
Opravená socha Jana Žižky byla po tři dny slavnostně nasvícena

Jedna z pražských 
dominant – jezdec-
ká socha Jana Žižky 
byla po sedmnáct 
měsíců trvající re-
konstrukci odhalena. 
Slavnostního aktu 
se spolu s minist-
rem kultury Jiřím 
Besserem zúčastnila 
i starostka Vladislava 
Hujová.

Národní muzeum připravilo 
v pondělí 24. října v památníku 
na Vítkově bohatý program, kte-
rý přilákal stovky návštěvníků. 
Připraveny byly komentované 
prohlídky pro děti i pro dospělé, 
výtvarné dílny i škola šermu.

S velkým zájmem se setkaly 
také přednášky. Historik Tomáš 
Bursík hovořil o vzniku pomní-
ku Jana Žižky a pasíř Ivan Hous-
ka o průběhu oprav. 

Návštěvníci památníku si po-
té mohli prohlédnout unikátní 

fotografie z odlévání sochy, kte-
ré pochází z pozůstalosti jejího 
autora Bohumila Ka�y, a v Ko-
lumbáriu shlédnout filmy o stav-
bě památníku.

Večer pak po projevech minis-
tra kultury Jiřího Bessera, radní-
ho Karla Březiny a ředitele Ná-
rodního muzea Michala Lukeše 
proběhlo i s pomocí starostky 
Vladislavy Hujové slavnostní 
odhalení dosud ve tmě stojící-
ho Žižky. Barevné nasvícení jen 

podtrhlo monumentalitu novo-
tou zářící sochy, která je v kate-
gorii jezdeckých druhou největší 
v Evropě.

Celé pondělí byla přístupná 
i vyhlídka na střeše památníku, 
ze které je (stejně jako z  jezdec-
ké sochy) jedinečný výhled na 
celou Prahu. Vstup do všech ex-
pozic a prostor byl zdarma. �

-pú-

Více na str. 5

Vítkovu znovu vévodí 
Jan Žižka na koni
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Še3sil pořádá soirée

Platforma pro spolupráci občan-
ského sektoru v Praze 3 pořá-
dá ve čtvrtek 10. listopadu od 
19.00 v divadle Ponec společen-
ský večer pro všechny, které za-
jímá rozkvět komunity Prahy 3. 
Vystoupí Mário Bihári s kapelou, 
Arnošt Goldflam, Lumír Tuček 
i unikátní SYMBIOMAT 3. Účast-
níci se mohou těšit i na degus-
taci lokálních gastro lahůdek. 
Vstupné 150 Kč. Více informací 
na www.remedium.cz �

Žižkov se stává 
pražskou Mekkou

amatérského boxu
strana 7

Pozor
na dluhovou

past
strana 8 a 9

Foto: J. Dostál

Vážení čtenáři,

léto už je v nenávratnu, skončilo 
i babí léto a příroda se začíná při-
pravovat k zimnímu spánku. Člo-
věk by si představoval, že všechny 
aktivity se budou zmírňovat a roz-
hostí se klid. Existují ovšem lidé, 
kteří právě v tomto období začínají 
vykazovat všechny příznaky vysoké 
aktivity, a to jsou ekonomové. 

Začal totiž každoroční boj o sesta-
vení rozpočtu na příští rok. S při-
hlédnutím k tomu, že rozpočet měst-
ské části musí být vyrovnaný, se 
může zdát, že jde o jednoduchou 
činnost, kdy se předpokládané pří-
jmy mají rovnat požadovaným vý-
dajům. Bohužel ty druhé mají vždy 
větší objem než ty první. Znamená 
to jediné, určovat priority, uvažo-
vat o dlouhodobém výhledu a pře-
devším citlivě posuzovat dopady na 
obyvatele MČ Praha 3. Hlavním 
kritériem je úspornost a účelnost vy-
naložených prostředků. V souvislosti 
s biblickým příběhem o „sedmi letech 
tučných a sedmi letech hubených“ 
všechny makroekonomické úda-
je svědčí o tom, že „tučná léta“ skon-
čila a jsme v období let „hubených“. 
Musíme připravit rozpočet, který 
bude tuto skutečnost akceptovat. 

Dojde ke změnám ve fondovém 
hospodaření, některé fondy budou 
sloučeny a posíleny a bude vytvořen 
nový fond, kde budou shromážděny 
všechny prostředky, které nebudou 
sloužit k okamžitému použití. Dob-
rý hospodář se totiž pozná podle to-
ho, že nespotřebuje vše okamžitě, ale 
uvažuje i do budoucna.

Věřte, že ti, kteří rozpočet při-
pravují, jsou dobrými hospodáři 
a rozpočet připraví tak, aby splnil 
všechny podmínky pro okamžité fi-
nancování a zároveň zajistil i nut-
né rezervy. Je to běh na dlouhou 
trať a v cílové rovince nám mu-
sí zbývat dost finančních sil, aby-
chom mohli pokračovat do dalšího 
kola bez trestných bodů. Tento běh 
nikdy nekončí a za každým cílem 
bezprostředně následuje další start.
Děláme vše proto, aby každý dal-
ší start byl s plnými silami a vítěz-
ným doběhem bez vyčerpanosti. �

JOSEF HELLER
zástupce starosty

Slavnostního odhalení se mj. zúčastnili (zleva) restaurátor Petr Douda, starostka Pra-
hy 3 Vladislava Hujová, radní hl. m. Prahy Karel Březina, ředitel Národního muzea Mi-
chal Lukeš a ministr kultury ČR Jiří Besser

MČ Praha 3 a Junior Klub uvádějí IX. ročník festivalu

Kubelíkova 27, Praha 3
Prodej jazz a blues desek. Ke každé 
vstupence whisky a doutník zdarma. 

Začátek vždy v 19 hodin.
 www.praha3.cz

Starostka městské části Praha 3 si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT 
v neděli 27. listopadu od 16 hodin před kostelem Nejsvětějšího 
Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pěvecký sbor Zvonky 
pod vedením Jarmily Novenkové zazpívá vánoční koledy a zpěvy.

Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3
Přípravná třída 
na ZŠ Chelčického

� Na Základní a mateřské ško-
le Chelčického začne od škol-
ního roku 2012 – 2013 fungovat 
přípravná třída. Rozhodla o tom 
rada městské části. Přípravné tří-
dy základních škol smí obce zři-
zovat v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky 
pro děti, které jsou sociálně zne-
výhodněné a u kterých se před-
pokládá, že zařazení do příprav-
né třídy vyrovná jejich vývoj.

Soirée Še3sil
� Záštitu nad akcí Soirée Še3sil 
převzala městská část. Akce to-
hoto centra všech neziskových 
organizací v Praze 3 navazu-
je na tradici žižkovských spolko-
vých plesů a jejím cílem je ne-
formální setkání lidí z neziskové 
komunity.

O nejlepší školní 
oběd
� Na Základní a mateřské škole 
Chelčického proběhlo další finá-
le celostátní soutěže „O nejlep-
ší školní oběd“.  Radní rozhodli, 
že městská část Praha 3 převez-
me nad touto soutěží školních jí-
delen z celé republiky záštitu. ZŠ 
Chmelnice se v loňském ročníku 
umístila na stříbrné příčce a letos 
se opět probojovala až do finálo-
vé desítky.
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 živ-
nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpečné 

odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, další in-
formace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. 

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 14. listopadu
Koněvova/V Jezerách 14. listopadu
Soběslavská/Hollarovo nám. 14. listopadu
Tachovské nám. (u tunelu) 14. listopadu
Na Vrcholu/V Domově 28. listopadu
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 28. listopadu
Náměstí Barikád 28. listopadu
Kostnické nám./Blahníkova 28. listopadu
Buková/Pod Lipami 54 6. listopadu a 5. prosince
Jeseniova 143 6. listopadu a 5. prosince
Přemyslovská/Orlická 6. listopadu a 5. prosince
Křišťanova/Sudoměřská 6. listopadu a 5. prosince
Křivá 15 21. listopadu
Přemyslovská/Sudoměřská 21. listopadu
U Rajské zahrady/Vlkova 21. listopadu
V Zahrádkách/Květinková 21. listopadu

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Svoz nebezpečného odpadu
V rámci organizovaného mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů mohou občané (fyzic-
ké osoby s trvalým pobytem na území hl. m. 
Prahy) obsluze svozového vozidla bezplatně 
odevzdat k odstranění následující druhy ne-
bezpečných odpadů: baterie a akumulátory, 
nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky, ředi-
dla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hyd-
roxidy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, 
detergenty, zářivky a výbojky, pesticidy. Tento 
měsíc proběhne svoz nebezpečného odpadu 
v Praze 3 v úterý 22. listopadu. 

Zastávky mobilního svozu Čas
Slezská / nám. Jiřího 
z Lobkovic 15.00 – 15.20

Slezská / Perunova 15.30 – 15.50
Ondříčkova u parku 
na Žižkově nám. 16.00 – 16.20

Kostnické nám. 16.30 – 16.50
Roháčova / nám. Barikád 17.10 – 17.30
Loudova / Koněvova 17.40 – 18.00
Květinková / V Zahrádkách 18.10 – 18.30
Na Vrcholu / V Domově 18.40 – 19.00

Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad
Hlavní město Praha uvolnilo pro občany Prahy finanč-
ní prostředky na přistavení velkoobjemových kontejnerů 
určených pro sběr bioodpadu ze zeleně. Do kontejne-
rů lze odkládat větve, trávu, listí, neznečištěnou zeminu 
a jiný rostlinný odpad ze zahrad a dvorků. Žádáme ob-
čany, aby maximálně využili této možnosti a v uvede-
ných měsících odkládali pokud možno všechen rostlin-
ný odpad do těchto kontejnerů:
Místo přistavení datum hodina
Šrobárova/Květná  5. listopadu  9.00 – 12.00
Na Vackově/Pod 
Jarovem  6. listopadu 13.00 – 16.00

Květinková/V Zahrádkách 12. listopadu  9.00 – 12.00 
Pod Lipami/
Schoefflerova 19. listopadu 13.00 – 16.00

Za Žižkovksou vozovnou/
V Domově 13. listopadu 13.00 – 16.00

Šikmá/Na Balkáně 19. listopadu  9.00 – 12.00
Na Vrcholu/V Domově  5. listopadu 13.00 – 16.00
Nad Lukami/U Kněžské 
Louky  6. listopadu  9.00 – 12.00

K Lučinám/Na Balkáně 13. listopadu  9.00 – 12.00
Jilmová/Na Vápence 12. listopadu 13.00 – 16.00

Sběr listí napadeného klíněnkou jírovcovou
Hlavní město Praha i v roce 2011 zajistilo pro občany hl. m. Prahy 
možnost odstranění listí z jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírov-
covou, a tím zvýšení jejich ochrany. Pytle naplněné klíněnkou mohou 
občané odkládat max. v 5 ks ke sběrným nádobám na směsný odpad 
nebo zdarma odevzdat na určených kontaktních místech.

Pytle jsou k vyzvednutí: na vrátnicích úřadu městské části – Hav-
líčkovo nám. 9, Seifertova 51, Lipanská 9, po – pá 8 – 15 hod.; v areá-
lu Pražských služeb, Vlkova 35, tel.: 222 715 276, po – pá 6 – 14 hod. 
a v Ekocentru Koniklec, Chvalova 11, tel.: 222 948 758, po 10 – 18 hod. 
(po dohodě), út 15 – 19 hod., st a čt 10 – 18 hod. Akce probíhá od kon-
ce září do konce roku 2011. Bližší informace na tel.: 222 116 300. �

VÝZVA č. 367
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými 
garážovými stáními:
1.  Pod Lipami 33A/2561A,  2. podzemní podlaží, garážové stání 

č. 1–2, 18,75 m2, min. nájemné 1000 Kč/m2/rok
2.  Pod Lipami 33A/2561A,  1. podzemní podlaží, garážové stání 

č. 45–46, 18,75 m2, min. nájemné 1000 Kč/m2/rok
Pozn.: Výše uvedená garážová stání jsou určena pouze pro invalidní občany, k jejich 
pronájmu je nutno doložit příslušné doklady!

3.  Pod Lipami 33A/2561A,  2. podzemní podlaží, garážové stání 
č. 3–4, 7–10, 13–16, 18, 20–33, 35–39,41–44, 12,50 m2 , 
min. nájemné 1000 Kč/m2/rok

4.  Pod Lipami 33A/2561A, 1. podzemní podlaží, garážové stání 
č. 47–50, 53–55, 58–77, 79, 81, 82, 84, 86–88, 12,50 m2, 
min. nájemné 1000 Kč/m2/rok

 
Prohlídka uvedených garážových stání bude umožněna 15. listopadu 
od 9 do 10 hod.
  Tato garážová stání budou poskytnuta na základě Vašich písemných 
nabídek zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na ad-
resu: Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, v obálkách označených značkou: 
„Výběrové řízení č. 367“, doplněnou požadovaným číslem garážové-
ho stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či nespráv-
ně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveďte konkrétní 
garážové stání, o které máte zájem a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/
rok), kterou pro toto garážové stání považujete za přiměřenou. Zájemce 
upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového řízení pro obsa-
zení garážového stání bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro 
pronajmutí garážového stání je, že žadatel doloží nájemní či podnájemní 
smlouvu, kterou prokáže svůj pobyt na území Prahy 3. 

Do výběrového řízení též nebudou zařazeni zájemci, vůči kterým 
má městská část Praha 3 finanční pohledávky. Pokud budete zasí-
lat nabídky na více garážových stání, je nutno zaslat každou nabídku 
samostatně. Pro urychlení vyřízení uveďte, prosím, i své telefonické 
spojení. Konečný termín pro příjem nabídek je středa 23. listopa-
du 2011 v 18.00 hod.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí pro byty a nebyto-
vé prostory Rady městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada 
městské části. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně in-
formován do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. Městská 
část  Praha 3  si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výbě-
rové řízení zrušit. �

TOMÁŠ KALOUSEK, zástupce starosty městské části                 
MAGDALENA BENEŠOVÁ, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Další informace: Odbor technické správy majetku a investic, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Změny pracovní doby při vydávání 
osobních dokladů
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 328/1999 Sb., o občan-
ských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zabezpečit 
vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji 
a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elek-
tronickým čipem (e-OP), a to od 1. 1. 2012. Pracoviště vydávání osob-
ních dokladů čekají technické i materiální změny a v této souvislosti 
se vyskytnou i pracovní dny, kdy nebude možné zpracovávat žádosti 
o vydávání občanských průkazů ani cestovních pasů. 

První odstávka systému úřad zasáhne již v pátek 18. 11. 2011 
(8.00 – 12.00), kdy nebude možné přijímat žádosti o vydání cestovních 
pasů s biometrickými údaji (e-CD) a taktéž je nebude možné vydávat. 
Běžný provoz bude obnoven v pondělí 21. 11. 2011.

Při další odstávce systému od 30. 11. 2011 nebude možné přijí-
mat žádosti o stávající druh občanského průkazu pro občany z jiných 
správních obvodů. Pro občany s trvalým pobytem v Praze 3 bude po-
slední den, kdy bude možné podat žádost o vydání stávajícího druhu 
občanského průkazu středa 14. 12. 2011. Žádosti o vyhotovení e-CD 
pro občany s trvalým pobytem v Praze 3 musí být podány do pondělí 
19. 12. 2011 včetně. Běžný provoz bude obnoven v pondělí 2. 1. 2012.

Od 14. 12. 2011 nebudou přijímány žádné  žádosti o vydání občan-
ských průkazů. Od 19. 12. 2011 nebudou přijímány žádosti o vydání 
cestovních pasů, kromě pasů bez strojově čitelných údajů (tzv. blesk). 

Pondělí 19. 12. 2011 je poslední den, kdy bude možné požádat o zá-
pis vysokoškolského titulu do již vydaných cestovních pasů. Od pon-
dělí 2. 1. 2012 se tento zápis, dle právní úpravy, již provádět nebude.

Od 27. 12. do 30. 12. 2011 nebude možné vydávat žádný typ osob-
ního dokladu, kromě OP a cestovního pasu typu „blesk“. �

MILOSLAVA BRUNEROVÁ, oddělení osobních dokladů

Zelená linka Magistrátu hl. m. Prahy 
přijímá podněty
Rozbité silnice, nevysypané koše, zanedbaná zeleň, zničené lavičky, 
nepořádek kolem kontejnerů – tyto a další problémy můžete nahlásit 
na bezplatnou Zelenou linku 800 100 000 nebo e-mailem na kate-
rina.zemanova@cityofprague.cz. Linka je v provozu 24 hodin denně, 
v pracovní dobu je na pracovišti přítomna referentka informací, mimo 
pracovní dobu či v případě obsazení linky je k dispozici záznamník. 
Pracovníci zde problém vyhodnotí a předají příslušným kompetent-
ním organizacím k vyřešení. �

-kaz-
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Příspěvek na bydle-
ní pomáhá uhradit 
náklady na bydlení 
rodinám či jednot-
livcům s nízkými 
příjmy.

Nárok na tento příspěvek má 
v Praze každý komu 35 % (mimo 
Prahu 30 %) z příjmu jeho rodi-

ny nestačí k zaplacení nájemné-
ho. Přitom nezáleží na tom, zda 
se jedná o nájemníka nebo vlast-
níka bytu. Tuto dávku mohou 
využít lidé bydlící jak v druž-
stevních, tak v obecních bytech. 
Do nákladů na bydlení se zapo-
čítává nájemné, výdaje za ener-
gii, vodné, stočné, odpady a vy-
tápění.

Pro získání příspěvku je ale 
nezbytně nutné, aby byl žada-
tel v bytě nahlášen k trvalému 

pobytu. Osoby, které žijí v pod-
nájmu a nemají v bytě hlášen 
trvalý pobyt, o příspěvek žádat 
nemohou. 

Každá žádost se pak jednotli-
vě posuzuje – společně s příjmy 
žadatele se posuzují také příj-
my všech lidí, kteří jsou ve stej-
ném bytě hlášeni k trvalému po-
bytu. Příjem rodiny se zkoumá 
za předchozí kalendářní čtvrtle-
tí a počítají se do něj i přídavky 
na dítě, rodičovský příspěvek, 

ale třeba i důchod (když žadatel 
bydlí např. s prarodiči).

Nájem však také musí odpo-
vídat průměrnému nájmu v ob-
ci, kde žadatel žije. V praxi to 
znamená, že se žadatelé o tuto 
dávku musí vejít do tabulek tzv. 
normativních nákladů, které sta-
novuje zákon. Ty se samozřejmě 
pravidelně aktualizují, a tak vý-

še dávek reaguje na zvyšování 
nákladů na bydlení. Nárok na 
příspěvek na bydlení lze uplat-
nit maximálně tři měsíce zpětně 
od data podání žádosti.

Příspěvek na bydlení vyřizuje 
Úřad práce – oddělení státní so-
ciální podpory, podle mésta tr-
valého bydliště žadatele. �

-mot-

Kdo má nárok získat příspěvek na bydlení

Celkem dvanáct grantových témat 
bylo rozděleno do tří hlavních ka-
tegorií: oblast kultury, rozvoj ob-
čanské společnosti a spolkové 
činnosti a zachování kulturního 
dědictví. Z grantového balíku vy-

padlo letos financování sociální 
a zdravotní oblasti. Podporu po-
skytovatelům služeb v této oblas-
ti bude nově rozdělovat ze svého 
fondu sociální a zdravotní komi-
se rady městské části. Finanční 
podporu městské části organiza-
cím, které se zabývají volnoča-
sovými aktivitami dětí a mládeže 
pak bude nově přidělovat Nadač-
ní fond Jaroslava Foglara.  

V letošním roce rozdělil gran-
tový výbor celkem 14 milionů ko-
run, také na budoucí rok plánuje 
radnice rozdělit obdobný finanč-
ní obnos. „Do rozpočtu na rok 2012 

budeme prosazovat, aby byl balík pe-
něz, který grantový výbor rozděluje, 
zhruba ve stejné výši jako letos. Vzhle-
dem ke změnám ve struktuře a poč-
tech vyhlášených témat může být jed-
notlivým organizacím ve výsledku 
přiděleno finančních prostředků do-
konce víc než letos,“ řekl zástupce 
starosty Pavel Sladkovský. 

Žadatele o grantovou podporu 
také čeká nový interaktivní formu-
lář. Formuláře, potřebný počíta-
čový program, metodický návod 
i znění nových zásad naleznou ža-
datelé na www.praha3.cz �

-jas-

Uzávěrka grantů na rok 2012 již 15. prosince
Zastupitelstvo měst-
ské části Praha 3 
schválilo v září to-
hoto roku novelizo-
vané zásady, podle 
kterých je vyhlášeno 
12 grantových témat 
rozdělených do tří 
tematických oblastí. 
Uzávěrka podání žá-
dostí z Grantového 
a podpůrného fondu 
je nově stanovena na 
15. prosinec 2011.

Cenu Přístav letos získal zástupce starosty 
MČ Praha 3 Jiří Matušek
Ocenění v kategorii zástupců veřejné správy a samosprávy převzal Ji-
ří Matušek v úterý 11. října v podvečer v Brožíkově síni Staroměstské 
radnice z rukou primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody. 

Cenu Přístav uděluje Česká rada dětí a mládeže každoročně na ná-
vrh občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží jako ocenění za 
významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu 
rozvoji. Jiřího Matuška k ocenění za Prahu 3 nominovali: TOM 210 01 
S.T.A.N. Praha 3 (oddíl Asociace TOM, sdružení táborníků a (jiných) 
nadšenců), Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, 147. PS Galaxie, Oddíl 
národní házené TJ Spoje Praha a Chmelnický dětský klub. �

Ke změnám dochází v souvis-
losti se zavedením nového typu 
elektronicky čitelného občanské-
ho průkazu (e-OP), který by měl 
umožňovat elektronický přístup 
k údajům vedeným o občanovi 
v příslušném registru.

Každý si bude moci zvolit, zda 
chce mít v e-OP uvedené úda-
je o rodinném stavu (k 1. lednu 
2012) a údaje o adrese místa tr-
valého pobytu (k 1. lednu 2017). 
Kromě toho nebude možné od 

1. ledna 2012 uvádět do e-OP 
dnes nepovinné údaje s výjim-
kou titulu. Znamená to, že zde  
tedy nebudou moci být zapsány 
děti, manžel, manželka ani part-
ner či partnerka. 

K ukončení zápisu rodného 
čísla dojde k 1. lednu 2020, te-
dy v době, kdy bude již 8 let fun-
govat systém základních registrů 
i on-line aktualizovaný elektro-
nický přístup k údajům vedeným 
o občanovi. 

Systém základních registrů na-
víc používá jiné identifikátory než 
rodné číslo, a lze tedy předpoklá-
dat, že dojde k postupnému utlu-
mování používání rodného čísla 
pro identifikaci fyzické osoby.

Od ledna příštího roku také zmi-
zí zápis kritizovaných údajů: ome-
zení způsobilosti, zbavení způso-
bilosti a zákaz pobytu. Dosavadní 
občanské průkazy zůstavají v plat-
nosti po dobu v nich uvedenou. �

mvcr.cz

Od nového roku se začne s vydáváním  
nového typu občanského průkazu

Tabulky stanovující normativní náklady na bydlení naleznete na
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

I. Granty pro oblast kultury
1.  podpora umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních 

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

výtvarných a filmových projektů realizovaných na území Prahy 3
3. podpora projektů oživujících kulturní činnost na území Prahy 3

II. Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti
1.  originální projekty zaměřené na rozvoj a prezentaci městské části 

Praha 3
2.  podpora projektů a organizací zaměřených na ochranu a péči 

o veřejnou zeleň a veřejná prostranství na území Prahy 3
3.  podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití 

volného času dětí a mládeže na území Prahy 3
4. projekty a činnosti organizací zaměřených na rodiny s dětmi
5.  projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované 

a zdravotně postižené spoluobčany Prahy 3
6.  projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území 

Prahy 3
7.  projekty spojené s prevencí drogové problematiky a dalších sociálně 

patologických jevů a jejich dopadů do života občanů Prahy 3

III. Granty na zachování kulturního dědictví
1.  podpora projektů, které se váží k významným výročím, 

k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3
2.  podpora projektů a činnosti organizací či spolků, které přispívají 

k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové 
činnosti občanů na území Prahy 3
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Ministr přenesl 
problém na úroveň 
vlády
Návštěva ministra dopravy Pavla 
Dobeše na konci září sice nepřinesla 
rozuzlení v dění okolo Nákladového 
nádraží Žižkov, přesto přinesla jis-
tý posun. Ministr přenesl odpověd-
nost za řešení problematiky spojené 
s tímto územím i dopravou v jeho 
okolí na vládní úroveň. 

Pavel Dobeš se postavil jasně za 
zachování budovy nákladového 
nádraží a negoval tak dosavadní 
postoj Českých drah, které se odvo-
laly proti prohlášení tohoto objek-
tu kulturní památkou. Ministr se 
také postavil proti vizi prodlouže-
ní Olšanské ulice v koridoru dožilé 
železniční trati, jak ji naplánoval 
Útvar rozvoje hlavního města Pra-
hy. Jasně tím dal najevo, že přebí-
rá otěže řešení problematiky okolo 
rozvoje tohoto území. A řada otá-
zek s tím spojených již nesnese vel-
kého odkladu.

Především budeme očekávat, 
s jakým návrhem řešení přijde pan 
ministr v otázce dopravní obsluž-
nosti. Koněvova třída, Vinohradská 
i ulice Jana Želivského již doslo-
va přetékají auty, která ničí životní 
prostředí v Praze 3 a působí obča-
nům městské části řadu problémů. 
Proto řešení právě tohoto problému 
musí být nalezeno bezodkladně. 

Stejně tak se musí rychle vyře-
šit, co s chátrající budovou nákla-
dového nádraží. Budeme se proto 
ptát, kdy České dráhy začnou do 
budovy investovat a revitalizovat 
areál, jehož současný zdevastova-
ný stav je doslova černou skvrnou 
na mapě třetí městské části.

Městská část není majitelem to-
hoto území a do její kompetence 
nespadají ani investice do doprav-
ní infrastruktury celoměstského 
významu. V zájmu občanů třetí 
městské části však bude všemi legi-
timními prostředky usilovat, aby 
řešení problémů, které současný 
stav na žižkovském nádraží přiná-
ší, nezapadlo mezi agendou minis-
terstva dopravy. �

Na nákladovém nádraží zleva: zastupitel Matěj Stropnický, místostarosta Pavel Sladkovský, 
starostka Vladislava Hujová a náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl

Ministerstvo dopra-
vy chce zachovat 
funkcionalistickou 
budovu na Náklado-
vém nádraží Žižkov. 
Vyplynulo to ze slov 
ministra Pavla Dobe-
še, který 27. září na-
vštívil jednání zastu-
pitelstva a více než 
dvě hodiny diskuto-
val se zastupiteli a se-
nátorkou Prahy 3 
Danielou Filipiovou. 
Žádnou jasnou vizi 
o budoucnosti roz-
lehlého areálu v ma-
jetku Českých drah 
však nepředstavil.
Budoucnost rozsáhlého areálu
v centru městské části totiž již 
delší dobu není jasná. České drá-
hy zde letos ukončily provoz 
a původně plánovaly na třiceti-
hektarovém pozemku postavit 
společně s developerskou firmou 
Sekyra Group novou čtvrť. Hlav-
ní město Praha zároveň v rámci 
konceptu nového územního plá-
nu naplánovalo přes území nové 
dopravní napojení, které by spo-
jilo Prahu 3, 9 a 10 s dopravním 
uzlem v Hostivaři. Ani jeden 
z těchto plánů nepočítal se za-
chováním chátrající budovy ná-
draží.

V loňském roce ministerstvo 
kultury prohlásilo její objekt 
kulturní památkou. České dráhy 
se proti tomuto rozhodnutí od-
volaly a nyní se čeká na konečný 
verdikt ministra kultury. Ani ná-
vštěva jeho vládního kolegy Do-
beše, do jehož resortu spadá jak 
toto území, tak i řešení napjaté 

dopravní situace v jejím okolí, 
však žádný zásadní průlom ne-
přinesla.

Co s chátrající budovou 
To, že je rozlehlá budova nádra-
ží, do které České dráhy léta ne-
investovaly peníze, v havarijním 
stavu a žádá si v brzké době ře-
šení, přiznal i náměstek ministra 
Lukáš Hampl, který před zastu-
pitelstvem prošel areál se starost-
kou Vladislavou Hujovou, jejím 
zástupcem Pavlem Sladkovským 
a představiteli občanského sdru-
žení Tady není developerovo, které 
prosazuje zachování funkcionalis-
tické stavby. Podle slov náměstka 
však ministerstvo dopravy žádný 
konkrétní plán jejího budoucího 
využití nemá. Ministr Dobeš na 
zastupitelstvu následně předsta-
vil vizi, že by část budovy využi-
la v budoucnosti Národní knihov-
na jako depozitář. Ministr kultury 
Jiří Besser však doposud tuto vi-
zi oficiálně nepotvrdil. Pavel Do-
beš podpořil na zastupitelstvu 
myšlenku, že by na budoucí vyu-
žití areálu měla být vypsána me-
zinárodní architektonická soutěž. 
Kdy ji však chce jeho ministerstvo 
dopravy vypsat, nesdělil.

Kde vzít peníze
Největší otazníky však panují ko-
lem financování jakéhokoliv pro-
jektu, který by vysloužilé želez-
niční budově vdechl nový život. 
Podle odborníků by si jen náklady 
na její nezbytnou opravu vyžádaly 
více než miliardovou investici. 

Zástupci občanského sdružení 
Tady není developerovo jasného in-
vestora nemají a hovoří o pomoci 
ze zahraničí. „Je tady možnost získat 
prostředky z tzv. Norských fondů,“ uve-
dl zástupce sdružení Dan Merta. 

Majitel, tedy České drá hy, po-
tažmo ministerstvo dopravy, při-
znávají, že potřebné prostředky 
v nejbližších letech ze svého na-
pjatého rozpočtu neuvolní. Že-
leznice dokonce chtěla po svém 
odchodu v letošním roce zrušit os-
trahu celého areálu. Představa tři-
cetihektarové plochy s chátrající 
budovou, kam léta nebude nikdo 
investovat, logicky nejvíce vadi-
la žižkovské radnici. Zástupci ob-
ce se obávají toho, že se areál sta-
ne centrem bezdomovců a dalších 
závadových osob, které do oblas-
ti přivede dramatické zvýšení pro-
blémů s kriminalitou. Také pro-
to se ministr Pavel Dobeš zavázal, 
že České dráhy budou areál nadá-

le střežit. Za bezpečnostní situaci 
převzal před zastupiteli z Prahy 3 
osobní politickou zodpovědnost.

Otazníky kolem dopravy
Přímo před budovou nákladového 
nádraží vede jedna z nejfrekvento-
vanějších ulic české metropole. Po 
ulici Jana Želivského denně proje-
de několik desítek tisíc aut. Osob-
ní a nákladní doprava kompliku-
je život také obyvatelům Prahy 3 
z okolí Vinohradské a Koněvovy 
třídy. Proto architekti z hlavního 
města naplánovali do konceptu 
územního plánu novou tangentu, 
která měla prodloužit Olšanskou 
ulici středem území nákladového 
nádraží a koridorem železniční 
trati ji přivést až do Hostivaře, kde 
vzniká velký dopravní uzel se sta-
nicí metra i nádražím příměstské 
dopravy. Nová tangenta s tramva-
jovou linkou by podle jejich plá-
nů dopravně obsluhovala nejen 
třetí městskou část. Útvar rozvoje 
města však nepočítal se zachová-
ním objektu nádraží. Z odpovědí 
Pavla Dobeše na dotazy zastupite-
lů vyplynulo, že ani v otázce řeše-
ní dopravy nemá ministerstvo za-
tím jasný alternativní plán. �

-jas-

VLADISLAVA
HUJOVÁ
starostka

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš 27. září na jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 odpovídal 
na dotazy týkající se Nákladového nádraží Žižkov

Ministr dopravy Dobeš navštívil 
Prahu 3 kvůli nákladovému nádraží
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„Zvěčniti Jana Žižku“
Funkcionalistický památník na 
Vítkově byl postaven v letech 
1929 až 1932 podle projektu Jana 
Zázvorky. Byl zamýšlen jako po-
mník českých legionářů a odbo-
jářů z první světové války, avšak 
okolnosti dvacátého století tomu 
zabránily. Celá historie výstav-
by pomníku i památníku je plná 
historických paradoxů. 

Historie jezdecké sochy je star-
ší než idea založení národního 
pantheonu. Spolek pro zbudová-
ní pomníku Jana Žižky z Trocno-
va byl založen už v roce 1882 a své 
poslání definoval takto: „Zvěčniti 
Jana Žižku postavením pomní-
ku v obvodu obce Žižkova.“ Prv-
ní soutěž na ztvárnění pomníku 
se konala roku 1912, ale žádný ná-
vrh nebyl vybrán. Doba první re-
publiky myšlence na pomník Ja-
na Žižky přála, základní kámen 
k němu položil prezident Masa-

ryk. Zároveň bylo rozhodnuto 
i o stavbě Památníku osvobození, 
jehož stavba byla rovněž za asis-
tence prezidenta zahájena. 

Velmi dlouho trvalo rozhodová-
ní o autorovi sochy, po dvou neú-
spěšných soutěžích na umělecké 
ztvárnění oslovil spolek přímo tři 
sochaře – Ladislava Šalouna, Jana 
Mařatku a pozdějšího autora po-
mníku Bohumila Ka�u.

Sochař, který svou životní so-
chu nikdy nespatřil
Bohumil Ka�a se narodil ro-
ku 1878 v Nové Pace, vystudo-
val sochařsko-kamenickou školu 
v Hořicích a pak Uměleckoprů-
myslovou školu v Praze. Hláv-
kovo stipendium mu umožni-
lo studium v Paříži, kde se stal 
uznávaným umělcem. Francouz-
ská vláda ho za zásluhy o umění 
jmenovala rytířem řádu Čestné 
legie. Od roku 1904 byl profeso-

rem uměleckoprůmyslové školy 
i jejím rektorem, později působil 
na Akademii výtvarných umění.

Jeho sochy zdobí mimo jiné 
Obecní dům v Praze, Divadlo na 
Vinohradech, znám je ale přede-
vším jako autor jezdecké sochy 
Jana Žižky. Při studiích na pom-
ník vycházel z díla Aloise Jiráska 
a také Mikoláše Alše. Nemalé de-
baty byly vedeny také o koni, na 
kterém Žižka sedí; po interven-
ci agrární strany byla rasa koně 
konzultována s předními hipolo-
gy a jako model byl vybrán kůň 
ze státního hřebčína. 

Práce na pomníku byly za-
hájeny v roce 1931 a dokonče-
ny v roce 1942. Za války gestapo 
neúspěšně pátralo po modelu so-
chy, jejíž realizaci si z pochopi-
telných důvodů Němci nepřáli. 
Model byl rozřezán a uschován 
na různých místech. Jednotlivé 
díly byly spojeny a odlity až po 
válce. Toho se ale její autor nedo-
žil, zemřel 24. listopadu 1942 na 
zánět slepého střeva.

Místo legionářů 
Klement Gottwald
Památník měl být slavnostně ote-
vřen na podzim roku 1938. Po za-
brání českého pohraničí se obje-
vila otázka, zda by nebylo dobré 
dokončení stavby odložit a fi-
nanční prostředky využít pro hu-

manitární účely. Nakonec zvítězi-
la myšlenka, že je třeba památník 
jako symbol české státnosti do-
končit. Po vypuknutí 2. světové 
války wehrmacht obsadil muze-
um na úpatí Vítkova a jen díky 
statečnosti a vynalézavosti Čechů 
pracujících na stavbě byla ukryta 
mnohá umělecká díla z výzdoby 
památníku, na které se podíleli 
nejlepší prvorepublikoví umělci 
jako Jan Štursa, Vincenc Beneš 
či Max Švabinský. Mozaiky byly 
zakryty omítkou z vápna a sádry, 
reliéfy byl vyplněny sádrou a je-
jich povrch napatinován tak, že 
vypadaly jako mramorové kvád-
ry. V listopadu 1942 byl památník 
zabrán okupační správou a část 
bronzového inventáře byla pou-
žita pro válečné potřeby.

Práce na památníku pokračo-
valy i po válce, pro uctění obě-
tí protifašistického odboje navr-
hl architekt Zázvorka přístavbu, 
ze které se stala síň Rudé armá-
dy. Rok 1948 přinesl změnu ne-
jen pro památník. Už se zde ne-
připomínaly legie ani prezident 
Masaryk. O rok později sem by-
ly přeneseny ostatky neznámého 
bojovníka z Dukly. Po smrti pre-

zidenta Gottwalda zde bylo v ro-
ce 1954 zřízeno jeho mauzoleum. 
Neúspěšný pokus o zachování tě-
la prvního dělnického prezidenta 
v tichosti skončil v roce 1962. 

V roce 1989 byly všechny ostat-
ky odvezeny a začala další etapa 
– hledání využití této monumen-
tální stavby. O dvanáct let poz-
ději byl Národní památník na 
Vítkově s hrobem Neznámého 
vojína a jezdeckou sochou Jana 
Žižky z Trocnova předán do sprá-
vy Národního muzea. Po dvoule-
té rekonstrukci zde byla 29. října 
2009 otevřena expozice dějin čes-
ké a československé státnosti. 

Oblíbený omyl
Bronzová socha Jana Žižky 
z Trocnova patří mezi největší 
sochy na světě, ale není a dokon-
ce ani v době svého vzniku ne-
byla největší jezdeckou sochou 
na světě. Na pomyslném prvním 
místě je bronzová socha Juana 
de Onate v El Pasu (USA), vět-
ší i starší je i pomník prvního 
vládce sjednocené Itálie Viktora 
Emanuela II. v Římě. �

-pú-

Památník, který se nikdy nestal tím, čím měl být 

Národní památník na Vítkově je otevřen každý den mimo pondělí od 
10 do 18 hodin (ve středu již od 9 hodin). V Národním památníku na 
Vítkově můžete navštívit stálou expozici s názvem Křižovatky české 
a československé státnosti.

Rekonstrukce 
jezdecké sochy 
Jana Žižky

Bronzová socha je spojena 
celkem 4500 šrouby, které 
byly zčásti vyměněny, a proto 
musely být některé části sochy 
odmontovány. Rekonstrukce 
se týkala i bronzového plintu 
(podstavce). Během opravy bylo 
také vyřešeno vnitřní odvětrává-
ní a odtok vody, stávající otvory 
byly zvětšeny a bylo přidáno 
devět nových. Vnitřní betono-
vá konstrukce byla očištěna 
a beton byl natřen a zpevněn. 
Na opravený a zrekonstruo-
vaný bronzový plášť byl v pěti 
vrstvách nanesen včelí vosk 
rozpuštěný v technickém benzi-
nu, aby byl podpořen přirozený 
vývoj patiny.

Po sedmnácti měsících opouští Vítkov leše-
ní, a tak se devět metrů dlouhá, devět met-
rů vysoká a více než 16 tun vážící socha se 
znovu skví v plné kráse. Památník na Vít-
kově byl svědkem mnohých historických 
zvratů 20. století, i peripetiie jeho vzniku 
by mohly sloužit jako učebnice dějepisu. 

Součástí doprovodného programu slavnostního odhalení opravené sochy byly i komentované prohlídky památníku či šermířské soubojeStavba Národního památníku na Vítkově
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Náměstí Jiřího 
z Poděbrad v pá-
tek 21. a v sobotu 
22. října patřilo už 
druhému ročníku 
Regionfestu – fes-
tivalu toho nejlep-
šího, co nabízejí 
malí a střední vý-
robci a zemědělci 
ze všech regionů 
Čech a Moravy.

Již od pátečního odpoledne ta-
dy producenti z různých kou-
tů Čech, Moravy a Slezska nabí-
zeli ve stáncích pečivo, uzeniny 
a další masné výrobky, pivo, sý-
ry, cukrářské a mléčné výrob-
ky, přírodní ovocné šťávy a dal-
ší pochoutky, které byly oceněny 
odbornou porotou v projektu 
ministerstva zemědělství Regio-
nální potravina. V každém kraji 
mohl získat toto prestižní oceně-
ní jen jeden výrobek v každé ze 
šesti kategorií.

Velký zájem zaslouženě vy-
volaly například zákusky plné 
lehké pěny z dobře uležených 
Olomouckých tvarůžků, které 
peče malá rodinná firma v Lošti-
cích. K hitům letošního Region-
festu ale bezesporu patřily také 
poctivě vyrobené klobásy nebo 
voňavé uzené bůčky. Fronty se 
tvořily také u stánků s bohatou 
nabídkou pečiva, kde si zákazní-
ci mohli vybrat od slaných rohlí-
ků až po nadýchané koláče s růz-
nými náplněmi.

Návštěvníci ale vedle ochutná-
vání a nakupování mohli také sle-
dovat, jak se ručně vyrábí prou-
těné koše, ozdoby ze sušeného 
ovoce nebo vazby ze sušených 
květin. Z pódia vyhrávala cimbá-
lovka Studánka a děti i dospělé 
pobavilo i vystoupení staropraž-
ského kabaretu Frajeři z Galérky.

V prosinci se návštěvníci far-
mářského tržiště mohou zajít 
na adventní trhy. Více na strán-
kách www.farmarsketrziste.cz �

-mot-

Festival vyznamenaných potravin

Baletní mládí si dalo sraz v Olšance
V sobotu 22. října se v hotelu Olšanka za podpory městské části Pra-
ha 3 uskutečnila baletní soutěž pro amatérské tanečníky, kterou pořádá 
Baletní škola Jána Nemce. Soutěže se účastnilo 24 základních umělec-
kých škol a studií (včetně 4 škol z Německa). Porota posuzovala výkony 
350 amatérských tanečníků v několika věkových kategoriích. Soutěžící 
přišel pozdravit a celou akci zahájit místostarosta Jiří Matušek. �

S pomocí Evropské unie mohou 
lékaři v poliklinice Olšanská na-
bídnout pacientům novou službu. 
Na Diagnostické centrum Olšan-
ská 7 (RTG oddělení) se podařilo 
za přispění evropských struktu-
rálních fondů EU v rámci progra-
mu Konkurenceschopnost za-
koupit nový přístroj na měření 
kostní hustoty – dvoufotonový 
denzitometr.

Lékaři s diagnostického cent-
ra zároveň vyjednali pro pacien-
ty pojištěné u Oborové zdravotní 
pojišťovny (OZP 207) preventiv-
ní vyšetření pro vyloučení osteo-
porózy. Těmto pacientům uhradí 
pojišťovna jednou za dva roky vy-
šetření, pokud jsou starší 50 let. 
Navíc mají nárok také na měření 
poměru svalové a tukové tkáně, 
což je důležité u pacientů s nad-
váhou a u těch, kteří chtějí opti-
malizovat svojí hmotnost.

Na toto vyšetření není potřeba 
doporučení od lékaře, stačí pou-
ze objednání na RTG odd. Olšan-
ská 7, tel. 271 774 850 od 7.30 
do 13.30. �

-rtg-

Nová diagnostická 
služba v Olšanské

Klinika pracovní-
ho a cestovního lé-
kařství Fakultní ne-
mocnice Královské 
Vinohrady nabízí 
služby praktických 
lékařů zejména pro 
obyvatele Prahy 10 
a Prahy 3. 

Vzhledem k obecnému nedo-
statku praktických lékařů a z to-
ho vyplývajícího velkého zájmu 
o jejich služby rozšířila klinika 
počet svých praktických lékařů 
ze dvou na tři. Lidé se tedy mo-
hou opět registrovat.

„Mít svého praktického lékaře ve 
fakultní nemocnici má řadu výhod,“ 
říká MUDr. Jana Malinová, pri-
mářka Kliniky pracovního a ces-
tovního lékařství. „Především je 
to snadná dostupnost dalších vyšet-
ření, na která praktický lékař svého 

pacienta pošle. U složitějších přípa-
dů naši praktičtí lékaři postup dal-
ších vyšetření a případných zákroků 
v rámci naší fakultní nemocnice pro 
pacienta koordinují, takže mu ušetří 
spoustu času a starostí.“

Další výhody vyplývají z toho, 
že praktičtí lékaři působí v rám-
ci Kliniky pracovního a cestov-
ního lékařství. Ta mimo jiné na-
bízí i komplexní škálu očkování, 
jak povinných, tak nepovinných 
a očkování vyžadovaných při 
cestách do ciziny. Tato očkování 

mohou aplikovat i všichni prak-
tičtí lékaři na této klinice. Další 
nadstandardní službou, kterou 
Klinika pracovního a cestovní-
ho lékařství nabízí, je možnost 
on-line objednání. Na stránkách  
www.objednavky.fnkv.cz se lidé
mohou objednat k registraci 
k praktickému lékaři, na prohlíd-
ku nebo na jakékoliv vyšetření, 
které klinika poskytuje. �

LUKÁŠ MATÝSEK
tiskový mluvčí FNKV

FNKV rozšiřuje počet praktických lékařů
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Ceny Legenda Nočního proudu jsou uděleny
Malý společenský sál Paláce Žofín v neděli 2. října rozproudilo slavnost-
ní udílení výročních cen Legenda Nočního proudu ČRo Regina 96,6 FM. 
Zvláštní cenu obdrželi pánové Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, Cenu za 
Událost roku přišel převzít Josef Havel, ředitel Českého rozhlasu Regi-
na, jehož budova v Hybešově ulici v tomto roce slaví své 100. narozeni-
ny. Regina odtud vysílá již 20. rokem a Noční proud čtyři léta. �

Návštěvníky láklaly například slané tvarůžkové zákusky z Loštic
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Kdy a kde se letos koná boxer-
ský memoriál Julia Tormy? Lo-
ni se mluvilo o tom, že letošní 
20. ročník memoriálu by měl 
být delší…

Je to tak – jubilejní 20. ročník 
bude opravdu třídenní. Začíná-
me v pátek 25. listopadu a finále 
je stanoveno na neděli 27. listo-
padu. Turnaj se bude odehrá-
vat jako v minulém roce v hote-
lu Olšanka.

Očekává se ještě větší účast bo-
xerů než loni? A jak to vypadá 
s mezinárodní účastí? 
Startovat by mělo na 80 boxerů – 
z Litvy, Irska, Maďarska, Němec-
ka, Rakouska, Slovenska a samo-
zřejmě z České republiky.

Budete chtít udělat z Memoriá-
lu Julia Tormy na Žižkově tra-
dici? Bude se pořádat tento tur-
naj na Žižkově každý rok? 

Určitě, snaha tu je a nejen to. 
Prezident turnaje Pavel Hurda 
se vyjádřil, že by chtěl z hotelu 
Olšanka na Žižkově udělat bo-
xerský stánek, jakým bývala kdy-
si Lucerna.

Jaké máte ohlasy? 
Co se týká zahraniční účasti, již 
loni účastníci chválili organiza-
ci turnaje a Praha táhne – má ve 
světě dobrý zvuk. I v Praze se již 
ví, že se v Olšance na Žižkově bo-
xuje. Význam turnaje také vnímá-
me jako jeden z nejúčinnějších 
způsobů prevence proti drogám 
a kriminalitě a chceme jeho pro-
střednictvím působit na ohrože-
nou mládež. Proto má na turnaj 
mládež do 15 let vstup zdarma. 

Zde bych použil slov legendární-
ho boxerského šampióna a dnes 
kněze George Foremana, který 
v této souvislosti prohlásil: „Je 
lepší, aby měl mladý člověk na rukou 
boxerské rukavice, než aby v nich dr-
žel střelnou zbraň.“ 

V jaké situaci se teď podle Vaše-
ho názoru nachází český box? 
V nijak oslnivé, poslední medaile 
z evropských a světových šampi-
onátů vybojoval Ruda Kraj v ro-
ce 2000 a 2003. Zdeněk Chládek 
získal bronz na mistrovství světa 
juniorů v roce 2008. Letos naši na 
světovém šampionátu v Baku si-
ce vyhráli ve čtyřech utkáních, ale 
zatím se na olympijské hry v Lon-
dýně nekvalifikovali. V říjnu nám 

ale velkou radost udělala Martina 
Schmoranzová, když na mistrov-
ství Evropy žen v Rotterdamu vy-
bojovala bronzovou medaili. �

-mot-

Je lepší, aby měl mladý člověk na rukou boxerské 
rukavice, než aby v nich držel střelnou zbraň

Hotel Olšanka hos-
til ve čtvrtek 29. září 
již 6. ročník amatér-
ského turnaje v bo-
xu O pohár měs-
ta Žižkova. V devíti 
utkáních se předsta-
vilo 18 borců, jeden 
z duelů byl již tra-
dičně ženský. Boje 
probíhaly před oči-
ma řady legend čes-
kého boxu.
Mezi čtyřmi provazy bojova-
li čtyři rohovníci z „domácí-
ho“ SK Boxing Praha, tři z nich 
mohli zvednout pohár pro vítě-
ze. V hlavním zápase v kategorii 

do 75 kg se stejně jako loni proti 
sobě postavili Lukáš Plzák z SK 
Box Mělník a Emil Kocvelda 
z BC Žižkov Praha. Žižkovský 
borec zvítězil na body a zaslou-
ženě tak mohl z rukou zastupi-
tele Pavla Hurdy převzít pohár 
a finanční odměnu.

Poháry za vítězství předáva-
li místostarosta Pavel Sladkov-
ský, radní Barbora Hanychová 
a zastupitelka Martina Šando-
vá. Další vítěze dekorovali hosté, 
kteří jsou živou součástí zlatých 
let českého boxu. Cenu v zápa-
se kadetů předával jeden z nej-
úspěšnějších českých boxerů 
všech dob Josef Němec – mistr 
Evropy a účastník olympijských 
her v Melbourne, v Římě a v To-
kiu, který se ve svém mateřském 
klubu v Českých Budějovicích 
stále aktivně věnuje boxu. V Ol-
šance nechyběl ani úspěšný tre-
nér Rudolf Obid, který ve svých 

osmdesáti třech letech stále vede 
tréninky a přesvědčuje vysočan-
ské kluky, že box je lepší než po-
flakování po ulicích.

Pozvání přijal i profesionální 
mistr Evropy WBO, nejlepší čes-
ký boxer v nejtěžší váhové kate-
gorii – Ondřej Pála. Publikum 
také nadšeně přivítalo profesio-
nálního boxera v těžké váze Lu-
boše Šudu, trojnásobného mistra 
světa v kickboxu, který trénuje 
v nedalekém Centru kontaktních 
sportů na Havlíčkově náměstí.

„Touto cestou se už šest let snažíme 
o oživení tradice boxu na Žižkově,“ 
řekl zastupitel Pavel Hurda, kte-
rý stál u zrodu žižkovského tur-
naje. A je třeba dodat, že skvělá 
atmosféra v sále Olšanky, která 
zápasníky vybudila k nevšedním 
výkonům, dokázala, že je to sna-
ha úspěšná. �

-pú-
Foto: Michal Protivanský

Žižkov a box patří k sobě

Svatopluk Žáček spolu s Danou Zátop-
kovou na finále loňského ročníku

Předávala se i ocenění za přínos českému boxu

Poháry oběma finalistům předával zastupitel Pavel Hurda

Boxerského večera se zúčastnili i zástupci žižkovské radnice

„Chtěli bychom z Olšan-
ky udělat boxerský 
stánek, jakým kdysi 
bývala Lucerna,“ říká 
Svatopluk Žáček, 
prezident České 
boxerské asociace, 
pořadatele Memo-
riálu Julia Tormy.
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Statistiky vypovídají o tom, že zadluženost českých domácností roste. Fenomén snadno dostupných úvěrů se 
týká stále většího počtu lidí, kteří si půjčují bez ohledu na výši svých příjmů a schopnost splácet dluhy. Pokud 
se občané dostanou do kolotoče nesplacených úvěrů, mohou se o pomoc obrátit na občanské poradny, které se 
zabývají poradenstvím v oblasti dluhové problematiky. V Praze 3 je to především Občanská poradna Remedium 
a dluhová poradna, kterou provozuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici. V rámci prevence roste také význam 
vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti, které se zaměřuje na děti, dospělé i seniory.

Remedium působí 
na trojce už dlouho. 
Jedním z pilířů je-
ho činnosti je provo-
zování občanské po-
radny. Tato služba je 
poskytována zdar-
ma. O chodu porad-
ny jsme si povídali 
s vedoucí Kristýnou 
Krušinskou a ředi-
telkou Remedia Zu-
zanou Novákovou
Jak se do poradny dostat ?
Je třeba se telefonicky, e-mailem 
nebo osobně objednat. Poskytu-
jeme i služby bez objednávky – 
tato služba je ovšem limitovaná 
časem a je možné, že se často ne-
dostane na všechny klienty, kteří 
by měli ten den zájem. Pak má-
me taky službu, která je vymeze-
ná pro telefonické dotazy – urče-
ná pro ty, kteří se sem z různých 
důvodů nemohou dostavit osob-
ně. Dotazy přijímáme i e-mailem. 

Máte v poradně právníky ?
Ne, ale všichni máme vzdělání 
podle zákona o sociálních služ-
bách, což v tuto chvíli znamená 

sociální práci. Procházíme i spe-
cializovaným školením, předná-
šejí nám soudci, právníci a jed-
notlivé případy konzultujeme 
s právníky, kteří jsou našimi dob-
rovolným spolupracovníky.

Jak konkrétně probíhá konzul-
tace s klientem?
V poradně klientovi vysvětlíme, 
jak služba funguje, jaká jsou její 
pravidla. Po definování problému 
začínáme pracovat na jeho řešení. 
Poskytujeme klientovi informace 
z legislativy, vzor podání, pomů-
žeme mu s komunikací s věřiteli, 
zjistíme, zda má ještě šanci a jak 
se případně bránit, jaké jsou lhůty 
atd. Ale hlavní práce je samozřej-
mě na klientovi.

Pokud jde konkrétně o oddlu-
žení – chodí jak klienti, kteří ješ-
tě zvládají splácet, tak ti, kte-
ří mají třeba 10 – 15 exekucí… 
Někdy mají lidé idealizovanou 
představu o oddlužení, takže jim 
vysvětlujeme, co to ve skutečnos-
ti znamená, jak to probíhá, vý-
hody i nevýhody, podmínky, za 
jakých by jim soud oddlužení 
vůbec povolil.

V této fázi je na klientovi, aby 
posoudil, jestli oddlužení jako 
řešení je skutečně pro něj vhod-
né a jestli celý proces podstou-
pí. Máme i klienty, kteří všechny 
podmínky splňují, ale celý pro-
ces jim přijde natolik kompliko-

vaný, že se pro něj nerozhodnou. 
Pokud klient splňuje podmínky 
a má zájem o oddlužení, začneme 
společně vyplňovat návrh. Odpo-
vědnost nese klient, proto my ne-
děláme práci za něj, ale doprová-
zíme ho. Celý proces oddlužení, 
který trvá přibližně 5 let, je velmi 
náročný. Lidé po celou tuto do-
bu musí fungovat pod velmi přís-
ným režimem, to je i velmi psy-
chicky náročné. 

Jak vypadá typický klient?
V 65 % případů je to žena ve 
středním věku, ona či její man-
žel přišli o práci nebo onemoc-
něli. Jsou v dlouhodobé pracov-
ní neschopnosti, a tedy jim velmi 
poklesly příjmy. 

Ženy (a to platí obecně) se ob-
racejí o pomoc dříve než muži, 
uvědomují si zodpovědnost. Ne-
ní to tak, že by ženy měly častě-
ji větší problémy, spíš s nimi umě-
jí včas přijít. 

Vidíte nárůst těchto problémů 
ve společnosti?
Samozřejmě, nejen u nás, i statis-
tiky hovoří jasně. 

Využívají školy vzdělávacích 
programů v oblasti finanční gra-
motnosti?
Nabízíme vzdělávací programy 
pro základní školy, ale také se vě-
nujeme i dětem z dětských domo-

vů, to je velmi ohrožená skupina 
lidí, kteří samostatně s penězi ni-
kdy nenakládali… Vzděláváme 
také pedagogy, aby uměli učit zá-
kladům finanční gramotnosti. Se-
minář pro školní děti jsme nabídli 
i základkám v Praze 3 (viz článek 
dole, pozn. redakce).

Zadluženost českých občanů 
narůstá, zároveň se zvyšuje i po-
čet lidí, kteří nejsou schopni své 
závazky splácet… Vidíte nějaké 
řešení?
Cesta je opravdu v prevenci, 
v informovanosti lidí, aby neby-
li tak důvěřiví a nepodléhali ma-
nipulaci úvěrových společnos-
tí a reklamám na půjčky. Aby si 
uvědomili, co opravdu pro svůj 
život potřebují nutně, jestli není 
lepší si na to spíše ušetřit, než si 
půjčovat. �

 Je lepší si ušetřit, než si půjčovatJak se neutopit 
v dluzích 
aneb co byste měli vědět, 
než se zadlužíte, a co dělat, 
když už dluh máte

1. Rozmyslete se
� Nezadlužujte se kvůli věcem, 
které opravdu nepotřebujete. 
Pokud to nelze jinak, půjčte si 
co nejméně. 

2. Kde si půjčit
� Zeptejte se ve svém okolí, 
zda by vám někdo nepůjčil bez-
úročně. V bance trvá vyřízení 
déle a je to složitější, ale celko-
vý dluh i s úroky je nižší. 
� Rychlé půjčky jsou sice do-
stupnější, ale budete muset pla-
tit více. 

3. Když žádáte o půjčku
� Základní údaj pro porovná-
ní půjčky je RPSN (roční procen-
tuální sazba nákladů). Čím vyš-
ší RPSN, tím vyšší zaplatíte úrok. 
� Zjistěte si všechny náklady na 
půjčku! (vč. poplatků za vyříze-
ní, vedení účtu, nutnost pojiště-
ní). Takto poptejte více poskyto-
vatelů. 
� Nejdůležitější body jsou ve 
smluvních podmínkách, proto 
si je vždy vyžádejte. Zjistěte si 
sankce za opožděné splátky!

4. Kdy smlouvu nepodepsat
� Pokud ji nebudete moci splá-
cet.
� Pokud jste ji nečetli.
� Smlouva je psána příliš drob-
ným písmem.
� Nerozumíte cizím slovům ne-
bo pokud je podmínkou vyplně-
ní prázdné směnky.

5. Když už dlužíte 
� Hlídejte kalendář – důležité 
je datum přijetí platby, ne ode-
slání. Veškerá potvrzení o splát-
kách, doklady i korespondenci 
si schovejte.

6. Pokud nemůžete splácet
� Když máte problém se splá-
cením, okamžitě se obraťte na 
věřitele a domluvte si s ním ře-
šení. Nečekejte, že se situace 
vyřeší sama. Komunikujte s vě-
řiteli, hledejte řešení, nezvyšuj-
te dluhy.

7. Pokud jste v dluhové pasti
� Své dluhy konsolidujte, snižte 
na minimum nepotřebné výdaje 
(telefon, TV, internet...). Pokud 
je vaše situace nezvládnutelná 
a kritická, lze za určitých pod-
mínek vyhlásit tzv. osobní ban-
krot. Na podmínky se ptejte 
v občanských poradnách 
(www.obcanskeporadny.cz).

Zdroj: Asociace občanských poraden

Nikdy není příliš brzo začít se učit 
finanční gramotnosti – to dobře 
vědí v Občanské poradně Reme-
dium. Mnoho klientů k nim při-
vádí právě neřešitelná osobní fi-
nanční situace, kdy si půjčili více, 
než jsou schopni splácet. 

A tak se v Remediu rozhodli, 
že budou o financích vzdělávat 
i děti. S podporou městské části 
připravili semináře zaměřené na 
finanční gramotnost a dluhovou 
problematiku. A tak se čtvrťáci 
a páťáci ze ZŠ V Zahrádkách učí 

pomocí her přemýšlet o tom, co 
potřebují a co chtějí. 

„I děti si umí ujasnit, že to, co 
chtějí a po čem touží, není to, co si 
musí nutně koupit. Že je rozdíl me-
zi tím, co opravdu potřebuji k živo-
tu a mezi tím, co chci,“ vysvětlu-

je lektorka Kristýna Krušinská 
z Remedia.

A děti mají jasno: „Rodina potře-
buje byt, určitě i kuchyň, ale televizi 
ne. Bez té se může obejít,“ říkají suve-
rénně. „Jen aby jim to vydrželo,“ pře-
jí si poradkyně z Remedia. �

I děti by měly být finančně gramotné

Občanská poradna 
REMEDIUM
Křišťanova 1698/15, Praha 3
tel. 272 743 666, 605 284 737
e-mail:  obcanskaporadna

@remedium.cz
www.remedium.cz
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V dnešní době se 
stále více lidí potý-
ká s problémy spo-
jenými se zadluže-
ností. Pokud jste se 
dostali do podobné 
situace, můžete vy-
užít služeb dluho-
vé poradny, kterou 
provozuje Sdru-
žení pro probaci 
a mediaci v justici 
se sídlem v Praze 3 
v Korunní ulici 
č. 101. Na poraden-
ství, které zde  po-
skytuje právník či 
certifikovaný dluho-
vý poradce jsme se 
ptali Kateřiny Jiro-
vé, dluhové porad-
kyně SPJ.

V jakých oblastech poskytujete 
poradenství?
V naší poradně se zaměřujeme na 
dluhové poradenství a právní po-
radenství, které s dluhy souvisí. 
Poradenství se týká nejen mapo-
vání dluhové situace, práce s roz-
počtem, komunikace s věřiteli, 
ale především podpory při soud-

ních řízeních a během exekuční-
ho řízení. Pomáháme také lidem 
podat návrh na oddlužení tzv. 
osobní bankrot a doprovázíme je 
během insolvečního řízení.

Současně je dluhové poraden-
ství součástí i nového projektu 
zaměřeného na pomoc obětem 
trestných činů. Poradna je ale ote-
vřená všem lidem, kteří si nevědí 
rady se svou situací v oblasti dlu-
hů, soudních řízení, exekučního 
řízení a insolvence. 

S jakými problémy se na vás lidé 
obracejí nejčastěji?
Nejčastěji přicházejí lidé, kteří 
nad svými dluhy ztrácí kontrolu: 
nevědí, jak postupovat, co řešit 
nejdříve, nerozumí postupu vě-
řitelů, soudů či exekučního úřa-
du. Velká část našich klientů je 
v platební neschopnosti a není 
naděje, že by ze svých běžných 
příjmů někdy své dluhy splatili 
v plné výši. Pokud splňují pod-
mínky insolvenčního zákona pro 

návrh na oddlužení, pomůžeme 
jim podat návrh na tzv. osobní 
bankrot k soudu.

Pokud se jedná o dluhovou pro-
blematiku – pozorujete, že by 
tento problém ve společnosti na-
růstal?
Nárůst zaznamenáváme stále, ale 
většina našich klientů se nezdravě 
zadlužila 1 – 5 let zpátky. Nárůst 
je určitě znát v celkovém oslabení 
jednotlivců a jejich okolí úspěš-
ně vyřešit i krátkodobou platební 
neschopnost např. z důvodu ztrá-
ty zaměstnání nebo nemoci. Dů-
vodem je, že lidé nemají finanční 
rezervy a nenajdou je ani ve svém 
blízkém okolí.

Jaké nejčastější případy v oblas-
ti zadluženosti lidí řešíte? Může-
te uvést typický příklad?
U případů, které řešíme, lze vy-
sledovat určité společné znaky. 
Jedním z nich je  neočekávaná ži-
votní událost, která přinese neče-

kané výdaje či naopak úbytek pří-
jmů, nebo si klienti neuvědomili, 
že závazek, který na sebe vzali, je 
pro ně do budoucna ohrožující.

Často se stává, že většina klien-
tů neřešila situaci včas a nyní ma-
jí část dluhů ve fázi soudního vy-
máhání a exekuce.

Proto jen doporučuji přijít do 
poradny co nejdříve, než závazky 
začnou přerůstat přes hlavu. Ne 
vždycky se najde řešení mnohdy 
komplikovaných životních pro-
blémů, ale minimálně pomůžeme 
klientovi se v situaci zorientovat 
a zpřehlednit ji.

Mají např. školy zájem o vzdělá-
vání svých žáků a studentů v ob-
lasti finanční gramotnosti?
Naše sdružení se orientuje na 
zvyšování finanční gramotnosti 
dospělých, a to v různých typech 
kurzů, které jsou určeny přede-
vším osobám ve výkonu trestu či 
osobám vykonávajícím alterna-
tivní trest. U této cílové skupiny 

zájem o tuto problematiku stou-
pá úměrně s nárůstem zadluže-
ných lidí.

Dále probíhá také na mnoha 
místech úspěšně vzdělávání dě-
tí v ústavních zařízeních, tyto 
děti a mládež jsou totiž nezdra-
vým zadlužováním ohroženy ze-
jména.

Odborníkům pracujícím s oso-
bami, které jsou ohroženy předlu-
žeností a všem dalším, které tato 
problematika zajímá, jsou urče-
ny vzdělávací kurzy, které účast-
níkům pomohou zorientovat se 
v dluhové problematice a umět 
kvalifikovaně poradit. Více in-
formací o nabídce na stránkách 
www.vzdelavani.spj.cz

Kde Vás potenciální klienti na-
leznou?
Pokud máte zájem využít služeb 
poradny, objednejte se na osob-
ní konzultaci na tel.: 296 180 297 
nebo 739 470 408 či na e-mailu 
info@spj.cz. 

Čím dalším se vedle dluhového 
poradenství vaše sdružení za-
bývá?
Sdružení pro probaci a media-
ci v justici, o.s. je nestátní nezis-
ková organizace, která již 17 let 
působí v oblasti prevence krimi-
nality a řešení jejích následků. 
Hlavní služby SPJ jsou romský 
mentoring, dluhové poraden-
ství, asistované zaměstnávání, 
motivační programy a vzdělává-
ní. Za dobu existence SPJ prošlo 
službami sdružení přes deset ti-
síc klientů. �

Nevíte si rady s dluhy? Navštivte dluhovou poradnu v Praze 3

Občanské sdružení Martin po-
skytuje poradenství zaměřené na 
osoby s mentálním a kombinova-
ným postižením v oblasti zvyšo-
vání uplatnitelnosti na trhu práce 
a v oblasti finanční gramotnosti.

Sdružení pracuje při Odbor-
ném učilišti pro žáky s více vadami 
a vzdělávání v oblasti finanční gra-
motnosti je jedním z důvodů, proč 

bylo občanské sdružení založeno. 
Zájem jak ze strany žáků, tak i ro-
dičů je hlavně o vzdělávání v ob-
lasti vedení rodinného rozpočtu, 
v objasňování doporučených po-
stupů při uzavírání smluv, ve vy-
světlování principů zodpovědného 
zadlužení a předcházení předluže-
ní. Více na stránkách www.abeceda-
rodinnychfinanci.cz �

OS Martin sází na prevenci
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o.s. Martin
Chelčického 2, 130 00 Praha 3
tel. 608 930 502, 776 611 242
e-mail: osmartin@seznam.cz
www.sdruzenimartin.cz

Sdružení pro 
probaci a mediaci 
v justici, o.s. 
Korunní 101, Praha 3
tel. 224 262 137, 296 180 297
e-mail: institut@spj.cz
www.spj.cz

Co je to oddlužení
Oddlužení je cesta, která se nabízí jako řešení pro zadlužené osoby, jež 
mají poctivou vůli se svých dluhů zbavit a zastavit exekuce. Tato ces-
ta ale není zdaleka otevřena pro každého. Aby jí bylo možné využít, dlu-
hy nesmí pocházet z podnikání. Další podmínkou je, že dluhů musí být 
větší počet. Aby soud oddlužení nařídil, je nutné splnit ještě celou řa-
du dalších podmínek. Podle svých příjmů z prodeje majetku a na zákla-
dě splátkového kalendáře dlužník v následujících 5 letech musí uhradit 
minimálně 30 % dluhu. Pokud by však jeho příjmy tuto minimální hra-
nici překračovaly, bude zbytek také použit na úhradu dluhů. Neplatí te-
dy, jak si mnoho lidí myslí, že se zaplatí vždy pouze 30 %. Po pěti le-
tech můžete být proces oddlužování u konce, ovšem je také možné, 
že soud nařídí povinnost splácet další dluhy ještě po dobu tří dalších 
let. Po celou dobu splácení dluhů jdou na jejich úhradu veškeré příjmy 
dlužníka, kterému zůstává přiděleno pouze určité životní minimum. �

Dejte si pozor na obvyklé triky 
poskytovatelů úvěrů
Úvěrové společnosti někdy mívají smlouvy koncipované tak, že již prv-
ní splátku v podstatě nelze splatit v termínu. Zoufalý klient si půjčil 
10 000 Kč a měl splácet 1 000 Kč měsíčně. Smlouvu podepsal a pe-
níze obdržel 28. 1. Předpokládal, že splátka bude následovat za měsíc 
a přehlédl, že datum první splátky je již 1. 2. Bohužel ve smlouvě rov-
něž stálo, že při zpoždění splátky je nutné platit pokutu ve výši poloviny 
půjčky a ihned vrátit vše, co si půjčil. Čili 2. 2. už dlužil 15 000 Kč a na-
růstalo mu stokorunové denní penále z prodlení. Klient neměl okamži-
tě hotovost, kterou by dluh splatil, tak šla celá pohledávka do exekuce, 
rázem tedy dlužil o 8 000 Kč víc. Pokud by se ve smlouvě vyskytla ješ-
tě tzv. rozhodčí doložka a došlo by k nějakému sporu mezi zákazníkem 
a společností, nelze jej řešit soudně, ale zabývá se tím rozhodce, který 
je mnohdy dosazený danou společností a může rozhodnout v její pro-
spěch. Klient by poté rozhodci zaplatil například dalších 10 000 Kč. �

Zdroj: Člověk v tísni

Dvoustranu připravily Monika Otmarová a Michala Púčiková
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. út 18.00 Nic proti ničemu
20.30 Půlnoc v Paříži

  2. st 17.00 Alois Nebel – za 
účasti tvůrce – Filmový 
klub pro střední školy 
(FK pro SŠ) 
20.30 Alois Nebel 

  3. čt 18.00 Melancholia
20.45 Osamělost 
prvočísel

  4. pá 18.00 Dům
20.30 Lollipop Monster
22.30 Alois Nebel

  5. so 16.45 MET: LIVE IN HD 
– Siegfried | Richard 
Wagner

  6. ne 18.00 Rodina je základ 
státu
20.30  Perfect Days 
– I ženy mají své dny

  7. po 18.00 Můj otec George 
Voskovec
20.30 Alois Nebel

  8. út 18.00 Osamělost 
prvočísel
20.30 Kůže, kterou nosím

  9. st 17.00 Opravdová kuráž 
– za účasti filmového 
kritika K. Fily (FK pro SŠ)
20.30 Filmjukebox: Kurt 
Cobain About a Son 
www.filmjukebox.cz

10. čt  18.00  Alois Nebel
20.30 Lovci hlav

Normální festival 
– Postiženi uměním
11. pá 18.00  Pozemšťané, koho 

budete volit? + Velký třesk 
20.00 Pořád je co 
dobývat: Slavnostní 
zahájení festivalu

12. so 16.00  Já taky 2009 
18.00 Normal: Pásmo 
krátkých videí od tvůrců 
outsider art na téma 
mentálního hendikepu
20.00 Chci to zkusit

13. ne 16.00 Kolik je na světě 
brusinek?
18.00 Pásmo hudebního 
outsider art
20.00 Marwencol

14. po 18.00 Lovci hlav
20.30 Půlnoc v Paříži

15. út 18.00  Perfect Days 
– I ženy mají své dny
20.30  Alois Nebel

16. st 17.00 Psycho (FK pro SŠ) 
20.30 Rodina je základ 
státu 

17. čt 18.00 Půlnoc v Paříži
20.30 Lovci hlav

Křest aerobaru
18. pá 18.00 Kouř

20.00 Koncert kapely 
Myštet
21.30 Big Lebovski

19. so 18.45  MET: LIVE IN HD 
– Satyagraha | Philip Glass 

20. ne 18.00 Perfect Days 
– I ženy mají své dny
20.30 Lovci hlav

21. po 18.00 Trafačka
20.30  Osamělost prvočísel

22. út 18.00 Kůže, kterou nosím
20.30  Nic proti ničemu

23. st 20.20  PechaKucha Night 
Prague vol. 26

24. čt 18.00 Alois Nebel
20.30  Living in Emergency: 
Příběhy Lékařů bez hranic 
+ debata

25. pá 18.00 Rodina je základ 
státu
20.30 Slavnostní vyhlášení 
soutěže Aerokraťas 2011 + 
projekce vítězných filmů  

26. so 20.00 34. Festiválek Jsem 
spokojenej aneb Havaj na 
Žižkově

27. ne 18.00 Vendeta 
20.30 Lovci hlav 

28. po 18.00 Trafačka
20.30 Alois Nebel

29. út 18.00 Lovci hlav
20.30 Aero naslepo

30. st 17.00 René – za účasti 
režisérky H. Třeštíkové 
(FK pro SŠ)
20.30 Půlnoc v Paříži

Filmy pro seniory
  1. út 10.00 Můj otec George 

Voskovec
  8. út 10.00 Perfect Days 

– I ženy mají své dny
15. út 10.00 Kůže, kterou nosím
22. út 10.00 Muži v naději
29. út 10.00 Vendeta

Baby bio
  2. st 10.00 Alois Nebel
  9. st 10.00 Perfect Days 

– I ženy mají své dny
16. st 10.00 Rodina je základ 

státu
23. st 10.00 Život v jednom dni
30. st 10.00 Nic proti ničemu

Neděle pro rodiče s dětmi
  6. ne 15.00 Podzimní přání 

na potoce vyzvání
13. ne 15.00 Dobrodružství 

pod vodní hladinou
20. ne 15.00 Uspávání Obra
27. ne 15.00 Dobrou chuť všem 

malým kuchařům

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1. – 30. 11. Festival Integrace 

slunce – foto P. Rydl 

  1. út 19.30 Vypsaná Fixa
  2. st 19.30 Dubioza Kolektiv
  3. čt 19.30 Republic of Two 

(křest CD)
  4. pá 19.30 The Pyramids

17. ročník festivalu intergace 
Slunce 5.–10. 11.

10. čt 19.30 Imodium + host: 
Kofe-in

12. so 19.30 Narozeniny paláce 
Akropolis: Messer Chups

13. ne 19.30 Mamadu Diabate´s 
Percussion mania

14. po 19.30 J. Schmitzer 
s kapelou

15. út 19.30 Tarafuki
16. st 19.30 Respect Plus: 

Ju-Ju Justin Adams 
& Juldeh Camara in 
Trance 

17. čt 19.30 Atari Terror (křest CD)
18. pá 19.30 Tleskač, Special 

Guest: Smola a Hrušky 
19. so 19.30 Krucipüsk + host: 

Who Killed Marilyn?
20. ne  19.30 FutureLine: Japka 

+ Pařený Cokánek
21. po 20.00 dVA Taking off 

Company: Oblíbenci
22. út 19.30 Eggnoise
23. st 19.30 FutureLine: 

Nestel postel + K2
24. čt 19.30 Respect Plus: 

Mahala Rai Banda

Žižkov Meets Jazz 
25. a 26. 11. od 19.00 

27. ne 19.30 FutureLine: Ligotský 
Marras + Friday

28. po 19.30 FutureFirstLine: 
Çilek Aromali Kremali 
Bisküvi

29. út 19.30 EuroConnections: 
Patrick Wolf

30. st 19.30 Please the Trees 

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

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

koncertů
16. 11. – 22. 12. Skupina RASTR

– „IKONA“ (M. Englberth, 
J. Hájek, J. Kándl, J. Macht)

  2. st 19.30 E. Leata – kytarový 
recitál

  3. čt 19.30 H. Brožová – flétna, 
P. Matějová – klavír 
(G. Enescu, H. Dutilleux, 
A. Jolivet) 

  5. so 15.00 J. Krejčí – klarinet,
J. Pěruška – viola, M. Se-
kera – klavír (J. Brahms, 
R. Clarke, R. Schumann)

  8. út 19.30 Kinsky trio Prague 
(A. Arensky, A. P. Borodin, 
N. R. Korsakov)

  9. st 19.30 Obrazy v hudbě, 
I. Kahánek & hosté 
(M. P. Musorgskij)

10. čt 19.30 Pěvecké duo Feng-
yűn Song – T. Roglová, 
L. Navrátilová – klavír 
(Písně o lásce z lidové 
poezie české i čínské) 

14. po 19.30 O. Lébr – housle, 
M. Žák – kytara (N. Pagani-
ni, J. K. Mertz, M. Giuliani)

16. st 19.30 Jak chutná Francie, 
E. Kriz Lifková – zpěv, 
slovo M. Dvořák – klavír, 
M. Gautron – akordeon

19. so 15.00 Písňový recitál 
T. Švarcová – soprán, 
L. Klánský – klavír

22. út 19.30 Musica Bohemica
23. st 19.30 Pražské kytarové 

kvarteto (J. A. Losy, F. Sor, 
C. Franck, L. Janáček)

24. čt 19.30 Tango starého i no-
vého kontinentu: Bona Fide 
Quintet (G. M. Rodriguez, 
O. Pugliese, A. Piazzolla)

28. po 19.30 Adventní koncert: 
Pražští pěvci kvartet 
(G. Frescobaldi, 
Jindřich VIII., A. Vivaldi)

30. st 19.30 Art trio Praha 
(D. Shalit, F. Medelssohn-
Bartholdy, B. Smetana)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  3. čt 20.00 Blues Jade Akustik
10. čt 20.00 Plum Jam
17. čt 20.00 Václav Koubek 

s kapelou
24. čt 20.00 Arturo Soriano Band 

(madridský saxofonista)

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

  1. út 19.30 Kytarový virtuos 
Š. Rak (žižkovská radnice) 

  2. st 19.30 Mozartovo Requiem 
(kostel Nejsv. Srdce Páně)

  3. čt 19.30 Pražsko-vídeňské 
historické křižovatky 
(Hudební škola hl. m. Prahy)

15. út 19.30 Pocta Linha Singers 
(hotel Olšanka) 

21. po 19.00 Mladí mistři klavíru 
(Pražská konzervatoř, 
Na Rejdišti, Praha 1)

24. čt 19.30 Jihočeská komorní 
filharmonie (VŠE)

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.

  3. čt 20.00 VerTeDance, 
M. Lipsker: Transforma

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

15. út a 16. st 20.00 A. Polívková: 
AnIby Neřekla

20. ne 20.00 VerTeDance, 
A. Polívková: Případy 
doktora Toureta

21. po 10.00 VerTeDance, 
A. Polívková: Případy 
doktora Toureta (pro děti) 

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

24. čt 20.00 VerTeDance, 
Ch. Öfverholm: Found 
& Lost, L. Kašiarová: 
ALA III.

28. po 19.30 a 21.00 M. Kochá-
nek & Tegest Pecht-Guido: 
GODverdommeFREEDOM

Hosté
  4. pá 20.00 Patnáctiny Taneční 

zóny
10. čt 18.30 Soirée Še3sil
12. so 17.00 a 19.30 Studentské 

oděvní forum 2011
13. ne 20.00 Divadlo ve skleníku: 

Chili a samett

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  6. ne Cimrman v říši hudby 
  8. út České nebe
  9. st Dobytí severního pólu 
13. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé
15. út Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký
16. st České nebe
17. čt České nebe
27. ne 16.00 a 19.00 České nebe 
29. út Švestka 

Hosté Žižkovského divadla JC
  4. pá O. Lážnovský, K. Mocová: 

Příliš skromný detektiv 
Nick Carter (Divadlo 
Aqualung)

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

  7. po N. Simon: Drobečky 
z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

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

20. ne J. Tätte: Každý den 
šťastný den! (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram) 

21. po J.-C. Danaud: Ach ta 
něha našich dam (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram) 

25. pá O. Lážnovský: Mistr Hus 
(Divadlo Aqualung)

26. so kol.: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili-
onář (Divadlo Aqualung)

28. po W. Allen: Central park 
(West 3D company o.s.)

Žižkovská štace
Divadlo Šumperk
  1. út H. Ibsen: Domeček pro 

panenky
  2. st T. Williams: Kočka na 

rozpálené plechové střeše 
  3. čt O. Elbel: Priessnitz není 

Schroth a voda není víno! 

1. oddíl skautů NIK oslaví 40 let nepřetržité činnosti 
v sobotu 26. 11. 2011. Pokud jste byli v jeho řadách, jste 
srdečně zváni na setkání. Více na www.vitkov61.cz

Správné znění tajenky z Radničních novin č. 10: 
Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Ze 43 správných odpovědí 
byli vylosováni: P. Zdeněk, E. Urbanová a M. Harsa. Gratulujeme! �
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ŽIŽKOV MEETS 
JAZZ, který pořá-
dá městská část Pra-
ha 3 spolu s Junior 
klubem Na Chmel-
nici, se letos koná 
25. a 26. listopadu 
v Paláci Akropolis. 
Koncerty proběhnou 
jako obvykle jak ve 
velkém sále, tak na 
Malé scéně. Začátek 
je v 19 hodin.
Pátek se ponese v duchu součas-
ného moderního jazzu. Jeden 
z nejuznávanějších českých saxo-

fonistů Luboš Soukup na festival 
přiveze své skandinávské kolegy, 
aby jako Luboš Soukup Jazz Quartet 

netradičním způsobem propoji-
li skandinávský a středoevropský 
přístup k jazzové hudbě. 

Španělský temperament bude-
me naopak moci sledovat u Albert 
Vila Quartetu kytaristy Alberta Vi-
ly, který spolu s českými muzi-
kanty představí své nové album 
Tactile. Páteční večer zakončí dal-
ší hvězda českého jazzu – Najponk 
Trio pianisty Jana Knopa.

Sobota přiláká na festival pře-
devším vyznavače bluesové nála-
dy. V rámci mezinárodního pro-
jektu Blues Train zde vystoupí 
berlínská kytaristka Barbara Jung-
fer v triu, tentokrát s Janem Kořín-
kem a Martinem Novákem. Další 
mezinárodní kapelou bude Wayne 
Grajeda‘s Band in Blue.

Domácí scénu budou na fes-
tivalu v bluesovou sobotu re-
prezentovat Lukáš Martinek & 
Private Earthquake a Sisa Feher 
Collaboration. �

-šik-

Devátý ročník jazzového festivalu je tu

Patrick Wolf –
vlk v rouše beránčím
Osmadvacetiletý Londýňan nikdy 
ani na chvíli nepochyboval o tom, 
že z něho bude popová hvěz-
da. Pozornost na mladého multi-
instrumentalistu strhlo hned první 
album Lycanthropy z roku 2003, 
jehož písně o dospívání a jeho 
triumfech, láskách a zklamáních 
představily světu unikátní pěvec-
ký i autorský talent. Jak se moh-
li přesvědčit diváci na jeho fan-
tastické pražské premiéře před 
dvěma lety, Patrick Wolf naživo 
se rovná spojení módních exce-
sů s emočně intenzivní hudbou, 
která nepřipraveného posluchače 
doslova přimrazí k parketu. Pat-
rick Wolf se vrací do žižkovského 
Paláce Akropolis, kde 29. listopa-
du v rámci série EuroConnecti-
ons představí skladby ze své ak-
tuální desky Lupercalia. 

Neméně zajímavý koncert 
z cyklu Music Infinity, tentokrát 
s britskými jazzmany Submotion 
Orchestra, se odehraje 25. listo-
padu v sále Městské knihovny. �
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Vydejte se s Poncem do světa!
Lenka Bartůňková, laureátka Ceny Sazky za „objev v tanci“, a Dora 
Hoštová uvedou 7. listopadu v divadle Ponec svou společnou cho-
reografii Do světa II. Tato inscenace byla vytvořena na základě rezi-
denčního pobytu v New Yorku a zpracovává tématiku kulturní jinakosti 
a kulturního šoku. „Choreografie vlastně vznikla v newyorském metru. 
Její jednotlivé části jsou pojmenovány podle stanic, co stanice to jiná 
situace. Celé je to ale o prvním kulturním šoku z jiné země, z jiné kultu-
ry, o tom, jak jsme to samy prožívaly,“ vysvětluje Lenka Bartůňková.

Hlavním tématem a strukturou představení je síť stanic metra, ve 
kterých se setkáváme s životními příběhy a osudy jiných lidí. Metro 
jako neutrální místo, které nás propojuje s ostatními a společně nás 
převážído jiného prostoru. Stačí jen nastoupit a společně odjet o stani-
ci dál. Dílo bylo vytvořeno v rámci spolupráce mezi Tanec Praha o.s. 
a Dance Theatre Workshop v New Yorku. �

Sedmnáctý Festival integrace Slunce 
Cílem festivalu, který již posedmnácté proběhne v Paláci Akro-
polis, je umožnit setkávání v oblasti kultury všem lidem bez rozdílu 
věku, zdravotního stavu, amatérům či profesionálním umělcům. 
Od 5. do 10. listopadu festival divákům nabídne dopolední programy, 
na které je pro všechny návštěvníky vstup zdarma, a večerní diva-
delní představení a koncert, na které mají všichni zdravotně postižení 
vstup zdarma.

Přijďte se podívat v neděli 6. listopadu na Dívadlo Cože? a jejich 
hru, ve které všechna slova začínají na P – Posnídám později, či na 
koncert 8. listopadu Dudende a Tonny Blues Band s americkou zpě-
vačkou Kaia Brown. Zajímavá budou i všechna dopolední předsta-
vení, včetně premiéry pohádky Jak kašpárek s princeznou zachráni-
li království ve středu 9. listopadu. Podrobný program na stránkách 
www.festivalslunce.wz.cz �

Multimediální skupina s názvem 
RASTR, v níž dominuje malba, 
je volným sdružením čtyř uměl-
ců: Miloš Englberth, Jindřich 
Hájek, Jakub Kándl (malíři) 
a Jiří Macht (fotograf). Sesku-
pení funguje úspěšně již pátým 
rokem, vychází ze společného 
názoru odkazujícího ke klasic-
ké realistické malbě. Ta u nás ve 
srovnání se zahraničím není tak 
rozšířená a na tento fakt upo-
zorňují právě umělci RASTRU 
inspirovaní mezinárodní tvor-

bou. Protože jak dokazují stá-
le častější příklady z evropského 
i amerického výtvarného umění, 
malba se prosazuje jako možná 
interpretace skutečnosti pojíma-
ná skrz ,,rastr” současného vidě-
ní světa. 

Miloš Englberth, Jindřich Há-
jek a Jakub Kándl vystudovali 
klasickou malbu na Akademii vý-
tvarných umění v Praze a ve své 
malířské tvorbě využívají i foto-
grafii. Jiří Macht je absolventem 
katedry fotografie FAMU. Na vý-

stavách proto dochází k zajíma-
vé konfrontaci fotorealistických 
maleb tří výtvarníků se skuteč-
nými fotografiemi jednoho foto-
grafa. Doplňkem je i dílo Jakuba 
Kándla, který spektrum médií 
rozšiřuje svými počítačovými tis-
ky.

Výstavní síň je otevřena od 
pondělí do pátku od 13 do 18 ho-
din, vstupné 20 Kč. Návštěvníci 
koncertů mohou k prohlídce vy-
užít přestávky koncertu. �

V Atriu bude vystavovat výtvarná skupina RASTR

Španělský kytarista Albert Vila zahraje v pátek 25. listopadu 

Foto: P. Rydl
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Už 10 let přináší Strom splněných 
přání radost lidem opuštěným, 
často nemocným, v tíživé soci-
ální situaci, klientům dětských 
domovů, kojeneckých ústavů, 
azylových domů a domovů seni-
orů. Letos pomoc poputuje do 
těchto domovů: Azylový dům 
pro matky s dětmi v Jiřetíně pod 
Jedlovou, Charitní domov Stará 
Boleslav, Domov svaté rodiny 
pro osoby s mentálním postiže-
ním v Praze, Domov na půl cesty 
a Azylový dům pro matky s dět-
mi Kralupy nad Vltavou.

Chcete-li pomoci, přijďte na 
koncert pro Strom splněných 
přání 26. listopadu od 17 hodin 
do Atria v Čajkovského ulici. Již 

zde bude možné vybrat si přá-
ní konkrétního člověka. Koupe-
ný a zabalený dárek pak přinést 
první tři adventní neděle před 
mší od 9.00 do 9.30 nebo po mši 
od 10.30 do 11.00 do boční kaple 
kostela sv. Prokopa na Sladkov-
ského nám. 

My všichni, kteří Strom splně-
ných přání připravujeme, doufá-
me, že toto desáté výročí bude 
vzpružením a připomenutím, že 
Andílci jsou stále mezi námi a že 
mají nemalý význam. Ať je toto 
výročí takovým novým nastarto-
váním do další desítky. �

JIŘINA SVATUŠKOVÁ
Farní charita Žižkov

Desáté výročí Stromu splněných přání

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

www.rcpalecek.cz

Kurzy pro děti a rodiče, do kte-
rých je možné se registrovat
Palečci (1–2 roky, po 9.00)
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 dopoledne s Petrou 

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

1 roku (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)
Miminka (2–8 měsíců, st 9.00)
Broučci (1–1,5 roku, st 10.00) 
Angličtina hrou – začátečník 

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

(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)
Zumba (dospělí, čt 18.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(1–1,5 roky, pá 15.00) 
NOVINKA!

Batolátka s prvky Montessori 
(6-12 měsíců, pá 16.00) 
NOVINKA!

Pro dospělé:
5. so, 12. so, 26. so Aktivní 

máma I – Kurz osobního 
a profesního rozvoje pro 
ženy – celodenní semináře 

14. po Čteme s nečtenáři a učí-
me je kriticky myslet – se-
minář 

21. po a 28. po Respektovat 
a být respektován – ve-
černí seminář o výchově 
dětí (pokračovací část) 

11. pá a 18. pá Pentagram rodi-
ny – seminář o výchově

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Upozorňujeme
17. 11. zavřeno

  1. út 10.00 Muži, ženy a výcho-
va dětí, P. Klíma

  4. pá – 5. so Pyžámkový ve-
čírek (dětí od 3 let se zá-
bavným programem)

  6. ne 15.00 Nedělní herna
10. čt 19.00 Soirée Še3sil 

(Ponec)
11. pá 15.00 Martinská světýlka 

– dílničky a hry pro děti, 
divadlo a průvod se sva-
tým Martinem

13. ne 15.00 Nedělní herna
15. út 10.00 Správný vývoj dětí 

do 1 roku, fyzioterapeut-
ka A. Votavová

16. st 16.00 Celé Česko čte 
dětem. Sedmilhář Josífek 
a Josífkův pekelný týden 
s autorkou D. Kroluppero-
vou

18. pá – 19. so Kurz masáží dětí 
22. út 10.00 Jak se efektivně 

pohádat II., akreditovaná 
mediátorka D. Vrabcová

25. pá 10.00 Daně a jak na ně, 
I. Barešová 

26. so 15.00 Vázání adventních 
věnců 

27. ne 15.00 Nedělní herna
29. út 10.00 Jak na to u lékaře, 

P. Řeháčková
30. st 15.00 Mámy pro mámy 

– výroba dárků pro o. s. 
Nedoklubko

Kurzovní tipy 
út 9.30 Keramický ateliér pro 

rodiče s dětmi
út 17.30 Keramický ateliér pro 

dospělé i děti
st 16.30 Muzicírování pro rodiče 

s dětmi

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

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

17 čt. 9.00 Origami – vodní pla-
vidla a jiné 

21. po a 28. po Dějiny umění 
vyprávěné v příbězích , 
akreditovaný osmihodino-
vý přednáškový kurz pro 

pedagogy 1. a 2. stupně 
ZŠ i pro ostatní zájemce

2. 12. pá 16.00 Mikulášská v Ulitě 

Mateřský klub Ulitka 
10. čt 16.00 Uspávání světlu-

šek  – Slavnost uspávání 
světlušek je tradiční akcí 
klubu. Děti si vyrobí vlast-
ní světlušky a společně 
v průvodu s rozsvícenými 
lampiony je uloží k zim-
nímu spánku. Slavnost 
ukončíme ohňostrojem. 

Chcete si zahrát 
stolní tenis?

Herna nejen pro stolní tenis je ote-
vřena pro veřejnost nedaleko me-
tra Flora v Čáslavské ulici. Pořá-
dají se zde také turnaje nejen ve 
stolním tenisu, ale i ve stolním fot-
bale a šipkách. Je možné si půjčit 
pálky, koupit míčky nebo se při-
hlásit do oddílu dospělých i dětí. 
Studentům a důchodcům jsou po-
skytovány slevy. Více informací na 
www.ttcpraha.cz

Na letošní 3 jezy jsme se dlouho 
připravovali, hlavně zalepováním 
lodí v naší klubovně pod Parukář-
kou, abychom se doma v Praze 
hned nepotopili. Z naší strategic-
ky situované loděnice jen několik 
set metrů nad startem jsme v den 
závodu 28. září spluli k vodácké-
mu stadionu na Císařské louce, 
kde probíhala registrace do závo-
du. Na břehu se kontrolovala vý-
bava lodí a posádek. 

Když jsme dorazili ke startu, 
byly tam už všude davy lidí. Přes-
to vše proběhlo jako na drátkách 
a v určený čas i našich 5 pramic 

ze Žižkova odstartovalo. Závodi-
li jsme v kategoriích mladší žáci, 
starší žáci, 4 kluci (holky) a je-
den dospělý kormidelník na jed-
né pramici. Po startu ostatních 
skautských kategorií startovalo 
volné splutí pro veřejnost, které-
ho se letos účastnilo na patnáct 
set lidí.

Letošní závod byl vskutku 
parádní. Svítilo sluníčko, by-
lo teplo, voda tekla. První Šít-
kovský jez pod Jiráskovým mos-
tem jsme sjeli bez obtíží, jen nám 
tam trochu cáklo. Teprve na Sta-
roměstském jezu před Karlovým 

mostem to začalo být zajímavé. 
Přestože vlna pod šlajsnou nedo-
sahovala velikosti vln z let před-
chozích, stejně jsme po průjez-
du měli loď plnou vody. Rychle 
jsme loď vylili a pokračovali ke 
třetímu jezu u Štvanice. Ten má 
oproti druhým dvěma jezům ne-
bývale dlouhou propust s retar-
déry, zakončenou velkými karfi-
oly, na kterých jsme téměř zůstali 
stát. Kousek pod jezem už byl 
cíl. Nevyhráli jsme, tak jsme se 
alespoň v řece vykoupali. Po-
tom jsme vytáhli loď a přidali se 
k velké hromadě lidí, kteří se již 

shromáždili v cíli a vychutnávali 
si párky s chlebem. 

Protože náš 4. přístav vodních 
skautů ze Žižkova je už mnoho 
let spoluorganizátorem těchto 
největších skautských vodáckých 
závodů v ČR, tak po slavnostním 
vyhlášení vítězů jsme ještě muse-
li uklidit cíl a odvézt lodě do lo-
děnic. Všichni, kdo se účastnili 
nebo přišli fandit, musí souhla-
sit, že letošní ročník se vydařil. 

Zase za rok. Ahoj! �

HONZÍK MRKOS
 4. přístav vodních skautů ze Žižkova

Závod přes tři jezy
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Na koncertě je možné vybrat si a zakoupit dá-
rek pro obyvatele těchto domovů: Azylový dům 

pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou, 
Charitní domov Stará Boleslav, Domov sva-
té rodiny pro osoby s mentálním postižením 
v Praze, Domov na půl cesty a Azylový dům 

pro matky s dětmi Kralupy nad Vltavou.
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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

maloobchodní a velkoobchodní 
aukce - prodej - inzerce - služby

www.bigtrade.cz

� Dne ��. listopadu ���� v ��.�� 
hodin proběhne dražba movitých 
věci  v budově Obvodního soudu 
pro Prahu �, Jagellonská �, Pra-
ha �. Prohlídka věcí je v den draž-
by od �.�� hod. do 	.
� hod.
� Trápí vás předluženost nebo ši-
kana v zaměstnání? Odpovíme na 
vaše dotazy průběžně na e-mailu 
nasepraha�.poradna@seznam.cz,
nebo na tel. �� 
� �	� každé 
pondělí a středu ��.��–�.�� hod.
(předluženost) a na tel. � ��� ��� 
každé úterý ��.��–�.�� hod. 
(šikana)

� Přijmeme nehtařku s vlastním 
ŽL. Bořivojova ��, tel. ��� ��� ���
� Koupím pozůstalost po letci, dopi-
sy, řády, uniformu. Tel. �
 ��
 

�
� Koupím staré známky a dopisy 
z pozůstalosti. Tel. ��� ��� ��

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� �	� 
��
� Koupím fotky, akty, pohledy měs-
ta, lodě, letadla, vojenské, i dopisy, 
reklamu, do r. �	��. Tel. �
 ��
 

�
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. ��� ��� ��

� Čistíme koberce, čalouněný ná-
bytek a interiéry automobilů mok-
rou metodou profi stroji Kärcher 
v domácnostech i firmách. Cena 
od �� Kč/m�. Přizpůsobíme se Va-
šim časovým možnostem, pracuje-
me i o víkendu. Doprava po Praze � 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, 
tel.  � ��� 
� Relax Club nabízí kadeřnictví – ma-
sáže za výhodné ceny. P� u ZŠ Jarov. 
Tel. ��
 ��� �
	, www.clubrelax.cz

� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��� ��� ���
� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. �� ��� ���, www.cesti-maliri.cz
� Hájek – provádím veškeré zed-
nické, malířské, lakýrnické, ob-
kladačské a bourací práce, odvoz 
suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, 
domku, kancelářských a sklepních 
prostor, práce po celé Praze a oko-
lí. Tel.  �� ���
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. �� �� ���
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��� ��� ��

� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. �� ��� ��
� Mytí oken, čiětení žaluzií, koberců, 
sedacích souprav, čalounění. Zkuše-
nost v oboru �� let. Tel.  	�� �



� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, 
markýzy, malování, kompletní re-
novace oken, silikonové těsnění, 
interiérové práce. Petříček tel. 
��� ��� ��, ��� ��
 ��	
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vzklidíme, od-
vezeme odpad či nepotřebné vě-
ci, stěhování, kontejnery. Tel. 
�� ��� ��, www.astor-servis.cz
� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
�� ��	 ��, www.stehovanibytu.cz
� Nabízíme levné stěhování, vyklí-
zení bytů a převoz nábytku či spo-
třebičů dodávkou či pick-upem. Po-
kud můžete při stěhování pomoci, 
může přijet pouze řidič, cena je po-
té velmi nízká, od ��� Kč. Možnost 
jakéhokoliv využití vozu VW LT. 
Tel.  � ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. �
� 
�� ��

� Potahování stínidel lamp per-
gamenem, přírodním hedvábím 
atd. Tel. ��� ��� �
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� �� ��

� Kosmetika Relax Club nabízí „La-
socare“ ošetření pleti – trvalou na řa-
sy. Tel. � �
� ��	, www.clubrelax.cz
� KOUPÍM BYT – PLATBA 
V HO TOVOSTI – i s exekucí či ji-
nými práv. spory. Korektní a rychlé 
jednání. Tel. ��� ��� ��, e-mail: 
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. ��� �� ���
� Majitel nemovitosti pronajme 
síd lo firmy v Praze �, � a ��. 
Tel. �� ��� ���
� Pronajeme sklepní porstor 
�� m�, Baranova P�, �� Kč/měs. 
Tel. �� �� ���, �� ��� ���

PENÍZE NA RUKU:
výkup širokého sortimentu zboží od hodinek, zlata, 

elektroniky, PC, nářadí a .... Na dotaz volejte!
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ I DO KOMISE!

Po - Pá   10 - 17,45 hod.

Koněvova 29/21 Praha 3
bershnet@bershbroker.cz

+420 222 580 046

Po - Ne
10   - 20  00           00

Internet @
 Call Centrum

Mezinárodní volání

Směnárna

Internet  

Barevný tisk
       Kopírování
             Skenování

Ruskojazyčná Tv

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ STĚN

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

www.maluji-lakuji.cz
Firma Š+M

GENERALI pojišťovna, a.s.
veškeré druhy pojištění

Kontaktní místo pro Vás:
Táboritská 1084/15, Praha 3

tel. 222 211 265

Máte trvalé bydliště v Praze 3 a splácíte hypotéční úvěr?
 ZAJISTÍME VÁM EXTRA NÍZKOU SAZBU PŘI VAŠEM REFINACOVÁNÍ.

Více informací Vám poskytne Eva Lacioková
e-mail: Laciokova.Eva@seznam.cz, tel.: 606 357 204
Přijmeme ještě jednu kolegyni pro tuto lokalitu, 
více info na webu www.karieraprozeny.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK
120 00 Praha 2, Kladská 1

Zápis do 1. tříd 
na šk. rok 2012/13 
17. a 18. ledna 2012 od 14 do 18 hod.
Přihlášení k zápisu přes internet od 21. listopadu 

• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků 
• od 1. roč. povinný německý jazyk, od 6. roč. anglický jazyk
• mezinárodní zkoušky z němčiny DSD a angličtiny v 9. ročníku 
• moderní počítačové učebny, ve třídách počítače s internetem 
• vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ 
• školní družina pro 1.– 4. ročník 6.30 – 18.00 hod.
• široká zahraniční spolupráce; 5 partnerských škol v EU 
• výměnné pobyty do německy a anglicky mluvících zemí 
•  pravidelné lyžařské kurzy od 2. do 8. ročníku, sportovní 

pobyty, cyklistické kurzy, školní klub pro 5. – 9. ročník, 
široká nabídka volnočasových aktivit, školní kapela

tel.: 222 520 079 | e-mail: skola@kladska.cz | www.kladska.cz 

Den otevřených dveří 

6. prosince 2011 
14 –18 hodin

Dny otevřených dveří 
pro rodiče a zájemce o studium 

na Gymnáziu Praha 9,
Litoměřická 726

7. 12. 2011 a 4. 1. 2012
vždy od 17.00 do 19.00 hod.
Pro rok 2012/2013 otevíráme cel-
kem 3 třídy, z toho 1 třídu 4-letého 

studia a 2 třídy 8-letého studia.
Termíny přijímací zkoušky pro 8-leté studium: 

23. a 24. 4. 2012. Čtyřleté studium bez přijímacích 
zkoušek. Zkoušky nanečisto pro osmileté studium: 
7. 3. 2012 a 4. 4. 2012 od 14.30 do 17.00 hod. Od 
18. 1. 2012 jsou připraveny přípravné kurzy z ma-
tematiky a českého jazyka pro oba typy studia.

Bližší informace na www.gymlit.cz

Pořiďte si 
úsměv vítěze!
� 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

Přijímáme nové pacienty 

Gymnázium Omská 1300 
100 00 Praha 10 – Vršovice
www.omska.cz

zve zájemce o vzdělávání v gymnáziu pro školní rok 2012/13
na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 
7. 12. 2011 a 11. 1. 2012 od 16.00 do 18.00 hodin.  

Ve školním roce 2012/13 otevře Gymnázium Omská 4 třídy 
– 2 třídy osmiletého gymnázia pro žáky 5. tříd základních škol 
a 2 třídy čtyřletého gymnázia pro absolventy 9. třídy základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zřizovatelem 
školy je hl. m. Praha. Informace o vzdělávání a o škole, podmín-
ky přijímacího řízení, vzdělávací programy, výroční zprávu o čin-
nosti školy, inspekční zprávy atd. jsou k dispozici na oficiálních 
webových stránkách školy. Případné dotazy rádi zodpovíme na 
tel. čísle: 267 311 317 nebo e-mailem:  info@omska.cz.

MEDITERÁNSKÁ, 
ITALSKÁ, ČESKÁ 
A BALKÁNSKÁ
KUCHYNĚ

Roháčova 135/20, Praha 3
tel.: 222 780 808, 724 511 525

e-mail: vedran.tvrtkovic@seznam.cz
www.restauracemonami.com

RESTAURACE SE ZAHRÁDKOU

www.prahawww.praha�.cz .cz inzerceinzerce      radniradniččníní  novinynoviny  �� | | ������ 13
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Japonské sushi často předchází 
pověst malého množství jídla za 
hodně peněz a nutno uznat, že 
v řadě pražských „sušáren“ tomu 
tak skutečně je. Jedním z podni-
ků, kde můžete ochutnat kvalit-
ní sushi bez obavy z přežvykování 
rohlíků do příští výplaty, je Sushi 
Tam Da v Perunově ulici.

Restaurace je otevřena teprve 
krátce, což poznáte na první po-
hled zejména v interiéru, který za-
tím nedoznal výraznějšího odlišení 
od nejběžnější pivnice – hlouček 
dřevěných stolků, potrhané na-
vlhlé pivní tácky a menu v umo-
lousaných koženkových deskách. 
Pevně doufám, že se majitelům 
bude dařit a vzhled podniku se ča-
sem zlepší, neboť zatím zde dámu 
svého srdce jistě neohromíte. Po-
kud se ovšem nenecháte odradit 
a otestujete schopnosti kuchaře, 
pravděpodobně nebudete nespo-
kojeni – a z poměru cena/výkon 
možná dokonce nadšeni.

V hlavní části sushi menu můžete 
vybírat mezi rolovanými maki sus-
hi po šesti kouscích (48 – 64 Kč), 
obrácenými kalifornia maki s řa-
sou uvnitř rýže po čtyřech ku-
sech (58 – 68 Kč) a jednotlivými 
nigi ri sushi (24 – 38 Kč). Zcela chy-
bí obvyklé syrové ryby bez rýže 

sashimi, což bude nejspíš způso-
beno nízko nastavenou cenovou 
hladinou, naopak široká je nabíd-
ka předem sestavených sushi setů 
(od 58 do 788 Kč za rodinné menu 
820 g). Dobrou zkušenost mám 
zejména s extra sushi menu, kde na-
leznete méně obvyklé kombinace 

typu kalifornia maki s úhořem una-
gi, surimi a avokádem (88 korun za 
čtyři kousky!) nebo různé netra-
diční variace nigiri a maki.

Sushi Tam Da ale není zaměřeno 
výhradně na japonské sushi, takže 
druhá část menu nabízí celou řa-
du dalších rozmanitých asijských 
jídel – vietnamské nesmažené rý-
žové závitky nem, thajské polévky 
tom, korejský zeleninový salát kim-
či, nejrůznější druhy čínských re-
stovaných nudlí a jídel připravo-
vaných ve woku, variace thajských 
karí pokrmů, japonské krevety ve 
sladkokyselé omáčce nebo grilo-
vaná jídla podávaná na horkém 
podnose. Všechny pokrmy je mož-
né předem objednat také s sebou. 
Místní točené pivo bohužel není 
příliš pečlivě ošetřené a nad nabíd-
kou rozlévaného vína radím vůbec 
nepřemýšlet, jediná rozumná mož-
nost osvěžení je voda. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurace Sushi Tam Da

Martin (někdy též Martínek) 
Húska, latinsky zvaný Loquis 
(počeštěně možno psát i Lokvis, 
česky to znamená mluvka) měl 
v žižkovském ulicopisu život 
vpravdě jepičí. Je to důsledek 
absurdního kádrování 50. let 
minulého století, kdy třídní 
a politické hledisko bylo uplat-
ňováno i na osoby přes půl tisí-
ce let mrtvé. A na rozdíl od nám 
již známých nenapravitelných 
pravičáků, universitních mistrů 
Jakoubka ze Stříbra, Jana Pří-
brama či Petra z Mladoňovic byl 
Martin Húska vyloučen za ultra-
levičáckou úchylku!

Pocházel z Moravy, setkává-
me se s ním však až na Táboře, 
kde náleží mezi nejradikálnější 
kazatele. Jakožto přívrženec tzv. 
chiliasmu (z řeckého chilioi = ti-
síc) hlásá blížící se konec světa 
a nastolení tisíciletého králov-
ství Kristova. To však zůstával 
stále „v rámci normy“, takových 

tam bylo více. K roztržce dochá-
zí až na slavném hádání v domě 
Zmrzlíkově 10. 12. 1420, kde sice 
podpoří 72 táborských článků 
(prohlášených mistry pražské 
university za bludné), avšak roz-
vede je až za hranici únosnosti 
– Kristus má jediné tělo v nebi, 
nemůže tedy být přítomen ve 
svátosti oltářní ať již ve formě 
chleba či vína, její vystavování 
a poklekávání před ní prohlašu-
je za modloslužebnictví. Svatost 
oltářní jest podle něj pouhý škva-
rek a motýl (= falešný peníz)! Po-
horšení vyvolává i jeho kněžská 
praxe – odmítá křest dětí vodou, 
odsouvá jej až k dovršení 30. ro-
ku života a místo vody doporu-
čuje dle evangelia oheň (snad 
jen teoreticky). Nejhorší však 
je, že hostii nevkládá věřícím 
do úst, nýbrž pokládá na ruku! 
V lednu 1421 proto raději odchá-
zí na Příběnice, jelikož se však 
nepřidá k adamitům, je i odsud 

vykázán a 29. 1. zajat a uvězněn 
Oldřichem Vavákem z Hradce. 
Na přímluvu Táborských je sice 
záhy propuštěn a dopraven zpět 
do Tábora, v tamějším kostele 
se však musí veřejně zříci své-
ho bludného učení. Znechucen 
se po Čáslavském sněmu začát-
kem léta 1421 se svým tovaryšem 
Prokopem Jednookým vrací na 
rodnou Moravu. Tam ale nedoje-
dou. 7. 6. jsou v Chrudimi zadr-
ženi hejtmanem Divišem Bořkem 
z Miletínka, zpočátku klidná de-
bata o svátosti skončí Martino-
vou inzultací a povoláním kata. 
Na poslední chvíli si je ale vypro-
sí nám již známý kněz Ambrož 
a patnáct dnů se je v Hradci Krá-
lové pokouší obrátit na pravou 
husitskou víru. Bez nejmenšího 
úspěchu. Ambrož rezignuje a oba 
odveze do Roudnice nad Labem 
na hrad arcibiskupa Konráda 
z Vechty. Tam jsou v těžkém ža-
láři drženi další dva měsíce, než 

si na ně vzpomene Žižka, který 
se tou dobou léčí s vystřeleným 
okem v Praze, a požaduje exem-
plární trest – upálení na Staro-
městském rynku. Pražané se ale 
obávají následných nepokojů je-
jich příznivců, a tak místo toho 
vyšlou do Roudnice svého kata, 
který provádí závěrečné přesvěd-
čovací mučení (přičemž jim prý 
propálil boky až na vnitřnosti). 
Jména několika stoupenců (mj. 
i Prokopa Holého) z nich na-
konec kat dostal. Odvolání ale 
nikoliv. Oba jsou 21. srpna 1421 
upáleni v sudech.

Tak zahynul dle Vavřince 
z Březové „Martin, předstíraný 
a nepravý kněz“ avšak „vtipu roz-
sáhlého a paměti spanilé“, kdež-
to podle mistra Příbrama „anděl 
zástupů Božích“, ale „všech blu-
dů mistr a počátek“. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Lokvisova 
(1947–1948, do r. 1947 Veleslavínova, od 1948 dodnes Víta Nejedlého)

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

29. út 16.30 Vánoce: šťastné 
a bez dluhů! – seminář pro 
veřejnost

Během listopadu je možné se 
zapisovat do volných míst v po-
hybových programech, do Kru-
hových tanců a do skupiny Sdí-
lení, která má za cíl podporu 
a zamyšlení nad všedními věc-
mi života.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
  8. út 16.30 A. Brožek – Návště-

va císaře na Žižkově
22. út 16.30 Z. Svoboda – Žiž-

kov třicátých a čtyřicá-
tých let a Znaky zvířat na 
vlajkách

DRUHÝ SBOR ČESKOBRATR-
SKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 
Čajkovského 10, Praha 3
SBOROVÉ DNY 12. – 13. 11.
12. so 16.00 vystoupení skupiny 

Tensing TYJÁTR
16.45 Kde domov můj 
– přednáška I. Hradecké-
ho, ředitele o. s. Naděje 
19.00 DivaDno: Experti 
– divadelní vystoupení lidí 
v nouzi 

13. ne 9.30 bohoslužby (I. Hra-
decký, J. Strádal)
11.00 beseda s I. Hradec-
kým o Naději

VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, www.sups.cz
do 2. 12 Scénografie – absolven-

ti SUPŠ J. Moravcová, 
M. Víšek, J. Tobola, J. Vo-
secký a V. Všetečka – vý-
stava k 90. výročí školy, 
otevřeno ve všední dny od 
9 do 15 hodin.

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
10. čt 16.00 D. Sedláček: Dějiny 

malířství – seminář 2. část
24. čt 16.00 Z. Veselý: koláže 

– vernisáž výstavy

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním se-
niorům, kteří oslaví v listopadu 
kulaté a půlkulaté narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně 
zdraví a osobní pohody. Blaho-
přejeme Kamile Musilové, Josefu 
Procházkovi, Jaromíru Svato-
šovi, Tatiáně Eliáškové a Janě 
Skrbkové. �

Svaz důchodců Praha 3 

DOMÁCÍ ZÁPASY 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
  6. listopadu (neděle) 10.15 

s FC Baník Ostrava
26. listopadu (neděle) 10.15 

s 1. FC Slovácko

Nepoužívané věci mohou pomoci
Farní charita při kostele sv. Prokopa na Žižkově po-
řádá 11. a 12. listopadu od 10 do 18 hodin v pro-
storách Diakonie Broumov, Prokopova 4 podzim-
ní humanitární sbírku. Můžete přinést čisté oblečení 
všeho druhu, domácí textil, deky, polštáře, přikrýv-
ky, neobnošené boty, nádobí, hračky.  Vše by mělo 
být dobře zabaleno v pevných krabicích nebo igeli-
tových pevných pytlích. Darované věci poputují do 
střediska Diakonie v Broumově, které se zabývá je-
jich distribucí do různých domovů, ústavů, i pro 
jednotlivce či rodiny. �

Vánoce na horách pro seniory 
Svaz důchodců v Praze 3, Hořanská 2
19. – 26. 12. Šumava – pension Jiskra, Nové Hutě 

Krušné hory – chata Barbora ve Stříbrné 

Podrobnosti o ceně pobytu a přihlášení na 
tel.: 737 553 053, 775 311 412 nebo e-mailu: 
zlataleta2011@gmail.com 

Zlatá léta o.s. pořádají každé první úterý v měsíci od 
15 hod. společenské odpoledne s hudbou a tancem 
v restauraci hotel MARS – Kubánské nám. (předem 
zavolat na tel.: 737 553 053, 775 311 412). �

Městská část Praha 3 zve 
ve čtvrtek 17. listopadu 
od 14.00 do hotelu Olšan ka 
na Taneční čaj – k tanci i posle-
chu zahraje Žižkovanka.
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z antigraffiti nátěru

AKCE

ZDARMA

 1 rok
ČIŠTĚNÍ GRAFFITI

Mytí fasád
Čištění povrchů

Opravy fasád
Fasádní nátěry

Antigraffi  ti nátěry
Ochranné

274 811 433
Další dobrý důvod, proč být s námi

Užívejte si výhod Zákaznické karty Pražské plynárenské

Zákaznická linka: 840 555 333 www.ppas.cz

cestování a ubytování až -12%zdraví a krása až -15%

zábava až -20%

vzdělávání až -10%

zážitky až -15%

auto-moto až -40%

kultura až -30% sport až -25%

y p y
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BYTU, DOMU, CHATY, POZEMKU 
(např. analýza tržní ceny, zjištění poptávky, zprostředková-

ní právního servisu atp.) Bezplatná realitní poradna každou 
středu od 14 do 17 hod. (po předchozí tel. objednávce)

Veronika Váňová, tel.: 733 679 996
REMAX Life, Sabinova 111/2, Praha 3

RN_11_11_i.indd   2RN_11_11_i.indd   2 28.10.2011   0:30:4728.10.2011   0:30:47



VYDALA: městská část Praha �, se sídlem Havlíčkovo nám. ���/�, ��� �	 Praha �, IČ �����	��. REDAKCE: Lipanská �, 
Praha �, tel.: ��� ��� ���, ��� ��� ��, e-mail: rn@praha�.cz, rn.inzerce@praha�.cz. NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: 
pondělí �–�� hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. 
Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční rada: předseda – Mgr. S. Popov, místopředseda – P. Hurda, členové 
– Mgr. A. Hronová, T. Kalousek, Ing. Mgr. M. Poche, Ing. P. Sladkovský, Bc. M. Stropnický. Šéfredaktor: J. Sotona. 
Redakce: Mgr. M. Otmarová, Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Europrint, a. s. Distribuce: 
Česká pošta, s. p. Náklad: � ��� výtisků. Vyšlo ��. ��. ����. Registrační číslo MK ČR E�����.

Otázka lidí bez domova je zcela jistě problémem celo-
společenským, přičemž někdy takoví lidé vzbuzují v ostatních 

lítost, někdy spíše odpor. S koncentrací lidí bez domova se pojí pro-
blematika požívání alkoholu na veřejnosti, buzení veřejného pohorše-
ní, znečišťování veřejného prostranství, ať už například odhazováním 
odpadků, nebo třeba močením. Samozřejmě sem patří i obtěžování 
kolemjdoucích, často spojené se žebráním. Strážníci proti lidem, kteří 
se podobného jednání dopouštějí, mohou zakročit, vykázat je z místa, 
uložit jim pokutu. V případě, že člověk bez domova není schopen ani 
po poskytnutí nezbytné součinnosti prokázat svou totožnost nebo je 
například agresivní, přistupují strážníci k předvedení na Policii ČR. 
„Nadále budou pokračovat kontroly zaměřené na protiprávní jednání lidí ži-
jících na ulici a na hledané osoby. V případě rušení nočního klidu, znečišťo-
vání veřejného prostranství, vandalismu, obtěžování nebo žebrání se můžou 
občané kdykoliv obrátit na strážníky buď na tísňové lince 156, nebo přímo na 
služebnu strážníků z Prahy 3 na telefonním čísle 222 782 508,“ vysvětluje 
ředitel strážníků z Prahy 3 Dušan Machoň. �

OKV MP

KDO MĚ CHCE
1) 01818/2011 dvanáctiletý pes, 

rhodéský ridgeback stan-
dardní barvy a velikosti. Je 
hodný, čistotný, nevyžaduje 
dlouhé vycházky. Nalezen 
7. září na Vinohradech.

2) 01960/2011 středně velká 
černostříbrná fenka, kří-
ženec střední velikosti. Je 
čistotná, chytrá a učenlivá. 
Hodí se do bytu. Péče o srst 
je nutná. Byla nalezena 
28. září na Balkáně.

3) 01937/2011 roční středně 
velký pes, černý kříženec 
s bílými znaky. Je hodný, jako každý mladý pes temperament-
ní. Potřebuje hodně pohybu. V bytě je čistotný. Nalezen 25. zá-
ří na rozhraní Prahy 3 a Prahy 1.

4) 01970/2011 pětiměsíční pejsek, štěně křížence maďarského 
ohaře. Je milý, ale na jeho výchovu je třeba čas a trpělivost 
stejně jako u každého štěněte. Nalezeno 29. září na Žižkově.

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

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

��

Zakázaná země v Galerii pod radnicí
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Oslavy 110. výročí narození na-
šeho jediného nositele Nobelovy 
ceny za literaturu byly v Základ-
ní a mateřské škole Jaroslava Sei-
ferta ve Vlkově ulici zahájeny ve 
středu 5. října vědomostní soutě-
ží Po stopách Jaroslava Seiferta, ve 
které ve znalostech o osobnosti 
tohoto básníka a jeho díla soutě-
žila tříčlenná družstva žáků žiž-
kovských škol. 

V oslavách se pokračovalo 
i následující den, kdy do školy 
zavítal vzácný host – paní Jana 
Plichtová, dcera Jaroslava Seifer-
ta. Společně se starostkou Vla-
dislavou Hujovou zavěsily vě-

nec pod bustu básníka na fasádě 
školy. „Věřím, že mezi žáky této ško-
ly je řada velkých talentů, kteří třeba 
nezískají přímo Nobelovu cenu, ale 
dokáží ve svém budoucím pracov-
ním i osobním životě řadu úžasných 
věcí,“ povzbudila žáky starostka 
Vladislava Hujová.   

Program pak pokračoval v opra-
vené aule školy. Děti si nenechaly 
ujít jedinečné setkání a připravily 
si pro paní Janu Plichtovou řadu 
otázek. Žáci se tak z první ruky 
mohli dozvědět, jaké byly její po-
city, když za svého otce ve Stock-
holmu přebírala Nobelovu cenu,  
a jaké bylo setkání se švédským 

králem. Došlo ale také na osobní 
témata, když paní Plichtová pou-
tavě vyprávěla o tom, jaký byl Ja-

roslav Seifert tatínek nebo jak sla-
vili Vánoce a další svátky. �

-mot-

3

Žáci ZŠ Jaroslava Seiferta si připomenuli 
110. výročí narození českého básníka

Žižkovský malíř 
Libor Beránek 
vystavoval v říjnu 
své grafiky v Galerii 
pod radnicí. Před-
stavil zde soubor 
grafik zvířat, 
který nazval Terra 
Interdicta.
Libor Beránek je absolventem Vy-
soké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze, kde působil i jako peda-
gog. Je mimo jiné nositelem ně-
kolika cen za „Nejkrásnější knihu 

roku“ a je zastoupen ve význam-
ných českých galeriích. 

„Vážíme si toho, že si veřejnost na-
šla cestu do naší galerie, která se stá-
vá důležitým bodem na žižkovské, 
ale  i pražské kulturní mapě,“ přiví-
tal zastupitel Simeon Popov po-
četné publikum.

Od 10. listopadu budou v ga-
lerii vystaveny práce klientů do-
mova Petra v Mačkovcích. Díla, 
která vyrobili klienti chráněného 
bydlení v rámci terapie, vznikla 
za odborné spolupráce s kated-
rou speciální pedagogiky UJAK, 
která zde také nabídne komento-
vanou prohlídku. (Termín bude 
zveřejněn na www.praha3.cz) �

-pú-

Bojíte se rádi? 
Přijďte 4. listopadu do Ulity!
Horor v Ulitě je společenská akce pro celou rodi-
nu, která chce vytvořit protiváhu k supermarketo-
vým Halloweenům a televizním krvákům. „Chceme 
dětem a  rodičům nabídnout možnost bát se pro ra-
dost, svůj strach překonávat, a tím trochu poporůst,“ 
říká organizátorka akce Zuzana Malá. „Nevyskakuje-
me na děti v gumových maskách, ale vytváříme pod-
něty pro představivost, poetické obrazy a hravé pře-
kážky,“ dodává. Na děti čeká řada aktivit, her a dílen, 
ve kterých se octnou v roli strašených i strašících 
a také „procházka hrůzy“ po blízkém okolí. �

Strážníci zajišťují pořádek, klid 
a bezpečí pro občany Prahy 3

Další úspěch atletek
z Jeseniovky
Družstvo dorostenek z SK Jeseniova nastoupilo 
do finálových bojů mistrovství ČR družstev výrazně 
oslabené, přesto se dokázalo nebývale semknout 
a nakonec senzačně vybojovat druhé místo. „Pře-
mýšlel jsem, jestli někoho vyzdvihnout, ale neudě-
lám to. Všechny bojovaly až za hranice svých mož-
ností,“ pochválil svěřenkyně trenér Milan Gála.

Sportovní klub ZŠ Jeseniova pořádá nábor dětí 
a mládeže do atletického oddílu. Více informací 
na www.jeseniova.cz a na Facebooku SK ZŠ Je-
seniova. �

Výstavu malíře Ladislava Beránka
zahájil zastupitel Simeon Popov (vlevo)

Pítka místo automatů
V ZŠ Chmelnice byly uvedeny do 
provozu pítka na vodu, která na-
hradila energeticky náročné auto-
maty na slazené nápoje a balené 
vody. Řešení pitného režimu pítky 
nahrávají i opakovaná měření kva-
lity vody z vodovodu, která proka-
zují její kvalitu a nezávadnost. �
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