
Jedenáct zápasů špičky českého 
amatérského boxu, osmnáct ro-
hovníků a čtyři rohovnice z osmi 
klubů z celé republiky – to byl pro-
gram třetího ročníku amatérského 
turnaje O pohár města Žižkova, 
který přilákal do hotelu Olšanka 
29. října plný sál diváků. Blyštivá 
trofej i přes vzrůstající konkurenci 
zůstala opět v Praze 3. 

Postaral se o to extraligový žiž-
kovský bojovník Emil Kocvelda, 
který porazil na body Petra Kell-
nera z SKB Praha. Získal i deseti-
tisícovou prémii od radního Pavla 
Hurdy, kterou věnoval vítězi šlág-
ru večera, jímž byl souboj borců 
do 69 kilogramů.

Třetí ročník žižkovského boxu 
byl potvrzením, že se slavná zápas-
nická tradice do této pražské čtvr-
ti, také díky podpoře radnice, opět 
navrátila. Turnaj s bouřlivou atmo-
sférou i zajímavým doprovodným 

program se stal jednou z nejvý-
znamnějších společenských udá-
lostí podzimu. 

Zatímco dříve byl každý zápas 
obsazen domácím závodníkem, 
dnes velký zájem přespolních klu-
bů umožnil start jen devíti borcům 
z BC Žižkov. „Zvolili jsme kva-
litnější soupeře než v předešlých 
ročnících“, vysvětluje žižkovský 
trenér Stanislav Tišer. I v silné 
konkurenci jeho svěřenci obstá-
li, pětkrát sice prohráli na body, 
ve čtyřech případech však slavi-
li úspěch. Vezmeme-li v úvahu, že 
tři zápasníky vyslal do ringu také 

slavný trenér Rosťa Osička, ne-
jde o špatnou bilanci. Vrcholným 
triumfem byl právě zápas Kocvel-
dy s Kellnerem, ve kterém domácí 
závodník vrátil soupeři předchozí 
porážku z ligového ringu.

V přestávkách mezi zápasy pak 
diváky bavili historičtí šermíři  
a brazilské tanečnice samby. Slav-
nostní událostí se pak stalo pře-
dání čestných ocenění osobnos-
tem českého boxu. Tentokrát me-
zi nimi byli bývalý reprezentant 
Rosťa Osička, filmový kaska-
dér Jaroslav Tomsa i herec Zde-
něk Srstka. -jas-

Žižkov pěstmi uhájil pohár

Mexická zpěvačka
Lila Downs pokřtí 
13. listopadu v Paláci 
Akropolis své nové CD

na straně 5

Strom splněných přání 
i letos vyroste v kostele 
sv. Prokopa. Můžete dát 
dárek těm, kteří možná 
jiný nedostanou. 

na straně 5

Projekt Bezpečné cesty do škol ob-
čanského sdružení Pražské matky 
upozorňuje již tři roky na ohrožení 
nejmenších účastníků silničního pro-
vozu. Cílem je – jak název napovídá – 
nejen zvýšení bezpečnosti při cestě do 
školy, ale i změna nazírání na chodce 
a jejich pohyb po městě. Projekt usi-
luje o to, aby město začalo chápat do-
pravní bezpečnost chodců jako prio-
ritu a aby se veřejnost začala aktivně 
zajímat a ovlivňovat dopravní pod-
mínky ve svém okolí. 

Viditelným výsledkem již několik let 
trvajícího projektu jsou upravené pře-
chody v blízkosti několika pražských 
škol. Například už v loňském roce byl 
nainstalován u základní školy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad dělící ostrůvek 
ve Slavíkově ulici a osazeny dopravní 
značky, což významně usnadnilo pře-
cházení poměrně široké ulice.

Nová Trojka se zapojila do projek-
tu, který má mapovat okolí mateř-
ského centra v Jeseniově ulici a celé-
ho dolního Žižkova. Dotazníkového 
šetření, kterým se respondenti vyja-
dřovali k problematickým místům, 
s nimiž se na své cestě do školy či do 
centra setkávají, se mimo návštěvní-

ků mateřského centra zúčatnili i stu-
denti hudební školy hl. m. Prahy na 
Komenského náměstí. 

V právě ukončené první fázi by-
lo vyhodnoceno dotazníkové šetření. 
Následovat bude vytipování míst, kde 
je vhodné a hlavně i finančně možné 
provést navrhované změny.

Jak upozornil zástupce radnice, 
o většině problematických míst už od-
borníci vědí a usilují o jejich změnu ve 

spolupráci s magistrátem, Technic-
kou správou komunikací a dalšími or-
ganizacemi.

Dobrým příkladem spolupráce me -
 zi odborem dopravy a občanskými 
sdruženími může být i to, že právě na 
základě jejich námětů byl upraven re-
žim parkování v těsné blízkosti něko-
lika křižovatek, aby zaparkovaná au-
ta nebránila dobrému rozhledu před 
vstupem na přechod.  -red-

Bezpečně do škol i na trojce

RADNIČNÍ
NOVINY PRAHY 3
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Ve čtvrtek 15. října zavítala do obřadní síně žižkovské radnice ob-
zvláště milá návštěva – slavná modelka, moderátorka a nyní i ma-
minka Alena Šeredová. Se svým půlročním synem Luisem Thoma-
sem se zúčastnila slavnostního vítání nových občánků Prahy 3. 

JUBILEJNÍ SVATBY
Jako v předchozích letech pořádá
městská část Praha 3 v listopadu 
oslavy jubilejních svateb – zlatých, 
smaragdových, diamantových a ka-
menných (50, 55, 60 a 65 let trvání 
manželství). Pokud i vy toto krásné 
jubileum oslavíte, buďte prosím tak 
laskavi a ozvěte se na telefonní číslo 
222 116 349 (odbor kultury – M. Va-
lentová) nebo písemně na adresu: 
Úřad MČ Praha 3 – odd. pro kultu-
ru, Lipanská 14, 130 85 Praha 3.

Městská část Praha 3 si Vás dovoluje 
pozvat na 6. ročník festivalu 

ŽIŽKOV 
MEETS JAZZ

V Paláci Akropolis vystoupí

v pátek 7. listopadu v 19 hodin 
VERONIKA DIAMANT, 

ZEURÍTIA a YVONNE SANCHEZ

v sobotu 8. listopadu v 19 hodin
VERTIGO QUINTET, 

DAVID DORŮŽKA TRIO, 
FACE OF THE BASS 

(J. Honzák & spol)

Ke každé vstupence whisky 
a doutník zdarma!

Obří vrtulník pomáhal 
při výměně anténního 
systému na žižkovském   
televizním vysílači
 

na straně 3

Foto: R. Hilmar

Foto: R. Hilmar

Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3
ze dne 24. září

Schválila � záměr prodeje by-
tových a nebytových jednotek 
v domě Zelenky Hajského 1, 
Baranova 17,  Lucemburská 24, 
30 a 42, Nitranská 16, � dopo-
ručení komise obchodních ak-
tivit � úpravu rozpočtu na rok 
2008 � zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu „Diskové po-
le“ � vítěze výběrového říze-
ní na byt č. 56, Táboritská 24/
16, byt č. 65, Táboritská 24/16, 
byt č. 23, Táboritská 26/17 a byt 
č. 77, Táboritská 26/17 � uza-
vření smlouvy s hl. m. Pra-
ha o finančním vyrovnání pro-
středků získaných z provozová-
ní Zóny placeného stání

ze dne 8. října
Schválila � zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu „Soft-
warové vybavení datového úlo-
žiště“ � vyhlášení výběrového 
řízení na prodej bytové jednot-
ky K Lučinám 11 � vyřaze-
ní 28 míst provozování výher-
ních hracích přístrojů z přílohy 
obecně závazné vyhlášky hl. m. 
Prahy � poskytnutí daru z fon-
du sociálního a zdravotního ob-
čanskému sdružení Remedium 
ve výši 95 000 Kč na činnost ob-
čanské poradny � doporuče-
ní bytové komise � přerušení 
provozu MŠ Na Balkáně 74 dne 
27. 10. � výjimku v počtu dě-
tí v ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 
� prodej pozemku Vysoké ško-
le ekonomické v Praze � převod 
finančních prostředků v rám-
ci hospodaření Atria na Žižko-
vě ve výši 150 000 Kč na po-
krytí plánovaných údržbových 
prací � úpravu rozpočtu na rok 
2008 � rozšíření kuchyně Ošet-
řovatelského domova Habrová 
� uspořádání výstavy k 20. vý-
ročí pádu komunismu � plán 
oprav na rok 2009 

ze dne 22. října
Schválila � pronájem nebytové-
ho prostoru v Olšanské 7 � pro-
nájem dvou garážových stání  
� pronájem pozemku Římsko-
katolické farnosti Na Balkáně 
� veřejnou zakázku IBM server 
BladeCenter � nenávratné bezú-
ročné půjčky pro opravy a rekon-
strukce domů

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

VÝZVA č. 273
Městská část Praha 3 disponuje v současné době následujícím volným ateliérem:
1. Roháčova 42/301, 111,49 m2, 9. podlaží, (minimální nájemné 1.000 Kč/m2/rok)
Prohlídka atelieru bude umožněna  6. listopadu 2008 (9–10 hod.).

Podmínky nájmu:  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 5 let
účel pronájmu bude v souladu s uměleckou tvůrčí činností

Ateliér bude pronajat na základě Vašich písemných nabídek zaslaných měst-
ské části Praha 3 – Úřadu městské části na adresu: Praha 3, Lipanská 9, v obál-
kách označených značkou: „Výběrové řízení č. 273 – ATELIÉRY“ doplněnou 
pořadovým číslem nebytového prostoru. Obálky takto neoznačené nebo 
označené neúplně či nesprávně do výběrového řízení zahrnuty nebudou. 

V nabídce uveďte konkrétní ateliér, o který máte zájem a stanovte výši ná-
jemného (v Kč/m2/rok), kterou pro tento ateliér považujete za přiměřenou. Pro 
podání nabídky lze použít formulář, který je k dispozici v podatelně ÚMČ P3, 
Havlíčkovo nám. 9 nebo na internetové adrese www.praha3.cz 

Zájemce upozorňujeme, že jedním z kritérií výběrového řízení pro obsazení 
ateliéru bude nabídnutá výše nájemného.

V nabídce uveďte: jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon, za-
městnání, vzdělání. K nabídce je nutno doložit: popis dosavadní umělecké 
tvůrčí činnosti s příslušnou dokumentací a čestné prohlášení, že nejste uživa-
telem jiného ateliéru.

Nabídky, které nebudou výše uvedené požadavky splňovat, nebudou do 
výběrového řízení zařazeny. Do výběrového řízení též nebudou zařazeni 
zájemci, vůči kterým má městská část Praha 3 finanční pohledávky.

Konečný termín pro příjem Vašich nabídek bude dne 13. listopadu 2008 
v 16.00 hod. Výběrové řízení bude vyhodnoceno Komisí obchodních aktivit Ra-
dy městské části. Vybraný uchazeč výběrového řízení bude písemně in-
formován do 30 dnů ode dne zasedání Rady městské části. Městská část 
Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové říze-
ní zrušit.

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

Kontejnery budou při-
staveny i v listopadu – nej-
déle na 3 hodiny a po celou 
dobu budou kontrolovány 
odbornou obsluhou. Jsou 
určeny pouze občanům 
trvale hlášeným v Praze. 
Odkládat můžete biood-
pad především ze zahrad 
– listí, trávu, větve, nezne-

čištěnou zeminu, eventuálně kuchyňský odpad 
rostlinného původu. -red-

Místo přistavení datum čas
Šrobárova/Květná   9. 11. 13.00–16.00
Na Vackově/
Pod Jarovem 11. 11. 16.00–19.00

Křivá u hřiště 11. 11. 16.00–19.00
Květinková/
V Zahrádkách 15. 11. 13.00–16.00

Na Balkáně/Nad Lukami 15. 11. 13.00–16.00
V Domově/Strážní 18. 11. 16.00–19.00
Ambrožova/Malešická 18. 11. 16.00–19.00

INFORMAČNÍ SERVIS

Hlavní město Praha také letos ve spolupráci s vybra-
nými městskými částmi a dalšími organizacemi zajistilo 
pro občany hl. m. Prahy možnost odstranění listí z jírovce 
maďalu (koňského kaštanu) napadeného škůdcem klí-
něnkou jírovcovou.

Listy napadené klíněnkou jírovcovou mohou ob-
čané shrabávat do pytlů, které získají zdarma na níže 
uvedených kontaktních místech. Pytle naplněné listím 
postižených stromů mohou občané přistavit ke stano-
vištím komunálního odpadu. Akce probíhá do konce 
roku 2008.

-red-

Výdej pytlů
ÚMČ Praha 3, vrátnice, Havlíčkovo nám. 9, 
Seifertova 51, Lipanská 9. Bližší informace: 
Odbor technické správy majetku a investic, 
Ing. Koudelková, tel. 222 116 300
ČSOP Koniklec, Chelčického 12, pí Vančurová, 
tel. 777 811 428, po–ne (po tel. domluvě)

Výdej a příjem pytlů
Areál Pražské služby, Vlkova 35, pí. Tomášková 
tel. 222 721 546, po–pá 6.00–14.00

Boj s klíněnkou pokračuje Kontejnery na bioodpad
i v listopaduUrčeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-

nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpeč-
né odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, 
další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 10. 11.
Koněvova/V Jezerách 10. 11.
Soběslavská/Hollarovo nám. 10. 11.
Tachovské nám. (u tunelu) 10. 11.
Na vrcholu/V domově 03. 11.
nám.Jiřího z Lobkovic - proti č.11 03. 11.
Náměstí Barikád 03. 11.
Kostnické nám./Blahníkova 03. 11.
Buková/Pod Lipami 54 18. 11.
Jeseniova 143 18. 11.
Přemyslovská/Orlická 18. 11.
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 18. 11.
Křivá 15 24. 11.
Přemyslovská/Sudoměřská 24. 11.
U Rajské zahrady/Vlkova 24. 11.
V zahrádkách/Květinková 24. 11.

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Výměna občanských průkazů

Platnost občanských prů-
kazů bez strojově čitelných 
údaje vydaných do 31. pro-
since 2003 končí nejpozdě-
ji 31. prosince 2008.

Pro občany narozené 
před 1. 1. 1936 platí výjimka 
– občanské průkazy, ve kte-
rých je vyznačena  platnost „bez 
omezení“ nebo „platnost prodlou-
žena bez omezení“ zůstávají nadá-
le platné.

Tato výměna občanských průka-
zů nepodléhá správnímu poplatku. 
Občanské průkazy se strojově či-

telnými údaji (viz obrázek) platí po 
dobu v nich uvedenou.

Co je třeba mít při žádosti o vý-
měnu OP? Původní OP, 1x předpi-

sové foto a vyplněnou žádost.

Případné dotazy zodpovíme na 
telefonu 800 879 404 (pondělí 
a středa od 8.00 do 18.00, ostatní 
pracovní dny od 8.00 do 12.00).

Miloslava Brunerová,
vedoucí oddělení osobních 

dokladů a evidence obyvatel

Od 1. ledna 2009 přestávají platit některé občanské 
průkazy (OP), tj. OP bez strojově čitelných údajů, 
vydané do roku 2003 (s výjimkou pro občany, kteří se 
narodili před 1. 1. 1936). Zkontrolujte si prosím, své občanské 
průkazy a neotálejte s případnou žádostí o vydání nového OP. 
Nenechávejte výměnu na prosinec, kdy se dají očekávat 
fronty na oddělení osobních dokladů.

Rada městské části Praha 3 
schválila vyřazení dalších 28 pro-
vozoven ze seznamu míst, kde je 
povoleno provozování výherních 

hracích přístrojů. Prvních dva-
cet provozoven radnice vyřadila 
ze seznamu z důvodu nepovole-
ní provozu na rok 2008. Jedna 
z provozoven nesplnila teritoriální 
princip, protože byla provozována 
nedaleko školy a dalších sedm po-
rušilo provozní principy.

Vyřazení ze seznamu předcháze-
ly kontroly ze strany městské části 
a městské policie. Kontroly, probí-
hající v srpnu a září, zjišťovaly do-
držování principů, které stanoví ve 
svých zásadách Rada hl. m. Pra-
hy. Provozovny, které je porušily, 
budou vyřazeny ze seznamu, kte-
rý je přílohou vyhlášky hl. m. Pra-
hy o loteriích, jež stanovuje místa, 
kde je možné výherní hrací přístro-
je provozovat.

-red-

Praha 3 vyřadila z vyhlášky 
povolující provoz 28 heren

Poslanec parlamentu a rad-
ní Prahy 3 Daniel Reisiegel byl 
15. října zvolen interním audito-
rem Meziparlamentní unie, orga-
nizace sdružující poslance z ví-
ce než 150 zemí světa. Jedná se 
o jakýsi světový parlament, pro-
jednávající nejaktuálnější globál-
ní témata.

Do této prestižní pozice byl 
zvolen díky své odborné minulos-

ti. Pětatřicetiletý daňový poradce 
pracoval ve významné auditorské 
firmě a v pozici zástupce staros-
ty pro finance, investice a majetek 
zaváděl systém interního auditu 
na žižkovské radnici. Dnes je mís-
topředsedou kontrolního výboru 
poslanecké sněmovny.

Rozhovor s Danielem Reisie-
gelem naleznete v příštím vydání 
Radničních novin. -red-

Mimořádný úspěch žižkovského 
poslance na světové scéně

ZÁPIS DO KNIHY CTI – V úterý 7. října byl zápisem do Knihy cti 
oceněn emeritní sólista baletu Národního divadla Ján Nemec. Již patnáct 
let vede na Žižkově baletní školu, kterou navštěvuje bezmála stovka dětí ve 
věku od 4 do 18 let. Mnozí žáci Baletní školy studují taneční konzervatoř, 
působí v profesionálních souborech u nás i v zahraničí. Cílem baletní školy 
není výchova profesionálních tanečníků, ale prozbuzení zájmu a vztahu ke 
klasickému tanci a pohybu vůbec. Spolu se starostkou Milenou Kozumplí-
kovou popřáli Jánu Nemcovi mnoho úspěchů do dalších let také místosta-
rostové Martin Benda, Zdeněk Lochman a Jiří Matušek. 
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V pondělí 6. října proběhla vý-
měna hlavního anténního systému 
na stanovišti Praha-město (Žižkov) 
za pomoci speciálního dvourotoro-
vého vrtulníku Kamov K-32. Výmě-
na anténního systému se skládala 
ze dvou částí – rozebrání starého 
anténního nástavce a nainstalová-
ní nového. Na tyto dvě operace by-
lo potřeba 5 přeletů. Akce byla ho-
tová za 4 hodiny.

„Byla to velká a náročná akce, 
na kterou jsme se připravovali ně-
kolik měsíců a zapojili jsme do ní 
i experty z mnoha specializova-
ných firem. Nyní můžeme spustit 
digitální vysílání s vyšším výkonem 
a zlepšit tak pokrytí Prahy i střed-
ních Čech,“ říká Jane Hannah, ge-
nerální ředitelka Českých Radio-
komunikací. 

Pro úspěšnost akce byla kromě 
počasí důležitá i vstřícnost veřej-
nosti, nápomocna byla policie, zá-
chranná služba, hasiči i městská 
část Praha 3. „Ve spolupráci s Čes-
kými Radiokomunikacemi jsme 
minimalizovali negativní dopady 
na naše občany a jsme velmi rá-
di, že vše proběhlo bez potíží,“ ří-
ká Milena Kozumplíková, starost-
ka městské části Praha 3.

Nový anténní nástavec má ver-
tikální polarizaci, což je výhodněj-
ší nastavení pro městské vysíla-
če. Takový signál se lépe šíří v uli-
cích, uvnitř budov a je vhodnější 
pro mobilní příjem. Příměstský vy-
sílač Cukrák bude i nadále vysílat 
s horizontální polarizací. „Kombi-
nace vertikální a horizontální pola-
rizace je v západní Evropě běžná 

u vysílání pro velká města. Zvoli-
li jsme tento způsob pokrytí Pra-
hy a okolí proto, abychom di-
vákům umožnili více možností 
příjmu,“ dodává Jiří Vykydal, 
vedoucí útvaru rozvoje a inves-
tic vysílacích služeb.

Do zapnutí digitálního vysílá-
ní se zvýšeným výkonem proběh-
lo na žižkovském vysílači ještě ně-
kolik testů anténního systému. 
Koncem října byl z tohoto stano-
viště do nové antény spuštěn ve-
řejnoprávní multiplex 1 
na kanále 53 (ČT1, 
ČT2, ČT4, ČT24 
a 7 okruhů veřej-
noprávního rozhla-
su) a 31. října na kanále 41 ta-
ké komerční multiplex 2 Českých 
Radiokomunikací (TV Nova, TV 
Prima). Žižkovský vysílač bude 
vysílat s výkonem okolo 32 kW, do-
plní ho příměstský vysílač Cukrák 
s výkonem 100 kW. -jas-

RN  Jste s průběhem akce spo-
kojeni?
Ernst: Vše bylo v pohodě, skvě-
lé podmínky, celé to proběhlo 
podle harmonogramu. 

RN  Nevadilo Vám špatné 
počasí? Během výměny stále 
mrholilo…
Peyer: Naopak, bylo to mno-
hem lepší, než kdyby svítilo 
slunce. To nás oslňuje a musí-

me nosit sluneční brýle. Dnes 
to bylo opravdu ideální.
Ernst: Vždyť skoro neprše-
lo a mraky byly vysoko, takže 
nám nijak nevadily.

RN  Jak se Vám na Žižkově 
pracovalo?
Peyer: Většina vysílačů je mimo 
město, tady je uprostřed histo-
rické zástavby, takže tam bylo 
opravdu poněkud těsno, mu-

seli jsme díly skládat a zvedat 
těsně vedle věže. Jinak ale vše 
proběhlo skvěle. 

RN  Co je pro Vaši práci nej-
důležitější?
Peyer: V naší branži téměř 
o všem rozhodují zkušenos-
ti. Pilot musí se svým stro-
jem neustále trénovat, pro-
tože sebemenší chyba může 
mít fatální následky. Navíc 

pro akci musíte mít bezchyb-
ný plán a sehraný tým. Usa-
zení dílů trvá řádově několik 
minut, takže vše musí běžet 
jako po drátkách. Tady byl 
tým skvělý, pracovali s námi 
opravdoví odborníci. 

RN  Jak se vám Praha 
líbila?
Ernst: Výhodou této prá-
ce je, že hodně cestujete. 
V době digitalizace létá-
me z místa na místo po 
celé Evropě, takže máme 
možnost poznat spous-
ty zemí. V Praze jsme 
pot kali samé skvělé lidi. 
A pohled na město z výš-
ky byl opravdu nádher-
ný. Manévry v takovém 
místě, jako byl žižkov-
ský vysílač mají jednu 

velkou výhodu – může-
te si z výšky prohlédnout celé 
město.

RN  Jak funguje spolupráce se 
ženou na místě druhého pilota?
Peyer: Já to moc neřeším – dů-
ležité je, že je Olivia naprostý 
profesionál. Má velký cit v ru-
kou a mohu se na ní stopro-
centně spolehnout.

-jas-

Létající jeřáb nad Prahou
JAK NA DIGITÁLNÍM ŽIŽKOVĚ

Podmínky na Žižkově byly ideální, 
tvrdili švýcarští piloti
Kolos s vrtulí o průměru přes 16 metrů, který pod sebou může nést až pětitunový 
náklad, přičemž do kabiny naloží další tři tuny. Přestože je vrtulník Kamov Ka-32, 
přezdívaný létající jeřáb, stroj ruské výroby, nad Prahou 3 jej pilotovala švýcarská 
posádka – pilot Martin Peyer s operátorkou Olivií Ernst.
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. so 17.30  Náš vůdce
 19.30 Paříž
 22.00  Strachy ze tmy
  2. ne 18.00 Vicky Cristina 

Barcelona
 20.30 Tobruk
  3. po 18.00 Občan Havel
 20.30 Králova přízeň

KOMIKSFEST! 
Multimediální komiksový festival  

www.komiksfest.cz 
  4. út 18.00 Přízračný svět
 20.30 Umění musí bolet

  5. st 18.00 Karamazovi
 20.30 Vicky Cristina 

Barcelona
  6. čt 18.00 Rembrandtova noční 

hlídka
 20.30 Útěk do divočiny
  7. pá 17.30 Sirotčinec
 19.30  Katyň
 22.00 Control
  8. so 18.45 Met: Live in HD – 

Doctor Atomic | John Adams  
  9. ne 18.00 Sedmé nebe
 20.30 Paříži, miluji tě
10. po 18.00 René
 20.30 Ukrutně šťastni

NORMÁLNÍ FESTIVAL 
festival filmů od tvůrců 

s mentálním hendikepem  
www.normalfest.cz 

11. út  19.30 Inventura uvádí: 
Normální festival 2008

12. st 10.00–17.00 workshop 
Identita

 18.00  Pepi Hofer: Zrcadlení 
a pásmo krátkých filmů

 19.30  BDS Praha: Ufoun je 
kamarád

 20.30  Jmenuji se Sam
13. čt 18.00  Dvorní šašek a pásmo 

krátkých filmů
 19.30  Závěrečný večer 

Normálního festivalu 2008: 
premiéra filmu O sexu...

15. so 20.00 29. FESTIVÁLEK 
JSEM SPOKOJENEJ ANEB 
BŮČEK BUDE – festival 
pantomimy, pohybového 
divadla, mluveného slova 
a improvizace

16. ne 18.00 Annie Leibovitz: 
Život objektivem

 20.30 Po svatbě
17. po 18.00 Nadine
 20.30 Sedmé nebe
18. út 20.20 Pecha Kucha Night 

Prague 
19. st 18.00 Aerokraťas I. průřez 

amatérskými filmy  
20.30 Aerokraťas II. vyhlášení 

soutěže o nejlepší krátký 
film do 10 min

20. čt 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona

 20.30 Aero naslepo

21. pá 17.30 Juno
 19.30 Vicky Cristina 

Barcelona
 21.30 Čas umírat
22. so 18.45 Met: Live in HD 

– Faustovo prokletí | Hector 
Berlioz

23. ne 18.00 Ivetka a hora
 20.30 Fígle
24. po 19.00 Nestyda – benefiční 

představení na podporu 
o. s. Remedium

BERGMAN přehlídka filmů 
Ingmara Bergmana 

www.bergman-festival.cz 
25. út 18.00 Ďáblovo oko
 20.30 Jako v zrcadle
26. st 18.00 Hosté večeře páně
 20.30 Mlčení
27. čt 18.00 A co všechny ty ženy
 20.30 Persona
28. pá 17.30 Hanba
 19.30 Hodina vlků
 21.30  Náruživost
29. so 17.00 Dokument o Fårö
 19.00 Obřad
 21.00 Dokument o Fårö

30. ne 18.00 Sedmé nebe
 20.30 Vicky Cristina 

Barcelona

FILMY PRO SENIORY  
  4. út 10.00  Vicky Cristina 

Barcelona
11. út 10.00  Tobruk
18. út 10.00   Ivetka a hora
25. út 10.00  Sedmé nebe

NEDĚLE DĚTI 
  2. ne 14.00 Potkali se u kina 

15.00  Animační dílna
  9. ne  14.00 Písmenka
 15.00  Výtvarně dramatická 

dílna: dovádění s písmenky
16. ne 14.00 Mezi zvířetem 

a člověkem
 15.00 Tvorba masek či 

převleků
23. ne 14.00 Bacili jsme bacily, 

nemoci se zbavili
 15.00 Zdraví a nemoc: 

dramatické a výtvarné 
aktivity

30. ne 14.00 Papírové hrátky 
u Kolína

 15.00  Hry s papírem

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

* program v produkci Junior Klubu

 VÝSTAVA VE FOYER
Maťo Mišík – foto

  1. so 19.30 Feng-yűn Song 
a Vlasta Redl – křest  CD  

  2. ne Otevřený Žižkov – festival 
mládeže

  3. po 20.00 dVA: Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(u Matky Kapavky) premiéra

  4. út 19.30 Respect Plus:
Etran Finatawa

  5. st 19.30 100 C + Toxique

  6. čt 19.30 Jon Hassel 
  7. pá 19.30 Žižkov meets jazz*
  8. so 19.30 Žižkov meets jazz*
  9.ne 19.30 Respect Plus: ASA
13. čt 19.30 Respect Plus: 

Lila Downs 
15. so  19.30 Future Line: Kara ben 

MC + Grázlové z ulice*
16. ne 19.30 The Levellers*
17. po 19.30 Music Infinity: 

Kazumasa Hashimoto 
+ Midori Hirano

18. út 19.30 Future First Line*
19. st 19.30 Bran křest CD*
20. čt 19.30 The Residents
21. pá Planet Connection 

18.00 Cestovatelské 
promítání a beseda

 20.30 SUNSAY – koncert
22. so 10.00 Art Prométheus 

workshop
  19.30 The Dodods 

+ The Ruby Suns
23. ne 18.00 Art Prométheus 

workshop
24. po  19.30 HM... *
25. út 19.30 iO
26. st 20.00 dVA: DAMU: 

Pannenky 
27. čt 19.30 EuroConnections:  

Wax Tailor + Watcha Clan
28. pá 20.00 dVA: Společenstvo 

bezhlavých/SFC: Svět 
odsouzencův  

 22.00 AfterParty – Spole-
čenstvo bezhlavých/SFC

29. so 19.30 - Respect Plus: 
The Skatalites  

30. ne 20.00 dVA: Jan Hus – 
Vzkříšení (Kabaret Caligula)

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
4. 11. – 21. 11. K. Kalivoda – foto-

grafie, L. Kalivoda – obrazy
25. 11. – 21. 12.Socha pálená, 

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

  3. po 19.30 Stamicovo kvarteto 
(J. Brahms, A. Dvořák, 
M. Müller)

  6. čt 19.30 Taras piano trio 
(L. van Beethoven, J. Teml, 
A. Dvořák)

  7. pá 19.30 Duo Spirito (P. Eben, 
V. Novák, K. Reiner aj.)

  8. so 15.00 E. Balabánová 
– kytara (D. Scarlatti, 
J. S. Bach, I. Albéniz.)

 19.30 Již nikdy padesátá 
léta V. Matoušek 

11. út 19.30 Romantic guitar duo 
a P. Vacík, festival Kytara 
napříč žánry

12. st 19.30 Musica Bohemica
13. čt 19.30 A. Vlčková 

– violoncello, P. Přibyl 
– viola, Z. Němečková 
– varhany (J. S. Bach, 
M. Corrette, M. Marais aj.)

18. út 19.30 J. Janský – housle, 
T.  Janský – hoboj/klavír, 
J. Novák – kytara, 
P. Dvorský - kontrabas
(J. S. Bach, A. Vivaldi, Pablo 
de Sarasate aj. )

19. st 19.30 L.Horák – akordeon, 
Vojtíšek – klavír, R. Krampl 
– bicí nástroje (E. Douša, 
W. Hader, M. E. Bauer aj.)

21. pá 19.30 Křest CD Písně Zlaté 
bohyně – milostné písně 
starého Egypta P. Kohoutová 
– mezzosoprán, R. Měřinský 
– loutna, P. Rubáš – percuse

22. so 15.00 I. Ženatý – housle, 
I.Ardašev – klavír 
(L. van Beethoven: Sonáty 
pro Salieriho)

26. st 19.30 „Na trase Praha–
Paříž“ I. Fleischhansová-
Butler – housle, T. Víšek 
– klavír (V. Kaprálová , 
B. Martinů, F. Poulenc)

27. čt 19.30 Bardolino: 
M. Klepáčová – violoncello, 
P. Fischer – housle, C. Caller 
– perkuse (P. Jurkovič, 
L. Janáček, B. Martinů aj.)

30. ne 17.00 Adventní koncert  
Chairé Příbram (Vánoční 
písně z Jistebnického 
kancionálu aj.)

2. 12. 19.30 Shahab Tolouie trio 
(styl inspirovaný perskou 
hudbou spojenou s prvky 
flamenca se zpěvem)

NEKONVENČNÍ 
ŽIŽKOVSKÝ 
PODZIM
www.zizkov.cz/festival

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

  4. út 19.00 Litaniae Lauretanae 
(kostel sv. Prokopa) 

  6. čt 19.30 Virtuosi v secesním 
Teatrinu (Arcotel Teatrino) 

  7. pá 17.00 a 20.00 Hudba horní 
paluby Titaniku (Žižkovská 
věž)

11. út 19.30 Klezmer v Hagiboru 
(Hagibor, Domov sociální 
péče) 

13. čt 19.30 Vokální perly ve VŠE 
(VŠE – Nová aula)

20. čt 19.30 Dvořák, Smetana, 
Schubert (ZŠ J. Seiferta)

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

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

11. út České nebe
12. st Cimrman v říši hudby
13. čt České nebe
18. út Záskok

19. st České nebe
23. ne Dobytí Severního pólu
25. út Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký
27. čt České nebe
30. pá České nebe

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  3. po Muž sedmi sester 
10. po Muž sedmi sester
24. po Liliomfi 

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JC

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

  8. so 14.00 divadelní festival 
amatérských souborů Homo 
Ludens – DDM Jižní Město 

  9. ne D. Wasserman, K. Kesey:
Přelet nad kukaččím 
hnízdem – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram 

15. so J. Kolár: Pokoje s tchýněmi 2 
– premiéra – Divadlo 
Pibimpap-Rizoto 
(nesklonn.)

17. po P. Shaffer: Amadeus – 
pražská premiéra – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

22. so M. Kabeláčová: Večer 
scénického tance – derniéra 
MK – Dance

28. pá N. Simon: Drobečky 
z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

ŽIŽKOVSKÁ ŠTACE
Naivní divadlo Liberec

  4. út Š. Olivětín: Marbuel 
a Kratinoha 

 na motivy lid. loutkářů: 
Bezhlavý rytíř

  5. st Voltaire, P. Vodička: Panna 
z Arku – hardfolkové 
uskupení JANANAS – stálý 
host NDL

  6. čt M. Palla: Pallaton
 K. Hynek: Babička po pitvě
26. ne J. Kesserling: 

Jezinky bezinky

GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

13.–28. 11. TAKOVÝ JE MŮJ 
SVĚT: výstava nejlepších 
prací dětské literární, 
výtvarné a fotografické 
soutěže 

GALERIE KRÁSOVA 37
www.krasova37.wbs.cz 

otevřeno ne–út 13–18, vstup zdarma

17. 10.–15. 11. Výstava fotografií 
workshopu SČF: Současná 
tvář Žižkova

16. 11.–31. 12. J. Vašků: Prolíná-
ní (fotografie)
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

Programy pro rodiče s dětmi
rezervace: Leona (775 644 978), 
Jolana (603 416 724)
11. út 16.00 Martinská světýlka – 

průvod světel na Parukářku
12. st 14.00 Dárková dílna 

s Janou – tisk tašky
16. ne 15.00–18.00 Nedělní herna
22.–23. 11. so a ne Masáže dětí 

a kojenců – seminář 
26. st 14.00 – 17.00 Dárková 

dílna – linoryty
29. so 14.30 Adventní věnce
30. so 15.00–18.00 Nedělní herna

Rodičovské inspirace 
rezervace: Daniela (774 644 974)
  4. út 10.00–12.00 Masáže 

kojenců
 17.00–19.00 Když rodí 

muž… seminář pro muže, 
kteří se chtějí připravit na 
porod svého dítěte i na 
první měsíce jeho života 

11. út 10.00–12.00 Spaní dětí
18. út 10.00–12.00 Emoce u dětí
25. út 10.00–12.00 Mateřská 

dovolená
17.00–20.00 Ideální otec 
– seminář jen pro muže

Kreativní dílna pro dospělé 
rezervace Magda (605 859 487)
  3. po 18.30 Desková stolní hra 

– figurky
10. po 18.30 Desková stolní hra 

– herní plán

24. po 18.30 Výroba vánočního 
zvonečku

17. po zavřeno

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

tel.: 608 765 496, 
duhoveklubicko@seznam.cz

12. st a 26. st 9.45–10.45  Hry 
v tělocvičně pro maminky 
s dětmi od 1 roku (50 Kč) 

Vánoční dílna – nutná rezervace: 
25. út 16.00 adventní věnce (150 Kč)
27. čt 16.00 látkové vánoční 

dárky (100 Kč) 
2. 12. 16.00 vánoční dekorace 

(70 Kč)

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  5. st po setmění Strašidelný 
podvečer aneb Svátek 
světel a podivných bytostí

1. a 22. so 10.00–16.00 Digi 
víkend – Přijďte si vytvořit 
svůj vlastní trailer, 
dokument, krátký film 

16. ne 15.00–19.00 Žonglování 
v Ulitě

23. ne 10.00–17.00 Taneční 
workshop Moderny 

29. so 15.00–19.00 Žonglování 
v Ulitě 

30. ne 15.00–18.00 Taneční 
workshop Hip Hop

29. so 14.00–16.00 Předvánoční 
keramika 

30. ne 10.00–12.00 nebo 
14.00–16.00 Adventní 
věnce – dílna pro dospělé 
a děti od 8 let. Přihlášení 
předem nutné.

Klub Beztíže každý den nabízí: 
muziku, fotbálek, pokec – co Tě za-
jímá, beatbox & breakdance, pod-
poru – co Tě štve nebo trápí, kaž-
dé úterý a pátek hřiště – basket, 
fotbal, počítače a internet, pomoc – 
třeba se školou nebo hledáním bri-
gády, časopisy a bezpečí.
pro starší (12–26 let): 
po, st, pá 16.00–20.00 
pro mladší (6–11 let): 
út, čt 14.30–18.30
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V sobotu 6. prosince se koná 
festival pro žižkovskou veřejnost 
– Archifest. Pořadatelé nabídnou 
dospělým i dětským účastníkům 
především zasvěcenou urbanis-
tickou procházku srdcem Žižko-
va. V mapovém průvodci budou 
zájemci informováni česky i ang-
licky o významných místech i do-
mech, které budou míjet. 

Malou předehrou výletu se 
stane dvouhodinová přednáška  
architektů Jana Sedláka a Zdeň-
ka Lukeše v Atriu v Čajkovského 
ulici (začátek v 9.30). Znalci Žiž-
kova vědí, že oba architekti jsou 
také autory knížky o žižkovské 
architektuře. Publikaci s obra-
zovým doprovodem předních 
fotografů Ester Havlové a Karla 
Cudlína nedávno vydalo nakla-
datelství Argo.

Den s architekturou na Žižko-
vě uzavře v 19.30 v kostele Nej-
světějšího srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad čtení krásných 
dopisů architekta Josipa Plečni-
ka. Psal je začátkem století v do-
bě, kdy stavbu projektoval, a adre-
soval je svým spolupracovníkům 
z místní farnosti.

Přátelé Prahy 3, o.s. 
www. archifest.cz 

ARCHIFEST aneb 
Den s architekturou v Praze 3

MUSIC INFINITY – Vzne-
šené tóny z Japonska v Paláci 
Akropolis představí 17. listopa-
du Midori Hirano a Kazumasa 
Hashimoto, skladatelé z japon-
ského vydavatelství Noble Label. 
Toto tokijské vydavatelství patří 
mezi nejpozoruhodnější značky 
současného elektronického un-
dergroundu v zemi vycházejícího 
slunce a čeští posluchači budou 
mít možnost poprvé vidět a sly-
šet jejich tvorbu naživo. Midori 
Hirano a Kazumasa Hashimoto 
se řadí mezi špičku současné hu-
dební avantgardy. 

RC Paleček
Laubova 6, www.rcpalecek.cz
Přednášky ze série O manželství, 
partnerství a rodičovství
  3. po 19.30 Komunikace v man-

želství (Hlavní chyby a roz-
díly ve způsobu komunika-
ce mužů a žen)

12. st 19.30 Napříč rodem
  4. út 18.30 Montessori doma

(pro děti ve věku do 4 let) Se-
minář, kde se můžete sezná-
mit s oblastmi Montessori 
pedagogiky, které je možné 
aplikovat pro práci s dětmi 
v domácím prostředí. 

Registrace předem nutné na 
všechny akce na e-mailové adre-
se: ivaham@centrum.cz.

Ekocentrum Podhoubí
K Lučinám 18, www. podhoubi.cz
Občanské sdružení Ekocentrum 
Podhoubí pořádá v sobotu 29. lis-
topadu od 14.00 do 18.00 prak-
tickou dílnu zdravého vaření 
pro celou rodinu pod názvem Jak 
chutně vařit z biopotravin a ně-
kterých netradičních surovin. 
Upozorňujeme, že zájemci si mu-
sí místo předem (do 24. 11.) 
rezervovat (tel. 267 914 322, 
776 356 959). 

Scientia Pragensis
V pátek 21. listopadu se bude 
na půdě Vysoké školy ekonomic-
ké konat 2. ročník Dne vědy na 
pražských vysokých školách 
– Scientia Pragensis. Na její orga-
nizaci se kromě VŠE dále podílejí 
i další pražské vysoké školy.
Cílem je přiblížit vědu a vědeckou 
činnost na pražských univerzi-
tách široké veřejnosti a ukázat, že 
vysoké školy nejsou jen vzděláva-
cí, ale i výzkumné instituce. Svou 
činnost představí na přednáš-
kách, diskusních klubech či pre-
zentacích.
Vstup je volný, program začíná 
v 9.30. Více na webových strán-
kách www.sciprag.cz.

Čtrnáctý ročník festivalu Integrace Slunce 2008 se bude konat od 
10. do 14. listopadu tradičně v Paláci Akropolis. 

Festival vytváří prostor pro prezentaci dovedností v oblasti kultury 
pro všechny bez rozdílu, zdravým i lidem se zdravotním postižením.

Dopolední program na pondělí a středu je sestaven z písní, pohá-
dek, a tanečních vystoupení speciálních škol a ústavů. Na čtvrteční 
dopoledne je přichystán divadelně-výtvarný workshop. Páteční dopo-
ledne je určeno nejmenším dětem – Kouzelníkovo překvapení Divadla 
Neslyším z Brna. Dopolední programy jsou zdarma.

Večerní program je rozmanitý – křest nového CD skupiny BOB 
Saint-Claire, Divadlo z Pasáže z Banské Bystrice, premiéra divadel-
ního představení ve znakové řeči Černý smích medúzy a páteční večer 
plný romské muziky v podání rokycanské skupiny Kale.

PROGRAM
10. po   9.00 Lidové písně (Pěvecký sbor při ZŠ speciální, Psáry) 

  9.30  Pohádka pro královnu Růži (ZŠ praktická a ZŠ 
speciální, Trávničkova, P5 )

10.00 Polámal se mraveneček (Jedličkův ústav) 
10.30 Jožin z bažin (DSSV)
10.45 Tančící skřítci (Centrum dětí a mládeže, P8)
19.30  Unifiction + Bob Saint-Claire – křest CD 

(CID, Praha 8)
11. út   9.00 Malý muzikál o veliké řepě (Soubor Lysináček)

  9.15 Cestování v čase (ZŠ Jeseniova, P3)
  9.40 Křídla motýlí – tanec (ZŠ Tolerance, P9)
10.00 Z pohádky do pohádky – tanec (ZŠ Tolerance, P9)
10.30  Šamanské bubnování 

(ZŠ a Prakt. škola Svítání, Pardubice)
19.30 Femme fatale (Divadlo z pasáže, Banská Bystrica)

12. st   9.00 Jak uplatili (VY-PRO-MI-PO)
   9.30 Zimní příběh 
10.00 Lope de Vega – velký básník a svůdce žen (Škorně)
19.30  Společenstvo bezhlavých/SpitFire Company: Černý 

smích medúzy – premiéra ve znakové řeči
13. čt   9.00 workshop
14. pá 10.00 Divadlo Neslyším: Kouzelníkovo překvapení

19.30 Kale

NEZISKOVÝ SEKTOR

Mexická zpěvačka Lila Downs 
známá z filmu Frida, pro který slo-
žila hudbu a ve filmu si také zahrála 
po boku Salmy Hayek, je držitel-
kou Latin Grammy za album Una 
Sangre. Vloni byla největším pře-
kvapením filmu Fados, který Car-
los Saura věnoval portugalským 

baladám. Držitelka ceny německé 
kritiky a třech nominací na BBC 
World Music Award si si vybrala 
Prahu (Palác Akropolis, 13. 11.) 
jako jedno ze čtyř evropských měst, 
kde pokřtí své nové album Shake 
Away, které v říjnu vychází u pres-
tižní značky Blue Note. -red-

O UKRAJINĚ – Projekt Pla-
net Connection bude pravidelně 
představovat v jeden večer sou-
časnou i tradiční kulturu jedné 
země. Premiérový díl přiblíží 
v pátek 21. listopadu v Paláci 
Akropolis Ukrajinu. Součástí 
programu je promítání diapozi-
tivů a beseda s cestovatelem Ivo 
Dokoupilem, ochutnávka ukra-
jinských cukrovinek, vystoupení 
tradičního tanečního souboru 
Džerelo a jako zlatý hřeb večera 
koncert kapely Sunsay.

Respect Plus uvádí 
Lila Downs  

Strom splněných přání je svě-
tově rozšířená charitativní akce 
zaměřená na podporu lidí v těžké 

osobní nebo sociální situaci. Již 
sedmým rokem pomáhá Farní 
charita Žižkov těmto lidem pro-

žít Vánoce radostněji. Vše fun-
guje na jednoduchém principu 
– několik týdnů před Vánocemi 
si v žižkovských kostelech farníci 
a další zájemci vyberou některé 
z vánočních přání potřebných 
v podobě andílka s textem přá-
ní. Zakoupené a zabalené dárky 
předají organizátorům, kteří je 
následně rozvezou těm, kterým  
jsou určeny. 

Letošní rozdělování přáníček 
se odehraje po skončení koncertu 
pro Strom splněných přání v ne-
děli 30. listopadu od 15 hodin 
v kostele sv. Prokopa na Sladkov-
ského náměstí. Na koncertě vy-
stoupí sólisté Státní opery Praha 

Jana a Václav Siberovi a varhaník 
Jan Steyer. 

Pokud se chcete zapojit, po kon-
certě si vyberete přání konkrétního 
člověka, koupíte mu dárek, o který 
si napsal. Zabalený jej přinesete 
7. nebo 14. prosince 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. 
Kateřina Hilbertová, organizátorka

e-mail: khilbertova@centrum.cz
tel: 603 350 007

 

Přijďte splnit jedno vánoční přání navíc

Číslo účtu Farní charity Žižkov: 
35-3711770267/0100

Variabilní symbol pro příspěvek 
na Strom splněných přání: 2008
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Jeronýmova (od roku 1896)

V Kostnici ještě zůstaneme a dostáváme se k mu-
ži, který přijal tu nejnevděčnější historickou úlohu 
být tím druhým. Kdo však byl onen Husův stín zva-
ný Jeroným Pražský? O jeho původu nevíme vůbec 
nic, narozen nejspíše na Novém Městě Pražském. 
Rozhodně to ale nebylo v domě „U shnilé ryby“ na 
rohu Řeznické a Vodičkovy, kde má nenápadnou 
a dnes zcela zapomenutou pamětní desku. Síto dě-
jepisu jej poprvé zachytilo až v roce 1398, kdy na 
pražské universitě dosahuje bakalářského gradu. 
A hned v únoru následujícího roku vyráží na stu-
dijní cesty po světě. Začíná v Oxfordu a výsledek 
si můžeme snadno domyslet. Roku 1401 se vrací 
plný nadšení a do Prahy přiváží dosud neznámé 
Viklefovy spisy Dialog a Trialog. Cestovatelské 
vášni pak propadá naplno. Roku 1403 se pravdě-
podobně vypravil až do Jeruzaléma, 7. 4. 1404 se 
zapisuje na pařížské Sorbonně, o rok později tam 
dosahuje mistrovského titulu. Začínají potíže, je-
ho viklefiánství se ve Francii rozhodně nesetkává 
s pochopením. Přesunuje se proto do německého 
Heidelberku, čímž se však nic nezmění a tamější 
mistři na tohoto opovážlivého přivandrovalce po-
dávají žalobu k biskupu wormskému. Před hrozí-
cím malérem jej sice zachrání vypuknutí protistu-
dentských bouří ve městě, nicméně rozumnější 
bylo opět změnit působiště. Zkusí proto ještě štěs-
tí v Kolíně nad Rýnem a roku 1407 se raději vrací 
do Prahy, kde konečně na chvíli nachází a klid na 
práci. Praha totiž už byla Viklefem posedlá a na 

universitě se denně neprobíralo téměř nic jiného. 
Ačkoliv Jeroným nebyl teolog (na to se mu nedo-
stávalo svěcení), byl o to zanícenější filosof (dnes 
ale jen těžko postřehneme hranici mezi středově-
kou teologií a filosofií). Mezi universitními mistry 
objevil svého nadaného žáka – Matěje z Knína, 
řečeného Pater, který již byl pro své názory vyšet-
řován arcibiskupem. V lednu 1409 pořádá tento 
mistr Matěj veřejnou disputaci na Viklefovo téma, 
Jeroným zde vystupuje jako předřečník s plamen-
ným doporučením. Besedy na libovolná témata, 
zvané proto po latinsku kvodlibety, byly v této do-
bě nesmírně populární, tentokrát ale zájem před-
stihl veškerá očekávání – kromě téměř všech čes-
kých studentů a mistrů přicházejí i staroměstští 
konšelé a dokonce i zvědavé zahraniční delegace 
z Burgundska a Brabantu (včetně jednoho bisku-
pa). Účast však pohoršeně odmítli němečtí mistři 
pražské university. Hrozící mezinárodní blamáž 
pochopitelně rozčilila krále Václava IV., který jim 
to musel přikázat písemně, což jej jen utvrdilo ve 
vydání Dekretu kutnohorského, k němuž za ně-
kolik dní došlo a Hus a Jeroným na tom měli lví 
podíl. V Čechách to vřelo čím dál víc. Ale do ješ-
tě větších problémů zabředala i katolická církev, 
od roku 1378 vedená dvěma papeži, k nimž v létě 
1409 přibyl ještě třetí. Není proto divu, že myš-
lenka všeobecného koncilu, který měl tento stav 
napravit, nacházela největší podporu právě mezi 
českými mistry pražské university.  

Pokračování příště
Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Kuře v hodinkách
Poetický název restaurace není 

nahodilý a opravdu souvisí s legen-
dární deskou Mišíkova dávného 
uskupení Flamengo. Stěny interié-
ru zdobí zhruba dvě stovky unikát-
ních obalů gramodesek s podpisy 
jednotlivých interpretů. 

Poté, co vejdeme, mineme osvět-
lený bar a v hlavní místnosti naši po-
zornost upoutá obří elektrická ky-
tara zavěšená na stropě. Příjemně 
zabydlená restaurace pojme až sto 
hostů, neboť disponuje i podzemní-
mi prostory. Právě v nich se tu a tam 
konají hudební produkce, společen-
ské akce a jiné trachtace. V intimně 
nasvíceném podzemí se též nachá-
zí salonek „Black and Blue”, v němž 

se nekouří, čímž vychází vedení re-
staurantu vstříc především rodi-
nám s dětmi. A právě na ně v Kuřeti 
opravdu nezapomínají – dětské žid-
ličky, hračky a pastelky jsou mrňa-
tům vždy k dispozici u obsluhy.

Gastronomické srdce Kuřete v ho-
dinkách tepe především pro českou 
a italskou kuchyni. Jídelní lístek láká 
dále k ochutnávce steaků, ryb a růz-
ně upravených sýrů. Při pohledu do 
nápojového lístku lze s potěšením 
konstatovat, že diskriminace absti-
nentů v Kuřeti neplatí. Kromě běž-
ných limonád a džusů si můžete ob-
jednat také klasickou citronádu či 
mátový koktejl. 

Aktuální polední menu, nabí-
zející za přijatelných 95 korun po-

každé i jedno vegetariánské jíd-
lo, jsme tentokrát neochutnali. 
Nechali jsme se totiž zlákat klasi-
kou v podobě pečeného vepřové-
ho kolena na pivu s hořčicí, sme-
tanovým křenem, kyselou okur-
kou a nakládanými cibulkami. 
Za obrovskou porci zaplatíte sice 
240 korun, nicméně nebudete ani 
trochu zklamáni. Křehké a měkké 
maso vonělo opravdu velmi jem-
ně po hřebíčku, přičemž prim hrá-
la vůně bobkového listu a karame-
lová chuť černého piva. Výsledek 
byl jednoduše fantastický, obzvláš-
tě v kombinaci s optimálně vy-
chlazeným točeným plzeňským za 
35 korun. Z točených piv si může-
te ještě dopřát Gambrinus za 27 či 
Budvar za 35 korun. Mezi nejoblí-
benější  speciality restaurantu pat-
ří pečená kuřecí křidélka marino-
vaná v sojóvé omáčce a zázvoru, 

za 125 korun a marinovaná grilo-
vaná žebírka s lehce ohnivým kře-
nem a hořčicí za 135 korun. 

Italská kuchyně je druhým hlav-
ním proudem nabídky Kuřete v ho-
dinkách. Mezi místní těstovinové
favority patří tagliatele s čerstvým 

lososem, listovým špenátem a sme-
tanovou omáčkou. Vedení restau-
race si zakládá na čerstvosti suro-
vin a dodržování importovaných 
italských receptů. Úspěšnost zámě-
ru potvrzuje i stálá italská klientela 
podniku.  -red-

Žižkovský gurmán

Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v listopadu ku-
laté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme Evě Zadákové, Vlastě Sládkové, 

Marii Váňové, Jaroslavě Kroulíkové, Marii Vyčichlové, Blance Ma-
tějkové, Mileně Rytířové a Vladimíru Slánskému. 

Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
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CHLUMOVA NEBO ŽELIVSKÉHO? Po četných dotazech po uveřejnění minulého dílu upřesňu-
jeme: Do roku 1951 se Chlumova nazýval pouze úsek od Prokopova náměstí nahoru k Seifertově (tehdy 
Kalininově). Spodní úsek (od Prokopova náměstí k Husitské, resp. Tachovskému nám.) nesl název Želiv-
ského. Jelikož tak krátká ulice se tehdejším soudruhům zdála pro „revolučního vůdce pražské chudiny“ 
nedůstojnou, byla v roce 1951 široká a dlouhá Mladoňovicova (od Koněvovy k Vinohradské, tehdy Stali-
nově) přejmenována na Jana Želivského a dosavadní Želivského spojena s Chlumovou. Jan Škoda

Remedium 
slaví SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3

10. po 13.30 Procházka Libní, 
sraz na stanici metra B 
Palmovka

14. pá 16.00 Albatros: Melodie 
každému blízká. Dům 
s pečovatelskou službou, 
Roháčova 26 

FARNÍ CHARITA ŽIŽKOV
Čajkovského 36 

20. čt 15.00 J. Křivohlavý: Co 
znamená být prarodičem? 
Přednáška profesora psy-
chologie o babičkovství 
a dědečkovství (ve farním 
centru).

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

25.út 16.30 přednáška: P. Fojtík 
Žižkovské vozovny

REMEDIUM PRAHA
Blahoslavova 2

Listopad – měsíc péče o duši
  3. po 14.30 A. Hogenová:  Péče 

o duši jako základ zdraví    
  4. út 16.00 L. Kropáček:  Poje-

tí ducha a duše v islámu 
  6. čt 14.00 L. Šrámková: Ži-

vot a kultura Aztéků 
10. po 14.30 J. Marková:  Půso-

bení Vesmírného proudu 
a andělské pomoci v běž-
ném životě, cesta srdce 
– cesta duše 

13. čt  14.00 J. Schwarz: Svítání 
v duši

18. út 16.00 M. Svobodová:  Zá-
pas o duševní rovnováhu 

20. čt 14.00 J. Löbl, P. Padil-
lová: Reiki harmonizace 
duše, těla a mysli

24. po 14.30 P. Filipi: Duše a pé-
če o ni v křesťanství 

25. út 16.00 A .  J.  Nyklová, 
autorské čtení – Babka 
Ťapka na kraji světa aneb 
Nový Zéland očima české 
babičky

27. čt 14.00 J. Herbst: Péče o du-
ši v psychoterapii 

KLUB DŮCHODCŮ
Hořanská 2

16.–26. prosince Benecko – hor-
ská chata Alfonska (cena 
400 Kč na den). Přihlášky 
a informace pí Šimková 
každé pondělí 14–16 ho-
din v Klubu.

POZVÁNKA

INZERCE

� Pro doplnění sbírky koupím: plakety, 
medaile, poháry a jiné ceny z auto-moto 
soutěží, fotografie, prospekty, návody 
a časopisy s auto-moto tématikou z ob-
dobí do roku 1940. Tel.: 723 803 577, 
e-mail: vseozetkach@seznam.cz
� Obrazy od Erdély, Bokšay, Mou-
son, aj. slov. malířů koupím, přijedu. 
Tel. 00421 905 659 148, art@degas.sk
� Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
� Hledám paní na hlídání dvou 
předškolních dětí, denně v odpol. 
hodinách. Praha 3. Tel. 607 515 267
� Kadeřnici s ŽL přijme Relax Club 
na Praze 3. Tel. 731 459 550
� Prodám bezpečnostní dveře, š. 80, 
levé, jako nové. Tel. 212 285 709

� Osobní asistenci handicapovaným 
osobám dle potřeb nabízí asistent-
ka s certifikátem MPSV. I o víkendu, 
100 Kč/hod. Tel. 776 498 999 (každý 
den 8–10 a 17–20 hod.)
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
� Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
� TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549
� Čistírna peří – sběrna J. Želivské-
ho 39, po 10–18; út, st, čt 8–16; pá 
8–12. Tel. 605 822 001
� Psací stroje, kalkulačky – opra-
vy, prodej, výkup. Tel. 241 412 507
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
� KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiálem 
Kadus, Selective, modelář nehtů, P-
-shine, manikúra, nízké ceny. Tel. 
222 592 690

� Relax Club nabízí služby kadeřnic-
tví – kosmetiku – pedikúru – masáže 
– solárium. Praha 3. Tel. 284 860 349
� Vyklízíme pozůstalosti – byty i fir-
my. Tel. 272 767 360, 603 422 207
� SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225 
www.solarium-fitness.cz
� Renovace parket, broušení, lako-
vání, pokládka laminátové a dřevě-
né podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 606 531 051
� Úlevu od psychických i fyzic-
kých potíží přináší metoda EFT. 
Alergie, fobie, deprese, bolesti. 
Tel. 777 787 725, www.eftprozivot.cz
� Rychlé půjčky pro každého – za-
městnance, ženy na MD, důchodce 
– bez poplatků. Tel. 777 272 702
� Malířské a lakýrnické práce 
+ úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 603 505 927
� Učitelka doučí a připraví ke zkouš-
kám z ČJ, i cizince, 60 min. – 150 Kč, 
mohu i docházet. Tel. 728 345 103
� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková

� Vym. obecní 0+1, 30 m2, P4-Krč, za 
byt před privatizací. Tel. 605 950 627
� Městský byt 2+1 za podobný před 
privatizací. Tel. 731 307 363 – SMS
� Hledám byt do 5 mil. Kč, ideálně 
Praha 3/Praha 10, OV/DV. 
Tel. 739 486 490
� Vyměním obecní byt 3+1 za 1+1, 
Praha 3. Tel. 737 983 464
� Vym. obecní 1+1, P3 Habrová, za 
větší, dohoda jistá. Tel. 775 254 350
� Vyměním obecní 2+1, 60 m2, 1. pa-
tro, II. kat., Žižkov, za větší, obecní, 
s doplatkem. Jen P3. Tel. 602 157 417
� Vym. obec. 31 m2, P3, Ohrada, za vět-
ší s k.k., před privat. Tel. 775 959 674
� Vyměním krásný malý byt na P3 
za větší, min. 3+1. Tel 777 909 090
� Vym. ob. 3+1/L, komora, 75 m2, za ob. 
dvougars., i menší, P3. Tel. 605 708 288
� Vyměním obecní 2+kk, 47 m2, 
s lodžií, výtahem, v perfektním stavu, 
na Olšanském nám. za větší v Praze 3 
před privatizací. Tel. 728 189 387
� Vym. obecní 2+kk, 44 m2, Flora, 
I. kat., balkon, po rekonstrukci, za po-
dobný, jen před privat. Tel. 731 781 131
� Pronájem garážového stání v ul. 
Jeseniova, cena 2500 Kč/měs. 
Tel. 602 968 887

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
se zastupiteli a poslancem PS PČR za KSČM

Václavem Exnerem 
v pondělí 1. prosince 2008 od 16 hod. 

v zasedací místnosti radnice 
MČ Praha 3, Havlíčkovo nám.

S lidmi pro lidi!
OV KSČM Praha 3, Baranova 11, www.praha3.kscm.cz

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

Remedium si v týdnu od 24. do 28. 
listopadu připomene 10 let programů 
pro seniory. V rámci oslav pod ná-
zvem „S námi až za hrob“ se v pon-
dělí 24. listopadu uskuteční v kině 
Aero benefiční představení filmu Ne-
styda. Setkání bude zahájeno v 19.00 
představením seniorských programů 
s obrazovou projekcí a pozváním na 
plánované akce. Přítomni budou i au-
toři filmu – režisér Jan Hřebejk a spi-
sovatel Michal Viewegh. Zájemci bu-
dou moci diskutovat s tvůrci filmu 
a proběhne i autogramiáda. 

Ve středu 26. listopadu se v Klubu 
Remedium koná Den otevřených dve-
ří. Z připravovaného programu mů-
žeme vybrat setkání s malířkou, spi-
sovatelkou a sběratelkou Ivou Hütt-
nerovou, vyhlášení výsledků soutě-
že o nejlepší bábovku nebo dražbu 
výtvarných děl. Týden oslav zakončí 
v pátek 28. listopadu od 14.30 slav-
nostní odpoledne v hotelu Arcotel Te-
atrino s tancem a ukázkou seniorské-
ho divadelního souboru Proměna. 

Podrobnější informace získáte na  
tel. 272 739 833, 272 743 360 nebo 
na www.remedium.cz. 

Remedium
slaví 10 let
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Realitní činnost
výkup nemovitostí, prodej
nemovitostí, směny bytů,
pronájmy nemovitostí,
vypořádání spoluvlastnických
vztahů.

Rozdělení nemovitostí
prohlášení vlastníka, smlouvy
o výstavbě, kalkulace podílů

a spoluvlastnických příspěvků,
zastupování před katastrem

nemovitostí.

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

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

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

Vystěhování nájemníků
kontrola nájemních smluv, návrh

řešení a vyjednání podmínek,
podklady pro žaloby, ukončení

nájmu za odstupné, zajištění
náhradních bytů, stěhování,

rekonstrukce.

V blízkosti centra Prahy naleznete byty a ateliéry, které splní Vaše 
nejnáročnější přání. Klidné prostředí Rezidence Korunní navíc 
nabízí výhledy na město, předzahrádky, příjemný dvůr se zelení 
či možnost garážového stání.

REZIDENCE KORUNNÍ
PRAHA – VINOHRADY

www.rezidencekorunni.cz
email: prodej@sekyragroup.cz

800 411 111

radnicni noviny 133x210_c.indd 1 8/8/08 3:27:53 PM

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

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

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

s akreditací MŠMT
• od září 2008 nové moderní 

učebny u metra Jiřího z Poděbrad

Jazykové kurzy
na Praze 2 a 3

  7Radniční noviny Prahy 3 | číslo 11 2008 INZERCE

POHŘEBNÍ ÚSTAV 

PEGAS CZ s.r.o.
kompletní služby

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

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

~~  whirlpoolwhirlpool
  ~ ~ parníparní kabina kabina

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

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

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

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

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

NOVNOVÝ BAZÉN Ý BAZÉN 
PRO VEŘEJNOST  

Firma Š+M     MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

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

Sleva 10%

www.parfemy-al i to.cz

Značková on-line parfumerie vás zve do 
nově otevřené prodejny v Lucemburské 37, 
Praha 3 (nedaleko Paláce Flóra)
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CENY JAKO NA INTERNETU !

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

 25. 11. 2008 14.00–19.00 hod. 
 a 6. 12. 2008  8.00–14.00 hod.
4 leté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
(pro absolventy ZŠ):
Dřevěné konstrukce, Technická zařízení budov, 
Stavebnictví-stavební obnova, 
Management ve stavebnictví, Zahradnictví.
3 leté učební obory zakončené výučním listem 
(pro absolventy ZŠ): 
Truhlář, Instalatér, Malíř, Zedník, Kominík, Klempíř, 
Tesař, Sklenář, Zahradník.
3 leté učební obory zakončené výučním listem 
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol): 
Podlahářské práce, Pokrývačské práce, Tesařské 
práce, Malířské a natěračské práce, Truhlářské práce, 
Zednické práce, Sklenářské práce, Prodavačské práce, 
Květinářské a aranžerské práce.
2 letý učební obor zakončený výučním listem 
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol):
Stavební práce.
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1) 02070/08 roční fenka, rezavý kříženec jezevčíka, milá, hodná, 
čistotná, má ráda procházky, hodí se do bytu. Nalezena 12. září 
na rozhraní Prahy 3 a 10.

2) 02250/08 sedmiletý černý pes střední velikosti, kříženec pitbulteri-
éra, čistotný, vhodný i do bytu. Nelze ho doporučit k dalším psům. 
Byl nalezen 1. října na Žižkově.

3) 02285/08 velký dvouletý pes, kříženec pískové barvy s bílou lysin-
kou a náprsenkou, temperamentní, hodí se pro sportovně založe-
ného majitele. Nalezen 10. října na Praze 3.

4) 01598/08 osm a půl roku stará dlouhosrstá fena německého ovčá-
ka, hodná, poslušná, vhodná i k domku se zahrádkou. Byla nale-
zena 13. července na rozhraní Prahy 3 a 10.

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

KDO MĚ CHCE

2

9. listopadu (ne) v 10.15 
      s FC Slovan Liberec
23. listopadu (ne) v 10.15 
      s FK Marila Příbram

DOMÁCÍ ZÁPAS 
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

Strážníci střeží školáky
V rámci projektu „Školní policie“ vykonávají strážníci v odpo-

ledních hodinách v průběhu školního roku zvýšený dohled v okolí základ-
ních škol na náměstí Jiřího z Poděbrad a na náměstí Jiřího z Lobkovic. 

Cílem projektu je zvýšit ochranu dětí před negativními vlivy (narko-
mani, bezdomovci, závadová mládež, atd.) v době, kdy nejsou pod pří-
mým dohledem pedagogů nebo rodičů. 

Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

V neděli 23. listopadu od 10 do 
17 hodin se 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.

Všechny kočky jsou očkova-
né a v dobrém zdravotním sta-
vu, který ještě na místě prověří 
veterinář. Zvířata starší 8 měsí-
ců jsou kastrována. Vstupenkou 
na výstavu je konzerva krmení 
pro kočky, kterou je možné kou-
pit i na místě. Další informace na 
www.kocky-online.cz. -red-

CVIČENÍ V SOKOLE – Sokol Žižkov I., Koněvova 19, pořádá každé 
pondělí a čtvrtek dynamické cvičení pro rodiče a děti. Rodiče s dětmi ve 
věku 2–4 roky cvičí od 16.00 do 17.00, rodiče s předškoláky (4–6 let) 
od 17.00 do 18.00 hodin.

Nejdříve zvítězili v krajské kva-
lifikaci, kde ve finále jasně vyhráli 
nad Spartou Praha. Na Štvanici 
se 27. září uskutečnilo Mistrovství 
České Republiky – Memoriál Zdeň-
ka Kocmana. Hrálo se vyřazovacím 
způsobem. Los nám naneštěstí hned 
v 1. kole přisoudil silné Brno. S veli-

kým vypětím a těsně jsme Brno po-
razili 4:4 na zápasy a 9:8 na poměr 
setů. V semifinále to bylo mnohem 
lehčí, s Bohutínem ze středočeského 
kraje jsme vyhráli jasně 7:1. Ve finá-
le nás čekal papírově nejsilnější Dvůr 
Králové. Ale po neuvěřitelném výko-
nu naší jedničky Štěpána Trunečky, 

který překvapivě porazil obě dvě prv-
ní hráčky Dvora Králové a přes jejich 
slabšího čtvrtého hráče, kterého naši 
hráči porazili, jsme dosáhli vyrovna-
ného stavu 4:4. Bohužel na poměr 
setů jsme prohráli 8:10. Vše se ještě 
dalo zvrátit v posledním zápase, ve 
kterém statečně bojoval nejmladší 
účastník finále Michal Kračman. Na-
konec ale po překvapivě velmi vyrov-
naném zápase o dva roky staršímu 
soupeři podlehl. 

Antonín Kračman, trenér

Druhé místo minitenistů TJ Spoje 
na mistrovství republiky

Výstava 
pro kočku

SESTAVA TJ SPOJE – zleva: Michal Kračman, Jiří Kračman, Michal 
Procházka (jediný hráč sestavy, jenž není odchovancem Spojů), Štěpán Truneč-
ka, Valentína Tenglerová

Jde o tenis přizpůsobený výšce 
a síle 5–7letých dětí. Hřiště má 
velikost jedné čtvrtiny tenisové-
ho dvorce, hraje se na nižší síti 
a s lehčími míči, většinou na dva 
vítězné sety do deseti bodů. 
Utkání trvá okolo deseti minut. 
Velkou výhodou minitenisu je, 
že už po půl roce si šikovný kluk 
nebo holčička může zahrát zápas. 
Okolo sedmého až osmého roku 
přecházejí děti na klasický velký 
tenis. V hale TJ Spoje, Na Balká-
ně 86, rádi přivítáme každého zá-
jemce. Kontakt: tel. 777 300 320, 
e-mail:kracman@volny.cz

CO TO JE MINITENIS

VÍTĚZNÁ ŠTAFETA – Družstvo třeťáků ze ZŠ Chelčického ve složení Ka-
teřina Bábovková, Tereza Procházková, Sandra Mihalovicsová, Michal 
Walczysko, Jan Kolář, Michal Vrána  a náhradník Filip Černý  zvítězilo ve 
štafetovém  běhu  „Žižkovský kolík“ na hřišti ZŠ Jeseniova. 

Základní škola Lupáčova 
pořádá 28. listopadu v 19 ho-
din tradiční společenský večer 
školy. Žáci a učitelé připravili 
ukázky projektů a své vědec-
ké práce na téma Rostlina se 
školou.

JESLE V NOVÉM – Jesle v Roháčově ulici prošly o prázdninách rekon-
strukcí vnitřních prostor, mimo výměny běžných položek, jako jsou nové kou-
pelny a toalety, se můžou jesle pyšnit i originální výmalbou. O to, aby se 
zhruba čtyřem desítkám dětí v jeslích líbilo, se mimo stavební firmy Miton 
postaraly i studentky Střední průmyslové školy grafické na Hollarově ná-
městí. Pod vedením profesora Jana Tichého vyzdobily stěny chodeb, koupe-
len i ložnic veselými obrázky zvířátek a pohádkových bytostí.

1
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