
Třináctý ročník 
Vinohradského 
vinobraní provázelo 
krásné počasí 
a plné náměstí. Dva 
dny zábavy pro děti 
i dospělé, a to nejen 
z Královských 
Vinohrad, ale i ple-
bejského Žižkova.

Starostové pražského i Morav-
ského Žižkova Milena Kozumplí-
ková a Josef Buzrla společně za-
hájili vinobraní na náměstí Jiřího 
z Poděbrad – letos bylo ve zname-
ní Svatoprokopského posvícení. 
Kromě oblíbeného burčáku a vín 
z moravských i českých sklepů 
nechyběly v nabídce ani tradiční 
posvícenské dobroty jako pečená 
kachna s knedlíkem, staročeské 
placky s klobásou, ořechové las-
kominy, novočeské cukrové vaty, 
perníky a další sladkosti. 

Hlavní roli ale hrálo víno. A to 
i v podání Divadla v pytli, které 
provedlo malé i velké historií pěs-
tování vína v českých a morav-
ských zemích. Poučilo i o tajem-
ství přeměny hroznů v lahodný 
mok. Další pomůcky si návštěv-
níci mohli prohlédnout v muzeu 
vína; lis, kádě a sudy, ve kterých 
zraje barrique víno. Ke slunečné-
mu zářijovému odpoledni vyhrá-
valy na podiu cimbálovky a za 
kostelem jarmareční kapela. Děti 
si mohly vyzkoušet, jak se cítí gla-
diátoři v aréně, jak se šlape víno 
v kyblíku i v kádi, dospělí poslou-
chali, koštovali a posedávali i po-
lehávali na lavicích. Náměstí se 
změnilo v obrovský piknik s hu-
debním doprovodem. 

Se západem slunce „Jiřák“ ne-
osiřel, ba naopak. Večerní hvězda, 
Vladimír Mišík, přilákala početné 
davy. Při svém jedenapůlhodino-
vém vystoupení nezapomněl na 
své největší hity, které dojaly ma-
minky, tatínky, dědečky i vnuky.

I v sobotu počasí vinobraní 
přálo, slunce stále hřálo a burčá-
ku nebylo málo. Za oba dny se jej 
vypilo pět a půl tisíce litrů.

Odpolední program nabídl di-
vadelní představení žižkovské pro-
venience – vystoupil seniorský di-
vadelní spolek Proměna a soubor 
Ježek a čížek. Děti potěšil žong-
lér a dospělé nevyčerpatelné záso-
by červeného i bílého. Odpoled-
ne vinobraní oficiálně zakončila 
zdravicí starostka Milena Kozum-
plíková v doprovodu boha vína 
a nespoutané zábavy Bakcha, zá-
bava ale ještě pokračovala – Bura-
na orchestr roztančil večerní davy. 
Tečku za 13. vinobraním zabub-
noval Tam Tam Orchestra. �

-red-

Více fotografií z letošního vinobraní  
naleznete na straně 5

Vážení čtenáři,

žižkovská radnice si velmi dobře 
uvědomuje, že v naší městské čás-
ti bydlí řada sociálně slabých ob-
čanů, především seniorů. Jedná 
se o skupinu lidí, na které citel-
ně dopadá probíhající deregulace 
nájemného. Také proto jsem rád, 
že zastupitelstvo naší městské čás-
ti schválilo v září nový sociální 
program, který by měl nabízet ře-
šení pro sociálně slabé občany. 
Je postaven na třech pilířích. 
Vedle již fungujícícho ústupové-
ho bydlení zavádí také možnost 
slevy na nájemném a přímou fi-
nanční pomoc. Právě tento tře-
tí pilíř je průlomovým bodem. 
Zatímco doposud radnice řešila 
pouze situaci v obecních bytech, 
nyní přichází s pomocí, na kte-
rou dosáhnou potřební nájemci 
také v soukromých domech. Pro 
finanční pomoc ohroženým ná-
jemcům bude zřízen zvláštní fond 
z výtěžku deregulace. Radni-
ce tím jasně deklaruje, že zastu-
puje zájmy všech občanů měst-
ské části.

Žadatel musí doložit, že vy-
čerpal všechny dostupné možnos-
ti státní sociální politiky. Jde te-
dy o poslední záchranný kruh, 
ruku, kterou podáváme těm, kte-
ří již nemají žádnou jinou mož-
nost řešení. 

Nový sociální
program 
pro nájemníky 
Společný sociální program, 
který má od 1. ledna 2010 po-
moci lidem, kterých se dotkne 
deregulace nájemného, spustí 
městská část Praha 3. V rámci 
projektu bude občanům po-
skytována jak přímá finanční 
pomoc, tak i možnost výměny 
velkého obecního bytu za menší, 
případně slevu na nájemném. �

Více naleznete na straně 3

Slavíte jubilejní 
svatbu?
Jako v předchozích letech po-
řádá městská část Praha 3 v lis-
topadu oslavy jubilejních svateb 
– zlatých, smaragdových, dia-
mantových a kamenných (50, 55, 
60 a 65 let trvání manželského 
svazku). Pokud i vy toto krásné 
jubileum oslavíte, buďte prosím 
tak laskavi a ozvěte se na telefon-
ní číslo 222 116 349 (odbor kul-
tury – M. Valentová) nebo písem-
ně na adresu: Úřad městské části 
Praha 3 – odd. pro kulturu, Lipan-
ská 14, 130 85 Praha 3. �

Českomoravské 
žižkovské vinobraní 

ZDENĚK 
LOCHMAN,
zástupce starosty

Burčák, dobrá muzika a slunečné počasí – spolehlivý recept na vydařené vinobraní. 

Boxerský turnaj O pohár města Žižkova se uskutečnil 1. října v hotelu Olšanka. 
Více se dočtete na straně 4.
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Společný pohybový 
projekt DDM Ulita 
a Paláce Akropolis

strana 7

Fajn den 
Žižkovem prošel 
veselý průvod 
 strana 10
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RADA MČ PRAHA 3

Rada schválila 
výměnu oken
� Příkazní smlouvy Správě komu-
nálního majetku Prahy 3 na vý-
měnu oken v panelových domech 
Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39 a 41, Ostromečská 3 a 5 
schválila rada městské části na 
svém zářijovém zasedání. Opravy 
jsou součástí akce „Okna“, díky 
které chce městská část opravit 
dosluhující okenní výplně v pane-
lových domech. Výměny by měly 
začít ještě na podzim tohoto roku, 
zbytek panelového komplexu 
v ulicích Roháčova a Blahosla-
vova by měl nové výplně dostat 
v příštím roce. O postupech prací 
budou nájemci informováni.

Hřiště dostane
gumový povrch
� Dětské hřiště v parku Rajská 
zahrada dostane nový povrch. 
Původně travnaté prostranství je 
vzhledem k vysoké návštěvnosti 
rodičů s dětmi výrazně namáháno 
a povrch se především v deštivých 
obdobích ne osvědčil. Rada měst-
ské části proto schválila investici 
do speciálního pryžového povrchu, 
který by měl problém vyřešit.

Místo ruin budou
šatny pro Ulitu
� Vykoupení čtyř garáží v bez-
prostřední blízkosti Domu dětí 
a mládeže Ulita Na Balkáně od 
soukromých vlastníků schválili 
v září radní městské části. Plní 
tak plán na výstavbu nového 
zázemí pro malé návštěvníky 
místo chátrajících budov, kte-
rým radnici pověřilo zastupitel-
stvo. Žižkovská radnice násled-
ně převede pozemky na hlavní 
město, které je zřizovatelem 
Ulity. Město zde pak postaví 
nové šatny, které budou sloužit 
návštěvníkům přilehlého hřiště.

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 12. října
Koněvova/V Jezerách 12. října
Soběslavská/Hollarovo nám. 12. října
Tachovské nám. (u tunelu) 12. října
Na vrcholu/V domově 5. října
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 5. října
Náměstí Barikád 5. října
Kostnické nám./Blahníkova 5. října
Buková/Pod Lipami 54 19. října
Jeseniova 143 19. října
Přemyslovská/Orlická 19. října
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 19. října
Křivá 15 26. října
Přemyslovská/Sudoměřská 26. října
U Rajské zahrady/Vlkova 26. října
V zahrádkách/Květinková 26. října

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Svoz listí napadeného 
klíněnkou
Hlavní město Praha ve spolupráci 
s vybranými městskými částmi 
také letos zajistilo pro občany 
možnost odstranění listí z jírovce 
maďalu (koňského kaštanu) napa-
deného klíněnkou jírovcovou.

Listy napadené tímto škůd-
cem mohou občané shrabávat do 
pytlů, které získají zdarma na níže 
uvedených kontaktních místech. 
Pytle naplněné listím postižených 
stromů  se odkládají ke stálým 
stanovištím sběrných nádob na 
směsný odpad v max. počtu 5 ks. 
V případě většího počtu mohou 
občané kontaktovat Magistrát 
hl. m. Prahy nebo Petru Nigrino-
vou z Odboru technické správy 
majetku a investic ÚMČ Praha 3, 
tel.: 222 116 300. 

Výdej pytlů: po–pá 8.00–15.00 hod. 
ÚMČ Praha 3, vrátnice: Havlíčkovo 
nám. 9, Seifertova 51, Lipanská 9.

Velkoobjemové kontejnery 
na sběr bioodpadu
Kontejnery budou přistaveny v průběhu listopadu pouze v omezeném 
čase a po celou dobu budou kontrolovány odbornou obsluhou. Místo, 
datum a čas viz tabulka. Odkládat můžete bioodpad především ze za-
hrad – listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský od-
pad rostlinného původu.

Místo přistavení datum čas
Květinková/V Zahrádkách    7. listopadu    8–12 hod.
Na Balkáně/Nad Lukami   7. listopadu 13–17 hod.
Ambrožova/Malešická  14. listopadu   8–12 hod.
V Domově/Hraniční 14. listopadu 13–17 hod.

Náhradní svoz nebezpečného odpadu
Pochybením akciové společnosti Pražské služby neproběhl v pátek 
18. září náhradní svoz  nebezpečného odpadu na trase od Slezské, Pe-
runovy až po ulice Na Vrcholu a V Domově. Za nedopatření se všem ve-
lice omlouváme. ÚMČ Praha 3 operativně zajistil nový termín náhradního 
svozu, který se uskuteční ve středu 14. října v 15.00–19.00. (trasa 
křiž. Slezská x nám. J. z Lobkovic, křiž. Slezská x Perunova, Ondříčkova 
u parku na Žižkově nám., Kostnické nám., křiž. Roháčova x nám. Bari-
kád, křiž. Loudova x Koněvova, křiž. Květinková x V Zahrádkách, křiž. 
Na Vrcholu x V Domově). �

Nové interaktivní tabule
Žáci všech základních škol v Praze 3 už mají možnost při výuce využívat 
interaktivní tabule – v rámci investičního plánu MČ Praha 3 byly totiž 
instalovány i do těch škol, ve kterých zatím chyběly. Jakým způsobem 
se dá s touto vynikající názornou pomůckou ve výuce v podstatě všech 
předmětů pracovat, předvedli zástupci starosty Jiřímu Matuškovi žáci 
ZŠ Žerotínova. �

Nekonvenční 
žižkovský podzim 
zahájen
V obřadní síni radnice na Hav-
líčkově náměstí byl ve čtvrtek 
24. září slavnostně zahájen již 
13. ročník mezinárodního hu-
debního festivalu Nekonvenční 
žižkovský podzim. Za klavírního 
doprovodu Jiřího Hoška, zaklada-
tele festivalu, vystoupila s českými 
a francouzskými šansony pěvkyně 
Marta Balejová. Festival nabídne 
patnáct koncertů na třinácti mís-
tech Žižkova, Vinohrad a Prahy 1. 
V nově rekonstruovaném památ-
níku na Vítkově se například v den 
státního svátku 28. října uskuteční 
varhanní koncert. Program festi-
valu pak vyvrcholí 19. listopadu 
v aule Vysoké školy ekonomické 
vystoupením zlínské Filharmonie 
Bohuslava Martinů. Podrob-
ný program festivalu naleznete 
na stránkách www.praha3.cz. �

První školní den na ZŠ Chmelnice
Na hřišti se sešla celá škola a všichni společně přivítali tři třídy nastupu-
jících prvnáčků a jejich rodičů. Žáky přišla pozdravit i starostka Milena 
Kozumplíková a také ředitel dopravní policie Martin Červíček, ředitel 
městské policie Dušan Machoň a zastupitelka Prahy 3 i ZHMČ Martina 
Šandová. Letošní prvňáčci dostali od městské části praktický dárek 
– reflexní vesty, které napomáhají k bezpečnému pohybu po ulicích. �

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3

Čtyři sta bytů jde
do privatizace

� Více než 400 bytů nabídlo k pri-
vatizaci oprávněným nájemcům 
zářijové zasedání zastupitelstva 
třetí městské části. Do privatiza-
ce byly zařazeny byty především 
v revitalizovaných panelových do-
mech v Habrové 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 a 12, nabídku na odkou-
pení bytu dostane také nájemce 
bytu z Orlické 8. Privatizace bude 
probíhat podle souboru pravidel 
schválených zastupiteli. Občané, 
kteří se rozhodnou nevyužít na-
bídku, zůstanou nadále nájemci 
obecních bytů.

Dar pro klub Beztíže
� Finanční dar ve výši 100 tisíc 
korun odhlasovali zastupitelé 
pro klub Beztíže, který funguje 
v rámci Domu dětí a mládeže 
Ulita Na Balkáně 100. Peníze 
jsou určeny na provoz tohoto 
nízkoprahového zařízení. Klub 
Beztíže je určen pro děti a mlá-
dež od 6 do 26 let a nabízí své 
služby zdarma. Posláním klubu 
je přispívat k sociálně, duševně 
a zdravotně příznivému životnímu 
rozvoji dětí a mládeže a podporo-
vat je v jejich zrání a zařazení do 
společnosti. Dětem nabízí také 
pomoc v nouzi.

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

Foto: J. Dostál
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�. Ústupové bydlení 
Poskytnutí menšího bytu výměnou za stávající byt 

Nájemce bytu může požádat RMČ Praha 3 prostřed-
nictvím Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu MČ 
Praha 3 o poskytnutí menšího bytu výměnou za stávající 
byt z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z by-
tu, pokud splňuje následující podmínky:
a) Žadatel je nájemcem obecního bytu svěřeného do 

správy MČ Praha 3, ve kterém bylo uplatněno jed-
nostranné zvýšení nájemného v souladu se Zákonem 
č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájem-
ného z bytu a o změně Zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
Zákona č. 150/2009 Sb., a v souladu se sdělením Mi-
nisterstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.

b) Nájemné v dosud užívaném bytě je žadatelem/nájem-
cem hrazeno pravidelně a na bytě nevázne pohledávka.

Poskytnutí menšího bytu výměnou za byt stávající 
schvaluje RMČ Praha 3 na základě stanoviska bytové ko-
mise; podklady pro jednání bytové komise a RMČ na zá-
kladě žádosti doložené požadovanými přílohami zpraco-
vává a předkládá Odbor bytů a nebytových prostor. Nová 
smlouva o nájmu bytu bude s žadatelem uzavřena za stej-
ných podmínek platnosti trvání nájemního vztahu (doba 
neurčitá nebo určitá) jako stávající smlouva o nájmu by-
tu; před uzavřením nové smlouvy bude stávající nájemní 
vztah ukončen dohodou a byt bude protokolárně předán 
prostřednictvím správní firmy pronajímateli. Žadatel bere 
na vědomí, že byt poskytnutý výměnou za stávající užíva-
ný byt bude mít započitatelnou podlahovou plochu men-
ší minimálně o 25 % než původní byt. Žadateli budou pro 
poskytnutí bytu výměnou nabídnuty MČ Praha 3 k výbě-
ru maximálně dva byty; pokud žadatel oba nabízené byty 
odmítne, MČ Praha 3 řešení této žádosti ukončí. 

�. Slevy na nájemném 
Rada městská části Praha 3 může nájemci na základě 

jeho žádosti poskytnout dočasnou slevu na nájemném, 
pokud nájemce (žadatel o poskytnutí menšího bytu vý-
měnou za stávající byt) splňuje následující podmínky:
a) totožné s bodem 1. a) – viz Ústupové bydlení
b) totožné s bodem 1. b) – viz tamtéž
c) Žadatel podal na předepsaném formuláři žádost 

o poskytnutí menšího bytu výměnou za byt stávající 
a doložil ji požadovanými doklady; tato žádost byla 
projednána bytovou komisí a posouzena kladně.

d) Žadateli o poskytnutí menšího bytu výměnou za byt 
stávající nebyl v průběhu 6 měsíců od projednání by-
tové komise nabídnut žádný odpovídající byt, který 
by žadatel bezdůvodně odmítl.

Slevu na nájemném schvaluje RMČ na základě stano-
viska bytové komise; podklady pro jednání bytová ko-
mise a RMČ na základě žádosti doložené požadovanými 
přílohami zpracovává a předkládá Odbor bytů a nebyto-
vých prostor. Do doby poskytnutí menšího bytu výmě-
nou za byt stávající a uzavření nové smlouvy o nájmu 
bytu hradí nájemce nájemné za započitatelnou podlaho-
vou plochu stávajícího bytu ve výši před jednostranným 
zvýšením nájemného, tedy jako v předcházejícím kalen-
dářním roce. V případě, že po schválení dočasné slevy na 
nájemném bude nájemci 2x nabídnut odpovídající men-
ší byt, který nájemce odmítne, ztrácí nárok na slevu a je 
povinen platit deregulované nájemné v plné výši; dále je 
povinen zpětně doplatit v plné výši poskytnutou slevu 
na nájemném, k čemuž se písemně zaváže v rámci žádos-
ti o poskytnutí slevy. Nájemce, kterému byla poskytnuta 
dočasná sleva na nájemném, nemůže dále žádat o přímou 
adresnou podporu z titulu jednostranného zvýšení ná-
jemného z bytu.

�. Přímá adresná finanční podpora
Nájemce bytu na území MČ Praha 3 může požádat 

RMČ Praha 3 prostřednictvím Odboru bytů a nebyto-
vých prostor o poskytnutí přímé adresné finanční pod-
pory (z důvodu jednostranného zvýšení nájemného 
z bytu) formou finančního daru, pokud splňuje následu-
jící podmínky:
a) Žadatel je nájemcem bytu na území MČ Praha 3 a ne-

ní současně vlastníkem jiné nemovitosti určené k tr-
valému bydlení.

b) Pronajímatel za posuzované období u bytu uplatnil 
jednostranné zvýšení nájemného v souladu s usta-
novením Zákona č. 107/2006 Sb., o jednostran-
ném zvyšování nájemného z bytu a o změně Zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění Zákona č. 150/2009 Sb., 
a v souladu se sdělením Ministerstva pro místní roz-
voj č. 180/2009 Sb.

c) Žadatel požádal o státní sociální podporu – příspě-
vek na bydlení za předchozí posuzované kalendářní 
čtvrtletí, a bylo mu vydáno rozhodnutí o přiznání/
nepřiznání tohoto příspěvku na bydlení.

d) Nájemce (žadatel) není dlužníkem na nájemném za 
kterékoli období trvání jeho nájemního vztahu.

e) Součet příjmů všech členů domácnosti žadatele (ná-
jemce a spolubydlící osoby, uvedené v evidenčním 
listu) nedosahuje spodní hranice příjmů stanovených 
pro příjmový rozsah při poskytování bytu z důvodů 
sociálních.

f) Žadatel je nájemcem bytu úměrné velikosti ve vztahu 
k počtu osob užívajících byt.

g) Žadatel podá žádost na předepsaném formuláři, do-
loženou požadovanými přílohami, a to v následují-
cích termínech za příslušné posuzované období:
� od 1. 1. do 31. 1. za poslední čtvrtletí předcházejí-

cího roku (říjen–prosinec),
� od 1. 4. do 30. 4. za 1. čtvrtletí (leden–březen),
� od 1. 7. do 31. 7. za 2. čtvrtletí (duben–červen),
� od 1. 10. do 31. 10. za 3. čtvrtletí (červenec–září).

Přímá finanční podpora formou finančního daru je re-
alizována částkou stanovenou jako rozdíl mezi doložený-
mi reálnými příjmy domácnosti a spodní hranicí příjmů 
stanovených pro příjmový rozsah při poskytování bytů 
z důvodů sociálních, stanovených pro posuzované ob-
dobí, nejvýše však ve výši, o kterou bylo nájemné zvýše-
no v souladu se sdělením Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 180/2009 Sb. od výše nájemného hrazeného před po-
dáním první žádosti o poskytnutí přímé adresné finanční 
podpory, která byla kladně vyřízena. Vymezení příjmové 
hranice pro poskytnutí přímé adresné finanční podpory 
vychází z průměrné mzdy v hl. m. Praze a z metodiky 
užívané MHMP, která stanovuje tyto hranice pomocí 
koeficientů v závislosti na počtu členů domácnosti, ve-
likosti bytu úměrně v závislosti na počtu osob v domác-
nosti. Pokud žadatel užívá byt, který je neúměrně velký 
ve vztahu k počtu osob tento byt užívajících, výše přímé 
adresné finanční podpory formou finančního daru bude 
redukována. Poskytnutí finanční podpory formou daru 
schvaluje ZMČ Praha 3 na základě doporučení RMČ 
Praha 3; po schválení zastupitelstvem je žadateli zasláno 
potvrzení o poskytnutí přímé adresné finanční podpory. 
Výplata probíhá v hotovosti na pokladně MČ Praha 3 na 
základě předložení předmětného potvrzení. �

ZDENĚK LOCHMAN,
zástupce starosty

Formuláře budou k dispozici v průběhu října v poda-
telnách a na wwww.praha3.cz. Případní zájemci si 
tak budou moci začít shromažďovat doklady a potvr-
zení, které bude třeba doložit. Žádosti bude možné 
podávat od prosince. Telefonní a e-mailový kontakt 
uvedeme v některém z dalších čísel RN.

Sociální program pro nájemníky 
zasažené deregulací

www.prahawww.praha�.cz
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Společný sociální program, který má od 1. ledna 2010 pomoci 
lidem, kterých se dotkne deregulace nájemného, spustily městské 
části Praha 3 a 10. V rámci programu budou obě radnice občanům 
poskytovat jak přímou finanční pomoc, tak i možnost výměny 
velkého obecního bytu za menší, případně slevu na nájemném, 
pokud nebude vhodný byt k dispozici. Zatímco na ústupové bydlení 
a slevy dosáhnou jen obecní nájemci, finanční pomoc je určena všem 
obyvatelům třetí městské části, kteří splní stanovené podmínky. 
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Žižkovský pohár: Rozhodlo hned první kolo! 
Ručník v ringu a bylo dobojová-
no. O tom, že hlavní trofej ama-
térského turnaje O pohár města 
Žižkova zůstane doma, rozhodlo 
hned první kolo hlavního zápa-
su večera. V něm David Housar 
z BC Žižkov zasadil brandýské-
mu rohovníkovi Pavlovi Ohlída-
lovi drtivý spodní úder a převzal 
pohár z rukou radního Prahy 3 
Pavla Hurdy společně s desetiti-
sícovou prémii pro vítěze. 

Před nabitým sálem hotelu 
Olšanka nastoupilo v devíti zá-
pasech proti sobě šestnáct bojov-
níků a dvě bojovnice. Domácí 
věhlasnou školu boxu Stanislava 
Tišera reprezentovalo pět závod-
níků. Očekáván byl zápas domá-
cího Václava Vrzala v bantamové 
váze proti rakovnickému Patriku 
Bartošovi. Žižkovský borec zví-
tězil přesvědčivě na body, stejně 
jako ostatní domácí závodníci.

Jednotlivé zápasy již tradič-
ně střídal doprovodný program, 

tentokrát ho obstaraly tanečnice 
brazilské samby s bubenickým 
souborem Tam Tam Batucada. 
Součástí programu byl také ex-
hibiční souboj dvou několikaná-
sobných národních šampiónek 
Terezy Váchové a Elišky Ďásko-
vé ve sportovním šermu šavlí. 

Ocenění za přínos českému bo-
xu se dočkali Josef Němec, Mi-
loš Furda, Oldřich Vohnout, Petr 
Sommer a Zdeněk Tykva. Čestnou 
plaketu pro legendárního boxera 
Teofila Stevensona převzala Char-
ge d´affaires kubánského velvysla-
nectví Barbara Montalvo Alvarez.

Následný finálový zápas rych-
le rozhodl, že ani počtvrté nepo-
zná žižkovský box na domácí pů-
dě přemožitele. Ani poražený však 
nepřišel zcela zkrátka. Letos totiž 
poprvé Cena radního Pavla Hur-
dy, díky nápadu jeho manželky, 
pamatovala čtyřtisícovou prémií 
i na poraženého finalistu. �

-red-

V doprovodném programu mohli návštěvníci shlédnout exhibiční souboj ve sportovním šermu, „brazilské“ tanečnice nebo bubenickou show. Foto na této straně: R. Hilmar

Radní MČ Praha 3 Pavel Hurda předává pohár Davidu Housarovi (Box Club Žižkov).

Při příležitosti turnaje se i letos předávala čestná uznání zasloužilým boxerům.
Legendy českého boxu (zleva: Zdeněk 
Tykva, Stanislav Tišer a Oldřich Vohnout)

Adriana Lehmanová (SKB  Praha)
vs. Tereza Lukešová (JKB Plzeň)Václav Vrzal (Box Club Žižkov) vs. Patrik Bartoš (TZ Rakovník)

Vojtěch Ješatko (Box Club Žižkov) vs. Pavel Čvančara (Bacardi Plzeň)
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Hvězdy večerních koncertů: páteční Vladimír Mišík... ...a sobotní Tam Tam Orchestra.

Starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková a starosta Moravského Žižkova Josef Buzrla přípitkem 
zahajují Vinohradské vinobraní.

Bohatý doprovodný program – zábavné úkoly pro děti, divadlo i cimbálovka...

Večerní koncerty na náměsí Jiřího z Poděbrad přilákaly početné publikum.Jarmareční kapela

Diváci se zaujetím sledují opus Ze života vína v podání Divadla v pytli.

Návštěvníky pozdravili i zástupce starosty Prahy 3
Jiří Matušek a radní Daniel Reisiegel.

Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál Foto: J. Dostál

Foto: J. Dostál

Ukázka z fotografické soutěže návštěvníků –
snímek „Klasik“ od Gabriely Chudé.
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. čt 19.00 NT Live: Konec 
dobrý, všechno dobré | 
W. Shakespeare

Polský film proti totalitě
  2. pá 18.00 Náhoda (1981) 
 20.30 Člověk ze železa 

(1981) + přednáška
  3. so 17.30 Člověk z mramoru 

(1977) 
 20.15 Výslech (1982) 

 22.30 Válka světů – příští 
století (1981)

  4. ne 18.00 Trauma (1981)
 20.30 Osamocená žena 

(1981)

DER FILM – festival 
německy mluvených filmů 
www.derfilms.cz
  5. po 18.30 Vrahové mezi námi 

(1946)
 20.30 Stopa kamenů (1966)
  6. út 18.00 Legenda o Paulovi 

a Paule (1973)
 20.30  Sólo pro Sunny (1980)
  7. st 18.30 Architekti (1989/90)
 20.30 Kostel sv. Mikuláše 

(1995)

  8. čt 18.00 Auto*Mat
 20.30 Hanebný pancharti
  9. pá 18.00 Všude dobře, proč 

být doma
 20.00 Rozervaná objetí 
 22.30 Morgiana

10. so 18.45 MET: LIVE IN HD 
– Tosca (G. Puccini)

 
11. ne 18.00  Hanebný pancharti
 20.45 Rozervaná objetí
12. po 18.00 Gomora (FK)
 20.30 Protektor
13. út 18.00 Hranice ovládání
 20.30 Jánošík. Pravdivá 

historie 
14. st 18.00 Jánošík. Pravdivá 

historie
 20.30 Duše Paula 

Giamattiho
15. čt 18.00 Duše Paula 

Giamattiho
 20.30 Ulovit miliardáře 

16. pá 17.00 Praha a Lisabon 
očima říčních kapitánů

17. so 18.00 Protektor
 20.30 Ulovit miliardáře
 22.30 Kouř
18. ne 18.00 Auto*Mat
 20.30 Na sever
19. po 18.00 Na sever
 20.30 Předčítač

AL-FIELM 
– přehlídka arabského filmu 
20. út 18.00 Sbohem Bonaparte

20.30 Alexandrie znovu 
a stále

21. st 18.00 Ráj hned teď 
20.30 Private

22. čt 18.00 a 20.30 Ďaleký 
Blízký Východ - sloven… 

23. pá 18.00 Kapitán Abu Raed
20.30 Akvárium
22.30 Sabah

24. so 18.45 MET: LIVE IN HD 
– Aida (G. Verdi) 

25. ne 18.00 Na sever
 20.30 Protektor
26. po 18.00 Lištičky
 20.30 Antikrist
27. út 19.00 Miloš Forman: 

Co tě nezabije… 
(za osobní účasti 
M. Formana)

28. st 18.00 Auto*Mat
 20.30 Aero naslepo 
29. čt 18.00 Muž na laně (FK)
 20.30 Distrikt 9
30. pá 18.00 Dům k pověšení 

(FK)
 20.30 Na sever
 22.30 Auto*Mat
31. so 18.00 Duše Paula 

Giamattiho
 20.30 Distrikt 9
 22.30 Na sever

FILMY PRO SENIORY
  6. út 10.00 Coco Chanel
13. út 10.00 Jánošík. Pravdivá 

historie
20. út 10.00 Na sever
27. út 10.00 Muži v říji

NEDĚLE PRO RODIČE 
S DĚTMI

  4. ne 14.00 Tajemný svět
11. ne 14.00 Kouzelný koberec
18. ne 14.00 Létající pohádkové 

zvířátko
25. ne 14.00 Zvířata a zvířátka

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer: 
1. – 31. 10.  37 Fotografů 

po dvaceti letech

  1. čt 19.30 Sophie Hunger 
  2. pá 19.30 Madfinger
  3. so 19.30 Bauchklang + host: 

Beatburger band 
  4. ne 19.30 Jiří Schmitzer 

a Kapela „60“

  5. po 19.30 FutureFirstLine: 
Goodfellas, výherce 
květnového kola + Model 
Bazaar

  6. út 19.30 Chuck Prophet 
& Mission E.

  7. st 19.30 Shantel & Bucovina 
Club Orkestar

  8. čt 19.30 10 let Quazidelict 
records: Bratři Orffové, 
Mythematica a další

  9. pá 19.30 Pražská klubová 
noc: Chinaski + Revelation

10. so 19.30 FutureLine: 
Kámen úrazu 
+ Toast Singers

11. ne 19.30 Mamadou Diabate 
& Bekadiya 

12. po 20.00 Divadlo Cože: 
Posnídám později

13. út 19.30 FutureLine: 
Nenie + Gibbet

14. st 19.30 Eggnoise
15. čt 19.30 Other Music: 

Roy Ayers 
16. pá 19.30 Patrick Wolf 

+ Burian 
17. so 19.30 Mudhoney 

+ support: Anyway
18. ne 20.00 Teatr Novogo 

Fronta: Dybbuk
19. po 19.30 Marc Ribot´s 

ceramic dog 
20. út 20.00 Divadlo Letí: 

Domeček pro buzničky 
(U Matky kapavky)

21. st 19.30 Sunflower caravan
22. čt 18.00 RGM live space 

– Finale
23. pá 19.30 MOVE festival
24. so 19.30 Psí vojáci 

(30. výročí kapely)
25. ne 19.00 Décalages: 

Workshop – Finále
26. po 20.00 Liška, Polášek, 

Zbrožek: Milostný 
trojúhelník (čtyřúhelník)

27. út 19.00 Kytara napříč 
žánry: Beppe Gambetta, 
-123 min, L‘arrache-coeur 

28. st 19.30 Post-it - křest CD
29. čt 19.30 Hugo Race(UK) 

& The True Spirit 
30. pá 19.30 FutureLine: 

Runway + Undergaters
31. so 19.30 FutureLine: 

Neosound + Midnight 
feels

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
1. 10. – 16. 10. Žižkovská nostalgie

M. Frind – obrazy 
a ilustrace ke knize 

22. 10. – 20. 11. J. Maget 
– dětská ilustrace

  6. út 19.30 A. Mühlhansl – alt. 
saxofon, D.Mühlhanslová 
– klavír (A. Glazunov, 
K. Husa, D. Milhaud aj.)

  7. st 19.30 A. Shonert – housle, 
N. Shonert – klavír, 
provází J. Klapka 
(geniální přátelé A. Dvořák 
a P. I. Čajkovskij aj.)

13. út 19.30 Dialog harfy 
s violou – 20 let spol. 
koncertování (H. Eccles, 
G. P. Telemann, 
J. L. Dusík aj.)

15. čt 19.30 Malá česká muzika 
J. Pospíšila

17. so 15.00 Art trio Bohemia 
(S. Rachmaninov, 
A. Dvořák, D. Šostakovič)

19. po 19.30 Bona Fide Quintet, 
S. Červená a V. Harapes 
(E. F. Burian-V. Nezval, 
E. Drake aj.)

20. út 19.30 J.Jirmal – kytara 
a hosté 65 let na kon cert-
ních pódiích (jazz, klasika, 
lat.-americká hudba)

21. po 19.30 Musica Bohemica
26. po 19.30 Mišpacha 

(chasidské písně 
a židovské příběhy)

27. út 19.30 Večer písní 
a árií (G. B. Pergolesi, 
A. Caldara, G. F. Händel)

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

  8. čt 19.30 Meditace a rozkoše 
hudebně-literární večer, 
Hudební škola hl. m. Prahy

12. po 19.30 Violoncello v české 
hudbě, Koncertní 
a výstavní síň Atrium

15. čt 19.30 Quartetto Telemann 
20. výročí založení 
souboru, Betlémská kaple  
na Žižkově

17. so 16.00 Ze Žižkova do 
Hollywoodu, Hotel Ariston 
– divadelní sál

18. ne 16.30 Koncert vítězů 
7. ročníku písňové soutěže 
B. Martinů, Hudební škola 
hl. m. Prahy

22. čt 19.30 Pocta české 
komorní hudbě, Žižkovská 
radnice 

24. so 18.00 Slavnostní koncert 
k 900. jubileu města 
Rokycany, chrám Panny 
Marie před Týnem, 
Staroměstské nám.

28. st 16.30 Varhanní koncert 
k státnímu svátku ČR, 
Národní památník 
na Vítkově

3. 11. 19.00 W. A. Mozart 
– Missa in C moll, kostel 
sv. Prokopa na Žižkově

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  1. čt 19.30 Hudba Praha
  8. čt 19.30 Secret 9 Beat
15. čt 19.30 Byl Pes
22. čt 19.30 Sladký konec
29. čt 19.30 Smažená zelená 

rajčata

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  2. pá Vražda v salónním coupé
11. ne Vražda v salónním coupé
15. čt Švestka
16. pá České nebe pro Oázu  
18. ne Lijavec 
20. út Vražda v salónním coupé
21. st České nebe
27. út Dobytí severního pólu 
28. st Hospoda na mýtince
29. čt České nebe 
30. pá České nebe 

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
  5. po W. Shakespeare a comp.: 

Sensex - premiéra 
12. po W. Shakespeare a comp.: 

Sensex  
19. po J. Havlíček, O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi 
sester  

26. po J. Havlíček, O. Šubrtová, 
M. Glaser: Muž sedmi 
sester  

Hosté Žižkovského divadla JC
  4. ne P. Shaffer: Amadeus  

Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

  6. út Z. Jirotka: Saturnin  
Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

  7. st N. Simon: Drobečky 
z perníku Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

  8. čt kolektiv souboru: Divadlo 
bude Divadelní spolek 
Proměna

  9. pá J. Šedivý: Pantáta 
Divadelní spolek CiB 
Plzeň

25. ne W. Shakespeare:
Večer tříkrálový Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

INZERCE
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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

ZASKLÍVÁNÍ LODŽÍ
volejte zdarma 844 158 746
KVALITA – NÍZKÁ CENA
Balkon system, s. r. o., 
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

PŘÍMO OD VÝROBCE
certifikováno

S tímto inzerátem 
10 % SLEVA

PŮJČKY   VŠEM
• bez prokazování příjmů 

• bez ručitele • bez nahlížení do registrů 
• vyřízení do 1 hodiny 

Volejte denně tel.: 603 258 617
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Společný pohybový projekt pro děti
Divadlo v Akropoli – DvA připravilo ve spolupráci s DDM Ulita a Diva-
dlem v pohybu Décalages netradiční workshop. Dětem, které navště-
vují kroužky v Ulitě, nabídne možnost vyzkoušet si základy akrobacie 
na visutých hrazdách, zavěšených šálách a hamakách. Lektoři s dět-
skými účastníky během workshopů vytvoří představení na téma jedné 
z nejznámějších her starořeckého dramatika Aristofana – Ptáci. Každé 
dítě si bude moci vymyslet a vytvořit svůj vlastní malý příběh a jeho 
prostřednictvímj vyjádřit svou ptačí identitu. Workshopy proběhnou 
od 12. do 24. října a v neděli 25. října se uskuteční finálový večer s ukáz-
kami výsledků divadelně tanečních artistických workshopů. �

Snahy o filmové za-
chycení života v ko-
munismu realizova-
né po roce 1989 vyšly 
bohužel – pokud jde 
o pravdivé zachyce-
ní míry beznaděje 
a zoufalství, kterou 
tento režim vyvolal –  
často naprázdno.

Na začátku října proběhne v ki-
ně Aero ojediělá přehlídka filmů 
s názvem Polský film proti tota-
litě. Období komunistické tota-
litní vlády ve střední a východní 
Evropě, včetně zločinů jejich re-
presivních složek a katastrofál-

ních dopadů na život a morál-
ku obyvatelstva, bylo filmovým 
médiem otevřeně reflektováno 
jen velmi málo. Do pádu želez-

né opony tomu bránila cenzu-
ra, resp. autocenzura (a v rámci 
„oblev“ v různých státech se tedy 
nejvíce dařilo více či méně krot-
kým alegoriím). U pozdějších 
reflexí dochází zase k jinému ty-
pu zkreslení: v rámci „diváckos-
ti“ se předkládají spíše příběhy 
schematické a v konkrétních de-
tailech velmi nepřesné.

Z tohoto pohledu zcela vý-
jimečnou dobou pro filmovou 
tvorbu, která si před zločiny ko-
munismu nebere žádné servítky, 
byl rok 1981 v Polsku, těsně před 
vyhlášením stanného práva. Ma-
ximální utlumení cenzury stej-
ně jako touha vlastní tvorbou na-
pomoci snahám Solidarity dala 
vzniknout mimořádným dílům, 
které dnes více než jiná dokážou 
přiblížit skutečnou tvář života 
v komunistické totalitě. �

-pb-

Goodfellas
V rámci projektu Future First Line vystoupí v Paláci Akropolis 10. října 
vítězové květnového kola žižkovsko-karlovarští Goodfellas. Setkali se 
v létě 2007 v Karlových Varech při jamování v parku, od té doby cestují 
po klubech v celé republice a za poslední rok odehráli už bezmála stov-
ku koncertů. Mimo jiné doprovodili kapely -123 minut, Fake Tapes, Ni-
celand, či Imodium na jejich unplugged turné. Na podporu turné natočili 
Goodfellas v létě 2009 desku „Sweet and Lowdown“. �

Obžaloba komunismu ve filmu
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Lenka Bartůňková jako ryba
Tanečnice a choreografka Lenka Bartůňková, laureátka Ceny Sazky za 
„Objev v tanci“ 2008, uvede v Ponci očekávanou premiéru tanečně-
-divadelní inscenace s názvem Ryba. Námět se zrodil při jejím pobytu 
ve španělské Galicii. Inspirací pro celovečerní představení bylo magické 
místo, o kterém se v dávných dobách říkalo, že tam končí svět. „Galicie 
má v historii keltské kořeny, spojené s různými bájemi a příběhy o čaroděj-
nicích, moři a rybářích, kteří byli a jsou dodnes na moři závislí. Příběh o ry-
bě plující napříč oceánem je snově laděné dílo, o hledání na širém moři, 
ve kterém se promítnou útržky reálných příběhů ze života místních lidí,“ 
doplňuje Lenka Bartůňková. Premiéra  se uskuteční v pondělí 26. října od 
20.00 a nejbližší reprízy 27. října a 2. prosince v divadle Ponec. �

Člověk z mramoru 
(Czlowiek z marmuru,1977, režie Andrzej Wajda)
Tento film ve své otevřenosti a nelítostné kriti-
ce jak období stalinismu v Polsku, tak dobové 
cenzury představuje jakýsi prolog k tzv. „kinema-
tografii morálního neklidu“ a nešifrované kritice 
komunismu.

Člověk ze železa 
(Czlowiek z zelaza, 1981, režie Andrzej Wajda)
Přímé pokračování Člověka z mramoru je do určité 
míry dokumentárním záznamem mocenského vze-
stupu Solidarity. 

Náhoda 
(Przypadek 1981, režie Krzysztof Kieslowski) 
Obecné téma náhody velmi konkrétně zakotvené 
v polské realitě konce 70. let: tři alternativní příběhy 
studenta medicíny ukazují tři možné volby morální-
ho postoje v „nehybných časech“ – stát se komu-
nistou a s režimem kolaborovat, nebo disidentem, 
nebo příslušníkem tzv. „mlčící většiny“. Také tento 
film nesměl být z politických důvodů promítán, pre-
miéry se dočkal až v roce 1987.

Osamocená žena
(Kobieta samotna, 1981, režie Agnieszka Holland)
Trýznivá studie současné polské reality byla posled-
ním filmem významné polské autorky Agnieszky 
Holland, význačné představitelky „kinematografie 
morálního neklidu“ (jako herečka se také objevi-
la ve filmu Výslech), než ji stanné právo donutilo 
emigrovat do Paříže.

Trauma
(Dreszcze, 1981, režie Wojciech Marczewski) 
Příběh citlivého třináctiletého chlapce, který se na-
vzdory zatčení svého otce v období politických per-
zekucí dostane do celostátního pionýrského tábora 
a tady podlehne soustředěnému nátlaku ideologic-
kého školení, je nesmírně působivou obžalobou sys-
tému demagogické totality. Originální a přesvědčivé 
postižení mechanismů moci a jejich důsledků zařa-
zuje Marczewského film mezi výjimečná díla, neztrá-
cející ani v dnešní době nic na svých hodnotách. 

Válka světů – příští století  
(Wojna swiatów – nastepne stulecie 1981, 
režie. Piotr Szulkin)
Alegorické vykreslení totalitního režimu má blíže k Or-
wellově románu 1984 než k originálu H. G. Wellse. 
Při pohledu zpět se velmi obtížně popisuje (a zvláště 
těm, kteří to nezažili) směs tlaků, které na člověka 
v totalitním režimu působily – většina z nich byla osa-
moceně zanedbatelná, ve svém součtu však měly 
zdrcující dopad. Piotru Szulkinovi se daří přiblížit zlou 
dobu evokací celkového pocitu beznaděje a marnos-
ti. Také tento film byl z politických důvodů zakázán. 

Výslech 
(Przesluchanie, 1982, režie Ryszard Bugajski)
Jeden z nejpůsobivějších filmů, který se zabývá 
zneužíváním moci ve stalinistickém Polsku – ote-
vřené odsouzení praktik represivních orgánů vedlo 
ke stažení filmu z distribuce do konce 80. let. Sám 
režisér, který film ukončil ještě před vyhlášením výji-
mečného stavu, musel emigrovat. 

Člověk z mramoru (1977), režie Andrzej Wajda

Výslech (1982), režie Ryszard Bugajski 

PROGRAM FILMOVÉHO FESTIVALU:
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� Dne ��. října v ��.�� hodin 
proběhne dražba movitých věci 
v budově Obvodního soudu pro 
Prahu �, Jagellonská �, Praha �. 
Prohlídka věcí je v den dražby od 
�.�� hod. do 	.
� hod.
� Min. �� ��� Kč za obraz od 
Vl. Košvance a za obraz moře, 
lodě od J. Svobody. Cca 	��� Kč 
za obraz lokomotivy od J. Ronka 
či Vl. Kreibicha, dále koupíme 
obrazy od E. Famíry a K. Pur-
kyně. Min. �
�� Kč nabízíme za 
nepoškozené zlaté Svatováclavské 
dukáty z období první republiky. 
Interantik, Pod pekárnami �,
P�, tel.: �	� 	�� ���, ��
 	�� ���, 
��� � �
� Nabízím zajímavou práci – přivý-
dělek (pro SŠ i VŠ). Tel. ��� ��� �		

� Pohodová vitální vdova, �	 let, 
nezávislá, bydlící v Praze �, hledá 
přítele či přítelkyni k procházkám 
Prahou, vzájemným návštěvám, 
případně k pobytu na chatě. Tel. 
��� ��� ��� (po �	. hod.)
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. ��� �	� 
��
� Malování, lakování, štukování, 
stěrkování, zednické práce, brou-
šení a lakování parket, včetně úkli-
du. Roman Šebor, tel. �� �� ���
� Přijmu adm. prac. Tel. ��	 ��� ���
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského ��, po ��–�	; út, st, čt 	–��;
pá 	–��. Tel. ��
 	�� ���
� Neplaťte zbytečně víc, než musí-
te za elektřinu a plyn! Informace, 
kolik můžete ušetřit v domácnosti 
nebo firmě, na tel. ��� ��� ��	. Ga-
rance nejnižší ceny v ČR!
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. �� ��
 ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. �
� 
�� ���

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. �� � ���, �� 

� �
�
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. ��
 ��� ���
www.solarium-fitness.cz
� Ráda vyžehlím vaše prádlo. odve-
zu a přivezu do �� hod., spolehlivost 
samozřejmostí. Tel. ��	 �
� ���
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� ��� ��

� Hájek – zedník, provádím veše-
kré zednické, obkladačské, boura-
cí a malířské práce. Rekonstrukce 
bytů a domků. Omítky rodinných 
domků. Tel.  �� ���
� KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiálem 
Kadus, Selective, modeláž nehtů, 
P-shine, manikúra, nízké ceny. 
Tel. ��� �	� �	�
� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. ��� 
�
 ��

� Rekonstrukce bytu – zednické 
práce, malování, lakování, voda, 
elektrika, obklady, dlažby, sádro-
kartony. Tel. �� ��� ��
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý-
ha–lamino, zakázková výroba ná-
bytku, návrhy, montáž, doprava. 
Tel. ��� ��� �
	
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. �� ��� ���,  ��� �	�
� Problém s penězi? Tel. ��� ��� 	�	
� Renovace parket, broušení, lako-
vání, pokládka laminátové a dře-
věné podlahy. Rychle, kvalitně.
Tel. ��� 
�� �
�
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
x za 
 měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� �� ���, mobil: ��� 	�� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Učitelka ČJ doučí a připraví ke 
zkouškám. Tel. ��� 	�� ���
� AJ – Individuální i firemní výuka, 
naučím, připravím ke zkouškám. 
Tel. �� ��� �
�, web: �aj.wz.cz

� Učitel naučí moderním způso-
bem AJ. Tel. ��� ��� �
	
� Vyměním obecní byt v P�, �� m� 
včetně balkonu, za menší, do 
� m�, 
rovněž obecní, v P�. Upřednostňu-
ji panel. dům, podmínkou �. či vyš-
ší patro a balkon. Tel. ��� �	� 
��
� Vyměním hezký zrekonstruova-
ný obecní byt �+kk, Žižkov (nejde 
do privatizace), za byt před priva-
tizací. Tel. ��� �
� �
�
� Vyměním obecní �+kk, lodžie, 

. p., nákladní výtah, za byt před 
privatizací. Tel. ��� ��� ���
� Vyměním malý krásný státní byt 
za větší v Praze �. Tel. ��� 	�	 �	�
� Vyměním družstevní �+�/bal-
kon, �� m�, P�, Bořivojova ul., 
�. patro, výtah, za trochu menší 
byt ve vlastnictví (nebo před pri-
vatizací) v Praze. Doplatím dle 
dohody. Tel. ��� �� ���
� Pronajmu garáž u Olšanského 
náměstí. Tel. ��� ��� �		
� Pronajmu garáž v Malšické ul., 
solidní cena. 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

POMŮCKA:
AKMÉ, ATEA,
NY, TEPALA,
TIESA,

VALLÍ, YOT

ZKRATKA
TŘETÍHO
DNE

V TÝDNU

KATA-
STROFA
PŮSOBÍCÍ
ŽAL

SARMAT

ZMRZLÁ
VODA

EVROPAN

TATARSKÁ
OMÁČKA
(hovorově)

POTOMEK
ŽENSKÉHO
POHLAVÍ

STROMOVÉ
POROSTY

ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

SPOJKA

OPAK
VODIČE

PÍPAVÁ

VRCHOL
HOREČKY

TA SAMÁ

OMOTÁNÍ

NAKUPO-
VÁNÍ

SPAKOVAT

VLÁKÉNKO

MÍT
PŮJČKU

ZNAČKA
PNEUMATIK
EGYPTSKÝ
BŮH
SLUNCE

1. DÍL
TAJENKY

LOUKA
(knižně)

HARMONIE

VOZÍČEK

ŠPANĚLSKY
„TUHÁ�

NEŠLECH-
TĚNÉ

KRÁTKÁ
CHVILKA

TEXTILNÍ
SUROVINA

SUD

RÁMOVÉ
PILY

(slangově)

PŘED-
STÍRÁNÍ

SVĚTLE
ŽLUTÉ

DVEŘNÍ
ZÁVĚS

TADY

CELNÍ
KÓD USA

STROMOVÍ
HLODAVCI

MENŠÍ
PLAVIDLO

VPOČÍTAT

ČÁST TĚLA

HAZARD

PÍPNUTÍ

ŠPATNÁ
ZNÁMKA
(obecně)

ARABSKÝ
BŮH

ČERNÁ
(kobyla)

JMÉNO
ROTTROVÉ

ZNAČKA
RADIA

ÚSEČNÝ

SPOČÍVAT
NA

KOLENOU

MALÁ INA

PĚKNÁ
MÍSTNOST

PAZNEHT-
NÍK

ČETA

HLAVNÍ
MĚSTO

BĚLORUSKA

MOŘSKÝ
MLŽ

PÁTÝ PÁD

OSOLENÉ

BÝVALÉ
NĚMECKÉ
PLATIDLO
BAREVNÁ
KŘÍDA

POLYNÉSKÝ
NEJVYŠŠÍ
BŮH

TLUMOK
(obecně)
HINDUIS-
TICKÁ
BOHYNĚ

ŽENA POPA

TWAINOVO
JMÉNO

BRUČET
(nářečně)

PŘEDLOŽKA

OKVĚTNÍ
LÍSTKY

REDFORDO-
VY INICIÁLY

KÓD JAPON-
SKÉHO JENU

HNISAVÁ
RÁNA

NĚMECKY
„TRH�

KURS JEDNA
KU JEDNÉ

DETEKTIV
AGATHY
CHRISTIE

ZÁPAS

2. DÍL
TAJENKY

OBYVATEL
ARABSKÉHO
STÁTU

STŘEVÍČEK

POTULNÝ
LUPIČ

FERIMAG-
NETIKUM

OČISTIT
VODOU

NÁZEV
ZNAČKY
FOSFORU

DOMÁCKY
HUBERT

THAJSKÁ
JED. DÉLKY

KŘÍDLO
BUDOVY

KŮRA

VYHUBOVAT

ZANIKLÁ
ŠACHOVÁ
FIGURA

ZJIŠŤOVAT

MOHAME-
DŮV RÁDCE

ASIJSKÁ
ROZVOJOVÁ
BANKA
(zkratka)

FARNÍ
OBVODY

ÚSPĚŠNÁ
PÍSEŇ

KOROPTVÍ
KOHOUTEK

NEOCHOTNĚ

SLOVENSKY
„LÉK�

FERNET
S TONIKEM

VYVRTÁVAT

OPUSTIT
HNÍZDO

PROVITA-
MÍN A

ORGA-
NISMUS
DÝCHAJÍCÍ
VZDUŠNÝ
KYSLÍK

ŠKŮDCE
ŠATŮ

DIVADELNÍ
JEDNÁNÍ

OTOP

VÉST

JURY

CHEMICKÁ
ZNAČKA
TANTALU

MALÁ
ZVÍŘECÍ
ÚSTA

ZBABĚLEC

NÉST TREST
(knižně)

ŠACHOVÁ
PROHRA

DOMÁCÍ
ČTYŘNOŽEC

NĚMECKY
„LÉKAŘ�

BÝVALÁ
ZN. ŽILETEK

POVĚST

DIVADELNÍ
TANEČNÍ
SOUBOR

DOMÁCKY
TOMÁŠ

DOBRÝ
NÁPOJ

DRUH
PAPOUŠKA
NESTORA

KORÁLOVÝ
OSTROV

OLMEROVO
JMÉNO

PŘETVÁŘKA

PÁR
HNÍZDÍCÍCH
KANÁRKŮ

PAGÁT

ČAPKOVO
DRAMA

POŠTOVNÍ
KÓD NEW
YORKU

LÁKAT

SPZ KOLÍNA

PŘIPRAVENA

3. DÍL
TAJENKY

TÍMTO
ZPŮSOBEM

TAFT
(zastarale)

OPUCHLINY

ČISTICÍ
PRÁŠEK
NA VANY

HORNÍČEK

Vyluštění tajenky zasílejte do 16. října na adresu redakce Lipanská 7, Praha 3 nebo e-mailem na: rn@praha3.cz 
(s předmětem KŘÍŽOVKA). Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce knižních cen.

Připravilo vydavatelství Sagax – www.sagax.cz

INZERCE
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NEJBLIŽŠÍ PRODEJNY: Praha 3 – Žižkov, Koněvova 73, tel.: 222 581 373 Praha 4 – Nusle – říjen 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 – listopad 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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12 000 Kč za rok! 
A kolik za elektřinu ušetříte vy?

www.energetickyporadce.cz

Objevte nejmodernější technologie v energetice. Nechte se uchvátit hi-tech prezentací. 
Prozkoumejte interaktivní modely na dotykových obrazovkách. Naučte se šetřit elektřinou. 
Získejte atraktivní slevy na značkové elektrospotřebiče. Navštivte naši galerii. To vše na jednom 
místě v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha 1. 
Otevřeno od 17. září 2009.

Částku 12 000 Kč ušetřily tři domácnosti 
v projektu PRE za rok.

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!

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

ANGLIČTINA
a další jazyky
www.verejnekurzy.cz 

Rádi uveřejníme i Vaši inzerci...
tel. 222 782 816 | e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
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ZŠ Chmelnice věk den čas cena (pol./rok)
Aerobic – I. st. 6–12 út 15.00-15.45 600/1000 Kč
Aerobic – II. st. 12–16 út 16.00-16.45 600/1000 Kč
Badminton – I. st 6–12 po 16.30-17.15 600/1000 Kč
Badminton – II. st. 12–16 po 17.30-19.00 800/1400 Kč
Florbal – 1.–3. tř. 6–9 út 14.00-14.45 600/1000 Kč
Florbal – 3.–5. tř. 9–11 čt 14.00-14.45 600/1000 Kč
Florbal – 6.–9. tř. 12–16 čt 15.00-16.30 800/1400 Kč
Keramika 6–16 po,st 14.00-15.30 1250/2300 Kč
Keramika 6–16 po,st 16.00-17.30 1250/2300 Kč
Sálová kopaná 8–16 po 16.30-18.00 800/1400 Kč

st 15.15-16.45 800/1400 Kč
po+st 1100/2000 Kč

Sportovní hry 6–12 út 15.00-16.30 800/1400 Kč
Šachy 6–12 po 15.00-16.30 800/1400 Kč
Šachy 12–16 po 16.30-18.00 800/1400 Kč
Tanec Chmelnice 6–8 st 14.15-15.15 600/1000 Kč
Tanec Chmelnice 9–11 st 15.30-16.30 600/1000 Kč
Volejbal – I. st. 6–12 čt 14.00-14.45 600/1000 Kč
Volejbal – II. st. 12–16 čt 15.00-16.30 800/1400 Kč
Výtvarné hrátky 6–12 út, st, čt 14.00-15.30 900/1600 Kč

INFORMACE, PŘIHLÁŠKY:
e-mail: satrapova@ddmpraha.cz, tel. 222 333 888, 607 758 267

Kroužky probíhají v prostorách ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18, P3

Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

Omlouváme se, ale z důvodů příprav burzy 
8. října odpadají všechny odpolední kurzy 
a 9. října všechny programy centra.
Podzimní prázdniny 28.–30. 10. zavřeno. 

TIP MĚSÍCE
Podzimní burza oblečení a potřeb pro 
děti 8.–10. 10. (čt–so)
Příjem zboží: čt 12.00–18.00 
Prodej zboží: pá   9.00–12.00 
   pá 12.00–18.00
  so   9.00–13.00
Výdej zboží:  so 16.00–18.00

PRO RODIČE S DĚTMI 
• Info a rezervace Daniela, tel. 774 644 974
  6. út 10.00 Jako v peřince (nošení dětí 

v šátku – praktický seminář) 
  7. st 16.00 První pomoc a úrazy u dětí  
13. út 10.00 Dobrou noc – vše o spaní, 

uspávání a ukládání 
19. po 10.00 Draci na Parukářce
20. út 10.00 Jak na vzteklé dítě (beseda)
21. st 16.00 Kamarád nebo soupeř?  

(beseda)

KURZOVNÍ TIPY PRO DOSPĚLÉ
• Info a rezervace Jolana, tel. 603 416 724
po 19.00 Břišní tance 
st 18.30 Cvičení pro těhotné 
čt 18.15 Pilates 
čt 19.30 Cvičení na balónech 

KURZOVNÍ TIPY PRO DĚTI
po 16.15 Výtvarná dílna 

 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  9. pá 16.00–18.00 Šperkařská dílna pro 
dospělé a děti od 8 let 

10. a 11. Víkend se současným tancem 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
28. st Drakiáda
29. čt Návštěva perníkové chaloupky, výlet 

na hrad na Kunětické hoře
30. pá Turnaj ve stolním tenisu
31. so Rytmická dílna
28. 10.–1. 11. Podzimní tábor na základně 

Jitřenka ve Žloukovicích 

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

Zápis do Duhové školičky pro děti od 2,5 
do 5 let je 7. 10. v 9.00–10.00. Výuka v po 
nebo v pá 9.00–12.00. Cena 3200 Kč/pol.

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH  
Parkour (12–18 let) po 16.00 
Keramika (3.–7. tř) út 16.00
Čeština pro cizince (2.–8. tř.) út 16.00
Pěvecký (6.–9. tř.) út 16.00 
Míčovky (4.–6. tř.) út 16.00
Yu-gi-oh (3.–7. tř.) čt 15.00
Moderní tance (6.–9. tř.) čt 16.00 

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH 
PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina pro pokročilé  po 17.00
Angličtina s hlídáním dětí čt 10.00 
Pilates s hlídáním dětí čt 10.00
Hlídání dětí (od 2 měsíců)  čt 9.00–11.30 

22.–26. 10. Burza zimního oblečení, 
obuvi a sportovního vybavení 
Příjem 22. čt 16.00–18.00. Prodej 23. pá 
15.00–18.00 a 26. po 7.00–9.00

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

www.rcpalecek.cz

VOLNÁ MÍSTA V KURZECH:
Džunglováníčko (2–4 roky) po 10.00  
Džunglováníčko (2–4 roky) po 11.00
Batolátka s prvky Montessori
(6–12 měsíců) po 15.00
Batolátka (6–12 měsíců) út   9.00
Písnička (1,5–2 roky) út 15.00
Písnička (2–3 roky) út 16.00 
Písnička (3–6 let)  út 17.00
Balet pro nejmenší (2–4 roky) st   9.00
Balet pro nejmenší (2–4 roky) st 10.00
Písnička (2–3 roky) st 11.00
Angličtina hrou (2–4 roky) st 12.00
Angličtina hrou (2–4 roky) st 14.00 
Výtvarná dílna (1,5–2 roky) čt   9.00
Výtvarná dílna (2–3 roky) čt 10.00
Palečci (2–3 roky) čt 12.00 
Začínáme s Montessori
(2,5–3,5 roku) čt 16.00

Fajn den aneb už zase 
skáču přes přechody

Společná platforma neziskových organizací 
z Prahy 3 Še3sil připravila ve čtvrtek 24. zá-
ří Fajn den bez bariér s podtitulem Už zase 
skáču přes přechody…

Veselý happeningový průvod s kapelou 
prošel ulicemi po žižkovských bariérách 
známých i neznámých. Cestou  potkal he-
rečky divadelního spolku Proměna z Re-
media Praha, děti z rodinného centra Nová 
Trojka, na Parukářce pak kozy z Integrač-
ního centra Zahrada, kde byl cíl. Zde se ko-
nala zahradní slavnost spojená s vypuště-
ním nejmenší velryby na světě. Nechybělo 
ani divadlo pro děti a kapela pro všechny. 
Tato zahrada s rybníčkem, prolézačkami, 
kurtem na plážový volejbal a samozřejmě 
kozami Hermínou a Rozálií je otevřena pro 
veřejnost každý všední den. � 

Zástupce starosty Martin Benda (uprostřed) se 
podílí na ulovení velryby.

Podzimní prázdniny mohou děti prožít třeba na výletě s DDM Ulita.
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Halal a haram je islámský kon-
cept povoleného a zakázaného, 
a to samozřejmě nejenom v sou-
vislosti s jídlem. V pákistánském 
restaurantu Mailsi tedy nedosta-
nete žádné vepřové maso, žád-
né maso suchozemských dravců, 
dravých ptáků ani živočichů ne-
majících zevní ucho. Namísto kr-
kovičky si ale můžete poručit co-
koli s mlékem, medem, zeleninou, 
ovocem, luštěninami, obilovina-
mi, rybami nebo masem hovězím, 
skopovým, jehněčím, kůzlečím či 
drůbežím, pokud bylo zvíře pora-
ženo v souladu s příslušnými pra-
vidly. Bismillah Allah-u-Akbar. 

Město Mailsi leží v provin-
cii Pandžáb poblíž hranice s In-
dií, takže i pákistánská kuchyně 
je velmi blízká kuchyni severo-
indické. Jako základní pochuti-
nu nelze opomenout ještě před 
předkrmem podávaný křupa-
vý chléb z čočkové mouky papa-
dums doplněný několika omáč-
kami chatny, nejčastěji ostrou 

zelenou pickle, sladko-pikantní 
mango a jogurtovou raita. Z na-
bízených předkrmů jsou nejzají-
mavější smažené kousky cibule 
a brambor obalované v čočkové 
mouce mixed bhaji, křupavé taš-
tičky samosa plněné zeleninovou 
směsí a kořením nebo grilované 
šišky z mletého hovězího masa, 
cibule a zázvoru seekh kebab, při-

čemž vše můžete opět namáčet 
do omáček chatny. 

Sortiment hlavních jídel je 
opět typicky severoindický (vlast-
ně pandžábský) – vyberete si 
druh masa grilovaného v tradiční 
hliněné peci tandoor a zkombi-
nujete s omáčkou dle vlastní chu-
ti. Základní omáčky na výběr jsou 
korma (jemná smetanová mand-

lová), pasanda (sladká smetano-
vá mandlovo-kokosová), madras 
(ostrá s červeným karí), jalfra-
zi (ještě ostřejší s rajčaty, cibulí, 
paprikou a zázvorem) a vindaloo 
(nejostřejší variace se spoustou 
aromatického koření, česneku 
a chilli). Speciální omáčky podle 
tajného receptu šé�uchaře jsou 
pak mailsi, krahi a balti. Spokoje-
ně mlaskat budou v Mailsi nepo-
chybně i vegetariáni – vyzkoušet 
mohou například žlutou čočku 
dal, římský hrách chana masala, 
zeleninové sabzi v omáčkách bhu-
na nebo korma, případně báječný 
domácí sýr paneer se špenátem či 
s hráškem. 

Alkohol je pochopitelně ha-
ram, nicméně pokud se nespoko-
jíte s lahodným jogurtovým nápo-
jem lassi, můžete dostat třeba více 
než pitelný tramín červený z lito-
měřických sklepů. Slabinou re-
staurace může pro někoho být hů-
ře větratelný interiér. �

-red-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Pakistani restaurant Mailsi

Jakoubkovo podávání pod obo-
jí způsobou zdaleka nevyvola-
lo v Praze nadšení. Arcibiskupo-
vu klatbu, kterou  kvůli tomu nad 
Jakoubkem vyhlásil, nebral sa-
mozřejmě nikdo vážně. Zaražena 
byla ale i většina Husových příz-
nivců. Námitky zformuloval mis-
tr Ondřej z Brodu, Jakoubek je si-
ce ihned vyvracel protispisem, ale 
příliš dalších příznivců si tím ne-
získal a zůstával stále v menšině. 
Ostatní dosud váhali, veliký Mi-
str přece o ničem podobném ne-
kázal…

Samotného Husa v Kostni-
ci zpráva o Jakoubkově akci za-
skočila. Možná něco tušil z jejich 
dřívějších rozmluv, ale rozhod-
ně neočekával tak razantní vývoj. 
Urychleně píše z Kostnice „Milý 
Kubo, nespěchej s tou novotou…“ 
Jenže – již se stalo a nedalo se to 
vzít zpět. Hus pochopil, že teď 

stojí před krutým rozhodováním. 
Přijímání podobojí totiž nepatřilo 
k prioritám jeho reformního pro-
gramu. Ale když se postaví proti 
nebo celou záležitost přejde mlče-
ním, dostane se Jakoubek – jeho 
největší opora a naděje v Praze – 
do izolace. A co horšího – dosud 
jednotná česká reformní fronta se 
začne rozpadat a celé úsilí nako-
nec vyústí do žabomyších válek 
o nepodstatné detaily. Ovšem po-
kud Jakoubka podpoří, před kon-
cilem si určitě nepolepší. Ba nao-
pak. Jak se ale nakonec rozhodl, 
netřeba dodávat. V Kostnici si tím 
přilil oleje do vlastního ohně. 

Nejpřednější teologové vede-
ní slovutným Gersonem přijímá-
ní pod obojí rozhodně zatratili 
pod trestem vyobcování a věčné-
ho zatracení. Hlavního cíle však 
dosáhl – rozkol husitského hnu-
tí byl oddálen o několik rozhodu-

jících let. Nakonec k němu došlo 
až  v okamžiku vnějšího vojen-
ského ohrožení, pod jehož hroz-
bou byly oba rozhodující proudy 
– pražský a táborský – donuceny 
k dohodě a spolupráci a všechny 
ostatní vedlejší a zejména ty no-
vě vznikající frakce a sekty (třeba 
dnes asi nejpopulárnější adamité) 
byly bez milosti likvidovány. To-
ho se ovšem Hus již nedožil…

Vraťme se ale za Jakoubkem do 
Prahy. Přijímání pod obojí si nyní 
vítězně razí cestu. Rychle se při-
dávají faráři u sv. Martina ve zdi, 
u sv. Mikuláše na Starém Městě 
a u sv. Vojtěcha na Městě Novém. 
V kostele sv. Michala dal souhlas 
jeho samotný správce - mistr Křiš-
ťan z Prachatic. Ještě v roce 1415 
vyvrací ve své Apologii argumen-
ty koncilního zákazu, který mu 
z Kostnice došel zároveň s po-
sledním pozdravem Mistra Jana. 

Ale nezastavuje se. Tělo i krev Pá-
ně bude nadále podávat i dětem, 
včetně kojenců u křtu. (Od XII. 
století byla totiž v západní církvi 
zavedena praxe, dle níž je k přijí-
mání třeba dosáhnout jisté rozu-
mové úrovně, tj. minimálně asi 10 
let věku.) Odpor veřejnosti je vi-
ditelně mnohem slabší, Hus je to-
tiž již mrtev a Jakoubek se stává 
nejvyšší autoritou. Pražská uni-
versita se počátkem roku 1417 
ještě pokusí vydat zákaz dalších 
novot, Jakoubek na to vystou-
pí v Týnském chrámu s plamen-
ným kázáním, odsuzujícím uctí-
vání soch a obrazů, universita se 
ještě zmůže na chabý protest, ale 
již 10. března 1417 veřejně schvalu-
je a vyhlašuje přijímání podobojí. 
Jakoubek triumfuje. �

JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jakoubkova (dnes Sabinova – pokračování)

BLAHOPŘÁNÍ
SENIORŮM
Všem členům a ostatním seni-
orům, kteří oslaví v říjnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopře-
jeme Evě Kubáčové, Zdeňku 
Holečkovi, Jarmile Hartové, 
Zdeně Cuřinové, Mirosla-
vě Adoltové, Jiřímu Saskovi, 
Heleně Hladké, Jarmile Set-
vakové, Valerii Hrdé a Libuši 
Veselské. �

Svaz důchodců Praha 3 

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz
  7. st Den otevřených dveří: 

Občanská poradna 
REMEDIUM, Křišťanova 15, 
8.30–13.30, 
Klub REMEDIUM, Táborit-
ská 22, 9.00–18.00

  8. čt 19.00 DIVADLO BUDE! 
divadelní hra seniorského 
Divadelního spolku Proměna 
– Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 

13. út 16.30–18.30  Seminář 
o dluhové a finanční proble-
matice. ZŠ nám. J. z Podě-
brad. Přihlášky do 12. 10. 
na obcanskaporadna@
remedium.cz nebo na tel.: 
272 743 666. 

EVANGELICKÝ SBOR NA JAROVĚ 
U kněžské louky 9
http://jarov.evangnet.cz/
25. ne 14.00 koncert souboru 

Musica malinconica – hudba 
pozdní renesance a raného 
baroka.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2
nové tel. číslo: 242 449 859
13. út 16.30 přednáška H. Jeba-

vého: Kam kráčíš, odpade 
ze Žižkova?

 3. 11. 16.30 přednáška J. Schüt-
ze: Jak se žilo v Praze 
v 17. století

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  9. pá  16.00 Česká a klasická 

opereta. Dům s pečovatel-
skou službou, Roháčova 26

12. út 13.30 vycházka do ZOO, 
konečná bus 112

Pozvánka
Galerie VOŠUP a SUPŠ na Žiž-
kově náměstí uspořádala výstavu 
malířských děl studentů 3. roč-
níku oboru Užitá malba. Výstavu 
je možné navštívit během října 
v galerii školy v pracovní dny vždy 
od 9 do 15 hod. �

Lidovka na Koněvce
Hudební klub Matrix je zaměřený především na mladou generaci, 
ale od letošního roku se rozhodl udělat také něco pro ty starší. První 
odpoledne s lidovkou se koná v neděli 18. října od 14 hodin v pro-
storách hudebního klubu Matrix, Koněvova 13, vstup je zdarma. 
Zazpívá Jožka Šmukař, který je znám z kapely Moravanka a spolu-
pracuje především s cimbálovými muzikami a dechovými orchestry. 
V klubu Matrix je dostatek místa na posezení, stejně tak parket 
pro tancování, proběhne ochutnávka vína a k dispozici bude i asis-
tenční služba. �

Taneční odpoledne s Žižkovankou
Taneční odpoledne pro seniory pořádá dechový orchestr Žižkovan-
ka ve spolupráci s radnicí Prahy 3 v restaurantu Mánes (Masarykovo 
nábřeží 250, Praha 2) ve dnech 7. a 21. října od 15 hodin. Senioři 
z Prahy 3 mají vstup zdarma. �

Miloslav Růžička, autor kni-
hy Vyhnanci, která mapuje 
osudy vystěhovaných a ná-
silně přesídlených „kulaků“ 
z padesátých let, hledá pro 
účely druhého dílu další 
osoby takto postižené ko-
munistickou zvůlí. 
Kontakt: Miloslav Růžička, 
Vilémov u G. Jeníkova čp. 47, 
582 83 Vilémov,
e-mail: ruzicka.kpv@seznam.cz
tel.: 569 449 147, 731 978 991
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Zloděj využil důvěřivosti své nevidomé známé, který jí odcizil 
28. srpna 81 tisíc korun. Žena muže pozvala k sobě na návštěvu do 
Domu s pečovatelskou službou v Krásově ulici. „Po jeho odcho-
du zjistila, že jí zřejmě ukradl dvě obálky s finanční hotovostí,“ in-
formoval obvodní ředitel Městské policie v Praze 3 Dušan Machoň. 
Strážníkům se podařilo muže dostihnout, a když na požádání hlíd-
ky otevřel svůj diplomatický kufřík černé barvy, ležely v něm pod-
le Machoně obě obálky i s penězi. Nakonec se muž ještě doznal, že 
má v přední kapse schovaných dalších deset tisíc, které z obálek vy-
táhl. Nenechavce si  k dalšímu vyšetřování převzali policisté. �

-teg-

KDO MĚ CHCE

1) 01753/09 desetiletý černý pes, menší hladkosrstý kříženec, milý, po-
slušný a nenáročný. Vhodný i ke starším lidem. Nalezen 18. dubna na 
Žižkově.

2) 01523/09 desetiletý pes, středně velký černý kříženec špice. Je čistot-
ný, hodí se i do bytu, ale uvítal by i domek se zahrádkou. Nalezen na 
rozhraní Prahy 3 a 10.

3) 01895/09 dvouletý pes, dlouhosrstý bílý kříženec s béžovými skvrna-
mi. Je hodný, poslušný, ale není vhodný k dětem. Nalezen 7. září na 
Vinohradech.

4) 00906/09 jedenáctiletý středně velký pes, černý kříženec s pálením, 
slyší na jméno Filip. Jeho majitelka je těžce nemocná a nemá nikoho, 
kdo by se o něj postaral. Je to hodný a mazlivý čistotný pejsek, který 
se bez problémů hodí do bytu.

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

Den otevřených dveří v Teen Challenge
Ve čtvrtek 17. září se uskutečnil v Centru dětí a mládeže Teen Chal-
lenge dlouho připravovaný Den otevřených dveří. Mezi těmi, kteří přijali 
pozvání, byl i místostarosta městské části Praha 3 Martin Benda, ředi-
telka ZŠ Havlíčkovo nám. Irena Meisnerová, představitelé sborů praž-
ských církví a další. Děti zde měly své vystoupení a ti starší také hosty 
obsluhovali při rautu. �

��

Okradl svou 
nevidomou známou

Drakiáda RC Paleček
Rodinné centrum Paleček pořá-
dá  v sobotu 24. října odpoledne 
drakiádu na Ladronce. Přesný 
čas srazu bude upřesněn včas na 
webových stránkách RC Paleček. 
Účast je nutné potvrdit na e-mailu 
kurzyprorodice@rcpalecek.cz. �

Fotbalový turnaj 
mladších přípravek
V sobotu 29. srpna se na hřišti 
A. F. K. Union Žižkov odehrál fot-
balový turnaj pro mladší přípravky. 
Při vzájemných utkáních se sešly 
velmi vyrovnané týmy, pouhé tři 
góly nakonec rozhodly o tom, 
že družstvo domácích skončilo 
na pátém místě a nedosáhlo na 
medailové umístění. Nejlepším 
hráčem turnaje byl zvolen repre-
zentant Žižkova Jiří Čechák. Ceny 
vítězům předával hráč pražské 
Sparty Václav Kadlec.

O něco lépe se pak mladým 
žižkovským fotbalistům vedlo 
v pondělí 31. srpna, když na tur-
naji pořádaném v Dolních Cha-
brech Vladimírem Šmicrem získali 
bronzové medaile. �

DOMÁCÍ ZÁPASY 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
4. října (neděle) 10.15 hod. 
s FC Graffin Vlašim
25. října (neděle) 10.15 hod. 
s FK Baník Sokolov

3 4

radniradničníní  novinynoviny  ���� | | ��������      ze života Prahy �ze života Prahy � www.prahawww.praha�.cz.cz12 

Zpátky do školy tro-
chu jinak – tak zněl 
název akce, která 
v úterý 8. září pro-
běhla před Palá-
cem Flora. Pro děti 
ji připravila městská 
část Praha 3 a Palác 
Flora ve spoluprá-
ci s pražským hasič-
ským záchranným 
sborem, městskou 
policií a záchrannou 
službou. 

Děti si mohly prohlédnout hasič-
ský vůz, sanitku záchranné služ-
by, výstroj a výzbroj policejních 

těžkooděnců a usednout i na spe-
ciální záchranářskou čtyřkolku. 
Školáci trénovali, jak správně po-
skytnout první pomoc a jak se za-
chovat v nebezpečných krizových 
situacích. Úspěšní absolventi do-
pravního testu mohli získat dět-

ský řidičský průkaz. Pro děti byla 
připravena také řada atraktivních 
ukázek práce policistů a záchra-
nářů. Měly možnost zblízka vidět 
zásah proti nebezpečnému pacha-
teli, práci psovoda i slaňování zá-
chranářů hasičského sboru. �

Zpátky do školy trochu jinak 

Otevřený Žižkov podruhé
Občanské sdružení Progressio o.s. za podpory MČ Praha 3 připravilo 
druhý ročník festivalu Otevřený Žižkov, akce zaměřené na mladé umění. 
Festival odstartoval koncertem skupiny Ševcovský pop v bunkru Paru-
kářka ve středu 23. září, v pátek se v Simplicity ve Slavíkově ulici před-
stavil folkpunkový interpret Dominik Kotyza (na snímku), závěrečná party 
pak proběhla v sobotu 26. září v Paláci Akropolis s kapelami Airfare, 
Discoballs a Bengas. Více na www.otevrenyzizkov.cz. �

Součástí programu byla i ukázka práce policejního psovoda.

Karneval Bořivojky
Navlečte kostým, nasaďte masku 
a zúčastněte se v sobotu 10. října 
od 14.00 do 15.00 karnevalu po 
trase Žižkovo náměstí – konec Bo-
řivojovy ulice a zpět. Účinkují bu-
beníci Tam Tam Batucada, divadlo 
Ježek a čížek a další. �
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