BED TIME STORY

Ž ižkov

Jen kousek od Grandhotelu Bohemia se nachází čtvrť Žižkov, překypující životem v kteroukoli denní i
noční dobu. Podobně jako pařížský Montmartre, rozkládá se i Žižkov na pahorku, ze kterého je krásný
výhled na městské panorama. Původní vinice, které se na kopcích za městskými branami z rozkazu
císaře a krále Karla IV. zakládaly už od poloviny 14. století, nahradila před sto lety živelně budová síť
strmých ulic, které dávají této části Prahy neopakovatelný ráz.
Již krátce po svém vzniku na konci 19. století patřil Žižkov díky své husté zástavbě k jedněm z
největších českých měst. Součástí Prahy se stal ve 20. letech minulého století. V té době zde žily
především chudší vrstvy obyvatelstva. Jeho složení se ovšem v průběhu let měnilo a dnes naopak
patří Žižkov mezi žádané lokality zejména mezi mladými lidmi. A to jednak pro blízkost centra, jednak
pro celkově uvolněnou atmosféru a zejména pak pro množství denních i nočních podniků. Každý si
přijde na své: hipsterské kavárny, noční kluby, rodinná pekařství, pivní bary, zahradní restaurace i
klasické (svého času) zakouřené putyky. Komu by už z přílišného ruchu třeštila hlava, nalezne klid ve
stinných Riegrových sadech.
Žižkov nese jméno po slavném husitském vojevůdci Janu Žižkovi z Trocnova. Ten i navzdory svému
zrakovému hendikepu (přišel postupně o obě oči) zůstal až do smrti vojevůdcem neporaženým. Tady
na Žižkově nechal podle legendy své vojáky kroužit kolem úpatí kopce, přičemž při každé otočce
vyměnili praporečníci své prapory. Tím vyvolali zdání ohromného vojska a vyděšení křižáci, kteří už
znali udatnost husitských bojovníků, se raději stáhli, přestože v přesile byli ve skutečnosti oni. A
vojenská teorie praví, že nejcennějšími vítězstvími jsou ta, kterých bylo dosaženo bez boje. Dnes stojí
nad Žižkovem jeho socha, která se řadí mezi největší bronzové jezdecké sochy na světě.
I díky ní tak cestu na Žižkov nemůžete splést, protože ten se rozkládá mezi sochou a nepříliš
vzhledným, zato však nepřehlédnutelným vysílačem. Během výstavby televizní věže kolovala Prahou
fáma, že se ve skutečnosti jedná o raketu s jadernou hlavicí. To samozřejmě není pravda, můžeme
však potvrdit, že z vyhlídkové restaurace máte město jako na dlani.

