
Přehled základních škol
v Praze 3 a rozhovor 
s dětským psychologem
o zahájení školní 
docházky

na stranách 7–9

Martin Velíšek
akademický malíř 
z Vystřelenýho oka

na straně 14

Dne 31. března 
2009 končí plat-
nost všech roč-
ních parkovacích 

karet vydaných v době od 15. srpna 
loňského roku do letošního 29. úno-
ra (bez ohledu na to, zda je na kar-
tě uvedena platnost do 31. 12. 2008 
či 31. 3. 2009). Pro zajištění bezpro-
blémového nákupu nových parkova-
cích karet byla stanovena předprodej-
ní doba na 3 měsíce. Parkovací karty 
na nové období (od 1. 4. 2009) je te-
dy možno kupovat již od 5. 1. 2009. 
Po dobu těchto 3 měsíců bude zajiště-
no výrazné posílení prodejního místa 
– Perunova 5.

V období od 5. ledna do 13. úno-
ra bude k dispozici 8 výdejních pře-
pážek, a to:

pondělí, středa 8.00–18.00
úterý, čtvrtek 8.00–15.00
pátek 8.00–14.00

V období od 16. února až do 
10. dubna bude k dispozici 8 výdej-

ních přepážek v rozšířeném čase 
sedm dní v týdnu, a to:

pondělí–neděle 8.00–18.00

Datum zakoupení nové parkovací 
karty nemá vliv na počátek její plat-
nosti. Pokud má tedy občan stávající 
kartu platnou do 31. 3. 2009 a novou 
roční kartu si koupí 13. 1. 2009, bude 
mu tato nová karta platit od 1. 4. 2009 
do 31. 3. 2010.

Jiný režim se týká nových přenos-
ných parkovacích karet. Ty navazují 
na karty stávající a je možno je zakou-
pit v předprodeji pouze pokud bu-
de vrácena původní parkovací karta. 
Doba, o kterou bude přenosná parko-
vací karta vrácena před koncem její 
platnosti, bude připočtena k platnosti 
nové parkovací karty.

K zakoupení nové parkovací kar-
ty je nutno předložit stejné dokla-
dy, které byly předkládány v přípa-
dě prvního výdeje – bližší informace 
na www.praha3.cz.

Zdeněk Lochman, zástupce starosty

Prodej karet bude rozšířen
Využijte možnost předprodeje 

Nenechávejte nákup na poslední chvíli
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Regenerace domů
v Habrové se finišuje, 
v Lupáčově je 
na startu
 

na straně 3
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Źižkovská radnice už šest let zve 
vždy na konci podzimu do Akropole 
výkvět českých i světových jazzmanů. 
Pod názvem Źižkov meets jazz po-
řádá dvoudenní svátek jazzu, letošní 
ročník byl zaměřený na české (a slo-
venské) luhy a háje a představil pře-
devším mladší generaci hudebníků.

Páteční večer patřil různým poje-
tím jazzu v podání tří zpěvaček. Ve-
ronika Diamant a její projekt Sofa-
jazz přinesl moderní retro. Zcela jiný 
šálek jazzové kávy nabízí Zeurítia – 
absolventka konzervatoře Jarosla-
va Ježka Vendula Šmoldasová zpívá 
bossa-novy a samby v brazilské por-
tugalštině. Polsko-kubánská zpěvač-
ka Yvonne Sanchez (�) se do Prahy 
přestěhovala až v roce 1994 a vzápě-
tí se stala hvězdou pražské jazzové 
scény. Letos vydala druhé album My 

Garden a písně v rytmu bossa-novy 
představila i nadšeně aplaudujícímu 
publiky paláce Akropolis. 

V sobotu zahajovalo českoslo-
venské seskupení mladých jazzma-
nů z pražské konzervatoře Jarosla-
va Ježka – Vertigo quintet. S nimi 
vystoupila i polovina dua TaraFuki 
– Dorota Barová, která obohati-
la pětici skvělých muzikantů o vio-
loncello a zpěv. Na beznadějně plné 
Malé scéně pak vystoupil David Do-
růžka se svým triem. Dorůžka půso-
bí na jazzové scéně od svých 14 let, 
je to absolvent Berklee College of 
Music, jeho první CD Hidden Pa-
ths v New Yorku (mimochodem na 
obalu desky je zimní fotka ze starého 
Žižkova) je nositelem mnoha oceně-

ní. Následoval Face Of The Bass Ja-
romíra Honzáka (�) a závěr patřil 
znovu Davidovi Dorůžkovi (�) na

Malé scéně. Vyprodaný sál potvrdil, 
že jazzu jeho Žižkované rozumějí.

-red-

Setkání s jazzem pošesté

Foto: J. Dostál

Vánoční trhy

Až do Štědrého dne je mož-
né navštívit Vánoční trhy na 
nám. Jiřího z Poděbrad. Mi-
mo tradičního předvánoční-
ho sortimentu nabídne i do-
provodný kulturní program. 
Až do 22. prosince vždy me-
zi 10 a 19 hod. ve vyhřívaném 
stanu mohou náv štěvníci oče-
kávat program:
ve všední dny 
• 10–12 hod. pro děti
• 15–19 hod. pro dospělé
o víkendu 
•  10–15 hod. dětské vánoční 

dílny (výroba ozdob a další)
•  16–19 hod. autorská čtení, 

hudba a další

Ve středu 29. října byla za účas-
ti starostky Prahy 3 Mileny Kozum-
plíkové slavnostně otevřena knihov-
na Ústavu pro studium totalitních 
režimů (ÚSTR). Nese jméno býva-
lého disidenta a porevolučního fe-
derálního ministra vnitra Jána Lan-
goše. Veřejnosti zpřístupní řadu 
textů, které pojednávají o totalitní 
moci, a to především o období ko-
munismu a nacismu na území Čes-
koslovenska. V budoucnosti plánuje 
ÚSTR zprovoznit v knihovně filmo-
téku snímků, které se věnují nacis-
tické a komunistické okupaci Česko-

slovenska. Pro veřejnost je otevřena 
po předchozí domluvě, je zde možno 
zakoupit publikace vydávané ÚSTR.

Starostka Milena Kozumplíková 
předala 14. listopadu dar městské 
části – výtisky knihy Miloslava Rů-
žičky Vyhnanci – akce „kulak“, kte-
rá pojednává o osudech sedláků vy-
stěhovaných v 50. letech komunisty. 
Společně s předsedkyní konfederace 
politických vězňů Naděždou Kava-
lírovou a s ředitelem ústavu Pavlem 
Žáčkem hovořili o potřebě mapová-
ní bílých míst v historii a o historic-
ké paměti národa. -red-

Foto: J. DostálFoto: J. Dostál

Nová knihovna i pro veřejnost

Starostka MČ Praha 3 
si vás dovoluje pozvat na 

VÁNOČNÍ 
KONCERT

v neděli 21. prosince 
od 15  hodin komorní 

sdružení ECCE MUSICA 
pod vedením Jana Holého

vánoční koledy a další písně
před kostelem 

Nejsvětějšího Srdce Páně
na nám. Jiřího z Poděbrad

Kam pro kapry 
a pro stromky

Prodej 
vánočních 
kaprů:

� V Jezerách/Koněvova
� Kolínská 20
� Libická 12
� Perunova 18
�  nám. J. z Poděbrad 6
� Koněvova 153
� Hradecká  22
� Sladkovského nám. 1
� Jeseniova/J. Želivského

Prodej 
vánočních 
stromků:

� Vinohradská/Libická
�  Vinohradská 

(u Paláce Flora)
�  J. Želivského/Koněvova

(křižovatka Ohrada)
� Vinohradská 138
�  Táboritská 23 

(u hotelu Olšanka)
�  Vinohradská 

(nad vestibulem metra 
Želivského)

(stav k 25. 11.)
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RADA MČ PRAHA 3
ze dne 5. listopadu

Schválila: � vánoční výzdobu 
městské části � provedení vý-
běrového řízení na rekonstrukci 
ZŠ Chelčického � kupní smlou-
vu k veřejné zakázce na softwa-
rové vybavení datového úložiš-
tě � kupní smlouvu k veřejné za-
kázce na nákup diskového po-
le � záměr pronájmu pozemků 
společnosti Pražská plynáren-
ská, a. s. � prodej pozemku Spo-
lečenství vlastníků jednotek v do-
mě Na Vrcholu 2581 � návrh 
kupní smlouvy na prodej bytové-
ho domu Biskupcova 20 � zvý-
šení počtu zaměstnanců oddě-
lení dopravy v klidu na prodej 
parkovacích karet � výběr nabí-
dek z výběrového řízení na do-
dávku IBM eServer BladeCenter 
� úpravu rozpočtu na rok 2008

ze dne 19. listopadu
Schválila: � záměr předložení 
projektové žádosti rekonstrukce 
ZŠ Chelčického � záměr rekon-
strukce objektu B stávající MŠ 
U Zásobní zahrady � přeruše-
ní provozu mateřských škol, do 
nichž se přihlásí v době vánoč-
ních prázdnin méně než 10 % dě-
tí � převod stávajících půjček na 
opravu domu na území MČ Pra-
ha 3 z Fondu obnovy a rozvoje 
do roku 2009 � poskytnutí daru 
z fondu sociálního a zdravotního 
Klubu Beztíže ve výši 49 000 Kč 
na činnost nízkoprahového zaří-
zení � doporučení Komise pro 
posouzení záměru výstavby Vik-
toria Center � vyhlášení granto-
vých témat Radou městské čás-
ti Praha 3 � úpravu rozpočtu na 
rok 2008 � převod finančních 
prostředků z rezervního fondu 
do investičního fondu, v rám-
ci hospodaření příspěvkové or-
ganizace Žižkovské divadlo JC 
� zakoupení služebního auto-
mobilu pro příspěvkovou orga-
nizaci Integrační centrum Za-
hrada � vítěze výběrových řízení 
na byty č. 18, Čáslavská 6, č. 41, 
Lucemburská 44, č. 14, Ostro-
mečská 9, č. 3, Domažlická 9, 
č. 3, Koněvova 4, č. 11, Zelenky-
-Hajského 14 � prodeji pronaja-
tých bytových jednotek v domě 
Baranova 17, Zelenky-Hajské-
ho 1 a Nitranská 16 stávajícím 
nájemcům 

Kompletní seznam a znění usnese-
ní ZMČ a RMČ je pro občany Pra-
hy 3 k nahlédnutí na Odboru kan-
celář úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

Provoz knihoven 
o svátcích

O vánočních svátcích budou 
knihovny v Praze 3 otevřeny takto:

POBOČKY 
CHMELNICE A ŽIŽKOV

23. 12. 9–19
24. 12., 25. 12. a 26. 12. zavřeno
30. 12. 9–19
31. 12., 1. 1. zavřeno

První provozní den v roce 2009 
bude pátek 2. ledna, 9–15 hodin.

Eva Barešová, knihovna Žižkov

INFORMAČNÍ SERVIS

Městská část Praha 3 zajistila pro občany v předvánočním čase i po 
Novém roce přistavení velkoobjemových kontejnerů i v době víkendů.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 19. 12., 9. 1. 
Koněvova/V Jezerách 19. 12., 9. 1. 
Soběslavská/Hollarovo nám. 19. 12., 9. 1. 
Tachovské nám. (u tunelu) 19. 12., 9. 1. 
Na vrcholu/V domově 20. 12., 9. 1. 
nám.Jiřího z Lobkovic - proti č.11 20. 12., 9. 1. 
Náměstí Barikád 20. 12., 9. 1. 
Kostnické nám./Blahníkova 20. 12., 9. 1. 
Buková/Pod Lipami 54 20. 12., 10. 1.
Jeseniova 143 20. 12., 10. 1.
Přemyslovská/Orlická 20. 12., 10. 1.
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 20. 12., 10. 1.
Křivá 15 18.–19. 12., 10. 1.
Přemyslovská/Sudoměřská 18.–19. 12., 10. 1.
U Rajské zahrady/Vlkova 18.–19. 12., 10. 1.
V zahrádkách/Květinková 18.–19. 12., 10. 1.

Vánoční a povánoční
velkoobjemové kontejneryUrčeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-

nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpeč-
né odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpa-
dové 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 8. 12., 5. 1. 
Koněvova/V Jezerách 8. 12., 5. 1. 
Soběslavská/Hollarovo nám. 8. 12., 5. 1. 
Tachovské nám. (u tunelu) 8. 12., 5. 1. 
Na vrcholu/V domově 1. 12. a 29. 12.
nám.Jiřího z Lobkovic - proti č.11 1. 12. a 29. 12.
Náměstí Barikád 1. 12. a 29. 12.
Kostnické nám./Blahníkova 1. 12. a 29. 12.
Buková/Pod Lipami 54 15. 12. 
Jeseniova 143 15. 12. 
Přemyslovská/Orlická 15. 12. 
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 15. 12. 
Křivá 15 22. 12. 
Přemyslovská/Sudoměřská 22. 12. 
U Rajské zahrady/Vlkova 22. 12. 
V zahrádkách/Květinková 22. 12. 

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Kam se starým elektrospotřebičem

AROK – Ladislava Rotšeidlová Bořivojova 45
Elektrospeciál – Michaela Jarolímová Seifertova 89
ELMET – Michal Trojan Jana Želivského 29
ETA – ELEKTRO Seifertova 27

VÝZVA č. 274
Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými 
stáními:
1. Roháčova 34/297, garáž. stání č. 25.23, 14,39 m2

2. Roháčova 46/410, garáž. stání č. 26.36, 12,25 m2

3. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.71, 11,00 m2

4. Ondříčkova 37/391, garáž. stání č. 25.88, 11,00 m2

5. Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 21, 16,00 m2

6. Táboritská 0/16A, garáž. stání č. 76, 11,00 m2

7. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.57, 11,00 m2

8. Jeseniova 37/446, garáž. stání č. 26.1, 13,25 m2

Minimální nájemné u všech nabízených garážových stání je 1000 Kč/m2/rok.
Tyto prostory budou poskytnuty na základě Vašich písemných nabídek, za-

slaných městské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Hav-
líčkovo náměstí 9, v obálkách označených značkou: „Výběrové řízení č. 274“ 
doplněnou pořadovým číslem garážového stání. Obálky takto neoznačené 
nebo označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. 

 V nabídce uveďte konkrétní prostor, o který máte zájem a stanovte výši ná-
jemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento prostor považujete za přiměřenou. Zá-
jemce upozorňujeme, že jedním z  hlavních kritérií výběrového řízení pro ob-
sazení nebytového prostoru bude nabídnutá výše nájemného. Podmínkou pro 
pronajmutí garáže (garážového stání) je trvalé bydliště v  Praze 3 a sku-
tečnost, že žadatel není nájemcem jiné garáže (garážového stání) v domě, 
jehož majitelem je městská část Praha 3. Do výběrového řízení též nebu-
dou zařazeni zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 finanční po-
hledávky. (Pokud budete zasílat nabídky na více garážových stání/garáží/, 
je nutno zaslat každou nabídku samostatně!)

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude ve čtvrtek 4. prosince 
2008 v 16.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních akti-
vit Rady městské části, návrh pořadí bude schvalovat Rada městské části. Vy-
braný uchazeč výběrového řízení bude písemně informován do 30 dnů ode 
dne zasedání Rady městské části. Městská část Praha 3 si vyhrazuje prá-
vo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

Jan Šmíd, předseda komise obchodních aktivit RMČ
Magdalena Benešová, vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor

Radnice vypisuje granty
Městská část Praha 3 každoročně vyhlašuje grantová témata na projekty 

organizací a spolků pro oblast kultury, vzdělávání, ekologie, tělovýchovy 
a sportu. Na rok 2009 byla vypsána na následující témata:
• Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a taneč-

ních subjektů na území Prahy 3
• Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové 

projekty realizované na území Prahy 3
• Grant na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3
• Grant na podporu projektů a organizací zaměřených na zkvalitnění 

životního prostředí na území Prahy 3
• Grant na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně využití volné-

ho času dětí a mládeže na území Prahy 3
• Grant na podporu projektů, které se váží k významným výročím, k vý-

znamným osobnostem a k významným  místům Prahy 3
• Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované 

spoluobčany Prahy 3
• Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na 

území Prahy 3
• Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení 

a rozvoji kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3
• Grant na originální projekty, zaměřené na rozvoj a prezentaci městské 

části Praha 3
• Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na boj proti drogám

Uzávěrka na podání žádostí o granty je do 4. 2. 2009. Veškeré další 
informace zjistíte na Odboru kultury městské části Praha 3, Lipanská 14, 
nebo  e-mailem na  milenab@praha3.cz, či telefonicky tel.: 222 116 282 – 
Milena Bělinová. Podmínky pro podání žádostí a formulář žádosti o grant 
naleznete na www.praha3.cz -red-

Občané Prahy 3 mají možnost 
odkládat staré elektrospotřebi-
če z domácností do speciálních 
košů, které umístil do prodejen 
elektro kolektivní systém Elek-
trowin, jenž zajišťuje oddělený 
sběr, zpětný odběr, zpracování, 
využití a odstranění elektrozaří-

zení a elektroodpadu. Zaměřuje 
se na velké a malé elektrospotře-
biče a elektrické a elektronické 
nástroje. 

Lidé se tak v těchto prodej-
nách mohou jednoduše zbavovat 
vysloužilých spotřebičů, aniž by 
si kupovali nové. 

V pátek 31. října 2008 schvá-
lila Poslanecká sněmovna novelu 
zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění poz-
dějších předpisů, která mimo ji-
né odstraňuje dosavadní organi-
zační anomálii ve výkonu agendy 
státní sociální podpory. Od 1. led-
na 2009 budou útvary státní soci-
ální podpory také v Praze převe-
deny z úřadů městských částí na 
Úřad práce hl. m. Prahy a budou 
mít stejný statut jako v celé České 
republice.  

Pro pražské občany se naštěstí 
mnoho nezmění. Budou dál chodit 

vyřizovat své záležitosti na stejné 
místo, ke stejným úřednicím a ve 
stejných úředních hodinách.

Na budovách uvidí pouze nové 
označení stejně jako na rozhodnu-
tích a jiných písemnostech.

Občané však mohou nadále po-
čítat s tím, že kvalita práce a vstříc-
nost pracovnic se nezmění. 

Adresa pro písemný kontakt je 
od 1. 1. 2009:
Úřad práce hl. m. Prahy, pracoviš-
tě státní sociální podpory v Praze 3
Seifertova 559/51
Praha 3 – Žižkov, 130 85

 Pro žadatele o dávky 
státní sociální podpory

Uplynulá sezona Dopravního 
hřiště byla úspěšná. Otevřeno by-
lo mimo 14 dnů v srpnu od 19. 4. 
do 26. 10. nepřetržitě včetně sobot 
a nedělí. Hřiště v letošním roce na-
vštívilo 9500 návštěvníků. 

Ani v zimě nemáme zavře-
no, v učebně probíhá výuka teo-
rie, ale ani akce na hřišti nekon-
čí. Již tradičně přijde 5. prosince 
v 16 hodin Mikuláš. Na úvod za-

hraje koledy dechový soubor ZUŠ 
Prahy 3. Zápis do Svaté knihy 
a odevzdávání dárku bude mož-
no 4. 12. (10–17 hod.) a 5. 12. 
(13–16 hod.). V úterý 23. prosince 
od 16 hod. můžete navštívit před-
stavení Hraný Betlém v provedení 
pěveckého kroužku ZŠ Pražačka 
a dramatického kroužku ULITA. 

Stanislav Vopěnka,
dětské dopravní hřiště

Dopravní hřiště Jilmová nespí

Omezení 
provozu úřadu

Na přelomu roku bude z technic-
kých důvodů omezen provoz Úřadu 
MČ Praha 3. Ve středu 31. prosince 
bude otevřeno do 12 hod., v pátek 
2. ledna pak bude úřad uzavřen zce-
la. Omezení provozu se týká všech 
pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Petr Fišer, tajemník ÚMČ Praha 3

Dětské jesle Roháčova budou ve dnech 22. 12. 2008 až 2. 1. 2009 
uzavřeny. Provoz bude obnoven 5. 1. 2009.

Patricie Hnátková, ved. oddělení zdravotní
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Lepší, ale přesto špatný
Parametry tohoto domu postave-

ného na počátku 80. let už byly pod-
statně solidnější, než u panelových 
objektů jiného typu. Také po ar-
chitektonické stránce se dá hovořit 
o tom, že jeho autoři s hmotou do-
mu pracovali, snažili se o pohledo-
vě členitý dům. 

Problémem domu je jeho mohut-
nost ve srovnání se sousedící pů-
vodní žižkovskou zástavbou. V sou-
časnosti je zde dohromady 153 bytů 
a v nástavbě 19 ateliérů. Přístup ke 
vchodům od ulice Prokopova není 
bezbariérový. Vchody do domu z té-
to strany by měly být spojeny bez-
bariérovou pěší komunikací, kterou 
přivítají jak lidé s fyzickým omeze-
ním nebo starší občané, tak i rodi-
če s kočárky.

Nejde jen o novou fasádu a okna
Regenerace v objemu přibližně 

půl miliardy korun (což je investi-
ce odpovídající vynaloženým pro-
středkům v celé lokalitě Pod Lipa-
mi a Květinková) proto nebude jen 
povrchová, kdy se vyměňují okna, 
případně zateplují fasády a opra-
vují střechy. Projekt počítá i se zá-
sadní vnitřní rekonstrukcí rozvodů 
vody a odpadů, nová jádra budou 
technicky zdařilejší a budou použi-

ty moderní zařizovací prvky. Stav 
bytových jader je podle zjištění ne-
vyhovující, a to nejen z hlediska 
současných požadavků, ale i z hle-
diska kvality a zpracování. Dochází 
zde k zatékání a kovové kostry jader 
jsou zkorodované.

Velkou pozornost věnují autoři 
regenerace pochopitelně vnějšímu 
vzhledu. Ten nejvíce ovlivňuje vní-
mání objektu v rámci stávající zá-
stavby. Navržené řešení, jak je zřej-
mé z přiložených ilustrací, by mě-
lo rozbít monotónní vzhled fasády. 
Tmavě šedá fasáda architektonické-
ho návrhu, korespondující s nejob-
vyklejší žižkovskou zástavbou, by 
měla blok scelit. Naproti tomu ba-
revné řešení předsazených lodžií 
umocní plastičnost takového zpra-
cování.

Stávající technický stav lodžií pa-
tří k nejproblematičtějším částem 
domu. Nově navrhované lodžie by 

měly být o něco hlubší, ale i svět-
lejší a s větší využitelnou plochou. 
Zábradlí bude nahrazeno kaleným 
sklem s barevným potiskem.

Pouze v přízemních podlažích se 
počítá s jejich zrušením, zazděním 
a zabudováním oken. Lodžie budou 

přičleněny k bytům, a tím je zvětší. 
V současnosti jsou totiž tyto lodžie 
z bezpečnostních důvodů většinou 
zasklené nebo zamřížované. 

Výhled na Pražský hrad
Při stavebnětechnickém průzku-

mu byly zjištěno i nevyhovující pro-
tipožární zajištění, což by regenera-
ce měla výrazně napravit.

Významnou proměnou projde 
střešní nástavba, která se zásadně 
mění z dosavadního ateliérového 
a obytného podlaží na podlaží s no-
vými prostornými byty. Současně 
zde zůstanou zachovány i ateliéry. 
Těch však bude méně než doposud 

(část ateliérů je v rozporu s předpi-
sy využívána k bydlení).

Navrhované střešní terasy tak vy-
užijí ojedinělého výhledu na město 
a na Pražský hrad. Naopak spod-
ní části všech sekcí budou kon-
cipovány jako nebytové prostory 
s možností komerčního nebo jiné-
ho využití. Volný prostor bude zís-
kán i optimálním zmenšením všech 
společných prostor, které jsou buď 
předimenzovány, nebo nevyužíva-
ny. V návrhu se též dbá na bezpeč-
nost – všechny nebytové prostory 
mají vlastní vstupy.

Připravovaná regenerace je z hle-
diska přípravy jednou z nejnáročněj-
ších. Dosavadní opravy a moderni-

zace se zatím odbývaly v klidnějších 
lokalitách. Vzhledem k tomu, že se 
bude jednat o zásadní regeneraci – 
včetně vybudování nových podzem-
ních garáží pro asi 100 aut v sever-
ním cípu mezi ulicemi Rokycanova 
a Prokopova – zasáhne tato akce 
do života obyvatel této části Žižko-
va. Na jejím konci však bude výraz-
ně zmodernizovaná součást zdej-
ší zástavby. Ta posune výš jak laťku 
občanského bydlení, tak architekto-
nické úrovně Prahy 3 a opět o kou-
sek napraví necitlivé stavební zásahy 
v této čtvrti z 80. let 20. století.

-skm-
Foto: archiv a architektonický 

atelier A plus

Modernizace panelového bloku 
v Lupáčově ulici se blíží

Přístup městské části Prahy 3 k privatizaci staršího panelového
bytového fondu se v mnohém liší od zažité praxe. Namísto přístupu
– privatizovat bez ohledu na stav domu a přenést pak starosti a ná-
klady (mnohdy obrovské) na nové vlastníky, kteří za špatnou údržbu
a stav domu z předcházejících desetiletí nenesou odpovědnost – do-
chází k postupné regeneraci domů a dobudování moderních nástaveb
na nich. To potom umožňuje prodávat nové byty za tržní ceny a tím
částečně (a významně) hradit náklady na modernizaci. Další část pe-
něz se vrací do pokladny městské části z prodeje bytů v regenerova-
ných objektech. 

První zkušenosti byly získány před deseti lety při obnově domů a vý-
stavbě nástaveb v Kunešově ulici. Od té doby najdete rekonstruované
panelové nebo montované bytové domy na dalších místech. Některé
z nich byly oceněny odborníky v různých soutěžích. Například v uli-
ci K Lučinám se objekt dočkal „titulu“ za nejlepší rekonstrukci fasády 
roku 2005. Ještě v čerstvé paměti je výrazná regenerace několika do-
mů v lokalitě Květinková a Pod Lipami. Tam bylo významně zrenovo-
váno téměř 210 stávajících bytů a vybudováno 71 nových, navíc bylo
vybudováno 88 parkovacích stání v podzemní garáži.

V současnosti probíhá regenerace v ulici Habrová a připravují se
další. Tyto i další domy spadající pod správu Prahy 3 tak výrazně oži-
vují starý bytový fond v rámci celého hlavního města. 

PRAHA 3: 10 LET ZKUŠENOSTÍ S REGENERACEMI

Městská část se rozhodla v příštím roce přistoupit k zásadní 
rekonstrukci panelového souboru v Lupáčově ulici, který je 
v nevyhovujícím technickém stavu. Bude se jednat o jednu 
z největších regenerací panelové zástavby v Praze 3 a současně 
i v hlavním městě za poslední roky.

Současný stav panelového domu v Lupáčově ulici směrem od Olšanského náměstí a architektonická studie zobrazující situaci po regeneraci.

 Regenerace za přibližně půl miliardy 
korun nebude jen povrchová –  mimo 
výměny oken, zateplení fasád a opravy 
střechy se počítá i s rekonstrukcí rozvodů 
vody, odpadů a bytových jader. 

Výrazná rekonstrukce měst-
ských domů v Habrové byla zahá-
jena v květnu. 31. prosinec by měl 
být posledním dnem první etapy 
stavebních prací, která zahrnuje 
zateplení obvodových plášťů, no-
vou fasádu i další stavební úpravy 
společných prostor.

Koncem roku byla zahájena 
druhá část modernizace, která za-
hrnuje mj. opravu společných pro-
stor, výtahů, vnitřních rozvodů 
vody, odpadů a také dílčí opravy 
v bytových jádrech. Druhá část by 
měla skončit na jaře. 

Fasáda všech deseti soliterních 
paneláků byla zateplena v tloušť-
ce 12 až 16 cm. To by podle do-
savadních zkušeností společnosti 
SKM Praha 3 mělo vést minimál-
ně ke 40% úsporám ve vytápění ob-
jektů. Například v již rekonstruo-

vaných domech v ulici Pod Lipami 
nebo Květinková stačí menší nebo 
stejné množství tepla i k vytápění 
dvoupatrových nástaveb.

V Habrové ulici jsou u všech ob-
jektů nově koncipované vchody 
s rozšířenými vstupními prostory. 
To bylo nutné i ke splnění přísných 

protipožárních norem. Komfortněj-
ší jsou i poštovní schránky a zlep-
šil se i přístup k nim. K podstatné 
úspoře za osvětlení společných pro-
stor dochází zavedením čidel, která 
zapínají světla pouze v místech, kde 
se obyvatelé pohybují. Znamená to, 
že už se zbytečně nerozsvěcují de-
sítky žárovek od přízemí až do po-
sledního patra.

Součástí některých domů jsou 
i zcela nové nájezdové rampy pro 
matky s kočárky a vozíčkáře. Tam, 
kde kvůli inženýrským sítím nebylo 
možné rampy vybudovat, usnadní 
transport kočárků pojezdové lišty 
a navíc i elektrická plošina. Rege-
nerace tak přispěje k výraznému 
zhodnocení domů i k prodlouže-
ní jejich životnosti a v nemalé mí-
ře i ke kultivaci okolí.

-skm-

První etapa regenerace panelových domů v Habrové finišuje
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Zápach ředidla, který hlídka stráž-
níků v Praze 3 ucítila z karlínského 
tunelu, se 11. října stal osudným tro-
jici sprejerů.

„Hlídka se neprodleně vydala do 
tunelu, kde přibližně v polovině za-
hlédla sprejery, kteří malovali na 
zeď v dvoumetrové výšce. Pomáha-
la jim navíc i dívka a chlapec, kteří 

hlídali, zda nikdo nejde,“ pozname-
nal obvodní ředitel Městské policie 
v Praze 3 Dušan Machoň s tím, že 
strážníci viníky zadrželi a následně 
předali Policii České republiky. Do-
padení sprejerů při činu bývá přitom 
podle Machoně velmi obtížné. Stráž-
níkům v boji proti vandalům ale po-
máhá i městský kamerový systém.

„Pachatelům tohoto trestného či-
nu hrozí trest odnětí svobody až na 
jeden rok nebo peněžitý trest. V pří-
padě organizované skupiny nebo 
způsobení značné škody jsou tres-
ty ještě mnohem vyšší,“ konstatoval 
Machoň. Doplnil, že pomoci mo-
hou i občané. Pokud sprejery při či-
nu spatří, mají zavolat na tísňovou 
bezplatnou linku 156 nebo přímo 
na operační středisko městské poli-
cie tel.: 222 782 508.

-teg-

Sprejeři domalovali

Sprejové čmáranice na fasádách 
domů jsou problémem, který ře-
ší obyvatelé všech měst. Zatím se 
zdá, že samozvaným umělcům, kte-
ří „vylepšují“ naše životní prostře-
dí s neuvěřitelnou bezohlednos-
tí k práci těch, kteří se snaží domy 
zvelebit, nedokážeme čelit ani pre-
vencí, tj. výchovou, ale dokonce ani 
represivními opatřeními.

Rada městské části proto v mi-
nulých dnech rozhodla, že od příští-
ho roku spustí ve třetí městské části 
program ochrany fasád proti graffi-
ti. Antisprejerský program bude za-
hrnovat všechny domy v majetku 
městské části, včetně dvorů a objek-
tů ve vnitroblocích. Chceme tím při-
spět k zlepšení tváře celé městské 
části. Ochrana fasád v městské části 
se doposud vztahovala pouze na ško-

ly a školská zařízení, od příštího ro-
ku budou protisprejovým nástřikem 
opatřeny všechny objekty v majetku 
obce. Považujeme tuto ochranu za 
nezbytnou s ohledem na dlouhodo-
bý nárůst tohoto druhu vandalismu. 

Domy v majetku radnice tak bu-
dou chráněny speciálními ochranný-
mi nátěry. V případě, že fasáda bude 
poškozena graffiti, bude nákres od-
straněn do 24 hodin od nahlášení 
vandalského činu. 

Nátěr, servis i údržbu fasád za-
jistí specializovaná firma. Nákla-
dy na zavedení a chod programu 

dosáhnou v roce 
2009 šesti milionů 
korun.

Zdeněk Lochman, 
zástupce starosty

Radnice spustí 
antisprejerský program

RN  Meziparlamentní unie není li-
dem jako mezinárodní instituce to-
lik známa jako třeba OSN. Můžete 
nám říci, čím se zabývá?

Meziparlamentní unie je shro-
mážděním zástupců národních par-
lamentů ze dvou stovek zemí, které 
zasedá dvakrát do roka. Je to vlast-
ně takový světový parlament. Čes-
kou republiku v něm reprezentuje 
delegace složená z osmi poslanců 
a čtyř senátorů. Náplní práce unie 
je vzájemná komunikace národ-
ních zákonodárných sborů člen-
ských zemí, unie přijímá rezoluce 
k mezinárodním otázkám, doporu-
čení národním vládám, především 
v zemích třetího světa jsou její do-
poručení velmi silně respektována. 
Na posledním shromáždění se na-
příklad pochopitelně jednalo o me-
zinárodní ekonomické krizi. Pokud 
jste zmínil OSN, je třeba říci, že 
spolu velmi úzce spolupracují.

RN  Jste prvním českým zástup-
cem, který v Meziparlamentní unii 
pronikl do takto vysoké funkce. 
Proč se to nezdařilo České republi-
ce již dříve?

Dříve si tyto prestižní pozice roz-
dělovaly velké státy. Proto doposud 
na obdobnou pozici zástupce čes-
ké delegace nedosáhl. Navíc jsme 
si v rámci unie museli logicky něja-
ký čas budovat po roce 1989 pres-
tiž. Mému úspěchu ve volbě inter-
ního auditora napomohly též i tvrdě 
nastavené podmínky pro možnost 
kandidatury.

RN  Jedná se o vysoce odbornou po-
zici. Jaké máte zkušenosti s auditor-
skou profesí?

Okolo auditu mám řadu zkuše-
ností ze soukromé sféry i z politiky, 
takže jsem měl s ohledem na pod-
mínky, které byly pro tuto funkci 
vypsány, před konkurenty řadu vý-
hod. Personální požadavky při té-
to volbě jakoby vycházely z mého 
profesního životopisu: zkušenosti 
z auditu, kontroly financí a nejlépe 
i aktuální politická práce ve výboru 
kontrolujícím veřejné finance. Jako 
auditor jsem pracoval v soukromé 
sféře v jedné z nejprestižnějších fi-
rem na českém trhu ještě před svým 
vstupem do politiky. V pozici zá-
stupce starosty pro finance, inves-

tice a majetek jsem zaváděl systém 
interního auditu na radnici Prahy 3 
a dnes jsem místopředsedou kont-
rolního výboru Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, takže okolo kon-
troly a auditu se pohybuji neustále.

RN  Čím se budete ve své nové funk-
ci zabývat?

Interní auditor se zabývá kont-
rolou hospodaření Meziparlament-
ní unie a komunikací s externím au-
ditorem. Chci se především zaměřit 
na kontrolu efektivnosti vynakládá-
ní prostředků unie. Výsledkem roč-
ní práce je, že interní auditor na 
shromáždění Meziparlamentní unie 
před světovými delegacemi předná-
ší patnáctiminutovou zprávu o hos-
podaření unie v průběhu roku.

RN  Členem české delegace jste byl 
zvolen již po parlamentních vol-
bách, tedy před dvěma roky. Funkce 
interního auditora v rámci světové-
ho parlamentu ale není první funk-
cí, kterou jste v unii získal?

Je pravda, že již před rokem jsem 
byl zvolen členem steering com-
mittee, řídícího výboru geopolitic-

ké skupiny 12+, která se skládá ze-
jména z evropských zemí. Výbor 
připravuje nejen návrhy, se který-
mi přijde na jednání MPU, ale i sta-
noviska skupiny k návrhům ostat-
ních geopolitických skupin (africké, 
asijské…). V řídícím výboru zastu-
puji země středovýchodní Evropy, 
úspěchem pro mou osobu je fakt, 
že v obou funkcích jsem prvním Če-
chem v historii.

RN  Práce interního auditora urči-
tě není jen politickou funkcí, ale za-
bere Vám mnoho času. Jak budete 
novou funkci časově zvládat?

Ač to tak lidem nepřipadá, i po-
litické funkce zabírají spoustu ča-
su. Samozřejmě, že to bude na 
úkor mého volného času, většinu 

materiálů budu dostávat elektro-
nicky, konkrétní problémy budu 
muset řešit přímo v sídle unie v Že-
nevě. Tam, předpokládám, strávím 
několik dní po skončení auditova-
ného roku, abychom si s ekonomy 
a externí auditorskou firmou vy-
říkali vše potřebné. V rámci inter-
ního auditu nepůjde jen o správné 
účtování utracených a přijatých fi-
nančních prostředků, ale zejména 
o jejich efektivitu, o to zda např. 
peníze na programy se dostaly 
tam, kam měly.

RN  O jaké programy se jedná?
Jde o projekty na podporu demo-

kracie v zemích především třetího 
světa.

-jas-

Žižkovák auditorem „světového parlamentu“
Poslanec Daniel Reisiegel se stal prvním Čechem ve vrcholné fukci Meziparlamentní unie

Prvním zástupcem České republiky, který pronikl do jedné 
z nejvyšších funkcí v Meziparlamentní unii (MPU) se stal 
vyslanec Prahy 3 v Poslanecké sněmovně a současný radní 
Daniel Reisiegel (35). Na shromáždění tohoto mezinárodního 
fóra delegací dvou stovek národních parlamentů v Ženevě byl 
v polovině října zvolen interním auditorem MPU.

Před dvěma lety koncem listo-
padu nenastupovala ODS do vede-
ní radnice jako jeden z koaličních 
partnerů, ale jako jednoznačný ví-
těz komunálních voleb. Jako ten, 
na němž bude ležet odpovědnost, 
jak bude radnice v celém volebním 
období působit. Mandát od voličů 
zněl jednoznačně: volební program 
ODS v Praze 3 je takový, že chce-
me, aby byl naplňován. Proto ne-
jsou Programové cíle Rady městské 
části Praha 3 výsledkem nějakých 
koaličních kompromisů, ale přes-
ně odrážejí program, s nímž jsme 
ve volbách zvítězili. 

Po dvou letech jsem v rámci bi-
lancování opět pečlivě pročetla na-
še programové cíle, které popisu-
jí, jak konkrétně bude náš volební 
program naplňován. S čistým svě-
domím mohu oznámit, že vše prů-
běžně plníme a že všechny oblasti 
tak, jak jsme slíbili, budou naplňo-
vány i další dva roky.

Za nejvýznamnější a nejdůle-
žitější považuji s trochou nadsáz-
ky řečeno zákon č. 1 městské části 
Praha 3 – rozpočet je vždy přijímán 
jako vyrovnaný, a zákon č. 2 měst-
ské části Praha 3 – nájemné vy-
brané od obyvatel obecních domů 
je vždy zpět investováno do rekon-
strukcí těchto domů. Jinými slovy, 
stoprocentně plníme slib, že neza-
dlužíme naši budoucnost.

Uskutečnili jsme slíbené investi-
ce do škol (ZŠ Pražačka – kuchyně, 
rekonstrukce budovy, ZŠ Chmel-
nice – fasáda), rekonstrukce kote-
len v téměř všech mateřských ško-
lách, rozšíření kapacity mateřských 
škol o 150 míst v Perunově a Žero-
tínově.

Proběhly či probíhají i opra-
vy a rekonstrukce panelových do-
mů v ulicích Pod Lipami, V Za-

hrádkách, Habrová, Květinková 
a Na Lučinách s následnou priva-
tizací. Vybudovali jsme nástavby 
na menších domech v Květinko-
vé plus příslušné garáže (83 míst). 
Až na jednotlivé výjimky jsme do-
končili III. etapu privatizace domů 
a zahájili etapu další.

Přistavěli jsme prostory pro dal-
ších tolik žádaných 30 lůžek v Ošet-
řovatelském domově v Habrové uli-
ci, rekonstruujeme oba naše do-
my s pečovatelskou službou včet-
ně bezbariérových bytů. Smluvně 
jsme zajistili azylové bydlení pro 
matky s dětmi.

Velkou pozornost věnujeme ze-
leni a volnému času dětí a mládeže: 
vybudovali jsme krásný víceúčelo-
vý park Rajská zahrada, vnitroblok 
Soběslavská, hřiště V Jezerách, 
upravili jsme park před školou na 
náměstí Jiřího z Lobkovic.

Pokračujeme samozřejmě i ve 
všech tradičních kulturních akcích, 
jako je Vinobraní, Masopust, Ne-
konvenční žižkovský podzim, letos 
přibyly navíc i vánoční trhy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad.

Vznikla i nová tradice ocenění 
nejlepších učitelů Diploma come-
nianum, obnovili jsme proces ko-
munitního plánování, hojně pod-
porujeme neziskový sektor a mohla 
bych zde jmenovat další a další spl-
něné body našeho programu.

Samozřejmě v našem úsilí či-
nit z Prahy 3 dobré místo pro život 
pokračujeme. Proto se ještě tele-
graficky zmíním o několika nejvý-
znamnějších projektech, které nás 
následující dva roky čekají: bude 
pokračovat privatizace bytového 
fondu, proběhne revitalizace pane-
lových domů v Lupáčově ulici, vý-
měna oken v panelových domech 
v centru Žižkova, rekonstrukce 
ZŠ Chelčického, generální rekon-
strukce školky U Zásobní zahrady, 

rekonstrukce jednotlivých zahrad 
u mateřských škol, výstava k dva-
cátému výročí pádu komunismu 
a další a další.

Závěrem musím konstatovat, 
že přístup jednotlivých členů Ra-
dy městské části Praha 3 k pro-
jednávaným záležitostem je ra-
cionální a vztahy na radnici jsou 
i přes věkové rozdíly velmi ko-
rektní. Ti, které jste zvolili proto, 
aby Prahu 3 vedli, budou i nadále 
pracovat bez efektních slov a po-
pulistických gest. Zato za námi 
bude vidět práce na tom, co jsme 

vám přede dvěma 
lety slíbili a pro co 
jste si nás zvolili.

Milena Kozumplíková,
starostka

Jsme v poločase

 S čistým svědomím mohu prohlásit, 
že programové cíle průběžně plníme 
a že tomu tak bude i další dva roky. 

RAD_12_04.indd   1RAD_12_04.indd   1 2.12.2008   10:29:072.12.2008   10:29:07



Kampaň energetiků umožní Pražanům ušetřit tisíce korun ročně
  5Radniční noviny Prahy 3 | číslo 12 2008 INZERCE

Zahrajte si o skvělé ceny!

www.pre.cz/vanocni-hra.html

„Úspory energie jsou v dnešní 
době aktuálním tématem. Kam-
paň ukazuje spotřebitelům cesty 
a opatření vedoucí ke konkrétním 
úsporám elektřiny a následně ke 
snížení celkových výdajů, a to 
bez zásadního omezení životního 
standardu,“ uvedl Petr Holubec, 
tiskový mluvčí PRE.

Výchozím bodem kampaně byl 
jedinečný projekt s názvem „Pra-
žákovi šetří s PRE“, který měl po-
tvrdit možnosti úspor reálným 
měřením v konkrétních rodinách 
a ne pouze teoretickými úvaha-
mi. Zástupci PRE navštívili šest 
rodin s běžně vybavenou a záro-
veň různě energeticky náročnou 
domácností. Ukázali jim různá 
opatření, jak snížit spotřebu elek-
třiny, aniž by své spotřebiče pře-
stali plnohodnotně využívat.

Odborný dohled nad průzku-
mem převzala nezávislá organi-
zace SEVEn, Středisko pro efek-
tivní využívání energie, o. p. s, kte-
rá zároveň garantuje pravdivost 

prezentovaných informací. „Nej-
důležitější byla změna takzvané-
ho spotřebitelského chování na-
šich zákazníků. Patří tam napří-
klad zhasínání světel, používání 
úsporných žárovek či moderních 
pracích prostředků, které mají při 
teplotě čtyřiceti stupňů stejný úči-
nek jako při šedesáti stupních, 
což ušetří až šedesát procent 
energie. Značné množství elektři-
ny pobírá i úsporný režim počíta-
če, a tak je dobré ho zcela vypí-
nat,“ upozornil Petr Holubec.

Mezi další tipy na úspory patřilo 
i vypojení nabíječky notebooku ze 
zásuvky, pokud je nabitý, vypínání 
přístrojů, např. televize či různých 
přehrávačů, z režimu „stand by“ 
či pravidelné odmrazování chlad-
niček. Již malá námraza totiž 
znamená výrazně vyšší spotřebu 
elektřiny. Důležitá je také výmě-
na zastaralých spotřebičů, které 
pobírají dokonce o pětasedmde-
sát procent více energie než nové
a úsporné modely.

Většina odběratelů nemá k dis-
pozici podobné informace, proto 
si důležitost těchto jednoduchých 
pravidel ani neuvědomuje. Rodiny 
zapojené do projektu mohly využí-
vat bezplatného poradenství pra-
covníků PRE. „Dozvěděli se, že po-
užíváním LCD televize se dá ušetřit 
zhruba tři tisíce korun ročně, poří-
zením prodlužovacího kabelu s ví-

ce zásuvkami a vypínačem, kte-
rým se spotřebiče vypnou najed-
nou, mohou uspořit dokonce čtyři 
tisíce za rok. Zajímalo je, podle ja-
kých kritérií nové spotřebiče vybí-
rat. Všechny tyto informace posky-
tujeme zdarma všem našim odbě-
ratelům v Poradenském středisku 
Pražské energetiky,“ řekl Holubec.

Rodiny se podle něj do průzku-
mu zapojily především kvůli zjiš-

tění skutečné spotřeby domác-
nosti, ale i ze zvědavosti. Po kon-
zultacích se zástupci PRE snížily 
spotřebu energie o 25 až 31 pro-
cent, což znamená roční úsporu 
kolem čtyř tisíc korun. „Byla jsem 
přesvědčená, že jako malá do-
mácnost máme nízkou spotřebu 
elektřiny, ale výsledky mne velmi 
překvapily. Dlouhodobě jsme po-

užívali úsporné žárovky, ale spo-
třebiče jsem již tolik nehlídala. Dí-
ky projektu jsem pochopila, že 
například cedulky na výrobcích 
je opravdu dobré si přečíst,“ po-
znamenala Jana Muchová, před-
stavitelka jedné ze zapojených 
rodin.

Kampaní, jež se objeví v me-
tru, tramvajích, internetu či tis-
ku, chce PRE také zprostředko-

vat představu, co si mohou lidé 
za ušetřené peníze pořídit.

Veškeré tipy na úspory ener-
gie a závěry z průzkumu v praž-
ských rodinách jsou umístěny na 
stránkách Energetického poradce 
PRE. Informace o referenčních ro-
dinách, které se projektu zúčast-
nily, naleznete na webu PRE na 
stránkách www.pre.cz/prazakovi.

Program GreenLight je dob-
rovolná iniciativa Evropské ko-
mise v rámci prevence znečiš-
ťování životního prostředí, která 
podněcuje veřejné i soukromé 
spotřebitele elektřiny k instala-
ci úsporných světelných tech-
nologií ve svých zařízeních. Cí-
lem je také zlepšit kvalitu světel-
ných podmínek a samozřejmě 
současně dosáhnout finanč-
ních úspor. PRE je zatím jedinou 
energetickou společností u nás, 
která se do tohoto významného 
projektu zapojila.

„Připojit se k programu Gre-
enLight bylo pro nás efektivním 
řešením. Tím, že jsme v prosto-
rách naší budovy začali použí-
vat úsporné osvětlení, se nejen 
snížily provozní náklady a zvý-
šila kvalita osvětlení, ale vznikly 
tak i daleko příjemnější pracov-
ní podmínky pro naše zaměst-
nance,“ uvedl Petr Holubec, tis-
kový mluvčí PRE. Kromě prak-
tických výhod má nižší spotřeba 
energie pozitivní vliv i na životní 
prostředí. Přispívá totiž ke sní-
žení emisí znečišťujících látek, 
a tudíž omezuje globální otep-
lování. „Pražská energetika je 
známa svou podporou projek-
tů, které šetří přírodu a přírod-
ní zdroje. Každoročně poskytuje 

například dotace subjektům na 
výstavbu či rekonstrukci obnovi-
telného zdroje elektřiny. Green-
Light tak zjevně zapadá do naší 
dlouholeté snahy o zlepšení ži-
votního prostředí,“ poznamenal 
mluvčí PRE.

V České republice se progra-
mem GreenLight zabývá po-
radenská organizace SEVEn, 
Středisko pro efektivní využívá-
ní energie, o. p. s. „Do projek-
tu mohou společnosti dobro-
volně přihlásit jednotlivé budo-
vy i již ukončené projekty. Vyplní 
registrační formulář, ve kterém 
se zavazují, že alespoň v po-
lovině svých využitelných pro-
stor modernizují osvětlení nebo 
sníží celkovou spotřebu o mini-
málně třicet procent. Z progra-
mu pak mohou zase kdykoli vy-
stoupit, pokud se jim nepodaří 
podmínky splnit,“ vysvětlil Juraj 
Krivošík ze společnosti SEVEn. 
Do programu se mohou zapojit 
i jeho příznivci z řad odborníků 
na osvětlovací systémy, výrob-
ců či dodavatelů. Evropská ko-
mise sice neposkytuje za účast 
v programu finanční prostředky, 
ale společnosti podporuje for-
mou informačních zdrojů jako 
jsou plakety, exkluzivní použí-
vání loga GreenLight, spoluprá-

ce na tiskových výstupech, za-
řazení do partnerského katalogu 
či ocenění.

Právě na certifikaci budov se 
bude podílet Pražská energe-
tika. „Každá společnost, která 
se do programu zapojí, od nás 
získá uznání v podobě plakety. 
Tu pak může připevnit na jasně 
viditelné místo modernizované 
budovy. Plaketa bude jakýmsi 
dokladem, že společnost přispí-
vá ke zlepšení životního prostře-
dí. Dnes se toto kritérium stává 
ve světě čím dál více respekto-
vaným,“ řekl Petr Holubec.

Program GreenLight má v Ev-
ropě již mnoho partnerů. Jedna 
z prvních organizací, která se do 
projektu zapojila, byla Johnson 
& Johnson. Ta kromě nižších ná-
kladů na údržbu a lepších pra-
covních podmínek pro zaměst-
nance, snížila spotřebu elektřiny 
v modernizovaných prostorách 
na rozloze 62 tisíc m² o čtyři-
cet procent, a ušetřila tak za rok 
přes šedesát tisíc euro. Dalšími 
partnery programu jsou napří-
klad Ikea, Tesco, McDonald´s, 
Nike či Vodafone.

Více informací o zapojení 
Pražské energetiky do progra-
mu GreenLight naleznete na 
www.pre.cz/greenlight.

21.10.2008 – Reklamní kampaň k úsporám elektřiny v rámci projektu s názvem „Pra-
žákovi šetří s PRE“ zahájili pražští energetici již na počátku listopadu. Jejím prostřednic-
tvím říká společnost Pražská energetika, a. s. (PRE) Pražanům – svým zákazníkům, že 
mohou výrazně snížit spotřebu energie, a tím i výdaje rodinných rozpočtů. PRE zároveň 
také ukazuje, kde zájemci najdou podrobné informace a postupy. Energetici vycházejí 
z výsledků ojedinělého průzkumu v běžných domácnostech. Odborníci jim poskytli řadu 
rad, jak s elektřinou hospodařit, čímž rodiny dosáhly úspor v průměru 27 procent. Ko-
munikační kampaň se objeví například na billboardech na budovách PRE, internetových 
portálech či v tramvajích a v tisku.

Víte, co je Program Green lights?

Po několikaměsíčních staveb-
ních úpravách, náročném stě-
hování a kompletaci sbírek v no-
vých prostorách otevřela Pražská 
energetika pro příznivce historie 
z řad odborné i laické veřejnosti 
opět své muzeum.

Technické a dokumentační 
muzeum PRE mapuje bohatou 
historii výroby, rozvodu a distribu-
ce elektřiny, a to od počátku mi-
nulého století až po současnost.

V rozsáhlé expozici na výstavní 
ploše o rozloze téměř 500 metrů 
čtverečních rozmístěné v několika 
podlažích najdete zařízení vysoké-
ho a nízkého napětí, měřicí přístro-
je, pracovní a ochranné pomůcky 

i písemné doklady technického 
charakteru dokumentující historii 
elektrifikace Prahy. Jsou zde vy-
stavena například schémata sítí, 
stavební plány, fotografie zaříze-
ní, veřejnoprávní doklady, stanič-
ní seznamy, historické učebnice, 
technické normy a podobně. Ex-
pozici nově doplňuje i výstavka 
dokumentující aktivity nepoctivých 
„odběratelů“ – neplatičů.
ADRESA: 
Technické a dokumentační 
muzeum Pražské energetiky, 
Jankovcova 960/40 
Praha 7 – Holešovice
(300 m od stanice metra „C“ 
Nádraží Holešovice)
NÁVŠTĚVNÍ DNY:
úterý a čtvrtek 
od 8,00 do 15,00 hodin 
(v ojedinělých případech po indi-
viduální domluvě i v jiné dny)
KONTAKT:
Návštěvu expozice lze objednat 
telefonicky na tel. 267 052 315 
nebo na základě objednávkové-
ho listu na internetu.
Prohlídka muzea včetně odbor-
ného výkladu trvá přibližně jednu 
hodinu. Vstup je zdarma!

Muzeum PRE opět v provozu!
Evropský program GreenLight, jehož úkolem je snižovat spotřebu 
energie vnitřního i venkovního osvětlení v celé Evropě, a v konečném 
důsledku tak napomoci omezení globálního oteplování, se rozšiřuje 
v České republice. Aktivním partnerem neziskové organizace SEVEn, 
Střediska pro efektivní využívání energie, o. p. s., která program v ČR 
organizuje, se jako první energetická společnost u nás stává Pražská 
energetika, a. s. (PRE). Firmám, které osvětlení ve svých budovách 

vyřeší v duchu programu, bude PRE udílet mezinárodně uznávané certifikáty.
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Natama hledá pěstouny

Česká mše vánoční J. J. Ryby se 
bude zpívat v neděli 14. prosince od 
17.00 hodin v Žižkově sboru CČSH 
na nám. Barikád 1. Účinkují členové 
pěveckých souborů VOŠP, SOŠP 
a Gymnázia z Evropské ulice. 

V pátek 5. prosince bude 
už tradičně dětem nadělovat 
dárky Mikuláš. Pátý prosin-
cový den se ale také od loň-
ského roku stal díky Institutu 
náhradní rodinné péče Na-
tama, ve spolupráci s Informačním 
střediskem Mikuláš, o. p. s., i „D-
nem pro pěstounskou péči“, kdy se 
upozorňuje na témata péče o opuš-
těné, ohrožené a potřebné děti, kte-
ré nemohou jít do adopce.

Institut náhradní rodinné péče 
Natama je nestátní odbornou orga-
nizací, která se v ČR snaží prosazo-
vat profesionální pěstounskou péči. 
Připravuje, školí a provází pěstouny, 
poskytuje jim podporu, provádí po-
radenství v oblasti náhradní rodinné 
péče. Pracuje také s dětmi z ústavů, 
kterým poskytuje terapii a usnadňu-
je jim příchod do náhradní rodiny. 

Natama dětem zajišťuje buď dlou-
hodobou, nebo krátkodobou péči 
v rodinách. Krátkodobá znamená, že 
dítě je v náhradní rodině připravová-

no buď na péči trvalou v jiné 
rodině, nebo ve své původní 
– biologické. Dobře připra-
vený a finančně zabezpeče-
ný profesionální pěstoun tak 
může např. poskytnout dítě-

ti přechodně domov v krizové situa-
ci, a dítě tak vůbec nemusí zažít po-
byt v ústavu. Děti v pěstounské péči 
mohou být ve věkovém rozmezí od 
miminka až do dospělosti, samy ne-
bo se svými sourozenci. 

Právě předvánoční čas a den 
sv. Mikuláše, ochránce vdov a sirot-
ků, by mohl inspirovat některé lidi 
k zamyšlení, zda-li by se nechtěli stát 
pěstouny. Těmi se mohou stát jed-
notlivci, manželské dvojice, ale i ne-
sezdané páry. Každý žadatel ovšem 
musí projít také posouzením a pro-
cesem přípravy ze strany státu. 

www.natama.cz
kontakt:
Institut náhradní rodinné péče
Orlická 9, Praha 3
tel.: 222 733 307

Občanský sektor Prahy 3 v akci – připojte se

V Praze 3 působí v současné do-
bě na 80 neziskových a příspěvko-
vých organizací, které se aktivně 
věnují činnostem směřujícím k roz-
květu komunity Prahy 3. Poskytují 
sociální služby, volnočasové aktivi-

ty, vzdělávání, kulturní akce, aktivi-
ty podporující rozvoj občanské spo-
lečnosti a mnoho dalšího. Činnost 
je opravdu pestrá, a tak si na své 
přijdou všechny věkové skupiny 
a většina subkultur. 

Organizace se snaží spojovat své 
síly tak, aby mohly pracovat účin-
něji. 30. října vznikla Občanská 
platforma, neformální seskupení 
organizací, které chtějí v rámci Pra-
hy 3 spolupracovat. Pracovní set-
kání jsou veřejně přístupná, aktuál-
ní informace a pozvánky naleznete 
na www.remedium.cz, v sekci Cen-
trum pro spolupráci NNO.

V současné době se zabýváme na-
příklad těmito tématy: spolupráce 
občanského sektoru s místními pod-
nikateli a zástupci radnice, akce pro 
veřejnost, problematika psích exkre-
mentů v ulicích a dalšími projekty 
ke zkvalitnění života v Praze 3.

Pokud byste se chtěli zapojit do 
naší činnosti či navrhnout aktuál-
ní téma, můžete se na nás obrátit – 
Z. Tolde: csop@koniklec.cz, H. Kos-
ková: remedium@remedium.cz.

www.remedium.cz

Co se vyrábí na kreativních kur-
zech a komu jsou určeny ?

Jsou pro všechny – od jedenác-
ti let do sta. Každé pondělí od čtvrt 
na pět se vlastně snažíme neztra-
tit fantazii a nezapomenout si hrát. 
Naším celoročním tématem je ces-
tování. Do kurzů chodí na poměry 
mateřského centra starší děti, tak-
že se můžeme věnovat náročnějším 

technikám, jako třeba knihařině – 
vyrábíme si leporelo jako deníček 
z cest, aby nám nebylo smutno na 
cestách, proti trudomysl nosti jsme 
z keramiky a z látky vyrobili ma-
ňáska. Při cestě ponorkou budeme 
malovat na sklo, vyrobíme i pohled-
nice z cest – jako novoroční přání. 
Všimli jste si, jak posílání přáníček 
pomalu mizí? Stačí jen sms. Chtěla 

bych, aby se nad tím děli zamyslely, 
co vlastně a proč komu přejí.

Jak se od kurzů liší kreativní díl-
ny pro dospělé, které také máte 
v programu ?

Jsou také zaměřeny na řemeslo, 
ale jsou koncipovány jako jedno-
rázové akce – prostě se přihlásíte 
na jeden večer, nebo na jednu ak-
ci. Vyráběli jsme třeba blok, čajový 
servis, šili sukni. Nejoblíbenější je 
keramika, asi se při ní člověk nej-
víc uvolní a navíc ve třech dimen-
zích je to jednodušší. 

Zdá se, že český národ je zamě-
řený na ruční práce..

Určitě. Češi jsou hodně kreativ-
ní, asi to bude ještě z dob komu-
nismu, kdy nezbylo než si vše vy-
robit sám na koleně. 

Termíny a témata kurzů pro dě-
ti i dospělé najdete na stránkách 
www.novatrojka.cz

-pú-

Kurzy pro všechny
Magdalena Dvořáková je žena mnoha aktivit. Vystudovala 
oděvní průmyslovku a pak ilustraci. Zabývá se divadelními 
kostýmy, scénou, dramaturgií, spolupracuje s divadlem 
na Prádle, s divadlem Letí s Unijazzem, podílí se na 
hudebních a divadelních festivalech... a také vede třetím 
rokem v Nové Trojce kreativní kurzy.

Vánoční koncert 
barokní hudby
Ředitel Gymnázia Karla Sladkov-

ského si dovoluje pozvat příznivce 
krásné hudby na koncert vánoční 
hudby z období baroka a klasicis-
mu, ve středu 17. prosince v 18 ho-
din v aule gymnázia (Sladkovského 
nám. 8) Na programu jsou díla ev-
ropských skladatelů 17. a 18. stole-
tí. Účinkují Pražští katedrální sólis-
té a studenti gymnázia.

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok
Římskokatolická církev:

kostel sv. Anny, Tovačovského: 
24. prosince – 22.00, 25. a 26. prosince a 1. ledna – 8.00

kostel sv. Prokopa, Sladkovského nám.: 
24. prosince – 24.00, 25. a 26. prosince a 1. ledna – 9.30 
31. prosince – 18.00 

kostel sv. Rocha, Olšanské nám.: 
24. prosince – 16.00, 25. a 26. prosince a 1. ledna – 11.00, 17.00

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad: 
24. prosince – 8.00, 16.00 a 24. 00, 
25., 26. prosince a 1. ledna – 9.00, 11. 00 a 18.00 
31. prosince – 8.00 a 16. 00

kaple sv. Vojtěcha, Na Balkáně: 
24. a 31. prosince – 16.00, 25. prosince a 1. ledna – 10.30

Českobratrská církev evangelická:
I. žižkovský sbor, Prokopova 4:

21. prosince – 15.00 adventní zpívání
25. a 26. prosince a 1. ledna – 9.30

II. žižkovský sbor, Čajkovského 10: 
24. prosince – 16.00, 25. prosince – 9.30, 31. prosince – 16.00

sbor na Jarově, U Kněžské louky 9: 
24. prosince – 22.00, 25. prosince a 1. ledna – 9.30

Žižkův sbor Církve československé husitské, nám. Barikád 1: 
24. prosince – 23.00, 25. prosince – 9.00
31. prosince – 16.30, 1. ledna – 9.00

Církev Bratrská, Koněvova 24: 
  6. prosince – 18.00 Adventní varhanní koncert 
25. prosince – 10.00 bohoslužba v Praze 1, Soukenická 15
31. prosince – 17.00, 1. ledna – 10.00

Bratrská jednota baptistů, Vinohradská 68: 
21. prosince – 10.00 Dětská vánoční slavnost 
24. prosince – 15.00 Štědrodenní odpoledne 
25. prosince – 10.00, 1. ledna – 11.00

Hřiště s umělým trávníkem za-
čalo od 6. listopadu sloužit studen-
tům i sportovní veřejnosti. Slav-
nostní pásku společně přestřihli 
starostka Městské části Praha 3 
paní Milena Kozumplíková a rek-
tor VŠE v Praze prof. Ing. Richard 
Hindls, CSc. Výstavba umělého 
trávníku byla financována čás-
tečně z prostředků VŠE v Praze 
a částečně z grantu Českomorav-
ského fotbalového svazu. Stav-
ba byla vybudována za čtyři mě-
síce. Umělý trávník může být díky 
umělému osvětlení využíván den-

ně od 8.00 do 22.00 hodin. Na 
hřišti bude probíhat řádná výuka 
Centra tělesné výchovy a sportu 
a celoškolská zimní fotbalová li-
ga – Jarov liga, jíž se účastní deset 
stálých studentských týmů. Pří-
stup na hřiště budou mít i zájem-
ci z řad dalších studentů a učitelů. 
Podmínky budou stanoveny Ko-
lejní radou, CTVS a Správou úče-
lových zařízení a budou zveřejně-
ny na webových stránkách CTVS. 
Více na www.vse.cz. 

 Hana Machková, VŠE

Slavnostní otevření nového 
sportoviště v areálu kolejí Jarov

ALFA HUMAN SERVICE, 
o. s. pořádá den otevřených dve-
ří s vánoční dílničkou ve čtvr-
tek 18. prosince v 10.00–16.00 
hod. Srdečně zveme všechny 
maminky i tatínky s dětmi i bez, 
vyrobíme si mj. vánoční ozdoby. 
Alfa Human Service, Biskupco-
va 84, tel. 242 441 486.

ZŠ Chmelnice pořádá 16. pro-
since tradiční Vánoční jarmark. 
Hlavním námětem pro výrobu le-
tošního vánočního zdobení jsou 
přírodní materiály. Program do-
plní řada žákovských vystoupe-
ní (flétnový a kytarový soubor) 
a velká vánoční výstava jako ma-
lé připomenutí 45. výročí otevře-
ní školy.

Zveme vás na tradiční Vánoč-
ní dvoreček, který se bude ko-
nat v sobotu 13. prosince od 10 
do 16 hod. ve vnitrobloku vino-
hradského sboru Bratrské jed-
noty baptistů, Vinohradská 68. 
Můžete se těšit na výrobky chrá-
něných dílen, drobné vánoční 
dárečky, občerstvení a také na 
dětské divadelní představení. 
Více na www.baptist.cz/praha3.

Vyšší škola uměleckoprůmys-
lová a Střední uměleckoprůmys-
lová škola na Žižkově nám. zve 
ve čtvrtek 18. a v pátek 19. pro-
since od 9.00 do 17.00 hod. na 
tradiční vánoční výstavu výrob-
ků a klauzurních prací studen-
tů školy.

Originální hudební divadlo při-
pravilo představení pro pražské 
seniory zdarma nazvané Ohňo-
stroj operních a operetních me-
lodií. Představení se uskuteční 9., 
10., 15., 16., 20., 21. a 22. pro-
since vždy od 15 hod. v bývalém 
Domu slovenské kultury – dnes 
Aventinum v Purkyňově ulici 4 
(u stanice metra Národní). Vstu-
penky si můžete objednat telefo-
nicky 235 518 045, 603 822 285, 
nebo e-mailem ohdp@volny.cz.

Skautský oddíl Lumturo 
zve na předvánoční benefič-
ní koncert brazilského muž-
ského pěveckého sboru Can-
tando Natal 9. prosince od 
19.30 v kostele sv. Martina 
ve zdi (Martinská 1, Praha 1)
Vybraná částka umožní brazil-
ským dětem – potomkům čes-
kých imigrantů – zúčastnit se 
tábora  žižkovských skautů.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
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RN  Co byste poradil rodičům – po-
dle jakých kritérií mají vybírat školu? 

Důležité je, aby se vůbec zajímali. 
Měli by sledovat to, co školy o sobě 
povídají. Je potřeba vědět, co o ško-
le říkají jiní rodiče, kteří tam už dí-
tě mají, ale i s přihlédnutím k tomu, 
jaké dítě je.

Ve chvíli, kdy je například signál 
ze školky o tom, že dítě je živější ne-
bo pomalejší, tak by se rodič měl 
zajímat, jak paní učitelka ve vztahu 
k takovému dítěti funguje. 

Zvažovat se ale musí i úplně pří-
zemní faktory: jestli by dítě muse-
lo dojíždět, jestli by to vůbec zvládlo 
samo, nebo je potřeba ho každý den 
vozit – i to může komplikovat situaci 
a vnášet každé ráno do rodiny stres. 

Rodiče by si ale měli říci, co od 
školy očekávají. A pak ve vztahu ke 
svým očekáváním pátrat, jak je kon-
krétní škola naplňuje. Rodiče by se 
měli také o něco více sami školy 
ptát, než se ptají. Některé školy jsou 
skoupé na informace, rodiče by na 
ně měli tlačit. První třída je důleži-
tější než například pátá třída. V prv-
ní třídě dítě vstupuje poprvé do for-
málního vzdělávání a získává vztah 
ke vzdělání. 

Bylo by dobré, aby rodiče a třídní 
učitelka spolu začali komunikovat 
už v květnu, červnu a ne až v září 
a vyměnili si svoje vzájemné před-
stavy. Zbývají totiž ještě tři měsí-
ce, a to se na ledasčem dá ještě pra-
covat. Samozřejmě se může stát, že 
zvážíme všechna kritéria, jak nej-
lépe jsme mohli, a ono to nakonec 
stejně nevyjde.

RN  Když už se vyskytne nějaký pro-
blém ve škole, jak ho rodiče můžou 
poznat? 

Pozornost rodiče, který zná své 
dítě, by měla být vzbuzena jakouko-
li dlouhodobější změnou v jeho cho-
vání. Je důležité ptát se ho vhodným 
způsobem a nechtít po něm sebere-
flexi – to neumí. Musíme se ho ptát: 
co jste dělali první hodinu, co pa-
ní učitelka – aby mělo možnost vy-
právět, jak to ve škole probíhá, a my 
pak z toho vysoudíme, kde by even-
tuelně mohl být problém.

A na něco musíme zkoušet při-
jít i sami bez dítěte. My máme pře-
ce zkušenosti a není neomezené 
množství možností, co by trápení 
dítěte mohlo způsobovat. 

Někdy ale žádný konkrétní pro-
blém není, je to jen pocit složený 
z mnoha drobností, žádná konkrétní 

věc, která by se dala odstranit. Zpra-
vidla není jedna cesta k nápravě, 
problém je složitější a cest je více. 

RN  Jak to řešit a s kým?
Je potřeba hlavně posilovat dí-

tě. Ne stylem – musíš to přežít, ale 
najít způsoby, aby se umělo bránit, 
hledat například kamarády, kteří 
by dítě podpořili. Malé dítě je sla-
bé a my mu musíme pomoct. Dí-
tě musí mít také pocit, že je doma 
přijímáno, že všechno, co dělá, je 
dobře. Rodič je tady od toho, aby 
dítě chránil, aby se dítě nebálo při-
jít domů a přiznat se třeba i k něja-
ké nepravosti. Takové děti pak mají 
menší tendenci dělat něco špatné-
ho, protože mají zkušenost z do-
mova, že věci se dají nějak řešit.

Školu ale nemůžeme nechat 
stranou. Je složité, co mají rodiče 
ve škole říkat, s kým tam mají mlu-
vit; samozřejmě, že nejdříve s pa-
ní učitelkou. Doporučoval bych 
určitou zdrženlivost, opatrně for-

mulovat. Stačí se jen zeptat; jestli 
si paní učitelka něčeho nevšimla, 
jak vidí naše dítě, jak ho vidí na-
příklad o přestávce. Rodiče by mě-
li komunikovat způsobem – já se 
na vás obracím jako na odborníka 
a ptám se, co s tím mám dělat. Ji-
nak to učitel může brát jako útok 
na svoji osobu.

Pokud mám pocit, že se v řeše-
ní problému nic nedělá, když nevi-
dím žádnou akci ze strany učitele, 
tak bych opatrně zkusil jít za ně-
kým z vedení, ale jinak bych koukal 
po jiné škole. Jistě ne po týdnu, po 
14 dnech. Musíme si ale uvědomit, 
že u malého dítěte plyne čas jinak, 
rok bych nečekal. Někdy věci prostě 
nefungují a ve velké změny ze stra-
ny školy bych nedoufal.

RN  Jak se posuzuje školní zralost 
dítěte?

Školní zralost se tradičně posu-
zuje na základě toho, jak je dítě tě-
lesně, psychicky, sociálně a pracov-
ně vyspělé. Toto 50 let staré pojetí 
vychází z dítěte, a nic dalšího by 
psychologa nemělo zajímat.

Dříve se v podstatě nedalo moc 
dělat, škola prostě byla daná. Dnes 
je možností mnohem více, takže tra-
diční pojetí školní zralosti už nepla-
tí. V současné době se zvažují všech-
ny souvislosti a okolnosti a jen jejich 
část je na straně dítěte, další část je 
na straně rodičů. Je nesmírně důleži-
té, co rodiče sami očekávají; někteří 
rodiče jsou spokojení, když má dítě 
trojky, hlavně že je zdravé a spokoje-
né, jiní se rozčilují nad dvojkami. 

RN  Až 25 % dětí v současné do-
bě dostává odklad školní docházky. 
Myslíte, že to je dobře?

To je systémově špatně. Dnes už 
rodiče, učitelé, psychologové chtě-
jí, aby děti ve škole uspěly. A snaží 
se pro to dělat vše, co dovoluje ten-
to školský systém. Ale ten nám na-
příklad nedovoluje, aby bylo ve tří-
dách jen 15 dětí. Aby tam byly paní 
učitelky zaměřené na to, že dítě mu-
sí uspět, a že to není věc dítěte, ale 
jejich. Někdy je to hrozně těžké, ale 
od toho jsme tu my dospělí, učitelé 
a odborníci, abychom to zvládli. Dí-
tě má zejména na počátku školní do-
cházky právo na to, aby bylo úspěš-
né. Jestliže já jako odborník cítím, 
že by dítě nemuselo být úspěšné, že 
to ta konkrétní škola úplně nepo-
skytne, tak také doporučuji odklad. 
Rodiče na to ale přišli sami, žáda-

jí o odklad mnohem častěji než dří-
ve. Když jsem začínal, tak jsme to 
byli my, kdo přesvědčoval rodiče, 
aby dítěti dali odklad, teď je moc ne-
přesvědčujeme, protože je to spí-
še opačně. Počty odkladů signalizu-
jí, že jde o problém systémový. Není 
možné, aby 25% dětí bylo nezralých 
ve zmiňovaném tradičním pojetí. To 
vypovídá o systému, ne o dětech. 

RN  Co by bylo potřeba změnit, aby 
odkladů bylo méně? 

Klíčová je škola, ale nechci to há-
zet na učitele. Dítě chodí do školy 
proto, aby se něco naučilo, ne aby 
soutěžilo s ostatními. Když bude 
škola takto fungovat, mnohem ví-
ce dětí v ní zažije úspěch. Chyba je 
ale v tom, že škola nedokáže akcep-
tovat individualitu, což není chyba 
učitelů, ale systému. Se 30 dětmi ve 
třídě to ani není možné. Pokud ne-
půjdeme cestou individualizace, tak 
nejsme schopni zajistit, aby dítě za-
žilo radost a úspěch. Jednou by-

chom ale měli dojít k tomu, že kaž-
dé dítě bude mít svůj individuální 
vzdělávací program.

RN  Co znamená porucha učení 
a jaký je její vliv na školní úspěšnost 
dítěte?

V tradičním pojetí se hledalo, 
jestli to je nebo není porucha uče-
ní. Nyní je ale jiný přístup, který je 
akceptovaný i ministerstvem škol-
ství. Ve zkratce říká – do školy dítě 
chodí, abychom ho naučili číst a dě-
láme pro to vše možné. Dítě se mu-
sí naučit číst, jinak se nedá vzdělá-
vat. Takže když to trochu přeženu, 
mě vůbec nezajímají poruchy uče-
ní, mě zajímá, aby se dítě naučilo 
číst. A specifická porucha učení mi 
v tom nepomůže. Já jako učitel po-
znám, jak dítě reaguje a podle toho 
postupuji, aby čtení zvládlo. 

A tohle je samozřejmě velká výzva 
pro rodiče. Je potřeba jim říct, jste to 
vy, kteří už předškolní dítě učíte číst, 
psát, počítat – tím, že mu čtete, že si 
povídáte, že mu říkáte: přines tu nej-
větší pokličku, přines dvě vajíčka. 
Poruchy učení  jsou dnes velmi po-
pulární, skoro jako odklady, ale to 
jsme se vydali na špatnou cestu.

RN  Dnešní rodiče jsou ve výcho-
vě liberálnější než dříve. Jaký to má 
vliv na školní prostředí?

Co dnešní život vyžaduje od dítě-
te? Nechceme přece, aby děti byly 
stejné jako jsme my - trochu ušláp-
nutí, nejistí, neumíme promluvit. 
Chceme, aby děti byly sebevědomé, 
uměly říct svůj názor a uměly si ho 
obhájit. Dnes se musí člověk naučit 
své schopnosti prodávat, a to už ve 
školním věku.        

Dítě se věci učí a když se věci učí-
te, tak děláte chyby. Tím chci říct, 
že některé výstřelky v jejich chová-
ní jsou způsobeny i tím, že situaci 
úplně neodhadnou. Druhá věc je, 
že děti koukají kolem sebe. Často je 
viníme, ale ony se chovají stejně ja-
ko se chováme my. Ani dospělí si 
leckdy neuvědomují svoji roli, když 
nevymezují hranice. A dítě pak vni-
ká všude, kam může. Děti jsou na-
ším zrcadlem.

-mot-

O rodičích, dětech a učitelích 
s dětským psychologem Václavem Mertinem

PhDr. Václav Mertin pracuje na katedře psychologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je profesně zaměřen 
na pedagogickou a školní psychologii a výchovné poradenství. 
Vedle toho působí jako dětský psycholog v soukromé Pražské 
pedagogicko-psychologické poradně. Pravidelně publikuje 
v pedagogických periodikách. Je autorem několika odborných 
i populárně naučných knih, např. Ze zkušeností dětského 
psychologa – Na co se často ptáte (2004), Psychologie pro učitelky 
mateřské školy (2003).

 Dítě má zejména na počátku školní 
docházky právo na to, aby bylo úspěšné. 

 Nechceme přece, aby děti byly stejné 
jako jsme my – trochu ušlápnutí, nejistí, 
neumíme promluvit. Chceme, aby děti byly 
sebevědomé, uměly říct svůj názor a uměly 
si ho obhájit. 
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ZŠ NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 7, 8

ředitel: Mgr. Miroslav Šoukal
tel.: 222 725 404, 222 725 406
e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz
internet: www.skola-jirak.cz 
vzdělávací program: vlastní – Duhová škola
aktuální počet tříd a žáků: 16/353
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 2/25

Nabízíme výuku Aj od 1. roč. (alternativně tvořivá dra-
matika), od 4. roč. rozšířenou výuku cizích jazyků (Aj, Nj, 
Fj, Rj) nebo matematiku + informatiku či povinně volitelné 
předměty při zachování kmenových tříd. Od 7. roč. můžou 
žáci přibírat výuku ještě dalšího cizího jazyka. 

V letošních prvních třídách probíhá výuka Aj, v jedné 
standardně (2 hod./týd.), ve druhé je Aj propojována s před-
měty matematika a „člověk a jeho svět“ a rozšířena o nepo-
vinný předmět Aj s rodilým mluvčím. Pro příští rok škola 
počítá s otevřením 2–3 prvních tříd (2 klasické – Aj/tvořivá 
dramatika, 1 s alternativní výukou Aj). Na škole působí škol-
ní psycholog. Škola organizuje lyžařské, ozdravné, vzdělá-
vací a plavecké kurzy. 

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků do 
4. a 6. roč. proběhne v květnu 2009.
Vybavení: moderní odborné pracovny chemie a biologie, in-
formatiky a Aj, 2 tělocvičny, venkovní hřiště využívá v Riegro-
vých sadech, u Vinohradské vodárny a Rajskou zahradu. 
Zájmová a mimoškolní činnost: při škole působí centrum 
vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, na výuku nava-
zuje široká nabídka kroužků.
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hod., dobře vybavená her-
na v podkroví, rozsáhlá činnost (kroužky, výlety atd.).
Školní jídelna: výběr ze 2–3 jídel. 

ZŠ K LUČINÁM 18 (CHMELNICE) EKOŠKOLA

ředitel: Mgr. Václav Havelka
tel.: 284 824 709
e-mail: chmelnice@volny.cz
internet: www.chmelnice.com
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy: 600 
aktuální počet tříd a žáků: 14/284 
Obvykle se otevírají 2 první třídy.

Škola je umístěna v klidném a čistém prostředí obklo-
pena zelení. Výuka Aj od 1. roč. v rozsahu 2 hod./týd., od 
3. roč. 3 hod./týd. Od 6. roč. volitelně Nj. Pozornost je vě-
nována výuce informatiky, v odpoledních hodinách mají 
žáci možnost navštěvovat počítačový klub. Výuka je zpest-
řena projektovým vyučováním. Žáci 1. stupně jezdí na ško-
ly v přírodě.
Vybavení: 3 nové multifunkční pracovny (biologie, chemie, 
1. stupeň), odborné pracovny na výuku jazyků, fyziky, hu-
dební výchovy, výtvarné výchovy a technických prací, ke-
ramická dílna, 2 velké tělocvičny, sportovní atletický areál 
a malá sportoviště s pískovištěm a parkovou úpravou, s ko-
lotoči, průlezkami a dalšími herními prvky. 
Zájmová a mimoškolní činnost: tradiční Václavské posví-
cení, Chmelnická lípa, mikulášská besídka, karneval, rej ča-
rodějnic, dětský den, školní akademie, sportovec školy, vo-
dácký kurz či zeměpisná exkurze. V letošním školním roce 
19 kroužků – keramika, florbal, historický a country tanec, 
Hokus pokus, Kutílek atd. Oblíbený je čtyřicetičlenný flét-
nový a kytarový soubor.
Školní družina: od 7.00  do 17.30 hod., s vlastními herna-
mi, využívá i školní hřiště a zahradu.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel, 3x v týdnu salátový bar. 
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ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z LOBKOVIC 22
ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
vzdělávací program: Základní škola
kapacita školy:  1100
aktuální počet tříd a žáků: 24/464
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 3/19

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha. Výuka probíhá na dvou praco-
vištích. Výuka cizích jazyků: Aj – volitelně od 1. roč., povinně od 3. roč., od 6. roč. druhý ci-
zí jazyk.
Zájmová a mimoškolní činnost: nabídka kroužků a kurzů se zaměřením např. na počíta-
če, cizí jazyky a výtvarnou činnost včetně keramiky. Na škole působí sportovní klub, který 
v kroužcích sdružuje více než 300 dětí (i mimoškolních) a lidový taneční soubor Vrbina. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod. – při obou pracovištích.

pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic 22
tel.: 272 734 869
e-mail: skola@lobkovicovo.cz
internet: www.lobkovicovo.cz

Od 6. roč. nabízíme studium se zaměřením na matematiku, florbal a výtvarnou výchovu. 
Vybavení: 2 počítačové učebny a 3 učebny s interaktivní tabulí, knihovna, keramická dílna, 
rozsáhlý sportovní areál s 5 plochami a 2 nafukovacími halami, který  je do 16 hod. určen pro 
děti a je v provozu i o víkendech.
Školní jídelna: výběr ze 3 jídel.

pracoviště Perunova 6
tel.: 271 732 264
e-mail: skola@perunka.cz
internet: www.perunka.cz

Zde pracuje 1. stupeň základní školy a nová mateřská škola. Zaměřuje se na úzké propoje-
ní obou typů škol a následné bezproblémové zapojení dětí do práce ZŠ.

Nižší počty žáků ve třídě umožňují dobře pracovat i s dětmi s výukovými problémy, popř. 
je možné integrovat cizince 
nebo handicapované žáky.
Vybavení: počítačová učeb-
na a učebna s interaktivní 
tabulí, keramická dílna, ja-
zyková učebna a Infocent-
rum s příruční knihovnou 
a s přístupem na internet, 
tělocvična, herna a víceúče-
lové školní hřiště s umělým 
povrchem.
Školní jídelna: 
výběr ze 2 jídel.

ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO 43
ředitel: Jiří Trnka
vzdělávací program: Základní škola, Školní vzdělávací program Cesty
kapacita školy: 1150 žáků
aktuální počet tříd a žáků: 25/460
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 3/16 (1 třída pro žáky s poruchami učení)
  
Výuka probíhá na dvou pracovištích.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod., na obou pracovištích, nabízí zájmové kroužky, např. 
angličtinu, keramiku, výtvarné techniky, flétnu, kytaru, vybíjenou, florbal, šachy, moderní ta-
nec, plavání, dramatický kroužek, počítače. 
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

pracoviště Chelčického
tel.: 222 592 504
e-mail: trnka@zschelcickeho.cz
internet: www.zschelcickeho.cz

Škola je zaměřena na běž-
nou školní populaci, nicmé-
ně zohledňuje žáky s poru-
chami učení. Na doporučení 
pedagogicko-psychologické 
poradny mají žáci s lehkou 
mozkovou dysfunkcí mož-
nost chodit do specializova-
ných mikrotříd, kde s nimi 
pracují speciální pedagogo-
vé. V 6. roč. jsou žáci inte-
grováni do běžných tříd, kde 
jsou pro ně vypracovávány 
individuální učební plány. 
K rekreační i výchovné činnosti lze využít i nedaleký přírodní areál Křížek.
Vybavení: odborné pracovny fyziky, chemie, počítačů, školní žákovská a keramická díl-
na, 2 tělocvičny, školní dvůr přestavěn na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 

pracoviště Žerotínova
tel.: 271 77 44 32
e-mail: zs.zerotinova@volny.cz
internet: www.zerotinova.cz

Tím, že v budově jsou pouze děti z MŠ a prvního stupně ZŠ, je zajištěno bezpečné prostředí 
pro žáky, klid, rodinné zázemí a pohodové klima. Po ukončení 5. roč. přecházejí žáci do bu-
dovy v Chelčického ulici. 
Vybavení: odborná pracovna počítačů, učebna s interaktivní tabulí, keramická dílna, cvičná 
kuchyňka, učebna výtvarné výchovy a tělocvična. Školní dvůr byl přestavěn na dětské hřiště 
pro mateřskou školu i pro žáky 1. stupně.

Děti jsou naší budoucností
Dostává se vám do ruky příloha, věnovaná 
základním školám v Praze 3. Věřím, že vám 
pomůže se zorientovat a vybrat pro vašeho 
prvňáka tu nejlepší. I my na radnici si  uvě-
domujeme, že děti jsou naší budoucností, 
a proto do našich škol investujeme v posled-

ních letech historicky největší prostředky. Za poslední dva 
roky to bylo více než 80 milionů korun. 

Nejen školou je však živ malý človíček, proto se zmíním 
o dalších věcech, které bych nazval nadstavbou v péči o děti ze 
strany radnice.Počátkem listopadu jsem se zúčastnil v Rot-
terdamu mezinárodní konference – Child in the City, jejímž 
organizátorem je nezisková organizace Evropská síť měst 
přátelských k dětem zaměřená na podporu a prosazová-
ní práv dětí a mládeže v lokální a regionální politice. Účast-
ní se jí regionální politici, vědci i architekti. Nosná myšlen-
ka setkání se dá jednoduše vyjádřit heslem „Kdo si hraje, 
nezlobí“. Ta je spojená se snahou vrátit ulice bez aut dětem, 
vytvářet dostatečný prostor pro smysluplné trávení volného 
času a zároveň přátelštější a bezpečnější městské prostře-
dí k malé populaci. Po vyslechnutí řady zahraničních kole-
gů na této konferenci mohu konstatovat, že Praha 3 přes 
všechny každodenní problémy obstojí –  se svými 33 dětský-
mi hřišti, dalšími prostory pro trávení volného času, ale ta-
ké z naší grantovou podporou dalších volnočasových aktivit 
ve srovnání se zahraničím.

Jiří Matušek, zástupce starosty 

Zápis do základních 
škol v Praze 3 

Zápis do 1. ročníků všech základních škol Prahy 3 
proběhne v souladu se školským zákonem ve dnech 
21. a 22. ledna 2009 od 14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního ro-
ku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je 
povinen dítě k docházce přihlásit. U zápisu je povinen před-
ložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší infor-
mace můžete získat na odboru školství na tel. 222 116 209 
nebo na e-mailové adrese marcelap@praha3.cz.

Marcela Poláková, odbor školství
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ZŠ JESENIOVA 96
ředitel: Mgr. Jiří Lébr
tel.: 222 72 21 90
e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
internet: www.zsjeseniova.cz
vzdělávací program: Základní škola, ŠVP ZŠ Jeseniova
kapacita školy: 652
aktuální počet tříd a žáků: 23/ 500
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 2/24

Výuka Aj od 3. roč. (zájmově od 1. roč.). Informační a ko-
munikační technologie od 5. roč. Od 7. roč. mají žáci nabíd-
ku volitelných předmětů (základy administrativy, ekonomie, 
základy žurnalistiky, programování, astronomie atd.). Při 
výuce se uplatňují moderní metody (skupinová práce, pro-
jekty, prezentace), důraz je kladen na práci s informacemi 
a prezentaci získaných znalostí a zkušeností. Žáky s poru-
chami učení škola integruje do běžných tříd a ve spoluprá-
ci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Na 2. stupni je 
vždy jedna třída v ročníku s rozšířenou výukou Tv se zaměře-
ním na atletiku. Při škole aktivně pracuje sportovní klub. 
Vybavení: 2 počítačové učebny, multimediální pracovna 
s interaktivní tabulí, velmi dobré sportovní zázemí (atletic-
ký ovál, sektory pro dálku a výšku – vše s umělým povrchem, 
hřiště na volejbal, beachvolejbal, 2 tělocvičny, posilovna). 
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky – atletika, aero-
bic, sportovní gymnastika, anglický jazyk, počítačové krouž-
ky,  pěvecký sbor, hra na flétnu, výtvarné a keramické krouž-
ky a další. Tradiční akce – Vánoční jarmark, Den otevřených 
dveří, Školní pouť, Vyhlášení sportovce roku. Průběžné in-
formace o dění ve škole přináší školní časopis JES. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod. 
Školní jídelna: výběr ze 2–4 jídel.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUPÁČOVA 1
ředitel: Ing. Milan Hausner
tel.: 222 720 669
e-mail: hausner@lupacovka.cz
internet: www.lupacovka.cz  
vzdělávací program: vlastní – Lupáčovka
kapacita školy: 735
aktuální počet tříd a žáků: 24/630
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 3/25

Škola se zaměřuje na jazyky a informační technologie 
a jejich využití v praxi.  Pracuje na podpůrných projektech 
určených pro nadané žáky (Bystrouška, SmartPet, Věda 
mladýma očima), které vyústí zapojením skupiny žáků do 
evropské výměny informací, případně i k mezinárodně plat-
ným jazykovým zkouškám.

Pořádáme výměnné (v letošním roce Liverpool) a poznáva-
cí zájezdy (letos Anglie, Švédsko). Jsme účastníky celé řady 
dalších projektů (SOCRATES), ale i velmi úspěšných kurzů 
ICT pro seniory pod letošním názvem „Myšky třeste se, vzka-
zují babičky!“. Škola je za ČR garantem využívání výukových 
objektů pro interaktivní tabule (www.melt-project.eu).
Vybavení: rekonstruovaná tělocvična, 16 tříd vybavených 
projekční technikou, knihovna i e-learningový portál pro 
domácí přípravu žáků, všechny třídy jsou připojeny k in-
ternetu.
Zájmová a mimoškolní činnost: široká paleta zájmových 
činností v oblasti jazyků a informační gramotnosti (včetně 
psaní všemi 10 na klávesnici), více než 90 hodin různorodé 
zájmové činnosti (divadlo, flétna, netradiční hry ve vodě, vý-
tvarné kroužky, sporty).
Školní družina: od 7.30 do 17.00 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

ZŠ V ZAHRÁDKÁCH 48 (JAROV)

ředitel: Paedr. Stanislav Šebl
telefon ústředna: 284 860 650
e-mail: zs-jarov@volny.cz
internet: www.zsjarov.cz
vzdělávací program školy: Obecná škola, Základní škola
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 2/27

Škola rodinného typu je určena pro žáky mladšího škol-
ního věku (1.–5. roč.). Vyučování probíhá v blocích s indi-
viduálním přístupem a možností slovního hodnocení. Na-
bízí Aj napříč předměty s rodilým mluvčím, kterou mohou 
nepovinně navštěvovat děti již od 1. roč. Od 3. roč. povin-
ná Aj. Do tříd jsou integrovány děti s tělesným nebo smys-
lovým postižením. Specializované třídy 4.–5. roč. pro děti 
s poruchami učení, které pracují podle školního vzdělávací-
ho programu Základní škola. Nepovinné předměty: zdravot-
ní tělesná výchova, sborový zpěv, nápravy specifických po-
ruch učení, informatika. Na škole působí výchovný poradce, 
školní psycholog a protidrogový koordinátor. Probíhá ově-
řování předmětů vlastního vzdělávacího programu „Malá 
škola pro všechny“.
Vybavení: odborné pracovny pro jazykové vyučování, po-
čítačová učebna s pevným připojením na internet a s inter-
aktivní obrazovkou, tělocvična, víceúčelové atletické hřiště 
s umělým povrchem, zahrada a dětský koutek.
Zájmová a mimoškolní činnost: Aj 1.–2. ročník, Aj na po-
čítačích, kopaná, basketbal, výtvarný ateliér, skupinová výu-
ka na flétnu, aerobik, keramika, španělština, kluby Aj s rodi-
lým mluvčím, Nj, Táborníci, šachy, dramatický kroužek.
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hod., v pátek do 17.00 
hod. Je umístěna v samostatném areálu.
Školní jídelna: 1 jídlo.

ZŠ HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 10

ředitelka: Ing. Irena Meisnerová
tel.: 222 782 169 
e-mail: fzsskola@volny.cz
internet: www.havlicak.cz
vzdělávací program: vlastní
aktuální počet tříd a žáků: 13/160
počet letošních prvních tříd: 1

Bude otevřen přípravný ročník pro předškolní děti, jehož 
cílem je úspěšné začlenění budoucích prvňáků do vzděláva-
cího procesu. 

Škola nabízí vzdělávání v multikulturním prostředí při dů-
sledném uplatňování diferencovaného přístupu ke vzděláva-
cím potřebám žáků. Děti se specifickými výukovými potře-
bami jsou v péči speciálních pedagogů školy, výuka probíhá 
v malých třídních kolektivech, přímo do výuky je zařazena 
práce s počítačovými programy. Pro žáky ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí je vytvořen komplexní výchov-
ně vzdělávací program. Na škole působí poradenské pra-
coviště s výchovným poradcem, metodikem preventistou, 
speciálním pedagogem a psychologem. Učitelé vytvářejí žá-
kům pozitivní a stimulující prostředí respektující jejich kul-
turní zvyklosti. ZŠ pravidelně pořádá letní ozdravné zájezdy 
a zimní lyžařské kurzy.
Vybavení: internetová učebna, multimediální učebna, vý-
tvarná a hudební pracovna, keramická dílna a cvičná ku-
chyň.
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky zdarma – počíta-
čový, fotbalový, keramický, výtvarný, taneční, pěvecký, in-
dividuální výuka zpěvu, náprava specifických poruch učení 
a logopedie, výuka hry na flétnu a příprava dětí na studium. 
Školní družina: od 6.30 do 17.00 hod.

ZŠ PRAŽAČKA, NAD OHRADOU 25

ředitel: Mgr. Bohumil Samek
tel.: 222 587 690
e-mail: zsprazacka@mbox.vol.cz
internet: www.zsprazacka.cz
vzdělávací program:  vlastní (ZŠ Pražačka) 

a Základní škola (dobíhající)
kapacita školy: 335
aktuální počet tříd a žáků: 13/209
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 1/17

Na 2. stupni jsou vedle běžných tříd každoročně otevírány 
specializované třídy pro žáky s poruchami učení. ZŠ spolu-
pracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3, 
jejíž ředitel PhDr. Petr Klíma je školním psychologem. 

Aj je vyučována od 3. roč., žáci 1. a 2. tříd se mohou Aj učit 
v zájmovém kroužku. Od 7. roč. žáci přibírají výuku Nj, infor-
matiky a práce na počítači. Program školy doplňují nepovin-
né předměty (sportovní a pohybové aktivity, sborový zpěv).
Vybavení: 2 dobře vybavené počítačové pracovny, 2 tělo-
cvičny, využíván je Sportovní a rekreační areál Pražačka. 
1. 9. 2008 byla předána do užívání nová školní jídelna a ku-
chyně. Na škole je volný přístup na internet o velké přestáv-
ce a v odpoledních hodinách.
Zájmová a mimoškolní činnost: nepovinné předměty a zá-
jmové kroužky – sportovní, počítačový, taneční, florbal, sbo-
rový zpěv, bojové sporty, příprava na přijímací zkoušky z Čj 
a matematiky. Nedaleko školy sídlí DDM Prahy 3 – Uli-
ta s bohatou mimoškolní činností. Během roku ZŠ pořádá 
celoškolní akce jako např. Psí den či adventní a velikonoč-
ní jarmark.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel. 

ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA VLKOVA 31
ředitelka: PaedDr. B. Mardešičová
tel.: 222 716 600, 222 721 550 
e-mail: zsvlkova@volny.cz
internet: www.zsvlkova.cz
vzdělávací program:  Učíme se pro život, Obecná škola, 

Základní škola
kapacita školy: 510
aktuální počet tříd a žáků: 18/245
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 1/12

Škola rodinného typu, menší počet žáků ve třídě umožňu-
je rozvíjet osobnost každého dítěte dle jeho potřeb a v pro-
cesu vzdělávání používat moderní metody aktivního uče-
ní, týmové práce, projektového vyučování apod. Od 1. roč. 
se žáci učí povinně Aj formou her, písniček, jazyk se prolí-
ná všemi předměty. Od 4. roč. Aj 4 hodiny týdně. Součástí 
školy jsou i specializované třídy pro děti s poruchami učení 
(náprava SPU na počítači nebo logopedická nápravná cvi-
čení). Pořádáme výuku plavání, školy v přírodě, lyžařský 
výcvikový kurz, ozdravné pobyty či Klub mladých diváků. 
Škola disponuje pedagogicko-psychologickým poraden-
ským pracovištěm.
Vybavení: učebny s interaktivní tabulí, počítačová pracovna 
(už od 1. roč.), 2 tělocvičny. 
Zájmová a mimoškolní činnost: mnoho zájmových krouž-
ků, např. výtvarný, čeština pro cizince, internet, keramika, 
příprava na přijímací zkoušky. Z dalších aktivit např. spor-
tovní soutěže Raketa Vlkovky, výtvarná dílna,  soutěže Ďáb-
lovy schody a Šejba šejba lusk nebo školní časopis Blábol, 
nabídka akcí pro budoucí prvňáky.
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

  1. po 18.00 René

ESKAPÁDY 2008 – 
přehlídka pro osvěžení paměti 

www.kcmeandr.cz
  1. po  20.30 Bohové moru 

(Německo 1969)
  2. út  18.00 Konec srpna v hotelu 

Ozon (ČR 1966)
 20.30 Manželství Marie 

Braunové (Německo 1978)

  3. st 18.00 Annie Leibovitz: 
Život objektivem
20.30 Short Tekno Movie 
speciální projekce filmů 
s „techno“ tématikou

  4. čt 18.00 The Class
20.30 Vicky Cristina 
Barcelona

  5. pá 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona
20.00 Lekce v lásce (1954) 
náhradní projekce filmu 
Ingmara Bergmana
22.00  Sedmé nebe

  6. so FILMASIA – festival 
asijské kinematografie, 
www.filmasia.cz

  7. ne 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona

 20.30 Ivetka a hora
  8. po 18.00 Bergmanův 

ostrov (2005) přidaná 
projekce filmu z festivalu 
BERGMAN!

 20.00 František Kupka 
+  Industriální elegie

BERGMAN – přehlídka filmů 
Ingmara Bergmana 

www.bergman-festival.cz
  9. út  18.00 Šepoty a výkřiky

20.30 Scény z manželského 
života

10. st 18.00 Ze života loutek
20.30 Podzimní sonáta

11. čt 18.00 Po zkoušce
20.30 Co chvilku křičí na 
jevišti světa

12. pá 19.30 Psst, Maestro 
přichází – Martin Zbrožek 
& 30členný orchestr BERG 

13. so 17.00 Karamazovi
19.30 Plechový bubínek
22.00 René

14. ne 17.45 Útěk do divočiny
20.30 Sladký život

15. po 18.00 Čas umírat
20.30 Děti noci

16. út 18.00 Divadlo Tichý Jelen: 
KUŘE – Krize Umělce 
Řešícího Existenci
20.30 Persepolis

17. st 18.00 Paranoid park
20.00 Křest katalogu 
festivalu NAMES 
a premiéra filmového 
dokumentu 

18. čt 18.00 Poustevna, das ist 
Paradies!

20.30 Exiles
19. pá 18.00 René

20.00 Pink Floyd: The Wall
22.00 Sirotčinec

20. so 20.00 MET: Live in HD 
– Thaïs | Jules Massenet

21. ne 18.00 Rembrandtova 
Noční hlídka
20.30 Po svatbě

22. po 18.00 Sestra
20.30 Vicky Cristina 
Barcelona

23. út 18.00 Fígle
20.30 Juno

24. st 20.00 Aero naslepo
25. čt 18.00 Casablanca

20.30 Markéta Lazarová
26. pá 18.00 Mezi zdmi

20.30 Carmen
22.30 Ukrutně šťastni

AERO V PAŘÍŽI
27. so 17.00 Paříž

19.30 Paříži, miluji Tě
22.00 2 dny v Paříži

28. ne 18.00 Katyň
20.30 Sedmá pečeť

29. po 18.00 Ivetka a hora
20.30 Vicky Cristina 
Barcelona

30. út 18.00 Sedmé nebe
20.30 Paranoid park

31. st 19.30 Aerosilvestr 
– projekce krátkých filmů

 
FILMY PRO SENIORY  

  2. út 10.00 Děti noci
  9. út 10.00 Rembrandtova 

Noční hlídka
16. út 10.00 Smutek paní 

Šnajderové
23. út 10.00 Katyň
30. út 10.00 Nestyda

NEDĚLE PRO DĚTI 
  7. ne  14.00 děti: Vánoční světlo
14. ne  14.00 děti: Dárečkov

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

* program v produkci Junior Klubu

 VÝSTAVA VE FOYER
5. 12. – 4. 1. Salim Issa LittlePoP

  1. po 17.00 dVA: Za Pecí 
– žonglérský workshop, 
speciální host: Kamil 
„Dzielny“ Dziliński

  2. út 19.30  Future First Line: 
Po stopách Yettiho*

  3. st 19.30  Respect Plus: 
Liljana Buttler 

  4. čt 20.00 dVA: Spitfire 
Company – Svět 
odsouzencův

  5. pá 10.00  Anděl ze zapomenuté 
skříňky* – premiéra
Divadelní skupina Žlutý 
kopec 
19.30 Hudba Praha*

  6. so 19.30 Jasná páka*
  7. ne 18.00 Lope de Vega – Velký 

básník a svůdce žen * 
Škorně 

  8. po 20.00 Tros sketos
  9. út 19.30 Visací zámek*
11. čt 19.30 Recyclit Night: Please 

The Trees, host: Veena
12. pá 19.30 Recyclit Night: 

Thieves Like Us (FR/
Kitsune) + live support: 
Rodenta&Laura (CZ)

13. so 19.30 Zabijačka sobotní 
noci: The.Switch + Atari 
Terror 

14. ne 20.00 dVA: P. Liška, 
J. Polášek, M. Zbrožek: 
Milostný trojúhelník

15. po 10.00 P.A.S.T.: Saturnin
19.30 Sto zvířat*

16. út 19.30 Future First Line:
The Pure*

17. st 20.00 dVA: Divadlo 
Akropolis: Onehand Jack

18. čt 19.30 EuroConnections/
večer šansonu: Françoiz 
Breut + Szidi Tobias 

19. pá 19.30 Respect plus: 
Tony Allen 

20. so 19.30 Aneta Langerová, 
host: T. Klus

21. ne 19.30 Tři sestry 
+ host MZH

23. út 19.30 Cocotte minute 
+ POST-IT aneb Cirkusové 
Vánoce jedním tahem

24. st 13.00 Divadlo z Praku: 
O perníkové chaloupce 
aneb o Mařence, Jeníčkovi, 
stařence a perníčkovi

25. čt 13.00 United Floorball 
tournament at Akropolis 
2008 

26. pá 12.00 United Floorball 
tournament at Akropolis 
2008  

 19.30 Plexis
29. po 19.30 Velvet underground 

revival 
31. st 19.30 Silvestr v Paláci 

Akropolis 

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
25. 11. – 21. 12. Socha pálená, 

volné seskupení sochařů 
pracujících s keramickými 
materiály (E. Grosseová, 
S. Kavanová, P. Knapek, 
K. Pauzer, H. Pulkrábková, 
Š. Radová)

  2. út 19.30 Shahab Tolouie trio 
(perská hudba  s prvky 
flamenca a zpěvem)

  3. st 18.00 Adventní koncert 
– Brixiho akademický 
soubor (Adventní písně 
a koledy)

  6. so 15.00 Vánoční koncert 
souboru Musica Dolce 
Vita (G. Ph. Telemann, 
J. S. Bach, G. B. Pergolesi) 

  7. ne 17.00 Rožmberská kapela 
(Puer natus est – Hudba 
středověkých vánoc 
a koledy)

  9. út 18.30 Vánoční koncert 
skupiny Reliéf (gospely, 
bluegrass a známé i méně 
známé vánoční koledy) 

10. st 20.00 Vánoce se souborem 
Linha Singers (česká 
a slovenská vánoční 
kantorská muzika 
18. století)

11 čt. 19.30 Vánoční koncert 
Pražské kytarové kvarteto 
(J. M. Leclair, V. V. Mašek,
S. Rachmaninov)

13. so 16.00 a 19.30 Musica 
Bohemica –Zvonečky 
a zvonky s sebou!

15. po 17.00 a 19.30 Vánoce 
s Karmínou (koledy z Čech 
a staré Evropy)

16. út 19.30 Ensemble Bona 
Fide – vánoční koncert 
(A. Corelli, G. P. Telemann, 
J. D. Zelenka )

17. st 19.30 I. Budweiserová 
& Fade in (spirituály, 
gospely a vánoční písně) 

18. a 19. 17.00 a 19.30 Štědrej 
večer nastal. České vánoce 
s Malou českou muzikou 
J. Pospíšila. Zvonečky 
a zvonky s sebou!

19. pá 17.00 a 19.30 Štědrej 
večer nastal. České vánoce 
s Malou českou muzikou 
J. Pospíšila. Zvonečky 
a zvonky s sebou!

20 so. 19.30 Jezulátku zpívejme 
–  Musica ad Tabulam 
(Vánoční koledy z českých 
kancionálů)

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

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

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

  2. út Záskok
  4. čt České nebe
  7. ne Cimrman v říši hudby
10. st České nebe 
12. pá Švestka
14. ne České nebe 
16. út Vyšetřování ztráty třídní 

knihy
18. čt Vražda v salónním coupé
19. pá České nebe 

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  1. po J Havlíček, O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi sester
  8. a 15. E. Szigligeti: Liliomfi

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JC

  5. pá P. Ryan: Jak jsem vyhrál 
válku – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

13. so Akademie DDM Jižní Město
20. so M. Gavran: Vše o ženách – 

Středočeské divadlo Kladno
28. ne M. Gavran: Otelo z ostrova 

Susaku – pražská premiéra, 
Divadlo A. Dvořáka Příbram
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

Programy pro rodiče s dětmi
rezervace: Leona (775 644 978), 
  7. ne 15.00 Mikulášská – U nás 

čerti nestraší, rezervace 
nutná

11. čt 10.00 Vánoční posezení 
16.00 Vánoční koncert 
kurzů 

14. ne 15.00–18.00 Nedělní 
herna, vstupné 40 Kč/rodina

Kreativní dílna pro dospělé 
rezervace Magda (605 859 487)
  1. po 18.30–20.30 Originální 

vánoční přání
  8. po 18.30–20.30 Ručně vázaný 

zápisník

Rodičovské inspirace 
rezervace: Daniela (774 644 974)
Nutná rezervace na hlídání 
  2. út 10.00–12.00 Cvičení 

na gymballech pro rodiče 
a děti, fyzioterapeutka 
K. Adámková

  9. út 11.00–12.00 Prevence 
nachlazení a ekologické 
léčení, dětský lékař 
a homeopat T. Karhan
17.00–19.00 Když rodí 
muž... – seminář pro muže, 
psycholog M. Jára

Kurzovní tipy 
rezervace: Jolana (603 416 724)
V lednu začíná další cyklus podveče-
rů Předporodní přípravy s M. Vnouč-
kovou a Cvičení pro těhotné. 
Poslední volná místa na kurzu vý-
tvarná dílna pro školáky.

15. 12. – 4. 1. – zavřeno

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

4. čt 16.00–18.00 Mikulášská 
besídka: výrobní dílny, 
soutěže, dárky, zábava pro 
malé i velké, kapacita je 
omezena 

  7. ne 14.00–16.00 Mozaikové 
svícny – dílna pro dospělé 
a děti od 6 let 

7. a 14. ne 18.00–20.00 Otevřená 
dílna Afro bubnování 

13. so 15.00–19.00 Žonglování 
v Ulitě

ULI TEÁTR hledá nové členy! Je ti 
8–12 let? Přijď každé druhé pondě-
lí 16.40–19.00 Je ti 13–18 let? Přijď 
každé pondělí 19.30–21.00. Nabí-

zíme vlastní divadelní představení, 
pohyb, komunikace, hra, tvořivost, 
technika, improvizace, po uliční di-
vadlo, maska, loutka, člověk, spo-
lečné návštěvy divadel, psaní, čtení, 
moderování, besedy s profesionál-
ními herci. Vede studentka DAMU 
Z. Malá (mala@ulita.cz)

Jarní tábory ve Špindlu (Medvědí  
Bouda) pro lyžaře a snowboardisty 
7–16 let, 3200 Kč
tábor 1. začátečníci 21. 2.–28. 2.
tábor 2. pokročilí 21. 2.–28. 2.
tábor 3. nejen pro děti 28. 2.–7. 3.
cena zahrnuje: pedag. a zdravotní 
dozor, výcvik, ubytování ve dvou až 
pětilůžkových pokojích, stravování 
5x denně + pitný režim, dopravu, 
program, pojištění, odměny. info: 
eva.nemcova@ulita.cz

Jaro pražských dětí
Tvořivá zábava pro všechny, kdo 
o prázdninách zůstávají v Praze. 

Výtvarné i pohybové dílny, toulky 
Prahou, sport a zábavné hry. Při-
hlaste se na Tvořivý týden pro men-
ší (7–11 let) nebo tvořivý týden pro 
starší (12–15 let). 

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

tel.: 608 765 496, www.skola-jirak.cz
duhoveklubicko@seznam.cz

  2. út 16.15 Vánoční dekorace 
(70 Kč)

  4. čt Gelové svíčky (100 Kč)
Rezervace do 3. 12.

11. čt 16.00 Látkové vánoční 
dárky (100 Kč) Rezervace 
do 10.12.

20. so 6.30 Jednodenní lyžařský 
zájezd pro děti a rodiče 
(220 Kč)
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Publikace je průvodcem po histo-
rii, urbanismu a architektuře celého 
území Prahy 3, tedy Žižkova a části 
Vinohrad. V první částise architekt 
Jan Sedlák věnuje urbanismu, hod-
nocení současného stavu i pokusu 
o pohled do budoucího vývoje. Je 
doplněna o mapy a fotografie.

Druhý oddíl je klasickým prů-
vodcem po architektuře od histo-
rika architektury Zdeňka Luke-
še, který v oblasti Žižkova a Vi-
nohrad prováděl podrobné archi-
tektonické průzkumy, zejména se 
zaměřením na architekturu 19. 
a 20. století. Objevil zde práce na-
šich nejvýznamnějších architek-

tů. Publikaci doplňují fotografie 
Karla Cudlína a Ester Havlové. 

Problémem dlouho očekávané-
ho průvodce je spojení několika 
funkcí. Zasvěcená urbanistická 
studie s mnoha mapkami je pro 
laickou veřejnost příliš odborná 
a rozsáhlá. Knížka tak nabývá na 
váze a objemu a plánovaný prů-
vodce do kapsy tak nejspíš zůsta-
ne doma. 

V druhém díle Zdeněk Lukeš 
své příznivce určitě nezklame; ze-
vrubně prochází celou Prahou 3 
objevuje zapomenuté domy, fasá-
dy a detaily. Věnuje se stylům od 
historismsu přes secesi, moder-
nu, kubismus, art deco, až k ar-
chitektuře avantgardní, pováleč-
né a současné. Nezapomíná ani 
na funerální architekturu na Ol-
šanských hřbitovech, věnuje se 
i podařeným stavbám současnos-
ti. Obrázkový průvodce je dopl-
něn o medailony nejvýznamněj-
ších architektů.

Přínosem jsou rozhodně černo-
bílé fotografie Žižkova od reno-
movaných fotografů Karla Cudlí-
na a Ester Havlové – ty samotné by 
vydaly na samostatnou monogra-
fii. A kultivovaný fotografický do-
provod je dalším důvodem, proč 
si průvodce vydaného nakladatel-
stvím Argo pořídit.   -pú-

Průvodce architekturou Prahy 3

POHÁDKA PO KAPKÁCH – Divadlo Ponec zve v neděli 21. prosince v 15 a v 18 hodin na rodinné představení 
pro děti od 4 let a rodiče. Interaktivní pohádkové představení, ve kterém hrají a tančí profesionální herci a tanečníci 
spolu s dětmi – diváky, je volnou adaptací pohádky Karla Šiktance s hudbou Jakuba Kudláče.

Poslední letošní koncert Anety 
Langerové bude 20. prosince v Ak-
ropoli a zakončí úspěšný, nejen 
koncertní rok 2008. Aneta během 
něj získala Anděla jako zpěvačka 
roku, její album se stalo nejprodá-
vanějším a úspěšně složila matu-
ritní zkoušky.

Aneta se velmi těší hlavně na 
bezprostřednější kontakt s pub-
likem. „Koncerty jsou pro mě od-
měnou, “ říká zpěvačka. „Čím víc 
koncertuji, tím víc mě to baví a na-
plňuje. Sdílet svojí muziku s publi-
kem, to je nádherný pocit, zvláště 
v intimním prostředí, ve kterém se 
budou má vystoupení konat. Blíz-
kost lidí je mi stále víc a víc příjem-
nější. Budeme hrát písničky z alba 

Dotyk a Spousta andělů také píseň 
pro Světlušku a to vše v koncert-
ních aranžích.” -red-

Aneta Langerová vánoční

Poslední letošní koncert série Eu-
roConnections přivítá v Paláci Ak-
ropolis 18. prosince dvě zpěvač ky, 
jejichž písně čerpají z tradic šanso-
nu. Poprvé se v Praze představí stá-
lice francouzského šansonu Françoiz 
Breut, kterou večer na pódiu doplní 
slovenská zpěvačka Szidi Tobias. 
Breut zpívá skoro výhradně fran-
couzsky a svým smyslným hlasem 
propůjčuje nenapodobitelnou atmo-
sféru příběhům o zlomených srd-
cích, rozchodech a smutku. Na svých 
nahrávkách spojujících pop a šanson 
spolupracovala například s Yannem 
Tiersenem, autorem hudby k filmu 
Amélie z Montmartru. Její vystou-
pení v Paláci Akropolis by mělo být 
jedním z vrcholů koncertní nabídky 

konce roku v hlavním městě. O to ví-
ce, že stejný večer vystoupí i sloven-
ská zpěvačka a herečka Szidi Tobias. 
S Françoiz Breut ji pojí láska k šan-
sonu, který stejně jako ona překra-
čuje směrem k otevřeným písňovým 
formám. Tobias patří mezi nejzná-
mější slovenské zpěvačky, přestože 
se přísně drží od umělého světa cele-
brit a žije s rodinou na venkově. Na-
točila dvě úspěšná alba a pravidelně 
spolupracuje s textařem Michalem 
Horáčkem, na jehož albech se často 
objevuje, aktuálně třeba na letoš-
ním Ohroženém druhu. Szidi Tobias 
v Akropoli představí také skladby ze 
své nejnovější desky, která vyšla na 
konci listopadu.  -red-

Šansonierky v Akropoli

ZABÍJAČKA SOBOTNÍ NOCI 
– Dvě z nejpopulárnějších domácích 
tvrdě rockových kapel – The.Switch 
a Atari Terror, přichystaly společný 
koncert. V sobotu 13. prosince  napl-
ní Palác Akropolis upíři, zombie a ji-
né kreatury, aby vytvořily atmosféru 
té nejhorrorovější show, která napl-
no dostojí jménu akce – „Zabijačka 
sobotní noci“. Na http://zabijacka.
bandzone.cz/ si můžete poslechnout 
skladby obou kapel a zaregistrovat 
se do velké internetové hry.

Žižkovský rodák 
Jaroslav Čvančara, 
který byl zapsán v lis-
topadu do Knihy cti 
Prahy 3 je autorem 
originální kroniky 
druhé světové války 
na území dnešní Čes-
ké republiky. Tento 
dokumentární sou-
bor fotografií a do-
kumentů nazvaný Někomu život, 
někomu smrt nabízí ve třech dí-
lech 1119 stran a 4348 fotografií. 
V současnosti je možné zakoupit 
třetí díl, který prostřednictvím vět-
šinou neznámých fotografií a do-
kumentů ilustruje život okupova-
né země a dějiny protifašistického 
odboje v letech 1943–1945. 

Autor se zabývá akcemi domá-
cího odboje, nacistické okupač-
ní moci a její metody propagan-
dy ve světle zásadního obratu ve 

vývoji války – poráž-
ky u Stalingradu Za-
bývá se vznikem Ku-
ratoria pro výchovu 
mládeže, všímá si 
výcviku a formování 
čs. vojenské jednot-
ky ve Velké Británii, 
SSSR i na Středním 
východě. Naděje, ilu-
ze a realita – poli-

tické aktivity prezidenta Beneše 
a vzájemný vztah domácího a za-
hraničního odboje. Vyvrcholení 
partyzánské činnosti na Sloven-
sku, v Čechách a na Moravě, Kar-
patsko-dukelská operace, obléhá-
ní přístavu Dunkerque a Pražské 
povstání. Autor si všímá nejen za-
pomenutých oběti domácího od-
boje, ale i porevolučních exce-
sů, tzv. divokého odsunu Němců 
a potrestání válečných zločinců 
a kolaborantů. -red-

  Někomu život, někomu smrt

Foto: © 2008 Lucie Robinson

RAD_12_11.indd   1RAD_12_11.indd   1 27.11.2008   15:07:5527.11.2008   15:07:55



Realitní činnost
výkup nemovitostí, prodej
nemovitostí, směny bytů,
pronájmy nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických
vztahů.

Rozdělení nemovitostí
prohlášení vlastníka, smlouvy
o výstavbě, kalkulace podílů

a spoluvlastnických příspěvků,
zastupování před katastrem

nemovitostí.

Řešení a mediace sporů
s cílem dosáhnout rychlé,
efektivní, vyvážené a reálné
dohody ve sporech
spoluvlastnických,
nájemních, obchodních,
manželských, apod.

XREAL, s.r.o., Nitranská 19, 130 00 Praha 3
tel.: 222 592 592, 777 135 945

e-mail: xreal@xreal.cz, www.xreal.cz

Vystěhování nájemníků
kontrola nájemních smluv, návrh

řešení a vyjednání podmínek,
podklady pro žaloby, ukončení

nájmu za odstupné, zajištění
náhradních bytů, stěhování,

rekonstrukce.

www.lexis.cz | www.verejnekurzy.cz
Krkonošská 17, P-2 a Sudoměřská 39, P-3
[T/F: 222 721 363, GSM: 603 283 580]

• angličtina [obecná, obchodní, 
PET, FCE, CAE]

• ŠJ, FJ, NJ, IJ, ČJ, RJ
• fi remní a individuální výuka
• pomaturitní studium 

s akreditací MŠMT
• od září 2008 nové moderní 

učebny u metra Jiřího z Poděbrad

Jazykové kurzy
na Praze 2 a 3
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POHŘEBNÍ ÚSTAV 

PEGAS CZ s.r.o.
kompletní služby

Fibichova 4, Praha 3 (vedle Nemocnice na Žižkově)
NONSTOP 800 176 423 

~ 3 plavecké dráhy, 25 m~ 3 plavecké dráhy, 25 m
  ~ relaxační bazén ~ relaxační bazén 

~~  whirlpoolwhirlpool
  ~ ~ parníparní kabina kabina

  ~ první Aqua Bike centrum v Praze~ první Aqua Bike centrum v Praze
  ~~  plavecký Klub Žabička plavecký Klub Žabička 

~~ plavání kojenců a batolat  plavání kojenců a batolat 
~~  plavecká výuka žáků MŠ a ZŠ plavecká výuka žáků MŠ a ZŠ 
~~  zdokonalovací plavecké kurzy zdokonalovací plavecké kurzy 

~~ aqua aerobic  aqua aerobic 
~ ~ těhotenský aqua aerobictěhotenský aqua aerobic  

~~ dětský koutek dětský koutek  
~~ parkoviště zdarma parkoviště zdarma

Malletova 2350, Praha 9, Malletova 2350, Praha 9, tel.: 296 786 17tel.: 296 786 1777~~88
www.sportcentrumstep.cz,www.sportcentrumstep.cz,  otevírací doba 7.00otevírací doba 7.00~~22.0022.00

NOVNOVÝ BAZÉN Ý BAZÉN 
PRO VEŘEJNOST  

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

www.parfemy-al i to.cz

Kamenná prodejna Lucemburská 37, 
Praha 3, (nedaleko Paláce Flóra)

sleva 

10%

Značková internetová parfumerie

CENY JAKO NA INTERNETU !
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k03-000441-08_65x103.indd 1 14.11.2008 11:18:37

bytový soubor slatinka
www.slatinka.cz
tel.: 774 363 363, 606 659 567, 267 711 751
investor: AMADA Praha s. r. o.

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

Nové byty
      PRAHA 10 - ZAHRADNÍ MĚSTO

Unikátně architektonicky řešený projekt citlivě zasazený 
do prostředí Zahradního města, s atriovými zahradami 
v interiéru domu a dřevěnými okny. Vysoký standard 
vybavení bytů.

Byty od 1 kk do 4 kk, balkony, terasy, 
zahrádky. Dva luxusní střešní mezonetové 
byty s velkou zahradou. 4+2 kk. 
Výborná občanská vybavenost, 
dopravní dostupnost 
(metro A, Skalka).

inz_A5_.indd 1 9.2.2007 15:00:17

II. ETAPA 
PRODEJE ZAHÁJENA

ÚKLID domů, 
chodníků 
a kanceláří
veškeré druhy 
úklidových prací 
včetně vyklízení 
a odvozu.
ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR

Tel.: 222 713 324, 606 894 544
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� Křesťanská knihovna Praha, Ba-
ra nova 32, Praha 3 nabízí anglické 
a české knihy, audiokazety a videoka-
zety. Tel. 222 724 856
� Pro doplnění sbírky koupím: plakety, 
medaile, poháry a jiné ceny z auto-moto 
soutěží, fotografie, prospekty, návody 
a časopisy s auto-moto tématikou z ob-
dobí do roku 1940. Tel.: 723 803 577, 
e-mail: vseozetkach@seznam.cz
� Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 
přeje zákazníkům Relax Club.
� Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400

� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� Prodám fotbal. dějiny Sparty a Sla-
vie, 1890–1970, 650 str., foto, výsled-
ky, sestavy, koment. Tel. 222 586 941
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549
� Vyklízíme pozůstalosti – byty i fir-
my. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiá-
lem Kadus, Selective, modelář nehtů, 
P-shine, manikúra, nízké ceny. 
Tel. 222 592 690

� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského 39, po 10–18; út, st, čt 8–16;
pá 8–12. Tel. 605 822 001
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225 
www.solarium-fitness.cz
� Renovace parket, broušení, lako-
vání, pokládka laminátové a dřevě-
né podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 606 531 051
� Čistírna peří je umístěna na 
Plzeňské 170, Praha 5. Zhotovuje-
me deky a polštáře z naší sypkoviny 
na počkání nebo do 24 hod. Při větší 
zakázce přivezeme i odvezeme zdar-
ma. Tel. 606 312 174

� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 603 505 927
� Certifikovaná účetní nabízí vede-
ní účetnictví, DPH, daňová přiznání 
– služby, nemovitosti... 
Tel. 721 018 520
� Mytí oken, malby, zednické opravy, 
vyklízení. Tel. 608 855 314
� Psací stroje, kalkulačky – opra-
vy, prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� Hájek – zedník, živnostník, pro-
vádí vešekré zednické, obkladač-
ské, bourací a malířské práce. Re-
konstrukce bytů a domků. Praha 
a okolí.  Tel. 777 670 326
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Vym. obecní 1+1, P3, Habrová, za 
větší, dohoda jistá. Tel. 775 254 350

� Vym. obec. garsonku 34+16 m2, tera-
sa, 5. p., výtah, za větší (2+1), P3, P6. 
Tel. 777 243 007, ludek@bouska.info
� Vyměním krásný malý byt na P3 
za větší, min. 3+1. Tel 777 909 090
� Vyměním obecní byt P3, 2+kk, 
50  m2 + lodžie na jih, nákl. výtah, 4. p., 
za byt privatizovaný. Tel. 721 081 520
– stačí SMS
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
s lodžií, výtahem, v perfektním stavu, 
na Olšanském nám., za větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Reprezentativní kancel. prostory, 
5. a 6. NP, Jeseniova, 168 m2, vyba-
vená kuchyň. Nájem 33 tis. Kč/měs. 
+ záloha na média 8,5 Kč/měs. 
Tel. 724 334 992
� Pronajmu řadovou garáž Pod Lipa-
mi, poblíž Žid. pecí. Tel. 603 183 809
� Pronájem garážového stání v ul. 
Jeseniova, cena 2737 Kč vč. DPH/ 
měs. Tel. 724 334 992

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

PŮJČÍM VŠEM – tel. 605 541 204
www.rychle-penize.cz

Nabízíme: 
Celodenní, noční, víkendové, 
mimořádné HLÍDÁNÍ (od 1 hodiny) 
• Malé kolektivy dětí • Sourozenecké sle-
vy • Třídy typu domácího prostředí • Zá-
jmové kroužky • Pitný režim a dostatek 
čerstvého ovoce i zeleniny po celý den 

Sdružení dětí Veverka, s. r. o.
Seifertova 14, Praha 3 – Žižkov
e-mail: sdruzeni.veverka@seznam.cz

T-Mobile: 731 323 401, Vodafone: 774 126 313

NOVĚ OTEVŘENÉ!

ZÁPIS ZAHÁJEN!
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Baletní škola Baletní škola 
BcA. Jána Nemce,BcA. Jána Nemce,

emeritního sólisty NDemeritního sólisty ND
Koněvova 19, Praha 3

si Vás dovoluje pozvat na školní představení

Ferda Mravenec...     Ferda Mravenec...     
Giselle – 1. jednáníGiselle – 1. jednání

dne 6. 12. 2008 ve 14.00 hod. dne 6. 12. 2008 ve 14.00 hod. 
v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3

Představení se uskuteční za finanční podpory MČ Praha 3.

Veškeré informace rádi zodpovíme na tel.: 603 326 720 

nebo na e-mailu: SBSNemec@o2active.cz

www.baletniskola.cz www.baletniskola.cz 

Rádi uveřejníme i Vaši inzerci... tel.: 222 782 816 |  e-mail: rn.inzerce@praha3.cz

Zahrajte si o skvělé ceny!

www.pre.cz/vanocni-hra.html

Střední odborná škola stavební a zahradnická, 
Praha 9, Učňovská 1, www.skolajarov. cz
pořádá Dny otevřených dveří 

 6. 12. 2008  8.00–14.00 hod. 
 a 13. 1. 2009 14.00–19.00 hod.
4 leté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
(pro absolventy ZŠ):
Dřevěné konstrukce, Technická zařízení budov, 
Stavebnictví-stavební obnova, 
Management ve stavebnictví, Zahradnictví.
3 leté učební obory zakončené výučním listem 
(pro absolventy ZŠ): 
Truhlář, Instalatér, Malíř, Zedník, Kominík, Klempíř, 
Tesař, Sklenář, Zahradník.
3 leté učební obory zakončené výučním listem 
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol): 
Podlahářské práce, Pokrývačské práce, Tesařské 
práce, Malířské a natěračské práce, Truhlářské práce, 
Zednické práce, Sklenářské práce, Prodavačské práce, 
Květinářské a aranžerské práce.
2 letý učební obor zakončený výučním listem 
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol):
Stavební práce.

obchodního, občanského a rodinného práva, 
rozvody, společné jmění manželů, 
sepisy smluv a podání, medicínské právo

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ  
JUDr. Stanislav Pokorný
Právní služby a zastoupení v oblasti:

Nové sídlo: Praha 3, Písecká 9, tel.: 222 251 094

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù A NÁBYTEK NA MÍRU
Firma STAKO pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 8 let

a specializuje se na v˘robu a montáÏe
vestavûn˘ch skfiíní, ‰aten a dal‰ího bytového
a kanceláfiského nábytku.

SnaÏíme se o individuální pfiístup ke kaÏdému
zákazníkovi, poskytujeme komplexní
profesionální sluÏby od odborného poradenství,
pfies zamûfiení a montáÏ aÏ po poprodejní servis.

Na‰im hlavním cílem je nabídnout vám kvalitní
produkt za rozumnou cenu. Na‰e skfiínû uspokojí
i ty nejnároãnûj‰í z vás.

Na‰e sluÏby Vám nabízíme ve 100% kvalitû
také díky vlastní v˘robû, která nám umoÏÀuje
krátké dodací lhÛty 14-21 dní a fie‰ení ãasto
velmi atypick˘ch interiérÛ.

Pfiejeme Vám, aby se na‰e skfiínû staly
nepostradateln˘m prvkem, kter˘ dotváfií Vá‰
domov.

PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:
PRAHA 3 – Žižkov, Seifertova 14 • tel.: 222 712 037
PRAHA 5 – Košíře, Plzeňská 163 • tel./fax: 257 212 414, tel.: 603 711 333

PRAHA 7 – Holešovice, Argentinská 6 • tel./fax: 220 876 807

www.stako.cz e-mail: stako@stako.cz

VÁNOČNÍ SLEVY 30 – 50 % 
NA VYBRANÉ DRUHY ZBOŽÍ

Vinohradská 111/86, Praha 3
Vodičkova 34, Praha 1 (pasáž)

Mansfeldova 784, Praha 9
otevírací doba: po–pá 10–18 hod.

tel.: 222 720 945, 731 708 024
vinohradska@jancik-syn.cz 

www.jancik-syn.czAPLIKACE OCHRANNÝCH ANTIGRAFFITI NÁTĚRŮ
více systémů, 80,- až 290,- Kč/m2, 5 let záruka a rok čištění graffiti zdarma!

schody, sklepy, památky, haly, hliník, odstraňování řas, bezprašné tryskání

ze všech typů povrchů a materiálů od 70,- do 490,- Kč/m2

MYTÍ FASÁD A SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI, SPREJŮ, FIXŮ A NÁTĚRŮ

WWW.ARS.CZ
ZDARMA VZOREK

A CENOVÁ
NABÍDKA

ARS

AXIOM REAL, spol. s r.o. 
Kolovratská 110/4, Praha 10
tel: 274811433, 602259423 
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RN  Žižkovský gurmán tentokrát 
pojednává právě o hospodě U vystře-
lenýho oka. Málokdo asi tuší, že kul-
tovní žižkovská osvěžovna měla být 
původně ateliérem Martina Velíška. 

Spíše mohla. Manželka mého 
bratrance té nejpřímější pohlavní 
krve, činorodá to žena, získala v re-
stituci dům, v němž dnes hospo-
da sídlí. Pravdou je, že mi nejprve 
nabídla, znaje dobře mou neutěše-
nou situaci, jestli nechci mít v pří-
zemí jejího domu ateliér. Jenomže 
já jsem na počátku devadesátých let 
už ateliér na Žižkově měl. A tak pře-
mýšlela nahlas dál o tom, jak pro-
stor využít, zda v něm neudělat tře-
ba autosalón. Ale já jsem řekl: „Ne, 
uděláme tam hospodu!“. A ona sou-
hlasila a těšila se, jak v té hospodě 
budou znít kytary.

RN  Hospoda byla na počátku své 
existence zasvěcena teplickým „kul-
turním emigrantům“. O koho přes-
ně šlo?

Udělali jsme U vystřelenýho oka 
azyl teplické kultuře, která žila už 
dvacet let předtím svou vlastní, vel-
mi specifickou literaturou, hudbou, 
filozofií a patafyzikou. Bavíme se 
o konci sedmdesátých let, o obdo-
bí punku, básní Svatavy Antošo-
vé nebo textů a skladeb Míry Wan-
ka. Právě Míra založil v roce 1981 
kapelu FPB, což byla jedna z nej-
lepších českých punkových hudeb-
ních skupin. „Kulturní obsah“ hos-
pody jsme kormidlovali společně 
s dalším severočeským emigrantem 
Pavlem Rajčanem, jedním ze zakla-
datelů kina Aero. Hospoda byla po-
stavená na tom, aby se v ní mohlo 
dělat divadlo a hrát muzika. Urči-
té zkušenosti jsem už měl, protože 
hospody a bufety byly mou druhou 
mámou. Manželka mého bratrance 
a majitelka hospody měla na staros-
ti bankovní úvěry, vyřizování nej-
různějších povolení a další nevděč-
nou práci. A fungovalo to a funuje 
dodnes. Záměr vykvetl v to, oč jsme 
usilovali. Z Oka se nestala se žádná 
country hospoda, ale místo, v němž 
bylo patrné její „divadelní“ pojetí. 
Patafyzika hrála ve vytváření hos-
pody docela zásadní roli. 

RN  Patafyzika?
Ano. Jeden ze zásadních umělec-

kých fenoménů, potažmo, zatažmo, 
nebo přetažmo spojených s dada-
ismem. Fenoménů postavených na 
dělání si legrace ze světa světoucího. 
Hospoda je pro mě vrcholem spole-
čenského fenoménu. Nikde jinde se 
tak lehce nenarodíte, neoženíte, ne-
rozvedete, neseznámíte a nezemře-
te. A když se ohlédnu zpátky, tak se 
díky existenci Oka opravdu naro-
dilo nemálo dětí. Kořeny žižkovské 
hospody pod Vítkovem jsou zapuš-

těné hluboko v undergroundu, z ně-
hož jsme jako generace vzešli. Od 
začátku její existence bylo jasné, že 
do ní budou chodit na pivo lidé, kte-
ří jsou našimi duchovními i spole-
čenskými sounáležiteli.

RN  Teplický underground se ovšem 
nejeví jako ideální téma pro vytvoře-
ní typicky žižkovské hospody. 

To je pravda, ale celý příběh 
Oka je o trochu složitější. Žil jsem 
v pražských kulturních sítích od 
svých patnácti let, kdy jsem začal se 
studiem Uměleckoprůmyslové ško-
ly. Dal jsem se tehdy dohromady 
s výtvarníkem Michalem Macha-
tem, svým souputníkem a žižko-
vákem ze Škroupova náměstí. Na 
Žižkov jsem tak přišel už v osmde-
sátých letech, kde vlastnil spolu-
žák Machat ateliér. Narozdíl od něj 
jsem něměl kde pracovat. S Micha-
lem jsem prožil několik let na Žiž-
kově v jeho dílně, kde jsme vytvářeli 
společné projekty. To jsem samo-
zřejmě ještě netušil, že se sem ješ-
tě jednou vrátím. A právě Michal 
Machat byl tím, kdo vymyslel styl 

hospody. Chtěli jsme vytvořit právě 
ono teplické patafyzické zázemí, ale 
on se zachmuřil, zamyslel a pravil: 
„Tahle hospoda je na Žižkově a ne 
v Teplicích! Sídlí ve sto let starém 
domě, tak ať je věnovaná Žižkovu.“ 
I když se Michal Machat později 
od projektu v dobrém distancoval, 
měl jsem najednou díky němu té-
ma hospody. Mohl jsem tak koneč-
ně vymyslet určitý „fahrplan“, kte-
rý souzněl s prostředím, v němž se 
nachází. Došlo mi, že s husitstvím 
a s celou bohatou historií Žižkova 
lze velmi košatě pracovat. Hospodu 
jsme nakonec otevřeli z 31. červen-
ce na 1. srpna roku 1993.

RN  Jaká jsou zásadní či přesněji 
magická místa Vystřelenýho oka?

Pípa je takový oltář. Ale vážně. 
Magická místa si vytvářejí sami li-
dé, kteří si v koutě hospody třeba 
prožili milostný nebo nemilostný 

vztah a mají tam tudíž své místo, 
spojené s intenzivními vzpomín-
kami. Se vzpomínkami na proži-
tek s nejkrásnější nebo nejošklivěj-
ší ženou, nebo naopak s nejhorším 
či nejkrásnějším chlapem. 

RN  Kdyby měl Martin Velíšek na-
malovat Žižkov, jak by takový obraz 
vypadal?

Žižkov je nejspecifičtější, nejuza-
vřenější a nejkompatibilnější praž-
skou čtvrtí. Kdysi se rozkládal před 
branami města a dnes už je dale-
ko za nimi. I tak si ponechal svou 
vzájemnou soudržnost, vytvářející 
úžasnou atmosféru. Kdybych měl 
namalovat Žižkov, tak by na tako-
vém plátně byl určitě Žižka. Co by 
symbol Žižkova je asi nejvýrazněj-
ší. Možná bych ale namaloval ko-
pec. Žižkov je v mé fantazii totiž 
rozdělený na bohatý horní a chu-
dý dolní. Velice zjednodušeně bych 
Žižkov načrtnul jako profil kraji-
ny, s ohledem na oba zmíněné pro-
tiklady. Nebo by měl podobu dvou-
obličeje, odrážející ono bohatství 
i chudobu. 

RN  Z hlediska tvůrčí inspirace jsou 
pro vás zásadní obyčejní lidé. Jak lze 
definovat obyčejného člověka? 

Ne. Pro mě jsou zásadní lidé jako 
takoví. Homo sapiens sapiens. Tím, 
že jsem vyšel z takzvaných čtyřek 
neboli hospod čtvrté cenové skupi-
ny, a protože jsem často musel vy-
žít s dvacetikorounou měsíčně, tak 
mám určitou sociálnost zakódova-
nou v sobě.

RN  Poznal jste skutečný hlad, kdy 
nebylo co jíst několik dní? 

Ne. Ale měl jsem z hladu ob-
rovský strach. Padala na mě tíseň 
z toho, že se svými příjmy hlady 
opravdu zemřu. Posléze jsem přišel 
na to, že u nás to není možné. Tady 
se vždycky najíte. Mé obavy vychá-
zely z nastoupení na cestu umělce. 
Zkuste vzít jen tak svůj obraz a jít 
ho někam prodat. Teď hned. Kdo 
ho koupí? 

RN  Strach z hladu už vymizel?
Ano. Ale sociálnost mi zůstala. 

Pár měsíců před listopadem ‘89 jsem 
se najednou ocitl v Paříži. V Muzeu 
dekorativních umění probíhala ver-
nisáž mé výstavy a já si podával ruku 
s tehdejším francouzským ministrem 
kultury. Právě tam mi došlo, že ačko-
li se zdravím s evropskou honorací, 
o pár hodin později se vrátím zpět do 
těch svých čtyřek. Silný zážitek z Pa-
říže mě přivedl k úvahám nad tím, 
kdo z nás je na tom vlastně lépe a kdo 
hůře, co tu my lidé na světě děláme 
a jak stavět laťky pro posuzování 
druhých. Uvědomil jsem si existenci 
té staré cesty, na níž často odmách-
neme chudé. Pochopil jsem, že my 
všichni máme jistý potenciál být lid-
mi a záleží jen na nás, jestli a jak jej 
využijeme nebo nevyužijeme. Vrací 
mě to zpátky k hospodě U vystřele-
nýho oka.

RN  V čem? 
V pojetí husitství, které ovlivni-

lo ve své době dějiny celé Evropy. Ve 
výtvarném pojetí Oka jsem pracoval 
s kontrasty války a s myšlenkou vzá-
jemných konfliktů. Tehdy jako dnes 
se všichni narodili jako lidé. Malí 
a nazí lidé, kteří na tom zpočátku byli 
úplně stejně. Jenomže jde o výchovu 
a také o to, kam je kdo později zařa-
zen a hlavně kým je zařazován. Úmy-
slně jsem použil příklad dobrých hu-
sitů a špatných křižáků, jak nám to 
bylo vždycky dáváváváno. Jenomže 
já jsem je vzal a skamarádil jsem je. 
Udělal jsem z nich fotbalové druž-
stvo, aby se mohli chytit za rame-
na. Tím navazuji znovu na nešťastné 
rozdělování lidí na chudé a boha-
té. Vážím si stejně těch, kteří celý ži-
vot dřou ve fabrice, nikomu neškodí, 
těší se na svůj důchod a chodí si dát 
večer do hospody pivo. Popovídat si 
s takovými lidmi je slušnost, nehle-
dě na to, že mnohdy mívají o mnoho 
více selského rozumu, než ti, kteří se 
svým rozumem chlubí. Ale je to můj 
subjektivní pohled na svět a osobní 
zájem o to, jak tu my lidé žijeme, co 
vlastně chceme a proč to chceme.

RN  A došel jste k nějakému závěru?
Ne, ne. Kdybych došel k něja-

kému závěru, tak můžu vzít pána 
Boha okolo ramen a říct: „Tak hele, 
taťko, máme vyřešeno...“.

RN  Takže v malování vás inspiru-
je člověk jako takový? Neplatí už do-
větek o touze zachytit jen ty takzva-
ně obyčejné?

Já jsem figuralista. Jenomže jsem 
zjistil, že kolem mě existují také 
bakterie, zvířata nebo květiny. Oko-
lo nás je tolik vesmírů, až mi do-
šlo, že mám jít obrazně řečeno do-
lů a přestat frajeřit. Pět nebo šest let 
mě zajímaly jen mužské figury a po-
hrávání si s mužským tělem. Jsem 
sice prostopášník, ale malovat nebo 
kreslit ženy mi bylo vzdálené. Na-
malovat ženu tak, aby se mně sa-
motnému líbila, není vůbec jedno-
duché a řada kolegů na tuto snahu 
zle doplatila. Třeba takový Picasso. 
Já mám ženy raději jinak, ne na ob-
raze. V mé tvorbě nově přibyla zví-
řata, protože jsem si chtěl odpoči-
nout od lidí. A k nim mě přivedlo 
ilustrování knih. Měl jsem za úkol 
namalovat kupříkladu mouchu, tu-
díž jsem začal studovat její anato-
mii a hledat si o ní informace v ob-
sáhlých encyklopediích, což se mi 
později hodilo. Postupně se přidá-
vala další zvířata a rostliny, až se 
v mém životě objevil animovaný 
film a úkol, jak polidštit zvíře. Ani-
movaný film mě chytil, unesl a vytr-
hl z volné tvorby, až naučil figuralis-
tu uvažovat docela jinak. Objevil se 
přede mnou úkol, jak dát lidské vě-
domí bříze, mraku nebo nějakému 
zvířeti.

RN  Ve vaší tvorbě se odráží řada 
nejrozmanitějších atmosfér. Kde na-
cházíte na Žižkově ty nejkouzelnější?

V okolí Paláce Akropolis, když 
procházíte Kubelíkovou ulicí a na-
jednou se Žižkov začíná svažovat 
dolů. Na pomyslné hranici dvou 
světů jsem si už v osmdesátých le-
tech uvědomoval cosi nepopsatel-
ného, co nemá žádná čtvrť. Ten spád 
dolů a pohledy do okýnek bytů, kde 
tehdy svítily do tmy jen slabé čtyři-
cetiwatové žárovky. Dodnes mám 
také slabost pro siluetu Plečnikova 
chrámu Nejsvětějšího srdce páně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

RN  Poetická atmosféra závěrem 
svádí k úvaze nad vánočními svátky. 

Jsem pohan a ateista. Zajímá 
mě ta nejkrvavější a nejdramatič-
tější detektivka, což je historie nás 
všech. Často se ptám, jestli vůbec 
někdo rozumí tomu, proč se Vánoce 
dodržují? A co je podstatou vánoč-
ních svátků? Někdo řekne, že se 
slaví kvůli ukřižování Ježíška a ji-
ný, že kvůli jeho narození. Zůstává 
otázka, proč a co koncem prosince 
doopravdy slavíme. 

-red-

Žižkovské oko výtvarníka Martina Velíška
Nezaměnitelný umělecký rukopis Martina Velíška (45) patří již několik 
let neodmyslitelně k plakátům Žižkovského masopustu a vinobraní. 
Absolvent ateliéru sklářského výtvarnictví na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze, malíř, ilustrátor a animátor se hlásí k odkazu 
patafyziky – uměleckého hnutí, bojujícího proti lidské hlouposti satirou 
a ironií. Výtvarník Martin Velíšek je autorem řady rozměrných pláten 
i subtilních černobílých kreseb, ale také knižních obálek a ilustrací, 
z nichž patrně nejznámější vytvořil pro reprezentativní vydání Babičky 
Boženy Němcové v roce 1995. Velíšek získal také prestižního Českého 
lva za výtvarný počin, a to hned dvakrát – oceněn byl za práci na 
filmech Fimfárum Jana Wericha (2002) a Fimfárum II. (2006). Svá díla 
vystavoval v Paříži, Vídni, New Yorku či v Melbourne. Je neodmyslitelně 
spojen s legendární undergroundovou kapelou Už jsme doma, kde 
hraje léta na „štětce“. Žižkov je – s menšími přestávkami - Velíškovým 
uměleckým domovem již od osmdesátých let. Vdechl tu také život 
dnes již legendární hospodě U vystřelenýho oka.
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Jeronýmova (pokračování)

Na rozdíl od usedlého Husa byl Jeroným stále na 
cestách. Nebo na útěku… Pražský arcibiskup Zbyněk 
Zajíc z Hamburka jej poprvé dal do klatby na podzim 
1409. Jeroným hledá zastání u krále Zikmunda v uher-
ském Budíně. Na zelený čtvrtek 1410 před ním před-
nesl plamenný projev na téma zlořádů v církvi. Početné 
vznešené obecenstvo je silně pohoršeno. Arcibiskup 
ostřihomský jej pro jistotu vzal do vazby, odkud si ho 
vyžádal jeho pražský kolega a Jeroným je v ozbrojeném 
doprovodu odeslán zpět domů. Jestli do Prahy skutečně 
dorazil, netušíme, jisto je, že v létě téhož roku je zatčen 
ve Vídni a vyslýchán oficiálem pasovským Ondřejem 
z Grillenbergu pro 45 článků podezřelých z viklefismu. 
Šetření je komplikované – Jeroným něco přiznává, ně-
co vehementně popírá, k něčemu má výhrady, vyšetřo-
vatel potřebuje oddechový čas. Jeroným je na přímluvu 
pražské university propuštěn z vazby na přísahu, že pod 
trestem exkomunikace zůstane dále k dispozici. Nato 
z Vídně utíká. Míří do Prahy, cestou je hoštěn v oficiálo-
vě farním městě Lávě nad Dyjí (Laa an der Thaya), pro-
hlásí se tam totiž za Grillenbergova vídeňského přítele. 
Z moravského Bítova mu zašle list, že jeho přísaha byla 
vynucená a tudíž neplatná. Církevní představitelé zuří, 
Jeroným se prý zachoval jako prostitutka. Padá na ně-
ho další klatba, v Praze je ale bezpečno. Po dvou letech 
poměrného klidu, v létě 1412, vypuknou odpustkové 
bouře. Jeroným  přichází 7. 6. podpořit kolegu Husa na 
jeho slavnou disputaci ke sporu mezi papežem a králem 

neapolským o platnost odpustků. V řečnickém zápalu 
podnítí mohutný dav studentů k výpadu na pražskou 
radnici, aby si to tam vyříkali s pány konšely. Samotný 
rektor mistr Marek z Hradce musel na poslední chvíli 
tento neuvážený výbuch ze všech sil zabrzdit. Nicméně 
po skončení jej prý provázel ještě početnější dav nad-
šených fanoušků než Jana Husa. Zda byl scénáristou 
následného protiodpustkového maškarního průvodu 
Voksy z Valdštejna se nikdy nepodařilo prokázat, je to 
však velmi pravděpodobné. Nastal čas na chvíli zmizet. 
Jeroným se vydává na svoji druhou velkou východní 
cestu, tentokrát ale míří severněji. Začne to jako ob-
vykle – v Krakově je biskupem vyšetřován ze stejných 
bodů jako před dvěma roky ve Vídni. Více než brilantní 
obhajoba zapůsobí Jeronýmův odkaz na údajné pozvá-
ní od knížete litevského Vitolda, může tedy pokračovat 
v cestě. Vitold je okouzlen Jeronýmovým majestátním 
vzhledem a nádherným oblečením. O nějaké teologic-
ké problémy se absolutně nestará, Litva teprve před 
několika lety oficiálně přijala křesťanství, na venkově 
ale stále masově přežívá pohanství, z východu tlačí pra-
voslavní Rusové, ze západu katolický Řád německých 
rytířů, ve městech se obojí mísí. Ve Vitoldově doprovo-
du navštěvuje Jeroným Vitebsk a Pskov, nejvíce jej při-
tom zajímají pravoslavné kostely a obřady.  Nic dalšího 
o účelu jeho cesty nevíme, na pravoslavnou víru určitě 
nepřestoupil. Byl to prostě zvědavý turista. A dost mož-
ná, že tam potkal i svého jmenovce, dominikánského 
mnicha Jana Silvana, zvaného Jeroným Pražský.

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

U vystřelenýho oka
Na konci nenápadné uličky 

U Božích bojovníků žije patnáctým 
rokem lokál zvaný U vystřelenýho 
oka. O bulvu připravený vojevůd-
ce v něm cválá – narozdíl od ne-
dalekého vrchu – na mořském ko-
níku, skrytý v kališnickém akváriu 
přímo pod pípou. Rohová hospo-
da usilující svou výzdobou i rozdě-
lením o usmíření mírně sulcoidních 
Husitů a mírně vychrtlých Křižáků, 
nese nezaměnitelný rukopis aka-
demického malíře Martina Velíška.  
Na stěnách hospody visí krom té-
matických výjevů též plakáty a dal-
ší relikvie související s kultovní ka-
pelou Už jsme doma, jejíž je Velí-
šek (nejen) dvorním výtvarníkem. 
A přesně jako doma si tady bude-
te připadat. Najdete tu nádherně 
ohmatané a patinované masivní 
dřevěné stoly, nefalšovaně oseze-

né lavice opatřené tu a tam kartič-
kami se jmény štamgastů, dále for-
telné dřevěné podlahy, podium pro 
časté hudební produkce, ale také 
funkční krbová kamna. Hospodský 
od Vystřelenýho oka píše ve své in-
ternetové kronice, kterak lokál na-
vštěvuje neuvěřitelně pestrá smě-
sice návštěvníků, mimo jiné stu-
denti, bohémové, fyzici, matema-
tici, umělci, alternativní důchodci, 
blázni a alkoholici všeho druhu, 
kteří neustále poskakují, pokřikují, 
zpívají, diskutují, a nebo se i svlé-
kají. S tímto tvrzením lze souhla-
sit jen do určité míry, neboť mini-
málě do osmé večerní tu nikdo ne-
pokřikuje, nesvléká se ani netropí 
další nepřístojnosti a jsou tu i rodi-
ny s dětmi. Hospodský nemá prav-
du ani v tom, že kuchyň je až na vý-
jimky podprůměrná. Na Velíško-
vou rukou vyvedeném jídeljeníč-

ku (se slovy si tu velmi rádi hrají) 
předně najdete studená i teplá po-
lojídla, z nichž je nejdražší hekaná 
s hramborovým salátem za 45 ko-
run. Ochutnali jsme utonutce v ce-
ně 25 korun, který bývá zpravidla 
prubířským kamenem všech ech-
tovních hospod a hospůdek. Na ta-
lířku k nám doputoval jeden kus 
středně velkého vuřtu, poctivě to-
peného v nálevu odhadem 5–7 dní, 
a nikoli koupeného týž den a po-
litého na oko octem. Náš odhad 
stvrzovala také kvalitně odleželá 
cibule, bohatě vyplňující prostor 
v rozkrojeném buřtu. Octová báze 
byla sice na jazyku patrná, nicmé-
ně nepřebíjela ostřejší chuť v nále-
vu  utopence. Z teplých jídel, me-
zi nimiž nechybí ani úlitba vegeta-
riánům v podobě smaženého qětá-
ku či herr Melina, jsme si objednali 
místní špecialitu – guláš paní Zu-

zany s chlebem za 80 korun. Kouří-
cí miska v sobě skrývala vydatnou 
krmi. Maso v přiměřeně horkém 
guláši nebylo zapotřebí dlouho hle-
dat, přičemž vynikalo předpisovou 
měkkostí. Opticky nevelká miska 
guláše od paní Zuzany, obohace-
ná o čerstvou cibuli nakrájenou na 
tlustší kolečka, by spolehlivě nasy-
tila i chlapa jako horu. Dobrý gu-
láš si žádá dobré pivo a o něj není 

U oka nouze. Vybrat si můžete půli-
tr otočeného Gambrinusu nebo čer-
ného Kozla za 22 případně Plzně za 
29 korun. To vše vám možná naser-
víruje chlapík ve stylových trenýr-
kách s přáním dobré huti. Ovšem 
pozor. Marně byste hospodu dobý-
vali před půl pátou odpolední. Na-
opak vypochodovat z lokálu může-
te až v jednu ráno, ale často i dale-
ko později. -red-             

Žižkovský gurmán

Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v prosinci 
kulaté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let 
hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme Arnoštce 
Krejcarové, Evě Košťálové, Gertě Poláčkové a Marii 

Jančárové. Všem seniorům a seniorkám v Praze 3 přejeme 
klidné vánoční svátky v osobní pohodě, v rodinném prostředí 

a s dobrými přáteli.  
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
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Pedagogické muzeum J. A. Ko-
menského v Praze, Nadace P. Pittra 
a O. Fierzové ve spolupráci s Ma-
teřskou školou Milíčův dům si Vás 
dovolují pozvat na výstavu s názvem 

Milíčův dům Přemysla Pittra na 
pražském předměstí – příklad česko-
-německo-židovského soužití. Výsta-
va u příležitosti 75. výročí otevření 
Milíčova domu se koná 3. prosince 

v 17.00 v budově MŠ v Sauerově 2. 
Záštitu nad výstavou převzali mi-
nistr školství, mládeže a tělovýcho-
vy Ondřej Liška a starostka Pra-
hy 3 Milena Kozumplíková. -red-

Občanské sdružení Logo pod-
poruje osoby (děti i dospělé) po-
stižené závažnými poruchami 
komunikace a hybnosti. Hlav-
ním cílem je zabránit sociálnímu 
vyloučení postižených osob a po-
moci jim i jejich rodinným pří-
slušníkům při řešení obtížné ži-
votní situace. 

Co nabízíme? Sociální po-
radenství. Zajistíme potřebné 
praktické rady a informace, po-

skytneme kontakty na odborní-
ky a pomůžeme vyřídit další do-
tazy v sociální a zdravotnické 
oblasti.

Naši kancelář naleznete na 
Karlově náměstí 15 (vedle Al-
berta) v prvním patře domu.

Spojit se s námi můžete tele-
fonicky (tel. 774 191 345) nebo 
e-mailem (oslogo@oslogo.cz). 
Více na www.oslogo.cz

Petra Lapáčková, o. s. Logo

Nabídka pomoci pro osoby s postižením

Koncertní sbor Zvonky sborového 
studia Zvoneček – Praha Hudební 
školy hl. m. Prahy se počátkem října 
zúčastnil mezinárodní sborové sou-
těže a festivalu Venezia in Musica. 

Stejně jako loni, kdy získal na mezi-
národní soutěži Festa Musicale Olo-
mouc zlaté diplomy ve všech čtyřech 
soutěžních kategoriích, se i v Itálii 
stal absolutním vítězem.

V Benátkách naše děti (věkový 
průměr těsně pod patnáct let) soutě-
žily v kategorii mládežnických sbo-
rů do devatenácti let a získaly zla-
to. K tomu přidaly další zlato z velmi 
silně obsazené kategorie duchovní 
hudby, která nemá věkové omezení. 
Stříbro dodal komorní sbor Abbelli-
mento. Kromě vlastní soutěže měly 
děti ještě příležitost zazpívat pro ve-
řejnost v krásném nábřežním koste-
le Chiesa del Pieta a překvapily im-
provizovaně českou hudbou i turisty 
na náměstí svatého Marka. 

V příštím roce se sbor chystá 
do německých Cách, kam je pozván 
u příležitosti udílení ceny Karla Ve-
likého. V létě ho čeká účast na dvou 
zámořských festivalech – v kanad-
ském Vancouveru a americké Mis-
soule. Více na www.zvonecek.cz

Jan Vančura, Zvoneček

Zvonky z Benátek opět se zlatem

Třičtvrtě století od otevření Milíčova domu

Vznik našeho skautského stře-
diska se datuje do doby před 
2. světovou válkou. V čase zákazu 
skautingu totalitním režimem by-
la činnost provozována ilegálně. 
Po listopadovém převratu v roce 
1989 se středisko stalo součástí 
skautské organizace Junák. 

V současné době nabízíme 
program pro děvčata a chlap-
ce ve věku od 5 do 15 let ve dvou 
dívčích a čtyřech chlapeckých 
oddílech. Program v každé sku-
pině je vyladěn tak, aby odpoví-
dal představám, zájmům a potře-
bám daného věku.

Naše oddíly se snaží dát všem 
dětem jednu z nejcennějších vě-
cí, a to rozvíjet se v partě dobrých 
kamarádů a možnost vyzkoušet 
si nejrůznější aktivity. Samozřej-
mostí je sport, zábava a pobyt 
v přírodě. Díky propracovanému 
výchovně-vzdělávacímu progra-
mu se snažíme vychovávat děti 

k samostatnosti, férovému jed-
nání, týmové spolupráci a v ne-
poslední řadě i ke zvládání nej-
různějších krizových situací. 

Oddíly se ke schůzkám scházejí 
jednou týdně v klubovně v Korun-
ní ulici. Přibližně jednou za 2 až 
3 týdny jezdí na víkendové ak-
ce do přírody. Celoroční činnost 
vrcholí letními tábory, případně 
i účastí na zahraniční akci.

Členové našeho střediska se 
také pravidelně podílejí na orga-
nizaci společensky významných 
projektů (Postavme školu v Afri-
ce, Betlémské světlo aj.)

 Přijďte mezi nás – rádi přiví-
táme v našich řadách nové tváře. 

Adresa klubovny: 
Korunní 60, Praha 2
vedoucí střediska: 
Michal Pešek, tel. 608 157 467
pesek@skaut61vitkov.cz
www.skaut61vitkov.cz

PŘEDSTAVUJEME

Junák – 61. středisko Vítkov
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1) 2385/08 tříletý menší hladkosrstý pes, černý kříženec jezevčíka 
s bílou náprsenkou, hodný, milý a poslušný pejsek. Hodí se do by-
tu, je čistotný. Nalezen 23. října. 

2) 2442/08 rok a půl stará fenka, větší bílý kříženec ohaře. Hodná, ale 
trochu bázlivá. Potřebuje hodné lidi. Hodí se i k domku se zahrád-
kou. Nalezena 2. listopadu na rozhraní Prahy 2 a 3.

3) 2395/08 jeden a půl roku starý labradorský retrívr, černý pes stan-
dardní velikosti, hodně temperamentní. Potřebuje někoho, kdo si 
na něj udělá čas a bude se mu věnovat. Nejlépe by se hodil ke 
sportovně založeným lidem. Nalezen 25. října. 

4) 1349/08 dvouletý hnědobílý pes, větší kříženec chrta, bázlivý, není 
vhodný k dětem. Hodí se do bytu, ale uvítá i domek se zahrádkou. 
Nalezen 12. června.

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

KDO MĚ CHCE

2

Používání 
pyrotechniky 
v ulicích

S nadcházejícími svátky se 
v obchodech a na pultech stán-
ků objeví i zábavní pyrotechni-
ka. Nakupující by si měli uvědo-
mit, že užívání pyrotechnických 
předmětů I. a II. třídy, tedy na-
příklad bouchacích kuliček, ra-
ket, gejzírů či petard je kromě 
míst k tomu určených na celém 
území metropole zakázáno vy-
hláškou č. 42/1999 Sb. hl. m. 
Prahy. V Praze 3 se žádná ta-
to lokalita nenachází. Zákaz 
se samozřejmě nevztahuje  na  
silvestrovské oslavy ve dnech 
31. prosince a 1. ledna. Za po-
rušení vyhlášky mohou stráž-
níci udělit blokovou pokutu do 
výše jednoho tisíce korun.

-teg-

MĚSTSKÁ 
POLICIE
INFORMUJE

JUBILEJNÍ SVATBY – Na žižkovské radnici se 4. listopadu konaly osla-
vy jubilejních  svateb. Diamantovou svatbu – tedy 60 let společného života 
– oslavili Karel a Miluše Roubíčkovi a Josef a Miloslava Tomsovi, 55 let trvání 
manželství (smaragdovou svatbu) si připomenuli Vladimír a Marie Vysko-
čilovi a zlatou svatbu – 50. výročí svatby – oslavili Ing. Jan a Dr. Margarita 
Fejtkovi a Vladimír a Jaroslava Krátcí. Všem párům popřála mnoho zdraví, 
lásky a porozumění starostka Milena Kozumplíková. 

ZÁPIS DO KNIHY CTI – Žižkovský rodák, hudebník a historik Jaro-
slav Čvančara byl 18. listopadu u příležitosti svých šedesátých narozenin 
zapsán do Knihy cti Prahy 3. Jaroslav Čvančara je považován za přední-
ho českého odborníka na období „heydrichiády“ a mj. i autorem jedinečné 
trilogie Někomu život, někomu smrt. Tři obsáhlé svazky zachycují obdo-
bí okupace na území dnešní České republiky. Autor zde shromáždil tisíce 
často zcela neznámých fotografií, dokumentů a dalších archiválií. O pub-
likaci se dočtete více na str. 11.

1

OTEVŘENÝ ŽIŽKOV – V neděli 2. listopadu 2008 se palác Akropolis otevřel 
mladým tvůrcům. Festival Otevřený Žižkov, pořádaný za podpory Městské části 
Praha 3 občanským sdružením Progressio, patřil zejména začínajícím mladým 
a nadějným umělcům. Představili se filmaři, animátoři a grafici z Výtvarné 
školy Václava Hollara, dále nezávislý soubor Neomluvené divadlo s představe-
ním Revizor od N. V. Gogola a vlastní hudební tvorbu zahrála amatérská dívčí 
skupina Lady Merlot. Další informace o festivalu najdete na internetové adrese 
www.progressio.cz. 

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM SKONČIL – Závěrečný sedmnáctý koncert završil 12. ročník festivalu Nekonvenční 
žižkovský podzim. Smyčcové kvarteto M. Nostitz Quartet zahrálo 20. listopadu v aule základní školy Jaroslava Sei-
ferta skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Franze Schuberta.

Smutná 
zpráva

V listopadu zemřel au-
tor oblíbených knih o histo-
rii Žižkova RNDr. Zdeněk 
Šesták. 

Tento bývalý vědecký pra-
covník Ústavu experimentál-
ní botaniky Akademie věd se 
zabýval především výzku-
mem fotosyntézy. Je auto-
rem více než sta vědeckých 
pojednání, působil jako ve-
doucí redaktor mezinárodní-
ho vědeckého časopisu, ale 
napsal i úspěšnou knihu Jak 
psát a přednášet o vědě. 

Pro širokou veřejnost Pra-
hy 3 je nejvíce spojen s trilo-
gii: Jak žil Žižkov před sto le-

ty, Jak hřešil 
Žižkov před 
sto lety a Jak 
se ze Žižko-
va stalo velké 
město. 

-red-

TAKOVÝ JE MŮJ SVĚT – Ve čtvrtek 13. listopadu proběhla v Galerii pod 
radnicí (Havlíčkovo nám. 9) slavnostní vernisáž dětských prací ze soutěže „Ta-
kový je můj svět“. Dětem, které získaly ocenění za svoji výtvarnou, fotografickou 
a literární činnost, osobně pogratuloval také zástupce starosty zodpovědný za 
oblast školství Jiří Matušek, který se vernisáže a předávání cen zúčastnil. 

Foto: J. Dostál

RAD_12_16.indd   1RAD_12_16.indd   1 27.11.2008   15:01:0227.11.2008   15:01:02



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /CSY ()
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e000dfeff005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


