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PROSTOR A LIDÉ

Žižkovský gurmán

dostat 10° polotmavý Kern, 11° Páter a několik druhů černohorských
limonád s přídavkem chmele.

Království
Grandiózní restaurant Království
pana Jiřího Krále oslavil 15. března
už páté narozeniny – a to je výborná zpráva především pro všechny
pivní znalce, kteří naříkají nad všudypřítomným Gambrinusem a Staropramenem, respektive plíživě se
blížícím Heinekenem. V Království
je totiž na čepu Černá Hora, a to
10° Tas, 12° Ležák, 12° tmavý
Granát a 14° Kvasar s přídavkem
medu. Nejen řidiči uvítají točené
nealkoholické pivo Forman nebo limonádu Grena. V lahvi pak můžete

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic
Kostnické náměstí (dodatek)
Naši návštěvu v Kostnici uzavřeme ještě jedním
exkurzem. Hus a Jeroným totiž nebyli jedinými kacíři, kteří stanuli před zdejším tribunálem.
Třetím souzeným byl francouzský františkán a doktor teologie na pařížské Sorbonně Jean Petit, píšící
pod latinským jménem Johannes Parvus. Ovšem již
jen in memoriam, neboť 1410 zemřel, údajně v křesťanské pokoře. A jeho provinění? Nic menšího, než
schvalování vraždy. A to dokonce vraždy v kruzích
nejvyšších. Totiž – Francii vládl od roku 1368 král
Karel VI., u něhož však 1392 naplno propukla duševní choroba, takže jej museli zastupovat dva vévodové-regenti – Jan Burgundský a Ludvík Orleánský.
Nesmiřitelní konkurenti a soupeři. A když se Ludvík
navíc začal veřejně vychloubat cizoložným poměrem
s Janovou manželkou, došla podváděnému trpělivost
a nechal 23. 11. 1407 Ludvíka úkladně zavraždit.
A nyní nastupuje na scénu Janův rádce Jean Petit, který tento čin veřejně schválil latinskou obhajobou Justificatio domini ducis Burgundiae. Ačkoliv
vévoda burgundský dosáhl odpuštění u Ludvíkových
potomků i u šíleného krále, nakonec musel před orleánskou stranou prchnout z Paříže do Dijonu
a spravedlnost vítězů vzápětí dopadla i na nebohého
Petita. 23.2.1414 jej veřejně odsoudila pařížská universita a nechala spálit jeho spisy. Jan Burgundský
se ovšem odvolal k papeži, který věc předal kostnickému koncilu. Řízení začalo 6.7.1415, jako žalobce
plamenně vystoupil kancléř Sorbonny mistr Jean de

Charlier de Gerson, který se před necelým měsícem
podílel na odsouzení Jana Husa. Ovšem plénum tentokrát zdaleka nebylo tak nesmiřitelné, takže z Petitova učení vyškrtlo pouze onu jedinou větu, výslovně schvalující vraždu. Zbytek jeho učení byl shledán
nezávadným a další jednání bylo postoupeno komisi. Rozčilený Gerson nato prohlásil, že kdyby Hus
měl takové advokáty, pak by zajisté nebyl odsouzen
a že ve věcech víry by spíše nežli taková komise měli
soudit židi a pohané. Petitův obhájce, vyslaný Janem
Burgundským – Martin Poré, biskup arrasský – si
vyžádal znalecké posudky, přičemž 60 z 80 přítomných doktorů teologie se vyslovilo proti odsouzení,
načež byl verdikt pařížské univerzity zrušen. Když se
v Petitův neprospěch ještě pokusil zasáhnout římský
král Zikmund, byl poučen, že univerzitám – na rozdíl od koncilu – nepřísluší právo rozhodovat ve věcech víry.
Čtvrtým hříšníkem byl dominikán Jan z Falkenbergu, obviněný dokonce z propagace (dnešním termínem) genocidy. Na zakázku Řádu německých rytířů
totiž sepsal pamﬂet, v němž prohlásil, že je povoleno vraždit všechny Poláky, včetně jejich krále Vladislava. Arcibiskup hnězdenský si to však nenechal líbit a okamžitě na něj podal žalobu. Jan byl uvržen do
vězení a koncilní komise navrhla jeho upálení. Nově
zvolenému papeži Martinu V. však byli bližší němečtí
rytíři než podezřelí slovanští Poláci, takže celou kauzu směřoval do ztracena a Falkenberg byl nakonec
roku 1425 propuštěn.
Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a ostatním seniorům, kteří oslaví v dubnu kulaté a půlkulaté narozeniny, přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme Aleně Hráčkové, Janě Hanzlové, Marii Bělohradské, Zdence Ctaholaté,
Růženě Hruškové, Věře Hlaváčové, Miroslavu Hanzlovi, Vilemíně Klamertové a Heleně Trunečkové.
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 Viktor Pelzel

Pozvání pro seniory
Svaz důchodců Praha 3 přivítá ve svých řadách nové zájemce,
kteří mohou každé pondělí od 14
hod. zavítat do klubu v Biskupcově 60. Každé úterý se konají poznávací a zdravotní vycházky Prahou a okolím, pátky jsou
věnovány turistice pro zdatnější seniory. Pořádá i návštěvy divadelních představení, koncertů a výstav, organizuje pobyty na
horách a plavání. Více informací
na tel. 222 727 256 a v informačních skříňkách na domech Kubelíkova 24, J. Želivského 20, Koněvova 175 a Písecká 15.
Viktor Pelzel, Svaz důchodců P3

Remedium zve
do divadla
O. s. Remedium zve na premiéru autorské hry DIVADLO BUDE! v režii Evy Stanislavové. Představení se budou konat 5. dubna od 16.00
a 26. dubna od 19.00 hod.
Ceny vstupenek: 80, 90, 100 Kč
– studenti a senioři 40 % sleva.
Vstupenky si můžete zakoupit nebo rezervovat přímo v Divadle Na zábradlí, Anenské
nám. 5, P1, tel. 222 868 868.
Výtěžek představení bude věnován seniorskému divadelnímu
spolku PROMĚNA.
-red-

Den Země v Praze 3 – hry i poučení
V úterý 21. dubna se mohou občané na náměstí Jiřího z Poděbrad
dozvědět jak správně nakládat
s nebezpečnými odpady, diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděného odpadu, seznámit
se s mýty o třídění odpadů, s recyklačními značkami na obalech nebo
s názornými ukázkami sběrných
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nádob a svozové techniky nebo.
Budou zde moci získat informace o bioodpadu a kompostování,
o plánu odpadového hospodářství
Prahy, ale také o chráněných územích a problematice psů v Praze.
Pro děti budou připraveny nejrůznější ekologické hry a aktivity.
-red-

Radniční noviny Prahy 4 |
Příznivci vína získávají přesnou
informaci o rozlévaných jakostních vínech přímo od sympatické
a ochotné obsluhy, případně žádají
o nabídku přívlastkových vín, kterou prezentuje osobně sám majitel.
Interiér restaurantu je nevelký,
ale o to útulnější, mírné polidštění by jistě snesly toalety. Kuchyně
nabízí už od časného rána snídaně a do 14.00 hodin polední menu
v ceně 89 Kč. Polední menu si zájemci mohou nechat zasílat každé
ráno mailem, což aktuálně činí skoro 700 registrovaných strávníků.
Stálý jídelní lístek je zaměřen lehce moravsky a čítá přibližně čtyřicet
položek v lidové cenové kategorii
okolo 150 Kč. Doporučit je mož-

číslo

3 2009

né zejména speciality typu Máňův
šleh (kolečka zelených jalapeňos
zapečená se smetanou a sýrem),
smažený valašský bůček (dietolog
by si nejspíš nedal, ovšem tři velké
kusy měkkoučkého bůčku v klasickém trojobalu jsou úžasné) anebo
sládkův tlačenkový salát (tlačenka,
okurka, česnek, sójová omáčka).
Na výslovné přání zákazníka lze
připravit i oblíbený tatarák, případně zajistit a upéct kachny, husy,
králíky, kolena, žebra apod.
Jako tajný tip Žižkovského gurmána nelze nezmínit opravdovou
moravskou slivovici, která kvalitou
o mnoho tříd překonává ovocné
destiláty obvykle v restauracích
nabízené.
-red-

Centrum dětí a mládeže

Centrum dětí a mládeže Teen
Challenge v Chlumově ulici vzniklo v roce 2001 jako speciﬁcká forma prevence pro jednotlivce přímo
ohrožené drogami, kriminalitou
nebo sociálním vyloučením. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež od 3 do 16 let, kterým jednorázová prevenční přednáška ve škole nestačí. Jsou to především děti z dysfunkčních rodin,
rodin alkoholiků, narkomanů, recidivistů, v mnoha rodinách je vel-

Pražské poetické setkání 2009
Obvodního kola 38. ročníku dětské recitační
přehlídky se zúčastnilo bezmála stovka žáků základních škol a gymnázií. V krajském kole budou Prahu 3 reprezentovat:
V 1. kategorii (žáci 2. a 3. tříd): Rozálie Matějková – na snímku (ZŠ Lupáčova)
a Jan Němec (ZŠ Chmelnice), ve 2. kategorii
(žáci 4. a 5. tříd): Daniela Nováková (ZŠ nám.
J. z Lobkovic), ve 3. kategorii (žáci 6. a 7 tříd):
Jan Dařílek (ZŠ Lupáčova) a Maria Bláhová (ZUŠ Štítného) a ve 4. kategorii (žáci
8. a 9. tříd): Marek Meloun (Gymnázium Na Pražačce).
Zvláštní ocenění poroty získali: Martin Hončák (ZŠ nám. J. z Poděbrad), Dominik Holeček (ZŠ nám. J. z Lobkovic), Jiří Palas (ZŠ nám.
J. z Poděbrad), Antonie Hrdinová (ZŠ Lupáčova), Vojtěch Borek
(ZŠ Lupáčova), Kateřina Hrubá (ZŠ V Zahrádkách), Benjamín Vácha
(ZŠ Jeseniova), Charlota Konáková (ZŠ Lupáčova), Hermína Peričová (ZŠ Lupáčova), Kateřina Kasalická (ZŠ Chmelnice), Lucie Pokorná (ZŠ Chmelnice), Julie Skrčená (ZŠ J. z Lobkovic), Lenka Jordánová
(ZŠ Jeseniova), Michaela Fojtů (ZŠ nám. J. z Lobkovic), Tomáš Tůma
(ZŠ Jeseniova), Jakub Čekal (Gym. K. Sladkovského), Františka Brzobohatá (Gymnázium Na Pražačce), Eliška Surmová (Gymnázium
Na Pražačce), Jan Pokorný (ZŠ Chmelnice) a Marek Dolejší (Gymnázium K. Sladkovského). Držíme všem postupujícím palce a děkujeme
všem zúčastněným i všem, kteří je na přehlídku připravovali.
Eliška Knotková, vedoucí oddělení pro kulturu

kým problémem domácí násilí a zanedbávání. Denní centrum těmto
dětem poskytuje pět dnů v týdnu od
14 do 17.30 hodin komplexní péči
od hygieny, stravy, oděvů přes doučování a pomoc při psaní úkolů
i přípravě do školy. Nabízí i volnočasové aktivity jako sport, hry, výtvarná činnost, zpěv, divadlo, vaření
i celodenní výlety do přírody, víkendové pobyty na statku v jižních Čechách nebo dvoutýdenní rekreačně
výchovný tábor.
-red-

POZVÁNKA

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

7. út 16.30 J. Vogel: O práci skladatele
21. út 16.30 A. Wolerová:
Ekosystémové služby
na Žižkově

SVAZ DIABETIKŮ ČR – P 3
17. pá 16.00 Albatros: Na
aprílové notě. Dům s pečovatelskou službou
20. po 13.30 Podél Vltavy,
stanice tram Dvorce

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ
v Praze 3, Koněvova 24

9. čt 10.00 Velikonoční hody – celodenní akce plná her, zábavy, legrace,
napětí, soutěží, jídla
a zajímavých informací
o slavení Velikonoc. Sraz
před ZŠ Žerotínova, akce potrvá do 17.00 hod.

METROPOLITNÍ
UNIVERZITA PRAHA
Prokopova 16, www.mup.cz

Městská část Praha 3
a Obvodní výbor ČSBS Praha 3 pořádají

5. května 2009 v 11 hodin
na nádvoří Základní školy Na Pražačce, Nad Ohradou 25/1770, Praha 3

SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ
při příležitosti 64. výročí osvobození Československa
a ukončení II. světové války
Místa zaujměte do 10.45 hodin. Shromáždění se koná za každého počasí.

22. dubna a 20. května pořádá Den otevřených dveří. Uchazeči o studium se dozvědí podrobnější informace
o přijímacím řízení, studijních
oborech, termínech výuky nebo výuce cizích jazyků. Mají
také možnost setkat se s jednotlivými vedoucími kateder.
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