
Od 18. listopadu 
bude každý všední 
den k vidění na 
žižkovské radnici 
výstava mapující 
vznik a nejrůznější 
podoby života v éře 
socialismu. Na ví-
ce než stometrové 
plachtě najdete 
řadu historických 
fotografií převážně 
z dění v Praze 3. 
Na výstavě také nebudou chy-
bět reprodukce dobových pla-
kátů nebo historicky významné 
texty a ukázky z tehdejšího tis-
ku přesahující svým obsahem 
hranice městské části. Setkáte 

se s nejednou významnou osob-
ností Prahy 3, přičemž opome-
nuta nezůstane ani současnost. 
Na plachtě, která se v prosto-
ru promění v živý organismus, 
tak budou k vidění nejvýraz-
nější změny, které v Praze 3 
proběhly za posledních dva-
cet let. Projekce filmů z obdo-
bí totality připomenou některé 
významné události života Pra-
hy 3. Jednou z nejzásadnějších 
je asanace, která měla v osmde-
sátých letech proměnit Žižkov 
v jedno velké sídliště. V Pra-
ze 3 žili také málo známí lidé, 
kteří svůj odpor vůči tehdejší-
mu systému projevovali kupří-
kladu výrobou a rozšiřováním 
samizdatů. Prostředí typických 
žižkovských kotelen bylo mís-
tem, v němž vznikala řada těch-
to dávno zapomenutých a „po 
svém“ vytvořených knih, ale ta-
ké autorských textů, které ne-
směly být oficiálně šířeny. 

Příběh výstavy ovšem začí-
ná již v roce 1943, tedy v době, 
kdy se Dr. Beneš setkal v Mosk-
vě se Stalinem a uzavřel s ním 
klíčovou Smlouvu o spoluprá-
ci. Únorové události roku 1948 
se tak stanou čitelnější a po-
chopitelnější. Stejně tak příběh 
nekončí v listopadu ´89, proto-
že ani v tomto období se náhle 
nezrodila svoboda, nýbrž pro 
ni postupně musely být vytvo-
řeny podmínky, často za po-
moci politických kompromi-
sů. Cílem výstavy není soudit, 
ale zamyslet se nad totalitním 
systémem.

Z plachty napnuté v prostoru 
se na rok stane jedna velká ruš-
ná ulice, koláž obrazů a zvuků, 
provolání i hesel. Výstava bude 
otevřena každý všední den od 
8.00 do 16.00 hodin. �
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Více o výstavě naleznete na str. 4 a 5

Vážení čtenáři,

v den státního svátku 28. října 
opět otevřel své brány, po dvouleté 
rekonstrukci, Národní památník 
na Vítkově. Budova se sochou hu-
sitského hejtmana je vedle žižkov-
ského vysílače hlavní dominantou 
naší městské části. Mladou gene-
rací bývá dokonce nazývána „žiž-
kovským Tádž Mahálem“ podle 
monumentálního pomníku v in-
dické Agře, který byl zařazen mezi 
sedm novodobých divů světa.

Osudy této dominanty jsou vel-
mi podobné osudům českého náro-
da. První snahy o vybudování so-
chy Jana Žižky byly již v 19. století. 
Po roce 1918 byl záměr transformo-
ván na Pantheon československých 
legií. Po druhé světové válce úno-
rové události přeměnily Památník 
na proletářský pantheon a násled-
ně na mauzoleum prvního česko-
slovenského komunistického pre-
zidenta Klementa Gottwalda. Po 
pádu železné opony se místo stalo 
předmětem vleklých diskusí o jeho 
budoucnosti.

Národní muzeum v Praze s Vo-
jenským historickým ústavem zde
připravilo expozici Křižovatka čes-
ké a československé státnosti. Vě-
řím, že si zrekonstruovaná budova 
najde řadu návštěvníků a že část 
z nich bude také z generace, která 
vítkovský památník s nadsázkou 
přirovnává k Tádž Mahálu.

Parčík 
v Kouřimské 
je krok 
od záchrany
Zelená oáza v husté zástavbě 
na Vinohradech, kde měl vy-
růst pětipatrový činžák, bude 
nadále s největší pravděpo-
dobností sloužit veřejnosti jako 
park. Žižkovská radnice se do-
hodla s developerem, že poze-
mek odkoupí. Pokud transakci 
schválí zastupitelstvo městské 
části, skončí tím dvouletý boj 
o zachování zeleně, který vedli 
místní obyvatelé s podporou 
radních Prahy 3. �

Více naleznete na straně 3

Lidé Žižkova 
a Vinohrad
Osmadvacet osobností ze Žiž-
kova a Královských Vinohrad. 
Herci, filmaři, hudebníci i další 
umělci, ale také lékaři, záchra-
náři, důstojníci bezpečnostních 
sborů a lidé, kteří vytvářejí 
v třetí městské části to, čemu 
se říká občanská společnost. 
Jejich profily najdete v publika-
ci Praha 3 a její lidé 2009, která 
je věnována právě osobnostem 
naší městské části. Pokud jste 
ji nenalezli ve svých poštovních 
schránkách, dostanete ji zdar-
ma na radnici na Havlíčkově 
náměstí a v dalších budovách 
Úřadu městské části. �

Výstava 20 let 
od pádu totality 
(nejen) v Praze 3

MILENA
KOZUMPLÍKOVÁ,
starostka

Fotografie z demonstrace na Škroupově náměstí v prosinci 1988.
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Památník na Vítkově
je po rekonstrukci 
otevřen veřejnosti

strana 2

Výstava fotografií 
Věčný Žižkov 
v Galerii pod radnicí 

strana 7

V Paláci Akropolis vystoupí:

v pátek 20. listopadu od 19 hodin
Simone Reifegerste Projekt, 

Eb Davis Superband, 
East-West-Connection

v sobotu 21. listopadu od 19 hodin  
Beata Hlavenková Trio & Rich Perry,

Libor Šmoldas Quartet, Petr Zelenka Trio
Ke každé vstupence whisky a doutník zdarma!

MČ Praha 3 a Junior Klub Vás srdečně zvou na 7. ročník festivalu
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RADA MČ PRAHA 3

Nový systém proti 
zlodějům aut
� Nákup speciálního mobilního 
kamerového systému, který vy-
hledává kradené vozy, schválili 
počátkem října žižkovští radní. 
Zařízení bude využívat ve svých 
vozech Obvodní ředitelství měst-
ské policie v Praze 3. Celý systém 
pracuje na principu videodetekce 
projíždějících nebo okolostojících 
vozů, rozpoznává jejich registrační 
značky, porovnává je s databází 
odcizených vozidel a registrem 
vozidel. Pokud zjistí nesrovnalosti, 
sám upozorní hlídku ve vozidle. 

Divadlo čeká nová
malba i koberec

� Ještě do konce roku by se 
diváci v Žižkovském divadle Járy 
Cimrmana měli dočkat nové mal-
by a koberce v hledišti. Převod 
90 tisíc korun na tuto inovaci 
schválila rada městské části.

Zahrada školky 
bude obnovena
� Úpravy zahrady Mateřské školy 
Vozová schválila na svém po-
sledním zasedání rada městské 
části. V rámci rekonstrukce bude 
provedena nová terénní úprava 
a zahrada bude vybavena novými 
bezpečnými herními prvky pro dě-
ti od tří do sedmi let.

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 9. listopadu
Koněvova/V Jezerách 9. listopadu
Soběslavská/Hollarovo nám. 9. listopadu
Tachovské nám. (u tunelu) 9. listopadu
Na vrcholu/V domově 2. a 30. listopadu
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 2. a 30. listopadu
Náměstí Barikád 2. a 30. listopadu
Kostnické nám./Blahníkova 2. a 30. listopadu
Buková/Pod Lipami 54 18. listopadu
Jeseniova 143 18. listopadu
Přemyslovská/Orlická 18. listopadu
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 18. listopadu
Křivá 15 23. listopadu
Přemyslovská/Sudoměřská 23. listopadu
U Rajské zahrady/Vlkova 23. listopadu
V zahrádkách/Květinková 23. listopadu

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Do Knihy cti přibyl další podpis 
V úterý 20. října se rozšířil počet osobností zapsaných do Knihy cti městské části Praha 3. Svůj podpis 
připojila sbormistryně pěveckého sboru Zvoneček Jarmila Novenková, která mimořádně úspěšné hudební 
těleso působící při Hudební škole hl. m. Prahy na Žižkově založila v roce 1996. Během své zatím třináctileté 
kariéry obdržel sbor řadu domácích i zahraničních ocenění. Slavnostního zápisu do Knihy cti se vedle sta-
rostky Mileny Kozumplíkové zúčastnili i její zástupci Jiří Matušek a Martin Benda. �

Nově zrekonstruovaný Národní 
památník na Vítkově byl po dvou-
leté generální rekonstrukci za 
účasti prezidenta republiky slav-
nostně otevřen 25. října. Vznikla 
zde nová stálá multimediální ex-
pozice, která nese název Křižovatky 
české a československé státnosti a ma-
puje období od vzniku Českoslo-
venska roku 1918 do jeho rozpadu 
na přelomu let 1992 a 1993. Zachy-
cuje významné milníky v našich 
dějinách, na kterých se výrazným 
způsobem měnila státnost a ideo-
vé pojetí státu. Návštěvníci uvidí 
originální exponáty např. po-
slední dopisy Milady Horákové 
a Heliodora Píky z vězení, osobní 
předměty Jana Palacha nebo psací 
stroj Pavla Tigrida. Výstavu při-
pravilo Národní muzeum ve spo-

lupráci s Vojenským historickým 
ústavem.

Vedle stálé expozice je zde ješ-
tě instalována první krátkodobá 
výstava Hradní fotoarchiv 1918–
1933, která zachycuje prezidenta 
Masaryka při různých oficiálních 
i soukromých příležitostech. 

Památník ale nebude jen vý-
stavním prostorem. Národní mu-
zeum jej chce využít jako dějiště 
hudebních koncertů, divadelních 
představení a nejrůznějších vzdě-
lávacích aktivit. Navíc byla na 
střeše Památníku nově vybudová-
na kavárna a vyhlídková terasa, 
z níž se návštěvníkům nabízí im-
pozantní pohled na Prahu.

Během listopadu je do Památ-
níku vstup zdarma. �

-red-

MŠ Sudoměřská v novém
Rekonstrukce Mateřské školy Sudoměřská dospěla do zdárného kon-
ce. Během prázdnin školka dostala novou střechu a okna. Budova 
byla zateplena a její okolí se nově vydláždilo. Zasadily se nové květiny 
a vysela tráva. Zcela nová podoba školy je korunována veselou žlutou 
fasádou, na které je vymalováno nejen logo školky ale také další dět-
ské obrazové motivy. Autorem maleb je písmomalíř Miloš Kotek. �

Památník Vítkov 
se znovu otevírá

Národní památník Vítkov, jemuž 
vévodí největší světová jezdecká socha, 
16,5 tuny vážící Jan Žižka od Bohumila 
Ka�y, se stavěl jako pomník státnosti 
a československým legionářům. Základní 
kámen památníku položil v listopadu 
1928 prezident Tomáš G. Masaryk.

Akce „Okna“ začala
V panelových domech v Jeseniově a Ostromečské ulici byla v polovině 
října zahájena akce „Okna“, kterou schválila rada městské části. V je-
jím rámci budou v celém panelovém komplexu vyměněny dosluhující 
okenní výplně za moderní plastová okna. Žižkovská radnice tak chce 
zvýšit komfort bydlení nájemcům ještě před celkovou revitalizací domů, 
která je plánována s ohledem na celkovou finanční náročnost na ně-
kolik let dopředu. Na jaře budou opravy pokračovat v ulici Roháčova 
a Blahoslavova, následně přijdou na řadu další domy. Průběh prací 
kontroloval na místě 26. září zástupce starosty Zdeněk Lochman. �
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Rada městské části 
schválila počátkem 
října nákup parčíku 
v Kouřimské ulici 
od společnosti BDS. 
Pokud transakci po-
světí zastupitelstvo, 
skončí tak dvouletá 
kauza, kdy místní 
obyvatelé společně 
s žižkovskou rad-
nicí bojovali proti 
zástavbě této zelené 
oázy mezi obytnými 
domy. 

Celý případ začal na podzim 
2007, kdy se majitel pozemku, 
Stavební spořitelna České spoři-
telny, rozhodl parčík na Vinohra-
dech prodat jako stavební parce-
lu ve veřejné dražbě. Umožnila 
to chyba v územním plánu, kte-
rá malý parčík uváděla jako sta-
vební parcelu. Proti likvidaci od-
dechové zóny uspořádali místní 

obyvatelé z občanského sdružení 
Kouřimský park protestní shro-
máždění a na jejich stranu se po-
stavila také městská část Praha 3. 
Jasně deklarovala, že považuje vý-
stavbu několikapatrového objek-
tu na zmíněné parcele za napro-
sto nepřijatelnou a v budoucnu 
využije všech právních možností, 
jak případné výstavbě zabránit. 

Podle názoru rady by zahuštění 
zástavby posunulo úroveň byd-
lení ze standardů evropských na 
úroveň dělnických čtvrtí v obdo-
bí průmyslové revoluce. Radnice 
také generálnímu řediteli Staveb-
ní spořitelny ČS navrhla jednání 
o odkupu pozemku. 

Místní obyvatelé i radnice vi-
děli největší nedostatek v tom, že  

spořitelna třetí pražskou měst-
skou část o svém záměru nein-
formovala, a dala ho rovnou do 
dražby, z níž utrží co nejvíc.

Ani protestní kroky však ne-
zabránily tomu, aby spořitelna 
nakonec parčík nevydražila ja-
ko stavební parcelu. Koupila jej 
jako jediný zájemce společnost 
BDS za vyvolávací cenu 10 mi-

lionů korun, a to přesto, že od-
hadní cena parcely byla 16 mi-
lionů. Ostatní zájemce odradil 
tvrdý postoj radnice. Zde je tře-
ba podotknout, že městská část 
se dražby jako zájemce nemů-
že již z principu zúčastnit, pro-
tože takovýto majetkový úkon 
musí schválit zastupitelstvo, což 
při prodeji formou přihazová-
ní není možné. Přesto žižkovští 
radní nadále podnikali všechny 
dostupné kroky k tomu, aby vý-
stavbě na parcele zabránili. 

Radnice Prahy 3 nejdříve poda-
la návrh na změnu územního plá-
nu, který by výstavbě zabránil, 
a nakonec se s novým majitelem 
dohodla na odkoupení pozem-
ku. Celkově firma BDS vyčísli-
la cenu pozemku s prokazatelný-
mi náklady souvisejícími s jeho 
nabytím a přípravou stavby na 
13,5 milionu korun, nakonec se 
však s městskou částí dohodla na 
konečné ceně 11,5 milionu korun. 
K záchraně zelené oázy v jinak 
hustě zastavěné lokalitě teď zbý-
vá už jediný poslední krok. Aby 
jeho koupi schválilo zastupitel-
stvo městské části Praha 3. �

JAN ŠMÍD, 
zástupce starosty

Záchrana parku v Kouřimské je na spadnutí,
radnice se dohodla s majitelem

Mezi absolutní českou špičku 
ve využívání moderních inter-
aktivních pomůcek při výuce 
učiva základních škol se od le-
tošního září řadí také Praha 3. 
Vyplývá to ze statistik o vyba-
vení škol interaktivními učební-
mi tabulemi. Zatímco celostátní 
průměr hovoří o tom, že jedna 
tato moderní pomůcka připadá 
na 260 žáků, v základních ško-
lách na Žižkově a Královských 
Vinohradech jedna interaktiv-
ní tabule slouží k výuce 76 dě-

tí. Základní školství Prahy 3 tak 
disponuje téměř trojnásobným 
počtem těchto tabulí než je ce-
lostátní průměr.

Ve statistikách se Praha 3 vý-
razně posunula od letošního září 
díky investiční akci „tabule“, kte-
rou schválili žižkovští radní. Dí-
ky investici městské části  ve výši 
1,5 milionu korun bylo na našich 
školách instalováno během let-
ních prázdnin dalších devět in-
teraktivních tabulí. Na všech 
deseti základních školách zřizo-

vaných žižkovskou radnicí tak 
jsou nyní k dispozici minimálně 
dvě interaktivní tabule a několik 
dataprojektorů.

Děti se na nich zábavnou for-
mou učí nejen konkrétní náplň os-
nov daného předmětu, ale i práci 
s moderní technologií a v nepo-
slední řadě, vzhledem k dotyko-
vým ovládacím prvkům, procvi-
čují také jemnou motoriku. �

JIŘÍ MATUŠEK, 
zástupce starosty

Ve vybavení interaktivními tabulemi 
patří naše školy mezi českou špičku 

www.prahawww.praha�.cz
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Nejen mezi lékaři z Polikliniky 
Koněvova 205, ale i mezi Jaro-
váky zavládlo v posledních týd-
nech znepokojení v souvislosti 
s informacemi o plánované pri-
vatizaci polikliniky. Na toto té-
ma vyřizujeme na radnici desítky 
e-mailů, telefonátů i osobních 
náv štěv. Proto bych rád několik 
základních faktů uvedl i zde.

Ministerstvo financí (resp. 
Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových) vlastní 
na území MČ Praha 3 dvě po-
likliniky: na Vinohradské 176 
a na Koněvově 205. Třetí poli-
kliniku, v Olšanské ulici, spra-
vuje naše městská část a troufnu 
si říci, že dobře. 

V minulosti jsme opakovaně 
žádali o bezplatný převod těchto 
dvou zařízení na obec, tj. na hlav-
ní město Praha, které by je ná-
sledně svěřilo třetí městské části. 
Letos na jaře sdělil ministr finan-
cí Miroslav Kalousek, že převod 
vinohradské polikliniky bude 
umožněn. V dalším sdělení – již 
po odchodu ministra Kalouska 
– jsme se dozvěděli o plánu ja-
rovskou polikliniku privatizovat 
standardně. V září jsme na zákla-
dě podnětu občanů znovu žádali 
ministra Janotu o přehodnocení 
tohoto stanoviska. Odpovědí by-
lo, že vláda nemá důvod své roz-

hodnutí měnit. Tolik stručně his-
torie z pohledu radnice.

K probíhajícím diskusím bych 
chtěl zdůraznit několik faktů:

Opakovaně narážím na myl-
nou informaci, že žižkovská rad-
nice prodává jarovskou polikli-
niku. Radnice ale polikliniku 
nevlastní, tedy ji ani nemůže pro-
dat. Naopak – radnice je nadále 
připravena převzít za polikliniku 
odpovědnost a v případě převo-
du na městskou část ji hodláme 
spravovat a dlouhodobě zacho-
vat přinejmenším stávající rozsah 
služeb.

Dostupnost lékařské péče si-
ce ze zákona není záležitostí ob-
ce, přesto bych rád čtenáře ujis-
til, že pozorně sledujeme potřeby 
našich občanů a v případě, že se 
takový problém objeví, uděláme 
vše pro to, abychom jeho dopady 
minimalizovali. 

Doposud se nám podařilo 
v jednáních s vládou dohodnout, 
že v pravidlech veřejné soutěže na 
privatizaci polikliniky bude pro 
kupujícího stanovena podmínka, 
aby zde minimálně 25 let zajistil 
poskytování zdravotní péče, a to 
minimálně v rozsahu a struktuře 
dosavadních služeb. �

MARTIN BENDA, 
zástupce starosty

Kauza 
Poliklinika Koněvova
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18. 11. 2009 — 11. 11. 2010
historická budova ŽIŽKOVSKÉ RADNICE /1. patro/
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
otevřeno každý všední den 8.00 — 16.00

www.zizkov20.cz     www.praha3.cz

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ 

ARCHIV PRAHA

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

NÁRODNÍ MUZEUM
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Od 18. listopadu 
bude na žižkov-
ské radnici k vidění 
výstava reflektují-
cí 20. výročí pádu 
totality. Její vznik 
inicioval radní 
Pavel Hurda, který 
je společně s ko-
legou Ondřejem 
Pechou autorem 
koncepce akcí se 
souhrnným názvem 
„Žižkov XX“.

Kulaté výročí „sametové revolu-
ce“ bude lidem připomínat řa-
da velkých kulturních institucí. 
Proč jste se rozhodl podobnou 
akci iniciovat v Praze 3?

Protože je jen vzdáleně po-
dobná těm ostatním. Samozřej-
mě nevím o všech výstavách, 
které budou k výročí pádu to-
tality na území metropole pro-
bíhat, ale naše výstava bude vý-
jimečná v několika směrech. 
Především je zaměřena na dě-
jiny Žižkova, přesněji dnešní-
ho území městské části Praha 3, 
které se odehrávají na poza-
dí historicky známých událos-
tí. Řada lidí bude možná pře-
kvapena tím, jak výrazně změnil 
Žižkov za posledních dvacet let 
svou tvář. Když nemáte srov-
nání přímo před sebou, pak se 
vám mnohé změny zdají samo-
zřejmé, jakoby tu byly odjakži-
va. Známé události z naší histo-
rie samozřejmě nebylo možné 
vynechat, protože jinak by byla 
cesta dějinami Prahy 3 vytržena 
z kontextu.

Výstava začíná rokem 1945, což 
je v souvislosti s mapováním dě-
jin totality na našem území po-
měrně netypické…

Netypické možná. Ale niko-
li nelogické. Komunisté se abso-
lutní moci chopili sice až v únoru 
1948, ale přípravy na převzetí mo-

ci začaly dávno předtím. Možná 
už ve chvíli, kdy Beneš podepsal 
se Stalinem známou spojeneckou 
smlouvu, a možná, že ještě mno-
hem dříve. Jedno je ovšem jisté. 
Ukazovat fotografii prezidenta 
Klementa Gottwalda v beranici 
na zasněženém Staroměstském 

náměstí a tvrdit, že tím u nás za-
čala éra nesvobody, není ani tro-
chu přesné. Něco jí předcházelo. 
Boje o Prahu, nadšení lidí z kon-
ce války, bída a radost, příklon 
státní politiky k Sovětskému sva-
zu a samozřejmě velmi lákavý 
volební program Komunistic-
ké strany Československa v roce 
1946. To vše hrálo významnou ro-
li v procesu postupného přerodu 
demokratického zřízení na tota-
litní. A ten je zapotřebí pochopit 
a ne jen slepě odsoudit. 

Výstava také nekončí listopadem 
1989, nýbrž současností. Proč?

Protože se svoboda rodila po-
stupně. Bylo nutné ji nejen zís-
kat zpět, ale také se s ní (i v ní) 
naučit žít. Svoboda je bezpochy-
by tím nejcennějším, co máme. 
Proto jsem chtěl ukončit výstavu 
v současnosti, protože i dnes se 
„hraje“ o svobodu. Jde o neustálý 
střet mezi tendencemi ořezávat, 
umenšovat a zcizovat individuál-
ní lidské svobody a snahou „udr-
žet pozice“. Pozice svobodného 
člověka se všemi jeho právy i po-
vinnostmi, vyplývajícími ze živo-
ta ve svobodné zemi.

Je tedy možné výstavu chápat ja-
ko varování před stále živým ne-
bezpečím návratu totality?

Nechci a nebudu reagovat 
v politické rovině, protože mlu-
víme také o současnosti a podob-
ná prohlášení by nebyla na tomto 
místě ani trochu férová. Ale kaž-
dá totalita má určité shodné rysy, 
které lze vysledovat a pojmeno-
vat. Zjednodušeně řečeno, tota-
lita začíná ostrým vymezením se 
vůči „nepříteli“ a sliby o lepší 
budoucnosti. Výměnou za sliby 
pak odevzdáme – většinou bo-
hužel dobrovolně – část našich 
svobod těm, kteří vědí, jak nám 
lepší budoucnost zařídit a tak to 

jde dál. Stačí ostatně nahlédnout 
do serioznější historické literatu-
ry, popisující například nástup 
Adolfa Hitlera k moci. Osobně 
ovšem nemám rád strašení minu-
lostí, stejně jako mi není vlastní 
černobílý pohled na dějiny vče-
rejška. Žil jsem v době socialis-
mu po značnou část svého života 
a zažil jsem v ní mnoho krásné-
ho i frustrujícího. Nejhorší ob-
dobí justičních vražd znám spíše 
z vyprávění. Nicméně velmi dob-
ře chápu pohled na minulost ze 
strany člověka, kterého komunis-
té okradli o veškerý majetek ne-
bo jenž byl kvůli smyšleným ob-
viněním vystaven tvrdé režimní 
represi. Na druhou stranu jsem 
schopen připustit, že někdo mohl 
v šedesátých letech vstoupit do 
KSČ. Je to smutné, ale lidé jsou 
obelhávatelní, a někdy dokonce 
i sami sebou. Výstava má ale jiný 
cíl. Připomenout občanům Pra-
hy 3, jak vypadala naše městská 
část v průběhu totality a nakolik 
se za posledních dvacet let změ-
nila. Z čeho totalita vzešla, ja-
ké byly její hlavní rysy, a pakliže 
dnes máme o něco usilovat, pak 
je to už zmíněná svoboda. Výsta-
va by proto měla návštěvníky pri-
márně přivést k zamyšlení, ale ta-
ké na místa, která dnes třeba už 
neexistují nebo vypadají doce-
la jinak. Občané Prahy 3 se bu-
dou od listopadu také setkávat 
s logem „Žižkov XX“. Právě pod 
tímto názvem bude probíhat řa-
da doprovodných akcí k výstavě, 
o nichž se budou občané postup-
ně dozvídat z novin, ale i z našich 
oficiálních internetových stránek 
a plakátů.

Expozice na žižkovské radnici 
bude trochu jiná, než na jakou 
jsou lidé zvyklí z běžných výstav. 
Je to tak?

Ano. Dokonce bych ani neho-
vořil o expozici. Na více než sto 
metrů dlouhé plachtě lidé uvidí 
zaznamenanou část naší společné 
minulosti. Čistým a zcela origi-
nálním způsobem. Plachta je vý-
borné médium, které snese dote-
ky lidí a dokáže v určitém ohledu 
nahradit trojrozměrné exponá-
ty. S nápadem umístit na plach-
tu fotografie, texty, reprodukce 
dobových plakátů nebo samizda-
tů přišel architekt David Kraus. 
Grafický design výstavy je prací 
docenta Petra Babáka, jednoho 
z našich předních grafiků. Plach-
tu jako takovou lze vnímat jako 
symbol rušné třídy, po níž jdou li-
dé, kteří sami tvoří dějiny. Nejde 
tedy jen o prezidenty a předsedy 
vlád, ale o docela obyčejné lidi. 
Tedy o nás všechny. �

-red-

Svoboda je tím 
nejcennějším, co máme

Vizualizace výstavy Dvacet let od pádu totality (nejen) v Praze 3, která bude po celý rok k vidění na žižkovské radnici.
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Svoboda je bezpochyby tím 
nejcennějším, co máme. 
Proto jsem chtěl ukončit výstavu 
v současnosti, protože i dnes se 
„hraje“ o svobodu.
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. ne 18.00 Hanebný pancharti
 20.45 Rozervaná objetí

ANTIDEPRESIVNÍ SEVER
  2. po 18.00 Ukrutně šťastni
 20.30 Na sever
  3. út 18.00 Kurz negativního 

myšlení
20.30 Na sever 

NORMÁLNÍ FESTIVAL 
festival filmů od tvůrců 
s mentálním hendikepem 
www.normalfest.cz 
  4. st 19.00 Koncert Zdeňka Bíny
  5. čt 19.00 Vábení z luk 

+ koncert Doubravánku
  6. pá 19.00 Mary a Max 

+ Harvie Krumpet
 21.00 koncert Malcolma 

Middletona

  7. so 18.45 MET: LIVE IN HD 
– TURANDOT | Giacomo 
Puccini

  8. ne 18.00 Na sever
 20.30 Vetřelec
  9. po 18.00 Miloš Forman: 

Co tě nezabije…
 20.30 District 9 
10. út  18.00 Architekt odpadu  
 20.30 Rekviem za sen (FK)
11. st 18.00  Občan Havel - 

speciál | rozšířená 4 hod 
verze

12. čt 18.00  Auto*Mat
 20.30 Protektor
13. pá 18.00 Restaurované filmy 

Jana Špáty
 20.30 Zoufalci
 22.30 Spalovač mrtvol  

14. so 20.00 31. FESTIVÁLEK 
aneb snídám country, 
obědvám rock a večeřím 
jazz. Festival pantomimy, 
pohybového divadla, 
mluveného slova 
a improvizace

15. ne 18.00  Zoufalci
 20.30  Hanebný pancharti
16. po 18.00 Jan Hus – mše za tři 

mrtvé muže (FK)
 20.30 Auto*Mat
17. út 18.00 V hlavní roli já
 20.30 Na sever
18. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague XV.
19. čt 18.00  Protektor
 20.30  Útěk do divočiny

AEROKRAŤAS 
www.aerokratas.cz 
20. pá 18.00 projekce 

soutěžních filmů
 20.00 Vyhlášení výsledků 

soutěže Aerokraťas 2009

21. so 17.00 Whisky s vodkou
 19.00 Občan Havel 

– speciál | rozšířená verze
22. ne 18.00 Zoufalci 
 20.30  Whisky s vodkou

23. po 18.00  District 9
 20.30  Zoufalci
24. út 18.00 Na sever
 20.30  Protektor
25. st 18.00 Rozervaná objetí
 20.30 Aero naslepo

26. – 29. 11.  THE BEST 
OF HUDEBNÍ ODYSEA
Pavel Klusák uvádí 
to nejlepší z kolekce 
filmů uváděných na MFF 
Karlovy Vary v sekci 
Hudební odysea

30. po 18.00 Muž na laně (FK)
 20.30 Zoufalci

FILMY PRO SENIORY
  3. út 10.00 Miloš Forman: 

Co tě nezabije…
10. út 10.00 Rozervaná objetí
17. út 10.00 Zoufalci
24. út 10.00 Protektor

NEDĚLE PRO RODIČE S DĚTMI
  1. ne 14.00 Strrrrrrašení!!!
  8. ne 14.00 Světluškaření
15. ne 14.00 Robinsonův ostrov 
22. ne 14.00 Kamarádíme se 

s Žofkou
29. ne 14.00 Čertovské dílny

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

* program v produkci Junior Klubu
Výstava ve foyer: 
1.–29. 11. 15. FESTIVAL 

INTEGRACE SLUNCE 
– fotografie Pavel Rydl

INTEGRACE SLUNCE
1.–5. listopadu

  1. ne 15.00 Chlapec z planety 
D.s. – premiéra

  2. po 9.00 Kočka, která 
chodila sama 
9.15 Finský tanec / 
písničky pro radost
9.30 Hudebně-recitační 
pásmo s flétničkami
10.00 Trable Adriana M. 
10.30 O Honzovi a labutí 
princezně
19.30 Divadlo Verva: 
Kafe s rumem, whisky 
se sodou, čaj s citrónem 
– premiéra 

  3. út 10.00 Hele lidi – workshop
19.30 JAMU Brno: Být sám

  4. st   9.00 Ztracený pejsek / 
Ježibaba na koštěti
  9.15 O moři a louži
  9.30 Zahradní cirkus
10.00 Pohádka z Karlína

 10.15 Country tance
10.30 Je dobré najít 
někoho
20.00 Divadlo Esence: 
Jak se vám líbí (na dně) 
– pražská premiéra

  5. čt 10.00 Divadlo Neslyším, 
Brno: Vizualizace 
literárních žánrů
19.30 Bob Saint-Claire + 
host: Trio de Janeiro

  6. pá 19.30 Juliette Lewis *
  7. so 20.00 dVA: Tros Sketos

  8. ne 19.30 Béla Fleck 
& Flecktones *

  9. po 20.00 dVA: Teatr Novogo 
Fronta: Petrouchka 

10. út 20.00 dVA: Teatr Novogo 
Fronta: Petrouchka 

11. st 20.00 dVA: Do Theatre: 
Hangman 

12. čt 19.00 Isis + Dälek 
+ Mamiffer 

13. pá 19.30 Ny Petter Molvaer 
14. so 19.30 FutureLine: Loyca + 

Studená sprcha *
15. ne 20.00 dVA: Spitfire 

Company: Chaplinův 
proces 

16. po 20.00 dVA: Divadlo 
Akropolis: Onehand Jack 

17. út 19.30 FutureLine: Hemi 
head + Marek Dusil and 
Youngblood*

18. st 19.30 EuroConnections: 
Clara hill + Soil 

19. čt 19.30 Kurtizány 
z 25. Avenue – křest CD, 
special guest: Imodium

ŽIŽKOV MEETS JAZZ *
20. pá 19.30 Simone Reifegerste 

Projekt, Eb Davis 
Superband, East-West-
Connection

21. so 19.30 Beata Hlavenková 
Trio & Rich Perry, Libor 
Šmoldas Quartet, Petr 
Zelenka Trio

22. ne 20.00 dVA: Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(U matky kapavky) 

23. po 18.00 Bandzone.cz 
show case: Fake tapes, 
Hentai corp., No heroes, 
The Pooh, Shogun 
Tokugawa

24. út 19.30 FutureLine: 
Chilliguns + Strom stínu*

25. st 19.30 Living colour 
– křest CD

26. čt 19.30 The Dodos 
27. pá 19.00 Planet Connection: 

Vidiek 
28. so 19.30 Kytara napříč žánry: 

Jeniffer batten + Vicky 
Genfan *

29. ne 20.00 Kabaret Caligula: 
Zkáza vesmírné lodi 
Libido 

30. po 20.00 Kabaret Caligula: 
Zkáza vesmírné lodi 
Libido 

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
22. 10. – 20. 11. J. Maget 

– dětská ilustrace

  3. út 19.30 Performance–párty 
k 30. výročí prvního 
koncertu souboru 
Relaxace

  7. so 15.00 Komorní orchestr, 
I. Fleischhansová-Butler 
– housle, T. Víšek – klavír 
(F. Benda, W. A. Mozart)

  9. po 19.30 Koncert 
k 70. narozeninám 
skladatele T. Svo body, 
Dvořákův komorní 
orchestr (T. Svoboda, 
J. S. Bach aj.)  

10. út 19.30 D. Mimrová – flétna, 
M. Vilímec – housle, 
A. Kužela – klavír 
(C. Stamitz, J. Suk, 
Ulf-Diether Soyka aj.)

11. st 19.30 Trio Hélios Praga 
(J. Haydn, B. Smetana, 
L. van Beethoven)

12. čt 19.30 festival Kytara 
napříč žánry: N. Kovács, 
Barek & Ghali a hosté 
(rock, jazz, ragtime, 
latinsko-americká hudba) 

13. pá 19.30 Musica Bohemica
19. čt 19.30 J. Vonášková 

Nováková – housle, 
P. Novák – klavír 
(W. A. Mozart, K. Pexidr, 
K. Janovický, L. Sluka)

20. pá 19.30 Bohemian 
guitar duo a studenti 
uměleckých škol (klasika, 
latinsko-americká hudba)

21. so 15.00 Musica dolce 
vita D. Demuthová 
– mezzosoprán, 
Ž. Vokálková – flétna, 
Z. Šolcová – harfa

24. út 19.30 Koncert k jubileu
A. Markowitz – 
O. Štěpánové

25. st 19.30 Stamicovo kvarteto 
a V. Mácha – klavír 
(M. Müller, F. Mendelson 
Bartholdy, B. Martinů)

26. čt 19.30 Shahab Tolouie trio
29. ne 17.00 Adventní koncert 

Chairé Příbram

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

  3. út 19.00 Mozart – Missa in 
C moll (kostel sv. Prokopa 
na Žižkově)

  7. so 17.00 a 20.00 Písně 
pro poslední hosty 
(Žižkovská věž)

10. út 19.30 Barokní perly 
(Bratrská jednota baptistů 
– kaple Vinohradská 68)

13. pá 19.30 Traditional Jazz 
studio (Auto Jarov) 

19. čt 19.30 Závěrečný koncert 
festivalu k Státnímu 
svátku ČR (Vysoká škola 
ekonomická)

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  5. čt 20.00 Amigos
12. čt 20.00 Triglav
19. čt 20.00 Plum Jam
26. čt 20.00 Phil Shoenfeld

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

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

Divadlo Járy Cimrmana
  1. ne Vyšeřování ztráty třídní 

knihy
  8. ne 16.00 a 19.00 České nebe 
10. út České nebe 
11. st Afrika
18. st České nebe
19. čt České nebe
24. út České nebe
26. čt Cimrman v říši hudby
27. pá Dobytí severního pólu
29. ne České nebe

Divadlo Pražské konzervatoře
www.divadlokonzervatore.cz
  2. po  a 9. po W. Shakespeare 

a comp.: Sensex 
16. po T. Williams: Léto a dým 

– premiéra 
23. po T. Williams: Léto a dým  
30. po J. Havlíček, O. Šubrtová, 

M. Glaser: Muž sedmi 
sester 

Hosté Žižkovského divadla JC
  6. pá Neil Simon: Drobečky 

z perníku (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

  7. so 14.00 divadelní festival 
amatérských souborů: 
Homo ludens (DDM Jižní 
Město)

15. ne D. Wasserman, K. Kesey 
Přelet nad kukaččím 
hnízdem (Divadlo 
A.  Dvořáka Příbram)

21. so I. Dousková: Hrdý budžes 
(Divadlo A. Dvořáka 
Příbram – benefice, 
vstup 700 Kč)

22. ne W. Shakespeare: Večer 
tříkrálový (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

Žižkovská štace
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
  3. út D. Fo: Svatý komediant 

František 
  4. st G. Kreisler: Dnes 

večer – Lola Blau  
  5. čt R. Rolland: Hra o lásce 

a smrti 
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Věčný Žižkov aneb výstava věno-
vaná jedné epizodě v životě jed-
né pražské čtvrti. Součástí oslav 
jubilea převratu v roce 1989 je ta-
ké expozice autorů Jiřího Hor-
ského a Martina Hrdiny, kte-
rá mapuje asanační záměry na 
Žižkově. Tehdejší totalitní moc 
hodlala přestavět neudržovaný
Žižkov do podoby moderního 
sídliště. Náhradu by nabídly pa-
neláky a byty podle hygienic-
kých norem či autostráda… Na-
místo soudržnosti a solidarity by 
se však prosadila sídlištní anony-
mita a odcizení, ta tam je vlnka 
Roháčovky či strmost Štítného 
nebo „kotva“ Žižkova – náměstí 
Prokopovo, tedy městské kvality, 
které inspirovaly umělce-básní-

ka. A „vygenerovaly“ i umělce ži-
vota alias žižkovského Pepíka…

Projektování náhrady neudr-
žované čtvrti z 19. století probí-
halo od roku 1973 a nebýt listo-
padu, musel by se obyvatel smířit 
s mnohem razantnějšími obrázky 
než demolicemi v oblasti Komen-
ského náměstí. Plánování před-
stavuje v takřka stopadesátileté 
historii čtvrti jen miniokamžik 
– pro obraz města by však usku-
tečnění mělo fatální následky. Vý-
stava nabídne nejen připomínku 
městské „kultury“ tehdejšího re-
žimu i rebelování nemnoha. 

Výstava v Galerii pod radnicí 
potrvá od 26. listopadu do kon-
ce ledna 2010. �

-red-

Žižkov je věčný
www.prahawww.praha�.cz
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Baletní mládí 2009
V sobotu 17. října ožil hotel Olšanka klasickým tancem. Proběhl zde 
druhý ročník baletní amatérské soutěže Baletní mládí – Praha – Žiž-
kov 2009 pro žáky základních uměleckých škol, baletních škol a studií 
z Německa, Slovenska a České republiky, kterou pořádala za podpo-
ry městské části Praha 3 Baletní škola Jána Nemce. V porotě zased-
ly významné osobnosti českého baletu – např. primabalerína baletu 
Národního divadla Tereza Podařilová či tanečník a choreograf Zde-
něk Prokeš. Do soutěže bylo přihlášeno 190 baletek a tanečníků, kteří 
se předvedli ve 150 vystoupeních. Soutěžící se představili v ukázkách 
ze slavných baletů jako Labutí jezero, Giselle, Don Quijotte nebo 
Spící krasavice. �

Anna Polívková 
a VerTe Dance
Uměli jste létat, ale zapomněli jste 
to? Rádi byste tančili, ale stydí-
te se? Pan Padlý, paní Vltavská 
a další případy vám pomohou tyto 
otázky vyřešit. Nová inscenace, 
která vznikla ve spolupráci herečky 
a mimky Aničky Polívkové spolu 
s tanečnicemi z VerTeDance bude 
poprvé uvedena v úterý 10. listo-
padu v divadle Ponec. �

Divadelní listopad v Paláci Akropolis
Palác Akropolis bude v listopadu velmi často patřit divadelníkům. Pro-
gram odstartuje 15. ročník festivalu Integrace slunce, který nabídne 
divadelní představení ve večerních hodinách (Divadlo Verva, představe-
ní studentů JAMU, Divadlo Esence), ale hlavně představení a program 
pro děti během dne (pohádky, hudebně-recitační pásmo, taneční vy-
stoupení). V dalších týdnech bude postupně k vidění kromě exhibicio-
nistických skečů tria Tros Sketos umění souboru Teatr Novogo Fronta 
ve hře Petrouschka, česká premiéra představení rusko-německého 
souboru Do Teatr Hangman, stálice na scéně Akropole – soubory Spit-
fire Company, Divadlo Akropolis, Divadlo Letí či Kabaret Caligula. �

Soutěž pro začínající rockery
PRO-ROCK je soutěžní přehlídka mladých rockových skupin, kte-
rou pořádá pražská organizace Pionýra. Cílem soutěže je nabídnout 
prostor pro konfrontaci mladých kapel a také podpora smysluplného 
využívání volného času. Na finální koncert jsou vybrány kapely na 
základě zaslaných nahrávek, podmínkou soutěže je věk do 26 let. 
V porotě zasedli takové osobnosti jako Zuzana Michnová, Radim Hla-
dík, Jan Rejžek, Jiří Šlupka Svěrák nebo Aleš Brichta. V letošním roce 
to bude například Jarda Špulák nebo Vojta Říha z Blue Effect, kteří 
vystoupí na bigbeatové after party od 19.00 hodin. Jubilejní desátý 
ročník začíná 28. listopadu ve 13 hodin v hudebním klubu 
Exit Chmelnice, Koněvova 219. �

Bojovníci za svobodu U vystřelenýho oka
Ve čtvrtek 1. října zahrála v hospodě U vystřelenýho oka na Žižkově 
legendární kapela Hudba Praha. Koncert se uskutečnil na podporu 
vytvoření obrazu bojovníků za svobodu na fasádě domu v ulici 
U Božích bojovníků, ve kterém hospoda sídlí. Návrhy jsou dílem 
výtvarníka Martina Velíška. �

RN_09_11_07_kultura.indd   1RN_09_11_07_kultura.indd   1 27.10.2009   19:53:5427.10.2009   19:53:54
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Jeseniova 19 
www.novatrojka.cz

17. listopadu je centrum zavřené.

PRO RODIČE S DĚTMI 
• Info a rezervace Jolana tel. 603 416 724
  3. út 10.00 beseda:  Jak na neposluchu  

(s hlídáním) 
  4. st 18.30 seminář:Tři role pro jednu
  8. ne 15.00 Nedělní herna
10. út 10.00 Dá se někde ušetřit? aneb 

rodinné účetnictví
11. út 16.00 Martinská světýlka – Vydejte 

se s námi po stopách sv. Martina! 
Rezervace na tel. 774 157 223 

24. út 10.00 Jsem ve varu – jak ovládat 
své emoce při výchově dětí

22. ne 15.00 Nedělní herna s domácím 
divadýlkem

28. so 15.00 Vázání adventních věnců, 
rezervace nutná na tel. 603 416 724

KURZOVNÍ TIPY 
• Info Jolana tel. 603 416 724
středa 18.30 Cvičení pro těhotné 
středa 19.30 Cvičení na balónech 

(s prvky pilates) 

KLUB DOBROVOLNÍKŮ NOVÉ TROJKY 
• Info Daniela tel. 774 644 974
  7. so 11.00 Wellnes day – celodenní 

hýčkání dobrovolníků Nové Trojky. 
Kosmetika, kadeřnictví, manikúra, 
pedikúra, masáže... a kino. 

13. pá 15.00 Keramický seminář I.
20. pá 15.00 Keramický seminář II.
27. pá 10.00 Setkání dobrovolníků 

Nové Trojky 

 

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  4. st 17.00 Strašidelný podvečer, svátek 
světel a oblud

  6. pá 16.00 Malování na sklo – 
dílna pro dospělé a děti od 6 let 

20. pá 16.00 Skleněná mozaika – 
dílna pro dospělé a děti od 8 let 

21. a 22. so a ne  9.00 Taneční víkend: 
Afro, orient, street, moderna, 
současný tanec 
(info bartosova@ulita.cz)

20. pá 13.00 Kolumbijský advent 
– workshopy, hry, hudba, besedy

21. a 28. so a ne  14.00 Předvánoční 
keramika – keramická dílna pro 
dospělé a děti od 5 let 

27. pá 16.00 a 28. so 10.00 Adventní 
věnce – dílna pro dospělé i děti 

Ulitka je místem setkávání a navazování přátel-
ství rodičů dětí od narození až do doby docház-
ky do školky. S dětmi nechodí jen matky, ale 
tátové a aktivní prarodiče. V programu Ulitky 
naleznete cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců, 
zpívání, výtvarné ateliéry nebo kurzy angličtiny.

KLUB BEZTÍŽE
Nudíte se na ulici? Klub Beztíže a lidé, co 
v něm pracují, ti nabízejí, co na ulici nena-
jdeš: fotbálek, internet, 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

20. pá 12.00–18.00 Sousedský výprodej 
použitých věcí. Vstup zdarma, prodejní 
stůl 50 Kč

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH: 
Parkour (12–18 let) po 16.45
Keramika (3.–7. tř.) út 16.00 
Moderní tance (6. –9. tř.)  čt 16.00

PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina pro pokročilé po 17.00
Pilates s hlídáním dětí   čt   9.50 
Hlídání dětí od 2 měsíců čt   9.00

AKCE PRO MLÁDEŽ V HERNĚ OD 14.30 
  3. út turnaj v šipkách
10. út turnaj ve stolní hře rolit
24. út turnaj ve stolním fotbálku

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

www.rcpalecek.cz

Pro velký zájem rodičů byl otevřen nový 
kurz PALEČCI pro děti od 1–2 let, který se 
koná každý čtvrtek od 12.00 pod vedením 
lektorky Mgr. Arnoštky Štěrbové a zaměřuje 
se na protažení těla jak po fyzické, tak po 
duševní stránce pro malé i velké v rytmu 
tance a zpěvu formou pohybové sestavy 
z různých koutů světa. Děti budou cvičit, 
zpívat, tančit, vyzkouší si hudební nástroje 
a oblíbené africké bubínky při tzv. palečkově 
netradiční rozcvičce. 

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

SEMINÁŘ PRO DOSPĚLÉ:
Respektovat – základní kurz 
(1.–4. seminář) pondělí 2. a 9. vždy od 18.30

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8, zve na dny otevřených 
dveří, které se konají ve středu 9. prosince a ve středu 27. ledna 2010. Od 16 hodin 
si můžete školu prohlédnout, v 16.30 podá vedení školy v aule informace o studiu 
a o přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011.

Basketbalový oddíl Sokol Královské Vinohrady otevírá ve spolupráci s USK Praha 
basketbalovou přípravku pro chlapce ročníků 1998–2001. Trénink: po 15.00–16.30 
a čt 14.30–16.00 hod. v dorostovém sále sokolovny. S sebou: basketbalový míč č. 5, 
kotníková sálová obuv, trenky, tričko, švihadlo, pití. Kontaktní osoba: Petr Mondschein, 
tel.: 602 200 401, e-mail: petr.mondschein@fsv.cvut.cz

Strom splněných přání 
je světově rozšířená cha-
ritativní akce zaměřená 
na podporu lidí v těžké 
osobní nebo sociální situ-
aci. Již osmým rokem po-
máhá Farní charita Žiž-
kov těmto lidem prožít 
Vánoce radostněji.
Vše funguje na jednoduchém principu. 
Vždy několik týdnů před Vánocemi si pod 
vánočním stromem zájemci z řad farníků 
i široké veřejnosti vyberou některé z vá-
nočních přání potřebných v podobě andíl-
ka s textem přání. Zakoupené a zabalené 
dárky předají organizátorům, kteří je ná-
sledně rozvezou těm, kterým jsou určeny. 

Letos se akce bude nově konat v kon-
certní síni Atrium na Žižkově, Čajkovské-
ho 12, kde se v sobotu 28. listopadu od 17 
hod. uskuteční koncert pro Strom splně-
ných přání. Na koncertě vystoupí sólisté 
Státní opery Praha Jana a Václav Siberovi 
s klavírním doprovodem Jitky Nešverové. 
Po koncertě proběhne rozdělování přání-
ček. Pokud se rozhodnete zapojit, po kon-
certě si vyberete přání konkrétního člově-
ka a koupíte mu dárek, o který si napsal. 
Zabalený jej přinesete 6. nebo 13. prosin-
ce buď před mší mezi 9.00 a 9.30 nebo po 
mši od cca 10.30 do 11.00 hod. do boční 
kaple kostela sv. Prokopa na Sladkovské-
ho nám. (vstup přes hlavní chrám). 

Letos se bude nadělovat Domovu pro 
matky s dětmi v tísni Sv. Máří Magdale-

ny v Jiřetíně pod Jedlovou, Azylovému 
domu pro matky s dětmi Agapé v Krup-
ce, Domu na půl cesty v České Kamenici 
a Charitativnímu domu pro duchovní ve 
Staré Boleslavi. �

KATEŘINA HILBERTOVÁ,
organizátorka 

JIŘINA SVATUŠKOVÁ, 
ředitelka Farní charity Žižkov 

Kontakt: K. Hilbertová – tel.: 603 350 007,
 e-mail: khilbertova@centrum.cz
 J. Svatušková – tel: 736 266 092, 
 e-mail: j.svatuskova@volny.cz
Číslo účtu Farní charity Žižkov: 
35-3711770267/0100, VS 
Variabilní symbol pro příspěvek 
na Strom splněných přání: 2009

Přijďte splnit jedno 
vánoční přání navíc

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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Rádi uveřejníme i Vaši inzerci...

tel. 222 782 816 
 e-mail: rn.inzerce@praha3.cz

Ze staré peřiny nová přikrývka

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
• šití prošívaných dek a polštářů 

• velký výběr sypkoviny 
• prodej nových peřových dek a polštářů 

• čištění peří na kvalitních strojích
Provozovny: • Praha 3, Korunní 93, tel. 224 250 249 
• P5, Radlická 53, tel. 257 325 216• P6, Patočkova 89, tel. 257 315 967 

www.perinka.cz • info@perinka.cz 

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 

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

Zápis do 1. tříd na školní rok 2010/2011 
18. 1. 2010 a 19. 1. 2010 od 14.00 do 18.00 hod.

Přihlášení k zápisu přes internet od 24. 11. 2009 
• všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků
• od 1. roč. povinný německý jazyk, od 6. roč. anglický jazyk
• mezinárodní zkoušky z němčiny a angličtiny v 8. a 9. roč.
• moderní počítačové učebny, ve třídách počítače s internetem
• školní družina pro 1.–4. ročník 6.30–18.00 hodin
•  široká zahraniční spolupráce – pravidelné výměnné pobyty 

žáků do německy a anglicky mluvících zemí
•  pravidelné lyžařské pobyty od 2. do 8. ročníku, sportovní, 

cyklistické kurzy, široká nabídka volnočasových aktivit

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

Den otevřených dveří 

dne 24. 11. 2009 

14.00–18.00 hodin

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

Abraka studio - Martina Bínová

Léčebná terapie Reiki - dodává 
životní sílu a energii!

Reiki je léčebná metoda, která nám 
v naší uspěchané době pomáhá 
ukázat cestu k uvolnění, klidu a 
harmonii. 

Reiki Vás zbaví:

  problémů

Praha 3,  Jeseniova 55/1151 
tel. 605 488 714        e-mail:  
martinabin@abrakastudio.cz  
www.abrakastudio.cz

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

Dny otevřených dveří 
pro rodiče a zájemce o studium 

na Gymnáziu Praha 9
Litoměřická 726
dne 16. 12. 2009 

a 6. 1. 2010 
vždy od 17.00 do 19.00 hod.

Pro rok 2010/2011 přijímáme cel-
kem 4 třídy, z toho 2 třídy 4-letého 

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

studia: 9. 2. a 1. 4. 2010 
od 14.30 do 17.00 hod.

Od 13. 1. 2010 jsou připraveny pří-
pravné kurzy z matematiky a české-

ho jazyka pro oba typy studia.
Bližší informace na www.gymlit.cz
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� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. 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. 


 ��� ���
� Malování, lakování, štukování, 
stěrkování, zednické práce, brou-
šení a lakování parket, včetně úkli-
du. Roman Šebor, tel. 
�� ��
 ���
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – ��% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �� ���, 
��� ��� ���

� Judo děti od  let. Tel. ��� �� ��
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského ��, po ��–��; út, st, čt �–��;
pá �–��. Tel. ��	 ��� ���
� Sebeobrana. Přijď, i zítra může 
být podzě! Info na tel. ��� �� ��
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. 
�� ��	 ���
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. ��� ��� ��
� Ráda vyžehlím vaše prádlo. odve-
zu a přivezu do �� hod., spolehlivost 
samozřejmostí. Tel. ��� �	� ��

� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. ��� ��� ��
www.solarium-fitness.cz
� Hájek – zedník, provádím veše-
kré zednické, obkladačské, boura-
cí a malířské práce. Rekonstrukce 
bytů a domků. Omítky rodinných 
domků. Tel. 


 �
� ���

� Relax Club nabízí kadeřnictví – 
pedikúru – masáže. Přijmeme kos-
metičku a kadeřnici na ŽL. Pra-
ha �. Tel. ��� �� �
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. 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. ��� 	�	 ��

� 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. 
�� ��� ���, 


 ��� ���

� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 

x za 	 měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� 
�� ���, mobil: ��� ��� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� AJ – Individuální i firemní výuka, 
naučím, připravím ke zkouškám. 
Tel. ��
 ��� �	�, web: �aj.wz.cz
� 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 ob. garsonku, �� m�, 
P�, �. p., výtah, terasa J strana, za 
�+�, obecní, P�. Tel. ��� ��� ���
� Koupím byt v Praze (družstvo, 
OV), stav nerozhoduje, vyplatím 
dluhy, zástavy, zajistím náhradní 
bydlení. Nespěchá, platba hotově. 
Tel. ��� �� ��

� Vym. ob. �+�/L, komora, � m�, 
za menší, ob., P�. Tel. �� ��� ���
� Koupím starý vyšívaný kroj ne-
bo jeho součásti a etamínový vy-
šívaný přehoz nebo záclony. Tel. 
��� ��� ��, ��� ��� ���
� Vyměním obecní �+�/L, 
� m�, 
panel, P�, za �+� až �+� v okolí 
Ohrady. Tel. 
�� 	�	 ��	
� Vyměním �+�, Žižkov, státní, za 
mensí �+�, Žižkov. 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. ��� �� �

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:
ADTE, IN-
STAR, OTTA-
VA, PALEA,
RETA, YET

LYŽAŘSKÝ
POZDRAV

ZKRATKA
PRO

ANDANTE

VYRYTÁ
DESKA

PEČLIVÝ

PRKENNÉ
STROPY
(nářečně)

INICIÁLY
AUTORA
MAXIPSA
FÍKA

STAROŘEC-
KÝ EPOS

LAPONEC

ZNAČKA
ELEKTRON-
VOLTU

POBŘEŽNÍ
PÍSČINA

STŘEDNÍ
STUPEŇ
KAMBRIA

VEPŘ

ABRAHÁMŮV
SYNOVEC

STARŠÍ
NÁZEV
GENU

1. DÍL
TAJENKY

PŘITAKÁVAT

PŮVODNÍ
OBYVATEL
SARDINIE

ROSTLINA
ZBĚHOVEC

TROJICE
MOŽNOSTÍ

ŠVÉDSKÁ
BEDNA

2. DÍL
TAJENKY

BOROVICE
LIMBA

KOVBOJSKÉ
SLAVNOSTI

OSMI-
VERŠOVÁ
SLOKA

NEOBUTY

INICIÁLY
HERCE
PRACHAŘE

ROZBÍJETI

CHYTAT

ANGLICKY
„ŠPANĚL-
SKO	

KANYZOVY
INICIÁLY

ŽENSKÉ
JMÉNO

ZÁVĚSNÁ
LOUTKA

SEMITSKÝ
BŮH HROMU

POKLADNA

ZVÝŠENÝ
TÓN D

SAMICE
SRNCŮ

STOVKY

POCIT
NEJISTOTY
A BÁZNĚ

3. DÍL
TAJENKY

ŘECKÉ
PÍSMENO

DRUH
HUDBY

DRUH
HŘIBU

SPZ
SVITAV

NESMĚ-
ŘOVAT

ŘEKA V KR-
KONOŠÍCH

VÝSTAVNÝ
DŮM

PLEMENO

4. DÍL
TAJENKY

HMOTA

HRANICE

SLOVENSKY
„ŽITO	

VÝVOJOVÝ
STUPEŇ
LARVÁLNÍ-
HO STADIA
HMYZU

INICIÁLY
HERCE
ŘEHOŘE

CHŮVA

PRIMITIVNÍ
PLAVIDLA

RAKŮM
VLASTNÍ

BRVY

JASNĚ
FIALOVÝ

ŘEHOLNÍCI

NEVÍTANÍ
DIVÁCI
PŘI HŘE

PROVINĚNÍ

ZÁCHRANA
(zastarale)

PROBĚLKA

VODNÍ
ROSTLINA

OPATŘITI
KOLKEM

SPĚCH

SOLISKA

VELMI LEH-
KÉ DŘEVO

ŘÍDICÍ STŘE-
DISKO (zkr.)

OBLUDY

OSOBNÍ
ZÁJMENO

MOŘSKÝ
LÁČKOVEC

NEPATŘÍCÍ
NIKOMU

OVANOUT

JIHOAME-
RICKÝ STÁT

ČESKÝ
VARHANÍK

ČÁST ÚST

SPZ
OSTRAVY

LIHOVINA

LUPENATÁ
HOUBA

PLUCHA

STARŠÍ
RUSKÁ
STÍHAČKA

NÁZEV
ZNAČKY
VODÍKU

ZJIŠŤOVATI

VOJENSKÁ
JEDNOTKA

SHAKESPE-
ARŮV KRÁL

DOMÁCKY
EVARIST

DOMÁCKY
LUDMILA

VYLÍHLÉ
RYBKY

DOMÁCKY
ANNA

CELKOVÝ
RÁZ

NAŘÍKAT

RODIČKA

HLAVNÍ
MĚSTO
BOLÍVIE

IND

VÝSLEDKY
VNÍMÁNÍ

POLNÍ
PRÁCE

ŠUMIVÉ
VÍNO

ŠLECHTICKÁ
SÍDLA

MILOSTNÁ
PARTNERKA

ANGLICKY
„DOSUD	

MUŽ TRPÍCÍ
MALÁRIÍ

KOŇSKÉ
SPŘEŽENÍ

RADOSTNĚ
VYKŘIKO-
VATI

ŘIŤ

ROZTRHANÁ
KNÍŽEČKA

NÁZEV
SYKAVKY

NÁZEV
ŘÍMSKÉ
TISÍCOVKY

LIKÉRNÍK

ŽINČICE

TAHOUNI

LYŽE
(zastarale)

OPLÁŠTĚNÝ
VODIČ

MUŽSKÉ
JMÉNO

FAJFKA

DRAVÁ
RYBA

OBVAZOVÁ
POTŘEBA

JMÉNO
NORSKÝCH
KRÁLŮ

BYLINNÝ
ODVAR

KUCHYŇSKÁ
NÁDOBKA

ŠIKMÝM
ZPŮSOBEM

PŮSOBIT
ŽAL

VŘENÍ

VÝMĚŠEK
Z KŮŽE

OBRNĚNÁ
VOZIDLA

KÓD
LETIŠTĚ
STUTTGART
KNĚŽSKÝ
LÍMEC

POHODNÝ

PLOŠNÁ
MÍRA

SLABIKA
SMÍCHU

PRUŽINKY

INICIÁLY
KANTA

OSAMĚLÝ
STROM

STAV BEZ-
HLUČNOSTI

KÁCET SE
(řídce)

JMÉNO
PĚVKYNĚ
DESTIN-
NOVÉ

ZPŮSOB
BARVENÍ
TEXTILU

ŘECKÉ
PÍSMENO

ČÁST

CHESTERTON

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

Připravilo vydavatelství Sagax – www.sagax.cz
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Na rohu Kubelíkovy a Fibicho-
vy ulice přímo naproti barevné-
mu Paláci Akropolis se restaura-
ce poměrně často střídají – ještě 
před nedávnem zde nějakou do-
bu sídlil podnik Quido. 

Žádný mariánský milostný ob-
raz se mi v lokále bohužel obje-
vit nepodařilo, nicméně jinak si 
restaurace na nic nehraje a nabí-
zí především poctivě připrave-
nou českou kuchyni ve velmi ro-
zumné cenové relaci a skutečně 
vynikající tankovou Plzeň 12° za 
33 Kč. Mimo klasickou hospod-
skou nabídku míří například slo-
venské strapačky nebo halušky, 
dva druhy těstovin, tři varianty 
amerických burgerů a možná ku-
řecí steak tandoori masala. 

Interiér je klasicky hospodský –  
dřevěný nábytek, krásný trámový 
strop, zajímavá kovová svítidla, 
lehce okrově vymalováno a ani 
počet tolik populárních rekvizit 
typu pila, vidle, dřeváky není úpl-
ně přehnaný. Nekuřáci se mohou 
před dýmem z hlavního lokálu 
ukrýt v nekuřáckém salonku. 

Jídelní lístek je velmi rozsáh-
lý a nabízí skoro sto položek 
rozdělených na něco k pivečku, 
polévky, české evergreeny, slo-
venská kuchyně, ryby, něco pro 
jedlíky, prasátko na grilu, roště-
nec, kuřátko, bezmasá jídla, těs-
toviny, saláty, burgery a deserty. 
Hospoda je typicky česká, takže 
největší úspěch sklízí po záslu-
ze české evergreeny. Jako jeden 
z hitů podniku je třeba zmínit 

restované domácí škvarky s ci-
bulí, čerstvým pepřem, feferon-
kou a kyselou okurkou – vlast-
ně nejde o opravdové škvarky, 
ale spíš kousky pěkně masitého 
bůčku prudce orestované s na-
hrubo krájenou cibulkou – la-
hůdka za 65 korun! Navázat pak 
můžete například plzeňským gu-
lášem, svíčkovou na smetaně, 
do zlatova pečenou kachničkou, 
domácími špekovými knedlíky 

s červeným zelím a grilovanou 
klobásou anebo Krakonošovou 
kotletou v pikantním bramborá-
ku. Milovníci steaků z roštěnce 
mohou vybírat z několika dru-
hů přelivů a omáček, přičemž 
steaky stojí od 190 Kč za 200g 
do 340 Kč za 500g. Pokud chce-
te celou pečenou dvoukilovou 
kachnu, musíte objednávat den 
dopředu, ovšem dostanete k ní 
potom za neuvěřitelných 550 ko-
run červené i bílé zelí a housko-
vých i bramborových knedlíků 
dle libosti. 

Chybět nesmí tolik oblíbený 
tatarák z hovězí svíčkové, pod-
le všech předpisů podávaný vý-
hradně na výslovné přání zá-
kazníka. Pro dámy a příznivce 
zdravé výživy se pak nabízí sedm 
druhů velkých půlkilových salá-
tů. Svižná obsluha jenom potvr-
zuje dojem poctivé a příjemné 
pivnice, kde si můžete beze stra-
chu objednat i něco k jídlu, což 
bohužel ještě stále není úplně 
pravidlem. �

 -red-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

U Mariánského obrazu

Po Husově smrti se zdálo, že se 
Jakoubek postaví na jeho mís-
to. Přímo symbolicky mu bylo 
svěřeno i kazatelství v kapli Bet-
lémské, jelikož dosavadní kaza-
tel mistr Havlík byl – jakožto za-
vilý nepřítel přijímání podobojí 
– uznán za nehodna tohoto úřa-
du. Ale kolo dějin se otáčelo ješ-
tě rychleji…

Po odchodu radikálů do Plzně 
a následném založení Tábora zů-
stává Jakoubek v Praze. A není-li 
vůdcem, stává se alespoň arbit-
rem. Dokonale si osvojuje umění 
kompromisu, snad ještě lépe než 
jeho kolega mistr Křišťan, který 
nyní již příliš zaostává na kon-
zervativních pozicích. Opírá se 
především o bibli, zejména No-
vý Zákon, připouští však i názo-
ry tzv. Svatých otců, tedy křes-
ťanských filozofů z 1. poloviny 
1. tisíciletí. 

Po lidových výtržnostech v lis-
topadu 1419 měl Jakoubek lví po-
díl na formulaci slavných čtyř ar-
tikulů pražských, které se stanou 
všeobecně přijatelným základem 
husitského hnutí. Nebude asi na 
škodu, když si je připomeneme:

1. Slovo boží budiž od kněží 
svobodně a bez překážky hlá-
sáno.
2. Svátost oltářní pod obojí
způsobou chleba i vína buď 
podávána všem křesťanů, jimž 
nepřekáží smrtelný hřích.
3. Duchovní, zanechajíce pa-
nování světského nad zbožím 
a statky časnými, živi buďte 
dle učení Kristova.
4. Hříchy smrtelné, zvláště ve-
řejné, buďtež stíhány a trestá-
ny od těch, kterým to náleží.
Dostává se ale před těžké dile-

ma. Kristus přece zapovídá veš-
keré násilí, ale země je nyní – po 

vyhlášení I. křížové výpravy – ve 
smrtelném ohrožení. Ve sporu 
s mistrem Křišťanem dochází na-
konec k závěru, že samozřejmě 
nikoliv šíření, ale obrana Kristo-
vy pravdy je dovolena i mečem. 
Tak vlastně podpořil, ne-li pří-
mo inicioval militarizaci Tábo-
ra a následné nastolení vojenské 
diktatury v tomto městě. Defini-
tivně se tím ale rozešel s důsled-
ným hlasatelem nenásilí Petrem 
Chelčickým, který byl předtím 
možná jeho žákem.

Při proslulém velikém hádá-
ní v domě Zmrzlíkově v Praze
10. prosince 1420 ve sporu s Mi-
kulášem z Pelhřimova schvalu-
je užívání ornátů při mši, neboť 
toto sice nepochází od Boha, nic-
méně je starobylou zvyklostí, kte-
ré se není třeba zbavovat, a ostře 
se postaví proti vůdci táborských 
pikartů Martinu Hús kovi, zvané-

mu Loquis, jenž popírá reálnou 
přítomnost Krista v chlebu a ví-
nu při přijímání a obojí považu-
je za pouhý symbol. Jakoubek to-
tiž stojí (na rozdíl od Jana Husa 
veřejně) na pozicích Viklefovy re-
manence (jejíž podstatu jsme si 
zde kdysi vysvětlovali).

Ale situace v  Praze se začala 
vyhrocovat, čím dál větší podpo-
ru zde získával radikální kněz Jan 
Želivský. Jelikož do Prahy se již 
neodvažoval arcibiskup Konrád 
z Vechty (který se 21. dubna 
1421 přihlásil k pražským artiku-
lům), jmenoval 7. července 1421 
Čáslavský sněm pro Prahu čty-
ři duchovní administrátory, totiž 
Jakoubka, Jana z Příbramě, mis-
tra Prokopa z Plzně a Jana Želiv-
ského. �

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 listopadu 
kulaté a půlkulaté narozeniny, 
přejeme do dalších let hod-
ně zdraví a osobní pohody. 
Blahopřejeme Boženě Wam-
brové, Heleně Hendrychové, 
Evě Čechové, Boženě Watie-
rové, Bohumilu Haškovi, Marii 
Kružíkové a Evě Holečkové. �

Svaz důchodců Praha 3 

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz
24. út 14.30 Seminář pro seniory 

– Příspěvek na péči.
26. čt 13.30 REMEDIUM 

Praha slaví osmnáctiny!  
Vystoupení seniorského 
divadelního spolku 
Proměna v divadle Rubín 
na Malostranském náměstí 
v Praze 1.

Listopad – měsíc péče o duši
Přednášky vždy v út a čt, bliž-
ší program na www.vstupujte.cz 
a v Klubu REMEDIUM.

Klubové čtvrtky vždy od 15.30 
do 17.30: 
  5. čt cestovatelka Denisa 

Kvaltínová - Tři měsíce 
putování v jihovýchodní 
Asii, 

12. čt prof. PhDr. Ladislav 
Bareš, Egyptologický 
ústav FF UK – Zkušenosti 
a zážitky z práce 
na vykopávkách, 

19. čt Jan Pfeiffer, student 
AVU – Jak přemýšlí dnešní 
umění.

Nový kurz počítačů pro 
začátečníky začíná ve čtvrtek 
12. 11. od 9.30 do 11.00. 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel. 242 449 859
10. út 16.30 Olga Rohelová – Poví-

dání o Matici České
24. út 16.30 Marta Balejová, Jan 

Petránek – Současný svět 
Jana Petránka písničkami 
Marty Balejové

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohradská 68 
  8. ne 18.00 Benefiční koncert 

souboru Gospel Limited 
u příležitosti znovuotevření 
modlitebny vinohradského 
sboru. Výtěžek koncertu 
bude věnován na podporu 
Centra dětí a mládeže Teen 
Challenge na Žižkově. Více 
na www.gospellimited.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
nám. W. Churchilla 4
27. pá 9.30 – 15.30 3. ročník Dne 

vědy – Scientia Pragensis: 
O vědě jednoduše a zá-
bavně. Přednášky, setkání 
s vědci, zajímavé expe-
rimenty, výstavní stánky 
jednotlivých vysokých škol.
Vstup volný, více na 
www.sciprag.cz.

Gaudeamus 
slaví 60 let
Folklorní soubor Gaudeamus 
při Vysoké škole ekonomické 
oslaví 29. listopadu 60. výročí 
založení představením v Divadle 
pod Palmovkou, začátek 
v 18.00 hod. Program: Poezie 
svatojánské noci v choreografii 
Věry Fenclové, Cestou krajinou 
choreografa Martina Packa 
a k tomuto výročí připravený 
hudebně pěvecký pořad Aby 
to zavonělo na námět a v režii 
Jaroslavy Šiktancové. �

Výstava fotografií
VOŠUP a SUPŠ na Žižkově ná-
městí pořádá výstavu panorama-
tických fotografií z dílny prof. Jiří-
ho Jelínka. Vernisáž výstavy, která 
potrvá do 27. listopadu, se usku-
teční v úterý 3. listopadu v 17.00 
hod v galerii školy. Galerie je ote-
vřena pro veřejnost v pracovních 
dnech  od 9.00 do 15.00 hod. �

Správné znění tajenky 
z Radničních novin č. 10: 
Tolerance se získává tak jako 
humor, teprve zráním a věkem. 
Ze 46 správných odpovědí byli 
vylosováni: M. Janoštík, B. Vilhel-
mová a P. Zajíček. Gratulujeme.
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Lidovka na Koněvce
Další odpoledne s lidovkou v klu-
bu Matrix, Koněvova 13, se koná 
v pondělí 16. listopadu od 15.00 
(pozor – přeloženo z 15. 11.). 
Opět vystoupí Jožka Šmukař 
s kapelou, vstup zdarma. �
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Ztracenou tříletou holčičku, která se vydala bez vědomí rodičů kou-
pit 11. září tričko, vyzvedli v tramvaji strážníci. Holčičky si v tram-
vaji číslo 11, která jela směrem do centra ulicí Vinohradská, všimla 
řidička vozu. „Strážníci opravdu na náměstí Jiřího z Poděbrad našli ma-
lou přibližně tříletou holčičku. Hlídce ale nebyla schopná říci nic, co by 
vedlo ke zjištění její identity. Opakovala jen stále, že si jede koupit tričko,“ 
uvedl obvodní ředitel Městské policie v Praze 3 Dušan Machoň. 
Po chvíli pátraní se přesto podařilo strážníkům její rodiče nalézt 
a pohřešovaná dívka se mohla vrátit domů. „Otec strážníkům, kteří 
mu dceru vrátili, sdělil, že musela na tramvaj odejít v nestřeženém okamži-
ku. Vydala se na zastávku Jana Želivského,“ uzavřel Machoň. �

-teg-

KDO MĚ CHCE

1) 02035/09 desetiměsíční hladkosrstý pes, větší černý kříženec. Je ješ-
tě mladý a temperamentní, potřebuje hodně pohybu a někoho, kdo by 
se mu věnoval. Nalezen 28. září na Žižkově.

2) 02008/09 černá menší dvanáctiletá fenka, kříženec knírače, hodná 
a nenáročná. Vhodná ke starším lidem. Nalezena 24. září na Žižkově.

3) 02034/09 dvouletá černá fena šarpeje standardní velikosti. Nelze ji do-
poručit k dětem, je vhodná pro člověka, který má znalosti s chovem 
tohoto plemene. Je čistotná a může být i v bytě. Nalezena 28. září na 
Koněvově ulici.

4) 01655/09 větší dlouhosrstý pes, černý s bílou náprsenkou. Je milý, 
hodný a dobrák k dětem. Vhodný ale i pro starší lidi, nevyžaduje dlou-
hé vycházky. Nalezen 7. srpna v Roháčově ulici.

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

Martinská světýlka zamíří na Parulářku
Vydejte se po stopách sv. Martina! Ve středu 11. listopadu odpoledne 
se v rodinném a kulturním centru Nová Trojka rozsvítí desítky malých lam-
piónů. Od 16 hodin na návštěvníky čekají výtvarné dílny – výroba  lampionů 
a martinských koní a domácí divadélko. Večer zakončí lampiónový průvod 
na Parukářku. A navíc pro malé i velké chlapy – koně pod kapotou. �

��

Ztracená holčička 
si jela pro tričko

Výstava pro kočku 
V neděli 22. listopadu se od 10.00 
do 17.00 koná v prostorách 
Chvalské tvrze (Praha 9, Horní 
Počernice, autobusem z metra B 
Černý most) Výstava pro kočku 
– akce, jejímž cílem je najít domov 
kočkám z útulků a získat krmení 
pro ty, které se umístit nepodaří. 
Pro děti je ve spolupráci s rodin-
ným a kulturním centrem Nová 
Trojka přichystán výtvarný pro-
gram. Navíc děti, které přinesou 
na výstavu vlastnoručně nama-
lovaný obrázek kočky na čtvrtce 
velikosti A4, mají vstup zdarma! 
Více na www.kocky-online.cz, kde 
si také můžete vybrat kočičího 
společníka on-line z databáze ve-
terinárně ošetřených zvířat z celé 
republiky. �

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV
8. listopadu (ne) 10.15 hod. 
se Slezským FC Opava

3 4
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Dvě stříbra pro juniory SK Jeseniova
Stříbrnou medaili na Mistrovství ČR do 22 let získala štafeta 4x 100 m 
ve složení Jan Vlach, Jakub Svoboda (na snímku zleva), Radim Kůta 
a Jiří Králík. Další druhou příčku vybojovala Petra Kubešová na 3000 m 
překážek. Dařilo se i mladším – 2. místo Kateřiny Kodrové mezi dorosten-
kami v běhu na 400 m, 3. místa Karolíny Hlavaté v běhu na 100 m překá-
žek a Kristýny Kobiánové v běhu na 60 m v žákovských kategoriích. �

Karnevalový průvod prošel Bořivojkou
V sobotu 10. října odpoledne na Světový den duševního zdraví se v Bořivojově ulici naskytla obyvatelům i ná-
hodným kolemjdoucím nevšední podívaná. Karnevalový průvod v čele s bubeníky Tam Tam Batucada, králov-
nou Koloběžkou, několika šílenými doktory a dalšími podivíny tančil ulicí a zdravil přihlížející. Přímo na ulici se 
odehrálo divadelní představení souboru Ježek a čížek. V Atelieru Alf, kde průvod končil, se představila Bohnic-
ká Company s divadelním kusem Ufoun je kamarád. �

Mamma HELP oslavilo deset let
U příležitosti 10. výročí založení se ve čtvrtek 8. října uskutečnil v praž-
ském centru Mamma HELP, které pomáhá ženám s nádorovým onemoc-
něním, Den otevřených dveří. Do centra zavítali i starostka Milena Kozum-
plíková se svým zástupcem Jiřím Matuškem. S koordinátorkou sdružení 
Hanou Jírovcovou hovořili o aktuálních projektech a prohlédli si prostory, 
ve kterých funguje bezplatná poradna, pořádají se přednášky, cvičení i ar-
teterapeutické dílny. Více o sdružení na www.mammahelp.cz. �
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