Einar Stray + Bratři Orffové

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

  1. st 19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci 
(V. Neumann, L. Janáček) 

  2. čt 19.30 Londýnské 
flétnové kvarteto iFlautisti 
(L. Bernstein, H. Cabezón, 
W. Byrd, J. Ward)

  4. so 15.00 Musica dolce vita  
(Sv. Hildegard von Bingen, 
Marie Antoinette)

  6. po 19.30 A. Shonert – housle, 
N. Shonert – klavír 
(J. Achron, M. Ravel, 
A. Shonert)

14. út 19.30 Spirituál kvintet
18. so 15.00 J. Ostrý – flétna, 

L. Šabaka – klavír 
(W. A. Mozart, J. S. Bach, 
F. Schubert)

20. po 19.30 Cimbálová muzika 
J. Janouška

27. po 19.30 F. Subbotin 
– klavírní recitál (F. Liszt, 
P. I. Čajkovskij)

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
9. 2. – 9. 3. „Konce a začátky“ 

J. Hilská a H. Horálková 
(kresby, obrazy, grafika)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  2. čt 20.00 Letouni soumraku
  9. čt 20.00 Sedící kameny 

a Latinos 
23. čt 20.00 The Spermbankers

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.

  2. čt 20.00 DOT504, L. Vágne-
rová: Perfektní den 

  5. ne 20.00 Skutr, A. Laštovková 
Stodolová: Malá smrt 

  9. čt 20.00 VerTeDance, 
Ch. Öfverholm: Found 
& Lost, Nanohach, 
L. Švejdová: Písečná žena 

13. po a 14. út 20.00 A. Lamp ria-
nidou: SITz

15. st 16.30 Masopustní rej 
– pro děti

16. čt 20.00 Tančírna 
Staropražský kabaret

20. po 20.00 Host 
21. út 20.00 Jiná prkna / 

Z. Páleníková: Sněžná 
revoluce

23. čt 18.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha?

27. po 20.00 Malá inventura
28. út 20.00 Farma v jeskyni: 

Cesta 
29. st 20.00 W. Bickmann: 

Jednoduchost
 

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  5. ne 16.00 a 19.00 České nebe  
12. ne Švestka
14. út Lijavec
15. st Němý Bobeš
16. čt Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký
17. pá Cimrman v říši hudby 
19. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé  
21. út Blaník 
22. st České nebe  
24. út Vražda v salónním coupé 
26. ne České nebe  

Hosté žižkovského divadla JC
  3. pá J. Tätte: Každý den šťast-

ný den! – Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram 

10. pá O. Lážnovský, K.Mocová: 
Příliš skromný Nick Carter 
– Divadlo Aqualung

13. po B. Čiháková, M. Vokoun:
Sexperiment 2012 – 
3D Company

20. po N.Simon: Drobečky z per-
níku – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

27. po W. Allen: Central Park 
West – 3D Company 

28. út O. Lážnovský: Mistr Hus – 
Divadlo Aqualung

29. st kol.: Pytlákova  schovanka 
2010 aneb šlechetný milio-
nář – Divadlo Aqualung 

Žižkovská štace
Horácké divadlo Jihlava
  7. út Y. Reza: Bůh Masakru
  8. st M. Waltari: Čarodějka
  9. čt P. Kohout: Ubohý vrah  

Přijďte si zazpívat 
a zatančit do 
staropražského 
kabaretu Frajérů 
z galerky
Divadlo Ponec Vás 16. ledna 
přenese do 30. let minulého 
století a nabídne staropražské 
písničky a kuplety v nápaditém 
aranžmá, samozřejmě i s tancem, 
uvidíte tango, charleston i kankán 
v krásných dobových kostýmech. 
Po představení následuje hudební 
blok ke zpěvu a tanci. �
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Autorka Dana Schlairchertová se 
v úvodu věnuje portrétu slovin-
ského architekta Josipa Plečni-
ka, jeho pobytu v Praze i vztahu 
k našemu hlavnímu městu. Ze-
vrubně popisuje i peripetie sou-
těže na postavení kostela, která 
byla vypsána už v roce 1919. Zmi-
ňuje zde i jednotlivé Plečnikovy 
varianty návrhu. Následující ka-

pitoly se zabývají exteriérem a in-
teriérem kostela. V samostatných 
kapitolách autorka představuje 
hlavní i vedlejší oltáře, křtitelnici, 
osvětlení, okna. Další oddíly po-
jednávají o sakristii, kryptě a pod-
věží – tedy místech, kam se ná-
vštěvníci běžně nedostanou. 

Autorka neopomíjí ani Plečni-
kův přínos k vytvoření moderní-

ho sídla československého prezi-
denta, jeho působení na Pražském 
hradě. Jeho rukopis nesou mimo 
jiné i zahrady, nádvoří i reprezen-
tační prostory Hradu. 

Průvodce je vybaven více než 
čtyřmi desítkami barevných foto-
grafií Rudo Prekopa, které přiná-
ší mimo celkových záběrů interi-
éru i exteriéru i mnoho snímků 

detailů, jako jsou skleněné vitrá-
že, svítidla či sochařská výzdoba. 
Nechybí zde ani reprodukce sta-
vebních plánů.

V závěrečné části najdeme vý-
běr z literatury, která se vztahu-
je k tématu, kompletní seznam 
uměleckých děl, které se v kos-
tele nachází, a jsou zde zmíněny 
i všechny opravy, kterými budo-

va od svého vysvěcení v roce 1932 
prošla. 

Průvodce je k dispozici i v an-
glické, německé a slovinské mu-
taci. Publikace není volně pro-
dejná, ale je ji možné získat na 
Odboru kultury Úřadu MČ Pra-
ha 3 a také v pobočkách Pražské 
informační služby. �

-pú-

Kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně s novým průvodcem

Svoji tvorbu před-
staví v Atriu tento-
krát dvě dámy – 
Jitka Hilská a Hele-
na Horálková. 
Jitka Hilská studovala scénické 
výtvarnictví na divadelní fakultě 
AMU a věnuje se malbě. Od pů-
vodních krajinářských inspira-
cí se postupně její obrazy stávaly 
„výtvarným přepisem“ poezie Bo-
huslava Reynka či Jana Skácela. 
V poslední době se vrací pro in-
spiraci zpět k přírodě a zároveň 
se obrací do sebe – vnitřní kra-
jiny. Pracuje technikou oleje ne-
bo akrylu na plátně a kombino-

vanou technikou na papíru i na 
plátně. Je členkou Nového sdru-
žení pražských umělců. Vystave-
né práce jsou ukázkami z cyklů 
obrazů, které vznikly v posled-
ních šesti letech

 „Maluji v cyklech, výzvou je pro 
mne práce na zadané téma. Od mé 
poslední výstavy v Atriu (2005) jsem 
malovala na témata Baroko, Vltava, 
Recyklace, Voda, Vně a uvnitř, Hud-
ba, Světlo, Kříž, vznikly i nové obra-
zy inspirované poezií Jana Skácela. 
Každé nové téma je pro mne inspira-
cí k novému pojetí. Může se to pro-
jevit v barevnosti, kompozici, někdy 
i ve výrazné změně techniky. Téma je 
pro mne rozhodující, forma vychází 
z obsahu. Konec jednoho cyklu je zá-
roveň předznamenáním – začátkem 

cyklu nového. Práce na každém cyk-
lu mě tak může obohatit a posunout 
dál. Spojnicí mé práce je pak zá-
jem o světlo a barvu. Ta se mění ne-
jen v závislosti na tématu, ale hlav-
ně se odvíjí od momentálního stavu 
mé duše,“ říká Jitka Hilská o vý-
stavě v Atriu.

Helena Horálková se věnu-
je volné grafice. Od hlubotis-
ku přechází v posledních letech 
k technice linorytu. Pravidelně 
se od námětu velkoměsta a lid-
ského hemžení navrací k přírod-
ním motivům, kde hledá klid 
a řád. „Koneckonců jsme na začát-
ku rozmýšlení o konci, neboť jsme 
v druhém poločase. V práci ma-
líře a grafika jsou radostné začát-
ky smutných konců a vítězné konce 

rozpačitých začátků. Každý začátek 
zrodil svůj konec, ale ten musí do-
zrát a vyspět, aby mohl završit dílo. 
Je nekonečně mnoho začátků a ko-
nec v nedohlednu,“ dodává k té-
matu autorka.

Kresby, obrazy a grafiky obou 
autorek si můžete v Atriu prohléd-
nout od 8. února do 9. března, od 
pondělí do pátku od 13 do 18 hod. 
a v přestávkách koncertů. �

-jho-

Konce a začátky v Atriu

Městská část Pra-
ha 3 představila 
26. ledna publikaci 
Kostel Nejsvětěj-
šího Srdce Páně, 
ve které je na tuto 
stavbu pohlíženo 
zejména v jejím 
vztahu k Pražské 
památkové rezer-
vaci a k památkám 
UNESCO.

EuroConnections nabídnou post-rockové 
nálady z Norska a český elektro-folk 

Devětadvacátý únor je výjimeč-
ný den, který přichází jen jednou 
za čtyři roky, a tak by se v něm 
mělo stát něco opravdu neo-
byčejného. Právě takový záži-
tek slibuje koncert norského kla-
víristy a zpěváka Einara Straye 
a jeho skupiny, který se usku-
teční v Paláci Akropolis v rám-
ci série EuroConnections. Jedna-
dvacetiletý objev loňského roku 
zaklel do svých post-rockových 
eposů smutky i extatické katar-
ze a díky svému debutu Chiaro-
scuro si vysloužil srovnání se Si-
gur Rós či Sufjanem Stevensem. 
Třešničkou na dortu večera bude 
vystoupení českého elektro-fol-
kového projektu Bratři Orffové, 
který se vrací na pódia po více 
než dvou letech. �

V úterý 7. února vystoupí v Paláci 
Akropolis indonéská kapela z Já-
vy – Samba Sunda Quintet. Indo-
nésie má tradici umělecké hud-

by, která se ale od klasiky jiných 
asijských regionů podstatně li-
ší: dá se na ni totiž tančit. Hud-
ba gamelanů, elitních orchestrů 

indonéské aristokracie, pronikla 
do Evropy poprvé na Světové vý-
stavě v Paříži koncem 19. století, 
kde inspirovala Clauda Debussy-
ho, později americké minimalisty 
i Briana Ena.

Sambasunda vydala tři me-
zinárodní a deset lokálních 
alb. Z virtuozního jádra původ-
ně 17členného ansámblu vzni-
kl Sambasunda Quintet, inspiro-
vaný nabídkou německé hudební 
přehlídky KlangKosmos, v jejímž 
rámci skupina odehrála 23 kon-
certů a natočila album s reno-
movaným producentem Colinem 
Bassem (Camel, 3 Mustaphas 3), 
které právě vychází. Pětičlennou 
sestavu tvoří obrovitá, model lodi 
připomínající citera kacapi, hous-
le, flétna, unikátní laděné bicí 
kendang i zcela mimořádná zpě-
vačka a tanečnice Rita Tila. �

Pravá Indonésie v Akropoli
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V nedlouhé vinohradské uli-
ci U Vodárny si pár metrů od 
sebe konkurují dvě indické re-
staurace, a to je velmi příjemné 
a pro hosty nepochybně přínos-
né. O podniku Dilli Delhi jste 
si mohli v Radničních novinách 
přečíst v lednu 2011, o rok a kou-
sek později přichází na řadu �e 
Pind, což není odvozeno od slo-
va „Pindie“, ale v pandžábštině 
to znamená vesnice.

Dilli Delhi má oproti barev-
ně punkovým �e Pind o hodně 
lépe zpracované webové strán-
ky a nechlubí se dokola tajem-
nou „pětihvězdičkovostí“, �e 
Pind má na druhou stranu za-
se lepšího kuchaře jménem Sar-
kar, který už v Praze vystřídal 
indických sporáků a pecí tan-
door několik. Jeho kvality nevá-
há veřejně potvrdit nikdo menší 
než britský řezník Paul Day co-
by majitel jednoho z největších 
pražských gastronomických hi-
tů poslední doby, pár měsíců po 
otevření už takřka legendárního 
podniku Sansho.

Dilli Delhi nabízí především 
moderní severoindickou kuchy-
ni, �e Pind sází více na auten-
tičtější recepty regionálních ku-
chyní Hyderabadi (jih), Gujarati 
(západ), Awadhi a Punjabi (obě se-
ver). Polední menu v Dilli Delhi 
stojí přibližně mezi 69 a 109 ko-
runami, zatímco v �e Pind se 
za fixní cenu 109 Kč můžete na-
obědvat z „all you can eat“ bu-

fetu. Ani jeden z podniků neosl-
ňuje interiérem, který zůstal do 
značné míry zachován po něja-
kých předchůdcích, a už vůbec 
ne strašidelným sociálním zaří-
zením, oba podniky mají pečlivě 
oddělenou kuřáckou a nekuřác-
kou sekci a v obou je velmi pří-
jemná a úslužná nativní obsluha, 
jejíž úklony a důsledné oslovová-
ní „sir“ by číšníci v běžných čes-

kých hospodách měli studovat 
alespoň pár hodin každý den. 
V �e Pind navíc po usazení ke 
stolu dostanete nahřáté a navlh-
čené ručníky na otření rukou.

Z rozsáhlého jídelního lístku 
�e Pind lze doporučit celou řa-
du precizně připravených pokr-
mů, za všechny bych jmenoval 
krásně voňavou a příjemně pi-
kantní grilovanou rybu Tawa Fish 
se zelenými chilli papričkami, 
zázvorem, koriandrem a jarní ci-
bulkou, dokonale měkké jehně-
čí Lamb Pasanda v jemné krémo-
vé omáčce z kokosového mléka, 
cibule a kešu oříšků nebo jenom 
kterýkoli z indických chlebů pe-
čených na místě v peci tandoor – 
naan, roti, parantha nebo kulcha.

Proti žízni funguje ideálně vo-
da nebo slaný jogurtový nápoj 
namkeen lassi, který navíc tlumí 
pikantnost některých pokrmů, 
kvalitní víno je bohužel značně 
předražené, levnější stolní „hou-
sewine“ zase není příliš k pití. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

�e Pind Indian Restaurant

Vedle své diplomatické karié-
ry Matěj Louda stále zůstává 
hejtmanem táborských polních 
vojsk. Osudné bitvy u Lipan 
30. května 1434 se ovšem neúčast-
ní, za blíže neznámých okolností 
totiž upadl do zajetí Zikmundo-
va zetě Albrechta Habsburské-
ho. Na usilovné přímluvy legáta 
basilejského koncilu Jana Palo-
mara, arcijáhna barcelonského, 
je ale zanedlouho propuštěn. 
Tak skvělý diplomat, ochotný 
ke kompromisům a souhlasící se 
zněním kompaktát v té pro kon-
cil nejpřijatelnější podobě, nyní 
nesmí chybět. A Matěj se stěhuje 
z Písku do Prahy. Dům v Řetězo-
vé ulici, který dostal za vítězství 
na Vítkově, sice prodal již v roce 
1429, další dům na Starém Měs-
tě si však koupil v roce 1433 (aby 
měl kde hostit delegáty konci-
lu) a nyní si kupuje ještě dru-
hý na symbolickém místě vedle 

Betlémské kaple. Ač se tedy stal 
měšťanem, na jednání s císařem 
Zikmundem v Brně je 20. 5. 1435 
zvolen ještě za stav rytířský, zú-
častní se i prosincových jedná-
ní ve Stoličném Bělehradě. Nyní 
dochází ke zvratu, který mu byl 
vytýkán již některými současní-
ky a který byl určitými – zejmé-
na levicovými – historiky prohla-
šován přímo za zradu. Zikmund 
totiž v roce 1436 Loudu jmenuje 
hofrychtéřem královských měst 
a 29. 10. mu zapisuje 700 kop 
grošů ve vsi Smolnici u Loun, 
náležející před válkou roudnic-
kým mnichům augustiniánům. 
Věc ale není tak jednoduchá. 
Zikmund potřeboval dosadit do 
správy země také nějakého kališ-
níka, aby mu nemohlo být vytý-
káno, že preferuje pouze katolíky. 
A na druhou stranu – Matěj po-
važoval války za vítězně ukonče-
né přijetím kompaktát a rozhod-

ně nehodlal setrvávat v odporu 
donekonečna. Úřadování zahá-
jil 19. listopadu v Prachaticích 
a hofrychtéřem (tedy předsedou 
dvorského soudu nad záležitost-
mi královských měst) zůstává až 
do roku 1446. Nepřestává však 
ani s diplomatickou aktivitou. 
1437 je opět vyslán do Basileje, 
tentokrát již jako zástupce sta-
vu městského, spolu s pány Pe-
trem z Vartemberka a Přibíkem 
z Klenového, mincmistrem Vác-
lavem Březkou a univerzitními 
mistry Janem Příbramem a Pro-
kopem z Plzně. 1443 na syno-
dě kutnohorské způsobí menší 
skandál, když Janu Rokycano-
vi a Hynci Ptáčkovi z Pirkštejna 
vyzradí, že delegáti města Kla-
tov ve skutečnosti závazně za-
stupují vyloučené táborské kně-
ze. 1446 je opět za stav městský 
zvolen spolu s Petrem z Mlado-
ňovic, Janem Malovcem z Paco-

va a kutnohorským hofmistrem 
Martinem Kučkou do delega-
ce k papeži Evženovi IV., na niž 
v následujícím roce vyjede. 1453 
v městské radě vystupuje proti 
radikální straně Zikmunda Slá-
my (v roce 1440 zapleteného do 
pokusu o převrat Jana Koldy ze 
Žampachu).

V závěru svého života jakoby 
se rozpomněl na svá nedokonče-
ná studia. 1451 uspořádá ve svém 
domě velikou hostinu pro mistry 
pražské university. Především 
však – nemaje vlastních dědiců – 
zakládá Loudovu kolej pro chudé 
studenty kališnického bohosloví 
(na místě pozdější Stavovské in-
ženýrské školy a dnešní ČVUT 
v Husově ulici), jíž odkazuje ves 
Smolnici, kterou dostal od císaře 
Zikmunda. Umírá v roce 1460. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Loudova (od roku 1930 – dokončení)

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.

Zápis do kurzů francouzštiny, ang-
ličtiny, italštiny, zdravotního cvičení 
a dalších pokračuje do naplnění. 

Květnový Prodloužený relaxační 
víkend ve Sloupu v Čechách, cena 
s plnou penzí 1500 Kč, zálohu nut-
né zaplatit již nyní. Dále jednodenní 
jarní výlety, společenské progra-
my, Skupina pro lepší náladu, in-
dividuální poradenství a cvičení na 
židlích. Bližší informace v Klubu.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
  7. út 16.30 K. Bečková: Aktu-

ality v památkové péči 
v Praze

21. út Výroční schůze Klubu přá-
tel Žižkova 

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
13. po 13.30 vycházka „Vojtěš-

ská čtvrť“, metro B Národ-
ní třída

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

VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, www.sups.cz
do 5. března Příběhy dřeva na 

Šumavě – výstava obrazů 
Terezy Josífkové, absol-
ventky školy oboru Malba. 
Galerie školy otevřena 
každý všední den od 
9.00 do 16.00 hodin.

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
Výstava fotografií J. Čermáka
16. čt 17.00 N. Ptáčková – verni-

sáž výstavy dřevořezeb

KVĚTINOVÁ GALERIE 
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 
Korunní 91, tel. 608 529 286, 
e-mail:kvetinova.galerie@seznam.cz
nabízí fotografům možnost bez-
platného vystavení fotografií

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
  26. února (neděle) 10.15 

s FK Mladá Boleslav
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Vyhrajte kurz bezpečné jízdy s Českým 
rozhlasem Regina 92,6 FM
Bezstarostná jízda Českého rozhlasu Regina 92,6 FM přináší ne-
jen prvotřídní dopravní informace, ale během února a března mo-
hou posluchači Reginy jejím prostřednictvím získat i poukaz na kurz 
bezpečné jízdy v hodnotě téměř 3000 Kč. Poslouchejte Český roz-
hlas Regina 92,6 FM a vyhrajte! Bezstarostnou jízdu si můžete nala-
dit každý všední den ráno od 6.00 do 10.00 a odpoledne od 15.00 do 
19.00 hod. Každou neděli probíhá Bezstarostná jízda – návrat domů 
od 14.00 do 19.00 hod. Své postřehy z pražské dopravy mohou po-
sluchači volat na bezplatnou linku 800 900 500. Špičkové dopravní 
zpravodajství zajišťují motohlídky v terénu a přímé vstupy redaktora, 
který sleduje pražský kamerový systém. �

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a podpořený Aso-
ciací malých a středních podniků a živnostníků ČR je určen pro rodi-
če na rodičovské dovolené nebo těsně po ní z hlavního města Prahy. 
Začíná 26. března a účast je zdarma včetně hlídání. Kurzy trvají čty-
ři měsíce, navazují čtyři dny praxe ve 2 měsících a pět měsíců indivi-
duálního poradenství při rozjíždění vlastního projektu. Informační set-
kání o projektu v Praze 3 se koná 5. března v Mateřském klubu Ulitka 
od 9 do 12 hodin (hromadná prezentace vždy v celou hodinu, tj. v 9, 
10 a 11 hodin).

Termíny dalších infosetkání a registrace: www.cestakpodnikani.cz 
Více informací: tel. 724 535 898, info@cestakpodnikani.cz �

Podnikání jako cesta pro seberealizaci 
rodičů při péči o děti

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním seni-
orům, kteří oslaví v únoru kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme do 
dalších let hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme Miroslavu 
Bohatovi, Miroslavě Francové, Olze 
Sedlmajerové, Heleně Handysové, 
Martě Malé a Marii Sirotkové. �

Svaz důchodců Praha 3
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ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. 
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklidových 

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

www.astor-servis.cz

� Trápí vás předluženost nebo ši-
kana v zaměstnání? Odpovíme na 
vaše dotazy průběžně na e-mailu 
nasepraha�.poradna@seznam.cz,
nebo na tel. ��� �	� 
�	 každé 
pondělí a středu �	.

–��.

 hod.
(předluženost) a na tel. ��	 	
� 
�
každé úterý �	.�
–��.�
 hod. 
(šikana)
� SOLIDNÍ VÝDĚLKY! Výběrové 
řízení – obchodní zástupce němec-
ké fin. společnosti expandující na 
trhu v ČR. Zajímavé produkty + vy-
soké příjmy. Žádný Multi-level. Pro-
školení a materiály zdarma. E-mail:
hgfin@email.cz, tel. ��� 	�	 	


� KADEŘNICI přijmeme ihned za 
výhodných podmínek. Relax Club 
– P� pod ZŠ Jarov, tel. ��� �� 

� Generali pojišťovna, a. s., přijímá 
nové kolegy do obchodního týmu. 
Info na tel. �
� � ���, pí Šetková

� Alergologie – imunologie
Koněvova �
�

přijímá nové pacienty
objednání – tel. �	� 	�
 �



� Škola Vladimíra Lorenze, 	. dan, 
SEBEOBRANA – PO, ST �� hod.
JUDO – od  let, P�, Na Balkáně. 
Tel. 	
� �� 	�
� Marcela Bednářová – výživové 
poradenství – individulání péče, 
analý za těla. www.mtvfitness.cz
marcelabednarova�@seznam.cz
� PRÁVNÍ SLUŽBY fyzickým 
i právnickým osobám. Spolehlivě za 
přijatelné ceny. Tel. ��� 
	� 
	�
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��	 ��� �


� Koupím z alpaky mísu se sklem, 
cukřenku, příbory aj. Tel. ��� ��� ���
� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. 	
� � ���
� Koupím hodiny, náramkové hodin-
ky, starou bižuteii. Tel. ��� ��� ���
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. 	
� � ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
��� �� �

, www.dekorpraktik.cz

� 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. 	
	 �
 ��
, ��	 ��� ���
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Kärcher od roku �

�. Domácnosti 
i firmy. Cena od � Kč/m�, větší plo-
chy dohodou. Doprava po Praze � 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz 
Tel. ��� ��� ���
� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. �
 ��� ��	, www.cesti-maliri.cz
� Vyklízení půd, bytů, sklepů a re-
konstrukce. Tel. 	
� � ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. �
� �� 
�

� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��	 ��
 ���
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. ��� ��� ���, www.astor-servis.cz
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. �
� 
 ���
� Relax Club nabízí kadeřnictví – 
masáže – pedikúru a kosmetiku. P�, 
tel. ��� �	
 ���, www.clubrelax.cz
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
��� �
� ���, www.stehovanibytu.cz
� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. �
� ��� 
��
www.voda-plyn-tymes.cz
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. ��� ��� 
�
� !! Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti
sklep či půdu. Tel. ��� ��� ��


� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
Tel. ��� �� �	�, www.nemcina-���.cz
� Učitelka naučí nebo doučí ně-
mecký a ruský jazyk. Tel. 	
� �	� �

� Koupím byt – platba v ho tovosti 
– i s exekucí či jinými práv. spo-
ry. Korektní a rychlé jednání, tel.  
��� �� 
��, vykupybyt@seznam.cz
� Pronajmu garáž za hotelem Olšan-
ka, cena dohodou. Tel. 	
 ��� ���
� Bydlení v rodinném domku �� km 
od Prahy nabízím starší paní v dů-
chodu, nekuřačce, za pomoc v do-
mácnosti. ŘP vítán. Tel. 	
� ��
 	��
� Pronajmu zahradu (

 m �) vhod-
nou pro pěstitele i relaxaci v klid-
ném prostředí – nejedná se o kolo-
nii, jen dvě stanice od Jarova, s ovoc-
nými stromy a letním vodovodem. 
Tel. 	
� �� ���
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Malířské, lakýrnické, podlahářské práce, 
štukování stěn, lakování v dílně
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.maluji-lakuji.cz Štěpán Mollay

Jen u nás mají zákazníci od
Kč na MWh!slevu65 65let

Více informací získáte v obchodních kancelářích,
na www.ppas.cz, nebo na telefonních číslech:

800 246 810 – informace o slevách
pro seniory a držitele průkazu ZTP/P

840 555 333 – informace o produktech
a službách Pražské plynárenské

Zákazníci z řad domácností 
s rokem narození 1947 a méně 

nebo držitelé průkazu ZTP/P 
mohou získat slevu 65 Kč na MWh 

(cca 0,70 Kč/m3) na 2 roky při uzavření 
smlouvy na toto období.

Slevu je možné vyřídit
na všech pražských pobočkách 

České pošty.

Další dobrý důvod, proč být s námi

Akce trvá i v roce 2012!

s 

moho
(cca 0,70Mimořádná nabídka!

Na všech poštách v Praze!

Plyn_138x88_DUCHODCI.indd 1 18.1.2012 9:51:41
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 Přijímáme nové pacienty 
• německé vzdělání • 17 let 
praxe v Německu a Švédsku  
• komplexní péče, akutní bolesti

MUDr. Jana Navrátilová, Dr. med dent
tel.: +420 605 805 589

U Rajské zahrady 4, Praha - Vinohrady
e-mail: info@jananavratilova.cz
www.jananavratilova.cz

Zpracování účetnictví a mezd
www.ucetnictvikomplet.cz

tel.: 603 451 870 pí. Malchrová

M A L Í Ř I  P O KO J Ů 
P R A H A
� malujeme byty po celé Praze 
� čeští řemeslníci 
� rychlé a seriozní jednání 
� příznivé ceny 
Te l. :  7 7 5  3 1 7  7 9 6

SBĚRNA CHEMICKÉHO 
ČIŠTĚNÍ A PRANÍ PRÁDLA, 

MANDL, DĚTSKÝ TEXTIL

Koněvova 64, Praha 3 
(BUS 133 a 136, zastávka Černínova)

tel. 721 738 611, 775 254 705
otevřeno: po, st, pá 10–17 hod.
    út, čt   9–18 hod.

Správné znění tajenky z Radnič-
ních novin č. 1/2012: Malá roz-
hodnutí vyrozumujeme, ale velká 
rozhodnutí přicházejí, ani nevíme 
jak. Ze 43 správných odpovědí 
byli vylosováni: J. a M. Dobří, 
J. Týr a H. Homonajová. 

 Inzerujte v únoru výhodně!
Tři inzeráty za cenu dvou!

AKCE
2+1 

ZDARMA! Při objednání tří otištění plošného inzerátu 
v Radničních novinách Prahy 3 jej otiskneme potřetí za 1 Kč. 

Akce platí od 1. do 29. 2. 2012 a nevztahuje se na řádkovou inzerci.
Úplný ceník plošné inzerce naleznete na www.praha3.cz v rubrice Radniční noviny nebo vám jej rádi zašleme. 

tel.: 222 782 816, e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
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KDO MĚ CHCE

1) 02306/11 dvouletá větší fenka, krátkosrstý světle hnědý kříženec 
s černým sedlem. Je milá a přátelská. Nalezena 18. listopadu 2011 na 
Žižkově. 

2) 0032/12 pětiletý větší pes, hladkosrstý kříženec bílé barvy s hnědými 
skvrnami. Je hodný a čistotný, miluje procházky, je vhodný do bytu. 
Nalezen 4. ledna v Žerotínově ulici.

3) 0033/2012 větší šestiletá fenka, kříženec pískové barvy na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. Zpočátku byla velmi bázlivá, teď je již klidnější. 
Nalezena 4. ledna.

4) 0035/2012 tříměsíční kříženec, fenečka tmavší pískové barvy s tma-
vou tlamou a velkou bílou náprsenkou. Je to milé štěňátko, které po-
třebuje někoho, kdo by se mu věnoval a měl na něj čas. V dospělosti 
to bude velký pes. Nalezena 4. ledna na Vinohradech.

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

�

2
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Na karneval do Ulity!
Ulita a MC Ulitka zvou všechny děti 
i rodiče 16. února od 17 do 19 ho-
din na tradiční karneval. Těšit se 
můžete na skvělou zábavu, bohatý 
program, ve kterém nebude chybět 
spousta her, komentovaná přehlíd-
ka masek, občerstvení, hraná po-
hádka, tombola, kde vyhrává každý 
a absolutním vrcholem celého pro-
gramu bude artistické duo Cirkus 
Tety. Soubor v duchu nového cirku-
su se po krátkém vystoupení bude 
věnovat dětem, které si chtějí vy-
zkoušet žonglování a základy dal-
ších cirkusových dovedností. Akce 
je vhodná pro děti od jednoho roku 
do osmi let v doprovodu rodičů. �

1

Na základních školách v Praze 3 se zapisovali budoucí prvňáci

Mít ze školy strach? To nikoho 
z dětí, které šly k zápisu do první 
třídy na Perunce, ani nenapadlo. 
Nejen, že je u vchodu do třídy, 

kde se zápis konal, kromě milých 
a příjemných paní učitelek víta-
la i čtveřice princezen z páté tří-
dy, ale řada z nich prostředí školy 

navíc důvěrně znala, protože sem 
chodí do mateřské školky. 

Ve škole ale myslí i na děti, kte-
ré v září do první třídy nenastou-

pí, i když už jim bylo šest let, a bu-
dou mít odklad. Na škole bude 
totiž již druhým rokem fungo-
vat přípravná třída, do které jsou 
přijímány zejména děti, u nichž 
je rozhodnuto o odkladu školní 
docházky. Hlavním smyslem pří-
pravné třídy je umožnit těmto dě-
tem adaptaci na školní prostředí, 
zvyknout si na školní režim, aby 
u nich nástup do první třídy pro-
běhl bez problémů.

Děti z přípravné třídy mohou vy-
užívat veškeré vybavení školy (tělo-
cvičnu, školní hřiště, počítačovou 
učebnu), společně s dětmi z prv-
ního stupně navštěvují různé kul-
turní a společenské akce (divadlo, 
filmová představení, soutěže, ná-
vštěva zoo, výlety), mohou navště-
vovat školní jídelnu i družinu. �

-mot-

Zápisy do prvních 
tříd základních škol 
v Praze 3 proběhly 
ve středu 18. a ve 
čtvrtek 19. ledna. 
Také na ZŠ Peruno-
va, která je součástí 
Základní a mateř-
ské školy náměstí 
Jiřího z Lobkovic, 
vítaly paní učitelky 
děti, které se 1. září 
chystají usednout 
do školních lavic té-
to školy.

V Nové Trojce 
se čte dětem
V neděli 22. ledna v rámci pro-
jektu Celé Česko čte dětem čet-
la svojí knížku Ve znamení motýla 
herečka Zdeňka Žádníková. Na-
pínavý příběh dvou malých hol-
čiček zavedl čtenáře do tajuplné-
ho prostředí pohádkového světa 
plného dětské odvahy, nástrah, 
kouzel a legrace. Knížka je dvoj-
jazyčná, česko-anglická. V únoru 
bude dětem a rodičům číst Bar-
bara Nesvadbová ze své knížky 
pro děti Garpíškoviny aneb Bibi 
a čtyři kočky. �

Strážníků v metru přibylo
MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Na konci roku se počet strážní-
ků v pražském metru zvýšil z 50 
na 85. Ke kontrolám metra je ur-
čen hlídkový útvar městské poli-

cie. V okolí stanic metra, zastávek 
autobusů, čekáren a vestibulů 
nyní provádějí hlídkovou službu 
i strážníci z Obvodního ředitelství 
MP Praha 3, kteří dohlížejí na bez-
pečnost, vykazují z blízkosti pro-
stor MHD závadové osoby, osoby 
pod vlivem alkoholu a drog. Svo-
jí přítomností v blízkosti stanic 
tramvají a autobusů, které projíž-
dějí Prahou 3, se snaží přispět ke 
zvýšení bezpečnosti cestujících. 

„Ve stanicích metra Želivského, 
Flora a Jiřího z Poděbrad jsme 
v denních i nočních hodinách posíli-
li hlídkovou službu a v dohledu nad 
bezpečností tak podporujeme kolegy 
z hlídkového útvaru. V povrchové 
dopravě jsou pro nás prioritní kon-
troly stanic tramvají a autobusů. 
Snažíme se působit hlavně preven-
tivně,“ řekl Dušan Machoň ředi-
tel strážníků z Prahy 3. �

OKV MP

V pražském metru 
je od konce listo-
padu o 70 procent 
více strážníků. Ti 
dohlížejí na veřejný 
pořádek a bezpeč-
nost ve vlakových 
soupravách, ve ves-
tibulech a na nástu-
pištích. Na hlídko-
vé službě v metru 
se podílejí strážníci 
z hlídkového útvaru 
i z Prahy 3.

Foto: Městská policie
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