
K návštěvě vánočně vyzdobené-
ho náměstí nelákaly pouze stán-
ky plné dobrot a netradičních 
dárků. Pro návštěvníky tu byl 
připraven také bohatý kulturní 
program, který nezapomněl ani 
na dětské publikum. Přímo v den 
mikulášské nadílky se tu děti 
mohly pobavit s čertíkem Ferdou 
na představení Čertovsky pople-
tený Mikuláš, zúčastnit se soutě-

že o nejkrásnějšího čerta a anděla 
a vyhrát spoustu dárků. 

Ve středu 14. prosince zcela za-
plněný kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně aplaudoval Sukovu komor-
nímu orchestru a Pražskému ka-
tedrálnímu sboru pod vedením 
Josefa Kšici při příležitosti vá-
nočního koncertu konaného pod 
záštitou starostky městské části 
Praha 3 Vladislavy Hujové. 

Nepřízeň počasí však bohužel 
zabránila v pátek 16. prosince 
konání představení Živý Betlém. 
Kalamita s nárazovým větrem 
uvěznila teplické Divadlo v Pytli 
na severu Čech. „Moc nás to mrzí, 

ale nemohli jsme se do Prahy dostat,“ 
uvedl principál a moderátor Petr 
Stolař. 

V neděli 18. prosince odpo-
ledne se příchozí mohli připojit 
k vánočnímu koncertu na scho-
dech kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně a zazpívat si se souborem 
„Ecce musica“ vánoční zpěvy 
a koledy. Na 22. prosince a Hod 
Boží vánoční byla opět v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně připra-
vena tradiční Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby. �

-mot-

více na str. 8

Svátečním Jiřákem 
prošly tisíce návštěvníků

�
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Nezapomeňte 
na výměnu 
parkovací karty
V březnu 2012 skončí platnost 
velkého počtu parkovacích karet 
do zóny placeného stání. V té-
to souvislosti upozorňujeme na 
možnost zakoupení parkovacích 
karet v předprodeji. Tato před-
prodejní doba je 3 měsíce. Te-
dy již od počátku ledna je možno 
kupovat parkovací karty na dal-
ší období. Využitím této předpro-
dejní doby se vyhnete zbytečné-
mu čekání ve frontách.
Prodejní místo na adrese 
Perunova 5 má otevřeno 
po, st 8–18, út, čt 8–15, pá 8–14

Farmářské trhy na 
Jiřáku se neukládají 
k zimnímu spánku
Zimní přestávka farmářského 
tržiš tě letos nebude dlouhá. Po-
kud bude přát počasí, otevře se 
opět už koncem ledna se sobot-
ními Zimními farmářskými trhy.
Od 21. ledna bude přinášet kaž-
dou sobotu od 9 do 14 hodin 
čerstvé pečivo, mléko a mléčné 
výrobky, maso a drůbež z farem, 
uzeniny od malých výrobců, cuk-
rářské laskominy, med, džemy, 
bylinkové sirupy, mošty, naklá-
danou zeleninu, sušené ovoce 
a jiné zimní dobroty. A pokud 
neudeří mrazy, přivezou farmáři 
i ovoce a zeleninu. �

Více na www.farmarsketrziste.cz/jirak 
nebo na www.praha3.cz 

Song fest v Akropoli
zahájí letošní 

Rok čínského draka
strana 13

Vážení čtenáři,

v uplynulém roce rozjela žiž-
kovská radnice naplno několik 
nových projektů, jejichž exis-
tence by měla především zvý-
šit komfort a bezpečnost v na-
šich ulicích. Naplno se rozběhly 
úpravy a opravy nebezpečných 
nebo nevyhovujících přecho-
dů pro chodce, na jaře by mě-
lo veřejnosti otevřít své brány 
nové hřiště v parku Parukář-
ka. Farmářské tržiště na ná-
městí Jiřího z Poděbrad se roz-
jelo na plné obrátky a stalo se 
jedním z nejnavštěvovanějších 
a nejrespektovanějších farmatr-
hů v Praze.

Všechny tyto projekty mají 
jedno společné, a sice to, že je-
jich podobu jste s žižkovskou 
radnicí mohli utvářet i vy. 
Řekli jsme si, že maminka dětí 
přece ví lépe, jaké herní prvky 
baví její děti na dětském hřišti, 
než sebelepší projektant. Uči-
telka, která denně převádí ko-
pu dětí přes přechod pro chod-
ce, má neméně podnětný názor 
na jeho bezpečnost než doprav-
ní expert. A zákazníci lépe od-
hadnou, kdy chtějí tržní dny 
na farmářském tržišti a jaký 
zde chtějí vidět sortiment, než 
úředník od stolu.

Tam, kde to jen bylo tro-
chu možné, jsme se proto snaži-
li ptát na vaše podněty a před-
stavy, jak má Praha 3 vypadat, 
jaké služby má nabízet. Ankety 
probíhaly v Radničních novi-
nách, na našem webu i ve spo-
lupráci s neziskovými organi-
zacemi dotazníkovým šetřením 
mezi jednotlivými zájmovými 
komunitami. Všem těm, kteří 
na naše výzvy v uplynulém ro-
ce reagovali a ozvali se, bych za 
to chtěl poděkovat.

Také letos chce žižkovská rad-
nice vycházet při svých plánech 
z názoru veřejnosti. Dvě ankety 
koneckonců naleznete i v tomto 
čísle Radničních novin. Proto 
se nebojte ozvat a říct nám, co 
považujete v Praze 3 za priori-
tu. Chci vás ujistit, že váš hlas 
určitě nezapadne. �

Advent na nám. Jiřího z Poděbrad – nejen stánky, ale i mnohá kulturní představení

Letos poprvé byly
uděleny ceny 

Dobrovolník roku
strana 7

PAVEL 
SLADKOVSKÝ

zástupce starosty

PF 2012

Městská část Praha 3

Po celý advent žilo 
náměstí Jiřího z Po-
děbrad sváteční atmo-
sférou. Vánoční trhy 
a farmářské tržiště, ale 
také řadu koncertů 
a dalších kulturních 
akcí, které pořádala 
městská část, zde na-
vštívilo několik desí-
tek tisíc lidí. Ani po 
Štědrém dnu ale Jiřák 
neosiří, na návštěvní-
ky tu čekají Silvestrov-
ské trhy. 
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RADA MČ PRAHA 3
Rozšíření 
parkovací zóny
� Rada schválila potřebnou pro-
jektovou dokumentaci k rozšíření 
zóny placeného stání na celé úze-
mí Prahy 3. Aktualizace dopravní 
analýzy a projektu zóny placeného 
stání nyní budou předány hlavní-
mu městu, které na jejich základě 
definitivně rozhodne o rozšíření 
regulace parkování ve prospěch 
rezidentů také na Jarově.

Nová privatizační 
pravidla
� Radní na svém posledním letoš-
ním zasedání schválili aktualizaci 
Souboru pravidel prodeje nemo-
vitého majetku městské části Pra-
ha 3. Dokument, který mimo jiné 
stanoví pravidla privatizace byto-
vého fondu, rozšiřuje možnosti, 
za kterých může obecní nájemce 
byt koupit. Vedle stávající 20% 
slevy za rychlý odkup tak nájemce 
bude mít například možnost s pě-
tiprocentní slevou zaplatit necelou 
třetinu ceny a zbytek splácet bez-
úročně po dobu pěti let. Pravidla 
musí schválit také zastupitelstvo.

Kontejnery se rozšíří
� O čtvrtou jímku na shromažďo-
vání nápojových kartonů se rozšíří 
podzemní kontejnery, které na 
svém území buduje Praha 3. Pod-
zemní velkoobjemové kontejnery 
na tříděný odpad byly doposud 
budovány pro shromažďování 
papíru, skla a plastů. Podle roz-
hodnutí rady však další stanoviště 
již budou obsahovat zásobníky 
na všechny čtyři tříděné komodity 
tak, aby odpovídaly požadavkům 
systému svozu komunálního od-
padu v hlavním městě.

 Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru kancelář 
úřadu, 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

běžný svoz
zajišťuje

MČ Praha 3
Ambrožova/Malešická 9. ledna 7. ledna
Koněvova/V Jezerách 9. ledna 7. ledna
Soběslavská/Hollarovo nám. 9. ledna 7. ledna
Tachovské nám. (u tunelu) 9. ledna 7. ledna
Na Vrcholu/V Domově 23. ledna 7. ledna
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 23. ledna 7. ledna
Náměstí Barikád 23. ledna 7. ledna
Kostnické nám./Blahníkova 23. ledna 7. ledna
Buková/Pod Lipami 54 2. ledna 15. ledna
Jeseniova 143 2. ledna 15. ledna
Přemyslovská/Orlická 2. ledna 15. ledna
Křišťanova/Sudoměřská 2. ledna 15. ledna
Křivá 15 16. ledna 15. ledna
Přemyslovská/Sudoměřská 16. ledna 15. ledna
U Rajské zahrady/Vlkova 16. ledna 15. ledna
V Zahrádkách/Květinková 16. ledna 15. ledna

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním od-
padem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. prosince do 
28. února. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob 
na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity 
objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště 
separovaného odpadu ani na stanoviště směsného komunálního odpa-
du umístěná v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška 
nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční strom-
ky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. �

Odbor technické správy majetku a investic

VÝZVA č. 372
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými stáními (minimální nájemné je 1000 Kč/m2/rok):

  1.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 34 (INV), 1. podzemní podlaží, 
17,20 m2

  2.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 35 (INV), 1. podzemní podlaží, 
19,64 m2

  3.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 36 (INV), 1. podzemní podlaží, 
19,33 m2

  4.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 43 (INV), 1. podzemní podlaží, 
20,60 m2

  5.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 44 (INV), 1. podzemní podlaží, 
20,72 m2

Pozn.: Výše uvedená garážová stání jsou určena pouze pro invalidní občany, k jejich 
pronájmu je nutno doložit příslušné doklady! 

  6.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 24, 1. podzemní podlaží, 14,61 m2

  7.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 45, 2. podzemní podlaží, 14,45 m2

  8.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 47, 2. podzemní podlaží, 14,44 m2

  9.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 48, 2. podzemní podlaží, 14,47 m2

10.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 49, 2. podzemní podlaží, 14,60 m2

11. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 51, 2. podzemní podlaží, 14,43 m2

12. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 52, 2. podzemní podlaží, 14,56 m2

13.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 53, 2. podzemní podlaží, 14,43 m2

14.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 54, 2. podzemní podlaží, 14,43 m2

15.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 55, 2. podzemní podlaží, 14,56 m2

16.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 56, 2. podzemní podlaží, 14,43 m2

17.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 57, 2. podzemní podlaží, 14,43 m2

18.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 58, 2. podzemní podlaží, 14,56 m2

19.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 59, 2. podzemní podlaží, 14,43 m2

20.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 60, 2. podzemní podlaží, 15,32 m2

21.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 61, 2. podzemní podlaží, 15,29 m2

22.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 62, 2. podzemní podlaží, 15,37 m2

23.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 63, 2. podzemní podlaží, 15,24 m2

24. Lupáčova 20/865,  garáž. stání č. 64, 2. podzemní podlaží, 14,44 m2

25.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 65, 2. podzemní podlaží, 14,60 m2

26.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 66, 2. podzemní podlaží, 14,47 m2

27.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 67, 2. podzemní podlaží, 14,48 m2 
28.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 68, 2. podzemní podlaží, 14,61 m2 
29.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 69, 2. podzemní podlaží, 14,48 m2

30. Lupáčova 20/865,  garáž. stání č. 70, 2. podzemní podlaží, 14,48 m2

31.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 71, 2. podzemní podlaží, 14,61 m2

32.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 72, 2. podzemní podlaží, 14,48 m2 
33.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 73, 2. podzemní podlaží, 14,45 m2

34.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 74, 2. podzemní podlaží, 14,59 m2

35. Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 76, 2. podzemní podlaží, 14,38 m2 
36.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 78, 2. podzemní podlaží, 15,07 m2

37.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 80, 2. podzemní podlaží, 14,32 m2

38.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 83, 2. podzemní podlaží, 14,45 m2

39.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 88, 2. podzemní podlaží, 18,20 m2

40.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 91, 2. podzemní podlaží, 14,06 m2

41.  Lupáčova 20/865, garáž. stání č. 94, 2. podzemní podlaží, 14,06 m2

Tato garážová stání budou poskytnuta na zá-
kladě písemných nabídek, zaslaných městské 
části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu 
Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9 v obálkách ozna-
čených značkou: „Výběrové řízení č. 372“, do-
plněnou pořadovým číslem garážového stání. 
Obálky takto neoznačené nebo označené neú-
plně či nesprávně do výběrového řízení zahrnu-
ty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní gará-
žové stání, o které máte zájem, a stanovte výši 
nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro toto gará-
žové stání považujete za přiměřenou. Zájemce 
upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výbě-

rového řízení pro obsazení garážového stání bu-
de nabídnutá výše nájemného.

Podmínkou pro pronajmutí garážového stá-
ní je, že žadatel doloží nájemní či podnájem-
ní smlouvu, kterou prokáže svůj pobyt na území 
Prahy 3. Do výběrového řízení nebudou zařa-
zeni zájemci, vůči kterým má MČ Praha 3 fi-
nanční pohledávky. Pokud budete zasílat na-
bídky na více garážových stání, je nutno zaslat 
každou nabídku samostatně! Pro urychlení vy-
řízení uveďte, prosím, i své telefonické spoje-
ní. Konečný termín pro příjem nabídek je ve 
středu 16. ledna 2012 v 18 hod.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komi-
sí pro byty a nebytové prostory Rady měst-
ské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada 
městské části. Vybraný uchazeč výběrové-
ho řízení bude písemně informován do 30 dnů 
ode dne zasedání Rady městské části. Měst-
ská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky a výběrové řízení zrušit. �

TOMÁŠ KALOUSEK
zástupce starosty městské části 

MAGDALENA BENEŠOVÁ
vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Od prosince je v Praze 3 umístěno 5 červených 
stacionárních kontejnerů určených pro sběr drob-
ných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Ke 
žlutému, modrému a zelenému kontejneru tak ny-
ní přibyla nová nádoba na tříděný odpad. Červe-
né kontejnery byly v Praze 3 rozmístěny díky spolu-
práci Magistrátu hlavního města Prahy a neziskové 
společnosti ASEKOL, zabývající se zpětným odbě-
rem elektrozařízení. V Praze je celkem 122 červe-
ných kontejnerů, po celé republice téměř 1500.

Drobné elektrospotřebiče bohužel často končí ve 
směsném odpadu a na skládkách, kde z nich uni-
kají nebezpečné látky jako olovo nebo rtuť. I proto 
ASEKOL inicioval myšlenku vytvořit červené kon-
tejnery. Díky nim se k recyklaci dostane více elek-
tra a budou tak ušetřeny druhotné suroviny, které 
z nich lze získat. Kromě plastů je to např. měď, zla-
to, stříbro či platina. 

Do kontejnerů patří baterie a drobná elektrozaří-
zení jako například kalkulačky, rádia, drobné počí-
tačové vybavení, discmany, telefony a elektronic-
ké hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, 
počítačových monitorů, zářivek, úsporných žáro-
vek a velkých domácích spotřebičů jako jsou tře-
ba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení 
se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním svozu, 
případně je možné je odevzdat v prodejnách nebo 
opravnách elektrospotřebičů. �

Stanoviště červených stacionárních kontejne-
rů v Praze 3:
Slezská 112/Kolínská
Prokopovo nám./Roháčova 
Za Žižovskou vozovnou/Nad Ohradou
Poliklinika Olšanská 7
Pod Lipami (u prodejny Albert)

Zápis do základních škol v Praze 3 
Zápis do 1. ročníků všech základních škol Prahy 3 proběhne 
v souladu se školským zákonem 18. a 19. ledna 2012 od 14 do 
18 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu ne-
ní povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docház-
ce přihlásit. U zápisu je povinen předložit svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte. Bližší informace můžete získat na odboru školství 
na tel.: 222 116 209 nebo na e-mailu marcelap@praha3.cz. �

MARCELA POLÁKOVÁ, Odbor školství

Nová barva v třídění odpadů je červená
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V loňském roce Technická sprá-
va komunikací (TSK) zajišťova-
la úklid chodníků v třetí městské 
části na celkem 12,9 hektarech, 

letos by to mělo být o více než 
15 % více. Jednání o tom, ko-
lik a na jakých místech budou 
pražští silničáři v Praze 3 uklí-
zet, zahájila žižkovská radni-
ce již koncem předcházejícího 
zimního období.

„Již v březnu jsme oslovili náměst-
ka primátora s požadavky na změnu 

rozsahu zimní údržby. Předně jsme 
na seznam I. pořadí důležitosti úkli-
du chtěli zařadit prostranství před 
školami, školkami a sociálními ústa-
vy. Naším dalším požadavkem bylo 
preferovat úklid na frekventovaných 
chodnících oproti těm méně využí-
vaným,“ uvedl zástupce starosty 
Pavel Sladkovský. 

Již v květnu tak byla doho-
da mezi TSK a městskou částí 
o zimním úklidu uzavřena, pro-
to žižkovská radnice následně 
nemusela plány hlavního města 
připomínkovat jako některé jiné 
městské části. 

Vedle hlavních tahů a pro-
stranství před školami a insti-
tucemi budou silami TSK nově 
uklízeny části ulic U Vinohrad-
ské nemocnice, Krásova, Kube-
líkova a Radhošťská. Chodní-
ky budou udržované alespoň po 
jedné straně tak, aby byla zajiš-
těna dostupnost důležitých míst 
Žižkova a Vinohrad. 

Radnice stejně jako v minu-
lých letech zajišťuje úklid chod-
níků před domy v majetku MČ 
a komunikace, jež jsou součástí 
zeleně. Vedle toho městská část 
převzala údržbu na pozemcích, 
které má ve své správě, a navíc 
na některých chodnících, které 
TSK hl. m. Prahy nezařadila do 
svého plánu zimní údržby. 

TSK by tak měla letošní zi-
mu uklízet v Praze 3 na 15 hekta-
rech ploch, z rozpočtu žižkovské 
radnice by se měl sníh odstraňo-
vat na ploše o rozloze 88 522 m². 
Činnost úklidových čet TSK 
a městské části bude v letošní 
zimní sezóně nově plánována 
pomocí so�warového systému 
UCHO, ke kterému se žižkovská 
radnice připojila.

„Věřím, že díky tomuto informač-
nímu systému, který nám TSK po-
skytla, se nám podaří ideálně zko-
ordinovat součinnost při zimní 
údržbě tak, aby bylo nasazení techni-
ky i lidí maximálně efektivní. Měst-
ská část bude i v dalších letech usi-
lovat o navyšování ploch chodníků 
uklízených silami TSK,“ dodal mís-
tostarosta Pavel Sladkovský. 

Celkový plán včetně podrob-
né mapy uklízených ulic a chod-
níků v Praze 3 pro letošní zim-
ní sezónu najdete na stránkách 
www.praha3.cz. �

-jas-

Do kavárny Domu 
s pečovatelskou 
službou v Roháčově 
ulici zavítala v pon-
dělí 12. prosince také 
starostka Vladislava 
Hujová spolu s mís-
tostarostou Josefem 
Hellerem a zastupi-
telkou Jaroslavou Su-
kovou a sešla se zde 
s pracovníky Pečova-
telské služby Praha 3.

„Především bych chtěla poděkovat 
všem, kteří vykonávají tak potřebnou 
a smysluplnou práci jako je péče o se-

niory. Starat se o staré, často zdravot-
ně znevýhodněné nebo osaměle žijící 
spoluobčany je velmi náročné a všem 
pečovatelkám i vedení pečovatel-
ské služby za to patří velké uznání,“ 
ocenila práci celého personálu 

starostka Vladislava Hujová. Sta-
rostku společně se zástupci soci-
ální a zdravotní komise za Pečo-
vatelskou službu Prahy 3 přivítal 
její ředitel Jan Ritz-Radlinský. �

-mot-

Starostka poděkovala lidem, 
kteří v Praze 3 pečují o seniory

Novinky v zimním úklidu v Praze 3 pro letošní sezónu

Víc než rok sedím v poslanecké 
lavici a přímo proti mně přes ce-
lý sál je galerie hostů.

Bohužel, za celou tu dobu se 
mi nepodařilo zahlédnout tam 
ani jednu známou tvář.

Většinou tam chvíli postává pár 
znuděných školáků, občas nějaká 
delegace.

Prakticky stejné je to i s jedná-
ními výborů a semináři, které jed-
notliví poslanci pořádají na růz-
ná zajímavá témata.

Přitom až na výjimky ve zvlášt-
ním režimu jsou zasedání sně-
movny i jednání výborů otevře-

ná veřejnosti. Každý se tak může 
na vlastní oči a uši přesvědčit, 
jak těžce se ta proklínaná politi-
ka „dělá“, v jakých porodních bo-
lestech se rodí jednotlivé zákony 
a k jakým kompromisům se musí 
politici uchylovat, když bojují za 
dobrou věc.

Lidé si stěžují, že za nimi politi-
ci chodí jen před volbami. Já si ja-
ko politik stěžuji, že za námi ob-
vykle voliči nechodí vůbec!

Občas začne bít na poplach ně-
jaké sdružení či organizace, když 
se jí nějaká legislativní úprava pří-
mo týká, a její zástupci přijdou na 

jednání výboru a vystoupí. Není to 
bezúčelné, opakovaně se tak do-
mohli změny, kterou navrhovali.

Co je potěšující, že vidím ve 
sněmovně mladé lidi kolem dva-
cítky, takže přeci jenom vyrůs-
tá generace, které není lhostejné, 
co je a co bude, a chce se na tom 
aktivně podílet. Jsou chytří, vědí, 
že jde o jejich život, ten současný 
i budoucí.

13. října proběhl seminář na té-
ma mezigenerační solidarita a fe-
nomén stáří. Návštěvnost by-
la sice větší než obvykle, věkový 
průměr byl překvapivě kolem 

25 let, ale stále mnoho židlí zůsta-
lo volných.

Vzdělávacích a osvětových ak-
cí pořádá Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR celou řadu a zve-
řejňuje je v rámci svého týdenní-
ho programu každé pondělí na 
svých stránkách.

Proto prosím, nezůstávejte se 
svojí případnou záští vůči politi-
ce doma, ale přijďte se sami pře-
svědčit nebo zeptat k nám do  
sněmovny. Vždyť i jen prostory, 
ve kterých se sněmovna nalézá, 
jsou překrásné a stojí za vidění. 
(Prohlídku si můžete domluvit 

v informačním středisku PSP ČR 
na tel. 257 174 117.)

Investovali jste do svých politi-
ků, přijďte si je zkontrolovat. Po-
kud si budete chtít domluvit ná-
vštěvu v parlamentní kanceláři, 
můžete kontaktovat mou asistent-
ku na e-mailu hanusovam@psp.cz
nebo tel.: 737 209 713. �

Pozvánka do sněmovny

Zimní úklid v měst-
ské části Praha 3 
bude pro letošní se-
zónu zajišťován ve 
vyšší míře než tomu 
bylo loni. Vyplývá to 
z dohody žižkovské 
radnice s Technic-
kou správou komu-
nikací, jež je zodpo-
vědná za úklid ulic, 
i z plánu, který nad 
tento rámec připra-
vila Praha 3 z vlast-
ních zdrojů. 

Ředitel Pečovatelské služby Praha 3 Jan Ritz-Radlinský představuje starostce 
Vladislavě Hujové své spolupracovnice

GABRIELA 
PECKOVÁ

poslankyně PSP ČR
za Prahu 3

Předvánoční návštěva v Habrové
Starostka Vladislava Hujová nezapomíná ani na ty, kteří se na ná-
vštěvy sami nevydávají. Do vánočně nazdobeného ošetřovatelské-
ho domova přijela v doprovodu radního Josefa Hellera (na snímku 
spolu s ředitelkou Ošetřovatelského domova Zuzanou Novotnou, sta-
rostkou Vladislavou Hujovou a členkou Sociální a zdravotní komise 
RMČ Praha 3 Jaroslavou Sukovou) navštívit jeho obyvatele. Přivezli 
jim drobné vánoční dárky, které vyrobily děti z žižkovských základek, 
a popřáli seniorům mnoho štěstí a hlavně zdraví do nového roku. 

Ošetřovatelský domov v Habrové ulici je určen k trvalému pobytu 
seniorů z Prahy 3, kteří vyžadují trvalou a pravidelnou péči, a je finan-
cován převážně z rozpočtu městské části. �

ilustracní foto
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Anketa k plánovaným změnám dopravy v Lupáčově ulici
Změny iniciovali rodiče dětí, ob-
čanské sdružení Pražské matky 
a vedení základní školy. Žižkov-
ská radnice se s ohledem na vl-
nu veřejného zájmu rozhodla do 
jednání vstoupit, přestože do její 
kompetence řešení těchto úprav 
nespadá. Městská část přislíbila 
spolufinancovat případné změny 
a prostřednictvím anket v Rad-
ničních novinách a na svém we-
bu posbírala podněty občanů 
k řešení dopravy v dané lokalitě, 
které pak předala dopravním od-
borníkům z TSK. 

„Odborníci podněty veřejnosti za-
pracovali do tří variant řešení Lu-
páčovy ulice, které nyní předkládá-

me veřejnosti k posouzení. Budeme 
rádi za jakýkoli názor,“ uvedl zá-
stupce starosty pro dopravu Pa-
vel Sladkovský. 

Všechny varianty počítají s úpra-
vou křižovatky Táboritská/Ondříč-
kova (rozšíření chodníkové plochy
na úkor poměrně nebezpečné-
ho samostatného pravého odbo-
čení) a s propojením ulic Chel-
čického/Prokopova pro zajištění 
možnosti okamžitého vyjetí z té-
to oblasti na komunikaci Pro-
kopova tak, aby dále nebyla za-
těžována oblast komunikace 
Lupáčova. Pro vozidla přivážejí-
cí děti do školy pak bude mno-
hem snazší využití smíšené zó-

ny v ulici Chelčického. Na řešení 
Lupáčovy ulice bude navazovat 
návrh změn nepřehledné křižo-
vatky Rokycanova/Prokopova. 
Projektové přípravy jsou ve fázi 
ověřování proveditelnosti studie 
nového kruhového objezdu, kte-
rý je zde plánován.

Hlasovat můžete zasláním Vá-
mi preferované varianty řešení, 
případně s doprovodným komen-
tářem na adrese: Radniční novi-
ny, Lipanská 7, 130 00 Praha 3, 
e-mailu: rn@praha3.cz nebo pří-
mo na webových stránkách radni-
ce www.praha3.cz. Anketa probí-
há do 31. ledna 2012. �

-jas-

Varianta 3A
Zvýšený prostor křižovatky Lupáčova/Chelčického za-
jišťuje zpomalení dopravy. Vysazení chodníkových ploch 
zkracuje vzdálenost pro přecházení vozovky. Nejvýhod-
nější varianta z hlediska parkování – v určitém rozsahu 
zachovává stávající smíšenou zónu a zavádí možnost no-
vého šikmého parkování (z hlediska bezpečného výstupu 
nejvhodnější varianta) pro vozidla přivážející děti do školy.

Varianta 3B
Zvýšený prostor křižovatky Lupáčova/Chelčického za-
jišťuje zpomalení dopravy. Vysazení chodníkových ploch 
zkracuje vzdálenost pro přecházení vozovky. Pro bezpeč-
né zastavení a výstup z vozidla v prostoru před školou je 
zde vizuálně oddělen parkovací pruh od jízdního a šíře 
tohoto oddělení je 1 metr.

Varianta 3C
Zvýšený prostor komunikace Lupáčova v úseku Táborit-
ská – Chelčického a vytvoření „šikany“ zajišťuje zpomale-
ní dopravy již od vjezdu do tohoto úseku. V této variantě 
je výrazně redukována možnost parkování.

Městská část Praha 3 připravila ve spo-
lupráci s Technickou správou komu-
nikací několik variantních úprav Lu-
páčovy ulice. Tyto úpravy by společně 
s dalšími dopravními opatřeními, kte-
rá radnice na okolních dopravních tep-
nách připravuje, měly především zvýšit 
bezpečnost pohybu chodců v blízkosti 
Základní školy Lupáčova, kde se pohy-
buje mnoho dětí, a snížit zatížení loka-
lity tranzitní dopravou.
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„Veškeré přechody přes Vinohrad-
skou spadají do kompetence Od-
boru dopravy Magistrátu hl. m. 
Prahy, stejně jako přechody na dal-
ších hlavních komunikacích. Proto 
jsme také naši analýzu bezpečnost-
ního stavu přechodů pro chodce 
předali k přijetí opatření hlavnímu 
městu. Mimo této studie jsme navíc 
iniciovali na podnět občanů další 
změny,“ uvedl zástupce staros-

ty Prahy 3 pro dopravu Pavel 
Sladkovský.

Na základě podnětů žižkov-
ské radnice tak došlo například 
ke stažení dopravy do jednoho 
jízdního pruhu u tramvajové za-
stávky Olšanské hřbitovy v blíz-
kosti Základní a mateřské školy 
náměstí Jiřího z Lobkovic. Ved-
le toho byl na základě podnětů 
Prahy 3 stažen provoz do jedno-

ho jízdního pruhu také na frek-
ventovaném přechodu od tram-
vajové zastávky Flora a byly 
vybudovány ochranné ostrůvky 
na křižovatce Vinohradská a Ja-
na Želivského.

Z iniciativy třetí městské čás-
ti připravuje hlavní město také 
úpravy dalších přechodů. Jed-
ním z nich je signalizování pře-
chodu při odchodu z tramvajové 

zastávky Jana Želivského, radi-
kálně by podobu měly změnit ta-
ké trasy pro chodce přes rušnou 
křižovatku na Floře včetně děle-
ní přechodu. 

Vedle toho iniciovala městská 
část také změny na jiných ulicích 
a křižovatkách, které spravu-
je hlavní město.  „V současné době 
probíhá stavební řízení na úpravu 
křižovatky a zřízení nového přecho-
du pro chodce v prostoru křižovatky 
Korunní, Jičínská a Šrobárova, ve 
fázi projek čních prací je také úprava 
přechodů pro chodce na komunika-
ci Koněvova v úseku od Buchovco-
vy po Jana Želivského. Tři přechody 
v tomto úseku označila naše doprav-
ní analýza z hlediska bezpečnosti 
také jako nedostatečné,“ upřesnil 
místostarosta Sladkovský.

Správnost dlouhodobých snah 
žižkovské radnice o zvýšení bez-
pečnosti na hlavních tazích na 
území Prahy 3 potvrdila také ne-
dávná anketa „Občané za bezpeč-
nější Vinohradskou“.„Chápeme to 
jako podporu našich dlouhodobých 
iniciativ a organizátorům děkuje-
me,“ doplnil Pavel Sladkovský. �

-jas-

Praha 3 dlouhodobě prosazuje změny přechodů na Vinohradské

Mimořádnou předvánoční po-
moc starobním důchodcům po-
bírajícím dávku v hmotné nou-
zi schválila na návrh sociální 
a zdravotní komise rada měst-
ské části. Potřební důchodci tak 
dostali od žižkovské radnice na 

sklonku letošního roku mimo-
řádný příspěvek 3 tisíce korun. 

„Příspěvek bude poskytnut z pro-
středků městské části formou daru. 
Podmínkou pro jeho čerpání je, 
že potřebný senior pobírající dáv-
ky v hmotné nouzi nesmí být veden 

jako dlužník nájemného v bytech 
městské části,“ uvedl předseda 
Komise sociální a zdravotní 
a místostarosta Josef Heller.

Mimořádný dar seniorům, 
kteří pobírají příspěvek na ži-
vobytí, má obdarovaným po-

moci finančně překlenout závěr 
roku.

„Vánoce a Nový rok jsou obdo-
bím, kdy se občanům kumulují vá-
noční náklady s finančními nároky 
vyplývajícími z ročních vyúčtová-
ní různých služeb a právě u soci-

álně slabých může tento finanční 
nápor způsobit problémy. Mimo-
řádný příspěvek by jim měl pomoci 
toto období překlenout,“ dodal zá-
stupce starosty pro sociální ob-
last Jiří Matušek. �

-jas-

Předvánoční dar potřebným seniorům

Již tři roky usilu-
je městská část 
Praha 3 o zlep-
šení bezpečnosti 
na přechodech 
na Vinohradské uli-
ci, která spadá do 
kompetence hlav-
ního města Prahy. 
Dopravní studie, 
kterou nechala vy-
pracovat žižkov-
ská radnice v roce 
2009, vyhodnotila 
dva nesignalizova-
né přechody přes 
tuto komunikaci 
jako nebezpečné, 
čtyři jako nedosta-
tečné a tři jako 
vpřijatelné.

Malý parčík v Kou-
řimské ulici měl 
zcela zmizet z ma-
py Prahy 3. Majitel 
tento malý kousek 
zeleně v husté vino-
hradské zástavbě 
v roce 2007 prodal 
jako stavební parcelu 
developerovi, který 
zde chtěl přes protes-
ty místních obyvatel 
postavit pětipodlaž-
ní dům. Proti tomu 
se však razantně 
postavila žižkovská 
radnice a park za-
chránila. Nyní by se 
zanedbané místo mě-
lo změnit v upravený 
moderní parčík.

Na pozemku, který měl být dle 
záměru původního vlastníka za-
stavěn, zůstal z minulosti par-
čík ve značně zanedbaném stavu.  
Zeleň je zde tvořena trávníkem 
a dřevinami velmi nízké sadov-
nické hodnoty. K neutěšenému 
vzhledu přispívá i nekázeň někte-
rých pejskařů.

Z iniciativy Nadačního fondu 
Karla Hartiga byla ve spolupráci 
s městskou částí Praha 3 vypra-
cována studie obnovy tohoto ve-
řejného prostranství.

„Nový park je koncipován jako 
uzavřená, až tajemná, romantic-
ká zahrádka, poskytující klid a azyl 
uprostřed města, zároveň ale nabí-
zející i atraktivní pohled kolemjdou-
cím i obyvatelům sousedních byto-
vých domů,“ tvrdí autor studie 
ing. arch. Ivan Plicka.

Při severní hranici parku probí-
há chodník, navazující na chod-
níky při jižním okraji vozovky 
Kouřimské ulice; tento chod-
ník je navržen v tradiční dlažbě 
– pražské mozaice. Vlastní park 
je obehnán jeden metr vysokým 
plotem, který vymezuje střída-
vě bloky živého stříhaného plotu 

a niky, ve kterých budou umís-
těny lavičky; treláž za lavičkami 
má být popnuta růžemi. Výška 
plotu je zvolena tak, aby byl za-
jištěn dostatečný pocit soukromí 
pro návštěvníky parku, zároveň 
je však umožněna sociální kont-
rola dění v parku. Zpevněné plo-
chy navrhl architekt uvnitř parku 
jako mlatové; prostoru dominuje 
plocha perenového záhonu, v je-
hož jihovýchodním rohu je navr-
ženo umístění sochy – pomníku 
Františka Halase. 

„Studie definuje tuto bývalou par-
celu jako nové náměstíčko, nabízí se 
proto myšlenka, že by nově mohlo 
nést jméno tohoto významného čes-
kého básníka, který zde v nedalekém 
domě žil,“ uvedl zástupce starosty 
Pavel Sladkovský.

Do parku se vchází ze severní 
strany dvěma vstupy, z nichž ten 
severozápadní je bezbariérový (se-
verovýchodní vstup reaguje na 
klesající okolní terén dvěma vlože-
nými stupni); celá plocha parku je 
vyrovnána na niveletu při severo-

východním rohu parku. V mlato-
vé ploše při severozápadním vstu-
pu navrhuje studie zřídit pítko.

Celá parková plocha bude 
podle studie ve svých rozích sta-
bilizována vhodnými, dekorativ-
ními kultivary stromů katalpy 
obecné a vnější svažité pásy při-
léhající k obchozímu chodníku 
porostem pámelníku Chenaul-
tova. Centrální část parkové plo-
chy bude tvořit v průběhu celého 
roku velmi dekorativní perenový 
záhon se škálou vhodných dru-
hů trvalek a okrasných trav. 

„Žižkovská radnice již tradičně 
plánuje řadu investic i služeb na zá-
kladě anket a průzkumů mezi ve-
řejností. Proto i k tomuto návrhu 
mohou občané posílat své podně-
ty, určitě je přivítáme. Vždyť i tento 
malý parčík jsme zachraňovali prá-
vě především pro okolní obyvatele,“ 
uvedl Pavel Sladkovský.

Podněty je možné zasílat do 
konce ledna 2012 vedoucí od-
dělení správy zeleně ÚMČ Pra-
ha 3 Janě Caldrové na adresu Li-
panská 11, Praha 3 nebo e-mail 
janac@praha3.cz. �

-jas-

Parčík, který zachránila radnice, projde obnovou

Křižovatka na Floře by měla projít změnou. Opatření, která zvýší především bezpečnost chodců zde iniciovala žižkovská radnice

RN_12_01_05.indd   1RN_12_01_05.indd   1 21.12.2011   18:24:3221.12.2011   18:24:32



radniradniččníní  novinynoviny  ��  | | ��������      křížovkakřížovka www.prahawww.praha�.cz.cz6

PROČ

POBÍDKA

OPAK
SKALÁRU

JMÉNO
REŽISÉRA
SCHORMA

USUŠENÁ
TRÁVA

SLONÍ
ZUBY

REALITNÍ
KANCELÁŘ
(zkratka)

ELIXÍR

ČESKÝ
ZPĚVÁK
(Michael)

STARO-
ZÁKONNÍ
PATRIAR-
CHA

ZNAČKA
GIGA-
HERTZU

SPZ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

ŠKRTIT

ŘECKÝ
A ŘÍMSKÝ
STAROVĚK

ŘECKÁ
SLOUPOVÁ
SÍŇ

PTAČÍ
CITOSLOVCE

OPICE
(knižně)

KNĚŽÍ VY-
KONÁVAJÍCÍ
OBŘADY
KŘTU

VELKÉ
DOPRAVNÍ
LETADLO

TÁBOR
(slangově)

ZKRATKA
ORGANIZA-
CE ZAHRA-
NIČNÍHO
OBCHODU

STŘEDNÍ
EVROPA
(zkratka)

OJETÝ
AUTOMOBIL

TULENÍ
KOŽEŠINA

DOCELA
(řidčeji)

OTROKYNĚ

POSTAVA

VOLEBNÍ
SCHRÁNKA

KANÁL

NEUSPOŘÁ-
DANÁ ZMĚŤ

CHUTNÁ
RYBA

3. DÍL
TAJENKY

KOVANÉ
HOLE

SLEZSKÉ
MĚSTO

NAJEDNOU
(nářečně)

KIBIC

POROBENÝ
ČLOVĚK

KLIKATÝ

ŠPANĚLSKY
„HLT	

SLOVENSKY
„ÚLOMEK	

NÁZEV
PÍSMENE

ÚKOL

2. DÍL
TAJENKY

PRKENNÝ
STROP (nář.)

IZOTOP
RADONU
MALÉ

OTEVŘENÉ
OHNIŠTĚ

MENŠÍ SÁL

ZŘÍCENINA

MORAVSKÁ
ŘEKA

MUŽSKÉ
JMÉNO

BLEKOTÁNÍ

ÚSTŘEDNÍ
TĚLOVÝCH.
SVAZ (zkr.)

OPAK
ZÁVĚRU

ZNAČKA
SKÚTRŮ

KŘÍDLO
BUDOVY

DOMÁCKY
RATIBOR

NĚMKA

ZHOTOVENÉ
TESÁNÍM

ZNAČKA
VOZŮ F1

VNIKAT
VZDUCHEM

CITOSLOVCE
ROZSVÍCENÍ

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
LYRA

AUTOR
FILMŮ

O KRTKOVI
DOMÁCKY
MONIKA

ÚZEMÍ VE
VÝCHODNÍ
ASII

RÁDIOVÁ
VYSÍLÁNÍ

ROSTLINA

DRUH
PÍSMA

HYDROXID
HLINITÝ

LOŇSKÉHO
ROKU

OLYMPIJSKÝ
REKORD
(zkratka)

MUŽSKÉ
JMÉNO

PLOD KAŠ-
TANOVNÍKU

MUŽSKÉ
JMÉNO

TVRDIT
(ocel)

DĚLATI

LISTY PE-
PŘOVNÍKU

ČESKÝ
HEREC

STARO-
GERMÁN

MÍSTO
PRO TAJNÉ
MILOSTNÉ
SCHŮZKY

ROSTLINY
POVIJNICE

KEFÍR

4. DÍL
TAJENKY

MUŽ
CHYTAJÍCÍ
RAKY

MODRÝ
AROMA-
TICKÝ

UHLOVODÍK

NEJSILNĚJ-
ŠÍ PRST

VODNÍ
ŠELMA

PRAŠIVKA

ROZ-
BOLAVĚLÝ

KUTÁLET

POHODLNÝ
AUTOBUS

UBRÁNIT SE

CÍP KVĚTNÍ-
HO KALICHU

PLOŠKA
VÝBRUSU
DRAHOKAMU

UZENINA

ŘADA
VOZIDEL

DOMÁCKY
ŽANETA

KUCHYŇSKÉ
NÁDOBKY

RÝPAT
(expresivně)

ROSTLINA
KRVAVEC

SPZ
NÁCHODA

MUSLIMSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

DOBŘE
(z latiny)

ČÁST
ODĚVU

RŮŽICE

UKRUTNÍ
VLÁDCI

KONTROLA

ZDRAVIT
RUKOU

TÉR

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

ANGLICKY
„HNĚDOUŠ	

PLATÝS

ŽOK
NA CHMEL

OBROVSKÉ

DÍTKA
(knižně)

DELONOVO
JMÉNO

PTÁK
MOMOT

ODBORNÉ
ZJIŠTĚNÍ

ITALSKÁ
ŠLECHTIČNA

ŘÍDICÍ TYČ
VOZU

VOLÁNÍ
NA SLEPICE

HLEĎ
(obecně)

KUSY
HORNINY

VYBÍRATI

SLOVENSKY
„VRÁSKA	

CHEMICKÝ
PRVEK

DĚLIT
OHÝBÁNÍM

BRATROVA
DCERA

POHLAVEK

JAPONSKÁ
SEBE-
VRAŽDA
POTÁPĚCÍ
ZVONY

VÝPRAVNÁ
BÁSEŇ

ZABUBLÁNÍ
(básnicky)

VEDRA

FLAŠKA

KLOUBY
DOLNÍCH
KONČETIN

TALISMAN

HROMADNÁ

BLŮZA

STARÝ
AUTOMOBIL

SPODKY
DVEŘÍ

STOČITI

VÝROBCE
KOŘALKY

PŘÍBUZNÁ
(familiárně)

V KAPKÁCH
STÉCT

NAHÁČ

ZÁMOŘSKÝ
STÁT

DRUH
KUKAČKY

ŘEČNÍK

HEBKÁ
LÁTKA

STEJNÝ
POČET

SPZ
MOSTU

NEBOŤ
(nářečně)

ÚSTNÍ
HLÁSKA

INDICKÁ
PALMA

ŘÍMSKÝ
STÁTNÍK

HEMOGRAM

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ

JEMNÝ
NÁDECH

VYTVOŘENÉ
KOVÁNÍM

JMÉNO
LENNONA

DRUH
ANTILOPY

NEDOSTA-
TEK SVĚTLA

DÍTĚ TRHA-
JÍCÍ ŠATY

JMÉNO
CLINTONA

HÁDANKY

KARETNÍ
HRA

KOMÁŘÍ
ZVUK (řídce)

MALÁ JANA

STOVKA

SOUVISLÁ
MASA
KAMENE

BELGICKÉ
LÁZNĚ

BOROVODÍK

MOJE

PYŠNÍ
PTÁCI

CELNÍ KÓD
OMÁNU

ZNAČKA
OBUVI

SUMERSKÉ
MĚSTO

ODBORNÉ
ČLÁNKY

ZN. ELEK-
TRONVOLTU

VÁPENNÝ
DINAS

1. DÍL
TAJENKY

OHŘÁT

POMŮCKA: AARON,
ALUTAN, AZULEN,
BATATY, BZI, DUN,
FORET, HALIBUT,

KAAMA, KALETA, KOKIL,
KRKVA, LYR, MANET,
MARON, PILAN, SILIKA,
SÍLSKIN, SPA, STOA,
TIMES, TORON, TRAGO

ŘECKÉ
PÍSMENO

ORGANICKÁ
DUSÍKATÁ
SLOUČE-
NINA

JEDNO
ZE JMEN
PRESLEYHO

PROTIVNICE

FERDINAND

PEROUTKA
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Vyluštění tajenky zasílejte do 15. ledna na adresu redakce Lipanská 7, Praha 3, nebo e-mailem na: rn@praha3.cz (s předmětem KŘÍŽOVKA). Ze správných odpovědí vylosujeme 
tři výherce knižních cen. Správné znění tajenky z Radničních novin č. 12/2011: Vánoce nejsou nějaké datum v kalendáři, jedná se o stav mysli. Ze 46 správných odpovědí byli vylo-
sováni: D. Venclová, L. Ivanovová a J. Havel. Gratulujeme.
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Praha 3 zvolila první dobrovolníky roku
Žižkovský Vincek – 
ocenění pro nejlepší 
dobrovolníky z Pra-
hy 3 byla předána 
13. prosince na spo-
lečenském večeru 
v Atriu.
Radnice Prahy 3 se rozhodla oce-
nit nejlepší dobrovolníky, a tak 
na sklonku Evropského roku 
dobrovolnictví podalo šestnáct 
neziskových organizací své no-
minace na ocenění. Porota v če-
le s místostarostou Jiřím Matuš-
kem vybrala 26 mužů a žen, kteří 
bez nároku na honorář pracu-
jí a pomáhají v nejrůznějších ne-
ziskových organizacích Prahy 3, 
a pozvalo je na společenský ve-
čer spojený s premiérovým udě-
lením cen pro dobrovolníky. 

Cena byla nazvána po patrono-
vi dobrovolníků svatém Vincen-
tovi – po žižkovsku tedy Vincek 
– a podobu dostala v chráněné 
dílně A Mano díky šikovným ru-
kám Magdalény Bolenové. 

Společenský večer v Atriu za-
hájil Jiří Matušek, tuto význam-
nou událost si nenechala ujít ani 
starostka městské části Praha 3 

Vladislava Hujová se svým zá-
stupcem Pavlem Sladkovským. 
Milým intermezzem mezi pře-
dáváním diplomů bylo vystou-
pení dětského sboru Zvoneček 
a především nestárnoucího Pav-
la Bobka. 

Na pódium postupně přichá-
zeli zástupci různých nezisko-
vek – od obětavé dlouholeté 

organizátorky svazu diabetiků 
Zdeň ky Bartyzalové, po mladé 
studenty práv, kteří ve svém vol-
ném čase pracují v občanské po-
radně. Další mladí lidé pracu-
jí v mateřských centrech, centru 
pro integraci cizinců, neoceni-
telná je rovněž úloha nízkopra-
hových center. Nechyběli ani 
aktivní senioři či lidé zastupu-

jící organizace občanů se zdra-
votním hendikepem.

Místostarosta Matušek ve své 
řeči připomenul slova Johan-
na Wolfanga Goetha: Člověk je 
bohatý tím, co učinil pro dru-
hé. „A já jsem dnes ve společnosti 
velmi bohatých lidí,“ uzavřel Jiří 
Matušek. �

-pú-

Cenu Dobrovolník roku získali
� Jana Hanušová (Společnost pro pomoc mentálně postiženým, o.s.) 
� Mgr. Dana Vepřková (Cerebrum – sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin) 
� František Prášek (Základní organizace Svazu důchodců pro Prahu 3) 
� Lenka Bílková a Alžběta Medková (Centrum pro integraci cizinců, o. s.) 
� Pavel Coufal (Junák – svaz skautů a skautek ČR, 4. Přístav Jana Nerudy) 
� Tomáš Kubíček, PhDr. Milan Kinkor a Natálie Suttá (Remedium Praha, o. s. ) 
�  Jana Růžičková, Leona Poletínová, DiS. a Petra a David Kupkovi 

(Nová Trojka – rodinné a kulturní centum) 
� Magda Chlápková, Šárka Štupáková a Cyril Vojtěšek (Husitské centrum o. p. s.) 

� Zuzana Klinková (Rodinné centrum Paleček a Palečkova Předškolka) 
� Zdeňka Bartyzalová (Svaz diabetiků ČR) 
� Jaromír Šíd (Motocyklová asociace ČR) 
� Renée McLean a Věra Boháčová (Centrum dětí a mládeže Teen Challenge) 
� Kateřina Hilbertová (Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa) 
� Emil Červený (Sdružení Zvoneček – Praha) 
� Klára Taxová a Eva Fortinová (Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita) 
�  Hana Jírovcová a Olga Růžičková (Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým 

onemocněním prsu, o. s.)

Dárky pro domov v Mačkově 
S vánoční nadílkou od žižkovské radnice a Nadačního 
fondu pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Ev-
ropské unii se vydali v pátek 16. prosince zástupce sta-
rosty Pavel Sladkovský s radní Barborou Hanychovou 
do jihočeského Domova Petra Mačkov, který poskytuje 
komplexní péči osobám s těžkým kombinovaným posti-
žením. Klientům přivezli plyšové hračky, výtvarné potře-
by a další dárky. Děti a další pacienti jim na oplátku za-
zpívali několik krásných koled a předali ručně vyrobené 
hrnky z vlastní dílny. Městská část tak navázala na dřívěj-
ší spolupráci s tímto sociálním zařízením, kdy v listopadu 
ve své galerii na žižkovské radnici vystavovala rukodělné 
práce, které klienti z Mačkova vyráběli v rámci sociálně 
terapeutických aktivit. �

Foto: J. Dostál

Foto: J. DostálFoto: J. Dostál

Při slavnostním večeru pro dobrovolníky z Prahy 3 vystoupil dětský sbor Zvoneček Zazpíval i Pavel Bobek s doprovodnou kapelou
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Vánočnímu koncertu aplaudoval zaplněný kostel

Starostka městské části Praha 3 
Vladislava Hujová, která nad kon-
certem pro občany Prahy 3 převza-
la záštitu, přivítala zcela zaplně-
ný kostel. Návštěvníky pozdravil 
i farář Zdenek Wasserbauer, kte-
rý v krátkém projevu promluvil 
mimo jiné i o původním významu 
Vánoc.  

Sukův komorní orchestr za-
hájil skladbou Concerto Grosso 
od italského skladatele Arcange-
la Correlliho, při provedení Mo-
zartových a Bachových skladeb 
se představil také Pražský kated-

rální sbor pod vedením Josefa 
Kšici.

Bez ohledu na velmi chladné 
klima, které v kostele panovalo, 
odměnilo několik stovek poslu-
chačů účinkující dlouhotrvajícím 

nadšeným potleskem. „Doufám, 
že se z vánočního koncertu pro obča-
ny Prahy 3 stane tradice a my se zde 
sejdeme zase příští rok,“ dodala sta-
rostka Vladislava Hujová. �

-pú-

Stovky zájemců si nenechalo ujít ve středu 
14. prosince slavnostní vánoční koncert, 
který pro ně připravila ve spolupráci se 
Sukovým komorním orchestrem žižkov-
ská radnice. V nádherných kulisách kos-
tela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad slavný orchestr spo-
lu s Pražským katedrálním sborem před-
nesl skladby A. Correlliho, W. A. Mozarta 
a J. S. Bacha.

V sobotu 3. prosince vysílal Český rozhlas 1 – Radiožur-
nál živě z náměstí Jiřího z Poděbrad. Přímo na náměstí 
bylo umístěno mobilní vysílací studio, kde poskytli rozhla-
sovým redaktorům rozhovory mj. trhmistr Jiří Sedláček 
nebo Zuzana Stirská z Fine Gospel Time.

Mikulášů bylo letos všude plno, ale ten zaručeně pravý 
přišel 5. prosince už ve tři odpoledne s čertíkem Ferdou 
na Jiřák. Hodným dětem rozdal dárečky, ale na ty zlobivé 
se dostalo také. Z příchozích byla také vybrána nejpove-
denější maska čerta a anděla.

Návštěvníky vánočních farmářských trhů mohla první prosin-
cový víkend zarazit povědomá tvář ve stánku se zeleninou. 
TV Barrandov zde s falešným zelinářem Janem Přeučilem na-
táčela silvestrovské vydání pořadu Prominenti. Skrytá kamera 
zachytila řadu nečekaných reakcí překvapených kupujících.

Návštěvníci mohli na vánočních trzích nákupem ve stán-
cích chráněné dílny Prosaz, sdružení Nepálčata a Cesta 
domů přispět na dobrou věc. Zakoupením dárků  pomoh-
li občanům se zdravotním hendikem, nepálským dětem 
i hospicu.  

K vánoční atmosféře již neodmyslitelně patří Vánoční 
koncert na schodech kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. 
V poslední adventní neděli tak náměstím zněly koledy 
a vánoční zpěvy v podání souboru Ecce musica.

Poslechem a zpěvem vánočních koled se sborem Fine 
Gospel Time se mohli návštěvníci předvánočních trhů 
odreagovat od nakupování dárků první adventní sobotu. 
Vedoucí souboru Zuzana Stirská přímo na místě lákala 
publikum dokonce i ke vstupu do sboru.
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Memoriál, který nese jméno 
slavného československého bo-
xera a olympijského vítěze z ro-
ku 1948 v Londýně Julia Tormy, 
každoročně pořádá za podpory 
městské části Praha 3 Česká bo-
xerská asociace ve spolupráci 
s Nadačním fondem pro podpo-
ru a rozvoj občanské společnos-
ti v Evropské unii.

V hlavní kategorii turnaje, 
velterové váze do 69 kg, ve kte-
ré ve své době zazářil právě zla-

tý olympijský vítěz Julius Tor-
ma, zvítězil polský reprezentant 
Adam Pawlowski, který ve finá-
le porazil na body 20:16 české-
ho borce Patrika Baloga. Cenu 
Klubu olympioniků vítězi vel-
terové kategorie předala olym-
pijská vítězka Dana Zátopková 
společně s dalším olympioni-
kem Karlem Engelem.

Nedělní finálové souboje vyvr-
cholily zápasem v super těžké vá-
ze nad 91 kilogramů, v němž se 

střetl maďarský reprezentant Be-
la Szajko s Davidem Ohrádkou 
z České republiky. Český borec 
nakonec zvítězil na body 22:13.

Ceny vítězům v jednotlivých 
váhových kategoriích předáva-
li prezident turnaje a zastupitel 
Pavel Hurda, zástupce starosty 
Prahy 3 Pavel Sladkovský, radní 
Barbora Hanychová, ale i herec 
Petr Nárožný nebo bývalý boxer 
Rostislav Osička. �

-mot-

Hotel Olšanka na tři dny opět ožil boxem

Ceny předávali olympionici Karel Engel a Dana Zátopková...

Od pátku 25. až do 
neděle 27. listopadu 
patřil hotel Olšan-
ka boxerskému 
Memoriálu Julia 
Tormy. Tradiční 
mezinárodní turnaj 
juniorů se konal již 
podvacáté. 

...boxer Rostislav Osička, herec Petr Nárožný... ...i místostarosta Prahy 3 Pavel Sladkovský a zastupitel Pavel Hurda

Účastníky i návštěvníky přivítal prezident turnaje a zastupitel Pavel Hurda
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Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

  8. ne 15.00 Nedělní herna
11. st 16.30 Pilotní beseda k po-

radenství v oblasti poruch 
chování a učení pro děti 
od několika měsíců do 
puberty s etopedkou 
J. Češkovou

15. ne 15.00 Nedělní herna 
20. pá 16.00 Zimní slavnost (vý-

roba krmítek, dílničky, hry 
se zimní tématikou a diva-
délko pro zahřátí)

22. ne 15.00 Nedělní herna se 
čtením herečky Zdeňky 
Žádníkové z její knihy 
Ve znamení motýla 

29. ne 15.00 Nedělní herna 
31. út 10.00 Sociálně právní 

ochrana dětí – beseda 
o možnostech podpory 
a pomoci při tíživých ro-
dinných situacích (rozvod, 
svěření do péče rodičů, 
úprava vztahu k prarodi-
čům apod.)

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.
6., 13. a 27. pá 9.30 Kojení, péče 
o miminko, nošení v šátku – po-
radna M. Pithartové 
16. po 9.30 Osobnostní rozvoj 

– poradna J. Ježkové
20. pá 9.30 Psychomotorický vý-

voj - poradna L. Plhákové
24. út 10.00 Rodina a právo 
– poradna V. Janečka

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

www.rcpalecek.cz

Lednové kurzy v RC Paleček 
pro děti a rodiče, do kterých je 
možné se registrovat:
Palečci (1 – 2 roky, po 9.00)
Indiáni (2 – 4 roky, po 10.00)
Jóga s prvky power jógy 

(dospělí, po 11.00)
Andělíčci (0 – 1 rok, 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 Markétou 
(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 – 1,5 roku, st 9.00)
Miminka (2 – 8 měsíců, st 10.00) 
Hrátky s bubnem 

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

(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)
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:
  8. ne rekvalifikační kurz Lektor 

– kurzy pro rodiny s dětmi 
v mateřských centrech 

11., 18., 25. st Pentagram rodiny 
– seminář o výchově 

14., 21. so seminář Jak na web 
23. po Respektovat a být 

respektován – kurzy 
o výchově dětí 

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

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

21. so 14.00 Letem světem  – so-
botní tematické odpoled-
ne v Ulitě 

27. pá 16.15 Šperky z ovčího 
rouna  – dílna pro děti 
od 10 let, mládež a dos-
pělé, nutné se předem 
přihlásit

Nabídka na jarní prázdniny
4.–11. 2. a 11.–18. 2. Jarní ly-

žařský tábor  pro děti od 
7 do 16 let na Medvědí 
boudě ve Špindlerově 
Mlýně, lyžování a snow-
boarding (cena 3500 Kč) 

4.–11. 2. Lyžák – teens  – kurz 
lyžování a snowboar-
dingu pro mládež od 
13  do 18 let zpestřený 
o snowkiting a snowtu-
bing (cena 3500 Kč)

6.–10. 2. Žižkov všemi smys-
ly  – celodenní program 
s obědem pro děti od 
6 do 12 let, které zůstávají 
o prázdninách v Praze

3. 2. Růžový den  – dámská jízda 
pro dívky od 6 do 12 let, 
tanec, zpěv, výroba šper-
ků – jedinou podmínkou je 
mít něco růžového (cena 
190 Kč/den vč. oběda)

Mateřský klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy.
Z nabídky z programu:
19. čt 9.00 Otisky do hlíny  – díl-

na pro rodiče s dětmi do 
6 let, rezervace nutná

čt 9.00 Barevná hodina – výtvar-
ka s dětmi od 2 let za do-
provodu rodičů (5. 1. Sně-
hulák, 12. 1. Zimní skřítek, 
26.1. Lední medvědi)

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-
dicemi – blok her, tvoření, 
písniček a říkadel (6. 1. 
Nový rok a tři králové, 
13. 1. Zimní radovánky, 
20. 1. Les pod bílou peři-
nou, 27. 1. Lednová zima 
i na peci je znát)

Soboty v domě dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita na příští rok připravuje 
pro děti od 6 do 12 let cyklus akcí na různá témata. Každý 
měsíc mimo letních prázdnin a prosince na ně bude čekat 
jedno sobotní odpoledne nabité hrami, soutěžemi a dal-
šími aktivitami. Hned 21. ledna mohou nasednout na le-
tecký expres, kterým obletí celý svět. Vyzkouší si řecký ta-
nec, africkou píseň, vyrobí čínský klobouk či mexické pon-
čo nebo zkusí vyhrát polární závody na saních. Každý ces-
tovatel si však bude muset zařídit vlastní pas a potřebná 
víza. Na závěr každý zúčastněný dostane malý dárek. 

Další sobotní odpoledne jsou plánována na 25. úno-
ra – Stroj času, 24. března – Zachraň se, kdo můžeš 
a 21. dubna – Za tajemstvím Prahy. Připravují se další té-
mata jako Show za jeden den, Středověk, Hvězdná brána, 
Na skok do přírody nebo Kdo neskáče není Čech. Akce 
budou probíhat vždy od 14.00 do 18.00 hodin v Ulitě a je 
nutné se předem přihlásit, počet míst je omezen. �

Kurz Základní znalosti Montessori pedagogiky

S galaxií proti proudu času
147. PS Galaxie zve všechny zvídavé holky a kluky o ví-
kendu 20. –  22.  ledna na výlet časoprostorem. Vydáme 
se společně do Ameriky 18. století, abychom na vlast-
ní kůži prožili napínavé chvíle při zrodu Spojených států 
amerických. V plánu máme také spoustu her, plno zába-
vy a výlety do přírody. Více na www.147.cz �

Dětské studio Ulitka Na Balkáně
V důsledku převisu poptávky po místech v předškolních za-
řízeních vzniká pro děti ve věku 2–6 let Dětské studio Ulit-
ka jako alternativa k státním mateřským školám. „Zájem-
cům nabízíme nejen kvalitní výchovně-vzdělávací program, 
ale hlavně komfortní celodenní péči o dítě, malý kolektiv dě-
tí, příjemné prostředí obklopené přírodou, laskavý individu-
ální přístup kvalifikovaných lektorů s pedagogickým vzdělá-
ním. Nabízíme i zajímavou zájmovou činnost v návaznosti na 
programy DDM Ulita, které budou moci využívat rodiče i děti 
všech věkových kategorií. Součástí bude i nabídka zdravého 
stravování,“ říká vedoucí DS Ulitka Markéta Müllerová. Sou-
části služeb bude i nadále Rodinný klub Ulitka, jehož poslá-
ním je vzdělávání a aktivní trávení volného času těhotných 
žen, rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. „Naším 
přáním je, aby děti v DS Ulitka zůstaly radostné, otevřené 
k přijímání nových informací a chodily si k nám hrát, pozná-
vat nové věci, kamarády a rozvíjet své dovednosti.“ �

Plavecké kurzy na Pražačce
Stále je možné se přihlašovat do následujících kurzů: 
Plavecký kurz pro děti od 7 let (út, čt 18.15 – 19.00) 
Potápění pro děti od 8 let (út, čt 17.30 – 18.15) 
Plavecká přípravka pro děti od 5 let (út, čt 17.30 –18.15). 
Pomůcky a výstroj je dětem zapůjčena. Více na tel.: 
603 509 293, 607 537 882, www.prazacka.cz nebo 
na e-mailu: info@prazacka.cz �

Rodinné centrum Andílek ve spolupráci s Rodinným cen-
trem Paleček přichystalo na únor 2012 několikadenní 
kurz Základní znalosti Montessori pedagogiky. 

Smyslem kurzu je poskytnout absolventům základní 
znalosti z Montessori pedagogiky, seznámit je s osobnos-
tí zakladatelky Marie Montessori, poskytnout základní in-
formace o oblasti praktického života i smyslové výchovy 

a také o principech a pravidlech Montessori pedagogiky 
v předmětech a kurzech s jiným než Montessori zaměře-
ním a v domácím prostředí. Kurz se bude konat 3x dva ví-
kendy od 11. do 26. února. Absolventi kurzu obdrží certi-
fikát o absolvování MŠMT akreditovaného semináře. Více 
na e-mailu miroslava.vlckova@rcandilek.cz nebo na tel. 
603 434 978. �
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Přípravná třída v Perunově ulici bude i příští rok

Koncem listopadu 
začal třetí ročník 
soutěže s názvem 
Amos Tour o nejvše-
strannější základní 
školu v Praze 1, 2 
a 3. Soutěžit se bu-
de ve sportovních 
a dovednostních 
disciplínách. 

V základní části bude soutě-
žit opět několik tisíc žáků ze 
základních škol, které budou 
nominovat do druhé části osm-
náctičlenná družstva složená 
ze dvojročníků (3. a 4. třídy, 
5. a 6. třídy a 7. a 8. třídy). Jed-
notlivé disciplíny základní části 
budou koncipovány tak, aby je 
mohly provést všechny věko-
vé skupiny. Nejlepší družstva 
se na jaře příštího roku utka-
jí v druhé části na meziškolní 
úrovni v rámci základních škol 
zřízených městskou částí, kdy 

v městské části Praha 3 proběh-
ne utkání všech družstev proti 
všem v jedné skupině. Soutěž 
motivuje školy, jejich žáky a ve-
dení ke sportovním aktivitám 
a k podpoře týmového ducha 
v rámci ročníků, resp. školy.

V loňském ročníku Amos Tour 
získala Základní škola Jeseniova 
bronzovou příčku. Patronem by-
la legendární olympionička Da-
na Zátopková. Kdo jím bude le-
tos, organizátoři zatím tají, ale 
slibují velké překvapení. �

-jas-

Populární soutěž základních škol Amos Tour potřetí

Škola nanečisto na ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic Velká školní ochutnávka 
vánočního cukroví 
Vánočně prostřeno bylo v úterý 13. prosince 
na základní škole na náměstí Jiřího z Lob-
kovic. Po úspěšných „Jablečných hodech“ 
tu děti ze školní družiny za pomoci vycho-
vatelek tentokrát připravily „Vánoční hodo-
vání“. Školní jídelnou a přilehlými chodbami 
se nesla vůně vanilkových rohlíčků a dalšího 
vánočního cukroví, která návštěvníky pře-
vážně z řad rodičů a prarodičů žáků školy 
sváděla k ochutnávání a navodila nefalšova-
nou vánoční atmosféru. �

Nadílka v Palečku
Pro děti ze sociálně slabých rodin uspořádalo Rodin-
né centrum Paleček 12. prosince mikuláškou nadíl-
ku. Dvacítka dětí si užila pohádky, dobroty a hlavně 
dárky, které na ně čekaly pod stromečkem. „Jsme 
nadšené z reakcí dětí i jejich doprovodu a doufáme, 
že naši nabídku na bezplatné návštěvy kroužků vyu-
žijí,“ uvedla ředitelka RC Paleček Jana Lišková. 

Pozdravit děti přišel do Palečka i místostarosta Ji-
ří Matušek spolu s vedoucí oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí Martinou Minhovou, která spolu s ku-
rátorkami zvala děti na nadílku. „Jsou zde děti, které 
mají třeba i čtyři sourozence a jejich rodiče ztratili prá-
ci, přišli o bydlení, a tak jsou vděčné i za malé dáreč-
ky,“ vysvětlila. „Jsem rád, že vznikla nová tradice, 
a budu se snažit, aby tyto děti mohly navštěvovat ma-
teřská centra zdarma a také abychom se zde příští rok 
na nadílce zase setkali,“ dodal Jiří Matušek. �

Vánoční charitativní výstava v ZŠ Jiřího 
z Poděbrad pomáhá již šestým rokem 
Každoroční charitativní výstava byla slavnostně zahájena 6. prosince 
s prvním ranním zvoněním. Ve školní jídelně se shromáždili učitelé děti, 
i rodiče a přišla i starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. „Minulý rok jsem 
zde pořídila mnoho nádherných dárků a všem, kterým jsem je pak daro-
vala, se moc líbily a udělaly jim velkou radost,“ prozradila.

U prodejních stánků bylo možné zakoupit adventní věnce, svícny, vá-
noční ozdoby a přání, výrobky z keramiky, šperky i vánoční cukroví a další 
dobroty, a tím přispět na dobrou věc. Výtěžek z výstavy je určen na adop-
ci chlapce ze Zambie, na pomoc dětské hematologii a onkologii nemocni-
ce Motol, ale také pro pražskou ZOO. Žáci také mohli přinášet pod rozsví-
cený školní stromek vánoční dárky, které potěšily děti z Dětského domova 
Hillary Clinton. �

Mikuláš v Nové Trojce
Maminky z Rodinného a kulturního centra Nová 
Trojka se rozhodly, že by chtěly potěšit i děti, na 
které by Mikuláš možná letos zapomněl. A tak ve 
spolupráci s Odborem sociálních věcí ÚMČ Pra-
ha 3 pozvaly v sobotu 3. prosince děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí.

Kromě mikulášské nadílky byl připraven i zábav-
ný program. Děti se vydaly na prohlídku pekla i ne-
be a dozvěděly se, co se učí čerti a co andělé. 
Plnily různé zábavné úkoly, pomáhaly čertům i an-
dělům a vyrobily si andělský zvonek.

Mikuláše představoval nejoblíbenější dobrovolník 
děda Petr, v rolích andělů a čertů účinkovaly děti 
zaměstnanců Nové Trojky. „Nadílka i celý program 
se nám i dětem moc líbila, a tak jej chceme příš-
tí rok zopakovat,“ uvedla ředitelka  Nové Trojky Edi-
ta Janečková. �

V příštím školním roce bude opět otevřena přípravná třída v ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lob-
kovic na pracovišti Perunova 6. Škola přivítá všechny děti, které mají odklad školní 
docházky, potřebují individuální přípravu ke zvládnutí přechodu na základní školu, 
překonávají jazykovou bariéru nebo vyžadují speciální pedagogickou péči. Velkou výho-
dou je malý počet žáků ve třídě (maximálně 15) a návaznost předškolního a základního 
vzdělávání v jedné školní budově. Přípravná třída zde byla letos otevřena jako vůbec 
první v Praze 3 a potvrzuje se, že je pro děti velmi přínosná. Nabízí také logopedickou 
péči speciálního asistenta během dopolední výuky, aktivity rozvíjející hrubou i jemnou 
motoriku a grafomotoriku, cvičení pro prodlužování pozornosti, utváření základních 
matematických představ, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. Vzdělávání 
probíhá ve skupinách i individuálně. Pracuje se podle stimulačního programu Maxík 
za využití prvků školních vzdělávacích programů Začít spolu a Metody dobrého startu. 
Více informací u zápisu do první třídy 18. a 19. ledna nebo na tel. 272 734 869,
www.perunka.cz a www.lobkovicovo.cz. �

NADĚŽDA  HREBÍKOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic

Škola připravila pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče program „Už brzy budu školákem“. 
Nabízí možnost seznámit se se školním prostředím a vyzkoušet si, jak to ve škole chodí. 
Děti si pod vedením učitelek I. stupně např. zahrají hry, naučí se básničku, procvičí si ja-
zykové a matematické dovednosti, nakreslí obrázek nebo vyrobí drobný dárek. Také zde 
poznají své budoucí spolužáky. Rodiče mohou během programu pohovořit s vedením 
školy a učitelkami o všem, co je zajímá a mohou také sledovat své děti při „školní práci“. 

Program se bude poprvé konat 4. ledna od 16 hodin na obou pracovištích školy: „Ško-
la nanečisto“ na nám. Jiřího z Lobkovic 22, „Hrajeme si na školu“ na pracovišti Perunova 
6. Další setkání předškoláků s jejich budoucími třídními učitelkami je plánována na jaro. �

-jzl-

Lupáčovka bodovala ve vánoční literární soutěži
Sophia Stoltzová ze ZŠ Lupáčova se stala vítězkou vánoční literární soutěže v anglic-
kém jazyce na e-learningovém portálu www.yacapaca.com v konkurenci zemí celého 
světa. Na druhém místě se umístila Markéta Vendlová z téže školy. 

Unikátní systém tohoto portálu umožňuje využívání vzájemného hodnocení všech 
účastníků jako přímé součásti soutěže. Jejím cílem tedy nebyla jen vlastní esej, ale i ak-
tivní zapojení do celé komunity žáků poznámkami, hodnocením a doporučeními. Jde 
o zcela ojedinělý model, který umožňuje významně vyšší motivaci než jen klasické sou-
těže, a je zcela novým prostředkem k podpoře výuky. Škola portál využívá od září 2011, 
kdy jej právě pro jeho unikátnost ve srovnání s ostatními elektronickými nástroji přeloži-
la do češtiny. Více na www.lupacovka.cz � 

MILAN HAUSNER, ředitel ZŠ Lupáčova
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Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

12. 12. – 31. 1. Takový je můj svět 
2011 – výstava dětských 
prací z literární, výtvarné 
a fotografické soutěže 
základních škol

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

 1. ne 18.00 Půlnoc v Paříži
20.30 Alois Nebel

 2. po 18.00 Tintinova 
dobrodružství
20.30 Trafačka

 3. út 18.00 Osamělost 
prvočísel
20.30 Vendeta

 4. st 17.30 FilmŠejk – The Best 
of Aerokraťas
20.30 Lovci hlav

 5. čt 18.00 Dvojí život Veroniky 
(FK)
20.30 Le Havre

 6. pá 18.00 Moneyball
20.30 Alois Nebel
22.30  Osvícení

 7. so 17.30 Melancholia
20.30 Poupata
22.30 Psycho

 8. ne 18.00 Le Havre 
20.30 Milovaní

 9. po 18.00 Perfect Days 
– I ženy mají své dny
20.30 Nevěstinec

10. út  18.00 Lurdy
20.30 Filmjukebox: Gran 
Torino www.filmjukebox.cz

11. st 17.30 FilmŠejk – Tahle 
země není pro starý
20.30  Marketa Lazarová

12. čt 18.00  Lovci hlav
20.30 Půlnoc v Paříži

13. pá 18.00 Rumový deník
20.30 West Side Story (FK)

14. so 17.00 Kůže, kterou nosím
20.30 Alois Nebel
22.30 Poupata

15. ne 18.00  Le Havre
20.30  Sherlock Holmes: 
Hra stínů 

16. po 18.00 Trafačka
20.30 Strom života

17. út 18.00 Milovaní
20.30 Lovci hlav

18. st 20.20 PechaKucha Night 
Prague vol. 27

19. čt 18.00  Nevěstinec

20.30  Den Jana Palacha III.
20. pá 18.00 Love

20.30 Děti moje
22.30  Kůže, kterou nosím

21. so 18.45  MET: Live in HD 
– Kouzelný ostrov 

22. ne 17.00 West Side Story (FK)
20.00  Muži, kteří nenávidí 
ženy

23. po 18.00  Alois Nebel
20.30  Drive

24. út 18.00 Děti moje
20.30  Le Havre

25. st 17.30 FilmŠejk – Spalovač 
mrtvol
20.30 2v1: 2 studentské 
filmové premiéry 

26. čt 18.00 Bůh masakru
20.30 Aero naslepo 

27. pá 19.30 Live in HD:
Magdalena Kožená 
a Berlínská filharmonie

28. so 19.30 EXPRES NA ZÁPAD 
/ The Sunset Limited

29. ne 18.00 Soukromý vesmír
20.30 Děti moje

30. po 18.00 Půlnoc v Paříži
20.30 Muži, kteří nenávidí 
ženy

31. út 18.00 Nebezpečná metoda
20.30 Soukromý vesmír

Filmy pro seniory
  3. út 10.00 Poupata
10. út 10.00 Sherlock Holmes: 

Hra stínů 
17. út 10.00 West Side Story
24. út 10.00 Děti moje

Baby bio
 4. st 10.00 Generace Singles
11. st 10.00 Le Havre
18. st 10.00 Půlnoc v Paříži
25. st 10.00 Děti moje

Neděle pro rodiče s dětmi
 8. ne 15.00 Cirkusová zvířátka
15. ne 15.00 Divadlo Inkognito: 

Zaskočená kost
22. ne 15.00 Stopování zvířátek
29. ne 15.00 Šaty dělají člověka

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
2. 1. – 31. 1. Karpatský oblouk 

– fotografie Jan Šilpoch

 6. pá 18.00 Los reyes Magos, 
Atares, Mariachi, 
Los Chilakilerz a další

 7. so 19.30 FutureLine: Plum 
Dumplings, Born*

 9. po 19.30 FutureLine: Epy De 
Mye, Budulínek*

11. st 19.30 Z. Lapčíková Kvintet*
13. pá 19.30 FutureLine: 

My Dog´s bone, The 
Around Cube*

14. so 19.30 FurureFirstLine: 
Silent Avenger*

15. ne 20.00 Taking Off company: 
Oblíbenci  – dVA

17. út 19.30 Švihadlo 
+ Nina Alverdes

18. st 19.30 Ty Syčáci a Květy*
19. čt 16.00 Songfest.cz 2012 

– rok čínského draka – dVA
20. pá 19.30 Hip Hop 

Foundation 30: Pio Squad 
+ Gramo Rokkaz 

21. so 19.30 Bags + Colorbinds
22. ne 19.30 Divadlo Akropolis: 

Smrt v růžovém – dVA
23. po 19.30 Haight Ashbury
25. st 19.30 Luno + host
26. čt 19.30 Hurra Torpedo 
27. pá 19.30 Monogram a hosté*
30. po 20.00 Taking Off company: 

Oblíbenci – dVA 
31. út 19.30 EuroConnections: 

Floex + Musetta 

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

 5. čt 19.30 Tříkrálový varhanní 
koncert s překvapením, 
M.Novenko – varhany 
(D. Buxtehude, J. S. Bach, 
P. de Araújo)

7. so 15.00 M. Kapustová 
– mezzosoprán, B. Zajmi 
– violoncello, D. Wiesner – 
klavír (J. B. Foerster, J. Suk, 
A. Dvořák, B. Martinů)

10. út 19.30 Kvarteto Martinů 
aj. Bárta – violoncello 
(F. Schubert, S. I. Tanějev,
L. van Beethoven) 

17. út 19.30 O. Novotná 
– soprán, D. Drechslerová 
– mezzosoprán, 
Z. Ledvinová – klavírní 
doprovod (A. Vivaldi, 
B. Martinů, T. Karpíšek, 
A. Dvořák) 

18. st 19.30 Musica Gaudeans: 
Baroko a jazz (A. Vivaldl, 
J. B. Loeillet de Gant, 
J. J. Quantz)

21. so 15.00 Virtuosi Collegium
(O. Respighi, A. Dvořák, 
F. Mendelssohn-Bartholdy)

25. st 19.30 L. Sedláková-Hůlová 
– housle, P. Hůla – housle, 
M. Sedlák – violoncello, 
J. Marešová Dvořáková 
– varhany (W. A. Mozart, 
A. Dvořák)

26. čt 19.30 V. Petrášek 
– violoncello a přátelé 
(B. Martinů, J. Brahms, 
G. Rossini)

30. po 19.30 R. Sršňová 
– housle, A. Stará – klavír 
(G. Tartini, A. Dvořák, 
C. Debussy)

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
5. 1. – 3. 2. Lucie Rohanová: 

Ke třicátému výročí

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

 5. po Lucky Nero
12. po The Spermbankers
19. po Sladký konec
26. po Smažená zelená rajčata

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.

 9. po 20.00 VerTeDance a kol.: 
Kolik váží vaše touha?

11. st a 12. čt 20.00 
A. Laštovková Stodolová 
& SKUTR: Muži 

14. so 15.00 a 17.00 V. Švejda
a kol.: Arktický Robin-
son, aneb neuvěřitelná 
puto vání Jana Eskymo 
Welzla 

19. čt 20.00 Tančírna – Barokní 
večer

23. po 20.00 L. Bartůňková 
& D. Hoštová: Do světa II.

25. st 9.00 a 11.00 VerTeDance: 
Třiačtyřicet slunce 
západů

26. čt 20.00 DOT504, L. Vágne-
rová & P. Mašek: Mah 
Hunt

30. po 20.00 NANOHACH, 
N. Charnock: Miluj mě

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
10. út a 11. st České nebe
12. čt Němý Bobeš
15. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé 
17. út Záskok 
18. st Afrika
22. ne Cimrman v říši hudby 
25. st Dobytí severního pólu 
26. čt Švestka 
29. ne 16.00 a 19.00 České nebe 

Hosté žižkovského divadla JC
 9. po B. Čiháková, M. Vokoun: 

Sexperiment 2012 – pre-
miéra, 3D Company o.s.

13. pá kol.: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili-
onář, Divadlo Aqualung 

16. po N. Simon: Drobečky 
z perníku, Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram

20. pá O. Lážnovský: Mistr Hus, 
Divadlo Aqualung

23. po Z. Jirotka: Saturnin, Diva-
dlo A. Dvořáka Příbram 

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

30. po W. Allen: Central Park 
West, 3D Company o.s.

Takový je můj svět
V Galerii pod radnicí byla v pon-
dělí 12. prosince zahájena vý-
stava dětských prací 24. ročníku 
literární, výtvarné a fotografic-
ké soutěže jednotlivců a kolekti-
vů základních škol „Takový je můj 
svět 2011“ na téma „130 let měs-
ta Žižkova“. 

Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 131 prací ze základních 
škol Pražačka, Jeseniova, J. Sei-
ferta a Chmelnice. Během ver-
nisáže byly vyhlášeny výsledky 
a předány ceny 43 oceněným žá-
kům. Výstavu můžete navštívit do 
konce ledna. �Foto: J. Dostál Foto: J. Dostál
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Co všechno tu na vás čeká? Bar-
vy a vůně Barevného jarmarku, 
ochutnávka čajů v čajovně Dračí 
studna, ukázky tradičního bojo-
vého umění z Číny, tradiční čínský 
tanec s vějířem, čínský lví tanec ne-
bo původní tanec z Jávy, ukázky ze 
cvičení tchaj-ťi, orientální břišní ta-
nec, mongolské hadí ženy, šaman-
ský novoroční rituál ze Sibiře, vý-

stavy fotografií z dobrodružných 
cest po Africe, z Letní hlasové ško-
ly na Kokořínsku nebo pochoutky 
z vegetariánské restaurace Góvin-
da. Budete se moci aktivně zapo-
jit do dílen zpívání, dechového cvi-
čení, tancování, malování, ručních 
prací pro malé i velké, a třeba zís-
kat ocenění za nejnápaditější tvůr-
čí kousek – „Překvápko 2012“. 

Vyvrcholením půldenního pro-
gramu bude večerní koncert, na 
němž vystoupí významné osob-
nosti české i mezinárodní scény, 
a kterým bude provázet Jaroslav 
Dušek. 

Čínská zpěvačka Feng-yűn Song
a její hudební skupina Trio PUO 
uvedou nové autorské písně v šan-
sonově jazzové a orientální nála-

dě. Písničkář Jan Burian se utká 
s drakem nejen u klavíru, ale ta-
ké s ním povede ostrou disku-
zi o Dívčí válce. Čínská klasická 
loutna v podání Gao Yingying, 
mladé hudebnice z Celočínské 
akademie múzického umění v Pe-
kingu, jistě osloví milovníky hud-
by. Miloš Vacík s Tam Tam Or-
chestra vezme exotickými rytmy 

diváky na dračí túru z Číny přes 
africký kontinent až do Brazílie. 

V rámci koncertu proběhne na-
víc i diskuzní fórum na téma „Čas 
draka“, kterého se zúčastní Jaro-
slav Dušek, Feng-yűn Song, Pav-
lína Brzáková, Jan Burian, Es-
ter Kočičková, Miloš Vacík, Pjér 
la Še´z a další. �

-eko-

Rok čínského draka se zahájí v Paláci Akropolis

Výstava, která se v lednu koná 
v Atriu na Žižkově, je shrnutím 
dosavadní práce Lucie Rohano-
vé. Názvem výstavy Ke třicátému 
výročí se vztahuje k písni Charlie-
ho Soukupa, a bilancuje tak zážit-
ky jedince v současné společnosti 

i uvnitř vlastní hlavy. Výstava ma-
puje čtyři vzájemně se prolínají-
cí okruhy témat, jimž se autorka 
dlouhodobě věnuje. Jednak je to 
zkoumání fenoménů knihy a čet-
by, jež stojí u kořenů její práce; 
na ně navazuje okruh sociálně kri-

tických prací zabývajících se pře-
devším konzumním životním sty-
lem. Určitým protipólem této té-
matiky je skupina děl vycháze-
jících z motivu pohybu, cesty 
a prostoru, ať už ve fyzickém nebo 
přeneseném smyslu slova. Koneč-

ně čtvrtý okruh zahrnuje meditace 
nad konkrétními literárními i hu-
debními díly a běžnými i skrytými 
myšlenkovými aspekty každoden-
ního života.

Lucie Rohanová vystudovala 
archivnictví na Filosofické fakul-

tě UK a současně pracovala v Ná-
rodní knihovně ČR. Nyní do-
končuje magisterské studium na 
Fakultě výtvarných umění VUT 
v Brně. Věnuje se konceptuální 
tvorbě na bázi autorských knih. �

-hem-

Atrium představí umělecké objekty Lucie Rohanové

Etnografka a spisovatelka Pavlína Brzáková

Čínský zvěrokruh má stejně jako ten ev-
ropský dvanáct znamení. Nestřídají se 
však po měsících, ale po letech. Podle čín-
ského kalendáře začíná rok draka 23. led-
na 2012, české oslavy začnou již tradičně 
v Paláci Akropolis, a to už 19. ledna. 

Jak si v dnešní době žijí muži? 
Není toho na ně někdy moc? 
Na tyto otázky se snaží na-
jít odpověď režisérka a choreo-
 gra	a Adéla Laštovková Stodo-
lová společně s uměleckým tan-
demem SKUTR v představení 
Muži, jehož premiéru je možné 
zhlédnout 19. prosince od 20 ho-
din v pražském divadle Ponec. 
Inscenace na pomezí žánrů se za-
bývá výzvami, kterým musí muži 
ve svém životě čelit, ať už se jed-
ná o jejich vztahy se ženami, mu-
ži, přítelkyněmi, přáteli či rodiči 
nebo o nároky, které na ně sou-

časná společnost klade. Předsta-
vení Muži, pro nějž kostýmy vy-
tvořila módní návrhářka Denisa 
Nová, bude dále v Ponci uvede-
no 11. a 12. ledna.

V představení se šestice mužů 
vydává na cestu do divočiny, aby 
našli odpovědi na ty nejniternější 
otázky a vyrovnali se zde se svými 
problémy, jako je stagnace, potla-
čená agrese, homosexualita, víra 
nebo nepřítomný otec, především 
však sami se sebou. „Nablýskané 
časopisy jsou plné řešení všech mož-
ných problémů žen, ale kdo se zajímá 
o muže,“ klade si otázku režisér-

ka Adéla Laštovková Stodolová. 
Muži své pocity tolik nesdělu-
jí, ale právě z nevyřešených trau-
mat mohou plynout jejich vnitř-
ní splíny a pochybnosti. Přitom 
jen fakt, že se muž stane otcem, 
je podle režisérky důvod k tomu 
být na sebe hrdý. „Doufám, že na-
še představení přispěje k tomu, že se 
konečně přestaneme dívat na muže 
s předsudky, které nám jsou stále do-
kola vštěpovány,“ dodává režisérka, 
která se pro tvorbu představení 
inspirovala skutečnými příběhy 
mužů kolem sebe. �

-mkc-

Jak si v dnešní době žijí muži? Odpoví v Ponci

Feng-yűn Song

Bílá přerušovaná čára Kniha redukavaná časem Kubatura pampelišky
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Vinohradský restaurant Mozai-
ka je relativně vyhlášený a oblíbe-
ný v podstatě od prvního otevření 
v roce 2003, nicméně nedávná re-
konstrukce interiéru a jemná změ-
na v zaměření kuchyně jej posou-
vají o další stupínek kupředu.

Interiér nové Mozaiky je útul-
nější a členitější, dřevěné židle 
mají přes opěradla bílé látkové 
přehozy a stěny v přírodní hnědo-
bílé kombinaci působí velmi pří-
jemně.

Šé�uchař Petr Tyrichtr s kole-
gou Jaroslavem Kučerou připra-
vují moderní mezinárodní kuchy-
ni, v pravidelně obměňovaném 
menu kladou důraz na čerstvost 
a sezónnost použitých surovin 
a důsledně se vyhýbají jakýmkoli 
náhražkám a konveniencím. V ně-
kterých případech by jejich nabíd-
ce přibližně odpovídalo označení 
fusion cuisine, kde se obvykle kom-
binují suroviny i způsob přípra-
vy z různých koutů světa, jindy si 
dokážou hrát například s moder-
ním hitem sous vide, tedy mnoha-

hodinovým pošírováním pokrmů 
ve vzduchotěsném obalu ve vod-
ní lázni s nízkou teplotou – kva-
litní surovina si při této úpravě za-
chová maximum přirozené chuti 
i originální texturu.

Sous vide můžete v Mozaice 
ochutnat například králičí stehno 
se smetanovou omáčkou z lišek, 
hovězí jazyk s kroupovým risot-

tem, populárního kohouta na víně 
coq au vin nebo tradiční francouz-
ský jehněčí cassoulet se zeleninou 
a luštěninami. Mezi předkrmy za-
ujmou čerstvě pečené francouzské 
slané koláče quiche podle denní 
nabídky nebo dokonale ochuce-
ná domácí paštika z drůbežích ja-
ter a smržů. Během sezóny od zá-
ří do dubna se podávají čerstvé 

ústřice a čerstvé slávky s kokoso-
vým mlékem nebo klasicky na bí-
lém víně a la Mariniere.

Sympaticky stručné menu je 
každý den doplněno aktuální na-
bídkou vypsanou křídou na čer-
né tabuli a ve všech případech je 
vhodné doprovodit jídlo výběrem 
z příjemně sestavené vinné kar-
ty – bílé kupáže z Nového Vinař-
ství, bílá odrůdová od Františka 
Mádla z Velkých Bílovic, rakous-
ké Veltlinery, německé Rieslingy, 
chilský Carmenere, argentinský 
Malbec… Nechybí oblíbené po-
lední menu v ceně okolo 150 Kč 
a existuje i zajímavá varianta Me-
nu 3 v 1, kdy si za 99 korun můžete 
k ceně hlavního jídla přiobjednat 
polévku nebo zeleninový salát ne-
bo slaný quiche a desert nebo sýr.

A protože Mozaika je úspěšná, 
majitelé nedávno otevřeli jen kou-
sek za severní hranicí Žižkova ses-
terský karlínský podnik Krystal 
Mozaika Bistro. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurant Mozaika

Od mužů kalicha jsme se dosta-
li k mužům meče. Matěj Louda 
(ve skutečnosti však Lauda, jeho 
jméno totiž nepochází od české-
ho loudati se, nýbrž od latinské-
ho laudare – chváliti, viz staro-
české jméno Chval) z Chlumčan, 
původem ze zemanského rodu 
Chlumčanských, byl sice počát-
kem XV. století zapsán na pražské 
universitě, zřejmě byl přímo žá-
kem Husovým, studia však záhy 
pověsil na hřebík (nedosáhl ani 
nejnižšího akademického stup-
ně) a dal se na dráhu vojenskou. 
V létě 1420 za obležení Prahy byl 
jedním z nejschopnějších tábor-
ských hejtmanů, bojoval patrně 
přímo na Vítkově za jeho udat-
nost ho pražští konšelé odměnili 
domem „U červeného beránka“ 
na rohu Řetězové ulice (prázd-
ných domů bylo v Praze po útě-
ku německého patriciátu na roz-
dávání dost). Matěj ale v Praze 
nezůstal a podobně jako Mikuláš 

Biskupec volí za své sídlo jihočes-
ký Písek. V Táboře je mu přitom 
svěřena funkce „hejtmana nad ká-
děmi“ (rozuměj káděmi, do nichž 
příchozí na Tábor odkládali svůj 
majetek), tedy správce společné 
pokladny (a opět ve spoluprá-
ci s Biskupcem). Ovšem záhy se 
u Matěje objeví další talent – di-
plomatický. V poli prokazuje roz-
hodnost a neústupnost a vyžaduje 
přísnou kázeň, u stolu je naopak 
umírněný a maximálně vstřícný. 
Tak se jako delegát táborů účastní 
v červnu 1423 hádání na Konopiš-
ti, 18. října 1425 byl jedním z roz-
hodčích při uzavření dohody me-
zi tábory a sirotky před Mladou 
Vožicí, 6. února 1426 je delegován 
na sjezd táboritů v Písku. Když 
se pak začalo jednat o obeslání 
basilejského koncilu, nemohl sa-
mozřejmě zůstat mimo. Vysílají 
ho hned v květnu 1431 v čele tá-
borského poselstva do Chebu 
s poselstvím k císaři Zikmundovi. 

Před dalším chebským jednáním 
v dubnu 1432 ale dochází k neče-
kaným komplikacím. Příslušníci 
katolické strany plzeňského kraje 
odmítají táborským kacířům vy-
dat ochranné glejty! Ovšem Matěj 
neváhá zaslat stížnost samotnému 
císaři, který ihned zjedná nápravu. 
8. května je pak v Chebu zvoleno 
velké poselstvo ke koncilu, v ně-
mž Louda nechybí a je mu svě-
řena tradiční funkce pokladníka. 
6. prosince 1432 vyjíždějí z Čech. 
Když Matěj před Norimberkem 
uvidí velké seskupení zvědavého 
lidu, nechá na svém voze vztyčit 
husitskou korouhev, na jejíž jedné 
straně je kalich a na druhé obraz 
Krista s nápisem VERITAS OM-
NIA VINCIT (= pravda vítězí na-
de vším). Mezi diváky tím vyvolá 
pobouření, kolegové mu proto 
přátelsky doporučí praporec 
skrýt, neboť přece není na spanilé 
výpravě, nýbrž v mírovém posel-
stvu. Když pak zprávy o tomto 

incidentu pronikly až do Basileje, 
vysílá kardinál Cesarini delegaci 
v ústrety rychlého posla s pokor-
nou prosbou, aby se podobných 
provokací na říšském území na-
dále raději vystříhala. Do Basileje 
triumfálně připlouvají na lodích 
a 16. ledna 1433 je poselstvo uve-
deno do koncilu, Matějovi náleží 
první řeč na plénu, ze svých stu-
dentských let totiž stále dobře 
ovládá latinu, která je zde jedna-
cím jazykem. Na zpáteční cestě 
v dubnu opět vyvěšuje korouhev, 
tentokrát mu v tom již nikdo ne-
brání. V Praze je pak 22. června 
zvolen za přísedícího k jednání 
s delegáty koncilu, 11. července se 
s nimi vypraví podruhé do Basi-
leje, o měsíc později 11. srpna zde 
pronese další velkou řeč. 27. září 
je spolu s delegáty opět v Chebu 
a 22. října vjíždějí do Prahy. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Loudova (od roku 1930)

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, 

pá 9.00 – 16.00

Zápis do oblíbených i nových 
programů a kurzů pro seniory je 
možný od 2. ledna až do napl-
nění jejich kapacity. Mezi nové 
kurzy patří např. práce na PC 
(s počítačovým poradenstvím), 
francouzština, angličtina pro 
začátečníky, zdravotní cvičení 
nebo kurz Jak se vyrovnat se 
světem. 
V lednu klub zve také k bezplat-
né účasti na Skupině pro lepší 
náladu, návštěvníci mohou využít 
i individuální poradenství. 

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
od ledna nová provozní doba: 
pondělí 8.30 – 11.30 pro objed-
nané klienty, 12.30 – 15.30 pro 
neobjednané klienty
středa 8.30 – 11.30 pro telefo-
nické dotazy, 12.30 – 15.30 pro 
objednané klienty
čtvrtek 8.30 – 11.30 pro neob-
jednané klienty, 12.30 – 15.30 pro 
objednané klienty

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
výstava koláží Z. Veselého
19. čt J. Černý – vernisáž výsta-

vy fotografií

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
17. út 13.30 vycházka „Stará 

Praha“, metro A Staro-
městská

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

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
10. út 16.30 S. Slavík: Umělecká 

výzdoba Národního mu-
zea na Vítkově 

24. út 16.30 J. Schütz: Napříč 
Žižkovem a časem

SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3
Hořanská 2
11. st 14.00 Výroční členská 

schůze – velký sál Uč-
ňovského střediska, Uč-
ňovská 1, členský průkaz 
s sebou

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním seni-
orům, kteří oslaví v lednu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přejeme do 
dalších let hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme Libuši Nec-
kářové a Marii Fišerové. �

Svaz důchodců Praha 3
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„Rádi bychom veřejnost sezná-
mili s novinkami a také úspěchy, 
které naše gymnázium sbírá do-
ma i ve světě,“ říká ředitel ško-
ly Ivan Nefe. Tím posledním je 
účast studentů Marka Kováře 
a Tomáše Petáka na celosvětové 
soutěži mladých vědců „INTEL 
ISEF“ v USA. 

Gymnázium Karla Sladkovské-
ho v posledních letech výrazně 
rozšířilo svou práci v zájmových 
činnostech. Letos se ve škole 
rozjela šachová liga, do které se 

zapojilo několik desítek mladých 
šachových talentů, a už podru-
hé gymnázium uspořádalo školní 
tenisový turnaj. Ačkoliv škola ne-
ní sportovním gymnáziem, pohy-
bové aktivity studenty baví a do-
kazuje to také zájem o sportovní 
akce. Při škole funguje Sportov-
ní klub s vodáckými, lyžařskými 
a turistickými aktivitami. Posled-
ní výraznou akcí, která oslovila 
nejen občany Prahy 3, byl „Pro-
jekt Afrika“. V aule gymnázia pro-
běhlo představení projektu veřej-

nosti. „Šlo o pásmo zeměpisných 
prezentací o Africe, dramatizací 
afrických pohádek, tance a zpě-
vu,“ říká Vendula Gazdová, jedna 
z autorek projektu. Výtěžek z pro-
deje a dobrovolného vstupného 
byl předán nadaci Humanitas Af-
rika na vybavení knihovny v keň-
ské Nairobi. �

-gks-

Gymnázium Karla Sladkovského slaví úspěchy a otevírá dveře

Dveře Gymnázia Karla Slad-
kovského se otevřou ve středu 
25. ledna od 18.00 hodin.

prezentace_ples.indd 1 20.12.11 11:59
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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

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� ��� ���
� Koupím pozůstalost po letci, dopi-
sy, řády, uniformu. Tel. �
� ��� ���
� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. ��� ��� ���
� Koupím fotky, akty, pohledy měs-
ta, lodě, letadla, vojenské, i dopisy, 
reklamu, do r. ����. Tel. �
� ��� ���
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. ��� ��� ���

� Po celý rok ���� pevné zdraví, 
hodně štěstí, pohody a úspěchů 
přeje zákazníkům Relax Club.
www.clubrelax.cz, tel. ��� ��� ���
� PRÁVNÍ SLUŽBY fyzickým 
i právnickým osobám. Spolehlivě 
za přijatelné ceny. 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. 


 
�
 ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
��� 	�
 ���, www.dekorpraktik.cz

� Vyklízení půd, bytů, sklepů a re-
konstrukce. Tel. ��� ��� ���
� Žaluzie, rolety, sítě, čalouně-
ní dveří, garnýže, shrnovací dve-
ře, markýzy, malování, kompl. 
renovace oken, silikon. těsnění, 
stropní sušáky prádla. Petříček, 
tel. ��� ��� �
�, ��� ��� ���
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� �
� ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� 
� �

� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 
odvezeme odpad či nepotřeb-
né věci, stěhování, kontejnery. 
Tel. 
�� ��� 
��, www.astor-servis.cz

� Čeští malíři z P� od r. ��� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��
 	� 	��, www.cesti-maliri.cz
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. ��� 
�
 ���
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 

�� ��� ��
, www.stehovanibytu.cz
� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. 
�� ��� ���
� VODA – PLYN – TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, tel. ��� ��� ���
www.voda-plyn-tymes.cz

� Drůbeží maso z českého chovu. 
Nově otevřeno – super ceny!!! Jičín-
ská �, Praha �, st. M Flóra. Otevře-
no po–pá �–�, tešíme se na Vás!!! 
� 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
� Koupím nebo vyměním byt, 
OV, družstvo, ale i byt v privati-
zaci s doplatkem. Byt do výměny 
mám, záloha možná. Stěhování 
nespěchá. Tel. ��� 	� 
�
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VÝUKA ZPĚVU
 www.zpev-pk.cz 

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

PEDIKÚRA U VÁS DOMA
Nechcete chodit daleko za pedikúrou?

Přijedu a profesionálně Vám ošetřím nohy. 
Praxe v nemocnici.

Více informací na tel. čísle 731 300 015
e-mail: skocdopolova.zuzka@seznam.cz

s tímto inzerátem 

20% sleva

VYKUP ŠIROKÉHO SORTIMENTU ZBOŽÍ
 od hodinek, zlata, stříbra, elektroniky, nářadí a ..., 

antikva-dalekohledy, mikroskopy, fotoaparáty... 
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!

Po - Pá   10 - 17,45 hod.

Potřebujete poradit s Vaším sociálním, 
důchodovým, právním problémem? 

Pak je tu pro Vás bezplatná

PORADNA 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ

5. ledna, 2. února, 1. března, 5. dubna, 
17. května, 7.  června, 6. září, 4. října, 

1. listopadu a 6. prosince
od 18 hodin v sídle OV KSČM 

Praha 3 v Baranově 11
Před poradnou od 17 hodin se můžete 

potkat s Mgr.  Alenou Hronovou, zastu-
pitelkou MČ Praha 3 a s Pavlem Ambro-

žem, předsedou OV KSČM Praha 3

tel. 222 710 014, 222 719 077, 725 646 003 
www.praha3.kscm.cz   

e-mail: ov.praha3@kscm.cz

���������	��
����
������������	
��������������������	��
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•  Kryolipolýza – mražení a likvidace tuků od 350 Kč
•  Lymfodrenáž od 90 Kč 
• VacuElite s běžeckým pásem od 90 Kč
• Sauna od 120 Kč 
• Masáže od 125 Kč

Na Třebešíně 1/3215 – hala VŠE, tel. 732 111 170
www.relaxtrebesin.cz

PŘIJĎTE 
ZHUBNOUT!
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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

Relaxační a pohybové studio Dakini
       cvičení, tanec, jóga, masáže, zábaly, zeštíhlující program, 

programy i pro děti a seniory, k programům možnost hlídání dětí

Na Švihance 10, Praha 2, tel. 222 957 683, 737 579 710,
www.studio-dakini.cz 

Den otevřených dveří 17. ledna 15 – 22 hod.

Zpracování účetnictví a mezd
www.ucetnictvikomplet.cz

tel.: 603 451 870 pí. Malchrová

Vaše inzerce v Praze 3
e-mail: rn.inzerce@praha3.cz  

tel.: 222 782 816 � www.praha3.cz  

Chcete začít hrát golf?

Novinka - širokoúhlý, panoramatický 3D simulátor, jediný v Evropě!

Sportcentrum Step, to je také:
• Tenis
• Squash 
• Badminton 
• Fitness studio
• Bowling 
• Bazén 25m, relax zóna 
• Saunový svět
• Velkokapacitní parkoviště
• Myčka automobilů
• Restaurace
• Dětský koutek
• Ubytování - Wellness Hotel Step

Zajistíme Vám tréninky, členství 
v Golf Clubu Step a způsobilost 
ke hře na venkovních hřištích
/zelená karta/
Podrobnější informace na :
www.sportcentrumstep.cz
Nebo na tel.:  775 996 221
      725 551 314

ajistíme Vám tréninéninnini kkkkyky ččlenstv

PARKOVÁNÍ

PARKOVÁNÍ

ZDARMA!

ZDARMA!

Malletova 2350/6, 190 00, Praha 9, tel.: 296 786 172, www.sportcentrumstep.cz, www.wellness-hotel-step.cz

• dvoupatrový driving range

• 16 odpališt’

• 9 simulátorů

• tvarovaný putting green

• prodejna golfového zboží

• výhodné depozitní karty se slevou

• fi remní akce a turnaje

• nová restaurace a bar

Není nic jednoduššího, než začít v zimě u nás a v létěNení nic jednoduššího, než začít v zimě u nás a v létě
již hrát na venkovních hřištích doma i ve světě.již hrát na venkovních hřištích doma i ve světě.

Chcete začít hrát golf?

PARKOVÁNÍ

ZDARMA!

Není nic jednoduššího, než začít v zimě u nás a v létěNení nic jednoduššího, než začít v zimě u nás a v létě
již hrát na venkovních hřištích doma i ve světě.již hrát na venkovních hřištích doma i ve světě.

PARKOVÁNÍ

ZDARMA!

Malletova 2350/6, 190 00, Praha 9, tel.: 296 786 172, www.sportcentrumstep.cz, www.wellness-hotel-step.cz

Není nic jednoduššího, než začít v zimě u nás a v létě
již hrát na venkovních hřištích doma i ve světě.
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KDO MĚ CHCE

1) 02225/2011 osmiměsíční středně velký pes, kříženec černé barvy s pá-
lením. Je milý, chytrý a učenlivý. Je však třeba mu věnovat větší množ-
ství času, aby byl pořádně vychovaný. Nalezen 5. listopadu na rozhraní 
Prahy 3 a 1.

2) 02079/2011 tříletý rezavý menší pejsek, kříženec jezevčíka. Je velmi 
bázlivý, potřebuje klidný a pomalý přístup. K dětem ho nelze doporu-
čit. Nalezen 15. října.

3) 02219/2011 tříletý středně velký pes, bílý kříženec s hnědými znaky. 
Je bázlivý a potřebuje citlivý přístup. K dětem ho nelze doporučit. 
Nalezen 4. listopadu na rozhraní Prahy 2 a 3.

4) 02059/2011 menší jedenáctiletá fenka, rezavý kříženec špice s bílými 
znaky. Je velice milá, hodná a čistotná. Vhodná do bytu a pro starší 
lidi. Nevyžaduje dlouhé procházky. Nalezena 13. října v Praze 3.

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

�

Také Praha 3 vzpomíná na Václava Havla
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Stalo se již tradi-
cí, že se zástupci 
radnice v předvá-
nočním čase nefor-
málně potkávají 
s řediteli škol, ško-
lek, uměleckých 
škol a pedago-
gických poraden 
v koncertní síni žiž-
kovského Atria.

Letošní koncert pro pedago-
gy představil tentokrát mladé 
hudební virtuosy. Ani letos ne-
chyběla náměstkyně ministra 
školství Eva Bartoňová a hosty 
přivítal místostarosta pro oblast 
školství Jiří Matušek. „Jsme si vě-
domi toho, jak zodpovědná a neleh-
ká je práce ředitelů, a toto setkání je 
jedním ze způsobů, jak jim chceme 
vyjádřit svůj vděk,“ vysvětlil mís-
tostarosta Jiří Matušek.

Nejstaršímu hudebníkovi Pe-
terovi Mojzešovi ještě nebylo 
osmnáct, přesto již dosáhl mno-
ha pozoruhodných úspěchů i na 
mezinárodních soutěžích. Při vá-

noční koledě doprovodila Petera 
jeho teprve desetiletá sestra Ma-
rie-Viola, která mimo mezinárod-
ních soutěží mladých klavíris-
tů sbírá i úspěchy jako baletka. 
Představila se i další z rodinné-
ho klanu Mojzešů Anna-Sofie 
a bravurním zvládnutím Brahm-
sových Uherských tanců uchvá-
til publikum ani ne šestnáctiletý 
maďarský klavírista Adam Zsolt 
Szlokolay. 

Publikum nadšeně aplau-
dovalo skladbám J. S. Bacha, 
L. van Beethovena, J. Brahmse, 
K. Slavického a B. Bartóka. �
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Předvánoční setkání s pedagogy Prahy 3 v Atriu

Ve věku 75 let 
zemřel v neděli
18. prosince spisova-
tel, filozof, disident 
a první prezident 
postkomunistického 
svobodného Česko-
slovenska a následně 
Česka Václav Havel. 
Zesnul na své chalu-
pě na Hrádečku.
Václav Havel měl mimo jiné 
zvláštní vztah i k Praze 3. Jeho 
první žena Olga se na Žižkově 
narodila, Škroupovo náměstí na 
Žižkově se stalo před třiadvaceti 
lety místem, kde totalitní režim 
poprvé toleroval demonstraci 
bojovníků za demokracii a lid-
ská práva. Před pěti tisíci demon-
stranty zde tehdy vystoupil také 

disident Václav Havel, který vy-
slovil požadavek na propuštění 
politických vězňů. A na žižkov-
ské radnici si v roce 1997 tehdej-
ší český prezident také vzal svou 
druhou manželku Dagmar.

„Václav Havel byl velkým člově-
kem, jehož význam pro naše novo-
dobé dějiny nemusí zpětně hodnotit 
historici. On byl zoubkem v sou-
kolí dějin, který významně posu-

nul svět i život každého z nás o vý-
znamný kus dál,“ řekla starostka 
městské části Praha 3 Vladisla-
va Hujová.

Zádušní mše se vzpomínkou 
na Václava Havla se uskutečni-
la i v kostele sv. Prokopa na Žiž-
kově ve čtvrtek 22. prosince.

Více o Václavu Havlovi a Pra-
ze 3 v příštím čísle RN. �
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Taneční čaj s Žižkovankou
Ve velkém sálu hotelu Olšanka vyhrávala 12. prosince k tanci i posle-
chu oblíbená Žižkovanka. Předvánoční taneční čaj se vstupem zdar-
ma, který nejen pro seniory uspořádala městská část Praha 3, si nene-
chalo ujít více než sto návštěvníků, kteří rychle zaplnili taneční parket 
a nenechali se přemlouvat ani ke zpěvu. �

Na tradiční mikulášské besídce, 
kterou pořádá Odbor sociálních 
věcí ÚMČ Praha 3 spolu s Nadač-
ním fondem pro podporu a roz-
voj občanské společnosti v EU, 
nikdy nechybí nejlepší žižkov-
ské romské kapely jako Michala 
Marcína a Black style z R-mostů 
a Benga show. I letos přišel kou-
zelník Grino a děti ocenily mis-
tra světa v kulturistice Josefa Fu-
rína. Na závěr přišel samozřejmě 
Mikuláš se svými čertovskými 
i andělskými pomocníky a rozdal 
všem dětem balíčky. Plný sál palá-
ce Akropolis pozdravil za radnici 
místostarosta Jiří Matušek spolu 
s radní Barborou Hanychovou. �
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Mikuláš na Akropolis nezapomíná

Foto: J. Dostál
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