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Nová midibusová 
linka 297 k malešické 
poliklinice

Od 10. října byla zavedena bez-
bariérová midibusová linka 
297 v trase Želivského – Poliklini-
ka Malešice. Zlepšila se tak do-
pravní obslužnost zejména pro 
obyvatele domova seniorů v Rek-
torské ulici a pro návštěvníky ma-
lešické polikliniky. Linka je v pro-
vozu celotýdenně cca od 5.00 
do 24.00 hod. v intervalu 20–
30 min. Všechny spoje linky jsou 
nízkopodlažní. Zároveň byla zkrá-
cena linka 155 o úsek Sídliště 
Malešice – Habrová. �
 

Chcete pomoci?
Vánoční projekt žižkovské cha-
rity Strom splněných přání  po-
máhá už sedm let. Nabízí  mož-
nost potěšit vánočním dárkem 
potřebné – děti ze zaplavených 
oblastí či osamělé klienty ústavů 
sociálních služeb. Namísto ano-
nymních kont si můžete vybrat 
přání konkrétního člověka. Stačí 
navštívit koncert v Atriu 21. listo-
padu, či kostel sv. Prokopa. �

Více informací naleznete na str. 8. 

Na Regionfestu mohli návštěvníci ochutnat například čerstvě uvařené halušky.

V pátek hodinu po poledni tu 
byl zahájen Regionfest, na kte-
rém měli návštěvníci možnost 
ochutnat to nejlepší, co umějí vy-
produkovat malí a střední výrob-
ci a zemědělci ze všech regionů 
Čech a Moravy, kteří byli oceně-

ni v projektu ministerstva země-
dělství Regionální potravina. 

Tomu, kdo na Regionfest za-
vítal, jen oči přecházely z boha-
té nabídky pečiva a cukrářských 
výrobků, sýrů a dalších mléč-
ných produktů, slaniny, domácích 
škvarků a klobás, salámů a dalších 
masitých pochutin. K ochutnání 
ale byly i ovocné šťávy nebo pivo. 
Nabídku na Jiřáku obohatil také 
už tradiční farmářský trh, který se 
mimořádně konal i v pátek, takže 
doplnil sortiment o ovoce, zeleni-
nu a další pochutiny i květiny.  

Lidé ale nemuseli jen ochut-
návat a nakupovat. K vidění 
zde byly ukázky tradičních ře-
mesel a výroba domácích jí-
del – pekly se placky, stloukalo 
máslo, zdobily perníčky a šla-
palo zelí. 

Rodiče s dětmi ocenili dětský 
koutek s hlídáním a pro děti by-
la připravena i divadelní předsta-
vení a soutěže. Na dospělé zase 
čekala kulinářská show kuchaře 
Buška a na pódiu vyhrávali mu-
zikanti lidové písničky. �

-mot-

V pátek 22. a v sobo-
tu 23. října se náměs-
tí Jiřího z Poděbrad 
proměnilo v obří far-
mářské tržiště.

Vážení čtenáři,

během několika dnů nastoupí 
na žižkovskou radnici nové vedení 
městské části zvolené novými zastu-
piteli, kterým jste dali svou důvěru 
v komunálních volbách. Mým úko-
lem bude předat svému nástupci či 
nástupkyni správu věcí veřejných 
na Žižkově, Vinohradech a Jarově. 
S jistou hrdostí mohu konstatovat, 
že městskou část předávám v dobré 
kondici. Podařilo se nám naplnit 
všechny programové cíle, které jsme 
si na uplynulé čtyři roky stanovi-
li. Našim nástupcům předáváme 
městskou část s mnoha dobře při-
pravenými projekty pro další rozvoj 
obce, na které mohou bezprostředně 
navázat. Patří mezi ně například 
plány revitalizace veřejného prosto-
ru, panelových domů, další úpra-
vy ve školách, péče o seniory a spo-
lupráce s neziskovým sektorem. 

Za nejdůležitější však považu-
ji stav veřejných financí v Praze 3. 
Navzdory krizi předáváme měst-
skou část svým nástupcům bez dlu-
hů. Stejně jako v minulých voleb-
ních obdobích jsme hospodařili 
s vyrovnaným rozpočtem a dokon-
ce – obrazně řečeno – obecní ka-
sa je plná. Dovolím si doufat, že to-
mu bude tak i v budoucnosti. Chci 
věřit, že až se bude s Vámi loučit 
příští starosta, bude naše městská 
část opět o mnoho krásnější a pře-
devším se bude těšit přinejmenším 
tak dobré finanční kondici, ve kte-

MILENA
KOZUMPLÍKOVÁ
starostka

TOP 09

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha 3

ODS Sdružení
KDU-ČSL, SZ a NK

ČSSD KSČM VV Sdružení
VPM - NK

Získané mandáty 
v Zastupitelstvu 
MČ Praha 3
TOP 09 11
ODS 9
Sdružení 
KDU-ČSL, SZ a NK 8
ČSSD 7
KSČM 1

24,22 %

20,84 % 20,35 %

17,05 %

6,57 % 6,27 %
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MČ Praha 3 a Junior Klub Vás srdečně zvou na VIII. ročník festivalu

pátek 26. 11. 2010 v 19.30

 THE SYNDICATE
sobota 27. 11. 2010 v 19.00

POINTS, JAKUB DOLEŽAL 
QUARTET, LOS QUEMADOS

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 27, Praha 3

Festival 
integrace Slunce 

pošestnácté 
strana 5

Do Knihy cti 
přibyla další 

dvě jména  
strana 2

Volební účast
41,22 %
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RADA MČ PRAHA 3
Pomoc nájemníkům
� Přímou finanční podporu dvě-
ma obyvatelům Prahy 3 v sou-
vislosti s deregulací nájemného 
schválila na svém posledním 
zasedání rada městské části. Oba 
obyvatelé prokázali, že v souvis-
losti s deregulací vyčerpali všech-
ny možnosti pomoci ze státních 
sociálních programů. Radnice 
jim tak, pokud návrh rady schválí 
zastupitelstvo, přispěje na nájem-
né 2787, resp. 6375 korunami za 
čtvrtletí. Program adresné finanční 
podpory je jedním z pilířů kon-
cepce městské části k zmírňování 
dopadů deregulace nájemného. 
O příspěvek mohou žádat nájemci 
obecních i soukromých bytů.

Vnitroblok změní tvář
� Vnitroblok Za Žižkovskou vo-
zovnou mezi ulicemi Koněvova, 
Loudova a Biskupcova projde 
obnovou. Rozhodla o tom rada 
městské části, která schválila 
tuto investici. Plochy mezi domy 
budou zpevněny, prostor bude 
vybaven lavičkami a dalším mo-
biliářem i herními prvky pro děti. 
Dočká se také nové zeleně a sa-
dových úprav.

Dar na zvony
� Radnice přispěje 50 tisíci ko-
runami na sestavu tří zvonů na 
budově Husova sboru ve Vršo-
vicích. Rozhodli o tom radní na 
svém posledním říjnovém zase-
dání, když schválili dar nábožen-
ské obci CČSH na dokončení 
obnovy této památky. Významná 
funkcionalistická stavba archi-
tekta Pavla Janáka se nachází 
na rozhraní městských částí Pra-
ha 2, 3 a 10. Kulturní památka 
prošla v posledních letech vý-
znamnou rekonstrukcí. 

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru kancelář 
úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

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

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

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 7. listopadu
Koněvova/V Jezerách 7. listopadu
Soběslavská/Hollarovo nám. 7. listopadu
Tachovské nám. (u tunelu) 7. listopadu
Na vrcholu/V domově 29. listopadu
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 29. listopadu
Náměstí Barikád 29. listopadu
Kostnické nám./Blahníkova 29. listopadu
Buková/Pod Lipami 54 15. listopadu
Jeseniova 143 15. listopadu
Přemyslovská/Orlická 15. listopadu
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 15. listopadu
Křivá 15 22. listopadu
Přemyslovská/Sudoměřská 22. listopadu
U Rajské zahrady/Vlkova 22. listopadu
V zahrádkách/Květinková 22. listopadu

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Svoz nebezpečného odpadu
v Praze 3
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na úze-
mí hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel 
zdarma odevzdat tyto odpady: baterie a akumu-
látory, nádoby od sprejů, zahradní chemii, maza-
cí oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, od-
mašťovací přípravky (detergenty), fotochemikálie, 
pesticidy (prostředky na hubení hmyzu, hlodav-
ců, plevele, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 
V úterý 23. listopadu se uskuteční svoz na násle-
dujících zastávkách:

Zastávky mobilního svozu Čas
Slezská/nám. Jiřího z Lobkovic 15.00 – 15.20
Slezská/Perunova 15.30 – 15.50
Ondříčkova/Žižkovo nám. 16.00 – 16.20
Kostnické nám. 16.30 – 16.50
Roháčova/nám. Barikád 17.10 – 17.30
Loudova/Koněvova 17.40 – 18.00
Květinková/V Zahrádkách 18.10 – 18.30
Na Vrcholu/V Domově 18.40 – 19.00

EVA KREJBICHOVÁ, oddělení správy zeleně 

Klíněnka jírovcová
Listy napadené klíněnkou jírovcovou mohou obča-
né shrabávat do pytlů, které získají zdarma na kon-
taktních místech. Pytle naplněné listím postižených 
stromů se odkládají ke stálým stanovištím sběr-
ných nádob na směsný odpad (max. 5 ks). Výdej 
pytlů v po – pá 8.00 – 15.00 hod. ve vrátnicích úřadu 
městské části – Havlíčkovo nám. 9, Seifertova 51 
a Lipanská 9. �

Sběr bioodpadu
Kontejnery budou přistaveny v průběhu listopadu 
pouze v omezeném čase a po celou dobu budou 
kontrolovány odbornou obsluhou. Odkládat můžete 
bioodpad především ze zahrad – větve, listí, trávu, 
neznečistěnou zeminu, případně kuchyňský odpad 
rostlinného původu. 
ulice datum čas
V Domově/Hraniční 6. 11. 9.00 – 12.00
Šrobárova/Květná 6. 11. 13.00 – 16.00
Květinková/V Zahrádkách 7. 11. 9.00 – 13.00
Na Balkáně/Nad Lukami 13. 11. 9.00 – 12.00
Na Vackově/Pod Jarovem 13. 11. 13.00 – 16.00
Jeseniova 143 14. 11. 9.00 – 12.00

Již desátý měsíc pokračuje pro-
jekt Městské části Praha 3 Ná-
vrat do práce, který je hrazen 
z prostředků Evropského soci-
álního fondu a hlavního města 
Prahy v rámci Operačního pro-
gramu Praha – Adaptabilita. 
Partnery městské části při jeho 
realizaci jsou o. s. Ježek a čížek 
a Romské občanské sdružení 
Velká Ohrada. 

Projekt se zaměřuje na pod-
poru lidí se specifickými potře-
bami na trhu práce. Jedná se 
především o osoby pocházející 
ze sociokulturně znevýhodně-
ného prostředí, etnické menšiny 
a osoby po výkonu trestu odnětí 
svobody. Pomoc zde však nalez-
ne každý, kdo má problémy se 
svým uplatněním na trhu práce 
a chce svoji situaci zlepšit. Pro-

jektu se zúčastnilo již více než 
sto zájemců z cílových skupin.

Účastníkům projektu se mi-
mo jiné nabízí pracovní pora-
denství, tréninkové zaměstnání 
či rekvalifikační kurzy. Zároveň 
je pro ně otevřen tzv. job klub. 
Zde je pro ně k dispozici počí-
tačová technika, na níž lze pod 
odborným vedením vyhledávat 
zaměstnání a oslovovat zaměst-
navatele. 

Zájemci o účast v projektu 
se mohou informovat na odbo-
ru sociálních věcí ÚMČ Pra-
ha 3 anebo v prostorách pro-
jektu Návrat do práce na adrese 
Chvalova 12, Praha 3. �

Návrat do práce pokračuje

Jeden z nejvýznamnějších čes-
kých plastických chirurgů do-
cent Miroslav Tvrdek byl v úte-
rý 19. října u příležitosti svých 
60. narozenin zapsán do Knihy 
cti. Přednosta kliniky plastické 
chirurgie a předseda České spo-
lečnosti plastické chirurgie půso-

bí téměř třicet let ve Fakultní ne-
mocnici Královské Vinohrady. Je 
průkopníkem mikrochirurgické 
operační techniky.

V úterý 26. října byla do Knihy 
cti zapsána Jana Drexlerová, ře-
ditelka sítě Mamma help center, 
která funguje už od roku 1999 

a sdružuje pacientky s nádoro-
vým onemocněním prsu. Tato 
nezisková organizace s celostátní 
působností se snaží o zlepšení 
kvality života onkologicky ne-
mocných žen, i o zlepšení infor-
movanosti veřejnosti o rakovině. 
„Chápu tuto poctu jako ocenění všech 

žen, které se na chodu našeho sdruže-
ní podílí,“ uvedla Drexlerová. 

Miroslavu Tvrdkovi i Janě Drex-
lerové  gratulovala u příležitosti zá-
pisu do Knihy cti i starostka měst-
ské části Praha 3 Milena Kozump-
líková se svými zástupci. �

-pú-

 Další zápisy do Knihy cti

Miroslav Tvrdek se zapsal do Knihy cti. Přibyl i podpis Jany Drexlerové.

Upozornění na plánované uzavírky komunikací 
1) oblast Jarova – pokračování obnovy vodovodního řadu
Stávající úplná uzavírka komunikací Na Jarově (v úseku Koněvova 
– Pod Lipami), Květinková (v úseku Na Jarově – V Jezerách) a částečná 
uzavírka komunikace V Jezerách (v úseku Pod Lipami – Květinková) 
bude včetně objízdných tras prodloužena do neděle 21. listopadu. Ná-
sledně je plánována od pondělí 22. listopadu úplná a dlouhodobá uza-
vírka komunikací V Jezerách (v úseku Pod Lipami – Koněvova) a Schöf-
flerova. Objízdná trasa za uzavřenou část komunikace V Jezerách bude 
vedena ulicemi Pod Lipami – V Jezerách – Květinková – Na Jarově.  

2) oblast Vinohrad – oprava vozovky Vinohradská v úseku Jičínská 
– Orlická (pouze v uvedeném směru)
V souvislosti s plánovanou opravou povrchu vozovky na komunikaci 
Vinohradská dojde v listopadu t. r. k uzavírce křižovatek Vinohradská 
x Sudoměřská, Vinohradská x Baranova, Vinohradská x Radhošťská 
a Vinohradská x Orlická. Ulice Sudoměřská, Baranova, Radhošťská 
a Orlická budou v úseku Přemyslovská – Vinohradská zaslepeny a pro-
voz v nich bude dočasně obousměrný. 

Odbor dopravy ÚMČ žádá řidiče, aby věnovali pozornost přechod-
nému dopravnímu značení, které bude vyznačeno v okolí dotčených 
komunikací. Bližší informace o uvedených omezeních podá Odbor do-
pravy ÚMČ Praha 3 (pro uzavírku v oblasti Vackova) a Odbor dopravy 
Magistrátu hl. m. Prahy (pro uzavírku v okolí ulice Vinohradské). �

VÁCLAV SEDLÁK, Odbor dopravy
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Projekt Bezpečná 
Trojka, který má vý-
razně přispět k bez-
pečnosti v silničním 
provozu v měst-
ské části, představi-
li v polovině října 
zástupci městské 
části společně s od-
borníky z minis-
terstva dopravy. 
Unikátní rozsáh-
lý program má zvý-
šit bezpečnost ulic 
jak opatřeními pří-
mo v ulicích, tak 
i výukou na školách 
v Praze 3.  

„Jeho cílem je spojit modernizaci vy-
braných rizikových přechodů pro 
chodce s rozsáhlou tematickou výu-
kou dětí, které chodí do školy u nás 
v Praze 3. Děti od šesti do třinác-
ti let budou moderní formou sezna-
movány s pravidly bezpečné orien-
tace v městském provozu, ale také se 
základy první pomoci. První pomocí 
je i schopnost přivolat na místo neho-
dy zdravotnickou záchrannou služ-
bu a podat jejímu operátorovi odpo-
vídající informace. Děti jsou navíc 
mnohdy pohotovější a v tomto ohledu 
mají i méně zábran, než dospělí, a to-
ho chceme využít.“ řekla k projektu 
Martina Šandová, radní Prahy 3. 

Nejvíce rizikové přechody na 
území třetí městské části dosta-
nou zcela novou podobu. Sys-
tém, kterým budou vybaveny, 
rozpozná aktuální výskyt chod-
ce už před vstupem na samotný 
přechod. Poté, co chodce dete-
kuje, automaticky vytvoří světel-
né odezvy do zorného pole řidičů 
přijíždějících aut, a to s pomocí 

dvoubarevných LED návěstidel. 
Tyto inteligentní přechody tře-
tí generace se objeví například 
na křižovatce ulice Vinohradská 
a náměstí Jiřího z Lobkovic ne-
bo na Olšanském náměstí. Stej-
ně tak budou pokračovat i úpra-
vy a modernizace mnoha dalších 
přechodů v Praze 3. 

Bezpečnost chodců, zvláště 
těch nejmenších, je závislá i na 
kvalitě preventivních progra-
mů. „Projekt Bezpečná Trojka jsme 
se rozhodli nejen podpořit, ale chce-
me se také aktivně zapojit do jeho 
realizace. Pravidla silničního pro-
vozu, zmiňované základy první po-
moci a správné reakce v dopravních 

situacích – to jsou důležité atributy 
bezpečnosti pro všechny naše obča-
ny. Začít od těch nejmladších je sku-
tečně krok správným směrem,“ řekl 
na adresu iniciativy vedení žiž-
kovské radnice Ondřej Valenta, 
poradce náměstka ministra do-
pravy České republiky. �

-jer-

Program Bezpečná Trojka má zvýšit 
ochranu chodců v dopravě v Praze 3

Jste v důchodu a máte chuť do-
zvídat se nové věci? Pak si mů-
žete zkusit vybrat něco z nabíd-
ky Univerzity třetího věku na 
Vysoké škole ekonomické. Výu-
ka tu probíhá už od roku 1989, 
ve dvou semestrech po třinácti 
týdnech.

Mezi předměty, o které byl 
největší zájem v letošním zim-
ním semestru, patří Mezinárod-
ní politika a diplomacie, Dějiny 
umění či Základy práce na počí-
tači. Škola nově nabídla napří-
klad předměty Politický marke-
ting, Ochrana spotřebitele nebo 
Psychologie lidské komunikace. 

Tradičně nabízí angličtinu pro 
různě pokročilé zájemce stej-
ně jako Pohyb v prevenci a péči 
o zdraví.  

Zájemci o studium se do let-
ního semestru mohou zapsat od 
ledna do začátku února. Více in-
formací najdou na stránkách uni-
verzity www.u3v.vse.cz. 

Cena studia je spíše symbolic-
ká, většinou 300 až 400 korun za 
semestr, jen výuka jazyků vyjde 
na 700 korun. Jak ukázal rozsáhlý 
sociologický výzkum 50+ Aktivně, 
který dělala společnost Respekt 
institut, je cena pro starší gene-
raci důležitá.  Dvě třetiny lidí od 

50 do 74 let by měly zájem o další 
vzdělávání. Právě peníze jsou jed-
ním z nejčastěji uváděných důvo-
dů, pro který se do něj nakonec 
nepustí. Projekt 50+ Aktivně je fi-
nancován z prostředků ESF pro-
střednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Poslání Univerzity třetího vě-
ku hezky vyjádřil jeden z jejích 
dlouholetých studentů, Jiří Za-
dražil: „Univerzita nám umožňuje 
lépe pochopit svět, ve kterém žijeme 
a který je stále méně náš.“   �

HANA ČÁPOVÁ,
Respekt Institut

Univerzita na Žižkově 
nabízí umění i diplomacii

Od ledna 2011 proběhne v RC 
Andílek na Smíchově v Praze 
další kolo rekvalifikačního kur-
zu pro lektory a lektorky kurzů 
pro rodiny s dětmi v mateřských 
a rodinných centrech. Kurz má 
akreditaci MŠMT a pro velký 
úspěch mezi lektory mateřských 
center proběhne již po třetí.

Kurz má 120 hodin a dělí se 
do tří částí – obecné, ve kte-
ré lektoři získají základní pře-
hled o vývojové psychologii 
dítěte, o vztahu dospělého a dí-
těte a specifikách práce v mateř-
ských centrech. Lektoři se také 
naučí jak připravit výukový plán 

na určité časové období, jak pra-
covat s rodinami, které mají spe-
ciální potřeby a získají základní 
přehled o tom, co je mateřské či 
rodinné centrum a jakou legisla-
tivou se řídí.

Druhá část kurzu se zaměřu-
je na praktickou práci lektorů 
hudební, pohybové, dramatic-
ké a výtvarné výchovy, obsahuje 
kurz první pomoci a dvoudenní 
studium základů fyziologie dí-
těte a jeho psychomotorického 
vývoje. 

Třetí část kurzu je zaměřena 
na respektující přístup k dítě-
ti a rodičům, na jeho aplikaci 

v prostředí mateřských center 
a na výuku Montessori peda-
gogiky, včetně praktické výuky 
práce s pomůckami.  Součástí 
kurzu je také povinný náslech 
v mateřských centrech a vlastní 
praktická výuka.

Úspěšní absolventi získají cer-
tifikát o rekvalifikaci a jejich pro-
fily budou vyvěšeny na webo-
vých stránkách RC Andílek, kde 
si mateřská centra z celé repub-
liky mohou vyhledat případ-
né spolupracovníky. Pro dal-
ší informace si napište na e-mail 
registrace@rcandilek.cz. �

www.rcandilek.cz 

Vzdělávání lektorů mateřských center

Sociální firma s názvem Cukrár-
na vyrábí a prodává zákusky, dor-
ty a další cukrovinky a najdete ji 
v Balbínově 23a na Vinohradech. 

Kromě sladkostí Cukrárna nabí-
zí pracovní integraci a zaměstnání 
osobám s mentálním postižením. 
V současné době se jedná o devět 
polovičních pracovních úvazků, 
do budoucna je v plánu zaměst-
nat celkem osmnáct postižených 
osob. Projekt vnikl za podpory 
OPPA a Magistrátu hl. m. Prahy 
v rámci dotací Evropského sociál-
ního fondu a díky úsilí občanské-
ho sdružení Máme otevřeno? �

www.cukrarna-cukrarna.cz

Pomozte dobré věci 
v nové Cukrárně
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. po 18.00 Pan Nikdo – FK
20.30 The Doors – When 
You‘re Strange

  2. út 18.00 Největší z Čechů
20.30 Projekt Frankenstein

  3. st 18.00 Čtyři lvi
20.30 Habermannův mlýn

  4. čt 18.00 Království zvěrstev 
– FK

 20.30 Na cestě

DECADENCE NOW!
  5. pá 17.30 Tiresia (FRA 2003)

20.00 Crash (CAN 1996)
22.30 Topâzu (JPN 1992)

  6. so 17.30 Zoo nula (FRA 1979)
19.00 Svatý Pafnucio 
(MEX 1977)
21.00 Růžoví plameňáci 
(USA 1972)
23.15 Kuchař, zloděj, jeho 
žena a její milenec 
(FRA 1989)
01.30 Manhattan Love 
Suicide a další krátké filmy 

  7. ne 18.00 Modrovous 
(FRA 1972)

 20.30 F jako falzifikát 
(FRA 1974)

  8. po 18.00 Seriózní muž
 20.30 Poznáš muže svých 

snů
  9. út 18.00 Submarino
 20.30 Decadence Now! 

Taxidermia (HUN 2006)
10. st  18.00  Na cestě
 20.30 Filmjukebox: Farma 

zvířat (www.filmjukebox.cz)
11. čt 18.00 Iluzionista
 20.30 Na cestě
12. pá 18.00 Single Man
 20.30 Přežít svůj život 
 23.00 Vrah ve mně
13. so 18.45 MET: LIVE IN HD 

Gaetano Donizetti  |  
DonPasquale

14. ne 18.00 Bibliotheque Pascal  
– FK

 20.30 Království zvěrstev 
– FK

15. po 18.00  For Semafor – FK
 20.30  The Social Network
16. út 18.00 PIKO

20.30 Decadence Now! 
V žáru královské lásky 
(ČSFR 1990)

17.–18. 11. Normální festival 2010 

19. pá 18.00  Machete
20.30  Imaginární lásky
23.00 Habermannův mlýn

20. so 20.00 33. Festiválek Jsem 
spokojen aneb život jsou 
šachy

21. ne 18.00 Počátek
21.00  Imaginární lásky

22. po 18.00 Hlava – ruce – srdce
20.30 Kvílení – FK

23. út 18.00  Na cestě
 20.30  Decadence Now! 

Mechanický pomeranč 
(GBR 1971)

24. st 20.20 PECHAKUCHA 
NIGHT PRAGUE VOL. 20

25. čt 18.00 Poznáš muže svých 
snů

 20.30 Aero Naslepo
26. pá 18.00 Imaginární lásky
 20.30 Aerokraťas 2010 

Vyhlášení výsledků 
soutěže krátkých filmů

27. so 18.00 PIKO
 20.30 Imaginární lásky
 23.00 Rejkjavík
28. ne 18.00 Úterý po Vánocích
 20.30 Občanský průkaz 
29. po 18.00 Přežít svůj život
 20.30 Občanský průkaz
30. út 18.00 The Social Network
 20.30 Decadence Now! 

Socialismus (CHE/FRA 
2010) 

BABY BIO
  3. st 10.00 (K)lamač srdcí
10. st 10.00 Poznáš muže svých 

snů
17. st 10.00 Vicky Cristina 

Barcelona
24. st 10.00 Muzika

FILMY PRO SENIORY
  2. út 10.00 Habermannův mlýn
  9. út 10.00 Poznáš muže svých 

snů
16. út 10.00 Muzika
23. út 10.00 Kvílení
30. út  10.00 Wall Street: Peníze 

nikdy nespí

NEDĚLE PRO RODIČE 
S DĚTMI

  7. ne 15.00 Svět z jiného pohledu
14. ne 15.00 Putování po 

vesmíru
21. ne 15.00 Pohádkové bytosti
27. ne 15.00 Orient v Aeru

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

* program v produkci Junior Klubu

  1. po 20.00 Tros Sketos
  2. út 19.30 Midi Lidi + Dva *
  4. čt 19.30 Europe Blues Train 

Berlin – Praha *
  5. pá 19.30 Kuzmich Orchestra
  6. so 19.30 Cheikh Lo 
  7. ne 19.30 Kytara napříč žánry 

– Pavel Váně a Progres 2

16. FESTIVAL INTEGRACE 
SLUNCE (8.–14. 11.)

13. so 19.00 Austin Lucas, Drag 
The River, Cory Branan

15. po 20.00 TNF: Fuga Času
16. út 19.30 Other Music: 

Metamorphosis + XX
17. st 19.30 FutureLine: 

Fetch! + Need of Activity *
18. čt 19.30 EuroConnections: 

Dub Pistols + Semtam 
Live 

19. pá 19.30 FutureLine: 
Unique Future + In Playa

20. so 19.30 FutureFirstLine: 
Papajoe *

22. po 20.00 Divadlo Akropolis: 
Smrt v růžovém – 
premiéra

23. út 19.30 Sunflower Caravan 
– křest CD

24. st 19.30 Other Music: 
Triaboligues + Alacam 
& De Lia

25. čt 19.30 The Prostitutes

Žižkov Meets Jazz – VII. ročník 
26. pá 19.30 The Syndicate *
27. so 19.00 Points, Jakub 

Doležal Quartet *

28. ne 19.30 Krucipüsk
29. po 19.30 Eggnoise – křest 

CD „YOLK“ *
30. út 19.30 Charlie Straight

Výstava ve foyer
1. 11. – 30. 11. Pohledy – 

V. Kovařík

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

  1. po 19.30 B. Heyne – mezzo-
soprán, J. Pazdera 
– housle, V. Mácha – klavír 
(J. Ch. Bach, I. Stravinskij, 
F. Schubert, L. Janáček)

  2. út 19.30 Musica Bohemica
  6. so 15.00 Kinsky trio 

(J. B. Foerster, 
J. N. Hummel, V. Novák)

  9. út 19.30 J. Boušková – harfa, 
O. Lébr – housle (A. Corelli, 
L. Spohr, F. Godefroi) 

10. st 19.30 O. Francová-Velická 
a hosté – pěvecký recitál 
(romantické písně a árie )

12. pá 19.30 J. Váca – hoboj, 
A. Koudelková – klavír 
(G. F. Händel, F. Chopin, 
R. Schumann)

15. po 19.30 Musica Bohemica
16. út 19.30 J. Fišer – housle, 

M. Šedivý – klavír (M. Ra-
vel, F. Poulenc, C. Franck)

19. pá 19.30 Pražské kytarové 
kvarteto (L. Janáček, 
J. Morel, O. Kvěch, Š. Rak)

20. so 15.00 Trio Perpetuo 
(F. Benda, J. K. Vaňhal, 
F. X. Richter)

25. čt 19.30 E. Kriz – zpěv, 
E. Mesdag – zpěv, 
M. Dvořák – klavír (slavné 
francouzské páry)

26. pá 19.30 Duo Radakuta
(A. Corelli, L. van Beetho-
ven, A. Dvořák, F. Kreisler)

28. ne 16.00 Musica dolce vita
30. út 19.30 Smíšený komorní 

sbor Pražští pěvci 
(S. Rachmaninov)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
20. 10. – 19. 11. J. Achrer – 

obrazy, J. Vašica – sochy
25. 11. – 23. 12.  Jen tak si 

zatančit J. Hanuš 
– obrazy, kombinovaná 
technika

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  4. čt 20.00 The Around Cube
11. čt 20.00 Byl pes
18. čt 20.00 Záviš
22. po 20.00 Pod Černý vrch
25. čt 20.00 Původní Bureš

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

  1. po 19.30 Slavné romantické 
árie (Hudební škola 
hl. m. Prahy) 

  3. st 19.30 Romantický 
violoncellový recitál 
(Atrium)

  4. čt 19.30 Jubileum Z. Fibicha 
(Gymnázium Karla 
Sladkovského) 

  8. po 19.30 Sefardské písně 
(Hagibor)

10. st 19.30 Cigánski Diabli 
s filharmonií 
(hotel Olšanka)

18. čt 19.30 Dvořák a Anglie 
závěrečný koncert 
festivalu k Státnímu 
svátku ČR (Vysoká škola 
ekonomická)

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

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

  1. po 20.00 T.VAR – premiéra
  2. út 20.00 J. Bartovanec: 

Aného – promítání filmu 
Africké kořeny – české 
tančení 

  8. po 20.00 K. Stupecká: 
Sunyata

  9. út 20.00 NANOHACH, 
N.Charnock . Miluj mě 

12. pá 20.00 VerTeDance, 
A. Polívková: Případy 
doktora Toureta

22. po 20.00 DOT504, 
L. Vágnerová: Perfektní 
den aneb Mr. Gluteus 
Maximus – premiéra 

23. po 20.00 DOT504, 
L. Vágnerová: Perfektní 
den aneb Mr. Gluteus 
Maximus

29. po 9.00 a 11.00 pro děti  
B. Látalová a kol.: 
Fg = G.[(m1.m2)/r2]

30. út 10.00 a 15.00 pro děti
J. Látalová (Hudečková) 
& M. Trpišovská: S kůží 
na trh 

hosté
4., 11., 18., 25. čt 19.30 Show 

Jana Krause
  6. so 17.00 a 19.30 Studentské 

oděvní fórum 
15., 16. a 17. 11. 20.00 Farma 

v jeskyni: Divadlo 

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  7. ne Němý Bobeš
  9. út Dobytí severního pólu
10. st Afrika 
14. ne České nebe
16. út Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký
17. st České nebe
18. čt České nebe
24. st Záskok
25. čt České nebe
28. ne 16.00 a 19.00 České nebe

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz
  1. po S. Kane: Psychóza ve 4:48 
  8. po W. Shakespeare a comp.: 

Sensex
15. po J. Fosse: Jméno – premiéra
22. po J. Fosse: Jméno
29. po M. Bulgakov: Mistr 

a Markétka

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JÁRY CIMRMANA
  5. pá N. Simon: Drobečky 

z perníku Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

13. so 14.00 divadelní festival 
amatér. souborů: Homo 
Ludens 

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
BURANTEATR Brno
  2. út T. Barának: Jak sbalit 

ženu  
  3. st Zetel, P. Tlustý: Burani  
  4. čt M. Crimp: Venkov 

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

22. 10. – 1. 11. Takový je můj 
svět – přehlídka prací ze 
soutěže dětí

Staří přátelé vystavují v Atriu
Žižkovský malíř Josef Achrer 
a pardubický sochař Jiří Vašica 
společně vystavují v Atriu. Popr-
vé se setkali v roce 1968 v Brně 
na uměleckoprůmyslové škole. 
Po ukončení studia se 30 let ne-
viděli. Po několika setkáních na 
výstavách posledních let, inicioval 
Josef Achrer uspořádání společné 
výstavy Jiné světy. Snové obrazy 
a abstraktní sochy můžete vidět 
v koncertní a výstavní síni Atrium 
od 20. října do 19. listopadu. �
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Festival intergrace Slunce 
nabídne dvě divadelní novinky

Už po šestnácté se v Paláci Akro-
polis bude konat Festival integra-
ce Slunce, jehož cílem je umožnit 
setkávání i těm, kteří by jinak by-
li znevýhodněni. Od 8. do 14. lis-

topadu festival divákům nabídne 
premiéru hry Podivná paní Savage-
ová souboru zrakově postižených 
Verva či pražskou premiéru Největ-
ší poklad v podání brněnského Di-

vadla Neslyším. Celé klání vyvr-
cholí v neděli představením Mi-
lostný trojúhelník (Čtyřúhelník?) au-
torského tria Pavel Liška – Martin 
Zbrožek – Josef Polášek, které do-
plní speciální host Adam. 

Festival Integrace Slunce si kla-
de za cíl včlenit do většinové spo-
lečnosti znevýhodněné spoluob-
čany tím, že jim nabízí možnost 
prezentace v bezbariérovém pro-
storu Paláce Akropolis. Dopoled-
ne patří jeviště amatérským sou-
borům, prostor tak dostanou di-
vadelní i hudební spolky z ústavů 
sociální péče, školek i škol. Večer 
patří jeviště částečně profesionál-
ním souborům, částečně ale i di-
vadelním nadšencům, jakými jsou 
třeba herci Dramatického studia 
Škorně, které tvoří studenti gym-
názia Botičská. �

-ryd-

  8. po • 9.00 R. Hohůf – vlastní básně, Na Okoř je cesta – Společnost Duha • 9.15 Zvířátka – ZŠ To-
lerance • 9.30 taškáři jménem Giffu, Záliby člověčí, Hej hej neváhej – ZŠS  a ZŠP Trávníčkova 
• 10.00 Zumba – DC Paprsek • 10.30 Děvčátko Momo a ukradený čas - ZŠ a MŠ Nedašovská
19.00 Koncert k 20. výročí CID – Zahrada J. Trnky, Taneční skupina Aspekt, R. Skleničková, Du-
ende, Atarés

  9.út • 9.00 Melodie Flétnového a kytarového souboru ZŠ Chmelnice • 9.15 Kytička lidových písní – 
ZŠ praktická a speciální • 9.45 Pásmo písniček – SŠ A. Klara • 10.00 Živly – CSSP Chrudim 
• 10.30 Ostrov – Divadlo MY • 11.00 Noc na Tolštejně – ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic 
19.30 div. soubor Verva: John Patrick: Podivná paní Savageová

10. st • 9.00 Tanečky Lysináček • 9.20 Adventní věnec – ZŠ Tolerance • 9.45 Takový Malý Divadýlko – Cir-
kus, Gymnázium sluchově postižené • 10.10 Příběh z Orientu – SDM • 10.30 Pohádka o perníkové 
chaloupce • 10.45 Zlatá brána – Jedličkův ústav • 11.00 Čardáš a romské písně – ZŠ Ústí nad Labem
19.30 Divadlo Neslyším: Největší poklad 

11.čt 10.00 Workshop – o. s. Slepíši, Tasov
20.00 Dívadlo Cože?: Posnídám později

12. pá 10.00 Divadlo Pro malý: Červená Karkulka 
19.00 Dramatické studio Škorně: Balada o námořníkovi 

14. ne 20.00 P. Liška, J. Polášek, M. Zbrožek: Milostný trojúhelník (čtyřúhelník?)

Žižkovský farář Miloš Szabo napsal knihu 
o Olšanských hřbitovech

Nakladatelství Libri uvedlo na trh 
zajímavou encyklopedickou pří-
ručku o osobnostech pohřbe-
ných na největším pražském 
hřbitově. Autor vypráví o osob-
nostech i pomnících z dnes už 
zrušeného prvního úseku hřbi-
tova i z části druhé, která by-
la založena v roce 1787. V knize 
se tak dočtete o Karlovi  Havlíč-
ku Borovském, o literátovi Kar-
lu Ingácovi Thámovi i o jeho bra-
trovi herci Václavovi, jehož osud 
posloužil jako námět Jirásko-
va románu F. L. Věk, o obrozenci 
Puchmajerovi, vydavateli Krame-
riovi a mnohých dalších. �

Foto: P. Rydl

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  3. st 16.00 Horor v Ulitě: Dům 
dětí a hrůzy – rodinný svátek 
dušiček, příšer. 
Pro rodiny s dětmi od 5 let. 

12. pá 13.30 Taneční workshop 
– break dance 

12. pá 16.00 Batika a korálkování 
19. pá Batika a korálkování 
20. so 13.00 Letem světem 

– Okno do Afriky 
26. pá 10.00 Adventní věnce I. 
27. so 10.00 Adventní věnce II. 
20. so 14.00 Keramika I. 
27. so 14.00 Keramika II.

Beztíže
nízkoprahový klub otevřen každý 
všední den od 15.00 – 19.00 

Ulitka – mateřský klub 
11. čt 16.00 Uspávání světlušek 

Tvoření s dětmi (od 2 let)
  4. čt 9.00 Strašidýlka 
11. čt 9.00 Lampióny 
18. čt 9.00 Zimní čepice 
25. čt 9.00 Svícínky 

Přednášky a tvoření pro rodiče
25. čt 10.00 Adventní věnce 

Blok her navazujících na lidové 
tradice (pro děti od 1,5 roku)
  5. pá 10.00 Dušičky a Haloween 
12. pá 10.00 Svatý Martin 
19. pá 10.00 Ukládání zvířat 

ke spánku 

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

www.novatrojka.cz

17. 11. má Nová Trojka zavřeno 
(státní svátek)

TIP MĚSÍCE
10. st 16.00 Martinská světýlka 

– výroba světýlek, strašidýlek 
a koní, divadlo, průvod na 
Parukářku se sv. Martinem

Kurzovní tipy
� info Jolana tel.: 603 416 724
po 14.00 Ateliér výtvarných technik 

– klub pro děti, které nemají 
kam jít (zdarma)

po 17.45 Relaxační tanec 
pro dospělé

po 19.00 Břišní tance pro mírně 
pokročilé

po, st 19.00 Keramika pro dospělé
út 19.30 Keramika pro dospělé
st 11.00 Pilates s hlídáním dětí
st 14.30 Keramika pro děti od 5 let

Pro rodiče s dětmi 
� info Jolana tel.: 603 416 724
  2. út 10.00 Jak zvládat úrazy, zra-

nění a další krizové situace 
(seminář s lékařkou)

  5. pá 18.00 do soboty 10.00 
Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my. Hlídání 
dětí od 3 let, info a rezervace 
Helena tel.: 775 644 978.

  6. so 15.00 Hráčské setkání 
– první setkání účastníků 
fundraisingové hry Jeseniova 
– Dobrá adresa. Rezervace 
Kamila tel.: 603 519 629.

  9. út 19.30 Jaké jsou naše role 
v rodině – seminář

14. ne 15.00 Nedělní herna s Vel-
kou cenou Nové Trojky 
– okruhové závody rádiem 
řízených automobilů 

23. út 10.00 Jak řešit konflikty 
v rodině – seminář

27. so 15.00 Vázání adventních 
věnců, rezervace nutná 

28. ne 15.00 Nedělní herna s pro-
mítáním fotek z cest po USA 

30. út 10.00 Výtvarná dílna ve vel-
ké herně

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

Volná místa na kroužcích:
Keramika (4. – 9. tř.) po 16.00
Street dance (5. – 9. tř.) po 16.00
Yu-gi-oh (3. – 7. tř.) út 14.45
k@ompík (3. – 6. tř.) čt 14.45

Turnaje v herně pro mládež
  2. út Rolit
  9. út Fotbálek
16. út Sudoku
23. út Krtci aneb výprava 

za zlatou lopatou
30. út 3D piškvorky

Kroužky pro dospělé
Pilates   po 17.00, út 19.00,

  čt 18.00 a 19.00
Pilates s hlídáním dětí čt 9.50  
Jóga   út 17.30

23. so 16.00 Výtvarná dílna – ne-
tradiční adventní věnec 

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

www.rcpalecek.cz

Novinky v podzimních kurzech 
Folklorné tančeky (2,5 – 5 let) st 9.00
Eko kutílci (2 – 3 r.) st 16.00
Eko kutílci (3 – 4 r.) st 17.00
Eko výtvarná dílna (1,5 – 2 r.)  čt 9.00
Eko výtvarná dílna (2 – 3 r.) čt 10.00

Semináře pro dospělé
10. a 24. 11. Pokračovací kurz 
o výchově dětí „Respektovat a být 
respektován“ 
25. čt 14.00 Kam s ním? aneb 

hravě o odpadu...  

Diskutárna s Kristinou 
Každý čtvrtek od 10.00 diskuse 
se sociální pedagožkou Kristinou 
Š. Gotteltovou na téma Mateřství 
a žena jako matka. 

Bratrská jednota baptistů 
Vinohradská 68, Praha 3 

každou středu od 9.30 do 11.30 
klub maminek s dětmi. Povídání při 
kávě, zpívání s dětmi. Vstup volný. 

Edith Piaf v Paláci Akropolis!
Komorní hru Smrt v růžovém napsal dramatik Lubomír Feldek na 
základě knihy Edithiny nevlastní sestry Simone Berteautové. Reži-
sérka Olga Strusková ji nastudovala se Zorou Jandovou v hlavní roli 
a Kateřinou Duškovou v roli nevlastní sestry Simone k nedožitým 
95. narozeninám Edith Piaf. Divadelní představení můžete shlédnout 
22. listopadu v Paláci Akropolis. �
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Restaurant Noy je podle mého 
jediným arménským podnikem 
v Praze, leží na samé východní 
hranici Žižkova a Hrdlořez. Po-
kud chcete arménskou kuchyni 
ochutnat, musíte překonat někte-
ré nástrahy – absenci jakýchkoliv 
informací o restauraci, důmyslně 
ukrytý vchod vedle podivné her-
ny a ani zahrádka ve dvoře k po-
sezení zrovna neláká. Celkem 
útulná, i když zvláštně zařízená, 
je jediná vnitřní místnost s něko-
lika stolky a zeleně světélkujícím 
barem. Domácká obsluha nene-
chá nikoho na pochybách, že za-
vítal do podniku rodinného, kde 
veškerá pravidla nahrazuje nelíče-
ná radost z hostů a upřímná sna-
ha vyhovět veškerým přáním.

Podobně jako v jiných etnických 
restauracích je i v Noy základním 
kamenem autentická kuchyně – 
proto bez váhání přeskočte kdoví-
proč nabízený guláš a vyzkoušejte 
cokoli kavkazského, připraveného 

podle starých a původních recep-
tur. Použití originálních armén-
ských bylinek určitě nepřehlédne-
te například v hustých polévkách 
bozbaš (zelené fazole, brambory, 
hovězí maso, rajče, paprika) ne-
bo labuchaš (červené fazole, bram-
bory, těstoviny, česnek). Předkr-
mů vyberte raději více, ať můžete 

vzájemně ochutnávat, doporučím 
třeba grilovaný lilek smbuk plněný 
kysanou smetanou, ořechy a čes-
nekem nebo kysanou kapustu pa-
sus tolma s hrachem, červenými fa-
zolemi, čočkou a pšenicí. Ovšem 
vynikající je i tradiční staroarmén-
ský chléb lavaš podávaný buďto 
samotný nebo jako lahmadžo po-

třený tenkou vrstvou opečeného 
mletého masa.

Mezi hlavními chody je jedno-
značným a úžasně voňavým hitem 
adžab-sandal, tedy dušené hově-
zí nebo kuřecí maso s lilkem, pa-
prikou, zelenými fazolemi, cibulí 
a rýží. Nicméně neprohloupíte ani 
masem plněnými vinnými listy tol-
ma nebo masem plněným lilkem 
garni-arach. Některé nabízené po-
krmy jsou podle jména známé 
z kuchyně ruské, nicméně armén-
ský personál kdykoli odpřísáhne, 
že jejich kavkazský boršč, blinčik, 
pelmeň nebo šašlik chutná docela 
jinak a připravuje se podle úplně 
jiného receptu než u severního im-
periálního bratra.

Slabým místem restaurace je 
nápojový lístek, nepříliš dobře 
ošetřené pivo a velmi sladké ar-
ménské ovocné víno zachraňuje 
jen nabídka báječného arménské-
ho brandy. �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Arménský restaurant Noy

Jan Sádlo z Miličína a Smílko-
va, sezením na (dnešním Zboře-
ném) Kostelci byl český pán, pů-
vodně milec Václava IV., roku 
1407 jmenovaný královým komor-
níkem. Záhy však podlehl kouzlu 
Jana Husa a stal se jeho mocným 
ochráncem a pevným přívržen-
cem. Po Husově upálení peče-
tí 2. 9. 1415 stížní list do Kostnice 
a je za to sám prohlášen za kací-
ře. To mu však nebránilo v dalším 
postupu v dvorské kariéře – 1417 
se stává purkrabím na Bezdězu 
a vzápětí na to nejvyšším lovčím 
a purkrabím karlštejnským (což 
byl jeden z nejvyšších úřadů v Če-
chách). Nový král Zikmund jej 
pochopitelně ze všech úřadů for-
málně sesadil, nyní však Jan Sádlo 
čelí obvinění ze zrady a z tajného 
spiknutí právě se Zikmundem. 

Jak k tomu došlo? Janu Že-
livskému ležel Sádlo v žaludku 
poté, co mu vyčetl ono soustav-

né porušování artikulu o záka-
zu světského panování kněží na 
bouřlivém jednání po bojkotu 
českobrodsko-kutnohorského 
sněmu. (Tím hůře, že přitom 
vlastně jen tlumočil názory Ja-
na Žižky, jelikož na Žižku si Že-
livský netroufal.) Oficiálně jej ale 
mohl obvinit pouze za neúčast 
na pražském tažení ke Slanému 
v září. To by však samo o sobě 
sotva stačilo a jelikož Jan Sádlo 
se patrně zdráhal po zkušenos-
tech s vojenským uměním Želiv-
ského, bylo potřeba dokázat, že 
to byla záměrná sabotáž po tajné 
dohodě se Zikmundem. A korun-
ním důkazem se měl stát Zikmun-
dův důvěrný úpis z 27. března 
1420, který se neznámou cestou 
(nejspíše přes podplaceného slu-
žebníka) dostal Želivskému do 
rukou. Ve skutečnosti šlo o čistě 
majetkovou záležitost – Jan Sád-
lo byl totiž v přátelských vzta-

zích s posledním litomyšlským 
biskupem Alešem z Březí a půjčil 
mu značnou finanční částku na 
obnovu a rozvoj hospodářství, 
kterážto měla být splácena z vý-
nosu biskupských důchodů. Za-
čátkem roku 1420 však Jan i Aleš 
realisticky pochopili, že dny bis-
kupství jsou sečteny a jeho maje-
tek bude brzy rozchvácen okol-
ní šlechtou. Aby tedy o vložené 
peníze nepřišel, bylo třeba požá-
dat Zikmunda (který se zrovna 
nacházel ve Vratislavi, kde dával 
dohromady I. křížovou výpravu) 
o zástavní listinu na statky bis-
kupství. Pozdějším kritikům si-
ce neuniklo, že se Zikmundem 
jednali až po upálení Jana Krá-
sy (o něm viz Radniční noviny 
3/2010), nutno však připome-
nout, že Sádlo byl na rozdíl od 
měšťana Krásy stavu panského, 
což mu u římského krále patrně 
zaručovalo jistou imunitu.

Není známo, zda Jan Sádlo 
tušil, že jeho soudci již mají ten-
to doklad k dispozici. Nicmé-
ně pro jistotu požádal praž-
skou městskou radu o vydání 
ochranného listu. A 20. října 
(tedy den po převratu a nasto-
lení Jana Bzdinky!) se vybaven 
tímto glejtem a doprovázen 
svými bratry Petrem a Purkar-
tem z Janovic vydává do Pra-
hy. Ještě téhož dne večer je na 
Staroměstské radnici sťat. Na-
vzdory glejtu. Navzdory tomu, 
že pražská městská rada vůbec 
nebyla oprávněná soudit osoby 
stavu panského.

Nikdy se neptej, komu zvoní 
hrana… Jan Želivský netuší, že 
právě proběhla generálka na je-
ho vlastní popravu. �

pokračování příště

 JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jana Želivského (pokračování)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit 
pro seniory

Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz, www.vstupujte.cz
otevřeno po–čt 9.00–18.00 (kro-
mě 17. 11.), pá 9.00–16.00 hod. 
Během listopadu – cyklus před-
nášek a seminářů na téma Měsíc 
péče o duši (zdarma).

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 222 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
25. čt 14.30 seminář Situace 

dlužníka z pohledu ob-
čanské poradny a inkasní 
společnosti, přihlášky 
e-mailem

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ
Vinohradská 68
 4. po 19.00 benefiční koncert 

Verner Collegia pro Diako-
nii ČCE v Praze 10, vstup-
né dobrovolné

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
  9. út 16.30 V. Micka: Vývoj 

arénních divadel
23. út 16.30 J. Schütz: Jak šel 

život
30. út 16.30 Š. Radová: O práci 

své umělecké rodiny

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
15. po 13.30 vycházka Stromov-

ka, sraz zast. tram. 5 Vý-
staviště

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

3. 12. 13.30 vycházka Musalon, 
sraz zast. tram. 9 Kinské-
ho sady

UNDERGROUND
Křižíkova 45, Karlín 
18. čt 19.00 Experti – představe-

ní o. s. Ježek a čížek

SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR 
Korunní 119
18. čt 16.00 výstava členů SV 

ČR – Pražské motivy (ote-
vřeno každý čtvrtek)

ŽIŽKOVANKA V KLUBU MATRIX 
Koněvova 13
14. ne 14.00 – 17.00 (45Kč)
28. ne 14.00 – 17.00 (45Kč)
12. 12.  mikulášský speciál (45Kč)
30. 12. Silvestrovský speciál (55Kč)

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v listopadu ku-
laté a půlkulaté narozeniny, pře-
jeme do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Jitce Řežábkové, Jiřině Chalup-
ské, Boženě Troupové, Elišce 
Řehákové a Evě Růžičkové. �

Svaz důchodců Praha 3
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Vánoce 2010 se Svazem důchodců
nám. W. Churchilla 2, 3. patro, č. dv. 337, pí Kocourková, tel.: 603 326 641
19. 12. – 26. 12. Železná Ruda – Engadin 
19. 12. – 26. 12. Hrubý Jeseník – Rejvíz 
18. 12. – 25. 12. Horní Mísečky – U kotle 
20. 12. – 26. 12. Paseky nad Jizerou – Albert 
16. 12. – 26. 12. Benecko – Alfonska (pí Šimková, tel.: 723 794 195)

Dny otevřených dveří 
Gymnázia Karla Sladkovského
Gymnázium vás zve na Dny otevřených dveří, které se konají ve středu 
15. prosince a ve středu 26. ledna 2011. Od 16 hodin si můžete školu pro-
hlédnout, v 16.30 hodin podá vedení školy v aule informace o studiu na 
škole a o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012. �

Nepoužívané věci mohou ještě pomoci
Farní charita při kostele sv. Prokopa na Žižkově pořádá 5. a 6. listo-
padu od 10 do 18 hodin v prostorách Diakonie Broumov Prokopo-
va 4 (ve dvoře) podzimní humanitární sbírku. Můžete přinést oblečení 
všeho druhu, domácí textil, polštáře, funkční drobné elektrospotřebi-
če, hračky, nádobí, nenošené boty. Vše by mělo být dobře zabalené 
v krabicích nebo pevných igelitových pytlích. Uvítáme též drobný pří-
spěvek na dopravu. Darované předměty jsou určeny pro seniory a so-
ciálně slabé rodiny, azylové domy, domovy seniorů, domy pro matky 
s dětmi v tísni. Další informace na tel.: 736 242 333. �

Železný senior a železná lady – sportovní 
klání pro muže nad 70 a ženy nad 65 let
TJ Pankrác, Lomnického 1, Praha 4 pořádá 6. listopadu od 10 hodin dru-
hý ročník sportovní soutěže pro seniory, poprvé navíc mohou v pěti disci-
plínách změřit své síly i ženy starší 65 let. �
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Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

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

www.ucetnictvikomplet.cz
tel.: 603 451 870 pí. Malchrová

� Zajímá vás problematika zaměst-
návání starobních důchodců? Na 
vaše dotazy odpovídáme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz
nebo každé úterý a čtvrtek od ��.�� 
do ��.�� na tel. 		� ��� 
��
� Potřebujete půjčit a bojíte se dů-
sledků za špatně a podvodně uza-
vřených smluv? Poradíme na e-mailu
nasepraha�.poradna@seznam.cz 
nebo každé pondělí a středu od 
��.�� do ��.�� na tel. 		� ��� ���
� Občanům po vážném pracovním 
úrazu nebo autonehodě nabízíme 
bepl. konzultaci pro náhradu škod-
dy na zdraví. Tel. 	� ��� ���. Po-
jekt pomoci – ing. J. Malík
� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. 	� ��� ���

� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. 	� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �� ��� ���
� Nabízím výdělek/přivýdělek 
schopným a komunikativním že-
nám. Naučím Vás, jak pracovat 
a pečovat o pleť s luxusní kosme-
tikou. Kurzy včetně vizážistic-
kých zdarma. Tel. 	�� �
� 	��, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Kdo opraví kuchyňku pro panen-
ky – šikovný kutil. Tel.  
� 
	�
� Čeští malíři z P� od r. �	 na-
bízejí malířské, lakýrnické a drob-
né zednické práce, stěrky, úklid. 
Tel. 	�� 
�� 
�
www.cesti-maliri.cz
� RELAX Club nabízí – kadeřnictví 
– pedikúru – manikúru – kosmetiku 
a občerstvení v přijemném prostředí 
za výhodné ceny. Tel. �� ��� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� 
	� 	��
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. �� 	� 
��
� Instalatérské práce po–pá ��–��, 
so–ne �–�	. Tel. ��� ��
 ��	 Tůma

� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 	�� ��� ��
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��� �

 ���
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 	�	 ��� ���
� RELAX Club nabízí za výhod. ce -
ny – kadeřnictví – masáže – pedikú-
ru – kosmetiku, P�. Tel. �� ��� ���
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. ��� �� �	�, ��� ��	 	��
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��	 	 		�
� Žehlení prádla do �
 hodin, 
možnost i praní. Vyzvednu – přive-
zu. Tel. 	�� ��� 
��
� Důchodci – různé opravy, malby, 
dlažby, úklidy, odvoz věcí, opravy 
garnýží atd. Tel. ��� �

 ���
� Hájek – zedník živnostník. Prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, 
malířské a bourací práce, s odvo-
zem sutě. Rekonstrukce bytů, kan-
celáří, sklepních prostor a domů. 
Praha a okolí. Tel. ��� 	�� ��	

� STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ
čeští pracovníci, specialisté na stě-
hování bytů, so+ne stejné ceny, při-
stavení + km po Praze zdarma. Tel. 
	� ��� ��	, www.stehovanibytu.cz
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �
� 	�, 
�� ��� ���
� Rekonstrukce bytů, koupelen, in-
stalatérské, obkladačské a zednic-
ké práce, broušní parket. E-mail: 
olaolda@volny.cz, tel. ��� ��� ��� 
� Broušení parket +lak – ��� Kč/m�,
malování bytů. Tel. 	�� 
�� ��	
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou profi stroji 
Karcher, cena od �
Kč/m. Dopra-
va zdarma. www.cistimekoberce.cz,
tel.: 			 	�	 ���
� Potřebujete zlepšit kvalitu své 
pleti? Poradit s líčením? Vyzkoušet 
účinky špičkové kosmetiky? Ob-
jednejte si Hodinu krásy a zístá-
te kosmetické poradenství tento-
krát zdarma. Obj. tel. 	�� �
� 	��, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
�x za � měsíců, intenzivně. Telefon: 

��� �� �
, mobil: 	�� �	 ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Naučím německy – začátečníci 
i mírně pokr. P�. Tel. ��
 ��� ���
� Pronajmeme �+kk za ���� Kč 
a +kk za ��
�� Kč v Praze �. Ceny 
jsou včetně všech poplatků, cihlový 
dům, dostupnost metra, částečně za-
řízené dle dohody. Volejte paní Giec-
kovou na tel.: 			 ��
 	��
� Vyměním obec. �+kk, �� m u Pra-
žačky za větší v Praze � před privati-
zací. Tel. ��� �
 ��
� Hledáme byt k pronájmu v Pra-
ze � i jinde, garsonka až +� do 
��
�� Kč vč. poplatků dle velikosti. 
Zařízení dohodou. Volejte prosím na 
tel.: ��
 ��
 ���, � ��� �

� Prodám zánovní RD – chalupu 
v Pošumaví. www.janm.webnode.cz

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. 
Dále zajišťujeme veškeré druhy úklidových 

prací včetně vyklízení a odvozu.
Tel.: 222 713 324, 606 894 544

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

Tel. 222 715 637, 721 913 619

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

tel. 774 17 18 56

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

www.naxos.eu

NAXOS a.s.
hledá pro konkrétního 

investora
�inžovní d�m v Praze 

na Vinohradech
 a v nejbližším p�ilehlém

okolí Žižkova,
a to jak volný, tak 

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

zájemci.

Dny otevřených dveří 
pro rodiče a zájemce o studium 

na Gymnáziu, Praha 9,
Litoměřická 726

15. 12. 2010 a 12. 1. 2011
vždy od 17.00 do 19.00 hod.
Pro rok 2011/2012 přijímáme cel-
kem 4 třídy, z toho 2 třídy 4-letého 

studia a 2 třídy 8-letého studia.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy 

studia: 2. 3. a 30. 3. 2011 od 14.30 do 
17.00 hod. Od 26. 1. 2011 jsou připra-

veny přípravné kurzy z matematiky 
a českého jazyka pro oba typy studia.

Bližší informace na www.gymlit.cz

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

Zápis do 1. tříd na školní rok 2011/2012 
17. a 18. 1. 2011 od 14.00 do 18.00 hod.
Přihlášení k zápisu přes internet od 22. 11. 2010 
• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků 
• od 1. roč. povinný německý jazyk, od 6. roč. anglický jazyk
• mezinárodní zkoušky z němčiny a angličtiny v 8. a 9. ročníku 
• moderní počítačové učebny, ve třídách počítače s internetem 
• vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ 
• školní družina pro 1.–4. ročník 6.30–18.00 hod.
• široká zahraniční spolupráce; 5 partnerských škol v EU 
• výměnné pobyty do německy a anglicky mluvících zemí 
•  pravidelné lyžařské kurzy od 2. do 8. ročníku, sportovní 

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

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

Den otevřených dveří 

dne 7. 12. 2010 

14.00–18.00 hodin

PRODEJ BYTU 
�+� (�+kk) v cihle, 
�m� + sklep, 
OV, P�, Žižkov, Koněvova ��
, 
přízemí. Pěkný byt (i na pod-

nikání). Prodává se formou ob-
chodní soutěže, min. cena – 

� ��� ��� Kč, prioritu při koupi 
mají členové LBD�. 

KPZ realitní poradenství, s.r.o., 
P��, Černokostelecká ��, 

tel: ��� ��	 ��.

www.levnaveterina.cz
Blahoslavova 6, Žižkov

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

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

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

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

Rádi uveřejníme i Váš inzerát.
Dejte o sobě vědět!

e-mail: rn.inzerce@praha3.cz � www.praha3.cz � tel.: 222 782 816
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Baletní soutěž v Olšance
Tradiční baletní soutěž s mezinárodní účastí nazvaná Baletní Mládí 
Praha Žižkov 2010 se konala v hotelu Olšanka v sobotu 23. října. Zú-
častnilo se jí 18 základních uměleckých škol, studií a baletních škol 
z Německa, Slovenska a České republiky. Porotě, ve které zasedla 
i Tereza Podařilová - primabalerína Národního divadla a hlavně zcela 
zaplněnému hledišti se velmi líbilo všech 250 tanečníků, kteří v Ol-
šance letos vystoupili. Přehlídku baletních nadějí zahájila starostka 
městské části Praha 3 Milena Kozumplíková. �

Vydala MČ Praha 3. REDAKCE: Lipanská 7, Praha 3. Tel.: 222 116 216, 222 116 242, e-mail: rn@praha3.cz, rn.inzerce@praha3.cz. 
NÁVŠTĚVNÍ DEN V REDAKCI: pondělí 9–17 hod. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcnou správnost příspěvků 
odpovídají autoři. Neoznačené fotografie z archivu redakce. Redakční rada: předseda – Mgr. M. Benda, členové – P. Hurda, 
Ing. B. Nigrin. Šéfredaktor: J. Sotona. Redakce: Mgr. M. Púčiková. Grafická úprava: Martin Šejnost. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. 
Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: 40 000 výtisků. Vyšlo 1. 11. 2010. Registrační číslo MK ČR E12803.

KDO MĚ CHCE

1) 01623/2010 zhruba šestile-
tá fenka křížence německého 
ovčáka, střední velikosti. Milá, 
hodná, vhodná jak do bytu, tak 
i na zahradu. Nalezena 12. října 
na Vinohradech.

2) 01918/2010 osmiměsíční krát-
kosrstý černý pes, kříženec 
střední velikosti. Je to hodné, 
ale temperamentní štěně, kte-
ré potřebuje někoho, kdo by se 
mu hodně věnoval - miluje pro-
cházky. Nalezen 7. září.

3) 01778/2010 sedmiletý menší 
pes, bílý špic. Milý, poslušný a čistotný, vhodný do bytu, má rád 
procházky. Nalezen 16. srpna na Vinohradech.

4) 02015/2010 roční fenka křížence dalmatina. Čistotná, hodí se do by-
tu, není však vhodná k malým dětem. Bojí se mužů a potřebuje ně-
koho, kdo by byl na ni hodný. Nalezena 21. srpna na Vinohradech.

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

��

4

radniradničníní  novinynoviny  �� | | ��������      ze života Prahy �ze života Prahy � www.prahawww.praha�.cz.cz8

V Ulitě budou děti uspávat světlušky
Nejen pro maminky na Balkáně funguje v DDM Ulita mateřský klub Ulit-
ka. Je možné sem s potomkem zajít jen do herny a popovídat si nebo se 
zúčastnit některé z tvůrčích dílen či kurzů a přednášek. Například 11. lis-
topadu se tu od 16 hodin budou uspávat světlušky, v dalších čtvrtečních 
dílnách je možné se naučit vyrábět čepice, svícen nebo adventní věnec.
Další zajímavou akcí v Ulitě bude určitě den s názvem Okno do Afriky. 
V sobotu 20. listopadu si můžete zabubnovat, zahrát hry, ochutnat la-
hůdky, koupit si výrobky z chráněné dílny v Ghaně, prohlédnout fotky 
a mnoho dalšího. Více na www.ulita.cz �

Na úterý 2. listopadu připadá tradiční Památka zesnulých. Hřbitovy 
v Praze 3 proto čeká na přelomu října a listopadu vyšší nápor 
návštěvníků, přicházejících uctít památku svých blízkých. Městská 
policie proto posílí kontrolu a dohled v lokalitě Olšanských 
a židovských hřbitovů v Praze 3.
Strážníci z Prahy 3 se na nadstandardní hlídání hřbitovů a jejich 
okolí zaměří zejména od 28. října do 2. listopadu, a to v denních 
směnách i v průběhu noci. Pod kontrolou budou mít Olšanské 
a židovské hřbitovy i zdejší čestná vojenská pohřebiště. „Památka 
zesnulých bohužel nepřitahuje k hřbitovům jen pozůstalé, ale i zloděje. 
Budeme se proto snažit zamezit krádežím okrasných předmětů, květin, 
svícnů a jiné výzdoby z hrobů nebo krádežím odložených věcí. V rámci 
zvýšeného dohledu budeme navíc spolupracovat i s ostrahou hřbitovů,“ 
uvedl Dušan Machoň, ředitel Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 3. Strážníci se zaměří také na vandaly, kteří často neváhají 
poničit výzdobu i náhrobky, nebo na pokusy zlodějů vloupat se do 
vozidel na přilehlých parkovištích. �

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Na Dušičky budou hřbitovy 
pod zvýšeným dohledem

Babí léto na Parukářce v režii neziskovek
Už třetí Fajn den pořádala platforma pro spolupráci občanského sektoru v Praze 3 v pátek 1. října na Paru-
kářce. Za krásného slunečného odpoledne se Parukářka zaplnila nejdříve stany a stánky pořádajících nezis-
kovek a posléze i převážně dětskými návštěvníky s doprovodem. Nabídka pohodového odpoledne v oblí-
beném parku byla bohatá – tvůrčí dílny: navlékání ozdob z filcu, dekorování svícnů; skauti: lanové hry; Ulita: 
lekce bubnování, papírová koupel; nízkoprahové kluby: hry pro puberťáky; Nová Trojka: hry pro malé děti; 
Arnika: informace o životním prostředí a mnoho dalšího. Návštěvníci si mohli koupit malovanou keramiku, 
vyhrát v tombole nebo si zpříjemnit odpoledne šálkem čaje, klobásou či koláčem. V programu, který trval až 
do večera, vystoupily různé divadelní spolky i hudební kapely – vše originál žižkovské, a tím tak symbolicky 
uzavřely Dny žižkovského kulturního dědictví. �

Strom přání i letos
Akce Strom splněných přání vznik-
la v roce 2002, kdy žižkovská far-
nost pomáhala Štěchovicím po-
stiženým záplavami. Vznikl nápad 
darovat vyplaveným dárky podle 
jejich přání. Akce se setkala s ob-
rovskou odezvou. Od roku 2002 
si tato pomoc našla další adresá-
ty – lidi opuštěné, často nemoc-
né a v tíživé sociální situaci. Letos 
v létě zastihly Čechy opět ničivé 
povodně, a tak jsme nabídli splně-
ní přání dětem z Heřmanic a Viš-
ňové. Andílci ale poputují i do Do-
mova pro matky s dětmi v tísni 
v Jiřetíně a do Charitního domo-
va pro duchovní ve Staré Bolesla-
vi, které jsou trvale v těžké situaci. 
Chcete pomoci?

Přijďte na koncert pro Strom 
splněných přání 21. listopadu od 
15 hodin do Atria, zde je možné si 
vybrat přání konkrétního člověka. 
Koupený a zabalený dárek pak při-
nést 28. 11., dále 5. nebo 12. pro-
since před mší od 9.00 do 9.30 ne-
bo po mši od 10.30 do 11.00 do 
boční kaple kostela sv. Prokopa na 
Sladkovského nám. Bližší informa-
cí na tel. 736 266 092. �

JIŘINA SVATUŠKOVÁ,
ředitelka Farní charity Žižkov

ZŠ Žerotínova má svého krále i královnu
Za zvuku slavnostních fanfár, které zahráli studenti Hudební školy hl. 
m. Prahy, nastoupily královské družiny žáků, aby přihlížely slavnost-
nímu pasování krále a královny. Královský pár, který nad dětmi bude 
držet ochrannou ruku osvícených vládců po celý školní rok, si děti 
zvolily sami z řad páťáků. �
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