
Už posedmé přiví-
tal Palác Akropolis 
početné jazzové 
příznivce. Letoš-
ní ročník festivalu 
Žižkov meets jazz 
nabídl lahůdky pro 
milovníky blues 
i klasického jazzu. 
Páteční program, který byl zařa-
zen do mezinárodního festivalu 
Blues Train, zahájila Simone Rei-
fegerste, která se svým uskupe-
ním Simone Reifegerste Projekt 
představila netradiční tvář blues, 
která místy přecházela až v coun-
try. Bluesová legenda Eb Davis 
publikum uchvátil již v okamži-
ku, když se svým superbandem 
vystoupil na pódium. Charisma-
tické blues s prvky funky rozhod-
ně nenechalo Akropoli klidnou 

a rozhýbalo publikum nejenom 
v hlavním sále, ale i v předsálí 
a na galeriích. Eb Davis Super-
band měl takový úspěch, že ho 
posluchači z pódia skoro nene-
chali odejít. 

V rámci večera vystoupili ještě 
dvakrát v Malém sále East-West-
-Connection – uskupení, jejichž 

hudba se pohybuje od rhythm 
& blues přes jazz až k folku. 

Sobotní vyprodaný večer pa-
třil stálicím českého jazzu. Nej-
dříve Aleš Opekar přivítal novou 
kapelu Libora Šmoldase – Libor 
Šmoldas Quartet. „Vždycky jsem 
si přál mít kapelu s piánem, mys-
lím, že teď přišel ten pravý čas ji 
založit,“ říká sedmadvacetiletý 
kytarista, držitel Anděla. Hlavní 
hvězdou večera byla Beata Hla-
venková, která si k vystoupení 
se svým triem přizvala i americ-
kého saxofonistu Riche Perryho. 
Představila skladby ze své nové 
desky Jolly for Joel i úplně čer-
stvé kousky. V Malém sále poté 
pokračovalo trio pražského kyta-
risty Petra Zelenky.

Jazzové dny přitáhly do Palá-
ce Akropolis mnoho návštěvníků 
a opět dokázaly, že Žižkov svým 
jazzmanům rozumí. �

-red-

Další fotografie na str. 4

Starostka MČ Praha 3 
si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ 
KONCERT 
v neděli 20. prosince 
od 15 hodin před kostelem 
Nejsvětějšího Srdce Páně 
na nám. Jiřího z Poděbrad 

Komorní sdružení ECCE MUSICA 
pod vedením Jana Holého zahraje 
vánoční koledy a vánoční zpěvy 
z českých barokních kancionálů. 

Vánoční trhy 
na nám. Jiřího 
z Poděbrad
PROGRAM
sobota 5. prosince 14.30–17.00
Mikulášská nadílka – interaktivní 
improvizace studentů Pražské 
konzervatoře (pro děti) 
neděle 6. prosince 14.30–17.00
Adventní a duchovní písně – kom-
ponovaný písňový pořad 
(pro všechny)
sobota 12. prosince 14.30–17.00 
Staropražský advent – Vánoční 
písně v podání staropražské ka-
pely Motovidlo (pro všechny)
neděle 13. prosince 16.30–19.00
Adventní zpěvy – české i světové 
koledy (pro všechny)
sobota 19. prosince 
a úterý 22. prosince 14.30–17.00
Na káře až do Betléma – příběh 
inspirovaný Ježíšovým narozením 
v podání kejklířů (pro děti) 

Žižkov a jazz 
patří k sobě

MILENA
KOZUMPLÍKOVÁ,
starostka

Eb Davis si svým charismatickým projevem a skvělou hudbou získal celou Akropoli.

��
r o č n í k  1 8  |  č í s l o  1 2 / 2 0 0 9   Z D A R M A

Rozhovor s Janem Vlkem,    
 kurátorem výstavy 
      na žižkovské radnici

strana 4

Přehled základních
škol v Praze 3 

strana 6 a 7

Štědrý den 
s malým princem
Ve slavném románu Antoine de 
Saint-Exupéryho nutí malý princ 
pilota, aby mu nakreslil beránka. 
S výsledkem není stále spokojen. 
Teprve, když pilot nakreslí krabici 
a řekne, že beránek je uvnitř, roz-
září se malý princ: „Přesně tak-
hle jsem to chtěl. Jé, podívej, on 
usnul…“ Dnes by malý princ prav-
děpodobně dostal bez řečí superbe-
ránka s třemi styly bečení, svítící-
ma očima, který by pobíhal po by-
tě podle pokynů dálkového ovládá-
ní. Výrobci takových technických 
skvostů se předhánějí, aby upouta-
li pozornost dětí, ale i rodičů a tím 
i jejich peněženek.

Děti si ale nejlépe vyhrají s do-
cela obyčejnými jednoduchými 
hračkami, které probouzejí je-
jich fantazii: stavebnice, pastel-
ky, omalovánky… Ty, které mají 
pouze moderní dokonalé „hyper-
funkční“ hračky, mohou vyrůst 
v jedince bez fantazie. A hrozí, že 
s ní odejde také jejich schopnost 
vcítit se do druhého člověka.

Nechci brojit proti výrobcům 
moderních hraček. Chci jen říci, 
že Vánoce jsou pro mne především 
svátky plnými fantazie a sounále-
žitosti. A člověk by je měl prožívat 
především srdcem. 

Přesně takové Vánoce vám chci 
popřát.

Totalitní hospoda
Restaurace U Dvou hrabalů se 6. listopadu proměnila v pohostinství za so-
cialismu. Vedle dobové výzdoby nechyběly ani pravidelné perlustrace hostů 
hlídkou VB. Happening byl upoutávkou na výstavu „Dvacet let od pádu to-
tality (nejen) v Praze 3“, kterou je možno shlédnout na žižkovské radnici. �

Americký saxofonista Rich Perry v so-
botu doprovodil Trio Beaty Hlavenkové.

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3

Další čtyři domy 
v privatizaci
� Radní navrhli na posledním listo-
padovém zasedání zastupitelstvu, 
aby zařadilo do privatizace další 
čtyři bytové domy. Byty k odkoupe-
ní do osobního vlastnictví by měly 
být nájemcům nabídnuty v domech 
Sudoměřská 3, Roháčova 3, Řeho-
řova 43 a Jičínská 49.

Nájemci v Lupáčově 
dostanou slevu

  

� Snížení nájmu o téměř 13 pro-
cent po celý následující rok čeká 
nájemce v  panelovém komplexu 
v Lupáčově ulici. Rada městské 
části tak rozhodla v souvislosti 
s rekonstrukcí, která v objektu 
probíhá. Tamní obyvatelé se tak 
v příštím roce vyhnou důsledkům 
deregulace nájemného.

350 milionů 
na opravy domů
� Téměř 350 milionů korun in-
vestuje v příštím roce městská 
část do oprav nemovitostí, které 
má ve své správě. Největší část, 
280 milionů, půjde na opravy vět-
šího rozsahu, z toho především na 
stavební práce na pláštích budov 
a výměny oken, opravy zdravot-
ní instalace, opravy v kotelnách 
i rekonstrukce výtahů. Rozhodla 
o tom rada městské části.

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí 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 30 a 222 116 387.

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 7. prosince
Koněvova/V Jezerách 7. prosince
Soběslavská/Hollarovo nám. 7. prosince
Tachovské nám. (u tunelu) 7. prosince
Na vrcholu/V domově 28. prosince
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 28. prosince
Náměstí Barikád 28. prosince
Kostnické nám./Blahníkova 28. prosince
Buková/Pod Lipami 54 14. prosince
Jeseniova 143 14. prosince
Přemyslovská/Orlická 14. prosince
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 14. prosince
Křivá 15 21. prosince
Přemyslovská/Sudoměřská 21. prosince
U Rajské zahrady/Vlkova 21. prosince
V zahrádkách/Květinková 21. prosince

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Kniha cti 
V úterý 24. listopadu přibyl do 
knihy cti další podpis, a to před-
sedkyně Klubu přátel Žižkova 
Jiřiny Polanecké, která v letošním 
roce oslavila vzácné životní jubi-
leum – 85. narozeniny. Její celoži-
votní zálibou je historie a Žižkov. 
Od roku 1976 je členkou a po-
sléze i předsedkyní Klubu přátel 
Žižkova. Podílí se na pořádání 
přednášek o historii Žižkova a pe-
čuje o archiv. �

Dětské jesle uzavřeny
Dětské jesle Roháčova 40 bu-
dou ve dnech 28. – 31. prosince 
uzavřeny. Provoz bude obnoven 
4. ledna 2010. �

Omezení 
provozu úřadu
Upozorňujeme na zkrácení pracov-
ní doby ÚMČ Praha 3 ve středu 
23. prosince do 16.00 a ve čtvrtek 
31. prosince do 14.00. Děkujeme 
za pochopení. �

Kontejnery 
na bioodpad
Děkujeme všem, kteří v listopadu 
využili přistavených kontejnerů na 
bioodpad. Uvítáme, když svoje 
názory a zkušenosti předáte na 
tel. 222 116 383 nebo e-mail: 
evak@praha3.cz �

Městská část Praha 3 zajistila pro občany v předvánočním čase i po No-
vém roce nadstandardní přistavení velkoobjemových kontejnerů i v době 
víkendů. Žádáme občany, aby neznečišťovali okolí přistavených kontejnerů 
a nevhazovali nebezpečný odpad, stavební suť, elektroodpad a pneumatiky. 

umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 19. prosince a 3. ledna
Koněvova/V Jezerách 19. prosince a 3. ledna
Soběslavská/Hollarovo nám. 19. prosince a 3. ledna
Tachovské nám. (u tunelu) 19. prosince a 3. ledna
Na vrcholu/V domově 20. prosince a 2. ledna
nám.Jiřího z Lobkovic – proti č.11 20. prosince a 2. ledna
Náměstí Barikád 20. prosince a 2. ledna
Kostnické nám./Blahníkova 20. prosince a 2. ledna
Buková/Pod Lipami 54 19. prosince a 2. ledna
Jeseniova 143 19. prosince a 2. ledna
Přemyslovská/Orlická 19. prosince a 2. ledna
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 19. prosince a 2. ledna
Křivá 15 20. prosince a 3. ledna
Přemyslovská/Sudoměřská 20. prosince a 3. ledna
U Rajské zahrady/Vlkova 20. prosince a 3. ledna
V zahrádkách/Květinková 20. prosince a 3. ledna

VÁNOČNÍ A POVÁNOČNÍ
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Novou moderní zbraň proti kri-
minalitě předal 20. listopadu ře-
diteli Městské policie v Praze 3 
Dušanovi Machoňovi zástupce 
starosty Jan Šmíd. Mobilní sys-
tém pro vyhledávání odcizených 
vozidel RoadCon je moderní de-
tektor, kterým bude vybavena 
vozová hlídka městských stráž-
níků. Za 300 tisíc korun jej pro 
městskou policii koupila žižkov-
ská radnice, aby zvýšila možnosti 
strážníků pro boj s tímto druhem 
kriminality.

„Radnice zakoupila kamerový sys-
tém z vlastních prostředků a následně 
jej městské policii dlouhodobě a bez-
platně zapůjčila. Je to náš příspě-
vek pro snížení kriminality v ulicích 
městské části a zároveň velmi účinný 
nástroj, který několikanásobně zvýší 
kontrolní možnosti strážníků,“ uvedl 
zástupce starosty Šmíd.

Mobilní systém RoadCon s po-
mocí kamery rozpoznává regis-
trační značky projíždějících i sto-
jících vozidel, kolem kterých hlíd-

kový vůz městské policie, kde je 
systém umístěn, projíždí. Značky 
následně automaticky porovnává 
se zájmovými databázemi (regis-

tr motorových vozidel, databáze 
odcizených vozidel a další). Za-
znamenává přitom snímek s da-
tem, časem, registrační značkou 
a místem pořízení. Pokud zjis-
tí rozpor s databází, objeví odci-
zené vozidlo či jinou podezřelou 
okolnost, okamžitě upozorní ob-
sluhující hlídku městské policie.

„Systém přináší diametrálně vyšší 
efektivitu při kontrolách vozidel. Při 
zkušebních jízdách teď běžně zkontro-
lujeme tisícovku vozidel za jedinou ho-
dinu,“ pochvaluje si kamerový sys-
tém ředitel Machoň. Podle jeho 
názoru tak radnice dala do ruky 
strážníkům nástroj, jímž několika-
násobně zvýší počet nalezených 
odcizených vozidel. Nejednomu 
majiteli ukradeného automobilu 
tak ušetří radnice Prahy 3 mnoho 
nepříjemných chvil. �

-red-

Radnice darovala strážníkům detektor kradených vozů

Šéf obvodního ředitelství Městské policie v Praze 3 Dušan Machoň 
přebírá zařízení od zástupce starosty Jana Šmída.

V zářijovém čísle Radničních no-
vin jsem vás seznámil s výsledkem 
analýzy dopravně bezpečnostní-
ho stavu přechodů pro chodce 
s tím, že u přechodů, které byly 
v této analýze označeny jako ne-
bezpečné, budou učiněna opatře-
ní k odstranění závad.

Jsem rád, že již nyní vás mo-
hu informovat o úspěšném do-

končení prvního ze slíbených 
opatření. V polovině listopadu 
bylo zprovozněno světelné sig-
nalizační zařízení na křižovat-
ce ulic Jičínské a Přemyslovské. 
Tato světelná signalizace výraz-
ným způsobem zvyšuje bezpeč-
nost pohybu chodců v expono-
vaných místech v okolí Paláce 
Flóra a zároveň pomáhá řešit 

složitou dopravní situaci v mís-
tě. Jsem přesvědčen, že vás 
v brzké době budu moci infor-
movat o dalších úspěšných kro-
cích v oblasti zvyšovaní bezpeč-
nosti provozu na pozemních 
komunikacích. �

ZDENĚK LOCHMAN, 
zástupce starosty

Další nebezpečný přechod vyřešen
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Vernisáž výstavy Žižkov XX

Tvůrci výstavy: historik a kurátor Jan Vlk, grafický designer Petr Babák 
a architekt David Kraus (zleva).
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Radní Prahy 3 a předseda kulturní komise Zastupitelstva hl. m. Prahy Ondřej Pecha
předává pamětní minci Marku Junkovi z Národního Muzea.

Válečný veterán plk. v. v. Jindřich Heřkovič s manželkou. Kardiochirurg prof. Jan Pirk.

Jeden z iniciátorů výstavy radní Prahy 3 Pavel Hurda a poslanec parlamentu Daniel Reisiegel.

Foto: R. Hilmar

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Foto: J. DostálFoto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Na žižkovské radni-
ci byla 17. listopadu 
na slavnostním ve-
čeru k dvacetileté-
mu výročí sametové 
revoluce otevřena 
výstava „Dvacet let 
od pádu totality 
(nejen) v Praze 3“.

Vždy záleží na nás, 
jedině na nás
Snažili jsme se připravit oslavy 
dvacetiletého výročí pádu totality 
neokázalým a spíše komornějším 
způsobem. Výstava mapuje pád 
totality hlavně zde, v naší městské 
části, v celkových historických sou-
vislostech. Přesto je tato akce stále 
o svobodě, která není samozřejmos-
tí. Měla by nám připomenout, že 
svobodu lze lehce ztratit, a že je vel-
mi těžké ji získat zpět.

Dnešní výročí přímo vybízí k to-
mu, abychom aktivněji vystupovali 
proti snaze rozdělit společnost na 
znepřátelené tábory. Určitá míra 
rozhádanosti a rozpolcenosti spo-
lečnosti totiž vytváří prostor pro 
extrémní názory, extrémní postoje 
a v takové době lze snadno uvěřit 
lákavým slibům. Nesuďme proto 
politiky podle toho, k jaké straně 
se hlásí, ale především podle jejich 
činů. Nenechme se, prosím, znovu 
obelhat sliby o lepší budoucnosti 
a uvědomme si, že vždy záleží na 
nás, jedině na nás, na naší odpo-
vědnosti a našem odhodlání.

17. listopad je dnem oslav svobody. 
Pohnutý příběh o její ztrátě a zno-
vunabytí se zrcadlí ve výstavě, kte-
rou jsme k tomuto svátku připravili. 
Každý si ji může na žižkovské radnici 
na Havlíčkově náměstí prohlédnout 
celý příští rok ve všední dny od 9.00 
do 18.00 hodin. Věřím, že Vás osloví 
a přiměje k zamyšlení.“ �

PAVEL HURDA,
radní
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105 metrů (nejen) totality
Zasedací síň žiž-
kovské radnice pro-
půjčila na rok své 
prostory unikát-
ní expozici. Na ví-
ce než stometro-
vé plachtě, která 
se vine prostorem, 
představuje přes 
půlstoletí života Žiž-
kova. Kurátorem vý-
stavy „Dvacet let 
od pádu totality 
(nejen) v Praze 3“ 
je historik Jan Vlk. 
Jaké byly prvotní impulsy k uspo-
řádání výstavy?
Myšlenka uspořádat tuto výstavu 
vznikla u vás na radnici, byl jsem 
osloven odborem kultury.

A jak dlouho trvala příprava vý-
stavy?

Zhruba rok. Celou výstavu jsem 
konzultoval s kolegou Zdenkem 
Maršálkem a na různé dílčí úkoly 
jsem oslovil s konkrétními poža-
davky další instituce, jako napří-
klad Památník na Vítkově, Vojen-
ské muzeum, Ústav pro studium 
totalitních režimů, které shodou 
okolností sídlí v Praze 3. Histo-

rických materiálů se nám podaři-
lo shromáždit samozřejmě mno-
hem víc, v zadní místnosti jsou 
umístěny počítačové terminály, 
na kterých je možné vyhledat dal-
ší dokumenty. Například pokud 
se návštěvník bude chtít dozvědět 
více o osobě velitele SNB Černé-
ho, může si zde prohlédnout jeho 
posudky, vysvědčení i fotografie.

Samozřejmě, že se na výsta-
vu nedostalo mnoho fotografií 
a archiválií, záleželo i na grafiko-
vi Petrovi Babákovi, ale snad se 
podařilo umístit ty nejdůležitěj-
ší. Například dokumentární foto-
grafie z pohřbu prezidenta Bene-

še s milicionáři hodně vypovídají 
o atmosféře doby. 

Měl jsem k dispozici i další žiž-
kovské fotografie například obě-
tí Pražského povstání z kostela 
sv. Anny, kde bylo zřízeno ob-
vaziště a uložena těla raněných, 
i fotografie zohavených těl… ale 
byly příliš naturalistické a velmi 
smutné.

Jak jste vybíral osobnosti repre-
zentující jednotlivá historická 
období ?

Požádal jsem odborníky ze 
zmíněných institucí o rešerše, 
například v případě válečných 

veteránů Vojenský historický ar-
chiv a těch vybraných šest na vý-
stavě prezentovaných – to jsou 
všichni, kteří se podíleli na za-
hraničním odboji a zároveň žili 
nebo jsou nějak spojeni s Žiž-
kovem. Můžete si prohlédnout 
i medaile, které nosili. Ty vysta-
vené patří Miroslavu Martišo-
vi, jenž byl pobočníkem generá-
la Heliodora Píky, a jsou jediné, 
které se dochovaly. 

Když jsem hledal muže, kte-
rý sloužil na vojně u PTP (po-
mocných technických praporů), 
upozornil mne kolega Maršálek 
na žižkováka Miloše Lelka, kte-
rý nám poskytl materiály ze své-
ho soukromého archivu. 

Vždycky nás zajímali především 
lidé spjatí s Prahou 3; obyčejný ži-
vot a osudy jednotlivců.

U příležitosti 20. výročí od pádu 
totality v Československu vznik-
lo několik podobných výstav, 
například „Křižovatky české 
a československé státnosti“ v Pa-
mátníku na Vítkově. Čím se vý-
stava na radnici liší?

Naše výstava je komornější, 
koncentrovaná na jednu část Pra-
hy. Naším cílem bylo představit 
šedesátčtyři let Žižkova, sledovat 
obyčejný život místních obyvatel. 
Jsou tu konkrétní lidé jako třeba 
Zdeněk Bauer, který fotografoval 
na barikádách při pražském po-
vstání  a jehož fotografie jsou sou-
částí výstavy. 

Kdo přišel s nápadem použít 
plachtu jako výstavní médium?

Architekt David Kraus. Mně 
osobně občas chybí třetí rozměr, 
měl jsem k dispozici zajímavý ar-
tefakt – uniformu vrchního veli-
tele Lidových milicí patřící prezi-
dentu Gustávu Husákovi. Zcela 
nenošenou. 

Nicméně se zdá, že toto ne zce-
la tradiční pojetí expozice má 
úspěch i u mladých. 

Na výstavě jste neopomenuli ani 
dobové oblečení, proč jste vyne-
chal Tuzex, zdroj všech oděvních 
radostí za socialismu ? 

To je jednoduché, v celé Pra-
ze 3 žádný nebyl. �

-red-

PhDr. Jan Vlk
historik, autor a spoluautor 
několika historických mono-
grafií např. Dějiny Prahy I-II, Mi-
nulost a dějiny v českém a slo-
venském samizdatu 1970–1989, 
Historiografie v Československu 
1985–1989, Maior Gloria – Svatý 
kníže Václav a výstav např. Dě-
jiny 28. pěšího pluku (Muzeum 
hl. města Prahy), stálá expozice 
na téma pražská gotika (Muze-
um hl. města Prahy), Napoleon-
ské války a české země (zámek 
Slavkov u Brna), Třicetiletá vál-
ka (Schwarzenberský palác na 
Hradčanech).

ŽIŽKOV MEETS JAZZ

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál Foto: T. Váchová

Foto: T. Váchová

Simone Reifegerste Projekt v pátek celý festival zahájili.Libor Šmoldas Quartet (L. Šmoldas, kytara; J. Fečo, kontrabas)

Beata Hlavenková Trio si do Paláce Akropolis přizvali amerického saxofonistu Riche Perryho.Joe Kučera doprovodil Simone Reifegerste na dechové nástroje.
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Lukáš Beran a Vladislava Val-
chářová jsou autory nového prů-
vodce po technických stavbách 
a dílech průmyslové architektury 
Prahy 3.

Tato publikace vznikla v rám-
ci 5. bienále Industriální stopy 

a Archifestu 2009. Vydalo ji Vý-
zkumné centrum průmyslového 
dědictví ČVUT v Praze ve spo-
lupráci s občanským sdružením 
Přátelé Prahy 3 o. s. a s finanční 
podporou městské části Praha 3.

Jednotlivé kapitoly se postupně 
věnují formám dělnického bydle-
ní na Žižkově, rozvoji městské 
vybavenosti ve druhé polovině 
19. století, drobným dílnám a pro-
vozům ve dvorcích činžovních do-
mů, a také větším továrnám, jako 
byla Kapslovna na Parukářce či 
Fuchsova továrna u Olšanských 
hřbitovů. Dále se zabývá velkory-
sými komunikačními a dopravní-
mi stavbami předválečného obdo-
bí, jakou je Nákladové nádraží. 

Území třetí městské části má 
za sebou dramatické proměny 
a další je v budoucnu čekají. Prů-
myslové a technické stavby svým 
jedinečným charakterem mohou 
pomoci jeho další vývoj zakotvit 
a nasměrovat.

Knihu s 54 černobílmi foto-
grafiemi, reprodukcemi plánů 
a podrobnou mapou je možné 
zakoupit v knihkupectví Klubu 
Za starou Prahu pod Malostran-
skou mosteckou věží. �

-red-

Industriál Prahy 3
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V životě občas přijdou chvíle, kdy se člověk dostane do situace okamžité 
potřeby větší finanční částky, kterou však nemá. Co má dělat? Kam se má 
obrátit? S Petrem Kantorem, ředitelem pobočky ČSOB v Českých Budějovicích, 
jsme si povídali o možnostech půjček a jejich podmínkách.

Co byste doporučil člověku, který si potřebuje půjčit?
V první řadě by si měl ujasnit, kolik chce půjčit, aby nemusel v průběhu splá-
cení úvěr zvyšovat. Důležité je si také rozmyslet, na co jsou peníze potřeba. 

Podle toho je také možné vybrat, zda zvolit 
účelový nebo neúčelový úvěr. Doporučil 
bych také dát přednost bankovním 
ústavům před soukromými poskytovateli 
půjček, neboť ti mívají klientsky méně 
výhodné podmínky.

Jak snadné je dosáhnout na půjčku?
Získat půjčku v dnešní době už není tak 
dlouhodobý proces, jako tomu bývalo 
kdysi. Pokud není zájemce o půjčku zatížen 

předchozími úvěry, které limitují jeho možnosti měsíčních splátek, dosáhne na 
ni bez větších obtíží.

Co k vyřízení půjčky potřebuje?
Pokud není klientem banky, musí doložit výši příjmů od zaměstnavatele. 
U klientů banky postačí, aby se bankéř podíval na historii konta a bonitu klienta.

ČSOB prý v současné době nabízí mimořádně výhodnou půjčku. Je to 
pravda?
Ano, jde v podstatě o půjčku na otočku. To znamená, že bez zbytečného 
papírování mohou u nás lidé získat půjčku skutečně na počkání, během jediné 
návštěvy pobočky. Pokud chtějí dopředu znát výši půjčky, na kterou mohou 
dosáhnout, stačí jen zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 300 300. 

To zní dobře. Rychlost vyřízení ČSOB Půjčky však prý není její jedinou 
výhodou.
To máte pravdu. Všichni klienti, kteří si o půjčku zažádají do 31. prosince 
letošního roku, získají jako bonus možnost předčasného splacení půjčky zcela 
zdarma.

Máte i další podobně zajímavé půjčky?
ČSOB může nabídnout z celé škály úvěrových produktů, od kreditní karty přes 
kontokorentní úvěr až po spotřebitelské úvěry. Nabídka spotřebitelských úvěrů 
zahrnuje konkrétně ČSOB Půjčku na cokoliv a ČSOB Půjčku na lepší bydlení. 
S oběma úvěry lze získat až 600 000 korun bez ručitele. Tuto výhodu ocení 
každý, kdo někdy sháněl ručitele a ví, jak je to obtížné. Ale jsou tu i další výhody 
– u ČSOB Půjčky na cokoliv si splátky můžete rozložit na 7 let a u ČSOB Půjčky 
na lepší bydlení až na 10 let. Nově také platí, že peníze s ČSOB Půjčkou na lepší 
bydlení získáte ihned po podpisu smlouvy. Můžete tak nejdříve rekonstruovat 
a na doložení účelového využití prostředků máte celého půl roku.

A co když se klient dostane do situace, kdy nebude moci splácet úvěr?
V dnešní době jde o velmi citlivé téma. I pro takovou situaci máme řešení. 
Klienti se mohou na nenadálou situaci připravit prostřednictvím pojištění, které 
ČSOB proti neschopnosti úvěr splácet nabízí. V nabídce nechybí ani možnost 
pojistit se pro případ ztráty zaměstnání. Pojištění lze vyřídit v okamžiku zřizování 
půjčky přímo u nás v pobočce. 

V ČSOB získáte půjčku bez zbytečného papírování doslova na počkání
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Koledy se Sto zvířaty a Mikuláš s Hudbou
Kapela Sto zvířat vydala v březnu nové album „Postelový scény“ a celý rok 
k němu jela turné přerušené jen v létě festivalovou smrští. Ve středu 9. pro-
since vystoupí Zvířata v pražském Paláci Akropolis právě v rámci Postelo-
výho turné. Tento koncert bude navíc opepřen o vokalistky, zahrají několik 
zcela nových písní či netradiční úpravy koled. Zazní tak nejen Ty vole, na 
základní škole, Nikdy nic nebylo a Novgorod, ale i Já bych rád k Betlému, 
Narodil se Kristus Pán nebo Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách. 
Pravidelným návštěvníkům mikulášských koncertů připomínáme, že tra-
diční koncert Hudby Praha se koná v sobotu 5. prosince, a znovuzroze-
ná Jasná páka zahraje o den dřive. �

Respect Plus uvádí: Lo Cor De la Plana
O korsické polyfonii prohlásil britský hudebník John Cale, že kdyby takhle 
uměl zpívat, prodal by svoji duši ďáblu. Marseillská sestava Lo Cor De la 
Plana propojila korsickou polyfonii s provensálskou tradicí a berberský-
mi pokřiky i s rytmy z pohoří Atlas a přijíždí opět roztančit Prahu. Jejich 
vystoupení patřilo k vrcholům předloňského hudebního veletrhu Womex 
v Seville a podle návštěvníků festivalu Respect 2008 i k tomu nejlepšímu, 
co loni na Štvanici zaznělo. Skupina Lo Cor de la Plana z Marseille zpívá 
v jazyce dávných trubadurů – oksitánštině a zpěv doprovází arabskými 
bubínky, tleskáním a dupáním. Polyfonický způsob zpěvu, kdy každý 
z hlasů zpívá vlastní melodii, je dnes spojován předevšínm s Korsikou 
a Sardinií. I když styl jejich působí neméně autenticky, představuje novo-
tvar. Lo Cor de la Plana vystoupí v Paláci Akropolis 8. prosince. �

Exkurze s Helgou
Je název inscenace, kterou při-
pravily Jana Hudečková a Marta 
Trpišovská. „Exkurze s Helgou je 
choreografie, která se kromě dal-
ších témat zabývá i tím, proč se 
necháváme tolik ovlivňovat spole-
čenskými konvencemi určujícími, 
co je právě in a co out,“ vysvětlují 
autorky. Premiéra se uskuteční 
12. prosince v Ponci. �

INZERCE

Nekonvenční žižkovský podzim ve VŠE
Posledním koncertem ke státnímu svátku České republiky se v nej-
větším sále Prahy 3 – Vencovského aule Vysoké školy ekonomické 
19. října rozloučil letošní ročník hudebního festivalu Nekonvenční žiž-
kovský podzim, v jehož rámci se na nejrůznějších místech uskutečnilo 
15 koncertů. 
V úvodu večera pozdravil návštěvníky rektor VŠE Richard Hindls 
a projev ke státnímu svátku přednesla starostka Prahy 3 Milena Ko-
zumplíková. Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína s dirigentem To-
mášem Koutníkem uvedla nejprve státní hymnu, následovaly skladby 
Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha. �

Foto: Š. Látal
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ZŠ nám. 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: 16/320
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 2/23

Od 1. roč. si žáci vybírají mezi Aj a tvořivou dramatikou 
(2 hod./týd.), v jedné 1. třídě výuka Aj alternativním 
způsobem – propojena s dalšími předměty. Od 4. roč. 
rozšířená Aj, od 6. roč. druhý cizí jazyk – Nj, Fj, Rj – 
nebo rozšířená výuka matematiky a informatiky. Od 
6. roč. volitelné předměty. V hodinách Aj možnost be-
sedovat s rodilým mluvčím. Škola organizuje lyžařské, 
plavecké, ozdravné a vzdělávací kurzy. Přijímací řízení 
do 4. a 6. roč. proběhne v květnu 2010.
Vybavení: odborné pracovny chemie, biologie, fyziky, 
matematiky, informatiky, 2x jazyková učebna (1 s interak-
tivní tabulí) a multimediální učebna s interaktivní tabulí. 
Zájmová a mimoškolní činnost: zajišťuje Centrum vzdělá-
vání a volného času Duhové klubíčko.
Školní družina: 6.30–18.00 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2–3 jídel.
Dny otevřených dveří: 8. prosince a 5. ledna.

ZŠ K Lučinám 18 (Ekoškola Chmelnice)

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: 15/315 

Výuka Aj od 1. roč. 2 hod./týd., od 3. roč. 3 hod./týd. 
Od 6. roč. volitelně Nj. Pozornost je věnována výuce 
informatiky, žáci mají možnost navštěvovat počítačový 
klub. Výuka je zpestřena projektovým vyučováním. Žáci 
1. stupně jezdí na školy v přírodě. 
Vybavení: nové multifunkční pracovny, odborné pracov-
ny na výuku jazyků, fyziky, Hv, Vv a technických prací, 
keramická dílna, 2 velké tělocvičny, sportovní atletický 
areál a malá sportoviště s pískovištěm a herními prvky. 
Zájmová a mimoškolní činnost: Václavské posvícení, 
Chmelnická lípa, mikulášská besídka, školní akademie, 
sportovec školy, vodácký kurz či zeměpisná exkurze. 
Kroužky – keramika, florbal, historický a country tanec, 
Hokus pokus, Kutílek, flétnový a kytarový soubor. 
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel, 3x v týdnu salátový bar. 
Den otevřených dveří: 9. prosince v 15, 16 a 17 hod.

ZŠ a MŠ Chelčického 43
ředitel: Jiří Trnka
tel.: 222 592 504, 271 774 432
e-mail: trnka@zschelcickeho.cz
internet: www.zschelcickeho.cz
vzdělávací program: Základní škola, Školní vzdělávací 
program Cesty
kapacita školy: 1 150 žáků
aktuální počet tříd a žáků: 24 /411 
 
Výuka probíhá na dvou pracovištích – Chelčického 43 
a Žerotínova 36 (v budově jsou pouze děti z MŠ a I. stup-
ně ZŠ). Po ukončení 5. roč. přecházejí žáci do budovy 
v Chelčického ulici. Ve specializovaných mikrotřídách je 
brán zvláštní zřetel na žáky s vývojovými poruchami učení 
a následně jsou s s individuálními vzdělávacími plány inte-
grováni do běžných tříd.
Vybavení: počítačové pracovny, odborné pracovny fyzi-
ky, chemie, interaktivní tabule, keramické dílny, cvičná 
kuchyňka a tělocvičny. Na školním dvoře dětské hřiště 
pro MŠ i pro žáky I. stupně.
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky – např. Aj, kera-
mika, hip-hop, florbal, fotbal, počítače, vaření, aerobic, pří-
rodovědný, hudební a zdravotní kroužek, pohybové hry.
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: v obou budovách.

ZŠ V Zahrádkách 48 (Jarov)
ředitel: Paedr. Stanislav Šebl
tel.: 284 860 650
e-mail: zs-jarov@volny.cz
internet: www.zsjarov.cz
vzdělávací program: ŠVP – Jarov Malá škola pro všech-
ny, Obecná škola, třída s poruchami učení a chování
kapacita školy: 320
aktuální počet tříd a žáků: 11/244

ZŠ vzdělává žáky mladšího školního věku (1.–5. roč.). 
Důraz na individuální přístup k dítěti a na vytváření 
osobité rodinné atmosféry. Od 1. roč. program Angličti-
na napříč předměty s rodilým mluvčím (tyto hodiny hra-
dí rodiče žáků).
Vybavení: odborné jazykové a počítačové pracovny, in-
teraktivní tabule, víceúčelové atletické hřiště s umělým 
povrchem, zahrada a dětský koutek.
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky – Aj, Aj na po-
čítači, kluby s rodilým mluvčím (sport a dramatika), ke-
ramika, sportovní hry, počítače, šachy. Aerobik, ateliér, 
disko, florbal, sálová kopaná, flétna, výtvarná a hudební 
výchova (ve spolupráci s DDM Ulita). Výtvarný ateliér, 
skupinová hra na zobcovou flétnu a dramatika (ve spo-
lupráci se ZUŠ). 
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: 1 jídlo.

Vážení čtenáři Radničních novin, 

blíží se konec roku a za dveřmi je opět zápis budoucích 
prvňáků do základních škol. V lednu se jejich rodiče bu-
dou muset rozhodnout, které vzdělávací instituci dají de-
vět let důvěru. Abychom jim v jejich rozhodování pomoh-
li, přinášíme kompletní přehled základních škol v Praze 3. 
Naleznete zde základní informace o dané škole, o jejím 
vzdělávacím programu a o školních i volnočasových akti-
vitách. Myslím, že je z čeho vybírat.

Chtěl bych Vás ujistit, že žižkovská radnice v rám-
ci svých kompetencí dělá pro zvyšování kvality výuky 
i komfort žáků maximum. Za poslední tři roky investova-
la městská část do škol a předškolních zařízení tolik peněz 
jako nikdy v historii. Jen letos investice dosáhly hranice 
100 milionů korun. Například vybavením moderními po-
můckami jako jsou interaktivní tabule převyšují naše zá-
kladky trojnásobně celostátní průměr. Vedle toho motivuje 
městská část i naše pedagogy ke zvyšování standardů vý-
uky, například soutěží Domino profesora Josefa Michla 
o nejlepší počítačové výukové programy nebo akcí Diplo-
ma Commenianum, při které jsou každoročně vyhlašováni 
nejlepší pedagogové základních a mateřských škol. 

 Pro rodiče, kteří mají na volbu základní školy ještě čas, 
vyjde  v únoru příloha Radničních novin o mateřských 
školách. Městská část totiž zareagovala na zvýšenou po-
rodnost a v příštím školním roce bude otevřena nová ma-
teřská škola v Žerotínově ulici. Celkem tak zvýšíme kapaci-
tu předškolních zařízení o více než sto míst.

Závěrem mi, vážení čtenáři, dovolte popřát vám klidné 
prožití svátků vánočních v kruhu vašich blízkých a v no-
vém roce pevné zdraví a spokojenost. �

JIŘÍ MATUŠEK,
zástupce starosty

Zápis do základních 
škol v Praze 3 

Zápis do 1. ročníků všech základních škol Pra-
hy 3 proběhne v souladu se školským zákonem 
20. a 21. ledna 2010 od 14 do 18 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný 
zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit. U zápi-
su je povinen předložit svůj občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. Bližší informace můžete získat na odbo-
ru školství na tel. 222 116 209 nebo na e-mailové adrese 
marcelap@praha3.cz.

Marcela Poláková, odbor školství
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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: 13/164

Přípravný ročník pro předškolní děti, jehož cílem je 
jejich úspěšné začlenění do vzdělávacího procesu. 
Vzdělávání v multikulturním prostředí při důsledném 
uplatňování diferencovaného přístupu ke vzdělávacím 
potřebám žáků. Děti se specifickými výukovými potřeba-
mi jsou v péči speciálních pedagogů školy, výuka probí-
há v malých třídních kolektivech, přímo do výuky je za-
řazena práce s počítačovými programy. Již pátým rokem 
je otevřen kurz na doplnění základního vzdělání. Speci-
ální pedagogové, psycholog, profesní poradce, protidro-
gový koordinátor. 
Vybavení: internetová učebna, multimediální učebna, 
interaktivní tabule, výtvarná a hudební pracovna, kera-
mická dílna a cvičná kuchyň.
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky zdarma v rám-
ci projektů.
Školní družina: 6.30–17.00 hod. 

ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25
ředitel: Mgr. Bohumil Samek
tel.: 222 587 690
e-mail: info@zsprazacka.cz
internet: www.zsprazacka.cz
vzdělávací program:  ŠVP ZŠ Pražačka, 

Základní škola (dobíhající)
kapacita školy: 335
aktuální počet tříd a žáků: 12/200

Aj od 1. roč. zájmově, od 3. roč. povinně, od 7. roč. Nj 
a informatika. Na II. stupni jsou otevírány i specializo-
vané třídy pro žáky s poruchami učení. ZŠ spolupracuje 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 3.
Vybavení: počítačové pracovny, interaktivní tabule, no-
vá školní jídelna a kuchyně. V těsné blízkosti ZŠ je Spor-
tovní a rekreační areál Pražačka s bazénem, který je vyu-
žíván v hodinách tělesné výchovy. 
Zájmová a mimoškolní činnost: celoškolní akce jako 
Adventní jarmark nebo Masopustní průvod. Kroužky 
– sportovní, počítačový, vlastivědný, taneční, florbal, 
aerobik, mix dance, badminton, sborový zpěv atd. Ne-
daleký DDM Ulita má bohatou nabídku mimoškolních 
činností. 
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

ZŠ Jeseniova 96
ředitel: Mgr. Jiří Lébr
tel.: 222 722 190
e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
internet: www.zsjeseniova.cz
vzdělávací program: Základní škola, ŠVP ZŠ Jeseniova
kapacita školy: 652
aktuální počet tříd a žáků: 23/477

Výuka cizích jazyků od 3. roč. (zájmově od 1. roč.), infor-
matika od 5. roč. Od 7. roč. volitelné předměty např. zákla-
dy administrativy, programování, Nj. Důraz je kladen na 
práci s informacemi a na jejich zpracování. Celoroční pro-
jekt Nové cesty Dráčka Recykláčka, Vítání jara, ročníkové 
práce. Žáci s poruchami učení jsou s individuálními vzdě-
lávacími plány integrováni do běžných tříd. Na II. stupni 
vždy jedna třída v ročníku se zaměřením na atletiku. 
Vybavení: 2 počítačové učebny, interaktivní tabule, atle-
tický ovál, sektory pro dálku a výšku, hřiště na volejbal, 
beach-volejbal, tenis, 2 tělocvičny, posilovna atd. 
Zájmová a mimoškolní činnost: Vánoční jarmark, Škol-
ní pouť, Sportovec roku, školní časopis. Kroužky – např. 
atletika, aerobic, sportovní gymnastika, Aj, počítače, pě-
vecký sbor, flétna, výtvarný, keramický. Při škole pracu-
je sportovní klub. 
Školní družina: 6.30–17.30 hod. 
Školní jídelna: výběr ze 2–4 jídel.

ZŠ 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: 23/590
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 3/25

Škola zaměřená na jazyky (volitelně od 1. roč., od 3. roč. 
povinně, od 5. roč. druhý jazyk – Aj, Nj, Fj, Šj) a infor-
mační technologie. Rodilí mluvčí se podílejí na výuce i na 
projektech pro nadané žáky (Bystrouška, SmartPet). Vý-
měnné a poznávací zájezdy do evropských zemí, cyklistic-
ký kurz, lyžařský výcvik. Opakovaně získán Pohár staros-
ty Hartiga pro nejvšestrannější školu Prahy 3. Škola je za 
ČR garantem využívání výukových objektů.
Vybavení: rekonstruované tělocvičny, laboratoře, inter-
aktivní tabule, e-learningový portál pro domácí přípra-
vu, všechny třídy jsou připojeny k internetu. 
Zájmová a mimoškolní činnost: kroužky jazyků a infor-
mační gramotnosti (včetně psaní všemi 10 na klávesnici), 
více než 90 hodin různorodé zájmové činnosti (divadlo, 
flétna, výtvarné kroužky, sporty).
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 31
ředitelka: PaedDr. Břetislava Mardešičová
tel.: 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: 14/228
počet letošních prvních tříd a žáků ve třídě: 1/23

Škola rodinného typu, menší počet žáků ve třídě umož-
ňuje rozvíjet osobnost každého dítěte a používat moderní 
metody aktivního učení. Od 1. roč. povinná Aj – prolíná 
všemi předměty. Od 4. roč. Aj 4 hod./týd. Specializova-
né třídy pro děti s poruchami učení. Výuka plavání, školy 
v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, ozdravné pobyty. Pe-
dagogicko-psychologické poradenské pracoviště.
Vybavení: počítačová pracovna, interaktivní tabule, 2 tě-
locvičny, chemicko-fyzikální pracovna, jazykové pracov-
ny, keramická dílna.
Zájmová a mimoškolní činnost: sportovní soutěže Rake-
ta Vlkovky, soutěže Ďáblovy schody a Šejba šejba lusk, 
školní časopis. Kroužky – výtvarný, čeština pro cizince, 
internet, keramika, příprava na přijímací zkoušky atd.
Školní družina: 6.30–17.30 hod.
Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.

ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22
ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková
tel.: 267 310 706 
e-mail: skola@lobkovicovo.cz, skola@perunka.cz
internet: www.lobkovicovo.cz, www.perunka.cz
vzdělávací program:  Základní škola, 

ŠVP pro základní vzdělávání
kapacita školy: 1100
aktuální počet tříd a žáků: 19/405

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

www.prahawww.praha�.cz
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� Dvě rodiny v Praze � a Praze-
-východ hledají paní na úklid bytu 
a rodinného domu. Hledáme aktiv-
ní, pracovitou a slušnou paní s vel-
kým smyslem pro pořádek, nejlépe 
s řidičským průkazem a vl. vozem. 
Prac. doba 
–��.��, stabilní pod-
mínky, osobní přístup, solidní fi-
nanční podmínky. Tel. ��� �� ���
� Koupím staré pohlednice: měs-
ta, vesnice, přání, auta, letadla, 
lodě, vojenské i jiné, popsané 
i čisté, též fotografie, akty, vše do 
r. ���. Vše velmi dobře ocením. 
Tel. ��� 

� ��


� Koupím starý vyšívaný kroj 
nebo jeho součásti a etamínový 
vyšívaný přehoz nebo záclony. Tel. 
��� ��� ��	, �
� 
�� ���
� Hl. spolehlivé lidi na sep. smluv. 
Volná prac. doba. Tel. ��� ��� ���
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� ��� 
��
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �	� ���, 
��� ��
 ���
� Sebeobrana. Přijď, i zítra může 
být pozdě! Info na tel. ��
 ��	 �	�
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského ��, po ��–�
; út, st, čt 
–��;
pá 
–��. Tel. �� 
�� ���
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� �� ���

� Kadeřnictví, pedikúra, manikú-
ra. Nově otevřeno. Husitská ��, 
zast. bus ��� a �� „U Památní-
ku“. Tel. ��� �� ���
� Relax club nabízí kadeřnictví, 
masáže, pedikúru a novinku v kos-
metice – hloubkové čištění pleti ul-
trazvukem. V příjemném prostředí, 
za rozumné ceny. Praha � pod ZŠ 
Jarov. Tel. ��
 ��� �
�
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. �
� 
�� 	��
� Judo děti od 	 let. Tel. ��
 ��	 �	�
� Hájek – zedník, provádím veše-
kré zednické, obkladačské, boura-
cí a malířské práce. Rekonstrukce 
bytů a domků. Omítky rodinných 
domků. Tel. ��� ��� ���
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. ��� ��� ���, ��� ��� �
�

� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� ��� 	�

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. ��� ��� ���, ��� � ��
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� � ���
� Ráda vyžehlím vaše prádlo. odve-
zu a přivezu do �� hod., spolehlivost 
samozřejmostí. Tel. ��
 �� ���
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
�x za  měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� ��� ���, mobil: ��� 
�� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Vyměním hezký zrekonstruova-
ný obecní byt �+kk, Žižkov (nejde 
do privatizace), za byt před priva-
tizací. Tel. ��� �
� �
�

� Vym. ob. �+�/L, komora, �	 m�, 
za menší, ob., P�. Tel. ��	 ��� ���
� Vyměním obecní �+�/L, �
 m�, 
panel, P�, za �+� až �+� v okolí 
Ohrady. Tel. ��� � 
�
� Byt před privatizací. Vyměním 
pěkný slunný �+kk (�� m�), cihla, 
�. p., Přemyslovská ul., dům i byt 
po kompl. rekonstrukci za menší 
(
�–	� m�), též před privatizací a do-
platek. Vhodné pro rodinu s dětmi 
nebo jako investice. Tel. ��� ��	 		

� Hledáme menší byt k pronájmu 
v Praze � i jinde, gars. – �+kk do 
��.��� Kč včetně poplatků pro 
� osoby, nekuřáci bez zvířat. Zaří-
zení na dohodě. Děkuji za nabídky. 
Tel. ��� ��� �
	, ��	 �
	 ���
� Vyměním obecní �+�/L, �� m� za 
obecní �+�, Žižkov za Žižkov. 
Tel. ��� ��� ��

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

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

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. út 18.00 Na sever
 20.30 Antikrist

ESKAPÁDY – přehlídka 
pro osvěžení paměti
  2. st 18.00 Bloudění (ČR, 1965)   
 20.30 ABBA ve filmu 

(Austrálie/Švédsko, 1977)

  3. čt 18.00 Prorok
20.30 Panika v městečku 
– premiéra

  4. pá 18.00 Zoufalci
 20.30 Panika v městečku 

(FK)
 22.30 Auto*Mat

FILMASIA – přehlídka asijské 
kinematografie (focus 
Japonsko) www.filmasia.cz
  5. so 18.00 Dovolená 
 20.30 Fish story
 22.30 Upírská noc: 

Žízeň + Upírka vs. 
Frankensteinovka 

  6. ne 18.00 Paranormal Activity
 20.30  Prorok 
  7. po 18.00 Restaurované filmy 

Jana Špáty
 20.30 Protektor
  8. út 18.00 Ať vejde ten pravý
 20.30 Saló aneb 120 dní 

sodomy
  9. st 18.00 Jan Klusák – 

Axis Temporum
 20.30 Zoufalci 
10. čt  18.00  Jan Hus – mše za tři 

mrtvé muže
 20.30 Antikrist
11. pá 18.00  Panika v městečku 

(FK)
 20.30 Prorok
12. so 18.00  Zoufalci 
 20.30 Hanebný pancharti
13. ne 18.00 Na sever
 20.30 3 sezóny v pekle
14. po 18.00 Ať vejde ten pravý
 20.30 3 sezóny v pekle
15. út 18.00  Paranormal Activity
 20.30  Zoufalci

16. st 18.00 Zoufalci
 20.30 Aero naslepo
17. čt 18.00 Panika v městečku
 20.30 Prorok
18. pá 18.00 Protektor
 20.30 Panika v městečku
 22.30 One love
19. so 18.45  MET: LIVE IN HD 

– Hoffmannovy povídky | 
Jacques Offenbach

20. ne 18.00 Rozervaná objetí
 20.30 Moderní doba (FK) 
21. po 18.00 Na sever

20.30  Galimatyáš
22. út 18.00 Útěk do divočiny
 20.45  Prorok
23. st 18.00  Bronson
 20.30  Zoufalci
24. čt 21.00 Život Briana 
25. pá 18.00 Antikrist
 20.30 Plechový bubínek 

(FK)
26. so 18.00 Prorok
 20.45 Sladký život (FK)
27. ne 18.00 Taking Off
 20.30 Antikrist 
28. po 17.45 Markéta Lazarová
 20.45 Půlnoční kovboj 

(FK)
29. út 18.00 Protektor
 20.30 Zoufalci
30. st 18.00 Na sever
 20.30 Prorok
31. čt 19.00 Silvestr v Aeru
 
FILMY PRO SENIORY
  1. út 10.00 Auto*Mat
  8. út 10.00 Restaurované filmy 

Jana Špáty
15. út 10.00 Ulovit miliardáře
22. út 10.00 Pamětnice
29. út 10.00 Julie a Julia

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  6. ne 14.00 Čertovská neděle
13. ne 14.00 Pokladnička 

na něco či pro někoho
20. ne 14.00 Popelčino světýlko

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer
30. 11. – 3. 1. 2010 Ilustrace – 

Michael, soukromá střední 
škola reklamní tvorby

  1. út 19.30 FutureLine: 
Broumband *

  2. st 19.30 Xindl X, 
host: Jananas

  3. čt 19.30 Moriarty
  4. pá 19.30 Jasná páka *
  5. so 19.30 Hudba Praha *
  6. ne 19.30 FutureLine: 

Lammoth + Mindwork *
  7. po 20.00 dVA: P. Liška, 

J. Polášek, M. Zbrožek 
– Milostný trojúhelník 
(čtyřúhelník?)

  8. út 19.30 Respect plus: 
Lo Cor de La Plana, 
support SU /Martin 
Alacam a Seyran Tanritanir

  9. st 19.30 Sto zvířat *
10. čt 19.30 Toxique
11. pá 19.30 Cocotte minute, 

host: Elektrïck Mann
12.so 19.30 FutureLine: Broken 

brain + Devět životů *
13. ne 20.00 dVA: Divadlo Cože? 

– Posnídám později
14. po  20.00 dVA: Teatr Novogo 

Fronta – Dias De Las 
Noches 

15. út 19.30 Divokej Bill *
16. st 19.30 Divokej Bill *
17. čt 19.30 EuroConnections: 

Little dragon feat. Yukimi 
Nagano + Dan Bárta

18. pá 19.00 Večer tříkrálový: 
The.Switch, Rattle Bucket, 
X-Left to Die

19.so 19.30 FutureLine: 
Undergaters *

20. ne 20.00 dVA: Chaplinův 
proces 

21. po 20.00 dVA: Tros sketos
22. út 19.30 Vánoční překvapení
25. pá 19.30 Devils Autumn
26. so 11.00 Kicking me softly 

vol. 5: Hudební turnaj 
ve fotbale
19.30 Atari Terror 
+ Bundy Tad

27. ne 11.30 Kicking me softly 
vol. 5: Hudební turnaj 
ve florbalu
19.30 Gang Ala Basta 
– křest alba

29. út 19.30 Velvet underground 
revival

31. čt 19.30 – New Year 
Akropolis Circus
Hamid Mantu (Transglobal 
Underground), New 
Chanting Generation, 
Kaliyuga soundsystem 
DJs feat. live percussion

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

Výstavní síň
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
do 22. 12. Výstava domácích 

betlémů

  2. st 19.30 Saxofonové 
kvarteto Bohemia – Pocta 
J. S. Bachovi

  3. čt 19.30 Pražské kytarové 
kvarteto – vánoční koncert 
(V. V. Mašek, J. M. Leclair, 
J. V. Stamic aj.)

  6. ne 16.00 a 19.30 Musica 
Bohemica 

  7. po 19.30 I. a V. Havlovi, 
S. Janota (skladby 
I. a V. Havlových, vánoční 
písně a koledy)

  9. st 19.30 Kinsky trio Prague
(L. Mozart, W. A. Mozart, 
F. X. W. Mozart)

10. čt 19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci 
(J. Ludwig Bach, 
N. Gorecki aj.)

12. so 15.00 Š. Heřmánková 
– soprán, S. Čmugrová 
– mezzosoprán, M. Laš-
tovka – trubka, J. Pokorná 
– varhany (G. F. Händel, 
A. Vivaldi, J. S. Bach aj.)

13. ne 19.30 Vánoční Jablkoň
14. po 19.30 Pěvecký recitál 

Feng-yűn Song – premiéra 
v Praze! (písně B. Martinů, 
L. Janáčka a lidové písně 
z Číny)

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

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

18. pá 17.00 a 19.30 Štědrej 
večer nastal. České 
vánoce s Malou českou 
muzikou J. Pospíšila.

19. so 17.00 a 19.30 Štědrej 
večer nastal. České 
vánoce s Malou českou 
muzikou J. Pospíšila.

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

21. po 19.30 Jezulátku zpívejme 
–  Musica ad Tabulam 
(Vánoční koledy z českých 
kancionálů)

22. út 18.00 Rožmberská kapela 
(Puer natus est – Hudba 
středověkých vánoc)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  3. čt 20.00 Tucet blues
10. čt 20.00 Václav Koubek
12. čt 20.00 Karel Gott Revival
17. čt 20.00 Sketa Fotr

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  6. ne České nebe
  8. út České nebe
  9. st Švestka
13. ne 16.00 České nebe
15. út Afrika
17. čt České nebe
18. pá České nebe 
20. ne České nebe   
22. út Záskok 

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
  7. po H. Fannin, S. Greenhorn, 

A. Morgan, M. Ravenhill: 
Věrně nevěrní - premiéra

14. po H. Fannin, S. Greenhorn, 
A. Morgan, M. Ravenhill: 
Věrně nevěrní

Hosté Žižkovského divadla JC
  4. pá Neil Simon: Drobečky 

z perníku, Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

27. ne Agatha Christie: Korunní 
svědek – pražská 
premiéra, Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

INZERCE
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NEJBLIŽŠÍ PRODEJNY: Praha 3 – Žižkov, Koněvova 73, tel.: 222 581 373 Praha 4 – Nusle – prosinec 2009, 
BC Gemini, Na Pankráci 127, tel.: 323 666 256 Praha 7 – Holešovice, M. Horákové 549/53, tel.: 233 375 585, 
233 377 164 Praha 9 – Vysočany, Galerie Fénix (stanice metra Vysočanská), tel.: 222 733 373 Praha 10 – 
Vršovice – prosinec 2009, OC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: 271 726 677 Praha 10 – Vršovice, Vršovická 48, 
tel.: 271 726 677 Březí u Říčan – podniková prodejna, Březí u Říčan 102, tel.: 323 666 239 Jičín – 
listopad 2009, Retail Park, Jungmannova ul., tel.: 323 666 256 Kladno, O. Peška 343, tel.: 312 245 343 Kolín, 
Kovářská 96, tel.: 321 787 998 Mladá Boleslav, tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: 326 702 235, 326 702 236 

POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ WWW.ORESI.CZ

Grafi cké návrhy a kalkulace ZDARMA, Prodloužená ORESI záruka 7 let
EXKLUZIVNĚ v ORESI 5 LET záruka Whirlpool ZDARMA
Certifi káty kvality, Nízké splátky, nulové navýšení

JEDINEČNÉ SLEVY KUCHYNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBIČŮ

MA 004

JEDINEČNÉÉÉ SLEVY KUCHYNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍA SPOTŘE
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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

Nefunguje elektřina?Nefunguje elektřina?

POMOC 24 poskytuje nonstop 
servis v oborech plynaři, instalatéři, 
topenáři, elektrikáři, zámečníci, 
sklenáři a kanalizace.

Služba je poskytována 
ve spolupráci se společností

AAA – Záchranná technická služba.

G

ARANCE ZÁSAHU DO 3 
HO

D
IN

 840 555 333

         
    zvolte

PraÏskou plynárenskou

            
   a pak její

333
VOLEJTE
VOLEJTE

Více na: www.ppas.cz

bez příplatků za víkendy a svátky

10% sleva na všechny zásahy

možnost platby embosovanou 
platební kartou

pro stálé zákazníky preventivní 
prohlídky objektů zdarma 

prodej a instalace detektoru CO 
za akční cenu 2990 Kč

další výhody

Plyn_133x103_Praha_3.indd 1 27.10.2009 10:08:11

www.stako.cz     stako@stako.cz
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA STAKO:

pomůžeme z Vašeho bytu či domu vytvořit Váš domov...

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

specialisté na výrobu 
a montáže vestavěných 
skříní a nábytku

odborné poradenství, 
návrhy a předběžné 
kalkulace zdarma

individuální přístup 
ke každému zákazníkovi

vlastní výroba, 
krátké dodací lhůty

10 let
na trhu

PRAHA 3 – Žižkov 
Seifertova 14

tel.: 222 712 037

PRAHA 5 – Košíře
Plzeòská 163/255 
tel.: 257 212 414

PRAHA 7 – Holešovice 
Argentinská 6 

tel.: 220 876 807

Novinka na www.stako.cz: 
Dokonalý a přitom zcela jednoduchý 3D návrhář pro on-line návrhy Vašich skříní!

CHCETE UŠETŘIT, A PŘESTO KOUPIT KVALITNÍ ZBOŽÍ?
Nové, nebo zánovní zboží většinou v kompletním 

balení za velmi zajímavé ceny. Přijďte se přesvědčit !
Výkup zboží po celou otevírací dobu.

HOTOVOST, KOMISNÍ PRODEJ, ZÁSTAVY
Po - Pá  9 - 18 hod.

So 12+19.12., Ne 20.12. 10 - 17 hod.

SNÍDANĚ DENNĚ
9.00-10.30

Tel: 731 117 988
Email: servis@uklizenydum.cz

Více na webu: www.uklizenydum.cz

Tel: 731 117 988
Email: servis@uklizenydum.cz

Více na webu: www.uklizenydum.cz
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Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Od 14. prosince je centrum 
zavřené. Přejeme vám krásné 
vánoční svátky a těšíme se na 
vás opět 4. ledna 2010. 

PRO RODIČE S DĚTMI 
• Info – Jolana tel. 603 416 724
(v případě malého počtu zájemců 
program neproběhne)
  1. út 10.00 Vánoční vůně 

aneb relaxujte spolu s dět-
mi při aromaterapii 

  5. so 10.00 a 15.00 Mikuláš 
aneb tajemná předvánoční 
cesta – 100 Kč/rodina, 
podepsaný balíček pro děti 
s sebou, rezervace Mirka 
tel. 774 157 223

  8. út 10.00 Homeopatie II. –
100 Kč/rodina (hlídání 
v ceně)

10. čt 16.00 Vánoční koncert 
a vystoupení kurzů Nové 
Trojky

13. ne 15.00–18.00 Nedělní herna

KLUB DOBROVOLNÍKŮ 
NOVÉ TROJKY 
• Info Míla – tel. 774 644 974
  4. pá 19.30 Vánoční večírek 

dobrovolníků, lektorů 
a přátel Nové Trojky – ka-
várna Modrý Mlýn (park 
Kampa, Malá Strana)

7.–11. 12. po–pá vánoční dílny 
v programech MOC

11. pá 16.00 „Vánoce pro troj-
kové děti“ – oslava pro 
děti dobrovolníků, lektorů 
a zaměstnanců. Adventní 
zpívání se Zuzanou Vl-
činskou, vánoční dílničky, 
hry... Rezervace Mirka tel. 
774 157 223.

15. út 10.00 Drátkování

KURZOVNÍ TIPY 
• Info Jolana – tel. 603 416 724 
st 18.00 Cvičení pro těhotné 
čt 19.30 Cvičení pilates s prvky 

cvičení na balónech

 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  3. čt  10.00–17.00 Mikuláš 
v Ulitce: Setkání před-
školáků a malých dětí se 
spravedlivým Mikulášem, 
Andělem (a v některých 
případech i mírným čer-
tem) v klubu Ulitka. Od 10, 
11, 15 a 16 hod., v ceně 
50 Kč i mikulášský dárek. 
Nutná rezervace a platba 
předem v klubu Ulitka.

  4. pá 16.00–18.30 Mikulášská 
besídka: výrobní dílny, 
soutěže, dárky, čertovské 
divadlo Anput, zábava 
pro malé i velké, kapacita 
je omezena – vstupenky 
v předprodeji na recepci 
DDM Ulita.

ULITKA
Ulitka je místem setkávání a na-
vazování přátelství rodičů dětí od 
narození až do doby docházky do 
školky. S dětmi nechodí jen mat-
ky, ale tátové a aktivní prarodiče. 
V programu Ulitky naleznete cviče-
ní rodičů s dětmi od 6 měsíců, zpí-
vání, výtvarné ateliéry nebo kurzy 
angličtiny.

KLUB BEZTÍŽE
Nudíte se na ulici? Klub Beztíže 
a lidé, co v něm pracují, ti nabízejí, 
co na ulici nenajdeš: fotbálek, inter-
net, muziku, pokec nebo pomoc, 
když máš průšvih nebo trápení.

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

  8. út 8.30–16.00 vánoční pro-
dejní výstava s vystoupe-
ním žáků školy

VÝTVARNÉ DÍLNY
10. čt  16.00 Šijeme vánoční 
dárky (100 Kč)
17. čt 16.00 Gelové svíčky 

(100 Kč)

TURNAJE V HERNĚ 
PRO MLÁDEŽ od 14.30 (15 Kč)
  1. út turnaj ve stolním tenise
  8. út turnaj v šipkách
15. út předvánoční setkání s hud-

bou a stolním fotbálkem 
o putovní pohár

19. so 6.15–19.00 jednodenní 
lyžařský zájezd na hory 
pro děti i dospělé (200 Kč)

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. prosince – 11.00 a 18.00, 
26. prosince – 11.00 a 1. ledna – 11.00, 18.00

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad: 
24. prosince – 8.00, 16.00 a 24. 00, 25., 27. prosince a 1. ledna – 9.00, 
11. 00 a 18.00, 26. prosince 9.00 a 18.00, 31. prosince – 8.00 a 16. 00

kaple sv. Vojtěcha, Na Balkáně: 
24. a 31. prosince – 16.00, 25. a 26. prosince a 1. ledna – 10.45

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

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 – 22.00 půlnoční pobožnost v NO Holešovice, 
25. prosince – 9.00 a 31. prosince – 17.00

Církev bratrská, Koněvova 24: 
25. prosince – 10.00, 31. prosince – 17.00 silvestrovské loučení
a 1. ledna – 10.00 bohoslužba v P1, Soukenická 15

Bratrská jednota baptistů, Vinohradská 68: 
20. prosince – 9.30 bohoslužby s dětskou vánoční slavností, 24. pro-
since – 15.00 štědrovečerní obecenství, 25. prosince – 9.30 Hod 
boží vánoční, 1. ledna – 11.00 novoroční bohoslužby

Benefice pro RC Paleček
V prosinci začíná benefiční projekt 
„Podejte Palečku pomocnou ruku, aneb 
Vánoční stromeček splněných přání“, 
který si klade za cíl podpořit samotnou 
existenci tohoto centra. Od 1. prosince 
bude v RC Paleček ozdoben vánoční 
strom 230 obálkami v hodnotě 100 Kč. 
Cílem je shromáždit finanční prostřed-
ky na úhradu nájmu, který představuje 
částku 23 tisíc korun měsíčně. Více 
o projektu i o dalších programech na-
leznete na www.rcpalecek.cz �

Mikulášské trhy
Tržiště se starými řemesly, medovinou, 
punčem a dalšími dobrotami bude na 
Dopravním hřišti Jilmová, Židovské 
pece v pátek 4. prosince od 12.00 do 
19.00, v sobotu 5. prosince od 11.00 
do 19.00 (v 16.00 Mikuláš) a v neděli 6. 
prosince od 11.00 do 18.00 (v 16.00 
– staročeská hra „Setkání pastýřů 
a králů v Betlémě“). �

Další úspěch žižkovského juda
Poté co se Václav Mornštejn, zkušený trenér judistického oddílu TJ So-
kol Žižkov II, stal v září mistrem ČR v judu v kategorii veteránů, vybojoval 
v listopadu v téže kategorii vynikající druhé místo na Mistrovství Evropy, 
které se konalo v italském Lignanu. Gratulujeme. �

Odběratelé, kteří svůj dluh včas nevyrovnají, se vystavují 
nebezpečí přerušení dodávky zemního plynu.

Zapomněli 
jste uhradit 
zemní plyn?
Dostali jste se 
do fi nanční tísně?
Pomůžeme Vám s řešením.
Až do 31. prosince můžete požádat o výhodný splátkový kalendář.

Kontaktujte oddělení pohledávek
U Plynárny 500, Praha 4
tel.: 267 172 018
e-mail: ivana.frajerova@ppas.cz
spojení: tramvaj č. 11, autobus č. 188
otevírací doba: pondělí až čtvrtek 9.00–18.00 hod.
 pátek 9.00–12.00 hod.
Přesný termín návštěvy si můžete objednat 
prostřednictvím internetových stránek: www.ppas.cz.
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Baletní škola Baletní škola 
BcA. Jána Nemce,BcA. Jána Nemce,

em. sólisty  ND v Prazeem. sólisty  ND v Praze
Koněvova 19, Praha 3

si Vás dovoluje pozvat na školní představení, 
které pořádá za podpory MČ Praha 3

LouskáčekLouskáček
Don Quijote – 1. jednáníDon Quijote – 1. jednání
dne 5. 12. 2009 ve 14.00 hod. dne 5. 12. 2009 ve 14.00 hod. 

v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23

a 12. 12. 2009 ve 14 hod. a 12. 12. 2009 ve 14 hod. 
v Divadle Komedie, Jungmannova 1

Veškeré informace rádi zodpovíme na tel.: 603 326 720 

nebo na e-mailu: SBSNemec@o2active.cz

www.baletniskola.cz www.baletniskola.cz 
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Restaurant Myslivna na rohu Ja-
gellonské a Bořivojovy ulice bý-
val ještě před několika lety takřka 
živoucí legendou, neboť pod-
nik zaměřený na přípravu zvěři-
ny byl podle některých pramenů 
otevřen už v roce 1956. Během ce-
lých více než padesáti let existen-
ce restaurant fungoval někde na 
pomezí střední až vyšší třídy, míst-
ní zvěřinová kuchyně byla mini-
málně po Praze celkem vyhlášená 
a ještě v roce 2008 byl podnik stá-
le uváděn například v gurmánské 
ročence Grand Restaurant. Na-
vzdory této dlouhověkosti i dobré 
pověsti byl restaurant v poslední 
době na nějaký čas uzavřen a zno-
vu otevřen až před několika měsí-
ci. A provedená změna je zcela zá-
sadní a nepřehlédnutelná – vedle 
jména zůstalo původní pouze lo-
go se zeleným parohatým „M“ na 
rohu ulice, čalouněné židle v jed-
né ze dvou vnitřních místnos-

tí a alespoň částečně i myslivecké 
trofeje ve výzdobě interiéru. S vel-
kou pravděpodobností se změ-
nil majitel i provozovatel a navíc 
byl připojen sousední podnik For-
manka. Také už nemusíte pátrat 
po pokrmech ze zvěřiny – v jídel-

ním lístku se jako jediná speciali-
ta krčí kančí steak s brusinkovým 
přelivem, mezi předkrmy zvěřino-
vá paštika a jako hotovka kančí 
kýta se šípkovou omáčkou, což se 
ale pravděpodobně ze dne na den 
mění. Interiér je mírně zrekon-

struovaný, čistý a upravený, ob-
sluha slušná a pozorná. Na čepu 
je Budvar, a to světlý ležák, tmavý 
ležák a „kroužkovaný“ kvasnicový 
ležák, vše za sympatických  28 Kč. 
V sousední Formance se podává 
i moderní budějovický Pardál 10°. 
Ze specializovaného zvěřinové-
ho restaurantu je tedy aktuálně 
klasická žižkovská hospoda s pří-
jemnou obsluhou, útulným inte-
riérem a běžným hospodským re-
pertoárem jídel za lidové ceny. 
Těm se ještě vymyká skoro už ne-
uvěřitelná nabídka hotových jídel 
v sobotu a v neděli za jednotnou 
cenu  49  korun. Někdo může pla-
kat, jiný se radovat, každopádně 
na Žižkově zmizela jedna dražší 
a noblesnější restaurace s určitým 
konkrétním zaměřením a vznik-
la jedna další lidová hospoda ja-
ko vejce vejci podobná desítkám 
a stovkám dalších. �

 -red-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Restaurant Myslivna

Mezi administrátory pražského 
kněžstva tedy zasedli tři umírnění 
univerzitní mistři proti radikálovi 
Janu Želivskému. Ovšem Prokop 
z Plzně a Mistr Příbram tam byli 
spíše do počtu a vše spočívalo na 
Jakoubkovi. A mezi ním a Janem 
se rozhořel tuhý boj. Na život a na 
smrt, jak se nakonec ukázalo. Ti 
dva však nebyli nepřáteli odjak-
živa. Naopak – Jan měl po svém 
příchodu do Prahy v Jakoubkovi 
jediné zastání a dokonce byl pova-
žován i za jeho žáka. Další vývoj 
však znamenal jejich definitivní 
rozchod – Jakoubek byl totiž ne-
smiřitelným odpůrcem angažová-
ní duchovních ve světské politice 
či dokonce ve válce. Vždyť již Jan 
Hus vyzýval kněze, aby nebyli bo-
jovní, nýbrž pokojní. A Jan Želiv-
ský byl v Jakoubkových očích tím 
krvavým knězem…

Ale nyní má Jan v Praze drtivou 
převahu a Jakoubek se musí jen 
bránit. Jako zkušený šachista při-

tom krůček po krůčku vylepšuje 
svoji pozici. U sv. Michala podr-
žel mistra Křišťana, jemuž zfana-
tizovaný dav dokonce vyhrožoval 
utopením. A když Jan Želivský 
dosadil za pražského hejtmana 
Jana Hvězdu z Vícemilic zvaného 
Bzdinka, svolal Jakoubek nespo-
kojené staroměstské sousedy do 
Betlémské kaple a společně po-
žadovali omezení jeho moci praž-
skými konšely. Ale Jan Želivský 
– byť po debaklu u Mostu a jus-
tiční vraždě Jana Sádla z Miličína, 
Kostelce a Svítkova jeho popu-
larita klesala – se nemínil vzdát. 
8. listopadu 1421 zaútočí opět na 
Křišťanovu faru a posílá tam ra-
dikálního kněze Viléma. Jakou-
bek nato 12. 11. svolal synod praž-
ského duchovenstva do Karolina 
a společně s mistrem Petrem Pay-
nem předložili memorandum, 
aby byly zachovány dosavadní 
úmluvy a žádný kněz nebyl bez 
rozhodnutí administrátorů z fa-

ry vyháněn nebo tam dosazován. 
Ovšem Želivského příznivci, kte-
ří stále měli většinu, prohlásili Ja-
na za jediného administrátora 
a jen těžko se zbytku jeho odpůr-
ců (většina totiž byla mimo Pra-
hu na tažení proti Zikmundovi) 
podařilo přidat mu opět tři po-
mocníky. Prokopa z Plzně a Jana 
z Příbramě přitom nahradili po-
někud radikálnější Jan Kardinál 
z Rejnštejna a Petr Payne zvaný 
Engliš. Jakoubek ale zůstal a po-
chopil, že kabinetní diplomacií 
již nic nesvede. Rozhodl se proto 
převzít Janovy metody, shromaž-
ďovat své přívržence a pořádat 
hlučné demonstrace a pochody. 
A karta se začíná obracet – po ví-
tězné bitvě u Německého Bro-
du 6. 1. 1422 se 14. 1. do Prahy 
navracejí konzervativnější měš-
ťané a kališnická šlechta. Je usta-
novena rozhodčí komise, slože-
ná z 9 radikálů, 9 konzervativců 
a Jana Žižky s rozhodujícím hla-

sem, která 5. 2. sesadí purkmistra 
a konšely a vypíše nové volby, při-
čemž členové tří minulých rad již 
nesmějí kandidovat a nová rada 
nesmí být po celý následující rok 
měněna. Duchovenstvo je z poli-
tiky vyloučeno a je mu ponechán 
jen poradní hlas čistě v otázkách 
víry. Moc Jana Želivského je tím 
zlomena a nyní musí přejít do de-
fenzívy. Zbývá mu ale ještě dosti 
síly, aby působil obstrukce a vy-
volával konflikty a různice. 

A Jakoubkovi zakrátko dochá-
zí trpělivost – 7. března podává na 
radnici žalobu. Netuší, že tam se 
to stane vítanou záminkou – ná-
sledující den je na Jana Želivského 
vydán zatykač, a když ho obsílka 
nezastihne doma, je 9. 3. vylákán 
na radnici a bez soudu ihned po-
praven. Jakoubek je zdrcen, tohle 
přece vůbec nechtěl… �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jakoubkova (dnes Sabinova – pokračování)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz
15. út 14.00 vánoční besídka se-

niorů – jako vstupné může-
te přinést trochu pečiva či 
ovoce

Od 12. 12. do 3. 1. je Klub Reme-
dium s výjimkou ohlášených akcí 
uzavřen. Zápis do jarních progra-
mů začíná v pondělí 4. 1. 2010 od 
9.00 v Klubu, potrvá až do naplně-
ní kapacity kurzů. 

ŽIVÁ PAMĚŤ 
Kontaktní centrum pro oběti 
nacismu a mezigenerační dialog
Na Poříčí 12, Praha 1
tel.: 224 872 750, 224 872 100 
www.zivapamet.cz
  2. st 14.00 internetový klub – zří-

zení e-mailové schránky 
a vyhledávání informací na 
internetu. Akce bude probí-
hat v angličtině a němčině.

  8. út 14.00 německá konverza-
ce – odpoledne s rodilými 
mluvčími

11. st 14.00 Kroužek vzpomínání 
– setkání obětí nacismu pro-
vázené V. Roubalovou

15. út 14.00 „Jeden z nás vyprá-
ví...“ Střípky ze zrcadla ča-
su probírá a vypráví O. Ro-
bek.

18. pá 14.30 Severní Indie – ces-
topisná přednáška: 
M. Janoušková a L. Zdi-
chová

KLUB DŮCHODCŮ
Hořanská 2
16.–26. 12. Bzenecko – horská 

chata Alfonska: Vánoční 
pobyt na horách (cena 
430 Kč/den). Přihlášky 
a informace každé pondělí 
14–16 hodin v Klubu.

ŽIŽKŮV SBOR CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 
náměstí Barikád 1
ne 13. 18.00 Česká mše vánoční 

J. J. Ryby

VOŠUP A SUPŠ 
Žižkovo náměstí 1 
po 21. a út 22. 9.00–18.00 

tradiční vánoční výstava 
klauzurních prací a výrobků 
studentů.
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Grafické kurzy pro dospělé
Ateliér ALF – bezbariérová škola pro dospělé pořádá kurzy z oblasti gra-
fického designu a vizuální komunikace, naučí zájemce pracovat s pro-
gramy Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, základy 
HTML a CSS, Flash aj. Nabízí i půlroční intenzivní kurz Počítačový grafik. 
Více na www.atelieralf.eu. �

Fotografická soutěž
„Praha objektivem muzikantů“ je název fotografické soutěže, kterou 9. listo-
padu vyhlásila Studentská rada Gymnázia Jana Nerudy. Fotografie, jejichž 
autory musí být studenti hudebních tříd GJN nebo Hudební školy hl. m. 
Prahy, mohou být do 22. ledna 2010 odevzdávány na sekretariát Hudební 
školy, Komenského nám. 9, Praha 3. Další informace o podmínkách soutě-
že: Matěj Žák, e-mail: matej.zak@email.cz, tel.: 724 142 041. �

Nezapomínáme, my víme!
Řev Bořivojky zve ve čtvrtek 10. prosince na Škroupovo náměstí, kde 
se uskuteční vzpomínkové setkání u příležitosti 21. výročí prvního povo-
leného shromáždění občanských iniciativ v roce 1988. Doprovodný kul-
turní program proběhne v Restauraci U sadu, Hospůdce nad Viktorkou 
a Pivogalerii v Jagellonské. �

Společnost DUHA otevírá dveře
Program Podporované zaměstnávání o. s. Společnosti DUHA pořádá ve 
středu 9. prosince od 14.00 do 18.00 ve Zborovské 38 v Praze 5 Den 
otevřených dveří pro všechny, kteří vzhledem ke svému znevýhodnění 
– nedostatečným sociálním dovednostem, nízké kvalifikaci nebo zdra-
votnímu postižení potřebují individuální podporu při hledání a udržení 
zaměstnání. Více na http://pz.spolecnostduha.cz �

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v prosinci kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Karlu Kocourkovi, Marii Hájko-
vé, Drahomíře Janáčové a Janě 
Šmejsové. � 

Svaz důchodců Praha 3 
Správné znění tajenky z Radničních novin č. 11: Nejtěžší řetěz, ke kterému kdy byl člověk přikován, je řetízek k hodinkám. Ze 42 správných 
odpovědí byli vylosováni: M. Brejchová, E. Urbanová a K. Zelinková. Gratulujeme.
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Výřečného zloděje zadrželi strážníci 12. října v půl třetí ráno v Domaž-
lické ulici. Před jedním z domů si všimli zaparkovaného automobilu 
s rozbitým trojúhelníkovým okénkem, uvnitř pak objevili muže, kte-
rý na jejich dotaz, co ve vozidle dělá, odvětil, že ho tam poslal kama-
rád. „Ve stejnou chvíli si strážníci všimli i poškozeného zámku u předních 
dveří. Muž navíc odmítl předložit doklady a sdělit, jak se jmenuje,“ doplnil 
obvodní ředitel Městské policie v Praze 3 Dušan Machoň. Hlídka 
u muže našla autorádio, dva panely z autorádií, injekční stříkačku 
a šroubovák. Muž strážníkům také sdělil, že je narkoman, má všech-
ny typy hepatitidy a zanedlouho má nastoupit na odvykací léčbu. 
Zloděje si poté převzali k dalšímu vyšetřování policisté. �

-teg-

KDO MĚ CHCE

1) 02359/09 desetiměsíční pes, rotvajler standardní velikosti, černý s pá-
lením. Je velmi nedůvěřivý, proto je vhodný jen pro zkušeného chova-
tele. K dětem nevhodný. Může být v bytě i na zahradě. Nalezen 28. říj-
na na Žižkově.

2) 02369/09 pětiměsíční černý pejsek, menší kříženec. Má velmi přá-
telskou povahu, je milý, vhodný do bytu. Nalezen 10. listopadu na 
Žižkově.

3) 02084/09 šestiletý pes, žíhaný stafordšírský bullteriér s bílou náprsen-
kou. Je vhodný do bytu, vyžaduje však opravdu zkušeného chova-
tele. Není vhodný k dalším zvířatům nebo dětem. Nalezen 5. října na 
Žižkově.

3) 00827/09 šestiletá  hnědá fenka střední velikosti, kříženec perro de 
presa malorguin. Je milá, přátelská, má ráda lidi. Vhodná do bytu 
a pro toho, kdo má rád delší procházky. Nalezena 21. dubna na roz-
hraní Prahy 2 a 3.

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

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Muzejní den na ZŠ a MŠ Chelčického
V listopadu žáci ZŠ a MŠ Chelčického již tradičně navštěvují významné 
kulturní instituce Prahy. Děje se tak v rámci tzv. „Muzejního dne“. Žáci si 
sami podle svých zájmů a zálib vybírají, které muzeum či galerii v doprovo-
du učitelů navštíví. Druhý den pak společně zpracovávají projekty na té-
mata, o kterých expozice pojednávaly. V letošním roce žáci navštívili napří-
klad nově otevřený Národní památník na Vítkově, Muzeum Karlova mostu, 
kostel a kryptu Cyrila a Metoděje. Více na www.zschelcickeho.cz. �

��

Výřečnému zloději 
došly argumenty

2 4
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Žižkovský 
mikulášský dortík
Přijďte v pátek 4. prosince od 
15.00 do Café Chef (Ondříčko-
va 20) ozdobit mikulášské dorty pro 
děti z Dětského domova v Dolních 
Počerních. Fotografie nejzdařilej-
ších dortů i jejich tvůrců budou uve-
řejněny v připravovaném kalendáři 
pořádajícího Řevu Bořivojky. Výtě-
žek z prodeje kalendáře bude také 
poukázán dětem do Počernic. �

Železný senior 
Premiérový ročník soutěže pro 
muže nad 70 let, kteří stále aktivně 
sportují, se konal v sobotu 24. říj-
na v Sokole Královské Vinohrady.  
Jedenáct účastníků změřilo své sí-
ly v pěti disciplínách: skok z mís-
ta do dálky, skákání přes švihadlo, 
kliky, shyby a výmyky na hrazdě. 
Titul Železného seniora vybojoval 
sedmdesátník Miroslav Cibula, nej-
staršímu účastníkovi Miroslavu Ze-
linkovi bylo 85 let. Druhou příčku 
obsadil fotograf a aktivní sporto-
vec Jan Saudek, který vítězi věno-
val svůj obraz. Na snímku bronzo-
vý Luboš Kopecký. �

Mikuláš v Nové Trojce
Na tajemnou předvánoční cestu se zájemci mohou vydat společně s Mi-
kulášem, který přijde se svou družinou v sobotu 5. prosince v 10.00 
a v 15.00 do Nové Trojky. Cena za rodinu je 100 Kč, účastníci si pro své 
děti přinesou připravený balíček s dárky. Rezervace na tel. 774 157 223. �

V listopadu se na žižkovské rad-
nici konaly oslavy jubilejních 
svateb hned dvakrát. V úte-
rý 10. listopadu oslavili dia-
mantovou svatbu – tedy 60 let 
společného života – Oldřich 
a Zdeňka Grossmannovi,  sma-
ragdovou svatbu (55 let trvání 
manželství) si připomenuli Ji-
ří a Jana Blechovi a zlatou svat-
bu (50. výročí svatby) oslavi-
li Zdeněk a Ludmila Hruškovi, 
Ludvík a Marie Benešovi, Sla-
vomil a Věra Hau�ovi, Jaroslav 
a Květa Soukupovi, Ing. Vladi-
slav a Daniela Šachovi a Ladi-
slav a Marie Šámalovi.  

Neuvěřitelných 65 let spo-
lečného života oslavili 24. lis-
topadu František a Vlasta Wi-
enerovi, 60. výročí svatby si 
připomenuli manželé Lubo-
mír a Marie Machovi a Ji-
ří a Blažena Šálkovi. Padesát 

pět let uplynulo od svatby An-
tonína a Lidie Bojanovských, 
Ing. Karla a MUDr. Jaroslavy 
Zouharové. 

Zlatou svatbu oslavily v ob-
řadní síni žižkovské radnice na-
jednou čtyři manželské páry – 
Miroslav a Eliška Čermákovi, 

Ing Zdeněk a Růžena Mužíko-
vi, Ing. arch. Josef a Phdr. He-
lena  Pecharovi a Karel a Alena 
Smutní.

Všem párům popřála mnoho 
zdraví, lásky a porozumění sta-
rostka Milena Kozumplíková.�

-red-

V Obřadní síni žižkovské radnice se slavily jubilejní svatby

Zleva Oldřich a Zdeňka Grossmannovi a Jiří a Jana Blechovi. Zleva Lubomír a Marie Machovi, František a Vlasta Wienerovi, Jiří a Blažena Šálkovi.

Foto: J. Dostál
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