
Praha 3 má novou vládu
Zastupitelé zvolili starostkou městské části 
ekonomku Vladislavu Hujovou
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Vánoční trhy zahájeny
V úterý 23. listopadu byly zahájeny tradiční vánoční trhy na nám. 
Jiřího z Poděbrad před kostelem. Stánky jsou otevřeny denně od 
10 do 19 hodin až do Štědrého dne. O víkendových dnech je pro 
návštěvníky připraven i kulturní program:
  4. so 14.30 Advent s Žižkovankou Petra Soviče
  5. ne 15.00 Čertovsky popletený Mikuláš – zbrusu nové dobro-

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

11. so 14.00 a 15.00 Staropražské Vánoce – Motovidlo
17. ne 15.00 Čertovsky popletené Vánoce (vánoční dobrodružství 

plné legrace, písniček, soutěží a poučení, dárečky pro děti)
18. so 15.00 Kapr bude později (hraje a zpívá Roman Krása, Valérie 

Zawadská, Pavel Vrána – povídání a zpívání nejen o Vánocích)
19. ne 15.00 Tradiční vánoční koncert na schodech „Ecce musica“ – 

vánoční zpěvy, koledy �Nová Rada městské části Praha 3 (zleva): radní Jan Srb a Jan Vokál (oba TOP 09), zástupci starosty Tomáš Kalousek 
a Josef Heller (oba TOP 09), starostka Vladislava Hujová (TOP 09), zástupci starosty Jiří Matušek a Pavel Sladkovský (oba 
ODS) a radní Ondřej Pecha a Barbora Hanychová (oba ODS).

Praha 3 má nové 
vedení. Na tříhodi-
novém ustavujícím 
zasedání zastupitel-
stva městské části 
jej zvolili 11. listopa-
du noví zastupitelé, 
zvolení v říjnových 
komunálních vol-
bách. Starostkou 
městské části byla 
v tajném hlasování 
zvolena ekonomka 
Vladislava Hujová 
(TOP 09).

Jejími zástupci byli zvoleni  Josef 
Heller (TOP 09), Tomáš Kalousek 
(TOP 09), Jiří Matušek (ODS) 
a Pavel Sladkovský (ODS). V cel-
kem devítičlenné radě městské čás-
ti má pět členů TOP 09, občan-
ští demokraté obsadili čtyři místa. 
Jako neuvolnění členové v ní za-
sedli Barbora Hanychová (ODS), 
Ondřej Pecha (ODS), Jan Srb 
(TOP 09) a Jan Vokál (TOP 09).

Složení rady, rozdělení kompe-
tencí i priority nového vedení vy-
cházejí z koaliční smlouvy, kterou 
uzavřely dva dny před jedná-
ním zastupitelstva TOP 09 s Ob-
čanskou demokratickou stranou 
(zkrácené znění naleznete na str. 3). 
Jejich koalice má v šestatřiceti-
členném zastupitelstvu třetí měst-
ské části celkem 20 zastupitelů 
(11 zastupitelů TOP 09 a 9 ODS)

Nová první dáma žižkovské 
radnice Ing. Vladislava Hujová 
se narodila v roce 1963 v Ústí nad 
Labem. V Praze 3 žije od roku 
1982, kde také vystudovala obor 
ekonomicko-matematické výpo-
čty na Vysoké škole ekonomické. 
V letech 1986 až 1990 pracovala 
jako systémová inženýrka Byto-
vého podniku v Praze 3. Na po-
čátku devadesátých let spolupra-
covala na zakládání Svazu měst 
a obcí a v rámci této instituce by-
la členkou vládní komise pro řeše-
ní bytové politiky. Od roku 1991 se 
věnovala ekonomickému a organi-
začnímu poradenství. V roce 2002 
působila v Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových 
ve funkci ředitelky hospodářsko-
-správního odboru. �
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Festival Žižkov 
Meets Jazz
 již poosmé 

 strana 5

Zápis do základních 
škol v Praze 3

bude 19. a 20. ledna 
strana 8 a 9

V prosinci bude farmářské tržiště 
náměstí Jiřího z Poděbrad otevřeno denně

Vánoční farmářské tržiště na 
náměstí Jiřího z Poděbrad bu-
de od 1. prosince do 23. pro-
since otevřeno denně od 10 do 
19 hodin a najdete tu kromě ji-
ného i široký sortiment surovin  
pro vaše vánoční pečení, sma-
žení a vaření.

Na tržišti pořídíte krájené 
máslo a sýry, sušené ovoce, 
loupané ořechy, pštrosí, hově-
zí a kuřecí maso, zvěřinu – kan-
čí, dančí, jelení maso, domá-
cí uzeniny a paštiky, vánoční 
cukroví podle farmářských re-
ceptur, farmářské koše a balíč-
ky pro náročné, ryby – mořské 
i sladkovodní, nejen kořeno-
vou zeleninu, brambory, cibu-
li, český česnek, pečivo, moš-
ty, pálenky, vína a také něco 
pod vánoční stromeček – šper-
ky, pletené čepice, marionety, 
keramiku, adventní a vánoční 
věnce, fair trade výrobky, vý-
robky Obchůdku jednoho svě-
ta, skleněné perličky nebo dře-
věné ptáčky. �
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V pátek 19. listopadu odpoledne 
proběhlo na ZŠ Lupáčova slav-
nostní uzavření projektu Bezpeč-
né cesty do školy, při kterém by-
ly předloženy výsledky dopravní 
studie okolí školy včetně navrho-
vaných změn. Tento projekt, který 
uskutečňuje Magistrát hl. města 
Prahy ve spolupráci s občanským 
sdružením Pražské matky a Ožive-
ní, má za cíl zvýšení dopravní bez-
pečnosti dětí na cestě do školy. 

Žáci základní školy Lupáčova 
sami zmapovali všechny přístu-
pové cesty do školy a vybrali pře-
chody a další místa, která považu-
jí za nebezpečná. Za problémový 
označili prostor před školou a kři-
žovatku Rokycanovy a Prokopo-
vy ulice. Na základě této mapy pak 
projektant firmy EDIP Vladislav 
Rozsypal vypracoval dopravně-
-inženýrskou studii zaměřenou na 
konfliktní místa v okolí školy v Lu-

páčově ulici a na setkání představil 
i koncept možných dopravně-tech-
nických řešení dětmi vytypovaných 
nejnebezpečnějších míst.

„Realizovat některá z navrhova-
ných opatření bude jistě možné,“ řekl 
vedoucí Odboru dopravy ÚMČ 
Praha 3 Martin Vančura, který stu-
dii za městskou část přebíral. „Ne-
vidím problém v zavedení dělících os-
trůvků nebo zúžení jízdního pruhu, 
složitější je ovšem situace v případě sta-

vebních úprav na přechodech – hlav-
ně jejich financování. Navíc je třeba 
počítat i s tím, že celý proces od vypra-
cování projektu přes získání stavební-
ho povolení až po kolaudaci je poměr-
ně zdlouhavý,“ dodal Vančura. 

Studii dopravního zklidnění 
v okolí ZŠ Lupáčova včetně do-
poručené varianty a další infor-
mace o projektu naleznete i na 
www.lupacovka.cz. �

-mot-

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! 
Nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady. Úklid stanovišť zajis-

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

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 6. prosince
Koněvova/V Jezerách 6. prosince
Soběslavská/Hollarovo nám. 6. prosince
Tachovské nám. (u tunelu) 6. 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 13. prosince
Jeseniova 143 13. prosince
Přemyslovská/Orlická 13. prosince
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 13. prosince
Křivá 15 20. prosince
Přemyslovská/Sudoměřská 20. prosince
U Rajské zahrady/Vlkova 20. prosince
V Zahrádkách/Květinková 20. prosince

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Do Rajské zahrady 
až na jaře
Park Rajská zahrada se v pátek 
26. listopadu uzavřel kvůli nepří-
znivému počasí. Otevřeno bude 
opět od 1. dubna 2011. �

SARAP

Kam pro vánoční 
stromky a kapry
Informace o podaných žádos-
tech na stánkový prodej vánoč-
ních stromků a ryb (uvedená mís-
ta a období prodeje jsou pouze 
informativní – stav k 25.11.).

Prodej vánočních stromků 
od 7. do 23. prosince
� nám. Jiřího z Poděbrad (u vý-
chodu z metra do ulice Vino-
hradská) � Vinohradská 114 
(u křižovatky s ulicí Libická) � Vi-
nohradská 138–140 (u křiž. s uli-
cí Chrudimská – proti paláci Flora) 
� Vinohradská 151 (před palá-
cem Flora) � Táboritská 23 (před 
hotelem Olšanka) � Ohrada (ná-
roží ulic Jana Želivského 41 a Ko-
něvova 112; proti hotelu Vítkov)

Stánkový prodej ryb
� Hradecká 22 (u křižovatky 
s ulicí Vinohradská – od 19. 12.) 
� Jeseniova 93 (u křižovat-
ky s ulicí Jana Želivského 
– od 20. 12.) � Kolínská 20 (u kři-
žovatky s ulicí Vinohradská – od 
20. 12.) � Koněvova 164–166 
(u křižovatky s ulicí Za Žižkovskou 
vozovnou – od 20. 12.) � Ko-
něvova 250 (u křižovatky s ulicí 
Osiková – u prodejny Albert – od 
19. 12.) � Libická 12 (u křižovatky 
s ulicí Vinohradská – od 17. 12.) 
� nám. Jiřího z Poděbrad 6 
(u křižovatky s ulicí Slavíkova – od 
21. 12.) � Ohrada (nároží ulic Ja-
na Želivského 41 a Koněvova 112 
– proti hotelu Vítkov od 21. 12.) 
� Perunova 18 (u křižovatky s uli-
cí Vinohradská – od 21. 12.) � Tá-
boritská 23 (před hotelem Olšan-
ka – od 20. 12.) � Vinohradská 
136 (u křižovatky s ulicí Jičínská 
- proti paláci Flora – od 20. 12.) 
� V Jezerách 41 (u křižovatky 
s ulicí Koněvova – od 20. 12.)

Pozor na zábavnou 
pyrotechniku

 

Vzhledem k blížícímu se konci 
roku a oslav s ním spojených se 
již začíná objevovat na pultech 
obchodů zábavná pyrotechnika.

Dělí se do čtyř tříd nebez-
pečnosti, kde I. třída je vol-
ně prodejná, II. třída je pro-
dejná osobám starším 18 let, 
III. a IV. třída je určena pro od-
palovače ohňostrojů, kteří spl-
ňují zákonné podmínky. 

Již nyní je ale v prodeji py-
rotechnika s novým označením 
nebezpečnosti, které odpovídá 
nové evropské směrnici – 1. ka-
tegorie bude prodejná osobám 
starším 15 let, 2. kategorie star-
ším 18 let, 3. kategorie starším 
21 let a 4. kategorie bude pro-
dejná pouze osobám s odbor-
nou způsobilostí. 

Používání zábavné pyrotech-
niky je v Praze upraveno vy-
hláškou hl. m. Prahy č. 42/1999, 
o omezujících opatřeních k za-
bezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku při užívá-
ní pyrotechnických předmětů. 
Z této vyhlášky vyplývá, že zá-
bavná pyrotechnika I. a II. tří-
dy nebezpečnosti se v hl. m. 
Praze nesmí používat jindy než 

31. prosince a 1. ledna. Výjimku 
tvoří pouze místa, uvedená ve 
vyhlášce hl. m. Prahy č. 11/2008. 
Těchto míst je v hl. m. Praze cel-
kem 13 a na území Prahy 3 se ta-
kové místo nenachází.

Základním pravidlem pro 
nákup zábavné pyrotechni-
ky je volba prodejce. Nakupuj-
te ji pouze ve specializovaných 
kamenných obchodech nebo 
u prodejního stánku, umístěné-
ho v některém z nákupních stře-
disek. Nikdy nekupujte zábav-
nou pyrotechniku ve stánku na 
ulici z důvodu negativního pů-
sobení vlhkosti na funkčnost 
a bezpečnost těchto výrobků. 
Mnohdy může způsobit jejich 
selhání a v horším případě i ne-
řízenou destrukci.

Pyrotechnické výrobky musí 
být opatřeny českým návodem 
a dále značkou Českého úřadu 
pro zkoušení zbraní a střeliva 
s uvedenou třídou nebezpečnos-
ti (nově též značkou CE  – Con-
formité Européenne) s uvede-
nou kategorií nebezpečnosti. �

ONDŘEJ PENC,
Policie ČR

Městská část Praha 3 zajistila pro občany v předvánočním čase i po 
Novém roce  nadstandardní přistavení velkoobjemových 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 19. prosince a 9. ledna
Koněvova/V Jezerách 19. prosince a 9. ledna
Soběslavská/Hollarovo nám. 19. prosince a 9. ledna
Tachovské nám. (u tunelu) 19. prosince a 9. ledna
Na Vrcholu/V Domově 18. prosince a 8. ledna
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 18. prosince a 8. ledna
Náměstí Barikád 18. prosince a 8. ledna
Kostnické nám./Blahníkova 18. prosince a 8. ledna
Buková/Pod Lipami 54 19. prosince a 9. ledna
Jeseniova 143 19. prosince a 9. ledna
Přemyslovská/Orlická 19. prosince a 9. ledna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 19. prosince a 9. ledna
Křivá 15 18. prosince a 8. ledna
Přemyslovská/Sudoměřská 18. prosince a 8. ledna
U Rajské zahrady/Vlkova 18. prosince a 8. ledna
V Zahrádkách/Květinková 18. prosince a 8. ledna

Diamantová svatba na radnici
Neuvěřitelných šedesát let společného života přišli v úterý 23. listopa-
du na žižkovskou radnici oslavit Jiří a Kristina Kalužovi. Zlatou svatbu 
– tedy padesátileté manželství oslavili Pavel a Renata Dolejšovi, Karel 
a Anna Kutovi, Ing. Alois a Ing. Helena Minorkovi. Mnoho štěstí, lásky, 
tolerance a hlavně zdraví jim popřál místostarosta Jiří Matušek. �

Vánoční provoz jeslí a školek
Od 23. prosince do 2. ledna bude přerušen provoz jeslí v Roháčově 
ul. č. 40. Otevřeno bude znovu v pondělí 3. ledna. Mateřské školy 
v Praze 3 budou uzavřeny od 27. prosince do 2. ledna. �

Bezpečné cesty do školy na Lupáčovce

Foto: J. Dostál
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Preambule
Obě koaliční strany TOP 09 
a ODS, dále jen „smluvní stra-
ny“, vycházejí při formulování 
komunální politiky ze shodných 
či blízkých ideových principů 
a vlastních volebních progra-
mů. S respektem k podepsané 
koaliční smlouvě vyjadřují tím-
to společnou vůli spravovat MČ 
Praha 3 s maximálním ohledem 
na potřeby a zájmy občanů. Za-
vazují se realizovat programo-
vá východiska se stanovenými 
prioritami pro příští čtyři roky 
a s dlouhodobými strategický-
mi cíli. Smluvní strany vědomy 
si své velké odpovědnosti za dal-
ší rozvoj Prahy 3 a odpovědnosti 
vůči občanům, uzavírají mezi se-
bou tuto koaliční smlouvu, dále 
jen „smlouva“, vycházející z poli-
tiky otevřenosti, informovanosti 
a spolupráce, jejímž cílem je za-
jištění prosperity Prahy 3 a růst 
životní úrovně občanů.

Část I. – Programová východis-
ka a doba platnosti
Smluvní strany se zavazují, že 
budou uplatňovat a plnit pro-
gramová východiska a dodržo-
vat ustanovení této smlouvy. Ta-
to smlouva je uzavřena na dobu 
určitou s účinností ode dne pod-
pisu této smlouvy do prvního 
dne konání voleb do Zastupitel-
stva MČ Praha 3 v roce 2014. Pro 
zajištění potřebné informova-
nosti občanů a kontroly své čin-
nosti budou strany vycházet ze 
standardů Zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy (hlasování, usne-
sení, video aj.), které zakotví do 

svého jednacího řádu. Koalič-
ní strany se dohodly na těchto 
prioritách:
� Zabezpečíme vyrovnané hos-

podaření MČ Praha 3 s důra-
zem na odpovědnost vůči bu-
doucím generacím.

� Budeme pokračovat v privati-
zaci stávajícího bytového fon-
du a přehodnotíme situaci 
u objektů, které byly z privati-
zace vyřazeny.

� Novelizujeme pravidla priva-
tizace.

� Provedeme revizi plánova-
ných investičních akcí a v pří-
padě nepříznivého vyhodno-
cení účelnosti a efektivnosti 
se nebudou realizovat rekon-
strukce domů zařazených do 
privatizace.

� Stanovíme systém pro přidělo-
vání bytů seniorům, handicapo-
vaným a sociálně potřebným.

� Vyhodnotíme systém fungová-
ní akciových společností s pří-
mou i nepřímou majetkovou 
účastí MČ Praha 3.

� Budeme dbát na to, aby při ob-
sazování manažerských pozic 
a kontrolních funkcí v orgánech 
akciových společností s majet-
kovou účastí MČ Praha 3 nedo-
cházelo ke střetu zájmů.

� V rámci revitalizace Náklado-
vého nádraží Žižkov budeme 
prosazovat takové řešení, kte-
ré bude přínosem pro obyva-
tele Prahy 3.

� Zadáme zpracování urbanis-
tické studie revitalizace spod-
ního Žižkova.

� Budeme usilovat o revitalizaci 
území Vítkova, Parukářky, Na 

Krejcárku a vrchu Sv. Kříže 
tak, aby vznikla ucelená úze-
mí pro sportovní a kulturní vy-
užití, odpočinek a volnočasové 
aktivity obyvatel Prahy 3.

� Zasadíme se o vybudování den-
ního stacionáře pro seniory.

� Podpoříme projekty směřují-
cí ke zvýšení kvality životního 
prostředí.

� Budeme nadále prosazovat 
rozšíření parkovacích zón na 
celé území Prahy 3.

� Zasadíme se o zvýšení počtu 
městských strážníků v ulicích 
Prahy 3, zajistíme přítomnost 
strážníků v problémových lo-
kalitách.

� Podpoříme terénní sociální 
práci a služby občanům Pra-
hy 3, kteří se ocitli ve složité 
sociální či zdravotní situaci.

� V případě nedostatku zvýšíme 
kapacitu míst v předškolních 
zařízeních.

� Podpoříme projekty spojené 
s mimoškolskou aktivitou dětí 
a mládeže, zaměřené na aktiv-
ní využívání volného času.

� Přehodnotíme systém rozdě-
lování grantů MČ Praha 3.

� Prosadíme realizaci projektů, 
které zjednoduší komunikaci 
občana s úřadem MČ.

Část II. – Principy spolupráce
1. Smluvní strany staví své vzta-

hy na vzájemném respektu, po-
litické rovnosti a spolupráci.

2. V bodech určených touto smlou-
vou anebo v případech urče-
ných v průběhu volebního ob-
dobí jednou ze smluvních stran 
(trvá-li na tom druhá ze stran, 

bude uzavřen dodatek této 
smlouvy) je povinností obou 
stran jednat konsensuálním 
způsobem k dosažení obou-
stranně přijatelného řešení.

3. Smluvní strany, v co nejkrat-
ší době, zpracují zásady za-
stupování MČ Praha 3 v ak-
ciových společnostech, a to 
včetně systému odměňování.

4. Smluvní strany nadále zabez-
pečí, aby zástupci MČ Praha 3 
v akciových společnostech 
s majetkovou účastí MČ Pra-
ha 3 předložili Zastupitelstvu 
MČ koncepci rozvoje přísluš-
né společnosti a každoročně 
předkládali zprávy o činnosti 
této společnosti.

5. V dostatečném předstihu před 
jednáním Zastupitelstva MČ 
se uskuteční společné jednání 
představitelů TOP 09 a ODS 
ve složení předsedové politic-
kého klubu TOP 09 a ODS ne-
bo jejich zástupci k projedná-
ní otázek společného zájmu 
a hodnocení naplňování této 
koaliční dohody. Jednání svo-
lává starostka MČ Prahy 3, kte-
rá se jednání také účastní. Jed-
nání se dále účastní člen rady 
za ODS, kterého stanoví před-
seda klubu zastupitelů ODS.

6. V případě, že nebude nalezen 
konsensus, svolá kterýkoliv 
z předsedů politického klubu 
zastupitelů dohadovací jed-
nání, jehož se účastní paritně 
až 5 členů klubu a předsedo-
vé nebo zástupci předsedů po-
litických stran TOP 09 a ODS 
v Praze 3. Termín a místo do-
hadovacího jednání je stano-

ven dohodou obou stran (před-
sedů klubu) nebo nejpozději 
do 7 dnů od učiněné výzvy.

Část III. – Složení Rady MČ, 
výborů a dalších orgánů
1. Rada MČ bude mít 9 členů, z to-

ho 5 uvolněných. Poměr radních 
odpovídá volebnímu výsledku
5 ku 4 ve prospěch TOP 09.

 TOP 09: starostka, 2 zástupci 
starostky, 2 radní.

 ODS: 2 zástupci starostky, 
2 radní.

Část IV. – Procedurální část
1. Smluvní strany prohlašují, že 

neexistuje neveřejná část této 
smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto 
smlouvu v plném rozsahu.

3. Smluvní strany se dohodly po-
stupovat v součinnosti zejmé-
na v těchto otázkách:

 �  koncipování organizačních 
struktur úřadu MČ Praha 3 
a v příspěvkových organi-
zacích MČ Praha 3

 �  obsazení funkcí ředitelů 
a funkcí v orgánech akcio-
vých společností s majetko-
vou účastí MČ Praha 3

 �  při řešení parametrů roz-
počtu

 �  schvalování územně pláno-
vacích materiálů

 �  koncepce bytové politiky
 �  rozvoj dopravní infrastruk-

tury

V Praze dne 9. 11. 2010

Text představuje hlavní body uza-
vřené koaliční dohody.

Koaliční smlouva o spolupráci v rámci Zastupitelstva 
MČ Praha 3 ve volebním období 2010–2014

Rada rozdělila kompetence starostce a místostarostům

VLADISLAVA HUJOVÁ
starostka
� zastupování a prezentace měst-

ské části Praha 3 ve vztahu 
k veřejnosti

� koordinace činností směřují-
cích k naplnění programových 
cílů Rady městské části

� krizové řízení a bezpečnostní 
problematika

� kontrolní oblast
� zahraniční vztahy

JOSEF HELLER
zástupce starosty
� finance (včetně pohledávek)
� investice
� majetek
� řešení státních podniku 

v likvidaci

TOMÁŠ KALOUSEK
zástupce starosty 
� majetek
� bytová politika
� hospodaření s byty 

a nebytovými prostory
� privatizace domů
� územní rozvoj a ochrana 

památek

JIŘÍ MATUŠEK
zástupce starosty 
� sociální záležitosti a zdravot-

nictví
� školství a volný čas dětí 

a mládeže
� sportovní činnost
� řešení drogové problematiky
� národnostní menšiny, spolko-

vá činnost a neziskové organi-
zace

PAVEL SLADKOVSKÝ
zástupce starosty 
� doprava a parkování
� životní prostředí
� veřejné vztahy, Radniční novi-

ny a informatika
� kultura a oblast turistického 

ruchu
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Ing. Josef Heller, MBA
ředitel hospicu

TO
P 

09

Michal Kucián
živnostník

Č
SS

D

Ing. Jan Srb
marketingový specialista

TO
P 

09

MUDr. Robert Hoffmann
lékař

O
D

S

Markéta Vranová
podnikatelka

O
D

S

Mgr. Ondřej Rut
manažer strukturálních fondů

Sd
ru
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ní
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SL
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K

Ing. Vladislava Hujová
ekonom

TO
P 

09

Ing. Bohuslav Nigrin
projektant

Č
SS

D

Mgr. Jaroslava Suková
fyzioterapeut

TO
P 

09

Pavel Hurda
podnikatel

O
D

S

MUDr. Marek Zeman
ředitel FN Královské Vinohrady

O
D

S

MUDr. Vladimír Říha
ved. odboru evropských fondů

Sd
ru
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ní
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D

U
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SL
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K

Tomáš Kalousek
kameraman

TO
P 

09

Miroslava Oubrechtová
projektová manažerka

Č
SS

D

Ing. Světlana Škapová
státní zaměstnanec

TO
P 

09

MUDr. Jiří Jungwirth
chirurg

O
D

S

Mgr. Helena Benýšková
poradce pro granty a kulturu

Sd
ru

že
ní

 K
D

U
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Z,
 N
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Bc. Matěj Stropnický
novinář, zastupitel MČ

Sd
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D

U
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, S
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Mgr. Ladislav Kolář
konzultant

TO
P 

09

Ing. Mgr. Irena Ropková
právnička

Č
SS

D

Ing. Jan Vokál
finanční ředitel

TO
P 

09
Mgr. Jiří Matušek
zástupce starosty MČ Praha 3

O
D

S

Mgr. Jan Freidinger
odborný konzultant

Sd
ru

že
ní

 K
D

U
-Č

SL
, S

Z,
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K

MgA. Jitka K. Trčková
sochařka a etnografka

Sd
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ní
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D

U
-Č
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Z,
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Mgr. Simeon Popov
právník

TO
P 

09

Ing. Mgr. Miroslav Poche
ekonom, politolog

Č
SS

D

Roman Žipaj
asistent operačního řízení

TO
P 

09

Bc. Ondřej Pecha
výtvarník

O
D

S

Mgr. Martina Chmelová
sociální pracovnice

Sd
ru

že
ní

 K
D

U
-Č

SL
, S

Z,
 N

K

Ing. Bc. Jan Holub
ekonom

Č
SS

D

Ing. Rostislav Rubík, CSc.
konzultant

TO
P 

09

Mgr. Alena Hronová
odborná asistentka

K
SČ

M

MUDr. Barbora Hanychová
lékař

O
D

S

Ing. Pavel Sladkovský
technik

O
D

S

Bc. Bohuslava Kočvarová
právnička

Sd
ru

že
ní

 K
D

U
-Č

SL
, S

Z,
 N

K

Milan Horváth
řidič autobusu

Č
SS

D
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V pátek zahráli The Syndicate.

Za chladných lis-
topadových veče-
rů v Akropoli spo-
lehlivě zahřejí nej-
lepší jazzové kapely 
z Čech a zbytku svě-
ta. Osmý ročník fes-
tivalu Žižkov meets 
jazz se za podpory 
městské části Praha 3 
konal poslední pátek 
a sobotu v listopadu. 
V pátek pódium patřilo kapele
�e Syndicate, kterou založil 
klavírista a skladatel Josef Za-
winul z Vídně. Legendární Joe 
hrál mimo jiné s Milesem Da-
visem, spolu s Waynem Shor-
terem založil skupinu Weather 
Report, kde hrával s pražským 
rodákem Miroslavem Vitou-
šem. �e Syndicate byla Zawi-
nulovou poslední kapelou, kte-
rá ve své činnosti pokračuje 
podle jeho přání i po jeho smr-
ti v roce 2007. Prvotřídní kom-
pozice Joea Zawinula doplňu-
jí  i skladby jednotlivých členů 
kapely. �e Syndicate vytvoři-
li hudební styl, pro který jsou 
charakteristické unikátní rytmy, 
groovy a improvizace. I proto 
jejich jazz připodobňují hudeb-
ní znalci k world music. Sed-
mička excelentních muzikantů 

nadchla velký sál Akropole, sóla 
dvou perkusionistů a bubeníka 
vytáhla z baru i nejzarytější pi-
jáky a kuřáky.  

První vystupující sobotního 
večera byl  Jakub Doležal Quar-
tet. Jejich repertoár tvořily jaz-
zové verze hitů Pink Floyd a Joy 
Division. Druhá Doležalova for-
mace Los Quemados specializu-
jící se na soudobý crossover, vyu-
žívající prvky osvědčeného r´n´b, 
funku, latiny a africké hudby 
a hrající téměř výhradně vlastní 
skladby, vystoupila na Malé scé-
ně vzápětí. Finále patřilo kapele 
Points absolventů Vyšší odborné 
školy při Konzervatoři Jaroslava 
Ježka.  Charakteristický zvuk té-
to formace je určen jejím nástro-
jovým obsazením – trubkou, sa-
xofonem, kontrabasem a bicími.  
Za zmínku stojí, že na kontrabas 

hrál nepřehlédnutelný Jaromír 
Honzák, který se na žižkovské 
jazzové svátky pravidelně, i když 
v různých bandech, vrací. � 

-pú-

Žižkov a jazz poosmé

The Syndicate – Alioune Wade a Jorge Bezerra.

Sobotní program zahájil Jakub Doležal se svým quartetem.

Festival v sobotu uzavřelo vystoupení formace Points.Na malé scéne pokračovali Los Quemados.

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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INZERCE

Taneční den v Ulitě
V sobotu 11. prosince bude Ulita plná tance. Nabídne workshopy z různých tanečních stylů a technik – 
od současného tance, přes flamengo, dancehall až k hiphopu a taneční akrobacii. Večer bude uvedeno 
taneční představení FACE UP! Jde o jedinečný projekt choreografek Kataríny Rampáčkové a Adély Barto-
šové zabývajících se především streetovým tancem. �

Den otevřených dveří pro malé tenisty
Tenisová škola Tallent pořádá ve čtvrtek 9. prosince v 18.00 hodin na 
ZŠ Perunova Den otevřených dveří. Více na www.tallent.cz �

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE 3

ZŠ a MŠ Chelčického
V úterý 7. prosince pořádá ZŠ 
a MŠ Chelčického 43 Den ote-
vřených dveří. Od 9 do 12 ho-
din je možné navštívit vyučo-
vání, prohlídka školy je možná 
i od 16 do 18, v 17 hodin je be-
seda s vedením školy. Předško-
láci, kteří přinesou obrázek na 
téma škola, dostanou dárek. Ví-
ce na www.zschelcickeho.cz. 

ZŠ Lupáčova
Základní škola Lupáčova pořádá 
7. prosince Den otevřených dveří 
pro rodiče dětí všech věkových 
kategorií. Podrobnosti včetně 
registrace na www.lupacovka.cz.

Rekordmani z mateřské školky
Děti ze školky Sudoměřská vyrobily znak městské části Praha 3 a při-
spěly tak svým výtvorem do největší Galerie znaků měst a obcí ČR 
vyrobených z odpadových materiálů. Práce dětí zaujala organizátory 
natolik, že bylo jejich dílo vybráno z 85 pražských znaků, aby repre-
zentovalo MČ Praha 3 na prezentaci, která se uskuteční 16. prosince 
na Staroměstském náměstí. Tyto znaky budou až do 9. ledna k vidě-
ní v sídle Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmanově ulici. Děti pracova-
ly s velkým nadšením a díky tomuto projektu nyní bezpečně vědí kam 
patří papír, sklo i plast. �

Benefiční koncert v Atriu
Při příležitosti 10. výročí své existence pořádá vokální skupina Ges-
tem benefiční koncert na podporu činnosti Centra dětí a mládeže 
Teen Challenge. Koncert se uskuteční v úterý 14. prosince od 19.30 
hodin v Atriu na Žižkově. 

Teen Challenge se věnuje ohroženým dětem v Praze 3 již od roku 
2001. Centrum poskytuje služby dětem a mládeži ve věku od 3 do 
16 let. K největším úspěchům patří dlouhodobá a pravidelná návštěv-
nost. Děti, které začaly centrum navštěvovat v předškolním věku, se 
stávají nyní pomocníky při práci s mladšími dětmi. 

V příštím roce bude centrum přesunuto z Chlumovy ulice do no-
vých prostor na Havlíčkově náměstí, které Teen Challenge poskytla 
do pronájmu městská část Praha 3. Ze sbírek, darů a grantů se po-
dařilo na rozsáhlou rekonstrukci domu získat již 5 109 000 Kč. Děti 
zde budou mít k dispozici výukovou kuchyň, počítačovou učebnu 
i výtvarnou dílnu. Všechny tři věkové skupiny (předškoláci, školáci 
do 10 let a teenageři) budou mít také svou vlastní místnost přizpůso-
benou jejich specifickým potřebám. �

Přijímačky do 6. tříd ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
Škola ve školním roce 2011/2012 otevírá 6. třídy zaměřené na matematiku a informatiku, přírodovědné 
předměty, tělesnou výchovu – florbal a výtvarnou výchovu. Zaměření je realizováno formou volitelných 
předmětů (3-4 hodiny týdně). Přihlášky na www.lobkovicovo.cz nebo v kanceláři. Přihlášky je třeba ode-
vzdat do 15. května. Další informace také na tel.: 267 310 706 nebo na e-mailu skola@lobkovicovo.cz. 
Prohlídka školy je možná kdykoliv po dohodě na tel.: 267 310 706 (Mgr. Černohorská). �
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www.ucetnictvikomplet.cz
tel.: 603 451 870 pí. Malchrová

kurzy A, N, F, I, Š, R za 3000 Kč
www.jazykovaskola.cz

tel. 774 17 18 56

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Na Hlídce 22, Praha 3 

Nový tým se na Vás těší 
ve zrekonstruovaných prostorech
tel. 222 742 407 * www.trivet.cz

OPĚT V PROVOZU

Charitativní vánoční výstava na ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
Chcete zakoupit adventní věnce, 
svícny, vánoční ozdoby, přáníč-
ka a mnoho dalších výrobků s vá-
noční tématikou a zároveň přispět 
na charitu? Pak jste vítáni 7. pro-
since v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
kde žáci a pracovníci školy ve spo-
lupráci s rodiči a Centrem volné-
ho času Duhové klubíčko pořádají 
již popáté vánoční výstavu. Výtě-
žek z akce pak putuje na adopci 
pandy červené a levharta obláčko-
vého do pražské ZOO, na pomoc 
dětské hematologii a onkologii ve 
FN Motol a na adopci na dálku pro 
chlapce ze Zambie. �
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Původní profesí di-
etní sestra, už řadu 
let šéfuje školním 
jídelnám, posled-
ních pět let právě 
na Chmelnici. Spolu 
s týmem zkušených 
a nadšených kucha-
řek se přihlásila do 
soutěže o nejlep-
ší školní oběd a na-
konec v konkuren-
ci 45 jídelen z celé 
republiky obsadily 
druhé místo! Jejich 
zapečený losos za-
ujal nejen děti, ale 
i známé televizní ku-
chaře Filipa Sajlera 
a Ondřeje Slaninu.

Kdo Vás přesvědčil k účasti 
v soutěži?
Máme tu sehraný tým a hodně 
nás motivovala paní Strossero-
vá ze školského odboru radnice. 
Recept, se kterým jsme soutěžily, 
jsem si přivezla z Anglie – samo-
zřejmě je upravený. 

Jaké byly podmínky soutěže?
Jídlo přihlášené do soutěže musí 
být na běžném školním jídelníč-
ku. Druhé pravidlo bylo, že vý-
chozí surovinou musí být ryba či 
luštěniny. Vtip je v tom, že dětem 
ryby zas tak úplně nevoní. Tak-
že si musíte dát hodně pozor na 
to, jak je upravíte. Nejdříve jsme 
zapekly syrového lososa a jak by-
lo maso uzavřené mezi těstovina-
mi, tak byla na řezu cítit oprav-

du silná rybí vůně – a to se dětem 
moc nelíbilo. Takže při druhém 
pokusu jsme rybu nejdříve upek-
ly s bylinkami na oleji. A to se už 
ujalo, asi i proto, že děti mají za-
pečené pokrmy rády. 

Losos ale není zrovna nejlevnější 
a vy musíte vařit za necelých tři-
cet korun…
Ano, recept obsahuje poměrně 
drahé suroviny, kromě lososa i lis-
tový salát a olivový olej. 

Pro školní jídelnu nakupuje-
me v akcích a můžeme si nakou-
pit dopředu, protože máme dob-
ré vybavení. Ryby jsou někdy 
levnější, někdy dražší. Což nám 
tady tak nevadí, protože máme 
limit na měsíc a ten unese pro-
měnlivé ceny potravin. Ale pro 
soutěž jsme se musely vejít do li-
mitu. Takže jsme počítaly, vařily 
a vážily. Náš recept na soutěži za-
ujal i „kluky v akci“ a asi dalších 
deset lidí si přišlo pro recept.

V soutěži a pak následně i na 
stránkách novin proběhla výmě-
na názorů na zařazování ryby 
pangasius do zdravého stravová-
ní, jaký je vás názor?
Ze svého dlouholetého působení 
ve školním stravování vím, že na 
potravinách se šetřit nemá. Nic-
méně pangasia, kterého „kluci 
v akci“ nesnáší, na jídelníček za-
řazujeme. Vybíráme si samozřej-
mě dražší kousky, které jsou kva-
litně zamražené.I po několika 
zkoumáních se na pangasiovi nic 
špatného nenašlo a děti ho doce-
la dobře snáší. Pro mnohé z nich 
je to první ryba, kterou s chutí 
snědly. Ale my se hlavně snažíme 
vařit další ryby jako je zmíněný 
losos, treska nebo tuňák. 

Moc mě mrzí, že musíme po-
užívat ryby bez kostí, protože 
bych ráda zkusila pstruha, ale to 
bychom tu asi museli mít poho-
tovost.

Vaše funkce vedoucí školní jídel-
ny je také dost o šikovném naku-
pování…
Každá vedoucí už může nakoupit 
libovolné suroviny. Je třeba sle-
dovat nabídky, porovnávat ceny, 
domlouvat se s dodavateli, a ta-
ké i smlouvat o ceny. Dnes už by 
se kuchyně, kde by nevařili dobře 
a nápaditě, neuživila. Je to práce 
kterou musíte dělat s láskou, pe-
nězi to většinou moc dobře ohod-
nocené není.

Ve školní kuchyni jste dlouho, 
takže můžete hodnotit – jaké 
jsou dnešní děti?
Pozoruji, že se vytrácí kultura 
stolování. Zkrátka ty chvíle, kdy 
si všichni beze spěchu sednou ke 
stolu a v klidu a pohodě jí. V Itá-
lii mají oběd v rámci vyučování, 
takže pan učitel sedí s dětmi ho-
dinu v jídelně a společně se stra-
vují a nikdo nikam nespěchá.

Snažíme se děti ke stolování 
vychovávat. Od první třídy si mo-
hou vybrat jídlo, jídelníček píšu 
vždy tak, aby věděli, co to je. Teď 
jsme nainstalovali do jídelny i vit-
rínu, ve které jsou vystavené vzo-
rové porce. Snažíme se je přivést 
ke konzumaci zeleniny, máme tu 
salátový bar, kde si mohou samy 
do misek nabrat, co jim chutná. 
Stejně jako moučníky, ty si také 
berou kleštičkami samy. 

Ale pořád vidím, jak nemají čas 
si sednout a v klidu se najíst. Utí-
kají s talířem, po cestě dojídají 
a často nechají třeba maso ne-
tknuté. Ne že by jim nechut-
nalo, ale prostě nestíhají.

A co tedy mají děti rády?
Na dětech poznáte, jak se kde 
vaří. Když říkají špenátu to 
zelené a rovnou ho nechtějí… 
Ty menší děti nijak zvlášť nesto-
jí o kuře, řízky – to mají doma.

Ocení pracnější jídla, jako je 
třeba svíčková nebo rajská. Všem 

chutnají různá zapečená jídla – 
lasagne, brambory. A teď, co má-
me nové konvektomaty, si oblíbi-
ly masa pečená přes noc. Pečínka 
je šťavnatá, křehká a oni skoro ne-
musí používat nůž, jak se rozpa-
dá. Jídelna je vizitka školy, když 
přijde dítě ze školy, každá ma-
minka se zeptá: Co bylo ve škole 
a cos měl k obědu?

Máme úplně nově vybave-
nou kuchyň a tyhle mašinky jsou 
k nezaplacení. Taky jsme si je 
moc přály, jeden konvektomat už 
jsme měly. První nám koupil pan 
ředitel, paní kuchařka byla na ně-
kolika školeních a začaly jsme tu 
dělat pečení přes noc. To zaručí, 
že maso je úplně křehké a přitom 
šťavnaté. Na druhé straně nám za-
se přibylo nádobí, a to se všechno 
myje ručně. 

Kuchařina je dřina. Byla a bu-
de. A to s technologiemi nemá 
zas tak nic moc společného.

Jaký máte názor na vaření z po-
lotovarů, sypkých směsí?
Nemůžu je úplně všechny odsou-
dit. Ale samozřejmě, že brambo-
rovou kaši děláme z brambor 
a základem každé po-

lévky je poctivý vývar. Ale kupu-
jeme například ryby obalené ve 
speciálním těstíčku, které se pak 
pečou v konvektomatu a nemusí 
se smažit.

Naše polévky musí vydržet dvě 
až tři hodiny teplé, než se najedí 
všechny děti, a to by ta éčka, co se 
do směsí přidávají, začala být ne-
bezpečně cítit.

Kolik vaříte obědů?
Každý den celkem 350 obědů 
a nabízíme na výběr ze dvou jí-
del, od září nabízíme i obědy pro 
veřejnost. Zbudovali jsme výdej-
nu, která je podle předpisů pří-
stupná z ulice, jídla vydáváme do 
přinesených nádob. �

Michaela Púčiková

Poslední středu před Vánocemi 
– tedy 22. prosince od 16 hodin 
proběhne na farmářském tr-
žišti na náměstí Jiřího z Podě-
brad prezentace gastronomic-
kého umění kuchařek ze ZŠ 
Chmelnice. Přijďte vyzkoušet, 
jak může chutnat školní oběd.

Jídelna je vizitka školy,
říká Zuzana Tíkalová, vedoucí školní kuchyně na ZŠ Chmelnice. 

Zuzana Tíkalová v nové školní kuchyni. Část soutěžního týmu školní kuchyně ZŠ Chmelnice.

Zapečený losos, který chutná nejen dětem.
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Vážení čtenáři,

stejně jako v jiných letech se Vám v tomto čase dostává 
do ruky příloha Radničních novin, která je věnována 
základním školám v Praze 3. Představujeme Vám jed-
notlivé školy, školní programy i nabídku mimoškolních 
aktivit, se kterými oslovují rodiče a děti. Školství v naší 
městské části procházelo v minulých letech dynamickým 
rozvojem a bylo jednou z priorit městské části. Proto 
v mnoha parametrech naše základky patří ke špičce v re-
publice a mohou konkurovat také školám ve vyspělých 
evropských zemích. Díky našim investicím do moder-
ních informačních technologií patří naše školy k nejlépe 
vybaveným v tomto směru v celé republice, řada z nich 
prošla v minulých měsících a letech rozsáhlou celkovou 
modernizací. Snažíme se školákům i pedagogům po-
skytovat pro jejich činnost nejlepší servis, jakého jsme 
v rámci našich možností schopni. O jednom z aktuál-
ních hmatatelných výsledků naší práce se můžete dočíst 
i v tomto vydání – kuchařky ze školní jídelny na ZŠ 
Chmelnice vybojovaly druhé místo v celorepublikové 
soutěži o nejlepší školní oběd. O tom, že naše školy udá-
vají směr, svědčí i další událost, která nás čeká. V pátek 
10. prosince slavnostně podepíše Základní škola Lupá-
čova mezinárodní Chartu proti kyberšikaně, kterou její 
žáci společně se zahraničními partnery sami pomohli 
přivést na svět. A další novinkou, kterou připravujeme 
pro naše školy, je spolupráce s Akademií věd ČR a Uni-
versitou Karlovou na programech pro nadané žáky. Vě-
řím proto, že s nabídkou našich škol budete 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 19. a 20. led-
na 2011 od 14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný 
zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit. U zápi-
su je povinen předložit svůj občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. Bližší informace můžete získat na odbo-
ru školství na tel. 222 116 209 nebo na e-mailové adrese 
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, ŠVP 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, Obecná škola, 
Základní škola
kapacita školy: 510
aktuální počet tříd a žáků: 13/199

Škola rodinného typu, menší počet žáků ve třídě umož-
ňuje 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. Specializova-
né třídy pro děti s poruchami učení. Výuka plavání, školy 
v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, ozdravné pobyty. Pe-
dagogicko-psychologické poradenské pracoviště. 
Vybavení: počítačová pracovna, interaktivní tabule, 2 tě-
locvičny, chemicko-fyzikální pracovna, jazykové pracov-
ny, 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: vlastní
aktuální počet tříd a žáků: 12/176

Přípravný ročník pro předškolní děti, jehož cílem je je-
jich úspěšné začlenění do vzdělávacího procesu. Vzdělá-
vání v multikulturním prostředí při důsledném uplatňo-
vání diferencovaného přístupu ke vzdělávacím potřebám 
žáků. Děti se specifickými výukovými potřebami jsou 
v péči speciálních pedagogů školy, výuka probíhá v ma-
lých třídních kolektivech, přímo do výuky je zařazena 
práce s počítačovými programy. Již šestým rokem je ote-
vřen kurz na doplnění základního vzdělání. Speciální 
pedagogové, psycholog, profesní poradce, 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: Základní škola, ŠVP ZŠ Jeseniova
kapacita školy: 652
aktuální počet tříd a žáků: 23/ 478

Výuka cizích jazyků od 3. roč. (zájmově od 1. roč.), infor-
matika od 5. roč. Od 7. roč. volitelné předměty např. zákla-
dy administrativy, programování, Nj. Důraz je kladen na 
práci s informacemi a na jejich zpracování. Celoroční pro-
jekt Nové cesty Dráčka Recykláčka, Vítání jara, ročníkové 
práce. Žáci s poruchami učení jsou s individuálními vzdě-
lávacími plány integrováni do běžných tříd. Na II. stupni 
vždy jedna třída v ročníku se zaměřením na atletiku.
Vybavení: 2 počítačové učebny, interaktivní tabule, atle-
tický ovál, sektory pro dálku a výšku, hřiště na volejbal, 
beach-volejbal, tenis, 2 tělocvičny, posilovna atd. 
Zájmová a mimoškolní činnost: Vánoční jarmark, Škol-
ní pouť, Sportovec roku, školní časopis. Kroužky – at-
letika, aerobic, sportovní gymnastika, Aj, počítače, pě-
vecký sbor, flétna, výtvarný, keramický. 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 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: 12/190

Aj od 1. roč. zájmově, od 3. roč. povinně, od 7. roč. Nj a in-
formatika. Na II. stupni jsou otevírány i specializované 
třídy pro žáky s poruchami učení. ZŠ spolupracuje s Pe-
dagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9.
Vybavení: počítačové pracovny, interaktivní tabule, no-
vá školní jídelna a kuchyně. Nově zrekonstruovaný škol-
ní dvůr a zahrada jsou příjemným relaxačním místem. 
V těsné blízkosti ZŠ je Sportovní a rekreační areál Pra-
žačka 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 zajišťu-
je DDM Ulita ve škole.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel. 

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). Výměnné a poznávací zájez-
dy, cyklistické a lyžařské kurzy. Opakovaně získán Pohár 
starosty Hartiga pro nejvšestrannější školu Prahy 3. Škola 
je za ČR garantem využívání výukových objektů. Projek-
ty proti kyberšikaně, Bezpečné cesty do školy. 
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.

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:  Základní škola, Škola pro život,

ŠVP pro základní vzdělávání
kapacita školy: 1100 (na obou pracovištích)
aktuální počet tříd a žáků: 20/382

Výuka probíhá na dvou pracovištích – nám. Jiřího z Lob-
kovic 22 a Perunova 6 (MŠ a I. stupeň ZŠ). Zaměření na 
matematiku, přírodovědné předměty, informatiku, florbal 
a Vv. Od 1. roč. Aj volitelně (od 3. roč. povinně), od 6. roč. 
volitelně Nj. Úzké propojení ZŠ a MŠ umožňuje bezpro-
blémové zapojení dětí do práce ZŠ. Nižší počty žáků ve 
třídě dovolují pracovat i s dětmi s výukovými problémy, 
je možné integrovat cizince nebo handicapované žáky. 
Vybavení: počítačové učebny, interaktivní tabule, kera-
mická dílna, jazyková učebna a infocentrum, sportovní 
areál, víceúčelové hřiště.
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky – např. informa-
tika, hrátky s češtinou, cizí jazyky, výtvarná činnost včetně 
keramiky, sportovní klub, lidový taneční soubor Vrbina. 
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

www.prahawww.praha�.cz .cz základní školyzákladní školy   radniradničníní  novinynoviny  �� | | ���	���	 9

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: 10/241

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: 16/331
 
Jsme Ekoškola – škola s prohloubenou ekologickou vý-
chovou a ekologickými aktivitami. Výuka Aj od 1. roč. 2 
hod./týd., od 3. roč. 3 hod./týd. Od 6. roč. volitelně Nj. Po-
zornost je věnována výuce informatiky, žáci mají možnost 
navštěvovat počítačový klub. Výuka je zpestřena projekto-
vým vyučováním. Žáci 1. 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: 16/329

Od 1. roč. výběr mezi Aj (propojena s dalšími před-
měty) a tvořivou dramatikou (2 hod./týd.). Od 2. roč. 
v hodinách Aj působí rodilý mluvčí, od 4. roč. rozšíře-
ná výuka cizích jazyků (Aj) a od 6. roč. druhý cizí ja-
zyk (Nj, Fj, Rj, Šj), nebo rozšířená výuka matematiky 
a informatiky při zachování kmenových tříd, od 6. roč. 
cca 12 volitelných předmětů. Škola organizuje lyžařské, 
plavecké, ozdravné a vzdělávací kurzy. Přijímací říze-
ní do 4. roč. a doplňovací do 6. roč. proběhne začát-
kem června.
Vybavení: pracovny chemie-biologie, fyziky-matematiky, 
informatiky, společenskovědních předmětů, 2x jazyková 
učebna, multimediální učebna, interaktivní tabule.
Zájmová a mimoškolní činnost: při škole působí Cen-
trum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, na 
výuku navazuje široká nabídka kroužků.
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hod. (v podkroví školy)
Školní jídelna: výběr ze 2–3 jídel. 
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. st 18.00 Piko
20.30 Snídaně u Tiffanyho

  2. čt 17.30 Imaginární lásky
19.30 Route 66 – premiéra 

FILMASIA – festival asijské 
kinematografie
  3. pá 18.00 Návrat Chen Zhena 

20.30 13 zabijáků 
  4. so 17.00 City of Crane

19.30 Viděl jsem ďábla
22.00 Studená ryba

  5. ne 18.00 Ponjo z útesu 
nad mořem
20.30 Tvář 

  6. po 18.00 Na mamuta!
 20.30  Prázdniny v Římě 
  7. út 18.00 Snídaně u Tiffanyho

20.30 Decadence Now!: 
The Single Shots – Svatá 
hora

  8. st 18.00 Na mamuta
20.30 Filmjukebox: 
Ježíš je normální 
www.filmjukebox.cz

  9. čt 19.45 NT Live: Hamlet 
10. pá 18.00  Nesvatbov

20.30 Decadence Now!: 
The Single Shots – Rychlé 
pohyby očí
22.30 Muži, kteří nenávidí 
ženy

11. so 18.15  MET LIVE IN HD 
– Don Carlo | Giuseppe 
Verdi 

12. ne 18.00  Snídaně u Tiffanyho
20.30 Imaginární lásky

13. po 18.00 Na východ od ráje 
(FK)
20.30 Kvílení (FK)

14. út 18.00 Nenápadný půvab 
buržoazie (FK)
20.30 Američan

15. st 18.00  U konce s dechem 
(FK)
20.30  The Social Network

16. čt 18.00 Habermannův mlýn
20.30 Občanský průkaz

17. pá 18.00 Přežít svůj život
20.30 Ponurá neděle, 
Automatic for the People
– premiéra dvou absolvent-
ských filmů FAMU
22.30 Machete

18. so 18.00 Seriózní muž
20.30 Domů na Vánoce
22.30 Piko

19. ne 18.00  Na cestě
20.30  Poznáš muže 
svých snů

20. po 18.00 Single Man
20.30 Kvílení (FK)

21. út 18.00 Hlava-Ruce-Srdce
20.30  Imaginární lásky 

22. st 18.00 Iluzionista
20.30  Aero naslepo

23. čt 18.00  Panika v městečku 
(FK)
20.30  Čtyři lvi

24. pá 20.30  Vánoce v Aeru: 
Život Briana

25. so 18.00 Kuky se vrací
20.30 The Social Network
22.30 Nesvatbov

26. ne 18.00 Prázdniny v Římě
20.30 Snídaně u Tiffanyho

27. po 18.00 Přežít svůj život
20.30 Občanský průkaz 

28. út 18.00 Šaráda
20.30 Marketa Lazarová 
(FK)

29. st 18.00 Imaginární lásky
20.30 Prázdniny v Římě

30. čt 18.00 Snídaně u Tiffanyho
20.30 Poznáš muže svých 
snů

31. pá zavřeno

FILMY PRO SENIORY
  7. út 10.00 Snídaně u Tiffaniho
14. út 10.00 Prázdniny v Římě
21. út 10.00 Šaráda
28. út 10.00 Nesvatbov

BABY BIO
  1. st 10.00 Snídaně u Tiffanyho
  8. st 10.00 Mimina
15. st 10.00 Prázdniny v Římě
29. st 10.00  Šaráda

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  5. ne 15.00 Čertovský hudební 

sbor
12. ne 15.00 Sněhové vločky
19. ne 15.00 Vánoce v kině

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

* program v produkci Junior Klubu

Výstava ve foyer
1. 12. – 2. 1. 2011 fotokomiks 

INDIANA DICK & Anežka 
Česká

  1. st 19.30 Toxique
  3. pá 19.00 The Boom – Beatles 

revival band & Symphonic 
orchestra

  4. so 19.30 FutureLine: 
Ising + Photolab *

  5. ne 19.30 Hudba Praha *
  7. út 19.00 Luboš Pospíšil 

– 60 let *
  8. st 19.00 Swans (USA) 

+ special guest
  9. čt 19.30 Krucipüsk
10. pá 19.30 Other Music: 

Attwenger (AT)
11. so 19.30 Music Puzzle: 

Jan2 & Charlie one, Kid 
reverse & Duch, Bad Mojo, 
Grove, Bassline brothers, 
Dirty disco rockers‘s

12. ne 19.30 dVA: Divadlo 
Akropolis – Smrt 
v růžovém *

13. po 19.30 FutureLine: Fast 
Farragos + The Limes*

14. út 19.30 dVA: Divadlo na 
baterky – Divadlo bez 
zvířat – česká premiéra *

15. st 19.00 EuroConnections: 
Ninja Tune XX – Dj Food 
(UK) + Grasscut (UK)

18. so 19.30 FutureFirstLine: 
12° Bagpipers *

19. ne 19.30 Cctv all stars + Los 
Chillakillaz

20. po 20.00 Tros sketos
24. pá 13.30 Divadlo pro malý 

– O zapomětlivém 
psaníčkovém andělíčkovi

26. ne 19.30 Fotbalový turnaj 
o pohár Paláce Akropolis

27. po  9.00 Floorbalový turnaj 
o pohár Paláce Akropolis
19.30 Lou Fanánek Hagen 
a Synové výčepu + MZH

29. st 19.30 Velvet Underground 
revival band

31. pá 19.30 Silvestr 2010 
– Volání Divočiny: Fast 
food orchestra, House 
of samba, Mike trafic, 
Jorgos, Robot, Friky

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

  1. st 19.00 Adventní koncert 
souboru Linha Singers 

  2. čt 19.30 Shahab Tolouie 
Quartet

  4. so 15.00 I. Ženatý – housle, 
S. Bogunia – klavír 
(C. Schumann, F. Liszt, 
L. van Beethoven, 
S. Barber, G. Unesco)

  6. po 19.30 Musica Bohemica
  8. st 19.30 Transitus Irregularis: 

(barokní a jazzové skladby)
  9. čt 19.30  Gaudium Cantorum 

– adventní koncert 
(G. F. Händel, A. Vivaldi, 
J. S. Bach, W. A. Mozart, 
J. J. Ryba, A. Michna aj.)

12. ne 15.00 Chairé Příbram 
– adventní koncert

15. st 19.30 Pražské dechové 
trio a L. Vernerová 
– soprán (F. X. Dušek, 
A. Salieri, W. A. Mozart, 
L. van Beethoven aj., 
výběr českých a světových 
koled)

16. čt a 17. pá 17.00 a 19.30 
Štědrej večer nastal. 
České vánoce s Malou 
českou muzikou 
J. Pospíšila. Zvonečky 
a zvonky s sebou.

18. so 17.00 a 19.30 Česká mše 
vánoční J. J. Ryby

19. ne 17.00 a 19.30 Vánoce 
s Karmínou

20. po 19.30 I. Budweiserová 
& Fade in (spirituály, 
gospely a vánoční písně)

22. st 18.00 soubor historických 
nástrojů Rožmberská ka-
pela (hudba středověkých 
vánoc a koledy)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
25. 11. – 23. 12. Jen tak 

si zatančit J. Hanuš 
– obrazy, kombinovaná 
technika

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  2. čt 20.00 Václav Koubek 
s Jardou Jeřábkem

  4. so 20.00 Nevidim
  9. čt 20.00 Moody Daddy
16. čt 20.00 Smažená zelená 

rajčata
18. so 20.00 Karel Gott revival
19. ne 20.00 Vánoční besídka
31. pá 20.00 Silvestrovské 

juchtaření s Gregorem 
Samsou a maďarskými 
přáteli

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

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

  1. st 20.00 J. Látalová 
(Hudečková) 
& M. Trpišovská: Exkurze 
s Helgou

  4. so 17.00 pro děti V. Švejda: 
Arktický Robinson, aneb 
neuvěřitelná putování Jana 
Eskymo Welzla 

  5. ne 17.00 pro děti B. Látalová 
a kol.: Fg = G.[(m1.m2)/r2] 
– mikulášské překvapení 

  8. st 20.00 T.VAR – premiéra

10. pá 20.00 Maya Lipsker (ISR) / 
VerTeDance: Transforma, 
voiceS – promítání filmu

18. so 20.00 T.VAR – premiéra
20. po 20.00 DOT504 

L. Vágnerová: Perfektní 
den aneb 
Mr Gluteus Maximus

21. út 20.00 DOT504 
L. Vágnerová & P. Mašek: 
Mah Hunt

hosté
2., 9., 14., 15., 16. čt 19.30 Show 

Jana Krause
12. ne a 13. po 20.00 Farma 

v jeskyni: Divadlo 

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  5. ne České nebe 
  7. út České nebe
12. ne 16.00 a 19.00 České nebe
14. út Cimrman v říši hudby 
15. st Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký
16. čt Hospoda na mýtince
17. pá Němý Bobeš 
19. ne Blaník
21. út Záskok 
22. st Švestka 

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz
  6. po S. Kane: Psychóza ve 4:48 
13. po J. Fosse: Jméno 

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JÁRY CIMRMANA
  3. pá J. Vostrý: Tři v tom 

Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

27. po J.-L. Dabadie, J. Savary: 
D´Artagnan – pražská 
premiéra – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

15. 11. – 15. 12. V. Fortin – obrazy

Nové obrazy v Galerii pod radnicí
Podzemní prostory žižkovské radnice hostí do 15. prosince výstavu obrazů Vladimíra Fortina. Známý au-
tor vystudoval výtvarnou výchovu na Vysoké škole architektury a na pedagogické fakultě Karlovy uni-
versity. Řadu let působil jako pedagog výtvarné výchovy na středních školách. Byl členem mnoha umě-
leckých sdružení, například tvůrčích skupin Směr, Linie a tolerance, jejímž byl zakladatelem. Věnoval se 
malbě krajin, zátiší a portrétů. Otevřeno je: po a st 8 – 18 hod., út a čt  8 – 16 hod., pá 8 – 15 hod. �
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Alpský punk a jódlování

V pátek 10. prosince vystoupí 
v Paláci Akropolis skupina At-
twenger – duo zpívající za do-
provodu kvílejícího akordeonu, 

nadupaných bicích a elektroni-
ky v hornorakouském dialektu, 
který míchá s angličtinou. Kom-
binuje punk s folklórem, hip ho-

pem i elektronikou a někdy do-
jde i na jódlování. Skupina hrdě 
trvající na své provinčnosti si vy-
dobyla renomé po celém světě. 

Attwenger je možné charak-
terizovat také jako punk-rocko-
vou odpověď na komerci a kýč 
německých šlágrů: akordeon 
a elektronika, rakouský dialekt 
v pankáčském vydání, hudeb-
ní revolta v nejlepších tradicích 
německých rockových avant-
gardistů. 

Tato dvojice hraje už dvacet 
let a vedle elitních evropských 
festivalů koncertovala dokon-
ce v Malajsii, Africe či na Sibiři. 
Oblíbil si je i legendární DJ John 
Peel, natáčeli i s Bobanem Mar-
kovičem. �

-ra-

Transforma – pětice žen v divokém tanci proměny
Transforma je inscenace, kterou připravila taneční skupina VerTeDance spolu s choreografkou izraelského 
původu Mayou Lipsker. Příběh pěti žen a jejich proměn vypráví o organické energii, divokosti, něze, o zví-
řeti, které křičí v nás samých. Tanečnice odhalují své skryté tváře, které mění během lusknutí prstu, přičemž 
neodkrývají pouze masky, ale také doposud zatajené emoce. Jsou to opravdu nevinné ženy? Nebo jsou to 
zvířata, bestie, muži či děti? Divadlo Ponec uvede tuto inscenaci 10. prosince spolu s premiérou tanečního 
filmu voiceS, který se zabývá problémem mnohočetné poruchy osobnosti. Taneční film Yuiriho Korece a Pe-
tera Bebjaka vznikl ve spolupráci s cie Laroque/helene weinzierl a D.N. A. projektem Bratislava. �

Na Vítkově zněla Novosvětská 
Součástí letošního ročníku festivalu Nekonvenční žižkovský podzim byl 
i slavnostní koncert ke státnímu svátku České republiky, na němž vy-
stoupila Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Tomášem Židkem 
a s pěveckým sborem Zvoneček. Po hymně České republiky zazněla 
skladba Antonína Dvořáka Hymnus ad laudes, Ave Regina Preaclara pol-
ského skladatele Andrezeje Koszewskeho, Gigue od Petra Ebena a ko-
nečně i Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. �

Na mapě žižkovských kulturních 
míst přibyl další bod – Ateliér No-
vé sdružení pražských umělců 
v Husinecké 8. 

„Máme otevřeno každý všední den 
od tří do šesti. V současné době je k vi-
dění průřezová výstava členů sdruže-

ní. Příští rok bychom rádi uspořáda-
li výstavu prací jednotlivých členů. 
Uvažujeme také o dílnách pro veřej-
nost a velice nás těší spolupráce, kte-
rou jsme navázali se studenty umě-
leckého managmentu na VŠE. Nejen, 
že zde pořádáme výstavy, ale také se-

znamujeme studenty s jednotlivými 
výtvarnými technikami. Hlavně by-
chom byli rádi, kdyby si nás v našem 
novém působišti našla uměnímilovná 
veřejnost,“ dodává Alena Petříčko-
vá, předsedkyně sdružení. �

-pú-

Žižkov má novou galerii

Jistě neuškodí v předvánočním 
shonu na chvíli odložit prachov-
ku, vypnout troubu a přestat 
přemýšlet o dárcích. A to je nej-
lepší okamžik pro návštěvu diva-
dla a Palác Akropolis jich nabízí 
v prosinci několik. 

Inscenaci alternativního sou-
boru fyzického divadla Teatr No-
vogo Fronta experimentující s ča-
sem a prostorem, zabývající se 
věčným tématem lidské existen-
ce a její hodnotou s názvem ER, 
můžete vidět již 6. prosince. Dal-
ší týden, 12. prosince, vám Diva-
dlo Akropolis nabídne vzpomín-
ku na nedožité 95. narozeniny 

Edith Piaf a spoustu jejích pís-
ní v představení Smrt v růžovém 
se Zorou Jandovou v hlavní roli. 
Sedm absurdních divadelních ak-
tovek současného francouzského 
dramatika J. M. Ribese si vybra-
lo amatérské Divadlo na baterky 
a v české premiéře je uvede pod 
názvem Divadlo bez zvířat v úte-
rý 14. prosince.

V pondělí 20. prosince předve-
de Tros Sketos, což jsou tři úspěš-
ní a uznávání výtvarníci Jaroslav 
Róna, Aleš Najbrt a František 
Skála, svůj neodadaistický kaba-
ret. �

 -eko-

Předvánoční divadla 
v Paláci Akropolis

Foto: V. Brtnický
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Na ulici
� Mějte na paměti, že zloději 

velmi často vypadají jako so-
lidní lidé a mohou se vydávat 
i za cizince.

� Na ulici proto s penězi nema-
nipulujte vůbec, nerozměňuj-
te peníze

� Neodkládejte své věci na la-
vičky.

Proti kapesním zlodějům
� Batoh či kabelka přes rame-

no jsou ideálním cílem kapes-
ních zlodějů, proto je lepší je 
mít v MHD před sebou nebo 
na klíně.

� Pokud máte s sebou větší část-
ku peněz, je lepší je rozdělit – 
část mít v kabelce nebo tašce 
a část uschovat v uzavíratelné 
vnitřní kapse oděvu.

� Nejlepší je si věci dávat do 
vnitřních, dobře zapínatel-
ných kapes. Dámy si mohou 
větší finanční obnosy schovat 
i do spodního prádla.

� Doklady mějte také raději od-
dělené od peněz. Jejich pří-
padnou ztrátu okamžitě hlas-
te policii.

� PIN kódy kreditních karet 
u sebe nenoste vůbec.

� Mobilní telefon je lepší mít 
zavěšený na krku. 

� Nejhorším místem pro uložení 
peněz jsou zadní kapsy kalhot.

U bankomatů
� Při podezření na manipulaci 

s bankomatem vyhledejte ji-
ný a své podezření oznamte fi-
nančnímu ústavu nebo policii.

� Klávesnici na bankomatu za-
krývejte dlaní.

� Dejte pokud možno přednost 
bezpečným místům u pobo-
ček finančních ústavů nebo 
v dosahu městského kamero-
vého systému.

V bytě
� Nepouštějte do bytu nikoho 

cizího, omezte komunikaci 
s cizími lidmi.

� Při návštěvách opravářů 
apod. vyžadujte jejich opráv-
nění.

� Používejte bezpečnostní zá-
vory nebo řetízky, které 
zdarma poskytuje a instaluje 
městská policie.

� Pokud někdo manipuluje 
s dveřmi, dělejte v bytě hluk, 
předstírejte konverzaci…

� Pozor na podomní prodejce 
– zboží může být navíc vad-
né či falešné.

� Historka „Mě posílá váš vnuk/
dcera apod.“ bývá vždy smyš-
lená.

Finanční sbírky
� V případě finančních sbírek 

na ulici žádejte plnou moc, 
případně průkaz totožnosti 
a zkontrolujte oprávněnost 
příslušné osoby.

� Podezření na falešnou sbír-
ku oznamte  policii.

� Pokud chcete přispět, finanč-
ní částky posílejte raději rov-
nou na konta dobročinných 
organizací.

Více např. na www.praha3.cz

Zloději jsou stále drzejší… 
Několik rad, jak ochránit svůj majetek v předvánočním čase
V úterý 23. listo-
padu proběhla na 
žižkovské radnici 
další z cyklu veřej-
ných debat s obča-
ny, tentokrát na té-
ma Jak (o)chránit 
své peníze. Z disku-
se s vedoucím od-
dělení Jarov Poli-
cie ČR npor. Petrem 
Černým a ředite-
lem Městské policie 
v Praze 3 Dušanem 
Machoněm vyšla řa-
da doporučení, jak 
především v předvá-
nočním čase mini-
malizovat riziko, že 
se stanete obětí ma-
jetkové kriminality.

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

www.novatrojka.cz

Nová Trojka má od 20. prosince 
do 2. ledna zavřeno.

Pro rodiče s dětmi 
� info Jolana tel.: 603 416 724
3. pá – 4. so Pyžámkový večí-

rek aneb Užijte si večer, 
o vaše děti se postaráme 
my. Rezervace Helena tel.: 
775 644 978.

  5. ne 10.00–14.00 Mikuláš aneb 
Čerti řádí na Žižkově

  7. út 10.00 Homeopatie a chro-
nické nemoci, beseda
16.00 Vánoční koncert kur-
zů Nové Trojky

12. ne 15.00–18.00 Nedělní volná 
herna s domácím divadlem 

14. út 10.00 Česko čte dětem 
– autorské čtení Marky Mí-
kové z knihy Knihafoss 

16. čt Vánoční setkání dětí a rodi-
čů kurzů Dramaťák a Dra-
maťáček

Kurzovní tipy
� info Jolana tel.: 603 416 724
st 11.00 Pilates s hlídáním dětí 

Jolana tel.: 774 644 974

Upozornění na změnu termínu:
po 19.45 Relaxační tanec pro 

dospělé – lze si nezávazně 
vyzkoušet! 

Chcete nám dát vánoční dárek?
Nákupem malované nemovitos-
ti, postavením hřiště, vysazením 
stromu nebo umístěním lavičky 
či sochy v naší hře Jeseniova 
– Dobrá adresa podpoříte provoz 
Nové Trojky. Kromě dobrého po-
citu získáte také krásnou tabulku 
s obrázkem vašeho objektu z pera 
výtvarnice Hanky Pokorné a na 
hráčském setkání se můžete stát 
vítězem „podlažní“ verze hry i Vy! 
Informace na www.novatrojka.cz 
nebo v recepci Nové Trojky. 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

606 611 920

  3. pá 16.00 Mikulášská slavnost 
– „Když jsou děti v domě, 
nemá tam čert žádné místo“

10. pá 16.00 Grafická dílna – ka-
lendáře 

11. so 13.30 Taneční den 
14.00 S Ulitou do galerie 

Ulitka – mateřský klub 
  2. čt 10.00 Mikuláš v Ulitce
  9. čt 15.00 Vánoční setkání 

Tvoření s dětmi od 2 let 
  2. čt 9.00 Kapříci
  9. čt  9.00 Vánoční ozdoby
16. čt  9.00 Foukaná vánoční 

přáníčka

Tvoření pro rodiče 
(děti možno vzít s sebou) 
  3. pá 10.00 Perníčkový den
  9. ne Vánoční hvězdy z drátků 

a korálků
10. pá 10.00 Vánoční čas

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

www.rcpalecek.cz

Pondělí
  9.00 Palečci (1–2 roky)
10.00 Indiáni (3–5 let)
11.00 Indiáni (3–5 let)
12.00 Andělíčci (0–1 rok)
15.00 Batolátka s prvky 

Montessori (1–1,5 roku)
16.00 Batolátka s prvky 

Montessori (6–12 měs.)
17.00 Balet (3–6 let)

Úterý
  9.00 Batolátka (6–12 měs.)
10.00 Batolátka (1–1,5 roku)
11.00 Batolátka (1–1,5 roku)
11.00 Palečci (2–3 roky)
15.00 Písnička (1,5–2 roky)
16.00 Písnička (2–3 roky)
17.00 Písnička (3–6 let)

Středa
11.00 Písnička (2–3 roky)
12.00 Písnička (2,5–3 roky)
14.00 Angličtina hrou (2–4 roky)
15.00 Angličtina hrou (3–7 roky)
15.00 Eko kutílci (3–7 let)
16.00 Eko kutílci (2–3 roky)
17.00 Eko kutílci (3–4 roky)

Čtvrtek
  9.00 Eko výtvarná dílna 

(1,5–2 roky)
10.00 Eko výtvarná dílna 

(2–3 roky)
11.00 Palečci (1–2 roky)
12.00  Bubenická školička 

(3–4 roky)
15.00 Začínáme s Montessori 

(1,5–2 roky)
16.00 Začínáme s Montessori 

(2–3 roky)
17.00 Začínáme s Montessori 

(2–3 roky)

Pátek
15.00 Začínáme s Montessori 

(1,5–3 roky)
16.00 Začínáme s Montessori 

(3–5 let)

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

18. so Jednodenní lyžařský zájezd 
pro děti i dospělé – Herlíko-
vice, přihlášky do 15.12.

14. út 16.00 Výtvarná dílna – hed-
vábné vánoční dárky

Vánoční turnaje 
  7. út stolní fotbálek
14. út šipky
21. út vánoční trdlování s DJ Davem

Kroužky pro dospělé:
čt 9.50 Pilates s hlídáním dětí 

(s možností oběda)
po 17.00, út 19.00, čt 18.00 

a 19.00 Pilates 
út 17.30 Jóga

Bratrská jednota baptistů 
Vinohradská 68, Praha 3 

Každou středu od 9.30 do 11.30 
klub maminek s dětmi. Povídání při 
kávě, zpívání s dětmi. Vstup volný. 
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Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Lakýrnické práce lze provést i v dílně. Rozpočty a konzultace zdarma!
www.maluji-lakuji.cz

tel./fax: 241 494 620, mobil: 603 485 331

Roman Ma�ík, 777 707 302
romanmarik@naxos.cz

www.naxos.eu

NAXOS a.s.
hledá pro konkrétního 

investora
�inžovní d�m v Praze 

na Vinohradech
 a v nejbližším p�ilehlém

okolí Žižkova,
a to jak volný, tak 

i obsazený
Nabízíme Vám atraktivní p�íležitost
prost�ednictvím naší spole�nosti 
prodat Vaši nemovitost solventnímu 

zájemci.

Michaela Vejvarová – AC&T Consulting,s.r.o.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
pro firmy i fyzické osoby
Veškeré služby pro dům a SVJ, 

založení nového SVJ, změna správce
Kancelář – Na Vrcholu 17, Praha 3

tel.: 603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

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

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

Po - Pá   10 - 17,45 hod.
So + Ne  18.12. a 19.12.

� Zajímá vás problematika zaměst-
návání starobních důchodců? Na 
vaše dotazy odpovídáme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz
nebo každé úterý a čtvrtek od ��.�� 
do ��.�� na tel. 		� ��� 
��
� Potřebujete půjčit a bojíte se dů-
sledků za špatně a podvodně uza-
vřených smluv? Poradíme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz 
nebo každé po ndělí a středu od 
��.�� do ��.�� na tel. 		� ��� ���
� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. 	� ��� ���

� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �� ��� ���
� Koupím stand. TV �omson úhl. 
��, typ 
DG, E, černá,  scarty. 
Tel. 	�� �� �

� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. 	� ��� ���
� Nabízím výdělek/přivýdělek 
schopným a komunikativním že-
nám. Naučím Vás, jak pracovat 
a pečovat o pleť s luxusní kosme-
tikou. Kurzy včetně vizážistic-
kých zdarma. Tel. 	�� �
� 	��, 
www.studioelegance.estranky.cz
� RELAX CLUB nabízí – kadeř-
nictví – masáže – kosmetiku. V pří-
jemném prostředí za rozumné ceny. 
P�, pod ZŠ Jarov. Tel. �� ��� ���
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 	�� ��� ��
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. ��� �

 ���

� Čeští malíři z P� od r. ���	 na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. 	�� 
� 
��
www.cesti-maliri.cz
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �
� 	�, 
�� ��� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. �� 
	� 	��
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. �� 	� 
��
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. �� ��� �	�,  ��	 	��
� Pojištění domů, bytů, domác-
ností, chat, vozidel, spoření a úra-
zové pojištění pro děti i dospělé 
od Allianz. Slevy za více pojištění. 
Tel. 	�� ��� ���

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

 ���
� Broušení parket +lak – ��� Kč/m�,
malování bytů. Tel. 	�� 
�� �	
� Rekonstrukce bytů, koupelen, in-
stalatérské, obkladačské a zednic-
ké práce, broušní parket. E-mail: 
olaolda@volny.cz, tel. ��� ��� ��� 
� Potřebujete zlepšit kvalitu své 
pleti? Poradit s líčením? Vyzkoušet 
účinky špičkové kosmetiky? Ob-
jednejte si Hodinu krásy a zístá-
te kosmetické poradenství tento-
krát zdarma. Obj. tel. 	�� �
� 	��, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
x za � měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� �� �
�, mobil: 	�� �	� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková

� Naučím německy – začátečníci 
i mírně pokr. P�. Tel. ��
 ��� ���
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím. 
Tel. �� ��	 �	, www.nemcina-���.cz
� AXELLO, s.r.o., správa nemovi-
tostí – nabízíme administrativu se 
správou, obsazování bytů a neby-
tových prostor, zajišťování oprav 
a údržby domu. Tel. 	�� �� �� ��, 
www.axello.cz
� Pronajmeme �+kk za ���� Kč 
a +kk za ��
�� Kč v Praze �. Ceny 
jsou včetně všech poplatků, cihlový 
dům, dostupnost metra, částečně za-
řízené dle dohody. Volejte paní Giec-
kovou na tel.: 			 ��
 	��
� Vyměním obec. �+kk, panel, �� m 
u Pražačky za větší v Praze � před 
privatizací. Tel. ��� �
 ��
� Vyměním obecní +kk, 

 m, 
�. p., okna do zahrady, Lucembur-
ská, za větší obecní před privatizací 
v P�. Doplatím. Tel. ��	 
�� ��

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

 VYKLÍZENÍ BYTŮ, PŮD, SKLEPŮ AJ.
 KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
 ÚKLID DVORKŮ
 POŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN  
 CHEMICKÝ POSTŘIK PLEVELE, TRÁVY 

Tel. 222 715 637, 721 913 619

www.levnaveterina.cz

Blahoslavova 6, Žižkov
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Kuře v hodinkách v Seifertově 
ulici dopípalo a dotikalo a v jeho 
hnízdě zhmotnila svůj dlouhole-
tý sen o vlastním bistru autorka 
Kuchařky pro dceru Jana Florentý-
na Zatloukalová.

Bistro je otevřené jen velmi krát-
ce a zatím funguje pouze v pří-
zemní části podniku – v podzem-
ních prostorách stejně jako zvenčí 
kromě křídou popsaných tabulí 
s aktuální nabídkou a malé cedul-
ky na dveřích stále pokukuje big-
beatový opeřenec.

Zrekonstruovaná část podniku 
působí příjemně a vzdušně, ces-
ta na sklepní toalety zatím lehce 
dobrodružně a milá a sympatická 
obsluha se nenechá rozhodit ani 
záludnou testovací návštěvou s ně-
kolika ne úplně klidnými dětmi.

Stručnost a přehlednost stálé na-
bídky vyvolává až nadšení – jeden 
studený předkrm, dva saláty, dvě 
polévky, dva teplé předkrmy, peče-
ný candát s vinnou omáčkou, pe-

čené kuře s nádivkou a kaštanovou 
omáčkou, houbové ragout, steak 
z hovězího pupku (tedy bavette ne-
bo flank steak), vepřový řízek v oříš-
kové strouhance, králík na česne-
ku s polentou a tečka. Vlastně ještě 
čtyři deserty a potom zdaleka nej-
větší hit celého podniku – „tradič-
ní české dilema“ divočák se šípko-

vou omáčkou a krupicovými noky 
nebo se zelím a chlupatými knedlí-
ky. Hosté, kteří mají dilema dávno 
vyřešené, vybírají sami celou porci 
podle libosti, pro ostatní váhavce 
se nabízí za stejnou cenu kombina-
ce dvou polovičních porcí od kaž-
dé varianty. Poloviční porce jsme 
samozřejmě vyzkoušeli a v tuhém 

boji o kančí štětinu zvítězila šíp-
ková omáčka, přestože chlupaté 
knedlíky byly lepší než krupicové 
noky a zelí připravované z čerstvé 
a nikoli kysané suroviny bylo chu-
ťově dokonalé.

 Vedle divočáka nás z ostat-
ních pokrmů zaujal salát s peče-
nou červenou řepou, opékaným 
kozím sýrem a vlašskými ořechy, 
parádně mohutný vývar z hovězí 
oháňky nebo v koktejlové sklence 
podávaná čokoládová huspenina 
se sněhovou pusinkou.

Zatímco jídelní lístek na půl 
stránky je mnohem příjemnější než 
nějaká tlustá kniha, vinný lístek 
by poněkud rozsáhlejší být určitě 
mohl. V nabídce je pět bílých a pět 
červených většinou od Moravína, 
ze Spielbergu nebo z jihoafrického 
vinařství Phant. Požádat lze i o če-
povanou Plzeň 12°, nicméně číše 
vína padne ke kvalitnímu porcelá-
nu i příborům rozhodně lépe. �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Bistro Florentýna

Zdálo se, že duo Želivský – Bzdin-
ka má v Praze neotřesitelnou po-
zici. Oponovat se jim odvažovala 
jen hrstka universitních teologů. 
S mistrem Křišťanem z Pracha-
tic, který si dovolil napsat jakýsi 
kritický list, bylo poměrně snad-
né pořízení. 8. 11. se po obědě na 
Janově kázaní shromáždilo něko-
lik stovek mladých posluchačů, ti-
to se pak patřičně poučení, posí-
lení a rozpálení vydali ke kostelu 
svatého Michala (kde byl Křišťan 
farářem – viz RN 6/2009), kostel 
i s farou obklíčili, vyhrožovali vy-
pálením a mistru utopením. Ale 
po hodině vulgárního skandování 
z nich emoce vyprchaly a v klidu 
se rozešli. Ovšem teď již nebyl pro-
blém dosadit na Křišťanovu kont-
rolu jako spolukněze Viléma, sto-
procentně oddaného Želivskému. 
Odolával jen Jakoubek ze Stříbra 
(viz RN 12/2009). Ten 12. 11. svo-
lává synodu pražského duchoven-
stva, na níž byly většinou univer-
sitního kněžstva zakázány veškeré 
novoty (a zejména škrty) v litur-

gii a zároveň odsouzeny Želivské-
ho svémocné zásahy do obsazo-
vání pražských far. Na podporu 
Jana Želivského ale zazní mohut-
ný „hlas lidu“ (který on pokaždé 
uměl mistrně vyvolat) a provolá 
jej za jediného správce pražské-
ho kněžstva. Naoko dojatý Jan se 
pak nechá přemlouvat a nakonec 
skromně podotkne, že na tak veli-
ký úkol sám nestačí a přibírá si za 
pomocníky Jakoubka, Jana Kardi-
nála a Petra Engliše…

Začíná se však přiostřovat vá-
lečná situace, Zikmund ovládne 
většinu Moravy a valí se do Čech. 
1. 12. dorazí Praze na pomoc Jan 
Žižka, teď ale nemá čas zabývat se 
zdejšími problémy a 8.12. vytáhne 
v čele spojených vojsk směrem ke 
Kutné Hoře. Želivský pak využije 
poslední příležitost a na shromáž-
dění veliké obce zavede dosud nej-
radikálnější liturgickou reformu, 
z kostelů vyloučí prakticky vše, co 
není přímo v bibli. Zároveň přiká-
že mistrům přinést zakládací listi-
nu university a všechna její privi-

legia na radnici k přezkoumání. 
K tomu ale naštěstí již nedojde…

14. 1. 1422 je Žižka zpátky, ověn-
čen týden starými vavříny slavné-
ho vítězství u Německého (dnes 
Havlíčkova) Brodu. A začne vy-
metat ten Augiášův chlív. Nejpr-
ve je sestavena rozhodčí komise, 
po devíti mužích (tzv. uberma-
nech) z řad radikálů (mezi nimiž 
je i Bzdinka) i konzervativců, de-
vatenáctým s rozhodujícím hla-
sem se patrně stává samotný Jan 
Žižka. Tito pak 5.2. sesadí dosa-
vadní městskou radu a vyhlásí 
nové volby, přičemž kandidovat 
nesmějí bývalí členové konzerva-
tivní rady z 19. 11. 1420 ani obou 
Želivského radikálních rad z 2. 7. 
a 19. 10. 1421. Jakékoliv změny na 
radnici pak budou po celý násle-
dující rok vyloučeny. Před radni-
cí je přísně zakázáno veškeré sro-
cování a v  souladu s příslušným 
pražským artikulem je kněžím 
a mistrům zapovězen přístup na 
radnici, s výjimkou povolání ke 
konzultaci v čistě náboženských 

otázkách. A aby se rozředili radi-
kální zástupci z Nového Města, 
byla mezi oběma radnicemi, Sta-
roměstskou a Novoměstskou, do-
hodnuta vzájemná výměna polo-
viny konšelů.

Nově zvolení městští radní 9. 2. 
odvolávají Jana Hvězdu z Více-
milic, zvaného Bzdinka (podle 
pozdější pověsti pro ztrátu měst-
ské pečeti), na jeho místo nejvyš-
šího hejtmana je zvolen moravský 
pán Hašek Ostrovský z Valdštej-
na, kdysi Zikmundův přívrženec, 
který pražanům vděčí za ušetře-
ní života, když jej po bitvě u Vy-
šehradu vzali do zajetí (za dva ro-
ky opět změní dres a pod velením 
Albrechta Rakouského bude ob-
léhat husitskou posádku v Dola-
nech u Olomouce).

Smyčka kolem Jana Želivské-
ho se začíná zatahovat… �

pokračování příště

 JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jana Želivského (pokračování)

SBOR BRATRSKÁ 
JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohradská 68
www.baptist.cz/praha3.
  4. so 10.00–17.00 Vánoční dvo-

reček – trhy chráněných 
dílen, prodej vánočních 
dekorací, vernisáž výtvar-
ného kroužku, prohlídka 
sborových prostor. Pro 
děti od 14 hod. předsta-
vení Loutkového divadla 
Samuel a lovení kapříků, 
pro větší pak občerstvení 
z grilu.

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
3. pá 13.30 vycházka Musalon, 

sraz zast. tram. 9 Kinské-
ho sady

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

SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR 
Korunní 119
výstava členů SV ČR – otevřeno 
každý čtvrtek

Vánoční bazar 
věcí nevšedních
Klub REMEDIUM, Táboritská 22, 
Centrum aktivit pro seniory, pořá-
dá v úterý 16. prosince od 15 do 
20 hod. vánoční bazar. Na progra-
mu budou vánoční písně a koledy, 
veselé hrátky Divadelního spol-
ku Proměna a bazar nevšedních 
vánočních dárků pro rodinu a Va-
še blízké. Pro děti bude v 16 hodin 
sehrán vánoční příběh a můžou si 
vyrobit vánoční přání. �

Žižkovanka v Matrixu
V rockovém klubu Matrix v Ko-

něvově 13 vystoupí v neděli 
12. prosince a ve čtvrtek 30. pro-
since ve 14 hodin Žižkovanka.

V klubu Matrix je dostatek mís-
ta na posezení, stejně tak parket 
pro tancování, proběhne ochut-
návka vína a k dispozici bude 
i asistenční služba. �

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v prosinci kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Bohuslavu Uhlířovi, Zdeňce Ur-
bánkové, Jaroslavu Kukrálovi, Ivě 
Tejnorové a Marii Volejníkové. �

Svaz důchodců Praha 3
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Projekt „Prevencí proti chudobě“ realizovaný Asociací občanských 
poraden a zapojenými občanskými poradnami je cílenou snahou vy-
tvořit program zaměřený na prevenci proti předlužení lidem ohrože-
ným chudobou. V rámci projektu je také poskytováno dluhové pora-
denství. Setkáváme se s řadou případů, kdy lidé nedokáží dostatečně 
zvážit své možnosti a vezmou si půjčku, kterou pak nejsou schopni 
splácet. Evidujeme případ, kdy si žena středního věku, jejímž jediným 
příjmem je invalidní důchod, vzala půjčku, aby umožnila svým dětem 
dostudovat. Po čtyřech letech se dostala do situace, kdy je jejím jedi-
ným východiskem z problémů vyhlášení osobního bankrotu. Občan-
ské poradny varují před neodpovědným zadlužováním, které má tra-
gické následky nejenom pro dlužníka, ale i pro jeho rodinu.

Občanské poradny radí, jak na dluhy
Občanská poradna Společnou cestou, o.s.
Spytihněvova 4, Praha 2, tel.: 223 011 642, www.spolcest.cz
Občanská poradna REMEDIUM Praha 3
Křišťanova 15, Praha 3, tel.: 605 284 737, www.remedium.cz
Občanská poradna Praha 1
Jakubská 3, Praha 1, tel.: 222 310 110, www.oppraha1.wz.cz
Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, o. s.
Rakovského 3138, Praha 12, tel.: 241 770 232, 241 770 232
www.proximasociale.cz

Zde lze najít radu (nejen) v oblasti dluhů
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V roce 2009 nabídla Praž-
ská energetika jako prv-
ní dodavatel elektři-
ny v ČR produkt Garant 
s fixací ceny na dva ro-
ky. Po dvou letech přišla 
s dalším unikátem:

KOMFORT+ BONUS2010

Tato nabídka vychází z osvědče-
ného principu fixace ceny, který 
PRE použila u řady Garant, a kte-
rý poté převzalo několik konku-
renčních společností. Tato nová 
nabídka navíc kombinuje fixaci 
se zcela novým druhem bonusu:

Každá 10. kWh zdarma*.
KOMFORT+ BONUS2010 si mohou 
objednat všichni zákazníci z Pra-
hy i z celé České republiky, kteří 
mají jednotarif (distribuční sazby 
D01d a D02d) a nejsou dlouho-
době vázáni žádným tarifem. 
Atraktivní podmínky produktu 
jsou stejné v celé ČR a jsou ga-
rantované do konce roku 2012, 
to znamená až po dobu 28 mě-
síců. Fixace ceny na tak dlouhé 
období je v České republice do-
sud jedinečná a poskytuje zá-
kazníkům dlouhodobou jistotu.  

Pro BONUS k PRE 
– zcela jednoduše
Získat produkt KOMFORT+BO-
NUS2010 je mimořádně jedno-
duché. PRE umožuje objednání 
produktu pomocí on-line formu-
lářů. Kromě tohoto nového způ-
sobu může zákazník uzavřít pro-
dukt samozřejmě i standardním 
způsobem při návštěvě pobo-
ček Zákaznického centra PRE, 
či přes aplikaci Můj zákaznický 
účet nebo korespondenčně. 

PRE je díky této nové nabídce 
dobře vybavena pro boj s konku-
rencí a nabízí všem zákazníkům 
atraktivní alternativu k nabídkám 
konkurence. To vše, jak je zvy-
kem, spolu s vysokou úrovní slu-
žeb a spolehlivostí dodávek. 

BONUS pro každou 
domácnost

Produkt GARANT nabízí PRE již potřetí!
V řadě třetí produkt s názvem GA-
RANT nesmí chybět ani tento rok. 
Produkt KOMFORT+GARANT2011 
je dalším novým produktem pro 
domácnosti, které mají distribuč-
ní sazbu D01d a D02d. Tento pro-
dukt umožňuje stabilní neměnné 
platby silové elektřiny až do kon-
ce roku 2012. 

Pražská energetika uvádí pro-
dukt na trh začátkem prosince 
a jeho nabídka je časově ome-
zena do posledního dne měsíce 
března příštího roku. V této do-
bě si mohou odběratelé objed-
nat KOMFORT+GARANT2011 pro-
střednictvím webového formuláře 
na www.pre.cz, nebo na poboč-

kách Zákaznického centra PRE. 
Pokud zákazník užívá aplika-
ci Můj zákaznický účet, může si 
produkt objednat i přes formulář 
v této aplikaci. Informace o pro-
duktu nebudou chybět na webo-
vých stránkách produktu a nebo 
je poskytnou proškolení pracov-
níci na Zákaznické lincePRE.

Webový formulář na interne-
tu umožňuje rychlý a pohodlný 
způsob objednání produktu pro 
všechny zákazníky z celé Čes-
ké republiky. Zákazníci si tento 
způsob sjednání oblíbili, a pro-
to nesmí chybět ani při nabídce 
KOMFORT+GARANT2011. 

Produktové řešení KOMFORT+ 
GARANT2011 se stabilní cenou 
je určené zejména zákazníkům, 
kteří mají rádi cenu pod kontro-
lou, stabilní zázemí silného part-
nera a preferují pohodlný způ-
sob objednání.

Již déle než jeden rok slouží zákaz-
níkům Pražské energetiky a vlast-
ně i všem Pražanům nemodernější 
a největší Centrum energetického 
poradenství u nás. Pražští energe-
tici ho situovali do bývalého Domu 
sportu v Jungmannově ulici č. 28 
a po celou tu dobu v něm posky-
tují beplatné poradenství v oblas-
ti hospodárného využívání elektři-
ny v domácnosti. Zákazníkům PRE 
zdarma zapůjčují měřiče spotřeby 
elektřiny jednotlivých spotřebičů 
včetně analytických nástrojů, takže 
si každý může zcela přesně spo-
čítat, nakolik ho vyjde například 
chod ledničky, mrazáku či hi-fi vě-
že. Rozsáhlé expozice ukazují, jak 
si moderně a přitom energeticky 
úsporně vybavit například kuchyň 
nebo koupelnu, jak zařídit obýva-
cí pokoj, nebo jak se správně po-
starat o zateplení objektu. K tomu 
všemu slouží interaktivní prezen-
tace na dotykových obrazovkách 
a další nástroje a pomůcky. Kdo 

chce za elektřinu ušetřit, rozhodně 
by neměl Centrum energetického 
poradenství PRE v Jungmannově 
ulici minout.
Na své si v něm přijdou i milovníci 
umění, protože prostory v patře vy-
užívá PRE jako svoji výtvarnou ga-
lerii.

KONTRASTY Jiřího Ptáčka 
ve Výstavní síni PRE
Od roku 2003 rozvíjí akademický 
malíř Jiří Ptáček reflexi bezproblé-
mového moderního stylu v soubo-
rech obrazů malovaných barevný-
mi akryly, v nichž reaguje hlavně 
na soudobou úlohu reklamy a me-
diální manipulaci se spotřebite-
lem a divákem.  Jeho díla nachá-
zejí úspěšnou odezvu zejména 
v podvědomých sklonech člověka 
– v jeho podřizování se dominan-
ci a touze po štěstí a ideálu. Pro-
dejní výstava KONTRASTY potrvá 
ve Výstavní síni PRE až do 7. led-
na 2011.

Centrum energetického 
poradenství PRE vás zve

* Každá 10. kWh (desátá kWh) odebraná zákazníkem v odběrném místě je zdarma. V souhrnu za fakturační ob-
dobí to znamená 10% slevu na ceně silové elektřiny za odebrané množství elektřiny.
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KDO MĚ CHCE

1) 2332/2010 středně velký deseti-
letý kříženec baseta, krátkosrstý 
pes. Hodí se do bytu, je čistotný 
a hodný. Je již trochu pomalejší, 
takže je vhodný i ke starším li-
dem. Nalezen 3. listopadu.

2) 02239/2010 šestiletá fenka dal-
matina standardní velikosti, která 
se do útulku dostala v době, kdy 
byla po štěňatech. Hodí se do 
bytu, je milá a čistotná. Nalezena 
19. října na rozhraní Žižkova 
a Prahy 10 v Malešicích.

3) 02208/2010 14,5letá fenka větší velikosti, černý hladkosrstý kříženec 
s prošedivělou mordou. Podle čipu byl nalezen majitel, který o ni bohužel 
nemá zájem. Fenka se jmenuje Brita. Je milá, klidná, poslušná, vhodná ke 
starším lidem i do bytu. Nalezena 15. října na rozhraní Prahy 3 a 10.

4) 02033/2010 asi pětiletá větší fenka, kříženec border kolie. Je hodná, 
veselá a milá. Nalezena 23. září v ulici U Kněžské louky.

Informace: � Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel. 233 554 242 
  � Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel. 272 705 656 
  � Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 383
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Nevlídné počasí v sobotu 6. lis-
topadu přímo vybízelo k návště-
vě rodinného centra Nová trojka, 

kde se od 15 hodin začali schá-
zet účastníci prvního oficiálního 
utkání velké společenské fund-

raisingové hry Jeseniova – Dob-
rá adresa. Rodinné týmy zasedly 
kolem obrovitého herního plá-
nu – mapy Žižkova – a mohl za-
čít boj o nákup domů, pozemků 
a o co nejvýhodnější zobchodo-
vání nově nabytých statků. Prv-
ním razantním hodem kostkou 
hru slavnostně zahájila ředitelka 
centra Edita Janečková. 

Zapojit se do hry je možné 
kdykoliv v průběhu jejího trvá-
ní – zájemci mohou kontaktovat 
zástupce První novotrojkové rea-
litní kanceláře přímo v Nové Troj-
ce, kterými jsou koordinátorky 
centra, nebo napsat na e-mail: re-
alitni@novatrojka.cz. Více o hře 
i o nabídce programů na strán-
kách www.nova-trojka.cz. �

-mot-

Strážníkům z Prahy 3 se během posledních čtyř měsíců 
podařilo zadržet hned tři spejery. Jejich malby stojí každoroč-

ně město, firmy i soukromé vlastníky nemalé peníze. 
Například 2. října kolem třetí hodiny ráno prozradil sprejery sil-

ný zápach ředidel z Karlínského tunelu. Strážníci se ihned do tune-
lu vydali a v jeho polovině uviděli dva muže stojící u nedokončené 
malby na zdi. Ti odhodili spreje s barvami na zem a dali se před hlíd-
kou na útěk. Strážníci oba muže po chvíli dohnali a zajistili. „Celková 
plocha stěny tunelu, která byla pomalována, dosahovala zhruba sto dvace-
ti metrů čtverečních,“ sdělil Dušan Machoň, ředitel Obvodního ředi-
telství Městské policie Praha 3. Následně oba pachatele předali Po-
licii České republiky.

Dalšího sprejera, také cizince, odhalila městská policie v Seiferto-
vě ulici, kde stříkal sprejem na vchodové dveře jednoho z domů. Ta-
ké tento muž se pokusil strážníkům utéct, i jeho ale strážníci dostih-
li. Muž měl na rukou barvu shodnou s barvou na dveřích. Následně 
se ukázalo, že pomaloval také plechové rolety ve vedlejší budově. �

-mpo-

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Strážníci dopadli sprejery

Žižkov hostil 
maratón v žonglování
V sobotu a v neděli 13. a 14. lis-
topadu se do tělocvičny Soko-
la Žižkov sjeli žongléři z celé re-
publiky, aby předvedli své umění 
na II. ročníku žonglérského ma-
ratónu. Začínalo se pátečním fi-
reshow na Parukářce. O víken-
du v tělocvičně Sokola probíhaly 
workshopy, volné žonglování 
i vystoupení na chůdách a ohni-
vých mužů a žen. �

Samozřejmě, že by bylo nejlep-
ší, kdyby útulky vůbec nemuse-
ly existovat… nebo kdyby si ja-
ko vánoční dárek vybral každý 
jedno opuštěné zvíře. To ale není 
možné. Přesto můžete psům a kočkám 
a i těm, kteří se o ně celý rok starají, po-
moci. 

„Pomůže nám úplně cokoliv – psí či kočičí 
konzervy, granule, většina našich svěřenců miluje 
piškoty,“ říká František Matoušek, ředitel praž-
ského útulku. „Máme psy staré, nemocné i štěňata, 

takže každý druh krmení je u nás vítán. Nepohrdne-
me ani starými dekami, které slouží jako pelíšek.“ 

Každý rok na Vánoce útulek otevírá brány ve-
řejnosti, a tak tomu bude i letos. Všechny tři svá-

teční dny bude trojský útulek od deseti hodin 
otevřen zvídavým návštěvníkům, kteří se 
mohou podívat do areálu.

Zkuste letos netradiční vánoční pro-
cházku Stromovkou přes Císařský ost-

rov a podél Vltavy až k trojskému útul-
ku. A nezapomeňte na piškoty! �

-pú-

Kupte dům a staňte se 
investorem roku v Nové Trojce

Chcete pomoci opuštěným psům a kočkám?

Hotel Olšanka patřil mezinárodnímu boxu
Finálovým soubojem českého reprezentanta Karla Krajníka s polským 
rohovníkem Damianem Pasiekem v kategorii nad 81 kg vyvrcholil 
v neděli 21. listopadu v hotelu Olšanka již 19. ročník Mezinárodního 
turnaje v boxu juniorů – Memoriál Julia Tormy.

V hlavním zápase akce, která nese jméno po slavném slovenském 
boxerovi a olympijském vítězi z roku 1948 v Londýně, zvítězil nako-
nec český borec. Sobotní vylučovací boje zahájili zástupce staros-
ty městské části Praha 3 Pavel Sladkovský a zastupitel třetí městské 
části Pavel Hurda. Své síly v nich poměřili borci z České republiky, 
Slovenska, Polska a Rakouska. Neděle patřila finálovým zápasům. 

Ceny vítězům v jednotlivých váhových kategoriích předávali zá-
stupce starosty Prahy 3 Jiří Matušek a zastupitel Pavel Hurda. �

Skauti přivezou světlo z Betléma
Novodobý vánoční zvyk předávání plamínku, přeneseného z věčného 
světla, jež hoří na místě údajného narození Ježíše Krista, vznikl v sou-
sedním Rakousku v roce 1986. Akce se rozrostla a betlémské světlo 
se začalo šířit do celé Evropy. Skauti i letos v prosinci přivezou z Víd-
ně světlo pokoje a míru a v sobotu 18. prosince jej budou rozvážet po 
celé naší vlasti. V Praze 3 bude možné získat plamínek v historické 
tramvaji, která bude projíždět Prahou, ve vestibulu domu na Korun-
ní 60 a nebo si na webové stránce 61. skautského střediska Vítkov 
www.vitkov61.cz domluvit přinesení světla přímo domů. �
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