
Po celý prosinec bude na náměstí Jiřího z Poděbrad vládnout vánoční atmosféra

Rozsvícením stro-
mu zahájila ve středu 
23. listopadu starost-
ka Vladislava Hujo-
vá Vánoční trhy na 
náměstí Jiřího z Po-
děbrad. V sobotu 
3. prosince se k vá-
nočnímu tržišti při-
dají také vánoční far-
matrhy, na středu 
14. prosince je při-
praven velký vánoční 
koncert Sukova ko-
morního orchestru 
v kostele Nejsvětější-
ho Srdce Páně a svát-
ky bude náměstí 
žít až do Silvestrov-
ských trhů.
Vánoční trhy nabízejí příchozím 
ve dvaceti prodejních stáncích vá-
noční produkty, netradiční dárky 
a rukodělné výrobky. V nabídce 

jsou i gastronomické speciality, 
originální holandské sýry, klobá-
sy, ale také vánoční občerstvení. 
Svými produkty se zde také pre-
zentují chráněné dílny Prosaz, 
Nepálčata a Cesta domů. 

Vánoční farmatrhy pak ved-
le tradičního sortimentu nabízejí 
cukroví, vánočky, štoly, salát a vá-
noční kapry. Představí se zde ta-
ké čeští umělci se svými šperky, 
sklem, dřevěnými hračkami a dal-
šími výrobky. Po tři poslední dny 
tohoto roku zde pak proběhnou 
Silvestrovské trhy s produkty na 

silvestrovský stůl, spojené s od-
polední „sousedskou“ rozlučkou.

Vedle toho čeká návštěvníky 
bohatý kulturní program s živými 
vystoupeními, adventními koncer-
ty, divadelními představeními pro 
děti i dětskými dílnami. Vrcholem 
kulturního programu však bude 
již 14. prosince velký vánoční kon-
cert Sukova komorního orchestru 
a Pražského katedrálního sboru 
(program na straně 24). �

-jas-

Program Vánoc na Jiřáku na str. 9

Vánoční Jiřák bude žít 
až do Silvestra
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Praha 3 opět vypne
na Vánoce zóny
Žižkovská radnice na vánoč-
ní svátky opět „vypne“ Zónu pla-
ceného stání v Praze 3. Rozhod-
la o tom rada městské části, aby 
v tomto období, kdy utichá ruch 
v ulicích, umožnila bezproblémo-
vé návštěvy příbuzným a přáte-
lům občanů Prahy 3. Provoz zóny 
bude omezen od 24. prosince do 
2. ledna. Praha 3 o Vánocích „vy-
píná“ zónu již od roku 2008.

Časový provozní režim ZPS 
o státních svátcích a ve dnech 
pracovního klidu:
O státních svátcích a dnech pra-
covního klidu je oranžová a ze-
lená zóna volně přístupná bez 
poplatku všem vozidlům. (Tato 
doplňková informace je uvedena 
na parkovacích automatech.)
Modrá a smíšená zóna zůstávají 
beze změny. �

Více informací na www.praha3.cz

Žižkovská radnice 
získala Národní cenu 
kvality

Práce Úřadu městské části 
Praha 3 byla oceněna titulem 
Společensky zodpovědná orga-
nizace. Cenu ve Španělském sále 
Pražského hradu převzala sta-
rostka Vladislava Hujová spolu se 
svým zástupcem Jiřím Matuškem 
10. listopadu. � 

Více na str. 6

Nabídka služeb 
pro seniory
V tomto čísle naleznete přehled 
organizací, které s podporou 
městské části poskytují pomoc, 
nejrůznější služby, ale také ši-
rokou škálu aktivit pro naplnění 
volného času seniorů. �

Více na str. 17, 18 a 19

 

Svatomartinské
slavnosti mladého 

vína poprvé na Jiřáku
strana 11

Základní školy v Praze 3
– přehled a informace 

k zápisu do prvních tříd
strana 12 a 13

Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vám v tento předvánoč-
ní čas popřála mnoho krásného do 
nadcházejícího roku. Jsem si jis-
tá, že rok 2012 nám přinese mnoho 
pozitivního, ale jak bude vypadat, 
záleží jen na nás. 

Rok 2011 lze považovat za rok 
ve znamení nestabilit. Mnoho stá-
tů EU se potýkalo s dluhovou kri-
zí. Ačkoli recese se projevila i v naší 
vlasti, domnívám se, že česká eko-
nomika jí poměrně statečně odolá.

Jakákoli nestabilita vytváří živ-
nou půdu pro nejrůznější alterna-
tivní a v horším případě extremis-
tické proudy. Jako příklad nám 
může posloužit aktuální dění na se-
veru Čech.

Považuji tuto situaci za alarmu-
jící a ráda bych apelovala na kom-
petentní orgány, aby se tímto pro-
blémem intenzivně zabývaly, neboť 
podobné sociální nepokoje mohou 
mít fatální důsledky pro nás všech-
ny. Věřím, že politické síly, které pro-
fitují z této situace, pečlivě zvážily 
mezi svým krátkodobým prospěchem 
a dlouhodobými důsledky ztráty zá-
kladní společenské soudržnosti.

Proč si neustále stěžujeme na 
nepopulární utahování opasků? 
Proč chceme dopadnout jako Ře-
kové? Nejspíš to bude tím, že si ne-
jsme ochotni přiznat nutnost těchto 
opatření. Když se podíváme kolem 
sebe, žijeme si v poměrně velké hoj-
nosti. Vyskytuje se snad v naší ze-
mi hladomor? Máme nedostup-
nou zdravotní péči? Na tyto otázky 
můžeme odpovědět ne. Netrpíme 
materiální chudobou, ale mnoho 
z nás si stále neuvědomuje to štěstí, 
kde žije. Žádný stát nemůže svým 
občanům zajistit blahobyt, i když to 
leckdy slibuje či na dluh provádí.

Pokud chceme něco změnit, mu-
síme začít u sebe doma. Stačí se vrá-
tit k základním hodnotám společ-
nosti. Nepodléhejme pesimismu 
a kritickým hlasům těch, kteří ma-
jí zvláštní radost z neúspěchu a ne-
zdaru. Proto prosím nečekejme, co 
nám nadcházející rok přinese, ale 
postarejme se o to, aby byl takový, 
jaký si sami přejeme. 

Na závěr bych Vám, drazí spo-
luobčané, popřála skvělý vstup 
do nového roku, hodně životních 
úspěchů a hlavně zdraví, protože 
to je nejdůležitější. �

Vánoční strom na Jiřáku slavnostně rozsvítila starostka Prahy 3 Vladislava Hujová 

VLADISLAVA
HUJOVÁ
starostka
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RADA MČ PRAHA 3
Nová školka vyroste 
V Zahrádkách
� Rada schválila zpracování pro-
jektové dokumentace pro výstav-
bu nové mateřské školy v areálu 
Základní školy V Zahrádkách. 
Výstavbou nové mateřinky žiž-
kovská radnice reaguje na nárůst 
počtu dětí tak, aby byla schopna 
pokrýt zájem rodičů o umístění 
dětí v předškolních zařízeních 
stejně jako v minulých letech.

Přípravná třída 
vznikne i na Pražačce
� Pomoci usnadnit vstup do školy 
dětem, které jsou sociálně znevý-
hodněné, dětem cizích státních 
příslušníků a dětem s odkladem 
povinné školní docházky by měla 
přípravná třída, která začne od 
příštího školního roku fungovat na 
Základní škole Pražačka. Po ZŠ 
Chelčického jde již o druhou pří-
pravnou třídu, jejíž vznik letos rad-
ní schválili. Přípravné třídy by také 
měly pomoci uvolnit místa v ma-
teřských školách předškolákům.

Investice do nového 
hřiště v zahradě
� Investici ve výši 300 tisíc ko-
run schválili radní pro Mateřskou 
školu Milíčův dům. Školka za 
tyto peníze doinvestuje výstavbu 
nového dětského hřiště ve své 
zahradě a nutné drobné opravy. 

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 12. prosince
Koněvova/V Jezerách 12. prosince
Soběslavská/Hollarovo nám. 12. prosince
Tachovské nám. (u tunelu) 12. prosince
Na Vrcholu/V Domově 27. prosince
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 27. prosince
Náměstí Barikád 27. prosince
Kostnické nám./Blahníkova 27. prosince
Buková/Pod Lipami 54 5. prosince
Jeseniova 143 5. prosince
Přemyslovská/Orlická 5. prosince
Křišťanova/Sudoměřská 5. prosince
Křivá 15 19. prosince
Přemyslovská/Sudoměřská 19. prosince
U Rajské zahrady/Vlkova 19. prosince
V Zahrádkách/Květinková 19. prosince

KONTEJNERY 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

VÝZVA č. 370
MČ Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými nebytovými 
prostory:
1.  Jeseniova 27/846, prodejna, 10,18 m2, 1. podlaží, min. nájemné 

600 Kč/m2/rok 
2.  Kubelíkova 64/717, sklad 18,42 m2, 12. podlaží, min. nájemné 

400 Kč/m2/rok 
3.  Písecká 20/2341, prodejna, 40,58 m2, 1. podlaží, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok
4.  Vinohradská 172/2370, prodejna, 62,28 m2, 1. podlaží, min. ná-

jemné 1000 Kč/m2/rok

VÝZVA č. 371
MČ Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými ateliéry:
1.  Roháčova 36/265, ateliér, 68,25 m2, 9. podlaží, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok
2.  Roháčova 40/273, ateliér, 68,25 m2, 9. podlaží, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok)
Prohlídka výše uvedených nebytových prostor i ateliérů bude umož-
něna 13. prosince 2011 od 9 do 10 hod.

Tyto prostory budou poskytnuty na základě písemných nabídek, 
zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu 
podatelny Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, v obálkách označených znač-
kou „Výběrové řízení č. 370“ resp. „Výběrové řízení č. 371 - ATE-
LIÉRY“ doplněnou pořadovým číslem nebytového prostoru resp. 
pořadovým číslem ateliéru. Obálky takto neoznačené nebo označe-
né neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

V nabídce uveďte konkrétní prostor resp. ateliér, o který máte zájem, 
a stanovte výši nájemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor resp. 
ateliér považujete za přiměřenou. Pro podání nabídky lze použít formu-
lář, který je k dispozici v podatelně ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 ne-
bo na internetové adrese www.praha3.cz. Pro urychlené vyřízení uveďte 
kromě úplné adresy trvalého bydliště i své telefonické spojení. 

Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií výběrového ří-
zení pro obsazení nebytového prostoru resp. ateliéru bude nabídnutá 
výše nájemného. Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci, vů-
či kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Konečný termín pro 
příjem nabídek je v pondělí 19. prosince 2011 v 18 hod.

V případě nebytových prostor uveďte též záměr, co budete v ne-
bytových prostorech provozovat (k provozování výherních a hracích 
automatů nebudou nebytové prostory pronajaty). 

V případě ateliérů jsou podmínkami nájmu nájemní smlouva uza-
vřená na dobu určitou (5 let) a účel pronájmu v souladu s uměleckou 
tvůrčí činností. V nabídce uveďte jméno a příjmení, datum naroze-
ní, adresu, telefon, zaměstnání a vzdělání. K nabídce je nutno doložit 
popis dosavadní umělecké tvůrčí činnosti s příslušnou dokumentací 
a čestné prohlášení, že nejste uživatelem jiného ateliéru.

Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí pro byty a nebytové pro-
story Rady městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada městské 
části. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 
30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit. �

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

V úterý 22. listopadu nedošlo 
pochybením svozové společ-
nosti ke svozu nebezpečného 
odpadu na trase A v Praze 3. 
Na základě požadavku MČ 
Praha 3 byl stanoven náhradní 
termín na úterý 6. prosince. 

VÝZVA č. 369
MČ Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážemi 
a garážovými stáními:
  1.  Jeseniova 27/846, garáž. stání č. 26.38, 12,25 m2, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok
  2.  Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.32, 12,00 m2, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok
  3.  Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.42, 13,00 m2, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok
  4.  Ondříčkova 37/391, garáž. MOTOSTÁNÍ č. 25.5, 8,00 m2, min. 

nájemné 1000 Kč/m2/rok
  5.  Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.21, 11,00 m2, min. nájem-

né 1000 Kč/m2/rok
  6.  Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.63, 11,00 m2, min. nájem-

né 1000 Kč/m2/rok
  7.  Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 31, 11,00 m2, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok 
  8.  Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.49, 12,00 m2, min. nájemné 

1000 Kč/m2/rok
  9.  Baranova 10/1878, garáž č. 52, 15,29 m2, min. nájemné 

1100 Kč/m2/rok
10.  Slezská 0/8A, parkovací stání č. 24, min. nájemné 500 Kč/měsíc

Pozn.: Toto parkovací stání bude pronajato pouze občanům s ná-
jemní či podnájemní smlouvou ve vnitrobloku Slezská – Jičínská 
– Vinohradská – Čáslavská!

Tato garážová stání Vám budou poskytnuta na základě písemných 
nabídek, zaslaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na 
adresu Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9 v obálkách označených znač-
kou: „Výběrové řízení č. 369“, doplněnou pořadovým číslem gará-
žového stání. Obálky takto neoznačené nebo označené neúplně či 
nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. V nabídce uveď-
te konkrétní garážové stání, o které máte zájem, a stanovte výši ná-
jemného (v Kč/m2/rok), kterou pro toto garážové stání považujete za 
přiměřenou. Zájemce upozorňujeme, že jedním z hlavních kritérií vý-
běrového řízení pro obsazení garážového stání bude nabídnutá výše 
nájemného.

Podmínkou pro pronajmutí garážového stání je, že žadatel dolo-
ží nájemní či podnájemní smlouvu, kterou prokáže svůj pobyt na úze-
mí Prahy 3. Do výběrového řízení nebudou zařazeni zájemci, vů-
či kterým má MČ Praha 3 finanční pohledávky. Pokud budete zasílat 
nabídky na více garážových stání, je nutno zaslat každou nabídku sa-
mostatně! Pro urychlení vyřízení uveďte, prosím, i své telefonické 
spojení. Konečný termín pro příjem nabídek je ve středu 14. pro-
since 2011 v 18 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 výběro-
vé řízení zrušit. �

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

Vánoční a novoroční kontejnery
Stejně jako v minulých letech zajistila městská část Praha 3 pro občany 
v předvánočním čase i po Novém roce nadstandardní přistavení velko-
objemových kontejnerů. Kontejnery by měly být přistaveny v uvedených 
termínech cca do 10 hodin. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali 
a udržovali pořádek v jejich okolí.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 10. prosince a 7. ledna
Koněvova/V Jezerách 10. prosince a 7. ledna
Soběslavská/Hollarovo nám. 10. prosince a 7. ledna
Tachovské nám. (u tunelu) 10. prosince a 7. ledna
Na Vrcholu/V Domově 17. prosince a 7. ledna
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 17. prosince a 7. ledna
Náměstí Barikád 17. prosince a 7. ledna
Kostnické nám./Blahníkova 17. prosince a 7. ledna
Buková/Pod Lipami 54 17. prosince a 15. ledna
Jeseniova 143 17. prosince a 15. ledna
Přemyslovská/Orlická 17. prosince a 15. ledna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 17. prosince a 15. ledna
Křivá 15 10. prosince a 15. ledna
Přemyslovská/Sudoměřská 10. prosince a 15. ledna
U Rajské zahrady/Vlkova 10. prosince a 15. ledna
V Zahrádkách/Květinková 10. prosince a 15. ledna

Odbor technické správy majetku a investic

Vánoční provoz 
ve školkách a jeslích
Provoz mateřských škol zřizova-
ných městskou částí Praha 3 bu-
de přerušen od úterý 27. prosin-
ce do pátku 30. prosince. Provoz 
mateřinek bude přerušen v pří-
padě, že počet dětí v jednotli-
vých školkách klesne na méně 
než 15 dětí zapsaných k docház-
ce do MŠ. 

„Provoz mateřinek pro malý po-
čet dětí je ekonomicky značně ná-
ročný, navíc tímto rozhodnutím 
chceme umožnit pedagogickým 
pracovníkům možnost čerpat do-
volenou,“ zdůvodnil zástupce sta-
rosty pro školství Jiří Matušek.

Termín vánočních prázdnin byl 
ministerstvem školství pro letoš-
ní školní rok stanoven od pátku 
23. prosince do pondělí 2. ledna. 
Vyučování začne 3. ledna 2012. 

Od 23. prosince do 1. ledna bu-
de přerušen provoz jeslí v Rohá-
čově ulici č. 40. Otevřeno bude 
opět v pondělí 2. ledna. �

-jas-
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Rada městské čás-
ti Praha 3 na svém 
říjnovém zasedání 
otev řela cestu k pri-
vatizaci dalším té-
měř třem stovkám 
obecních bytů.
Radnice se snaží umožnit dal-
ším nájemcům, aby si moh-
li odkoupit byty do osobního 

vlastnictví. Poté, co rada měst-
ské části schválila na svém zá-
řijovém zasedání záměr prode-
je bytových jednotek v domech 
v Přemyslovské 2, Perunově 3 
a 5, Zelenky-Hajského 2 a 14, 
Sudoměřské 48, U Vinohradské 
nemocnice 4 a 6, Na Hlídce 10 
a 13, Radhošťské 5 a Soběslav-
ské 35, byla pro realizaci pro-
deje těchto bytů vypracována 
prohlášení vlastníka, která byla 
26. října schválena na zasedání 
Rady městské části Praha 3.

Všech 279 bytů musí pro-
jít řádným procesem přípravy 
na prodej a musí být prověřeno 
po stránce geodetické, staveb-
ně technické i po stránce majet-
koprávních vztahů. „Privatizační 
proces ale tímto krokem zdaleka ne-
končí. Konečné rozhodnutí o prode-
ji těchto bytových jednotek pak musí 
schválit zastupitelstvo městské čás-
ti,“ doplnil Tomáš Kalousek, zá-
stupce starosty pro oblast priva-
tizace. �

-mot-

K privatizaci má nakročeno dalších 279 bytů

Žižkovská radnice již dlouho-
době poskytuje při slavnostním 
vítání občánků každému dítě-
ti poukázku na nákup drogistic-
kého zboží pro kojence. Dopo-
sud hodnota poukázky činila 
400 korun, rada ji nově zvýšila 
na celou tisícikorunu. „Navrhova-
né zvýšení reaguje nejen na rostoucí 
ceny tohoto sortimentu. Navýšením 

chceme také výrazněji podpořit rodi-
čovství,“ uvedl zástupce starosty 
Pavel Sladkovský.

Ze současných 350 korun na 
500 korun se od ledna 2012 zvý-
ší také hodnoty dárkových ba-
líčků, kterými žižkovská radni-
ce obdarovává seniory při jejich 
životních jubileích. Oslavenci ty-
to balíčky dostávají při dosažení 

85 let, 90 let života a poté každý 
rok. Balíčky obsahují víno, ká-
vu, čaj, bonboniéru a další slad-
kosti. „Zde je vzhledem k rostoucím 
cenám našim hlavním cílem udržet 
obsahovou úroveň tohoto symbolic-
kého poděkování seniorům ze strany 
obce,“ dodal místostarosta Slad-
kovský. �

-jas-

Praha 3 se rozhodla zvýšit podporu rodičovství i dárkových poukazů pro jubilanty

Od 1. 1. 2012 na-
bývá účinnosti zá-
kon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dá-
vek osobám se zdra-
votním postižením 
a o změně souvisejí-
cích zákonů.
Od téhož data nabývá účinnos-
ti i zákon, kterým se mění zá-
kon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších přepisů, zá-
kon č. 117/1995 Sb., o státní so-
ciální podpoře, ve znění pozděj-
ších předpisů a další související 

zákony (zákon nebyl doposud 
vyhlášen ve Sbírce zákonů).

Které nepojistné sociální dáv-
ky doposud vedené a vyplácené 
Odborem sociálních věcí Úřa-
du městské části Praha 3 bude 
administrovat a vyplácet Úřad 
práce ČR?
1. Dávky pomoci v hmotné nou-

zi: příspěvek na živobytí, do-
platek na bydlení, mimořádná 
okamžitá pomoc;

2. Příspěvek na péči;
3. Jednorázové a opakující se pe-

něžité dávky (např. příspěvek 
na provoz motorového vozidla, 
zakoupení zvláštní pomůcky, 
krmivo pro psa atp.);

4. Mimořádné výhody pro těžce 
zdravotně postižené občany 
(průkazky TP, ZTP, ZTP/P).

Připomínáme občanům, že 
nové, výše uvedené právní před-
pisy výrazně mění, či ruší od led-
na 2012 doposud platnou práv-
ní úpravu.

Občanům, kterým jsou pod-
le stávajících právních předpi-
sů přiznány mimořádné výhody 
a vydán průkaz TP, ZTP ne-
bo ZTP/P a občanům, kterým 
jsou poskytovány jednorázové 
a opakující se peněžité dávky, 
bude Odborem sociálních věcí 
Úřadu městské části Praha 3 za-
slán v nejbližších dnech infor-
mativní dopis o nastávajících 
změnách.

Kam se budou obracet občané 
Prahy 3 se žádostí o jakoukoliv 
dávku systému nepojistných so-
ciálních dávek?

Úřad práce ČR bude od 
1. 1. 2012 vyřizovat jak nově po-
dané žádosti o některou ze soci-
álních dávek, tak dokončí všech-
na řízení o žádostech zahájených 
v roce 2011 na Odboru sociál-
ních věcí ÚMČ Praha 3, Seifer-
tova 51.

Jednotným administrativním 
a výplatním místem pro veškeré 
nepojistné sociální dávky vyplá-
cené ministerstvem práce a so-
ciálních věcí je pro občany Pra-
hy 3 od 1. 1. 2012 Úřad práce ČR 
– Krajská pobočka pro hlavní 
město Prahu, kontaktní praco-
viště v Praze 3, oddělení státní 
sociální podpory, Seifertova 51, 
1. poschodí. 
Úřední hodiny:
PO a ST 8.00 – 17.00 hod. 
– dle sdělení Úřadu práce ČR.

Úřední hodiny podatelny: 
PO a ST 8.00 – 18.00 hod.; 
ÚT a ČT 8.00 – 16.00 hod.; 
PÁ 8.00 – 14.00 hod.

Sociální pracovníci Odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 3 
budou i nadále provádět terénní 
sociální práci v domácnostech 
občanů a budou občanům ná-
pomocni se v nové situaci orien-
tovat, budou jim poskytovat zá-
kladní poradenství, a to jak při 
jejich osobní návštěvě, tak i te-
lefonicky.

Další informace o sociální re-
formě je možno nalézt na novém 
webu ministerstva práce a sociál-
ních věcí http://socialnireforma.
mpsv.cz. �

JANA HROMÁDKOVÁ
Odbor sociálních věcí

Sociální reforma I – Přechod agend nepojistných dávkových systémů 
z městských částí na Úřad práce České republiky

O zvýšení hodnoty poukázek předáva-
ných při slavnostním vítání dětí rozhodla 
na svém posledním zasedání Rada měst-
ské části Praha 3. Radní zároveň navýši-
li hodnotu dárkových balíčků, které měst-
ská část předává občanům při dosažení 
životního jubilea.

Změny pracovní doby při vydávání 
osobních dokladů
V souvislosti s blížícím se počátkem vydávání nových typů občanských 
průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) od 1. 1. 2012, 
bude omezen provoz oddělení osobních dokladů následovně:
Od 30. 11. 2011 nebude možné přijímat žádosti o stávající druh občan-
ského průkazu pro občany z jiných správních obvodů. 
Od 15. 12. 2011 nebude možné přijímat žádosti o stávající druh občan-
ského průkazu pro občany s trvalým pobytem v Praze 3. 
Od 20. 12. 2011 nebude možné přijímat žádosti o vyhotovení e-CD pro 
občany s trvalým pobytem v Praze 3 (kromě pasů bez strojově čitel-
ných údajů – tzv. blesk). Od tohoto data také nebude možné požádat 
o zápis vysokoškolského titulu do již vydaných cestovních pasů. Tento 
zápis se od 2. 1. 2012, 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“. Běžný provoz 
bude obnoven v pondělí 2. 1. 2012. �

MILOSLAVA BRUNEROVÁ, oddělení osobních dokladů

Kam pro vánoční stromky a kapry
Informace o podaných žádostech na stánkový prodej vánoč-
ních stromků a ryb (uvedená místa a období prodeje jsou pou-
ze informativní – stav k 22. 11.). Stánkový prodej bude ukončen 
23. prosince.

Prodej vánočních stromků
� nám. Jiřího z Poděbrad (u východu z metra) – od 7. 12. � Vinohradská 114 (u křižovatky s ulicí Libic-
ká) – od 10. 12. � Vinohradská 138 – 140 (proti paláci Flora) – od 7. 12. � Vinohradská 151 (před palá-
cem Flora) – od 10. 12. � Táboritská 23 (před hotelem Olšanka) – od 7. 12.

Stánkový prodej ryb
� Hradecká 22 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) – od 19. 12. � Jeseniova 93 (u křižovatky s ulicí J. Že-
livského) – od 20. 12. � Kolínská 20 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) – od 20. 12.� Koněvova 164 – 166 
(u křižovatky s ulicí Za Žižkovskou vozovnou) – od 20. 12. � Koněvova 250 (u prodejny Albert) – od 19. 12. 
� Libická 12 (u křižovatky s ulicí Vinohradská) – od 19. 12. � nám. Jiřího z Poděbrad 6 (u křižovatky s ulicí 
Slavíkova) – od 20. 12. � Ohrada (proti hotelu Vítkov) – od 21. 12. � Perunova 19 (u křižovatky s ulicí Vino-
hradská) – od 20. 12. � Táboritská 23 (před hotelem Olšanka) – od 20. 12. � Vinohradská 136 (proti paláci 
Flora) – od 20. 12. � V Jezerách 41 (u křižovatky s ulicí Koněvova) – od 20. 12.

VÁCLAV SEDLÁK, Odbor dopravy
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Hráli pro radost
„Udělám radost těm, kteří ji už tolik ne-
mají,“ řekla si paní Elsa Dunajová a na-
vštívila, již podruhé, Domov pro seniory 
v Habrové ulici v Praze 3. A ze Žižkova, 
kde se svojí rodinou prožila větší část 
svého života a kde také oslavila své le-
tošní 70. narozeniny, paní Elsa nepřije-
la sama, ale v doprovodu hudební sku-
piny Pražský Klezmer Elsy Dunajové 
– JIMOEL. V téměř hodinovém progra-
mu zahráli nejznámější světové i české 
melodie, lidové písničky, které zazpí-
vala 10letá Monika Davidová, předved-
li i část z programu Klezmer (židovský 
tradicional), který je doménou paní 
Elsy. Celý program hrál a uváděl Jind-
ra Koníř za účasti všech obyvatel do-
mova. V pátek 16. prosince odpoled-
ne dýchne krásná vánoční atmosféra 
na všechny místní obyvatele v podání 
stejných interpretů opět. �

ALENA HRONOVÁ
zastupitelka MČ Praha 3

Jídelna základní 
školy Chmelnice 
potvrdila svou kva-
litu a v celostátní 
soutěži O nejlepší 
školní oběd se opět 
umístila na stupních 
vítězů. V napínavém 
soutěžním klání, 
které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 27. října 
v jídelně ZŠ Chelčic-
kého, obsadila za-
sloužené třetí místo.

Uvařit dobrý oběd umí kdekdo. 
Uvařit dobrý oběd pro stovky 
dětí – to už je umění. A uvařit 
pro několik stovek dětí, s tím, 

že cena za jednu porci nesmí 
překročit 27,50 korun a skládá 
se z polévky, hlavního jídla a zá-
kusku – to umí jen opravdoví 
mistři. A zdá se, že takových ši-
kovných kuchařek se najde v Če-
chách dost.

Do soutěže se přihlásilo 69 škol-
ních kuchyní z celé České repub-

liky, deset z nich vybrala odbor-
ná porota do finále. Zde svůj 
kuchařský um musely kuchařky 
předvést živě a uvařit polední 
menu, která jsou běžně na jídel-
ním lístku. Porota je hodnotila 
podle použitých surovin, tech-
nologického postupu a vzájem-
né sladěnosti.

Tématem letošního kuchařské-
ho klání byla česká klasika. Což 
k překvapení všech kuchařky 
z Chmelnice pojaly po svém, zvo-
lily tradiční české jídlo – pečené 
hovězí s rajskou, ale pomocí mo-
derní techniky (maso bylo pečené 
přes noc) dokázaly proměnit dět-
mi nepříliš oblíbené maso v bož-
ský pokrm. Polévka byla klasic-
ký hovězí vývar s celestýnskými 
nudlemi a celou kompozici dopl-
nil jablkový štrůdl, který se mohl 
směle srovnat s tím od babičky.

Odborná porota, ve které za-
sedl mimo známých kluků v akci 
Filipa Sajlera a Ondřeje Slaniny 
i místostarosta Jiří Matušek, je-
jich odvážný postup ocenila a po 
zásluze jim přiřkla třetí místo.

Na prvním místě se umístila 
školní jídelna z Písku, která ne-
jen porotu okouzlila kombina-
cí kuřecího plátku v mandlové 
krustě se smetanovou omáčkou 
a bramborovými špalíčky. Na 

druhém brněnská školní jídel-
na s kuřecími stehýnky na medu 
a zázvoru. Mimochodem v poro-
tě mimo zkušených odborníků 
seděli i dva hodnotitelé z nejpo-
volanějších – žáci ze ZŠ Chelčic-
kého. I oni poctivě ochutnávali 
a bodovali, a na závěr se shodli, 
že písecké mandlové masíčko se 
smetanovo-svíčkovou omáčkou 
je zkrátka nejlepší.

„Všechny obědy byly opravdu skvě-
lé a rozhodování bylo těžké, ale musím 
říci, že rajskou z Chmelnice jsem doje-
dl s chutí – ačkoliv to bylo už desáté 
jídlo dnešního odpoledne. Jsem rád, 
že Praha 3 se už podruhé stala hosti-
telem soutěže školních jídelen a mohla 
tak přispět ke zlepšení kvality školního 
stravování,“ zhodnotil soutěž mís-
tostarosta Jiří Matušek.

Za konečné vítěze soutěže lze 
ale prohlásit děti, které mohou 
obědvat v jídelnách, kde s lás-
kou vaří nadšené kuchařky. �

-pú-

V hlavní roli jídlo – Chmelnice opět boduje

Návštěvníci si mohli prohlédnout 
výtvarné objekty, které klien ti vy-
tvořili v rámci sociálně terapeu-
tických aktivit pod vedením zku-
šených terapeutů. „Název Dialog I
představuje snahu o zprostředkování 

intenzivnější komunikace mezi oso-
bami s handicapem a intaktní spo-
lečností, a to prostřednictvím práce 
pedagogů a studentů Katedry spe-
ciální pedagogiky Univerzity Jana 
Amose Komenského Praha a měst-

ské části Prahy 3. Jedná se o prv-
ní výstavu z plánované série, každá 
jednotlivá výstava bude přibližovat 
život osob s určitým druhem handi-
capu prostřednictvím prezentace je-
jich tvorby či tematických fotografií,“ 
vysvětlila vedoucí Katedry spe -
ciální pedagogiky UJAK Jarmila 
Klugerová.

Vernisáž zahájila starostka Vla-
dislava Hujová společně se svým 
zástupcem pro kulturu Pavlem 
Sladkovským. „Musím vyjádřit 
svůj obdiv nad zručností klientek 
domova. Je neuvěřitelné, jak krás-
ná díla dovedou – navzdory svému 
handicapu – vytvořit,“ uvedla sta-
rostka Hujová.

Výstavou Dialog I aktivity 
Univerzity Jana Amose Komen-
ského Praha v tomto směru roz-
hodně nekončí. Katedra speci-

ální pedagogiky UJAK plánuje 
spolupráci s Integračním cent-
rem Zahrada, které stejně jako 
univerzita sídlí na území měst-
ské části Praha 3 a poskytuje 
komplexní služby dětem s těž-

kým kombinovaným postiže-
ním. Spolupráce se bude týkat 
zejména zapojení studentů obo-
ru Speciální pedagogika do pří-
mé práce s klienty centra. �

-jas-

Galerie pod radnicí představila díla handicapovaných umělců
Slavnostní vernisáží byla 9. listopadu v Ga-
lerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí za-
hájena výstava Dialog I. Společná akce žiž-
kovské radnice a Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha představila výrobky 
klientů z Domova Petra Mačkov, který po-
skytuje komplexní péči osobám s těžkým 
kombinovaným postižením. Univerzita Ja-
na Amose Komenského Praha s tímto zaří-
zením spolupracuje dlouhodobě.

Lípa Anežky České poroste v parku 
na Židovských pecích
Lípa sv. Anežky České byla v rámci projektu České rady dětí a mlá-
deže Stromy Anežky České vysazena i v Praze 3. Děti a mladí lidé 
ze sdružení TOM S.T.A.N. se v neděli 6. listopadu sešli v parku na 
Židovských pecích a spolu s místostarostou Jiřím Matuškem zasa-
dili mladou lípu srdčitou za mateřskou školou Jeseniova 204. �

Posezení s harmonikou pro seniory
Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v EU 
pořádá pravidelně pro klienty domů s pečovatelskou službou 
i obyvatele domova pro seniory v Praze 3 posezení při kávě 
a zpívání při harmonice. Tentokrát se setkání seniorů odehrálo 
v Domě s pečovatelskou službou v Krásově 4 a navštívit starší 
spoluobčany a popovídat si s nimi přišel zástupce starosty 
Pavel Sladkovský. �
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Podle návrhů městské části Pra-
ha 3 by nejpozději do konce roku 
2012 měly z heren v ulicích Žiž-
kova a Vinohrad zmizet výher-
ní hrací přístroje, jejichž regula-
ce již dnes spadá do kompetence 
městské části Praha 3. Provozovny 
s videoloterijními terminály, které 
doposud byly v pravomoci minis-
terstva financí, by pak v Praze 3 
měly skončit do konce roku 2014.

„To je náš plán, který vychází ze 
současných stanovisek hlavního měs-
ta i ministerstva financí. Vedle toho 
budeme i v mezidobí usilovat všemi 
dostupnými prostředky o omezení ha-
zardu v ulicích. Budeme razit nulo-
vou toleranci vůči všem prohřeškům 
a porušením pravidel ze strany pro-
vozoven, na druhou stranu se budeme 
snažit motivovat soukromé majitele 
domů, aby se heren ve svých objektech 

sami zbavovali. Nová pravidla pro 
přidělování půjček a darů na opravy 
domů z Fondu obnovy a rozvoje měst-
ské části budou podmiňovat schvále-
ní žádosti tím, že se v daném objektu 
nenachází herna,“ uvedla starostka 
Vladislava Hujová. Jak připomně-
la, v nemovitostech městské části 
není žádná hazardní provozovna 
umístěna. �

-jas-

Praha 3 chce zrušit hazard do konce roku 2014

Malý bezpilotní stroj s integrova-
ným digitálním fotoaparátem se 
počátkem listopadu objevil  nad 
náměstím Jiřího z Poděbrad. Bě-
hem svých prvních letů v Praze 3 
pořídil „inteligentní vrtulníček“ 
snímky tohoto vinohradského 
náměstí pro potřeby jeho další 
regenerace. A právě nad stano-
vený cíl je stroj naváděn pomo-

cí unikátního systému Agent Fly. 
Vedle vojenského a civilního le-
tectva tak plánovací algoritmy 
z dílny českých kybernetiků, kte-
ré vážně zaujaly i americké úřa-
dy, asi naleznou uplatnění i při 
práci pro městskou část.

„Městská část, náš stavební úřad 
i odbor územního rozvoje potřebuje 
při řadě příležitostí ze vzduchu zma-

povat množství lokalit, ať už se jedná 
o regeneraci některého území, územní 
plánování nebo třeba jen o posouzení 
žádosti o nástavbu na domě, kdy po-
třebujeme zjistit, zda stavba nenaruší 
výškovou hladinu v místě. A bezpilot-
ní stroj řízený systémem AgentFly se 
zdá být pro to ideálním prostředkem. 
Je výrazně levnější ve srovnání s tra-
dičním leteckým průzkumem, navíc 

může nad Prahou do letových výšek, 
kam běžné pilotní dopravní prostřed-
ky nemohou,“ řekl zástupce staros-
ty Tomáš Kalousek.

Je proto pravděpodobné, že ma-
lý bezpilotní vrtulníček s digi-
tálním fotoaparátem uvidí obča-
né Prahy 3 v budoucnosti častě-
ji. Při jeho premiéře v Praze 3 jej 
navíc bedlivě pozoroval také ma-

jor Ing. Luboš Pelikán z praž-
ské dopravní policie (na snímku 
s místostarostou Tomášem Ka-
louskem). Právě dopravní složky 
Policie ČR by totiž rády „inteli-
gentní vrtulníček“ nasadily na do-
kumentování vážných dopravních 
nehod a jiných závažných či mi-
mořádných situací v dopravě. �

-jas-

Unikátní český vynález, který testuje i Pentagon, 
pomáhá mapovat třetí městskou část

U příležitosti oslavy Dne veterá-
nů proběhlo v pátek 11. listopa-
du pietní shromáždění před Ná-
rodním památníkem na Vítkově. 
Zde na Čestném dvoře položili 
nejvyšší státní představitelé i zá-
stupci ozbrojených sil věnce, kte-
rými uctili památku účastníků 
bojů v ozbrojených konfliktech. 

Pietního aktu se zúčastnil mís-
topředseda Senátu Přemysl So-
botka, náměstek ministra obrany 
Jiří Šedivý, náčelník Generálního 
štábu Armády ČR Vlastimil Picek, 
primátor hlavního města Prahy 
Bohuslav Svoboda, představitelé 
veteránských organizací a váleční 
veteráni a také starostka městské 
části Praha 3 Vladislava Hujová. 

Kromě uctění památky obě-
tí válečných konfliktů bylo šest 
válečných veteránů povýšeno do 
vyšších vojenských hodností.

Slavnostní akt ke Dni veterá-
nů se na Vítkově konal již po-

desáté. Den válečných veteránů 
oslavují téměř všechny evropské 
státy, slaví jej také USA a Kana-
da. Připomínat má uzavření pří-
měří s Německem v roce 1918 

a ukončení první světové vál-
ky. Jako vzpomínku si lidé to-
ho dne dávají do klopy papíro-
vý květ máku. �

-mot-

Na Vítkově si vojáci, politici i občané 
připomenuli Den veteránů

V Jagellonské ulici proběhla výsadba stromů
Na začátku listopadu necha-
la městská část pokácet v této uli-
ci 15 trnovníků akátů. Na mís-
to původních starých stromů a do 
prázdných rabat byly vysazeny dře-
zovce trojtrnné, latinsky Gleditsia 
triacanthos „Skyline“. Celkem se 
vysadilo třiadvacet stromů s cílem 
zachování jednotného rázu ulice.

V Jagellonské již proběhla vý-
sadba na podzim roku 2002, kdy 
městská část zahájila akci „Ob-
nova uličních stromořadí v Pra-
ze 3“. Do této doby se podařilo ve 
stromořadí v Praze 3 vysadit přes 
600  stromů. Městská část bude 
i nadále investovat prostředky do 
další dosadby stromořadí, přesto-
že jsou v kompetencích Magistrá-
tu hl. m. Prahy. 

V dalším roce proběhne prů-
zkum starých stromů v ulicích, 
kde proběhla výsadba v rám-
ci I. – V. etapy „Obnovy uličních 
stromořadí v Praze 3“. Na zákla-
dě zdravotního stavu, vitality stro-
mů a případných rizik se rozhodne 
o jejich výměně. �

-mot-

Systém AgentFly pro řízení a plánování 
provozu bezpilotních leteckých prostřed-
ků byl vyvinut v Centru agentních tech-
nologií Českého vysokého učení technic-
kého v Praze ve spolupráci s americkými 
obrannými složkami. Systém nyní testuje 
pro své účely i americký Úřad pro civilní 
letectví (FAA), své využití však pravdě-
podobně najde i v Praze 3 při snímková-
ní lokalit pro potřeby územních a staveb-
ních řízení.

Do konce roku 2014 by měly podle plá-
nu žižkovské radnice zmizet z ulic Pra-
hy 3 všechny hazardní herny. Vyplývá to 
ze stanoviska k novele vyhlášky hlavní-
ho města, kterou na návrh starostky Vla-
dislavy Hujové, přijala v listopadu rada 
městské části.
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Cilento a Praha 3 chtějí na základě 
dohodnuté meziregionální spolu-
práce zahájit projekty, jež mohou 
získat dotace Evropské unie. Jiho-
italská oblast je součástí provin-
cie Salerno a její území je tvořeno 
unikátním národním parkem, kte-
rý je od roku 1996 součástí světo-
vého dědictví UNESCO. V dávné 
minulosti Cilento tvořilo hranici 
mezi řeckými koloniemi a etrus-
kými a lukánskými domorodými 
osadami. Region je významným 
producentem biopotravin.

Také proto byli součástí os-
mičlenné delegace tři producen-
ti potravin, kteří především pro 
zástupce občanského sdružení 
Archetyp, jež provozuje ve spo-
lupráci s žižkovskou radnicí far-
mářské tržiště na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, uspořádali ve středu 

prezentaci své produkce, přede-
vším uzenin, sýrů, ale i marmelá-
dy a dalších produktů.

 „Je vidět, že ekologické farmář-
ství v Cilentu má velkou tradici, by-
lo to poznat na velmi dobré kvalitě 
jejích produktů. Dohodli jsme se, že 
na jaro či léto příštího roku připra-
víme reciproční prezentaci. V rámci 
ní bychom mohli pozvat producenty 
z této oblasti na naše farmářské tr-
žiště a uvidíme, jak zaujmou české 
spotřebitele,“ řekl Jiří Sedláček ze 
sdružení Archetyp.

Delegace si také prohlédla far-
mářské tržiště na náměstí Jiřího 
z Poděbrad a diskutovala s před-
staviteli Univerzity Jana Amo-
se Komenského o možnostech 
akademické spolupráce. V pá-
tek 11. listopadu prezident ob-
lasti Cilento Aniello Onorati po-

depsal se starostkou Vladislavou 
Hujovou protokol o vzájemné 
spolupráci.

„Nejsem přívržencem bezobsaž-
ných partnerství mezi obcemi, ale 

myslím, že se zástupci oblasti Cilento 
se nám podařilo nalézt dobrá výcho-
diska pro reálnou spolupráci,“ řekla 
k tomu starostka Hujová. �

-jas-

Jihoitalský region chce spolupracovat s Prahou 3

„Městská část do své činnosti důsledně 
zavádí nové modely řízení a moderní 
metody komunikace s veřejností. Za-
vedli jsme do své práce systém komu-
nitního plánování i anket, a u řady 
veřejných investic a služeb tak plá-
nujeme naši činnost na základě spo-
lečenské poptávky,“ uvedl zástupce 
starosty Jiří Matušek, který byl ta-
ké šéfem týmu, který model CSR 
do práce úřadu aplikoval.

Jiří Matušek společně se starost-
kou Vladislavou Hujovou oceně-
ní převzali ve čtvrtek 10. listopadu 
na slavnostním večeru ve Španěl-
ském sále Pražského hradu.

Ocenění nejlepší firmy a or-
ganizace v programech Národ-
ní ceny kvality jsou udělována 
na celém světě podle praktic-
ky totožných kritérií. V Evropě 
jsou firmy hodnoceny na zákla-
dě modelu excellence EFQM vy-
vinutého Evropskou nadací pro 
management kvality a vítězové 
národních kol se mohou zúčast-
nit soutěže o Evropskou cenu 
kvality. V USA je Národní cena 
kvality zakotvena federálním zá-
konem.

Zatímco všechny ostatní sou-
těže hodnotí jen jeden vybra-

ný parametr, nebo jsou ve sku-
tečnosti jen „anketou diváků či 
čtenářů“, Národní ceny kvality 
posuzují organizaci komplexně 
podle všech možných hledisek: 
je hodnocena nejen kvalita pro-
duktů – výrobků či služeb, ale 
i úroveň managementu, vztah 
k zákazníkům, k zaměstnancům 
a dodavatelům, vztah k život-
nímu prostředí a k celé společ-
nosti. Využívání modelu zlepšu-
je výsledky firem či organizací 
o desítky procent, což je podle 
studií prokázáno mnoha praktic-
kými příklady.

Pravidla národní ceny za spo-
lečenskou odpovědnost (CSR) 
jsou stanovena v souladu se sou-
časnými trendy EU a s její snahou 
o prohlubování kontaktů a spo-
lupráce mezi státy a podnikatel-
skou sférou, snahou o zvyšování 
péče o životní prostředí, odstra-
ňování diskriminace a zlepšování 
kvality života společnosti.

Národní cena kvality vznikla 
v Japonsku v roce 1951. Od roku 
1987 se uděluje také v USA. Na 
evropský kontinent bylo ocenění 
uvedeno v roce 1989. �

-jas-

Žižkovská radnice obdržela Národní cenu kvality
Úřad městské čás-
ti zvítězil v letošním 
ročníku programu 
Národní ceny kvali-
ty České republiky. 
Právo užívat oceně-
ní Společensky zod-
povědná organizace, 
které je ve více než 
80 zemích světa po-
važováno za nejpres-
tižnější, jaké může 
firma či organiza-
ce v soutěži vůbec 
vyhrát, získala tře-
tí městská část spo-
lečně s vládní agen-
turou CzechInvest. 
V sekci určené sou-
kromým firmám pak 
toto ocenění získa-
li Ahold Czech Re-
public, Aramark 
a Třinecké železárny.

Podpisem protoko-
lu o spolupráci mezi 
třetí městskou částí 
a jihoitalskou oblas-
tí Cilento vyvrcholi-
la čtyřdenní návště-
va reprezentantů 
této hornaté čás-
ti italské Kampánie 
v Praze 3. Vzájem-
ná spolupráce měst-
ské části s tímto ital-
ským regionem by 
měla mířit do oblas-
ti cestovního ruchu, 
oboustranné kultur-
ní výměny a prezen-
tace regio nálních ze-
mědělských výrobků 
na farmářských tr-
zích. Rýsuje se také 
spolupráce na aka-
demické půdě, jejíž 
součástí by měla být 
žižkovská Univerzita 
J. A. Komenského. 
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Do roku 2025 bude 
Žižkovem a Vino-
hrady mířit do cen-
tra Prahy o 30 tisíc 
vozů denně více než 
je tomu dnes. Vy-
plývá to z doprav-
ní studie odbor-
né firmy European 
Transportation 
Consultancy k Ná-
kladovému nádraží 
Žižkov. Pokud ne-
bude do té doby vy-
budováno prodlou-
žení Olšanské ulice 
a dokončen městský 
okruh, nárůst do-
pravy zahltí stáva-
jící hlavní ulice ve 
třetí městské části.
V současné době projede po hlav-
ních tazích – Vinohradské a Ko-
něvově – přes území městské čás-
ti Praha 3 z východu do centra 
a zpět na 50 tisíc vozů denně. Dvě 
třetiny z nich zahlcují Vinohrad-
skou. Nejvíce zatíženou ulicí však 
i nadále zůstává Jana Želivského. 
Po této tangentě mířící středem 
území Prahy 3 z jihu na sever pro-
jede denně na 40 tisíc aut. Aby ne-
došlo k přehlcení dopravy, je pod-
le studie dopravních odborníků 
nezbytné vedle dobudování Jarov-
ské spojky a městského okruhu ta-
ké upravit stávající křižovatky. 

„I v případě, že nedojde k žádné vý-
stavbě na území areálu Nákladového 
nádraží Žižkov, vykazují křižovatky Že-
livského–Koněvova, Želivského–Olšan-
ská a Želivského–Vinohradská nedosta-
tečnou kapacitu, a bude tedy nutná 
jejich úprava nezávisle na plánované 
výstavbě,“ říká Jiří Souček z Euro-
pean Transportation Consultancy.

Hlavní město Praha proto 
v konceptu nového územního plá-
nu počítalo s prodloužením stáva-
jící Olšanské ulice středem území 
nákladového nádraží a násled-
ně v drážním tělese. Vznikla by 
tak nová čtyřproudová tangenta 
s  tramvajovým vedením, která by 
spojovala Prahu 3, Prahu 9 a Pra-
hu 10 i 11 s novým velkým doprav-
ním terminálem s příměstskou do-
pravou a odstavnými parkovišti 
na nádraží Hostivař. 

V cestě tomuto dopravnímu ře-
šení však stojí budova Nákladové-
ho nádraží Žižkov. Původní plá-
ny s jejím zachováním nepočítaly, 
v letošním roce ji však minister-

stvo kultury prohlásilo za kulturní 
památku. Proti tomuto rozhodnu-
tí se však odvolal vlastník území, 
kterými jsou České dráhy, a minis-
tr kultury Jiří Besser stále o jejich 
odvolání rozhoduje. Mezi debata-
mi o budoucích možnostech vyu-
žití obřího předválečného sklado-
vacího objektu, spory odborníků 
o jeho hodnotu i otázkami, kdo 
obnovu chátrajícího objektu za-
platí, však zatím nikdo nenabídl 
jasné alternativní řešení dopravy 
v žižkovských ulicích, kterým hro-
zí dopravní kolaps. Ani ministr 
dopravy Pavel Dobeš, který přijel 
v říjnu na zastupitelstvo městské 
části prosazovat své plány o bu-
doucnosti Nákladového nádraží 
Žižkov, nepředstavil žádnou do-
pravní koncepci.

„Vedou se spory o hodnotu budovy 
nádraží, o její budoucí využití, ale ni-
kdo neřeší dopravu v Praze 3, která je 
v kritickém stavu. Prodloužení Olšan-
ské ulice s tramvajovou linkou je nejen 
pro Prahu 3, ale pro celou tuto část 

metropole nejlevnějším, nejefektivněj-
ším a přitom i nejekologičtějším řeše-
ním. Šlo by přitom o klasický městský 
bulvár s dominantní povrchovou eko-
logickou hromadnou dopravou, niko-
liv o rychlostní komunikaci pro auta,“ 
říká zastupitel Pavel Hurda z Vý-
boru pro územní rozvoj městské 
části Praha 3. 

Odpůrci prodloužení Olšanské 
projektu vyčítají, že nová radiála 
přivede do ulic Žižkova další do-
pravu, podle některých až 55 tisíc 
vozů denně. Podle zastánců no-
vého bulváru s tramvajovou tra-
tí spojující hostivařský terminál 
s Václavským náměstím přes Žiž-
kov však počet vozů mířící Pra-
hou 3 z východu do centra a zpět 
poroste, ať již nové dopravní na-
pojení vznikne, či nikoliv.

„Doprava poroste, otázka však zní, 
zda se nám podaří toto zatížení rozlo-
žit na tři ulice, přičemž část této zátěže 
eliminujeme novou tramvajovou lin-
kou z hostivařského terminálu, která 
nabídne ekologickou alternativu k ces-

tě autem přes Prahu 3. Jinak jen po-
roste zatížení Koněvovy a Vinohrad-
ské,“ kontruje Pavel Hurda.

Ve hře zatím stále zůstává i tu-
nel, kterým by Olšanská funk-
cionalistickou budovu nádraží 
„podjela“, otázkou ale je, zda se 
pro takovéto řešení v době eko-
nomické krize naleznou v napja-
tých veřejných rozpočtech finanč-
ní prostředky. 

„Znamenalo by to přestoupit z mi-
mořádně ekonomicky výhodné varian-
ty na řešení, které vyvolá stamilionové 
a možná i miliardové investice. V tom-
to světle je pro mne existence budovy, 
o jejíž historické hodnotě se vedou spory 
a její budoucnost je velmi diskutabilní, 
protože se pro ni bude jen velmi těžko 
hledat využití, až druhotnou otázkou. 
Prvořadá je budoucnost dopravního 
napojení, které zajistí nejen dopravní 
obslužnost Prahy 3, ale má strategický 
význam pro celé hlavní město i přilehlý 
region na východ od metropole,“ uza-
vírá Pavel Hurda. �

-jas-

Do roku 2025 projede Prahou 3 o třetinu víc aut

Na území městské 
části Praha 3 bude 
vybudován nový 
systém informač-
ně-orientačního 
značení, který po-
může rychle najít 
cestu jak místním, 
tak turistům, pě-
ším i řidičům.

V ulicích Žižkova a Vinohrad 
vyrostou směrovky částí měs-
ta, ulic, ale i místních a kultur-
ních cílů. Smyslem nových uka-
zatelů je usnadnit orientaci nejen 
návštěvníkům, ale také místním 
obyvatelům. Městská část jejich 
prostřednictvím také zviditelní 
své zajímavosti i památky, které 

se na jejím území nacházejí. Ná-
vštěvníkům i místním bude nové 
značení užitečné například také 
při hledání důležitých institucí, 
jako jsou sídla městského úřadu, 
policie nebo nemocnice.

„Jde o naprostý standard, který 
by dnes měla plnit každá moderní 
obec. Doháníme tak určitý dluh vů-

či občanům i návštěvníkům měst-
ské části,“ uvedl zástupce staros-
ty Pavel Sladkovský.

Informačně-orientační systém, 
který funguje již také v jiných 
pražských městských částech, by 
měl začít sloužit od jara a vyžádá 
si investici 1,1 milionu korun. �

-mot-

Nové značení usnadní orientaci

„Turistický“ piktogram Prahy 3
Nový grafický prvek, jehož podobu odsouhlasili v listopadu žižkov-
ští radní, by měl v budoucnosti provázet návštěvníky a turisty po tře-
tí městské části. Turisté jej naleznou jak na připravovaných webových 
stránkách zaměřených na turistický ruch, tak i na všech dalších chysta-
ných propagačních materiálech pro turisty. Piktogram bude také zna-
kem nového informačního centra na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Čtvercový logotyp je tvořený kombinaci tří šipek a trojky. Působí gra-
ficky čistě a logicky, je snadno zapamatovatelný, ale též jako univerzál-
ní symbol v sobě nese kromě „trojky“ i odkaz na barvy Žižkova. Bar-
vy v celkové kompozici vyjadřují pestrost života Prahy 3, ale i možnost 
aktivního odpočinku (modrá a zelená). Je přitom též barevně propojen 
i s logotypem městské části Praha 3 (červená). �

Ilustrační foto
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Proč chtěl Plečnik po vídeň-
ských studiích do Prahy?
Pro nás Slovince byli Češi elita 
slovanství. Starosta Lublaně byl 
čechofil, chtěl, aby byla Lublaň 
jako Praha stověžatá, zval do Slo-
vinska české architekty a uměl-
ce. Napodobovali jsme českou 
kulturu, byli tu orlové, sokolové, 
Plečnik chtěl mít úspěch v Če-
chách, ne v Rakousku. Ve Vídni 
se seznámil s českými architek-
ty, především s Janem Kotěrou, 
který ho pak pozval do Prahy. 
Stali se přáteli a zůstali jimi ce-
lý život.

Proč si prezident Masaryk vy-
bral zrovna Plečnika?

Plečnik byl v té době profesorem 
na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové, byl členem různých odbor-
ných porot a prezidentovi jej do-
poručil spolek Mánes. Pro Čechy 
bylo výhodné, že to byl cizinec.

Kotěra mu dělal reklamu s tím, 
že to je nejperspektivnější slovan-
ský umělec. Zajímavé je, že na 
původních plánech prezidentské-
ho bytu pracoval právě Kotěra, 
ale ty se nelíbily Alici Masaryko-
vé. A tak to převzal Plečnik.

Čeští historici se velmi opatrně 
vyjadřují k možnému vztahu 
mezi slovinským architektem 
a prezidentovou dcerou Alicí, 
jaký je Váš názor?
Je třeba říci, že Masaryk si vy-
bral Plečnika, ale také chtěl, aby 
na plánech s ním pracovala jeho 
dcera. Alice Masaryková byla ve-
lice vzdělaná mladá dáma.

Jejich vztahy s Plečnikem by-
ly přátelské, ale oba se obávali, že 
by bližší vztah mohl narušit jejich 
velký plán na přeměnu hradu na 
sídlo mladé demokratické repub-
liky a další úkoly, které měli. To 
asi dnešní člověk těžko pochopí. 

Proč Plečnik vrátil honorář za 
rekonstrukci Pražského hradu?
Malou část si nechal pro studen-
ty, ale zbytek vrátil. Zastával ná-

zor, že když v Praze pobírá plat 
jako profesor, nepotřebuje už dal-
ší honoráře. On ani neřekl prezi-
dentovi, kde má banku. Práci na 
hradě považoval za službu nebo 
poslání, a kdyby si za ni nechal 
zaplatit, tak to by byla architek-
tura komerční. On měl zásady, že 
architekt se nemá ženit, protože 
má vrátit to, co mu stát dal. To je 
historický úkol. A za ten si nemů-
že nechat platit.

Plečnikův pobyt v Praze skon-
čil trochu překotně…
Když Masaryk abdikoval, Plečnik 
ztratil zastánce, proti jeho pro-
jektům na úpravu okolí Pražské-
ho hradu se zvedly protesty, ženy 
psaly petice, baráčníci protestova-
li… On se urazil a řekl, že ví, že je-
ho čas skončil. A také se do Pra-
hy od roku 1934 nevrátil. I když 
práce na Hradě pokračovaly, díky 
českému architektovi Ottovi Roth-
mayerovi, který za ním jezdil do 
Lublaně až do roku 1948.

Okolnosti okolo výběrového ří-
zení na kostel na nám. Jiřího 
z Poděbrad jsou známé. Češ-
tí umělci se rozhodli, že by tu-
to zakázku měl dostat Plečnik, 
který se výběrového řízení ani 
nezúčastnil… Ale existují Pleč-
nikovy návrhy, na kterých chtěl 

jen k domům na náměstí dosta-
vět kapli, on nechtěl stavět celý 
nový kostel?
Naopak, pro něj bylo velmi pře-
kvapivé, že celé Vinohrady měly 
jeden jediný kostel, a to sv. Lud-
milu, kdežto v Lublani je kostel 
na každém náměstí. Ale říkal, že 
pokud nejsou peníze na stavbu 
(což, jak víme, byl jeden z pro-
blémů), tak by bylo lepší jen při-
stavět kapli ke škole, že v Římě 
jsou také kostely běžně součástí 
bloků domů.

Plečnik je autorem mnoha sta-
veb – jaké postavení měla v jeho 
díle právě sakrální tvorba?
Zcela zásadní a pro něj to bylo 
nejdůležitější. Odmítal navrho-
vat kostely pro společenství, kte-
rá neznal. Ale pokud svolil, pak 
trpělivě předělával projekt podle 
místních podmínek. Nikdy si za 
projekty sakrálních staveb nebral 
honorář.

Dobře ilustrovat se to dá na pří-
kladu krásného kostela sv. Micha-
la na lublaňských Blatech, kde byl 
katechetou jeho synovec. Plečnik 
věděl, že místní nemají peníze na 
stavbu kostela, ale když tam při-
jel, dojala jej krása místa. Pak jej 
také zaujala nutnost technicky 
vyřešit stavbu na velmi nestabil-
ním podloží. Kostel stojí na pi-

lotech, které jsou ukotvené v ze-
mi. Kámen na stavbu byl použit 
místní, mnozí farníci věnovali na 
stavbu dřevo. Namísto sloupů 
použil Plečnik obyčejné betono-
vé kanalizační trubky. Farnost 
neměla ani na zvon, tak Plečnik 
koupil v Lublani zbytky mědi ze 
střechy a z ní udělal jakýsi gong. 
Když na stavbě došly peníze, pla-
til ji ze svého.

Přesto – nebo právě proto je 
to jeden z nejkrásnějších evrop-
ských kostelů.

V jakém stavu je tento kostel 
dnes?
Na střeše kostela na Blatech jsou 
betonové tašky, které už doslou-
žily. Kdosi je doplnil ještě ige-
litovou folií, takže začaly hnít 
i dřevěné části… Peníze na opra-
vu nejsou.

Ve Slovinsku vůbec neexistuje 
památková péče. Můžete zbou-
rat, co chcete, postavit si, co 
chcete. V Lublani byl zbourán 
Plečnikův stadion, a jediný, kdo 
byl za to potrestán, jsem byl já, 
který jsem na toto barbarské jed-
nání upozornil.

A jak Plečnika vnímají Slovinci?
Všichni ho mají rádi – tedy mlu-
ví o tom – a nikoho nezajímá. Pe-
něz na kulturu je málo, a to ješ-
tě jdou na to nové a avantgardní, 
ale na opravu domů se žádné ne-
najdou. Všem je to jedno. Víte, já 
jsem šťastný, že český stát, Praha 3 
má zájem o Plečnikovo dílo. �

Připravila Michaela Púčiková

Plečnik si přál mít v Čechách úspěch
Dílo slovinského ar-
chitekta Josipa Pleč-
nika nelze v Praze 
přehlédnout. Stal se 
na výzvu preziden-
ta Masaryka autorem 
nové podoby Praž-
ského hradu, jeho 
monumentální kos-
tel Nejsvětějšího Srd-
ce Páně na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad 
byl nedávno vyhlá-
šen národní kulturní 
památkou aspirující 
na zápis do sezna-
mu kulturního dědic-
tví UNESCO. Josip 
Plečnik po sobě za-
nechal obrovské dílo, 
ironií osudu v rod-
ném Slovinsku je si-
ce uznáván, ale na 
opravy jeho staveb 
nejsou peníze a ve-
řejnost tiše přihlíží 
developerským pro-
jektům, které likvi-
dují jeho stavby. O to 
více oceňuje přední 
znalec jeho díla pro-
fesor Damjan Pre-
lovšek péči a zájem 
české veřejnosti o dí-
lo slovinského archi-
tekta. O Plečnikovi 
jsme s ním hovoři-
li u příležitosti derni-
éry výstavy v žižkov-
ském Atriu.
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Plečnik odmítal navrhovat kostely pro společenství, 
která neznal. Ale pokud svolil, pak trpělivě předělával 
projekt podle místních podmínek. A nikdy si 
za projekty sakrálních staveb nebral honorář.

Damjan Prelovšek Podzimní výstavu o Plečnikově díle zakončila přednáška Damjana Prelovšeka

Model vinohradského kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Kostel sv. Michala na lublaňských Blatech 
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Vánoční trhy
23. 11. –  24. 12., denně 10.00 – 19.00 hod.
� vánoční dekorace a ozdoby, adventní věnce, rukodělné výrobky, 

gastronomické speciality, holandské sýry, vánoční punče 
� produkty chráněných dílen občanských sdružení PROSAZ, 

Nepálčata a Cesta Domů
� vánoční strom se stovkami LED žárovek odstínu šampaň

Vánoční farmářské tržiště
3. 12. – 21. 12,  středa, sobota 8.00 – 18.00 hod., 

neděle 11.00 – 18.00 hod.
� cukroví, vánočky, štoly, saláty, ryby a stromky
� nabídka tradičního farmářského sortimentu
� šperky, sklo, dřevěné hračky, dětské knížky, porcelán a keramika
� fairtrade výrobky z Afriky a Asie
� živá hudba, dílny pro děti

Silvestrovské farmatrhy
středa 28. 12., 8.00 –18.00 hod.,
sobota 31. 12., 8.00 –16.00 hod.
� silvestrovské dobroty – sýry, jelítka, jitrničky, ovar, rybí saláty, 

pečivo na chlebíčky, víno, medovina, sladkosti
� sousedské rozloučení se starým rokem a sezónou na farmatrzích

Vánoční a adventní koncerty 
a kulturní akce
� 5. 12. v 15.00 hod. Čertovsky popletený Mikuláš, Divadlo Čermák – 

zbrusu nové dobrodružství čertíka Ferdy a jeho kamarádů, zábavné 
scénky, soutěže a rozdávání dárků, volba nejkrásnějšího Mikuláše, 
čerta a anděla

� 14. 12. v 19.30 hod. Vánoční koncert pro občany Prahy 3 v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně pod záštitou starostky Prahy 3 Vladislavy 
Hujové – Sukův komorní orchestr a Pražský katedrální sbor: A. Corelli, 
Concerto gross op. 8 (Vánoční), W. A. Mozart, Ave verum corpus, 
J. S. Bach, Magnificat BWV 243, vstupné dobrovolné, výtěžek půjde na 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

� 16. 12. v 18.00 hod. Živý betlém, Divadlo v Pytli
� 17. 12. v 15.00 hod. Čertovsky popletené Vánoce, Divadlo Čermák 

– vánoční dobrodružství plné legrace, písniček, soutěží a poučení, 
dárečky pro děti

� 18. 12. v 15.00 hod. Vánoční koncert na schodech 
„Ecce musica“ vánoční zpěvy a koledy

� 22. 12. v 19.30 hod. a 25. 12. v 16.00 hod. Česká mše vánoční J. J. Ryby 
pod vedením Václava Revendy v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, 
vstupné dobrovolné

Všechny akce zdarma.
Více na  www.praha3.cz, www.vanocnitrhy.cz 

www.farmarsketrziste.cz/vanoce

Jiřák plný Vánoc 
s městskou částí Praha 3
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Devátý ročník tra-
dičního festivalu 
Žižkov meets jazz, 
na kterém vystou-
pili zahraniční 
hosté, ale i stálice 
české jazzové scé-
ny, se odehrál po-
slední listopado-
vý víkend v Paláci 
Akropolis.

Páteční večer, který byl určen ze-
jména všem jazzovým fajnšme-
krům, zahájil místostarosta Pa-
vel Sladkovský. Na pódiu pak 
celý festival odstartoval saxo-
fonista Luboš Soukup, který je 
v různých formacích na české 
hudební scéně aktivní od roku 
2007. Na Žižkov meets jazz vy-
stoupil spolu se skandinávskými 
hudebníky a společně pak nad-
šeným divákům předvedli, jak 
vypadá fúze středoevropského 
a severského jazzu. 

Luboš Soukup si v rámci večera 
zahrál i na scéně malé, kde spolu 
s dalšími českými muzikanty do-

provodil španělského kytaristu 
Alberta Vilu, který českým divá-
kům jako protipól k severskému 
jazzu předvedl španělský tempe-
rament a také představil své no-
vé album Tactile. Celý večer pak 
na velkém pódiu vyvrcholil kon-
certem úspěšné formace Najponk 
Trio pianisty Jana Knopa.

Sobotní večer se oproti pátku 
nesl ve znamení blues. V rámci 
mezinárodního projektu Euro-
pe Blues Train Festival, který již 
třetím rokem pořádají Joe Kuče-
ra a Birgit Bogner, zde vystoupi-
li uznávaní hudebnící z různých 
evropských zemí. 

Večer zahájila berlínská ky-
taristka a skladatelka Barbara 
Jungfer, která pražskému publi-
ku zahrála spolu s pianistou Ja-
nem Kořínkem (Hammondovy 
varhany) a Martinem Novákem 
(bicí). 

Na toto skvělé zahájení bra-
vurně navázal mladý kytarista 
Lukáš Martínek, který se svou 
formací Private Earthquake ne-
měl vůbec žádný problém udr-
žet publikum patřičně naladěné 
a rozehřáté.

O uvolnění atmosféry a zpest-
ření večera se pak na malé scéně 
postarala Sisa Fehérová – mla-

dá slovenská zpěvačka z Košic, 
kterou na kytaru doprovodil je-
jí spolužák z Konzervatoře Jaro-
slava Ježka Tomáš Fuchs.

Krásnou tečkou za celým le-
tošním festivalem Žižkov meets 
jazz byla závěrečná show stálice 
bluesové scény, zpěváka a kyta-
risty Wayna Grajedy s jeho Blues 
projektem. Ve zpěvu Grajedovi 
velmi zdařile sekundovala šar-
mantní členka uskupení Silvia 
Christoph, která svým soulo-
vě zastřeným hlasem dokázala 
okouzlit celou Akropoli. �

-eaz-

Žižkov se o víkendu zahalil do rytmu jazzu i blues
radniradniččníní  novinynoviny  ����  | | ��������      Žižkov meeŽižkov meets jazzts jazz www.prahawww.praha�.cz.cz10 

Zástupce starosty Pavel Sladkovský Luboš Soukup Jazz Quartet Najponk Trio

Albert Vila Quartet Lukáš Martínek & Private Earthquake

Wayne Grajeda Blues projektSisa Fehérová s doprovodem Barbara Jungfer
Foto: J. DostálFoto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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Přesně v 11 hodin 11 minut zahájil 
v pátek 11. 11. 2011 zástupce sta-
rosty Pavel Sladkovský společ-
ně s dalšími představiteli radnice 
a občanského sdružení Archetyp, 
které provozuje farmářské tržiště 
na Jiřáku, slavnostním přípitkem 

historicky první svatomartinské 
oslavy v městské části. 

Svatomartinské oslavy mají ko-
řeny v sedmém století našeho le-
topočtu a souvisejí s tradičním 
termínem ukončení zemědělské-
ho roku na venkově. Třetí měst-

ská část se proto rozhodla jejich 
oslavy spojit s farmářským tržiš-
těm na Jiřáku. 

„Žižkovská radnice byla i v minu-
losti průkopníkem v oživování řa-
dy lidových tradic v Praze. Již před 
osmnácti lety jsme přivedli jako prv-

ní zpět do pražských ulic masopustní 
průvod, pořádáme nejstarší a nej-
větší podzimní slavnosti vína Vino-
hradské vinobraní. Nyní jsme se ve 
spolupráci s občanským sdružením 
Archetyp rozhodli přispět k oživení 
veřejných svatomartinských oslav 

v Praze 3,“ připomněl místosta-
rosta Pavel Sladkovský.

Svá mladá vína, ale i svojí nej-
lepší klasickou produkci na osla-
vách předvedlo 19 českých a mo-
ravských vinařů. Za 100 korun si 
zde návštěvníci mohli zakoupit de-
gustační skleničku s nosičkou na 
krk a katalogem. Nechyběla ani 
pečená svatomartinská husa, chu-
ťovky k vínu – sýry, suché salámy, 
nakládané delikatesy, ale také ob-
čerstvení tradiční české a slovácké 
kuchyně. Vše doplnila moravská 
cimbálovka nebo swing. V 17 ho-
din mladému vínu požehnal farář 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
Zdenek Wasserbauer.

Svatomartinská premiéra v Pra-
ze 3 se díky nebývalému zájmu 
veřejnosti ihned stala největší sva-
tomartinskou akcí v metropoli. 
Žižkovská radnice proto uvažuje 
pro příští rok o rozšíření kulturní-
ho programu. „Několik občanů mi 
řeklo, že děti byly zklamané, že nepři-
jel Martin na bílém koni. Mohu slí-
bit, že napřesrok určitě dorazí,“ řekl 
zástupce starosty pro kulturu Pa-
vel Sladkovský. �

 -jas-

Svatomartinské oslavy hned lámaly rekordy
Nečekaného ohlasu 
se dočkaly histo-
ricky první Svato-
martinské slavnosti 
Prahy 3 na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. 
Celodenní akci na-
vštívilo i přes mra-
zivé počasí více než 
10 tisíc návštěvníků, 
vypilo se přes 5 tisíc 
litrů mladého vína 
a snědlo dva tisíce 
porcí pečených sva-
tomartinských hus. Čekání na 11:11:11 – zleva trhmistr Jiří Sedláček, zástupci starosty Pavel Sladkovský, Josef Heller a Jiří Matušek
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Vážení čtenáři,

jako každoročně se vám touto dobou dostává do rukou 
příloha Radničních novin věnovaná základním školám 
v Praze 3, v níž vám představujeme jednotlivé školy, 
jejich vzdělávací programy i mimoškolní aktivity. To 
je také neklamným signálem, že se blíží termín zápisu 
dětí do prvních tříd. Ty proběhnou na jednotlivých 
školách ve dnech 18. a 19. ledna 2012 vždy od 14.00 do 
18.00 hodin.

Školství je dlouhodobě jednou z priorit žižkovské rad-
nice a prochází v posledních letech dynamickým roz-
vojem. Ředitelé jednotlivých škol, pedagogové i vedení 
městské části přichází rok od roku s většími či menšími 
novinkami, které posunují kvalitu vzdělávacího pro-
cesu a služeb poskytovaných našim nejmladším. Pro 
příští školní rok přicházíme mimo jiné s dvěma dalšími 
přípravnými třídami pro děti, kterým byl z různých dů-
vodů odborníky doporučen odklad školní docházky. Ty 
začnou od 1. září 2012 fungovat vedle ZŠ a MŠ nám. Ji-
řího z Lobkovic také na ZŠ Pražačka a ZŠ a MŠ Chelčic-
kého. V těchto třídách nabízíme program, který pomůže 
těmto dětem přivyknout školnímu režimu a vyrovnat 
handicap, který jim neumožnil nástup do 1. třídy v řád-
ném termínu. Podrobné informace poskytnou rodičům 
nejen základní školy u zápisu, ale také školy mateřské 
a pedagogicko-psychologická poradna.

Věřím, že nabídka našich základních škol je dostateč-
ně pestrá a atraktivní a že nejen noví žáci prvních tříd, 
ale také jejich rodiče budou spokojeni. �

JIŘÍ MATUŠEK
zástupce starosty pro školství

Zápis do základních 
škol v Praze 3 
Zápis do 1. ročníků všech základních škol Prahy 3 pro-
běhne v souladu se školským zákonem 18. a 19. led-
na 2012 od 14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školní-
ho roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šes-
tého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zá-
konný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.

U zápisu je povinen předložit svůj občanský prů-
kaz a rodný list dítěte. Bližší informace můžete získat 
na odboru školství na tel.: 222 116 209 nebo na e-mailu 
marcelap@praha3.cz.

Marcela Poláková, Odbor školství

ZŠ a MŠ Chelčického 43
ředitel: PhDr. Pavel Ostap 
tel: 222 592 504, 271 774 432
e-mail: ostap@email.cz
web: www.zschelcickeho.cz
vzdělávací program:  Základní škola, Cesty
kapacita školy: 1150 žáků
aktuální počet tříd a žáků: 22/390
 
Výuka probíhá na dvou pracovištích – Chelčického 43 
(1.–9. třídy) a Žerotínova 36 (MŠ a I. stupeň ZŠ). Na 
i. stupni i specializované mikrotřídy s komplexní péčí o žá-
ky s vývojovými poruchami učení. Od ii. stupně volitelné 
předměty (mediální výchova, informatika, semináře). 
Vybavení: pracovny fyziky, chemie, informatiky, inter-
aktivní tabule, keramické dílny, cvičná kuchyňka a tělo-
cvičny. Na školním dvoře hřiště s basketbalovými koši 
nebo třída se stolním tenisem (pracoviště Žerotínova).
Zájmová a mimoškolní činnost: Aj, keramika, hip-hop, 
florbal (tým CHef), fotbal, počítače, vaření, aerobic, pří-
rodovědný, hudební a zdravotní kroužek, pohybové hry. 
Muzejní dny, Den Země, Vánoční jarmark,  vánoční dílny 
atd. Školy v přírodě, pravidelné exkurze, soutěže.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel (Chelčického), 1 jídlo 
(Žerotínova).

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31
ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
tel.: 222 721 550 
e-mail: zsvlkova@volny.cz
web: www.zsvlkova.cz
vzdělávací program: Učíme se pro život
kapacita školy: 510
aktuální počet tříd a žáků: 12/197

Škola rodinného typu, menší počet žáků ve třídě 
umožňuje rozvíjet osobnost každého dítěte a používat 
moderní metody aktivního učení. Od 1. roč. povinná Aj 
– prolíná všemi předměty. Od 4. roč. Aj 4 hod./týd. Výu-
ka plavání, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, oz-
dravné pobyty. Pedagogicko-psychologické poradenské 
pracoviště. Na výuku 1., 2. tříd je možné se přijít podívat 
kdykoli po telefonické dohodě.
Vybavení: počítačová pracovna, 3 interaktivní tabule, 2 
tělocvičny, chemicko-fyzikální pracovna, jazykové pra-
covny, keramická dílna.
Zájmová a mimoškolní činnost: sportovní soutěže Rake-
ta Vlkovky, soutěže Ďáblovy schody a Šejba šejba lusk, 
školní časopis. Kroužky – výtvarný, čeština pro cizince, 
internet, keramika, příprava na přijímací zkoušky atd. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod. 
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

ZŠ Havlíčkovo náměstí 10
ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
tel.: 222 782 169 
e-mail: fzsskola@volny.cz
web: www.havlicak.cz
vzdělávací program: Škola porozumění
aktuální počet tříd a žáků: 12/176

Dlouholetá existence přípravného ročníku pro předškol-
ní děti, jehož cílem je jejich úspěšné začlenění do vzdě-
lávacího procesu. Vzdělávání v multikulturním prostředí 
při důsledném uplatňování diferencovaného přístupu ke 
vzdělávacím potřebám žáků. Děti se specifickými výuko-
vými potřebami jsou v péči speciálních pedagogů ško-
ly, výuka probíhá v malých třídních kolektivech, přímo 
do výuky je zařazena práce s počítačovými programy. Již 
sedmým rokem je otevřen kurz na doplnění základního 
vzdělání. Speciální pedagogové, psycholog, profesní po-
radce, protidrogový koordinátor. 
Vybavení: internetová učebna, multimediální učebna, 
interaktivní tabule, výtvarná a hudební pracovna, kera-
mická dílna a cvičná kuchyň.
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky zdarma v rám-
ci projektů. 
Školní družina: od 6.30 do 17.00 hod.

ZŠ Jeseniova 96
ředitel: Mgr.Jiří Lébr
tel.: 222 722 190
e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
web: www.zsjeseniova.cz
vzdělávací program: ŠVP ZŠ Jeseniova
kapacita školy: 652
aktuální počet tříd a žáků: 23/500

Výuka Aj od 2. roč. (zájmově od 1. roč.), informatika 
v 5.– 9. třídách. Od 7. roč. volitelné předměty (základy ad-
ministrativy, programování, Nj, žurnalistika, mediální vý-
chova, literární a společenský seminář). Žáci s poruchami 
učení jsou s individuálními vzdělávacími plány integrová-
ni do běžných tříd. Na ii. stupni jedna třída v roč. se zamě-
řením na atletiku. Škola se zapojila do projektu Bezpečné 
cesty do školy, pořádá celoškolní projekty, má titul Škola 
udržitelného rozvoje. Den otevřených dveří je 12. 1. 2012.
Vybavení: počítačové učebny, interaktivní tabule, spor-
tovní areál vč. beach volejbalu, sauny, sektory pro dálku 
a výšku, hřiště na volejbal, tenis, 2 tělocvičny, posilovny, 
naučná stezka v areálu, učebna v přírodě.
Zájmová a mimoškolní činnost: atletika, aerobic, spor-
tovní gymnastika, Aj, programování, pěvecký sbor, flét-
na, Vv, keramika. Při škole pracuje sportovní klub. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod. 
Školní jídelna: výběr ze 2–4 jídel.
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ZŠ Lupáčova 1
ředitel: Ing. Milan Hausner
tel.: 222 720 669
e-mail: hausner@lupacovka.cz
web: www.lupacovka.cz 
vzdělávací program: vlastní – Lupáčovka
kapacita školy: 735
aktuální počet tříd a žáků: 23/551 

Škola zaměřená na jazyky (od 1. roč. první cizí jazyk, od 
3. roč. nejméně 3 hod./týd. cizího jazyka, od 5. roč. dru-
hý jazyk – Aj, Nj, Fj, Šj) a digitální technologie. Rodilí 
mluvčí se podílejí na výuce i na projektech pro nadané žá-
ky (Bystrouška, SmartPet, KLIO). Výměnné a poznáva-
cí zájezdy, cyklistické a lyžařské kurzy. Opakovaně získán 
Pohár starosty Hartiga pro nejvšestrannější školu Prahy 3. 
Škola je za ČR garantem využívání výukových objektů. 
Projekty proti kyberšikaně, Bezpečné cesty životem. 
Vybavení: rekonstruované tělocvičny, laboratoře, interak-
tivní tabule, e-learningový portál pro domácí přípravu, tří-
dy připojeny k internetu a vybaveny projekční technikou.
Zájmová a mimoškolní činnost: více než 90 hodin zá-
jmové činnosti – jazyky, informační gramotnost, diva-
dlo, flétna, výtvarné kroužky, sporty.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.
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ZŠ V Zahrádkách 48 (Jarov)
ředitel: PaedDr. Stanislav Šebl
telefon ústředna: 284 860 650
e-mail: zs-jarov@volny.cz
web: www.zsjarov.cz
vzdělávací program: ŠVP – Jarov Malá škola pro všechny
kapacita školy: 320
aktuální  počet tříd a žáků: 10/245

ZŠ vzdělává žáky mladšího školního věku (1.–5. roč.). 
Důraz na individuální přístup k dítěti a na vytváření 
osobité rodinné atmosféry. Od 1. roč. program Aj napříč 
předměty s rodilým mluvčím (tyto hodiny hradí rodiče) 
a pro budoucí prvňáčky bude Aj zařazen do běžné vý-
uky. Nepovinné předměty – zdravotní tělesná výchova, 
sborový zpěv, pohybová průprava s tanečníky z Ponce.
Vybavení: odborné jazykové a počítačové pracovny, in-
teraktivní tabule, víceúčelové atletické hřiště s umělým 
povrchem, zahrada a dětský koutek. 
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky – Aj, Aj na po-
čítači, Šj, Fj, kluby s rodilým mluvčím, keramika, sportov-
ní hry, počítače, šachy, aerobik, florbal, sálová kopaná, vý-
tvarná a hudební výchova (ve spolupráci s DDM Ulita). 
Výtvarný ateliér, skupinová hra na zobcovou flétnu a dra-
matika (ve spolupráci se ZUŠ). 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: 1 jídlo.

ZŠ K Lučinám 18 (Ekoškola Chmelnice)

ředitel: Mgr. Václav Havelka
tel.: 284 824 709
e-mail: chmelnice@volny.cz
web: www.chmelnice.com
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 600 
aktuální počet tříd a žáků: 17/358
 
Jsme Ekoškola – škola s prohloubenou ekologickou výcho-
vou a ekologickými aktivitami. Výuka Aj od 1. roč. 2 hod./
týd., od 3. roč. 3 hod./týd. Od 6. roč. volitelně Nj. Pozor-
nost je věnována výuce informatiky, žáci mají možnost na-
vštěvovat počítačový klub. Výuka je zpestřena projekto-
vým vyučováním. Žáci i. stupně jezdí na školy v přírodě.
Vybavení: nové multifunkční pracovny, odborné pracov-
ny na výuku jazyků, fyziky, Hv, Vv a technických prací, 
keramická dílna, 2 velké tělocvičny, sportovní atletický 
areál a malá sportoviště s pískovištěm a herními prvky. 
Zájmová a mimoškolní činnost: Václavské posvícení, 
Chmelnická lípa, mikulášská besídka, školní akademie, 
sportovec školy, vodácký kurz či zeměpisná exkurze. 
Kroužky – keramika, florbal, historický a country tanec, 
Hokus pokus, Kutílek, flétnový a kytarový soubor. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel, 3x v týdnu salátový bar.

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 7,8
ředitel: Mgr. Miroslav Šoukal
tel.: 222 725 404, 222 725 406
e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz
web: www.skola-jirak.cz
vzdělávací program: vlastní – Duhová škola
aktuální počet tříd a žáků: 18/364

Od 1. roč. výběr mezi Aj (s propojením s dalšími předmě-
ty) a tvořivou dramatikou (2 hod./týd.). Od 2. roč. Aj ta-
ké s rodilým mluvčím. Od 4. roč. rozšířená výuka cizích ja-
zyků, povinná výuka druhého jazyka od 6. roč. (Šj, Nj, Fj, 
Rj) nebo rozšíř. výuka matematiky a informatiky, 12 voli-
telných předmětů. Speciální pedagog a psycholog, lyžař-
ské, plavecké, ozdravné a vzdělávací kurzy, poznávací zá-
jezdy. Vánoční charitativní výstava, mikulášská, Dětský 
den. Úspěchy v soutěži o pohár Hartiga. Přijímací řízení 
do 4. roč. s rozšíř. výukou a doplňovací do 6. roč. začát-
kem června.
Vybavení: moderní pracovny Che-Bi, Fyz-Mat, informa-
tiky, společenskovědních předmětů, jazykové a multime-
diální učebny, interaktivní tabule.
Zájmová a mimoškolní činnost: Centrum vzdělávání 
a volného času Duhové klubíčko. Kroužky – např. flor-
bal, karate, aerobik, street dance, deskové hry, flétna, mí-
čové hry, keramika, čeština pro cizince.
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hod. (v podkroví školy).

ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22

ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
tel.: 267 310 706, 271 732 264 (Perunova)
e-mail: skola@lobkovicovo.cz, skola@perunka.cz
web: www.lobkovicovo.cz, www.perunka.cz
vzdělávací program: ŠVP pro základní vzdělávání – 
Škola pro život, zaměřeno na individuální vzdělávací 
potřeby žáků nadaných i se specifickými potřebami
kapacita školy: 1100 (na obou pracovištích)
aktuální počet tříd a žáků: 17/383

Dvě pracoviště: nám. Jiřího z Lobkovic 22 (1.– 9. roč.) 
a Perunova 6 (MŠ a I. stupeň ZŠ, přípravná třída). Od 
6. roč. možné zaměření na matematiku a informatiku, pří-
rodovědné předměty, florbal a Vv. Aj od 1. roč. volitelně, od 
3. roč. povinně, od 6. roč volitelně druhý cizí jazyk (Nj). 
Vybavení: počítačové učebny, multimediální učebny 
s projekční technikou nebo interaktivními tabulemi, od-
borné učebny, keramická dílna, velký sportovní areál, tě-
locvičny a kryté haly. 
Zájmová a mimoškolní činnost: plavání, výlety, exkur-
ze, školy v přírodě, zahraniční zájezdy, lyžařské výcviky. 
Kroužky – např. informatika, hrátky s češtinou, cizí jazyky, 
keramika, florbal, fotbal, gymnastika, házená, volejbal. 
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: výběr z 1 – 2 jídel.

ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25
ředitel: Mgr. Bohumil Samek
tel.: 222 587 690
e-mail: info@zsprazacka.cz
web: www.zsprazacka.cz
vzdělávací program: ŠVP ZŠ Pražačka
kapacita školy: 335
aktuální počet tříd a žáků: 12/205

Aj od 1. roč. zájmově, od 3. roč. povinně, od 7. roč. Nj a in-
formatika. Na ii. stupni jsou otevírány i specializované tří-
dy pro žáky s poruchami učení. ZŠ spolupracuje s Pedago-
gicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9.
Vybavení: počítačové pracovny, interaktivní tabule, no-
vá školní jídelna a kuchyně. Nově zrekonstruovaný škol-
ní dvůr, zahrada, zrekonstruované víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem. V těsné blízkosti ZŠ je Sportovní 
a rekreační areál Pražačka s bazénem, který je využíván 
v hodinách Tv.
Zájmová a mimoškolní činnost: celoškolní akce – Ad-
ventní jarmark, Masopustní průvod, kroužky – spor-
tovní, počítačový, vlastivědný, taneční, florbal, aerobik, 
street a break dance, badminton, volejbal, sborový zpěv 
atd. Některé z nich organizuje přímo škola, jiné zajišťuje 
DDM Ulita ve škole.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel. 
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  5. po 18.00 Pod sluncem tma
20.30 Drive

  6. út 18.00 Lidice
20.30  Nevěstinec

  7. st 17.30 FilmŠejk – Jmenuji 
se Oliver Tate
20.30 Půlnoc v Paříži

  8. čt 17.45 Milovaní
20.30 Filmjukebox: 
Zůstane to mezi námi 
(www.filmjukebox.cz)

  9. pá 18.00 Aerobar v novém: 
12 rozhněvaných sbíječek

10. so 18.45  MET: Live in HD 
– Faust | Charles Gounod

11. ne 18.00  Alois Nebel
20.30 Lovci hlav 

12. po 18.00  Em a On
20.30 Vendeta 

13. út 18.00 Osamělost 
prvočísel
20.30 Trafačka 

14. st 17.30 FilmŠejk: Čtyři lvi
20.30 Turínský kůň (FK)

15. čt 18.00  Tintinova 
dobrodružství
20.30  Milovaní 

16. pá 18.00 Poupata
20.15 Rodina je základ 
státu
22.30 Lollipop Monster

17. so 18.00 Lovci hlav
20.30 Drive
22.30 Vendeta

18. ne 18.00 Perfect Days: I ženy 
mají své dny

20.30 Nevěstinec
19. po 18.00  Rock života

20.30  Alois Nebel
20. út 17.45 Milovaní

20.30 Aero naslepo
21. st 18.00 Win Win

20.30  Melancholia
22. čt 18.00 Poupata

20.30  Půlnoc v Paříži
23. pá 18.00  Zvuk hluku

20.30  Happy, Happy
24. so 20.00 Ježuch v Aeru
25. ne 18.00 Tintinova 

dobrodružství
20.30 Králova řeč

26. po 18.00 Fimfárum – Do 
třetice všeho dobrého
20.30 Alois Nebel

27. út 18.00 Dvojí život Veroniky 
(FK)

20.30 Půlnoc v Paříži
28. st 18.00 Rodina je základ 

státu
20.30 Lovci hlav

29. čt 18.00 Kůže, kterou nosím
20.30 Milovaní

30. pá 18.00 Lollipop Monster
20.30 Perfect Days: I ženy 
mají své dny
22.30 Scott Pilgrim proti 
zbytku světa

31. so 18.00 Silvestr v Aeru 
– speciální silvestrovská 
projekce

Filmy pro seniory
  6. út 10.00 Milovaní
13. út 10.00 Osamělost 

prvočísel 
20. út 10.00 Dům
27. út 10.00 Půlnoc v Paříži

Baby bio
  7. st 10.00 Milovaní
14. st 10.00 Alois Nebel
21. st 10.00 Jmenuji se Oliver 

Tate
28. st 10.00 Win Win

Neděle pro rodiče s dětmi
11. ne 15.00 Děti čtěte! 

Jak zvířátka uzdravila 
smutný dům

18. ne 15.00 Kouzelná vánoční 
krabička

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
1. 12. – 1. 1. 2012 – Pozvánky 

Tea Jay Ivo & TJ69 - 
Ivo Pospíšil a Vladimír 
Jurásek

  5. po 19.30 Hudba Praha *
  6. út 20.00 P. Liška, J. Polášek, 

M. Zbrožek: Milostný 
trojúhelník – dVA

  7. st 18.00 Planet Connection: 
Řecký večer – Imam Baildi 
a další

  8. čt 19.30 Tata Bojs – akustic-
ký koncert, Midi Lidi

10. so 19.30 POST-IT a hosté
11. ne 19.30 FutureLine: Signal 

Drive + Off Axis *
12. po 19.30 FutureFirstLine: 

Colorflash *
13. út 19.30 Flattus
14. st 19.30 Plastic People Of 

The Universe – křest CD 
„Non Stop Opera“*

15. čt 19.00 Music Fashion 
Show 2011

17. so 19.00 Prague Conspiracy 
+ host: Dirty Blondes, 
Dead Pope´s Company

18. ne 20.00 Dívadlo Cože? 
Posnídám později – dVA 
(vánoční speciál)

19. po 20.00 Tros Sketos – dVA
20. út 19.30 FutureLine: Garret 

Joy + Rest In Haste*
21. st a 22. čt 18.30 Tři sestry 

+ host
24. so 13.00 O zapomnětlivém 

psaníčkovém andělíčkovi
26. po 13.00 Kickin Me Softly 

Vol. 8 – fotbalový turnaj 
o pohár Paláce Akropolis

27. út 19.30 Zimní Festonda Cup 
2011: Bundy Tad + Hentai 
Corporation 

28. st 19.30 Dani Robinson 
& Stone Free Experience 
+ host: Luboš Andršt

29. čt 19.00 Velvet Underground 
Revival Band

31. so 19.30 Silvestrovské volání 
divočiny: The Chancers, 
House of Samba, DJs Cut 
Dem, Robot, Jorgos

Připravujeme na leden 2012: 
6. 1. Planet Connection: 

Mexico – akce pro celou 
rodinu

19. 1. Songfest
24. 1. Precedens 

+ host Bára Basiková
25. 1. Luno
26. 1. Hurra Torpedo

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)

11. ne 15.00 Adventní koncert 
L. Vernerová – soprán, 
L. Härtelová – harfa, Z. Rys 
– hoboj (B. Marcello, 
J. J. Ryba, J. Michalička)

15. čt a 16. pá 17.00 a 19.30 
Štědrej večer nastal, 
České vánoce s Malou 
českou muzikou 
J. Pospíšila

17. so 17.00 a 19.30 Vánoce 
s Karmínou (koledy)

18. ne 17.00 a 19.30 Česká 
mše vánoční J. J. Ryby 
– Smíšený komorní sbor, 
Pražští pěvci a sólisté, 
komorní orchestr

20. út 19.30 Vánoční setkání 
se souborem Musica 
Bohemica

21. st 19.30 I. Budweiserová 
& Fade in (spirituály, 
gospely a vánoční písně 
z celého světa)

22. čt 18.00 Rožmberská kapela 
(hudba středověkých 
vánoc a koledy)

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  8. čt 20.00 Kopir Rozsywal 
Bestar

15. čt 20.00 Záviš
17. so 20.00 Karel Gott revival
22. čt Pajádní ježíškovskej 

mejdan s Rohlíkem 
a Mouchama

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.

  5. po 17.00 VerTeDance: 
Třiačtyřicet slunce západů 
(Mikulášská oslava)

  6. út 9.00 a 11.00 VerTeDance: 
Třiačtyřicet slunce západů

12. po a 13. út 20.00 VerTeDance 
a kol.: Kolik váží vaše 
touha? (premiéra)

14. st 20.00 Tančírna – večer 
s indickým chrámovým 
tancem

19. po a 20. út 20.00 A. Laštov-
ková Stodolová & SKUTR: 
Muži (premiéra)

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  8. čt Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký
11. ne 16.00 a 19.00 České nebe
15. čt Akt
18. ne 16.00 a 19.00 Vražda 

v salónním coupé
19. po České nebe 
20. út Němý Bobeš
21. st Cimrman v říši hudby

Hosté žižkovského divadla JC
  5. po W. Allen: Central Park 

West – 3D company o. s.
  9. pá N. Simon: Drobečky 

z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

10. so R. Jaroš, J. Neuberg, 
M. Noháč, F. Vlček, 
O. Lážnovský a K. Moco-
vá: Pytlákova schovanka 
2010 aneb šlechetný mili-
onář – Divadlo Aqualung 

12. po J. Tätte: Každý den 
šťastný den! – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram 

16. pá W. Allen: Central Park 
West – 3D company o. s.

17. so 20.00 O. Lážnovský: Mistr 
Hus – Divadlo Aqualung

27. út G. Feydeau: Brouk v hlavě 
– Divadlo A. Dvořáka Pří-
bram (pražská premiéra)

Zaniklý svět 
stříbrných pláten
Originální knihu žižkovských rodáků 
– bratrů Čvančarových právě vyda-
lo nakladatelství Academia. Repre-
zentativní  pětisetstránková publi-
kace se zabývá historií pražských 
kin a neopomíjí ani dvanáct bio-
grafů, které se nacházely na území 
Žižkova. Jaroslav i Miroslav Čvan-
čarovi jsou známí historici, Jaroslav 
je mimo jiné také zapsán v Knize cti 
Prahy 3 a je autorem knih o druhé 
světové válce. �
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Nakladatelství Argo 
spolu s občanským 
sdružením Post Bel-
lum vydalo knížku 
komiksových příbě-
hů z české historie.

Třináct příběhů dokumentuje osu-
dy Čechů a Slováků, kteří bojova-
li v druhé světové válce, byli věz-
něni nacisty, po válce komunisty, 
poznali hrůzu sovětských gulagů, 
najdete zde i příběhy z normaliza-
ce i zpověď spolu pra covníka StB.

„Komiks mají v oblibě lidé od tři-
nácti do pětatřiceti let a právě tu-
to skupinu se teď snažíme oslovit. 
Ve školních učebnicích jsou ději-

ny hodně odlidštěné a poutavý ko-
miksový příběh zaujme i ty, kdož se 
o moderní dějiny až tak nezajíma-
jí,“ říká ředitel sdružení a spo-

luautor projektu Mikuláš Krou-
pa pro iDnes.

Občanské sdružení Post Bel-
lum za deset let natočilo 1700 pří-

běhů pamětníků – válečných 
veteránů, bývalých vězňů kon-
centračních táborů, politických 
vězňů, disidentů, ale i komunis-

tů, agentů StB a obyčejných lidí, 
kteří se stali svědky významných 
událostí 20. století. �

-pú-

České osudy 20. století v komiksu

Darujte originální výtvarné dílo
V Husinecké ulici číslo 8 už několik let existuje galerie Nového sdru-
žení pražských umělců. Toto sdružení nespojuje žádný umělecký pro-
gram či manifest, každý má svůj vlastní umělecký názor, každý zpra-
covává jiná témata rozdílnými způsoby a různorodými výtvarnými 
prostředky. Sdružují se zde malíři, grafici i sochaři různého zaměření 
– od figurace k abstrakci, od lyrického k expresivnímu pojetí. Výsled-
ky jejich společného úsilí můžete posoudit na výstavě, která bude za-
hájena v pondělí 12. prosince v 18 hodin a potrvá až do konce roku. 
Jako příjemné zpestření předvánočního období můžete navštívit i prv-
ní aukci sdružení a možná se tak inspirovat k originálnímu vánočnímu 
dárku, který bude postupem času na své hodnotě nabývat. Aukce 
proběhne ve čtvrtek 15. prosince od 18 hodin v galerii. Půjde o tzv. 
„holandskou aukci“, při které se začíná dražit na nejvyšší ceně a po-
stupuje se směrem dolů. �

Farma v Ponci
Komponovaný večer pod názvem 
Work demo složený z částí růz-
ných inscenací souboru Farma 
v jeskyni je pokaždé jiný. Divák 
nahlíží na metody tréninků herců 
souboru, objevují se v něm hosté 
souboru i práce stážistů a v nepo-
slední řadě také ukázky z nových 
projektů. Představení doplní videa 
z cest Farmy v jeskyni za objevo-
váním lidské zkušenosti po celém 
světě – trénink toreadorů, plač-
ka z východního Slovenska, písně 
rusínských emigrantů… Toto jedi-
nečné představení Farmy v jesky-
ni můžete navštívit v pátek a so-
botu 2. a 3. prosince v Ponci. �

Pohádka
na Štědrý den
Divadlo Pro malý uvede 24. pro-
since v 13.00 hodin v paláci Ak-
ropolis pohádku O zapomnětli-
vém psaníčkovém Andělíčkovi. 
Je to poetická pohádka o kouzel-
ném vánočním čase, která dětem 
zpříjemní čekání na Štědrý večer. 
Vypráví o psaníčkovém andělíč-
kovi, který musí posbírat dětská 
přání napsaná na lístečcích, aby 
všechny děti našly své dárky. Co 
se může stát, když Andělíček za-
spí? Volnou vstupenkou pro kaž-
dé dítě v doprovodu dospělého 
bude cukroví na ochutnávku. �

Foto: P. Našic
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DRUH
PLASTICKÉ
HMOTY

PÁČENÝ
DŽUDISTA

JÍZDNÍ
KOLO PRO
DVA JEZDCE

HORSTVO
VE STŘEDNÍ
ASII

ZKRATKA
RIBO-

NUKLEOVÉ
KYSELINY

JMÉNO
LITERÁTA
McBAINA

NEPŘI-
ROZENÁ

TŘESENÍ

AMERICKÝ
MATEMATIK

ČÁSTI
POVOZŮ

INICIÁLY
EKONOMA
ENGLIŠE

ODDĚLIT
MEZERAMI
(odstavec)

NOŠENÍM
OPOTŘE-
BOVAT

LETECKÝ
ÚTOK

ROZVÍRAT
SE

INICIÁLY
HERCE
OLIVIERA

OBALIT
SMOLOU

DOMÁCKY
STANISLAV

ZBRAŇ NA
BOURÁNÍ
PEVNOSTÍ

OPAK
SVĚTLA

ZNAČKA
RYDBERGU

ČLOVĚK
MAJÍCÍ VĚC
V ÚSCHOVĚ

SOKOLSKÁ
SLAVNOST

OPAK
HLUKU

SLEPICE
(expresivně)

JEDNOTKA
PRÁCE

ÚROKOVÝ
DŮCHOD

DRAVÁ
SLADKO-
VODNÍ RYBA

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

DOPAL

INFEKČNÍ
ČINITEL

SDRUŽENÍ
PODNIKŮ

2. DÍL
TAJENKY

CESTOVNÍ
KANC. (zkr.)

3. DÍL
TAJENKY

STŘEDY

ANGLICKY
„KAŇKA�

ODBOR

HUBIČ-
KOVAT

OCHUCO-
VAT SOLÍ

MÍSTNOST
ISLÁMSKÉ-
HO DOMU
JEŽÍŠOVA
MATKA

FERIMAG-
NETIKUM

POSMĚŠNÉ
ZASMÁNÍ

LÍH

MENU

MUŽSKÉ
JMÉNO

STRNUTÍ
ŠÍJE

TŘÍBAREV-
NÝ KŮŇ

ŠPLÍCHAT

KVANTOVÝ
ZESILOVAČ
SVĚTLA

DOPRA-
VOVAT

LODNÍ
ZAŘÍZENÍ

KÓD ZEMĚ
JOHNSTON
ISLAND

SNÍMEK

CITOSLOVCE
ÚDIVU

VYTESÁVAT

NEROZDANÝ
ZBYTEK
KARET

PŘEKÁŽET

LEŠTIT

STÁLÝ

ŘÍDICÍ
STANOVIŠTĚ

ČESKÝ
SPISOVATEL
SCI-FI

ÚKAZ

VÁNOČNÍ
CUKROVÍ

ORIENTÁLNÍ
KONĚ

DRUŽSTVO
(slovensky)

VELKÝ
VODNÍ PTÁK

BARVA
PLETI

MOPEDY

LÁKAT

PEDA-
GOGICKÁ
PŮSOBENÍ
HOŘKÝ
NÁPOJ

RUMIŠTNÍ
BYLINA

ČERNOBÍLÝ
PTÁK

INICIÁLY
AUTORA
OPERY
RUSALKA

STÁNEK

ČÁST
PRAHY

ČAPKA

TĚŽCE
PRACOVAT
(slangově)

JÁMY

SKŘÍPAT

POSLOU-
CHÁNÍ

OBRAZOVKA
POČÍTAČE

NEVYHR-
NOVAT

VYHYNULÝ
SAVEC

PÍCHAT

VEDLEJŠÍ
MÍSTNOSTI

VÝVOJ

DOHONIT

FRAN-
COUZSKY
„TROŠKA�

INICIÁLY
PANENKY

ASIJSKÝ
STROM

KADIDLO

ZVUK
HODIN

DÁVAT MAT
(slangově)

PODSTATY
(knižně)

MÍT RÝMU

BÁSNICTVÍ

DOMÁCKY
DOROTA

AFRICKÝ
STÁT

TENISOVÝ
ÚDER

TĚSNĚ
PŘILÉHAT

UDRŽOVAT
OHEŇ

VĚŠTECKÉ
KARTY

NIZOZEMŠTÍ
BOJOVNÍCI

DRAVÝ
PTÁK

PRANICE

BEZ
POUŽITÍ
ZRAKU

ODLÉVÁNÍ

CHEMICKÁ
ZNAČKA
KŘEMÍKU

PLAVATI

SLOVENSKY
„JÍT�

KÁCET SE

ČASOVÝ
SPÍNAČ

OSETÉ
VIKOU

VČEREJŠÍ
PEČIVO

SEVEŘANKA

KÓD LETI-
ŠTĚ V GLOU-
CESTERU

RADIKÁLY
ODVOZENÉ
OD ARENŮ

ŽVÁST

BOJOVÝ
SPORT

PENALTY

CENNÉ
ZNÁMKY

VNĚJŠEK

HMOTY
V KOSTECH

ŤULULUM

MONGOLSKÁ
JEDNOTKA
DÉLKY

LISTNATÝ
STROM
ŽENSKÝ

KLOBOUČEK
(řídce)

ŠÍPOVITÉ
HRADBY

ZÁMĚRNÉ
PŘÍMKY

ŠEDOČERNÁ
BARVA
OBYVATEL
KAZA-
CHSTÁNU

MATERIÁLY
NA ZÁTKY

MONTÁŽNÍ
DĚLNÍK

OCHUTIT
CUKREM

JMENOVÁNÍ

ROSTLINY
ROSTOUCÍ
U VODY

TLAČÍTKO
POČÍTAČE

OTÁČET

ČÁSTI
VAJEC
NEVELKÉ
BODNÉ
ZBRANĚ

ČISTIT
HADROU

MASNÝ
VÝROBEK

NEKOVOVÉ
PRVKY

SUŠENÉ
ZRNO RÝŽE

RAKOUSKÝ
LYRIK

OZDOBNÁ
POKRÝVKA
NA KONĚ

KŮRA

UMÍRNĚNÁ
(zastarale)

ÚSTECKÁ
SPZ

BUŠIT

STAV
BEZ VINY
OBSAHUJÍCÍ
HALOVÝ
PRVEK

VZOREK NA
TKANINĚ

DOMÁCKY
BENEDIKTA

KOKTAVÝ
ČLOVĚK

MALÁ
KACHNA

KOUŘOVÝ
KANÁL
OPERA
WOLFA-

-FERRARIHO

TECHNIKA
BARVENÍ
PŘÍZE

RYŠ

VELKÉ

RÁZOVITÝ
ODĚV

UHERSKÉ
STEPI

ČÍNSKÁ
JEDNOTKA
OBJEMU
DOSLOVNÉ
PŘEKLADY

ČESKÝ
ŠACHISTA
KÓD
LETIŠTĚ
SANTIAGO

SYSTÉM
ČÁROVÝCH
KÓDŮ

ŽENSKÉ
JMÉNO

VAZKÁ
KAPALINA
ÚZEMÍ VE
VÝCHODNÍ
ASII

ČÁST
ROSTLINY

CELY

ANGLICKY
„SLZA�

HOŘČINY
V CHMELU

PRAMÁTI

OBKLADKY

SILNÝ
ZÁPOR
JEDNO-
KLONNÝ
NEROST

PALEC

DIVADELNÍ
KUKÁTKA
(obecně)

PROGRAMO-
VACÍ JAZYK

HL. MĚSTO
KANSASU

PRIVILE-
GOVANÁ
SKUPINA

ZNAČKA
EINSTEINIA

RAŠÍNOVO
JMÉNO

ECOVY
INICIÁLY

JMÉNO
BARTOŠOVÉ

ZOLOVY
INICIÁLY
LETADLO
TĚŽŠÍ NEŽ
VZDUCH

1. DÍL
TAJENKY

POMŮCKA: ADA, AIKEN,
DAG, ERG, GÉZOVÉ, GLO,
HORT, IKAT, JTN, KALKY,
KAPOT, KUEJ, LÍ, OLIBAN,
ORTIT, PEU, REDANY,
RILKE, SENAN, SLY, STI,
STŘEDMÁ, SUKUSY,
TAINT, TEAR, TIMER,
TOPEKA, UKE, VIZURY

KTERÁ
(zastarale)

MENŠÍ
LITERÁRNÍ
ÚTVAR

STŘEDOVĚ-
KÝ VOJÁK

UBOŽÁK

CITOSLOVCE
SMÍCHU

ROBERT

FULGHUM

Vyluštění tajenky zasílejte do 15. prosince na adresu redakce Lipanská 7, Praha 3, nebo e-mailem na: rn@praha3.cz (s předmětem KŘÍŽOVKA). Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knižních cen.

Př
ip

ra
vi

lo
 v

yd
av

at
el

st
ví

 S
ag

ax
 –

 w
w

w
.s

ag
ax

.c
z

RN_11_12_16_køížovka.indd   1RN_11_12_16_køížovka.indd   1 29.11.2011   18:38:0429.11.2011   18:38:04



Kolik máte klientů?
Celkově poskytujeme měsíčně 
službu asi tak 700 až 800 klien-
tům, a to nejen v domech s pe-
čovatelskou službou (DPS Krá-
sova 4 a DPS Roháčova 24–26), 
ale i v rámci výkonu pečovatelské 
služby po celé Praze 3.

A s jak početným personálem to 
zvládáte?
Vlastní péči vykonávají pečova-
telky, kterých máme v současné 

době 48. Ty pracují pod vedením 
pěti okrskových sester a celkově 
výkon služby koordinuje vrchní 
sestra pečovatelské služby. Kro-
mě toho disponuje naše orga-
nizace čtyřmi vozy s řidiči. Ad-
ministrativní agendy související 
s provozem a činností Pečovatel-
ské služby Praha 3 zajišťuje pět 
pracovníků.

Kolik klientů u vás bydlí a jak je 
těžké se k vám dostat?
V domech s pečovatelskou služ-
bou disponuje městská část 201 
bytovými jednotkami. V součas-
né době probíhá v DPS Roháčo-
va 24–26 rozsáhlá rekonstrukce 
a obdobné stavební úpravy men-
šího rozsahu jsou plánovány na 
příští rok i pro DPS Krásova 4. 
Z tohoto důvodu nejsou nyní ty-
to domy plně obsazeny.

Čekací doba na umístění do 
DPS se v závislosti na naléhavos-
ti řešení situace žadatele pohy-
buje v rozsahu cca 6 měsíců až 
1 rok. Byty v domech s pečovatel-
skou službou jsou určeny výhrad-
ně pro obyvatele městské části 
Praha 3. Žádost o umístění mo-
hou žadatelé podat prostřednic-
tvím Odboru sociálních věcí Úřa-
du městské části.

Jak vypadá život v domě s pečo-
vatelskou službou?
Výhodou domů s pečovatelskou 
službou je, že jeho obyvatelé ne-
podléhají „ústavnímu režimu“, 
ale využívají pečovatelskou služ-
bu podle svých potřeb a přání, 
a zároveň bydlí v zařízení, kde 
je nepřetržitě přítomen pracov-
ník, který je schopen v kritické 
situaci poskytnout klientovi po-
moc, nebo ji přivolat – přes den 
pečovatelky a v noci ostraha ob-
jektu. Když dojde třeba k náhlé-
mu zhoršení zdravotního stavu či 
k úrazu obyvatele DPS, tak mů-
že domácím telefonem zavolat na 
centrálu, která zajistí pomoc. Ti, 
jejichž zdravotní stav je vážnější, 

mají k dispozici tísňové tlačítko 
(malý vysílač, který lze nosit jako 
přívěsek na krku), kterým si mo-
hou v případě potřeby přivolat 
okamžitou pomoc.

A jaké nabízíte aktivity pro vol-
ný čas?
Mimo oba pečovatelské domy 
máme další dva kluby důchodců, 
jeden v Hořanské 2 a druhý v Pí-
secké 15. Tam je možné popoví-
dat si u kávy, přečíst noviny a ča-
sopisy nebo si vypůjčit knížku 
z knihovničky, zahrát společen-
ské hry a v KD Hořanská dlou-
hodobě spolupracujeme se Sva-
zem důchodců, který zde má své 
letité zázemí. 

V DPS Roháčova nabízíme in-
ternet, cvičení s hudbou, chodí 
sem otec Hron z Církve česko-
slovenské husitské na rozjímání 
a jednou měsíčně tu vyhrává har-
monikář na akci, kterou realizuje-
me ve spolupráci se svazem dia-
betiků.

Kromě těchto pravidelných ak-
cí se v klubech příležitostně ko-
nají jednorázové pořady – např. 
různá hudební vystoupení, be-
seda s Policií ČR na téma, jak se 
mají senioři preventivně chránit 
před zločinností, nebo již něko-
likáté setkání se žáky ZŠ Peruno-
va u příležitosti Vánoc a Veliko-
noc, nebo akce Mateřské školy 
Milíčův dům, kdy děti připravují 
pro naše seniory drobné vánoční 
dárky atp. Jsme rádi, když senio-
ři přijdou s vlastními náměty na 
činnosti, o které by měli zájem, 
protože akce vzniklé z jejich ini-
ciativy mívají vyšší úspěšnost.

Jak je celé zařízení financová-
no?
Jedním ze zdrojů našeho financo-
vání jsou úhrady klientů za pečo-
vatelskou službu. Druhý a výraz-
ně větší je dotace od zřizovatele, 
tj. od městské části Praha 3. Prá-
vě tato dotace nám umožňuje po-
skytovat pečovatelskou službu 

za částky, které jsou pro seniory 
únosné. 

Právě s ohledem na finanční 
možnosti pečovaných jsou rozli-
šeny i výše úhrad podle toho, zda 
je příjemci služby poskytován pří-
spěvek na péči – v tomto přípa-
dě platí pečovaný vyšší sazbu, než 
ten, kdo tento příspěvek nedostá-
vá. Je zde brána v úvahu ta skuteč-
nost, že zdravotně postižený člo-
věk může být závislý na pomoci 
jiné osoby, ale přesto „nedosáhne“ 
na přiznání příspěvku na péči.

Konkurují vám soukromé pečo-
vatelské služby? 
V současné době nemám informa-
ci, že by v rámci naší městské čás-
ti působila soukromá firma zamě-
řená na poskytování pečovatelské 
služby. Jiná je situace v oblasti do-
mácí zdravotní péče – home care 
– tam si nekonkurujeme, ale často 
s jejími poskytovateli spolupracu-
jeme, protože zdravotní úkony pe-
čovatelky provádět nemohou.

Co byste si přál do budoucna?
Do pečovatelské služby jsem při-
šel krátce po sametové revoluci 
– konkrétně na jaře 1992 a mám 
tak dobrý přehled o tom, co se 
od té doby v oblasti péče o senio-
ry a zdravotně postižené občany 
v Praze 3 vybudovalo a udělalo. 
Díky tomu si myslím, že Praha 3 
má velmi slušné portofolio péče 
o seniory. Další příspěvkovou or-
ganizací zřízenou městskou částí, 
která doplňuje a rozšiřuje škálu 
služeb určených seniorům a zdra-
votně postiženým občanům, je 
Ošetřovatelský domov Praha 3, 
jehož část v Habrové má statut 
domova pro seniory a navíc ta-
to organizace zajišťuje svými za-
městnanci také domácí ošetřova-
telskou péči. 

Jak jsem již zmínil, procháze-
jí oba domy s pečovatelskou služ-
bou rozsáhlou rekonstrukcí a jed-
ním z jejích výsledků je, že v obou 
objektech jsou odstraňovány bari-

éry komplikující život obtížně po-
hyblivým občanům a úpravami 
vznikají byty poskytující kvalitněj-
ší bydlení obyvatelům DPS.

Určitou potřebu bych viděl 
v oblasti navazující na sociál-
ní péči, a to v oblasti zařízení ty-
pu LDN, kdy se setkáváme, v pří-
padě nutnosti umístění klienta, 
kterého již nelze zajistit pečova-
telskou službou, mnohdy se znač-
nými obtížemi.

Jaké jsou vaše zkušenosti s tím, 
jak jsou lidé ochotní se o své pra-
rodiče či rodiče postarat?
To je velmi různorodé. Vyplývá 
to jak z časových možností určité 
rodiny, tak se zároveň v této ob-
lasti odráží i široká paleta mezi-
lidských vztahů. Někdy se setká-
me s názory, že by senioři měli žít 
v rodině se svými dětmi a vnuky. 
Je to jistě krásná myšlenka, ale 
velmi často narazí na omezení ja-
ko je bytová situace rodiny atp. 
Dalším zátěžovým faktorem pro 
rodinu je zhoršení zdravotního 
stavu seniora, což představuje ví-
ce péče o starého člověka. 

Velmi si vážím rodin, které se 
o své staré příbuzné starají i při 
zaměstnání a výchově dětí, a my 
jejich péči podle potřeby doplňu-
jeme. Samozřejmě si uvědomu-
ji, že možnosti rodin jsou různé 
a někdy i tak omezené, že velká 
část péče zůstává na našich pe-
čovatelkách. Pro rodiny našich 
se niorů je pak velmi důležité vě-
domí, že jejich babičku nebo dě-
dečka denně někdo navštíví, po-
skytne péči a v případě potřeby 
přivolá pomoc a o stavu jejich 
příbuzného je informuje. �

Dům s pečovatel-
skou službou je ur-
čen pro starší obča-
ny, jejichž zdravotní 
stav nevyžaduje 
komplexní ústav-
ní péči. Ubytová-
ní je poskytováno 
na základě nájem-
ní smlouvy pro kon-
krétní ubytovací jed-
notku. Byty v DPS 
jsou určené pro byd-
lení starých a zdra-
votně postižených 
občanů, zejména 
občanů žijících osa-
měle, příjemců pe-
čovatelské služby, 
občanů, kteří jsou 
v základních život-
ních úkonech sobě-
stační, ale pro za-
jištění některých 
potřeb potřebují 
z důvodu věku ne-
bo zdravotního sta-
vu pomoc nebo péči 
jiné osoby a tuto po-
moc nebo péči ne-
mohou zajistit ro-
dinní příslušníci. Na 
to, jak vypadá pro-
vozování pečova-
telské služby v Pra-
ze 3, jsme se vyptali 
jejího ředitele Jana 
Ritz-Radlinského.

Pečovatelská služba Praha 3

Na následujích třech stránkách přinášíme přehled organizací, které se s podporou městské části Praha 3 věnují 
seniorům. Naším cílem bylo zevrubně představit dvě organizace, které nabízí pomoc a bydlení pro starší obča-
ny – Pečovatelskou službu Praha 3 a Ošetřovatelský domov, vysvětlit jak fungují, komu jsou určené, jak má pří-
padný zájemce postupovat a na koho se obrátit. Dále přinášíme rozhovory s představiteli neziskových organiza-
cí, které se věnují volnočasovým aktivitám pro seniory. Jejich nabídka je rozmanitá a velká část je i zdarma.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
PRAHA 3
Roháčova 26
tel. 222 585 258, 222 856 262 
e-mail:  pec.sluzba.praha3

@quick.cz
www.volny.cz/pecsluzbapraha3
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Kolik klientů máte ve své péči 
a kolik personálu se o ně stará?
Máme 96 klientů ve dvou zaříze-
ních. V domově Pod Lipami, kte-
rý poskytuje odlehčovací služ-
by na tři až šest měsíců, máme 
24 lůžek. V Domově pro seniory 
v Habrové pečujeme o 72 klien-
tů, kteří zde žijí trvale, kapaci-

ta je zcela naplněna. Personál na 
oba domy čítá 68 osob, včetně 
zaměstnanců prádelny, kuchyně, 
řidičů i údržbářů. 

Jak dlouhá je čekací doba na 
umístění a jaká kritéria musí 
člověk splnit, aby byl do domo-
va přijat?
Do domova v Habrové se vybí-
rá podle výše příspěvku na péči, 
který odpovídá stavu klienta – 
čím vyšší příspěvek, tím větší po-
třebuje péči. Jedná se většinou 
o seniora, který je nesoběstačný 
a nemá se o něj kdo postarat. 

V domově Pod Lipami roz-
hoduje zdravotní situace, zde se 
klien ti střídají. Samozřejmě, po-
kud přijde naléhavý krizový pří-
pad, tak se člověka snažíme umís-
tit co nejdříve. Vybírá se podle 
bodového hodnocení, máme pev-
ně stanovená kritéria. Lidé větši-
nou přijdou za mnou, poradíme 
se, pak je nasměruji na sociální 
pracovnice, které jim vše vysvět-
lí. Máme i webové stránky, kde je 
vše popsáno. 

Kolik stojí měsíčně pobyt?
Úhrady za pobyt a služby se tro-
chu liší podle počtu lůžek na po-
koji. Je to necelých 10 tisíc na 
měsíc v případě dvoulůžkového 
pokoje. A v případě odlehčova-

cích služeb je to podle toho, ja-
kou klient potřebuje péči. 

Jaké další služby nabízíte?
S klienty cvičíme rozvíjení pamě-
ti, věnujeme se rehabilitaci. S tě-
mi, kteří mohou, cvičíme chůzi, 
s těmi co nikoliv rehabilitujeme 
i na lůžku. Klienti si oblíbili er-
goterapii, podle svých možností 
vyrábějí ozdobné předměty, tře-
ba na Vánoce či na Velikonoce. 
Dochází k nám kadeřnice, pe-
dikérka i masérka. Díky dětem 
ze škol a školek a dalším ochot-
ným umělcům máme minimálně 
jednou týdně kulturní program. 
Zpíváme při harmonice, na pod-
zim opékáme buřty na zahradě.

Jaký je průměrný věk obyvatel 
vašeho domova?
Lehce přes 87 let.

A jaký je systém financování?
Určitou částku dostáváme z roz-
počtu městské části, donedávna 
jsme také pobírali od minister-
stva financí dotace, uvidíme, jak 
to bude dál – mělo to sestupnou 
tendenci. Máme samozřejmě pří-
spěvky od klientů, občas dosta-
neme i sponzorský dar. 

Co byste si přáli do budoucna?
My jsme celkem spokojení. Máme 
tu velkou zahradu, kde se mohou 
klienti, alespoň ti chodící, prochá-
zet a koupit si v automatu kávu. 

Byli bychom rádi, kdyby se poda-
řilo vyměnit okna ve staré části. 

Jsme spokojeni i s rozdělením 
do dvou domů, že tu máme od-
lehčovací pobyty, které opravdu 
pomohou rodinám, které pečují 
o seniory. Mohou odjet na dovo-
lenou a odpočinout si. Pravda je, 
že když si u nás senioři zvyknou, 
už moc nechtějí zpět. �

Ošetřovatelský do-
mov Praha 3 zahr-
nuje dvě zařízení, 
Domov pro seniory 
v Habrové, který je 
určen k trvalému 
pobytu, a Odlehčo-
vací služby v ulici 
Pod Lipami, které 
nabízí přechodný 
pobyt. Obě zařízení 
jsou určena senio-
rům, kteří vyžadují 
trvalou a pravidel-
nou pomoc. O bliž-
ší představení jsme 
požádaly ředitelku 
Zuzanu Novotnou.

Ošetřovatelský domov Praha 3

Komu je vaše nabídka určena?
Klub REMEDIUM je otevřen 
pro všechny osoby v důchodo-
vém věku. Zájemci se mohou při-
jít podívat přímo do Klubu kaž-
dý všední den od 9.00 do 18.00 
(v pátek do 16.00). Pokud jde 
o výlety nebo rekondiční poby-
ty, jako doprovod může jet kdo-
koliv. Kulturní akce jsou určeny 
pro širokou veřejnost, zejména 
výstavy a divadelní představení. 

Kdo tvoří vaši klientelu? 
Dámy a pánové, kteří mají zájem 
o sebe, o život, o dění ve společ-
nosti. Lidé, kteří aktivně hledají 
svojí cestu životem, učí se, cvičí, 
tvoří, diskutují. Lidé, kteří sdíle-
jí svoje radosti i starosti.

Co nabízíte pravidelně a co jed-
norázově? 
Nabízíme kurzy ve dvou semes-
trech, podzimním a jarním, tj. 

zhruba od října do května, např. 
angličtinu, němčinu, italštinu, 
rehabilitační cvičení, jógu, kon-
diční cvičení, kruhové tance, po-
čítače, ARTE dílny apod., kdy 
kurz běží vždy jednou týdně. 
Pravidelné jsou také programy 
sociálních služeb, jako mozkový 
jogging, cvičení na židlích, sku-
pina pro lepší náladu, scrabble… 
Jednorázově organizujeme výle-
ty, pobyty, kulturní akce, před-
nášky, besedy atd. 

Jaké jsou vaše tradiční a nejob-
líbenější akce ?

Tradiční jsou Měsíce péče, v dub-
nu o tělo a v listopadu o duši. 
Je to vždy cyklus přednášek na 
dané téma spojených s diskusí, 
účast na nich je zdarma. Divadel-
ní spolek Proměna pořádá každý 
rok několik večerních představe-
ní pro veřejnost, na jaro 2012 při-
pravuje premiéru nové hry s ná-
zvem Voď vás Pánbů. Tradiční je 
také předvánoční besídka. 

Platí se za vaše služby?
Platí se za kurzy, výlety a poby-
ty. Besedy, přednášky a další pro-
gramy, jako je cvičení na židlích, 

společenské posezení, skupina 
pro lepší náladu a další jsou zdar-
ma. Zdarma je možné si domluvit 
individuální terapeutickou kon-
zultaci, poradit se v oblasti so ciál-
ních služeb, získat kontakty na 
různé úřady, organizace apod. 

Myslíte, že mají lidé o vaší or-
ganizaci falešné představy nebo 
nějaké předsudky?
Myslím si, že panují zvláštní 
představy o stáří. Vidím, slyším 
a čtu, jak se lidé neustále ozna-
čují a řadí do škatulek a definic, 
každý jsme na jiném úseku své 

cesty životem. Obrazně řečeno, 
co se dnes děje někomu jinému, 
to se zítra může stát mě. To sou-
visí i se stárnutím a stářím. �

Rádi bychom obyvatelům Pra-
hy 3 i organizacím, které tu sídlí, 
nabídli vystoupení Divadelního 
spolku Proměna, LouDkového di-
vadélka Remedium, případně vý-
stavu ARTE dílen. Rádi bychom 
touto cestou oslovili i mateřské 
a základní školy k možné spolu-
práci. Naše pozvánka na nejbližší 
akci – Vánoční bazar věcí nevšed-
ních, 19. prosince, 15.00 hod. 

„Naši klienti aktivně hledají cestu životem,“ 
vysvětluje Helena Kubů, manažerka Klubu Remedium

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

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno:  po – čt 9–18 hod., 

pá 9 – 16 hod. 

OŠETŘOVATELSKÝ DOMOV
Pod Lipami 2570/44, Praha 3
tel.: 284 826 720
DOMOV PRO SENIORY
Habrová 2645 / 2, Praha 3 
tel.: 284 811 148

www.domovpraha3.cz
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Komu je vaše nabídka určena?
Činnost Svazu důchodců ČR je 
určena především seniorům ži-
jícím na Žižkově a Královských 
Vinohradech, ale spolupracu-
jeme i s občanským sdružením 
Zlatá léta z Prahy 10. Filozofií 
činnosti Svazu důchodců je vy-
táhnout seniory z jejich domovů 
a zpříjemnit jim denní programy 
tak, aby sledování televize neby-
lo jejich jediným cílem. 

Kdo tvoří Vaši klientelu?
Jsou to právě senioři všech vě-
kových skupin, ale i rodinní pří-
slušníci, kteří své blízké např. 
pro poruchu pohybového apa-
rátu do klubu vozí, nebo osobně 
doprovázejí. 

Co nabízíte pravidelně a co jed-
norázově?
Pravidelně chodíme na vycházky 
Prahou pod vedením pana Vik-
tora Pelzela, plaveme v hotelu 

Olšanka. Pravidelné jsou i akti-
vity turistického oddílu vedené-
ho Františkem Práškem na zá-
kladě plánovaného rozpisu, dále 
různé odborné přednášky, ob-
jednávky vstupenek do divadel 
a na koncerty. Společně také sla-
víme životní jubilea členů.

Jednorázově pořádáme výle-
ty parníkem, zájezdy do zahra-
ničí (Vídeň, Drážďany, Polsko), 
zájezdy po ČR (máme v plánu 

navštívit postupně lázeňská mís-
ta), navštěvujeme tanec v hote-
lu Olšanka, Nekonvenční žiž-
kovský podzim. Jedenkrát ročně 
máme výroční členskou schůzi. 

Jaké jsou vaše tradiční a nejob-
líbenější akce?
Tradiční je akce Oslavenci, to 
znamená, že oslavy narozenin 
70, 75, 80, 85 let a více jsou sle-
dovány pravidelně. Dále turis-

tické akce Prahou i po repub-
lice. A také návštěvy divadel 
a koncertů. 

Mezi nejoblíbenější akce patří 
určitě ozdravné pobyty na Šuma-
vě, návštěvy divadel a koncertů 
a také výlety, zejména parníkem 
Vyšehrad. 

Platí se za vaše služby?
Občanské sdružení Svazu dů-
chodců je dobrovolná organizace.

Myslíte, že mají lidé o vaši or-
ganizaci falešné představy nebo 
nějaké předsudky? 
Mohlo by se zdát, že Svaz dů-
chodců je jen pro seniory, kte-
ří jsou unaveni životem a nema-
jí žádné zájmy – ani o kulturu, 
ani o přírodu. Ale právě z našich 
programů je zřejmé, že opak je 
pravdou. Soustřeďujeme seniory 
bez rozdílu věku a se všestranný-
mi zájmy. �

Komu je vaše nabídka určena?
Seniorům a lidem pobírajícím 
invalidní důchod, jejichž věk je 
minimálně 60 let, osamělým se-
niorům i rodinným příslušníkům 
pečujícím o seniora. 

Neodmítáme žádného člově-
ka, který potřebuje pomoc. Když 
pomoc nemůžeme poskytnout 
v našem středisku, snažíme se 
ho nasměrovat tam, kde potřeb-
nou pomoc dostane. V kritických 
chvílích pak může u kávy nebo 
čaje najít chvilku pokoje a v kli-
du si rozmyslet co dál. 

Kdo tvoří vaší klientelu?
Největší procento tvoří senioři, 
kteří ztratili partnera nebo něko-
ho blízkého. Senioři, kteří se cítí 
osamělí. Lidé, kteří si nevědí rady 
s problémy ve svém životě. Dnes 
již u nás navázali nová přátelství.

Co nabízíte pravidelně a co jed-
norázově?
Pravidelně nabízíme sociální po-
radenství, výuku angličtiny, se-
niorskou skupinku, zpěv – sbor 
Radostné stáří (sbor vystupuje 
v různých domovech), kreativ-
ní program (tvořivý klub), výu-
ku práce na PC, cvičení na židli, 
stolní hry, obědy (z technických 
důvodů omezený počet), boho-
služby (každou neděli v 10.00 
hod.), biblické vyučování.

Každý zájemce se může účast-
nit všech programů. Jednorázově 
nabízíme výlety, přednášky, Štěd-
rý večer pro osamělé seniory, bez-
alkoholový Silvestr, jarmark.

Jaké jsou vaše tradiční a nejob-
líbenější akce?
Mezi naše nejoblíbenější akce 
patří zpěv a aktivity spojené se 
sborem Radostné stáří, výlety 
a přednášky, jarmark, angličtina, 
cvičení na židli a Štědrý večer.

Platí se za vaše služby?
Platí se za obědy (46 Kč včetně 
kávy nebo čaje), za občerstvení 
při pravidelných akcích (káva/
čaj 5 Kč, buchta 5 Kč), při slav-
nostních a mimořádných pro-
gramech je občerstvení zdarma. 

Dále se klienti finančně spoluú-
častní na platbách za výlety.

Myslíte, že mají lidé o vaší or-
ganizaci falešné představy nebo 
nějaké předsudky?
Ano, myslíme si, že naši orga-
nizaci znají spíše jako službu pro 
osoby bez přístřeší. Armáda spá-
sy však má 16 komunitních center 
z toho dvě v Praze. Komunitní 
centra navštěvují mimo seniorů 
také maminky, tatínkové, praro-
diče s dětmi a také u nás existu-
jí kluby pro děti a mládež. Mimo 
tuto službu je Armáda spásy ta-
ké celosvětovou církví a má v de-
víti městech ČR své církevní spo-
lečenství – sbory. I zde v Praze 
má sbor, který pořádá pravidel-
né nedělní bohoslužby. �

„Chceme vytáhnout lidi od televizorů,“ 
přeje si za důchodce z Hořanské Vladimíra Kalfusová

„Neodmítáme nikoho, kdo potřebuje pomoc,“ 
říká Josef Knoflíček, kapitán Armády spásy 

Přijďte si zdarma 
zacvičit do Ulity!

Úspěšný projekt Cvičení v par-
cích pro seniory a matky s dět-
mi, který tři roky funguje v ně-
kterých pražských městských 
částech, rozjíždí další kola 
sportovních aktivit zdarma pro 
seniory. Díky tomu, že se za-
pojily i Domy dětí a mládeže, 
cvičení bude poprvé probíhat 
i přes zimu. Letošní ročník akce 
se koná pod záštitou městských 
částí Praha 3, 6 a 12. 

Cvičení v tělocvičnách bylo 
zahájeno 14. listopadu a po-
trvá do 30. dubna, v Praze 3
probíhá v DDM Ulita, Na Balká-
ně 2866/17a (tel. 272 771 025-6, 
www.ulita.cz) každé úterý od 
10 hodin. Další cvičení probí-
hají např. v DDM P6 v Řepích, 
v Praze 12 atd. 

Jedná se o cvičení s velký-
mi míči, overbally, protahova-
cí a lehká posilovací cvičení 
pod dohledem zkušených tre-
nérů z týmu Davida Hufa 2beFit. 
Účast na lekcích je zdarma 
a na vlastní zodpovědnost. 
Více na www.prahasportovni.cz 
a www.praha3.cz �

KLUB DŮCHODCŮ PRAHA 3
Hořanská 2, Praha 3
tel.: 284 861 961

ARMÁDA SPÁSY
Biskupcova 36, Praha 3
tel.: 271 773 529
www.armadaspasypraha.cz

Stránky s nabídkou pro seniory 
připravily Michaela Púčiková 

a Monika Otmarová

Ilustrační foto
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Vánoční den s Ulitkou
Přijďte se předvánočně naladit do 
mateřského klubu Ulitka a prožít pří-
jemné odpoledne s ochutnávkou cuk-
roví a vánočního čaje, vyrobit si s dět-
mi voňavý svícen a zazpívat si koledy. 
Děti se mohou těšit na hranou pohád-
ku a společnou výměnu dárků. Kaž-
dé dítko, které přinese malý dáreček, 
si na oplátku vybere pod stromečkem 
jiný pro sebe. Těšíme se na Vás ve 
čtvrtek 15. prosince od 15.00 hodin, 
vstupné dobrovolné a nezapomeňte 
dětský dárek na výměnu. �

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 (dospě-

lí, 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 rok – 18 měsíců, 

st 10.00) 
Angličtina hrou – začátečník 

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

(3 – 7 let, st 15.00)
Kutílci (2 – 3 roky, st 16.00)

Kutílci (3 – 4 roky, st 17.00) 
Jóga s prvky power jógy (dospě-

lí, st 18.00)
Výtvarná dílna (1,5 – 2 roky, čt 9.00)
Výtvarná dílna (2 – 3 roky, čt 10.00)
Palečci (1 – 2 roky, čt 11.00)
Indiáni (3 – 5 let, čt 12.00)
Začínáme s Montessori 

(1,5 – 2 roky, čt 15.00)
Začínáme s Montessori (2 – 3 

roky, čt 16.00)
Montessori pohádka (2 – 3 roky, 

čt 17.00)
Batolátka s prvky Montessori 

(1 – 1,5 roky, pá 15.00) 
NOVINKA

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

Pro dospělé:
  9. pá 14.00 Vaříme nejen pro 

děti zdravě, chutně a pes-
tře – workshop

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Upozorňujeme
V době vánočních prázdnin od 
19. 12. do 2. 1. Nová Trojka uzav-
řena.

  6. út 16.00 Vánoční koncert 
žáků hudebních kurzů 
Nové Trojky

11. ne 15.00 Nedělní herma 
s možností výtvarného 
tvoření

13. út 10.00 První pomoc aneb 
Úrazy dětí a jiné průšvihy, 
P. Řeháčková (hlídání dětí 
v ceně)

Poradenství a mediace 
Připravujeme odborné poraden-
ství týkající se rodiny, vztahů, 
komunikace, vývoje a výchovy 
dětí, a to přímo v bezpečném 
a přátelském prostředí naše-
ho centra. V prosinci nabízíme 
v rámci zkušebního provozu 
zdarma:
  9. pá 9.30 Poradna kojení a no-

šení dětí v šátku s M. Pi-
thartovou 

12. po 9.30 Osobní rozvoj a psy-
chologické poradenství 
s J. Ježkovou 

Zkušení a osvědčení odborníci 
se Vám budou v pravidelných ča-
sech věnovat i v roce 2012. Ob-
lasti, ve kterých plánujeme nabí-
zet individuální konzultace, jsou:
� Péče o nejmenší děti (vývoj 

v raných fázích, laktační po-
radna, nošení v šátku)

� Speciální pedagogika (poru-
chy chování a učení u dětí)

� Výchova a komunikace v rodině
� Rodinné právo (vč. náhradní 

rodinné péče)

� Zdraví a zdravý životní styl 
(nutriční poradna)

� Osobnostní rozvoj 
� Mediace – metoda smírného 

řešení sporů v rodině a rodin-
ných vztazích

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

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

16. pá 16.00 Malované svícny 
barvami napodobující 
techniku vitráže. Na 
akci je nutné se předem 
přihlásit.

klub Beztíže
20. út 15.00 Vánoční party 

v Beztíži – odpoledne 
plné tradičních 
i netradičních zvyků, 
spousty zábavných 
soutěží a muziky. Vstup 
zdarma, každý může 
kdykoliv přijít (a odejít).

 
Mateřský klub Ulitka
Otevřený klub pro rodiče s malý-
mi dětmi a těhotné ženy.
15. čt 15.00 Vánoční den s Ulit-

kou

čt 9.00 Barevná hodina – vý-
tvarka s dětmi od 2 let za 
doprovodu rodičů (8. 12. 
Vánoční kapřík, 15. 12. 
Stromeček z papíru).

pá 10.00 Hraní si se zvyky a tra-
dicemi – blok her, tvoření, 
písniček a říkadel (2. 12. 
Svatá Barbora, saně do 
dvora, 9. 12. Perníčkový 
den, 16. 12. Čas vánoční).

ZŠ nám. Jiřího z poděbrad
tel.: 608 765 496

duhoveklubicko@seznam.cz
 www.skola-jirak.cz

12. po 16.00 Vánoční stromek 
jinak – výtvarná dílna 
(150 Kč)

každé út 14.45 Měsíc turnajů 
v Magic kartách (100 Kč)

Kroužky pro dospělé
čt 9.50 Pilates s hlídáním dětí 
út 19.00, čt 18.00 Pilates 

– Chvalova
po, st 17.00 Pilates – ZŠ J. Ma-

saryka (info tel.: 
723 908 015)

Úspěšná sportovní sezóna žižkovského judisty
Václav Mornštejn, nositel 3. danu v judu a 6. danu v jiu-jitsu, trenér mlá-
deže, který kromě juda vede též výuku v sebeobraně, velmi úspěšně 
reprezentoval na judistických soutěžích veteránů. Z mistrovství Maďar-
ska si přivezl bronzovou medaili, na mistrovství světa v Německu obsa-
dil sedmou příčku. Cenné třetí místo vybojoval na zářijovém mistrovství 
ČR, i přestože se zde utkal s váhově silnějšími soupeři. Stejného umís-
tění pak dosáhl i na listopadovém mistrovství Rakouska. �

Dětem a mladým lidem v Praze 3
pomáhá streetworker z Beztíže
Nízkoprahový klub Beztíže zajišťuje sociální služby pro děti a mlá-
dež nejen v klubu, ale i v ulicích Prahy 3. Terénní pracovník vyrá-
ží do ulic Žižkova pravidelně od dubna 2009 a v říjnu 2010 byla služba 
Streetwork Beztíže registrovaná Magistrátem hl. m. Prahy. V letošním 
roce byla poprvé finančně podpořena městskou částí Praha 3 a minis-
terstvem práce a sociálních věcí. 

Služba nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let pomoc 
a poradenství v obtížných životních situacích. Zabývá se přede-
vším tématy vztahů mezi vrstevníky i vztahů v rodině, preven-
cí legálních a nelegálních drog, prevencí kriminality, výběru školy, 
identity dospívajícího, hledání a udržení zaměstnání, volnočaso-
vých a zájmových aktivit, rasismu, partnerských vztahů, sexuální-
ho života atd. Streetworker kontaktuje mládež po celém Žižkově 
pravidelně třikrát týdně v odpoledních hodinách, zpravidla v pon-
dělí, ve středu a ve čtvrtek. �

Mikulášská nadílka na dopravním hřišti
V pondělí 5. prosince zavítá v 16.00 hodin Mikuláš se svou družinou 
také na Dopravní hřiště Jilmová. Zapisovat se do svaté knihy je mož-
né od 10.00 do 17.00 hodin. Občerstvení, dárky. �

Charitativní vánoční
výstava na ZŠ Jiřího 
z Poděbrad
Žáci ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 
pořádají v úterý 6. prosince od 
8.00 do 16.00 hodin již šestou 
charitativní vánoční prodejní vý-
stavu. Výtěžek z výstavy žáci vě-
nují na adopci pandy a levharta 
v pražské ZOO, na dětskou he-
matologii a onkologii ve FN Mo-
tol a na adopci na dálku. Přijďte 
si nakoupit vánoční výzdobu, na-
sát vánoční atmosféru a přispět 
na dobrou věc. �

RN_11_12_20_pro_deti.indd   1RN_11_12_20_pro_deti.indd   1 30.11.2011   18:29:0030.11.2011   18:29:00



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

� 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)
� Generali pojišťovna hledá kolegy/
kolegyně pro doplnění obchodních 
týmů. Tel. 	
� � ���
� Koupím po legionáři vyznamnená-
ní, dopisy, výstroj aj. Tel. ��� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��	 ��� �



� Koupím váhy, kameninu, obr. rámy, 
ván. ozdoby, alpaku. Tel ��� ��� ���
� Koupíme staré obrazy, známky, po-
hledy, dokumenty. Tel. 	
� � ���
� Dámy, nevyhazujte staré věci po 
mužích jako známky, obrazy či jiné 
sbírky. Tel. 	
� � ���
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. 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. ��� ��� ��� 
� Malířské a lakýr. práce + úklid, lev-
ně/kvalitně. P. Sus. Tel. ��� 	�	 �
�
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. 	
� ��� ��

� 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. ��� 	�
 ��	
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. ��� 	�� �	�
� Žaluzie, rolety, sítě, čalounění 
dveří, garnýže, shrnovací dveře, 
markýzy, malování, kompletní re-
novace oken, silikonové těsnění, 
interiérové práce. Petříček tel. 
	
	 �
 ��
, ��	 ��� ���
� Čeští malíři z P� od r. ���� na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. ��	 ��� ���, www.cesti-maliri.cz
� ASTOR – AUTODOPRAVA 
Cokoliv kamkoliv, vyklidíme, 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
� Kosmetika Relax nabízí ošetření 
pleti – Lasocare – trvalou na řasy. 
Tel. ��	 
�� ���, www.clubrelax.cz
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej. Tel. ��� ��� 
�
� Potahování stínidel lamp per-
gamenem, přírodním hedvábím 
atd. Tel. �
� ��	 ���
� !! Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti
sklep či půdu. Tel. ��� ��� ��

� Nabízím úklid činžovních domů, 
kanceláří, domácností, cena doho-
dou. Tel. ��� 
�� ���
� Relax club nabízí kadeřnictví – ma-
sáže – pedikúru za rozumné ceny. Přij-
meme kadeřnici. P�. Tel. ��� �	
 ���, 
��� �� 
, www.clubrelax.cz
� Drůbeží maso z českého chovu. 
Nově otevřeno – super ceny!!! Jičín-
ská �, Praha �, st. M Flóra. Otevře-
no po–pá �–��, tešíme se na Vás!!! 

� Hodinový manžel – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel. ��	 ��
 ���
� Vánoční dárek – poukazy na zcela
bezbolestné a trvalé odstranění 
podkožního tuku a celulitidy. Bě-
hem ošetření se odbourá �–�
 % 
tuku, již nikdy se nevytvoří. Lékař-
sky ověřeno. Tel. 	
� ��
 	��
� Kurzy němčiny s rodil. mluvčím. 
Tel. ��� 
	� ���, www.nemcina-�
�.cz
� Vyklízení půd, bytů, sklepů a re-
konstrukce. Tel. 	
� � ���
� 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. ��� ��� 	�	
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V mateřské škole Bu-
ková se vyřezávalo 
ze dřeva. Staré stro-
my, které by bylo ji-
nak nutno porazit, 
předělali tři šikovní 
dřevořezbáři v krás-
né sochy a dekorace, 
které poslouží jako 
originální výzdoba 
mateřské školy.
Pozvání na dřevosochání přijali 
umělci Martin Kučera, Jan Ku-
žel a Ondřej Kužel, kteří během 
dvou dnů práce na starých stro-
mech dokázali motorovými pi-
lami vykouzlit doslova zázra-
ky. Kromě vyřezávání ze dřeva 
byl pro děti nejen z MŠ Buková 
připraven i další doplňkový pro-
gram. Děti si ve spolupráci s vět-

šími kamarády ze základní školy 
Chmelnice zahrály hru s názvem 
„Ptačí cesta“, při které se plnily 
úkoly na stanovištích, na terasách 
se dlabaly dušičkové dýně a po-
stavil se dokonce kompostér.

K oslavám dne ptactva přispě-
la i instalace ptačích budek, kte-
ré na stromy na zahradě MŠ roz-
místily děti za pomoci rodičů. 

Tatínkové pak pomohli i s vyzdo-
bením interiéru školky zhotove-
nými dřevořezbami ptáků. Celá 
akce vyvrcholila společným bub-
nováním s Petrem Šusorem. Slav-
nostního zakončení akce se zú-
častnil také zástupce starosty pro 
oblast školství Jiří Matušek. �

-eaz-

Jarovské dřevosochání aneb 
oslavy dne ptactva pokračují

Pasování královského páru na Žerotínce
Svého krále a královnu si z řad páťáků zvolili žáci ze ZŠ Žerotínova. 
Odznaky královského majestátu nový vládnoucí pár převzal od ředite-
le školy Pavla Ostapa, kterému slíbil spravedlivé panování. �

Také ve škole v Pe-
runově 6, která je 
součástí ZŠ a MŠ 
nám. Jiřího z Lob-
kovic, proběhne 
18. a 19. ledna 2012 
zápis pro příští škol-
ní rok. Současně se 
pro příští rok počí-
tá opět s otevřením 
přípravné třídy.

Škola žákům nabízí příjemné 
prostředí, malý počet dětí pouze 
i. stupně (od 1. do 5. třídy), dob-
ře vybavené třídy, partnerský pří-
stup učitelů k žákům, volitelný 
předmět včetně anglického jazyka 
už od 1. třídy, multikulturní pro-
středí, každodenní kontakt s ang-
licky hovořícími spolužáky, školní 
hřiště, počítačovou učebnu, učeb-
nu s interaktivní tabulí, zájmo-
vé kroužky na obou pracovištích 
školy, letní i zimní školu v příro-
dě s lyžařským výcvikem, mnoho 
mimoškolních aktivit (Slavnosti 
skřítka Podzimníčka, Noc s An-
dersenem, Karneval, Rej čaroděj-

nic), návštěvu divadel, koncertů, 
výstav, festivalu Vyšehrátky, Toul-
cova dvora, městské knihovny, 
Planetária a další, plavání v po-
loletí 2. a 3. třídy, návaznost mezi 
MŠ, přípravnou třídou a 1. stup-
něm ZŠ, možnost plynulého pře-
chodu na ii. stupeň na nám. Jiří-
ho z Lobkovic díky postupnému 
seznámení se s prostředím, učiteli 
a spolužáky (společné akce, vzá-
jemné návštěvy apod.). Více na 
www.perunka.cz �

Škola zve v úterý 13. prosince 
v 16 hodin na výrobu lampiónů 
a lampiónový průvod.

Hodování na ZŠ Lobkovicovo náměstí
Školní družina ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic pořádala 19. října 
„Jablečné hody“ s ochutnávkou pro rodiče. Děti s pomocí vychova-
telek připravily pro rodiče dobroty z jablek. Rodiče mohli ochutnat 
různé druhy zákusků s jablky, koláče, křížaly, kompot, ovocný salát, 
pudink s jablky a spoustu dalších dobrot. Akce měla úspěch, všich-
ni si moc pochutnali. V předvánočním čase pořádá družina tento-
krát „Vánoční hodování“ pro rodiče a prarodiče žáků. Hodovat se 
bude v úterý 13. prosince od 16 hodin ve školní jídelně a přilehlých 
chodbách. �

V Perunce se otevře třída pro příští prvňáky

INZERCE
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Soave je suché bílé víno vyráběné 
v severoitalské oblasti Veneto pře-
devším z hroznů odrůdy Gargane-
ga obvykle scelovaných do kupáže 
s odrůdami Pinot bianco, Chardon-
nay a Verdicchio. Aureole je luxus-
ní fusion restaurant & lounge síd-
lící ve 27. patře nejvyšší budovy 
v ČR, kterému vládne jeden z nej-
uznávanějších českých kuchařů Ji-
ří Král. A Soave by Aureole je od 
listopadu 2011 nový italský restau-
rant v Jagellonské ulici, který má 
stejné majitele jako Aureole a za 
sporákem Jana Součka honosící-
ho se mimo jiné titulem Kuchař 
roku 2008 v kategorii junior.

Otisk majitelů úspěšného a za-
vedeného podniku je v Soave vidět 
na každém kroku – novotou zářící 
krémový interiér s cihlovými stěna-
mi, světlé dřevěné stoly, prémiový 
porcelán, sklo i příbory, bezchyb-
ná uniformovaná obsluha, kterou 
nezaskočí ani podivuhodná dětská 
přání a občas lehce nedůvěřivé po-
hledy. Kohoutková voda je zdarma 
a sám šé�uchař se chodí z kuchy-
ně hostů optat na spokojenost. 

Příjemně stručný jídelní lístek je 
typicky italský – carpaccio di man-
zo, minestrone, cozze al vino, insala-
te, pasta e risotti, pesce, carne, dolci, 
vini, grappe. Doporučit lze vpod-
statě cokoli a zmýlit se je velmi 
obtížné, dostane vás už na úvod 
podávaná variace čerstvého pe-
čiva s kombinací extra vergine oli-
vového oleje a starého balsami-
ca. Mocně voňavý a krásně zlatý 
je silný kachní vývar se zastřeným 
vejcem a plátkem lanýže servíro-

vaný z konvičky přímo před hos-
tem. Polévka z loupaných rajčat 
s nočkem bazalkového mascarpo-
ne chutná jako od italské babičky. 
Domácí ravioli plněné směsí moř-
ských plodů se špenátovým kré-
mem a gremolatou z petržele a an-
čoviček voní obilím a mořem na 
dva metry. Dokonale zvládnuté 
jsou všechny druhy těstovin i risot-
ta, úprava al dente nejlépe vynikne 
v nejjednodušších kombinacích 
s rajčaty, ančovičkami, bazalkou 

a parmigianem nebo s kreveta-
mi a šafránem. Žádné nedostat-
ky nejspíše neodhalíte ani v pří-
padě grilovaného filetu z pražmy 
královské, tradičního dušeného 
telecího kolínka osso bucco nebo 
jednoduchého pečeného kukuřič-
ného kuřátka s nádivkou z tyrol-
ského špeku a kroupovým risot-
tem. Místní varianta tiramisu není 
připravována a chlazena předem, 
ale v jednotlivých porcích až pod-
le objednávek.

Jen těžko zde jídlo doprovo-
dit něčím jiným než Soave Classico 
DOC Sereole 2007 z vinařství Ber-
tani, nicméně vinná karta nabízí 
i řadu dalších vín nejenom z Itá-
lie – Velké Bílovice, Francie, Ar-
gentina, Chile. Italská kuchyně 
je výborná, italských restaurací 
v Praze stovky, ale těch skvělých 
jen několik. Soave by Aureole na-
sadilo laťku kvality hodně vysoko 
a cenovou hladinu naopak velmi 
rozumně, doufejme, že jim tato 
forma vydrží. �

MARTIN KUBÁT

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Ristorante Soave by Aureole

Kdybychom se v našem seriálu 
měli zabývat Janem Žižkou, spo-
lehlivě bychom zaplnili Radniční 
noviny na několik desetiletí do-
předu. Aby však nepřišel úplně 
zkrátka, budeme se věnovat ale-
spoň jeho rodišti. Tím však není 
dnešní vesnice jménem Trocnov, 
ta se totiž až do roku 1949 nazý-
vala Záluží. Skutečný Trocnov 
leží dva kilometry na jihovýchod 
a je to jen samota uprostřed lesů. 
Za Žižkova mládí tomu nebylo 
jinak, stávaly zde pouze dva ze-
manské dvorce, vybudované pa-
trně nedlouho před jeho naroze-
ním kol. r. 1350. (Ten druhý ná-
ležel jeho příbuznému Mikšovi 
z Trocnova.) Ovšem již roku 1378 
Jan Žižka (což však mohl být i je-
ho otec) svůj dvorec prodává Vi-
lému Puckovi z Dvorce, v roce 
1381 se ještě pokusí získat druhý 
dvorec po zemřelém Mikšovi, ne-

uspěje však a tento dostává Pešek 
z Trocnova. A tak mu po rodném 
Trocnovu zůstane jen přídomek 
za jménem. Oba dvorce pak pře-
cházejí z ruky do ruky, za třiceti-
leté války vyhoří a na jejich místě 
si borovanský klášter vybuduje 
hospodářský dvůr, který zde sto-
jí až do požáru v roce 1876. Mís-
to však magicky přitahuje oby-
vatele blízkého i dalekého okolí, 
roste zde dub, pod nímž se prý 
Žižka narodil, z jeho větví si vy-
rábějí násady ke kladivům a se-
kerám, nadané zázračnou mo-
cí. Probošt Konrád Fischer se to 
rozhodne zarazit, nechá dub ská-
cet a spálit a postaví tu kapličku, 
zasvěcenou sv. Janu Křtiteli, kte-
rá má vyhnat nečisté síly a vzpo-
mínky. Dosáhne však pravého 
opaku – z kapličky se stává Žiž-
kova svatyně, vysvětlující cedul-
ka JÁN ŽIŽKA Z TROCZNO-

WA SLEPEJ ZLE PAMIETI TU 
SE NARODIL je místní mláde-
ží upravena na SLEPEJ … PAN 
… TU SE NARODIL, nový maji-
tel (poté co Josef II. borovanský 
klášter zrušil) kníže Schwarzen-
berg jí proto nechává zpustnout 
a na jaře 1867 zbořit. Roku 1884 
je založen Spolek pro postavení 
důstojného pomníku Jana Žiž-
ky v Trocnově,  schwarzenberská 
správa jakožto majitel pozem-
ků je však zásadně proti, a tak je 
v roce 1892 odhalen pomník ale-
spoň v nedalekých Borovanech. 
Teprve v roce 1908 nechá na mís-
tě kapličky Felix Schwarzenberg 
v tichosti umístit balvan s pa-
mětním nápisem. V roce 1923 je 
Trocnov za pozemkové reformy 
zestátněn, o dva roky dříve zde 
amatérský archeolog dr. Petřík 
podniká výzkumy, při nichž sku-
tečně odhalí dvorec, patrně ten 

Mikšův. Žižkův mu stále uniká. 
Ten po řadě neúspěšných poku-
sů nalezne až roku 1956 archeo-
log Antonín Hejna uprostřed ma-
lé bažiny (původně tam totiž bý-
val rybníček, který stahoval vo-
du). Ovšem komunistický režim 
měl s trocnovským areálem dale-
kosáhlejší záměry než nějaké vy-
kopávky. Měl zde vzniknout tan-
kodrom pro slavnostní přehlídky 
pancéřových vojsk lidové armá-
dy v čele s mohutnou betonovou 
papalášskou tribunou od slovut-
ného architekta Jaroslava Frág-
nera. Projekt naštěstí zůstal jen 
na papíře, a tak poslední zása-
hem do lesního ticha byl 12 me-
trů vysoký pomník od profesora 
Bohuslava Malejovského, odha-
lený v roce 1960. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Trocnovská (od roku 1889)

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

19. po 15.30 – 20.00 Vánoční ba-
zar věcí nevšedních, pro 
děti v 15.30 hod. LouDko-
vé divadélko – pohádka 
Jak kašpárek s princez-
nou zachránili království, 
výroba vánočních přání 

Od 2. ledna 2012 od 9.00 hodin 
začíná zápis do jarního semestru 
počítačových, pohybových a ja-
zykových kurzů. Program v klubu 
a na webu.

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 
15.00 – 18.00
výstava koláží Z. Veselého
15. čt 16.00 Vánoční setkání 

přátel a členů sdružení

KLUB JINÝ KAFE
Táboritská 9, tel.: 732 629 593
začátky produkce v 19 hod.
  8. čt Karel a Máňa – L. Tuček 

a jeho žena Jana 
13. út Úpor: improvizované básnic-

ké drama – L. Tuček, P. Me-
rild, M. Vácha, Letuška K. 

14. st Večer šansonů – A. Baza-
lová, T. Trnková, P. Ožana 
(vstupné dobrovolné)

15. čt Pangea – koncert
20. út Vánočka bardů: volná tri-

buna (vstupné – vánočka, 
dárek či 70 Kč)

22. čt Pianosaurus rex: klavírní trio 
– L. Vrchota, J. Karez, J. Za-
hradník (rezervace nutná)

do 6. ledna výstava Příběhy ha-
věti – L. Voráčková, A. Příhodová

ARNIKA, o. s. 
Štítného 30, www.arnika.org
tel.: 222 781 471
  6. út 18.00 Veselé Vánoce 

bez zbytečných nákupů 
– přednáška, Strážca di-
vočiny – projekce filmu, 
vstup zdarma. Akce se ko-
ná za podpory MČ Praha 3 
a Magistrátu hl. m. Prahy.

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ
Vinohradská 68, Praha 3
10. so 10.00–17.00 tradiční Vá-

noční dvoreček (chráněné 
dílny, prodej vánoční de-
korace, workshopy pro 
rodiče i děti, loutkové di-
vadlo Broučci ve 14 hod., 
občerstvení, grilování)

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví 
v prosinci kulaté a půlkulaté narozeniny, přejeme 
do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Bla-
hopřejeme Evě Formanové, Elišce Jankovské a Mi-
leně Miewaldové. �

Svaz důchodců Praha 3 
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Vánoce se Svazem důchodců 
Vánoční pobyt Benecko – Alfonska od 16. do 26. pro-
since, cena 4950 Kč (plná penze + doprava). Přihlášky 
v klubu, Hořanská 2, J. Šimková – tel.: 723 794 195

Jak nespadnout do pasti
Pod tímto názvem vydalo občanské sdruže-
ní spotřebitelů TEST infor mační brožuru ur-
čenou převážně senio rům, která je má varo-
vat před nevybíravými praktikami podomních 
prodejců i prodejců na předváděcích ak-
cích. Lidé se tu mohou dočíst, jak prokouk-
nout jejich finty a jak předcházet rizikům spo-
jeným s tímto typem obchodování. Publikace 
je k dispozici zdarma na Odboru sociálních 
věcí ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, v domech 
s pečovatelskou službou, v domově senio-
rů i v klubech důchodců v Praze 3. Více na 
www.dtest.cz �

Předvánoční 
taneční čaj
Městská část Praha 3 vás zve v pon-
dělí 12. prosince od 14.00 do kultur-
ního sálu hotelu Olšanka na Předvá-
noční taneční čaj. Vstup je zdarma, 
k tanci a poslechu zahraje Žižkovan-
ka. Tato mimořádná akce je omluvou 
za chybně uvedený termín listopado-
vého tanečního odpoledne v hotelu 
Olšanka v minulém vydání RN. Všem 
dotčeným se omlouváme a zveme je 
na předvánoční odpoledne. �
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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

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

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 

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

Po předložení tohoto inzerátu 
získáte v prosinci v nově otevřeném 

obchodě se zdravotnickými 
potřebami slevu 10 %

obuv, ortézy, tlakoměry, inkontineční pomůcky, 
ústní hygiena, produkty z Aloe Vera...

Lupáčova 17, Praha 3, PO – PÁ od 9 do 18 hodin 

Věštba-Álpany se soustředí na zdra-
votní stav, finance, podnikání, vztahy... 
tel. 906 505 254 (50 Kč vč. DPH za minutu volání) 

alpeny@seznam.cz, www.alpeny.blog.cz

s tímto inzerátem 

20% sleva

Chcete začít hrát golf?

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

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

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

ajistíme Vám tréninéninnini kkkkyky ččlenstv

PARKOVÁNÍ

PARKOVÁNÍ

ZDARMA!

ZDARMA!

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

• dvoupatrový driving range

• 16 odpališt’

• 9 simulátorů

• tvarovaný putting green

• prodejna golfového zboží

• výhodné depozitní karty se slevou

• fi remní akce a turnaje

• nová restaurace a bar

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

PEDIKÚRA U VÁS DOMA
Nechcete chodit daleko za pedikúrou?

Přijedu a profesionálně Vám ošetřím nohy. 
Praxe v nemocnici.

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

RELAX TŘEBEŠÍN
Relaxačně-regenerační centrum
•  Kryo-lipolýza – neinvazivní liposukce 3. generace
•  Kryo-elektroforéza – zpevnění a modelace pokožky obličeje
• Kinesiotaping – sportovní taping
• Lymfa – VacuElite od 90 Kč 
• Sauna od 120 Kč 
• Masáže od 125 Kč

Na Třebešíně 1/3215
Praha 3, tel.: 732 111 170
www.relaxtrebesin.cz

Odborné služby za báječné ceny!!! Te
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Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby pro dům/SVJ
 založení nového SVJ, změna správce

Kancelář: Na Vrcholu 17, Praha 3
603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

Prodej garsoniéry v OV
Praha 3, Blodkova 4 (u nám. Jiřího z Poděbrad), 

24,5 m2, zvýšené přízemí, stav před opravou 
a modernizací, vysoce kultivovaný dům 

(po  GO). Cena 1 300 000 Kč je minimální – 
byt se prodává formou obchodní soutěže. 

Další info v RK, klíče v RK, volejte na tel. 
725 026 829, 274 772 507, KPZ realitní pora-
denství s. r. o., Černokostelecká 33, Praha 10.

Děkujeme za přízeň 
čtenářů i inzrentů 
a těšíme se na spolupráci 
v novém roce...

e-mail: rn.inzerce@praha3.cz  
tel.: 222 782 816 � www.praha3.cz  
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Okrsek č. 5: 

Olšanské hřbitovy
Jeden z osmi okrsků Prahy 3 je 
tak trochu neobvyklý, jsou jím 
totiž Olšanské hřbitovy a přileh-
lé okolí. Úřadují tu čtyři strážní-
ci-okrskáři. Jejich hlavní prací je 
hlídat hřbitov a okolí před zlo-
ději, vandaly, v noci i opilými tu-
risty a mladými lidmi plnícími si 
„bobříka odvahy“. 

Mají ale i trochu roli psycholo-
gů. „Hodně lidí si chce prostě poví-
dat. Postěžují si, že o hroby slavných 
osobností už nikdo nepečuje, svěří se, 
komu jdou na hrob a proč, potřebují 

s někým mluvit,“ vypráví jeden z okrskářů. Působení strážníků na Ol-
šanech vysvětluje ředitel strážníků z Prahy 3 Dušan Machoň: „Všemu 
špatnému bohužel zabránit nemůžeme, děláme ale vše pro to, aby nikdo neni-
čil či jinak nenapadal hřbitovy. Uvědomujeme si jejich hodnotu historickou, 
uměleckou, ale také tu patrně nejdůležitější, a to je hodnota citová pro pozů-
stalé. Snažíme se proto, aby žádná z nich nebyla poničena.“ �

OKV MP

KDO MĚ CHCE
1) 011776 devítiletá středně 

velká fenka, kříženec tmavé 
barvy s pískově zbarvenými 
končetinami. Je hodná, klid-
ná, nevyžaduje dlouhé pro-
cházky. Je vhodná ke starším 
lidem. Nalezena 1. září na 
Vinohradech.

2) 01809 menší sedmiletý pes, 
kříženec bílé barvy s hnědými 
plotnami. Je veselý, čistotný 
a poslušný. Vhodný do bytu. 
Nalezen 6. září na rozhraní 
Prahy 3 a 1.

3) 02085 asi dvanáctiletá menší 
fenka, bílý pudlík. Je mazlivá, čistotná a stačí jí krátké vycházky. Je 
třeba pečovat o její srst. Nalezena 16. října na rozhraní Prahy 3 a 1.

4) 01841 desetiletá černá fena labradorského retrívra standardní ve-
likosti. Je hodná, čistotná, vhodná do bytu. Spokojí se i s kratšími 
vycházkami. Nalezena 10. října na Vinohradech.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

��

radniradniččníní  novinynoviny  ����  | | ��������      ze života Prahy �ze života Prahy � www.prahawww.praha�.cz.cz24

Úctyhodných 65 let společného 
života si přišli v úterý 8. listo-
padu připomenout do Obřadní 
síně žižkovské radnice Ludvík 
a Marie Rapanovi (na snímku). 
Zároveň se zde slavily dvě dia-
mantové svatby – 60 let společ-
ného života Jaroslava a Marie 
Balíkových a Františka a He-
leny Růžičkových. Smaragdo-
vé svatby a 55 let trvání manžel-
ského svazku oslavili Jaroslav 
a Drahomíra Janáčovi, Zdeněk 
a Hana Krušinovi a Vladimír 
a Milada Pečovi. Na radnici ne-
chyběla ani oslava zlaté svatby 
– gratulace k 50 let trvajícímu 

manželství přijali Karel a Vě-
ra Johannovi. Slavnostní cere-
moniály jubilejních svateb se na 
radnici odehrály také další úte-
rý 15. listopadu, kdy si 60 let tr-
vání manželského svazku přišli 
potvrdit Václav a Vlasta Bure-
šovi a Josef a Růžena Vondro-
vi. Smaragdovou svatbu (55 let 
společného života) oslavily tři 
manželské páry: Zdeněk a Aloi-
sie Hurychovi, Vladimír a Ha-
na Prudičovi a Erhard a Libuše 
Veselští. Padesáti lety společné-
ho života a zlatou svatbou se 
mohli pochlubit Zdeněk a Sta-
nislava Strejcovští. Mnoho lás-

ky a zdraví všem jubilantům do 
dalšího společného života po-
přáli zástupci starosty Jiří Ma-
tušek a Pavel Sladkovský. 

Při slavnostních ceremoniá-
lech pořádaných u příležitosti 
oslav jubilejních svateb pravidel-
ně pomáhají žáci Základní ško-
ly Havlíčkovo náměstí, která se 
nachází v těsném sousedství žiž-
kovské radnice. Jejich úkolem je 
jubilanty uvítat a doprovodit je 
do křesel v Obřadní síni radnice. 
Všem žákům je třeba za jejich ne-
malou pomoc při oslavách jubi-
lejních svateb poděkovat. �

-mot-

4

Radnice zažila oslavu kamenné svatby

Benefiční večer žižkovských neziskovek
Pod názvem Soirée Še3sil se uskutečnilo 10. listopadu v divadle 
Ponec neformální setkání pracovníků i klientů neziskových orga-
nizací z Prahy 3. V průběhu večera vystoupili akrobaté ze souboru 
Cirk La Putyka, ve třech blocích zahrál zpěvák a  muzikant Mário Bi-
hári a mluveným slovem přítomné pobavili Lumír Tuček a Arnošt 
Goldflam. Ve foyer divadla byl také pokřtěn a spuštěn unikátní vyná-
lez na podporu spolupráce a vzájemné pomoci s názvem Symbiomat 
3. Za žižkovskou radnici všem poděkoval za příkladnou spoluprá-
ci zástupce starosty Jiří Matušek. Výtěžek akce bude použit na 5. žiž-
kovský komunitní festival „Fajn Den“. �

Dobrovolník roku 2011
Rok 2011 byl vyhlášen Evrop-
ským rokem dobrovolníků. Měst-
ská část Praha 3 se k této akci 
připojila a volbou dobrovolníka 
roku chce vedle jejich ocenění 
také přispět k zviditelnění dobro-
volnictví i neziskového sektoru, 
který dlouhodobě a kvalitně spo-
lupracuje s městskou částí. 

Cenu dobrovolníka roku může 
získat ten, kdo vykonává dobrovol-
nou činnost v Praze 3 a pomáhá 
v nějaké neziskové organizaci. Kan-
didáty na cenu navrhuje právnická 
osoba, obvykle nezisková organi-
zace, občanské sdružení, nadace, 
příspěvková organizace, obecně 
prospěšná společnost či církevní 
organizace, která působí v Praze 3 
déle jak dva roky. Oceněné pak 
vybere komise složená ze zástupců 
městské části Praha 3, neziskových 
organizací a místních médií. Letos 
proběhne slavnostní vyhlášení vý-
sledků 13. prosince od 17.00 hodin 
v žižkovském Atriu. �

Foto: J. Dostál

Foto: Městská policie

Foto: V. Pavelčík
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