
O místech pravdy
Dějiny a dějepis bez kontextu jsou 
memorovanou frází. Jsou historické 
události, jejichž smysl není zřetelný 
bez příběhů lidí, kteří je prožívali. 
A jsou příběhy v dějinách lidstva, 
kterým nelze plně porozumět bez 
návštěvy míst, ke kterým se vážou. 
V hodinách dějepisu je možné se 
naučit všechna fakta o katedrále 
sv. Víta. Velikost této stavby plně 
pochopíte, až když osobně stanete 
v její chrámové lodi. Stejně tak si 
málokdo plně uvědomí všechny 
nuance II. světové války, aniž by 
navštívil její bojiště. 

Skupině žáků základních škol 
dala žižkovská radnice tuto možnost 
jako odměnu za jejich úsilí v dě-
jepisné soutěži Dokument Praha 
a Pražané během II. světové války. 
Vítězové soutěže navštívili Norman-
dii a viděli bojiště, kde během invaze 
probíhaly nejtěžší válečné boje. 

Jsem si jista, že každý z nich při 
pohledu na stovky bílých mramo-
rových křížů a šesticípých hvězd se 
jmény spojeneckých vojáků a názvy 
jejich jednotek nad pláží Omaha 
pochopil, jaká byla cena, kterou 
lidstvo zaplatilo za svobodu. O vý-
kladu v dějepise, nebo o dokumen-
tárních filmech si můžete myslet 
cokoliv, ale na útesech nad devítiki-
lometrovým úsekem francouzského 
pobřeží mezi Port-en-Bessin a ústím 
řeky Vire pochopíte. 

Pláž Omaha je jedním z míst 
pravdy. Jsem ráda, že jsme mohli 
tento prožitek zprostředkovat také 
žákům z Prahy 3.

Největší oslavy konce druhé svě-
tové války na území Prahy připo-
menuly události, které se na tomto 
místě odehrály za Pražského po-
vstání v květnu 1945. Kromě obě-
tí přímých bojů na barikádách zde 
bylo mladými fanatickými vojáky 
V. standarty SA Feld herrnhalle od 
5. do 7. května 1945 povražděno 
přes 40 civilních obyvatel. 

Praha 3 připravila ve spoluprá-
ci s Vojenským historickým ústa-
vem Praha a Klubem vojenské 

historie Gardekorps Praha pro 
občany a ctitele vojenské tech-
niky bohatý celodenní program, 
který vyvrcholil věrnými ukázka-
mi bojových akcí.

Ve 13 hodin zazněly první vý-
střely a na ulici vyjely ozbroje-
né vozy. Členové klubů vojenské 
historie sehráli působivé scé-
ny zachycující dramatické dění, 
které se zde odehrálo před 65 le-
ty. Atmosféru dokreslily dobové 
rozhlasové nahrávky a celé dění 

zasvěceně komentoval major Ro-
bert Speychal z Vojenského his-
torického ústavu. Pouliční boje 
mohli diváci sledovat živě nebo 
na dvou velkoplošných obrazov-
kách. Kdo nestihl první ukázku, 
měl šanci ještě v 16 hodin, kdy 
boje vypukly nanovo. 

Na nádvoří školy si mohli pří-
chozí prohlédnout vojenskou 
techniku z období druhé světo-
vé války, mimo jiné i originál stí-
hače tanků Hetzer. U techniky 

byli k dispozici členové klubů 
vojenské historie, kteří ochotně 
podávali zasvěcený výklad. 

Ve sportovním areálu Pražač-
ka byla připravena výstava foto-
grafií dokumentujících události 
Pražského povstání na Žižkově. 
Nechyběl ani program pro dě-
ti – cvrnkání kuliček, střelba na 
cíl, jízda zručnosti na dopravním 
hřišti, kvíz s městskou policií, 
ukázky výzbroje a výstroje poli-
cie a výcviku služebních psů. 

Návštěvníci, kterých bylo zhru-
ba tři tisíce, odcházeli z Pražačky 
spokojeni, pochvalovali si mož-
nost být přímými svědky bojo-
vých akcí a prohlédnout si zblíz-
ka zbraně, včetně pásové a kolové 
techniky nebo diskutovat s vojen-
ským historikem.

Netradiční podívanou si nene-
chali ujít ani vzácní hosté, napří-
klad bojovník za svobodu Milan 
Paumer, předsedkyně Konfede-
race politických vězňů Naděžda 
Kavalírová či legionář Jindřich 
Heřkovič. �

-pú-

Fotoreportáž na str. 3

Na Pražačce se opět
bojovalo na barikádách

�
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Foto: J. Dostál

Rozhovor s předním 
světovým chemikem
profesorem Michlem

strana 11

Finalisté soutěže 
o druhé světové válce

navštívili Francii
strana 12

MILENA
KOZUMPLÍKOVÁ,
starostka

Okolí školy Na Pra-
žačce se v pátek 
7. května stalo svěd-
kem historické re-
konstrukce bojů 
o barikády. Členové 
klubů vojenské his-
torie předvedli ukáz-
ky z bitev, které se 
na tomto místě ode-
hrály před 65 lety. 

Starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková a starosta Prahy 13 David Vodrážka 
promluvili při slavnostním zahájení akce.

Praha 3 ve fotografii
Galerie pod radnicí na Havlíčko-
vě náměstí 9 zve na výstavu foto-
grafií Žižkova, Vinohrad a Jarova 
předního českého fotografa Karla 
Cudlína. Otevřeno je každý všed-
ní den. Vstup je zdarma. �

Foto: J. Dostál
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RADA MČ PRAHA 3
Kinobus opět 
na Jiřáku
� Na náměstí Jiřího z Poděbrad 
zavítá v létě opět kinobus. O povo-
lení této kulturní akce, která slavila 
mezi obyvateli městské části v loň-
ském roce velký úspěch, rozhodla 
na svém květnovém zasedání 
Rada městské části Praha 3. Mo-
bilní letní kino Dopravního podniku 
hl. m. Prahy zde bude promítat 
od 26. do 30. srpna.

ZŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic dostane 
novou prosklenou 
stěnu
� Radní schválili opravu prosklené 
schodišťové stěny Základní školy 
nám. Jiřího z Lobkovic. Původní 
vitráž této funkcionalistické stavby 
je již zchátralá, ocelové rámy 
jsou zrezivělé. Stěna bude proto 
vyměněna za novou s izolačními 
dvojskly, která zamezí velkým 
tepelným ztrátám, a zároveň 
vyhoví požadavkům památkářů. 

Radnice opraví aulu 
v ZŠ Vlkova
� Základní a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici 
je nemovitou kulturní památkou 
a součástí ochrany je i její 
aula ve 3. patře. V minulosti 
byla tato místnost značně 
zdevastována. Radnice proto 
nechala vypracovat restaurátorský 
průzkum a rozhodla o její opravě. 
Obnoveny budou ozdobné štuky 
stěn, dveře i dřevěné obložení 
stěn budou uvedeny do původní 
podoby.
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 21. června
Koněvova/V Jezerách 21. června
Soběslavská/Hollarovo nám. 21. června
Tachovské nám. (u tunelu) 21. června
Na vrcholu/V domově 14. června
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 14. června
Náměstí Barikád 14. června
Kostnické nám./Blahníkova 14. června
Buková/Pod Lipami 54 28. června
Jeseniova 143 28. června
Přemyslovská/Orlická 28. června
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 28. června
Křivá 15 6. června
Přemyslovská/Sudoměřská 6. června
U Rajské zahrady/Vlkova 6. června
V zahrádkách/Květinková 6. června

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Uzavírky komunikací na Vackově
V souvislosti s další fází obnovy vodovodního řadu v oblasti Vackova, 
navazující na loňské výkopové práce, upozroňujeme na úplné uzavír-
ky vybraných komunikací v následujících termínech: 
Uzavřená 
komunikace uzavírka v úseku termín uzavírky

Na Mokřině Pod Lipami – Pod Jarovem 5. května – 30. června

Na Mokřině Pod Jarovem – Mezi 
Domky 5. května – 30. června

Pod Jarovem Na Mokřině – Plavínová 1. července – 27. července 
Mezi Domky Na Mokřině – Na Vackově 1. července – 17. srpna
Pod Jarovem Na Mokřině – Na Vackově 28. července – 17. srpna
Mezi Domky Za Vackovem – Na Mokřině 18. srpna – 21. září
V Zeleni Za Vackovem – Na Mokřině 18. srpna – 21. září

Na Jarově 
(V rozkvětu)

u křižovatky s ulicí 
Na Jarově (u přechodu 
pro chodce u objektů 
č. 2674/9 a 1961/15)

31. května – 7. června

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na přechodné změny do-
pravního značení v okolí uzavřených komunikací (včetně umístění do-
pravních značek B 28 „Zákaz zastavení“)! 

Investorem uvedené akce je Pražská vodohospodářská společnost, 
a. s., zhotovitelem je firma Čermák a Hrachovec, a. s., odpovědný pra-
covník pan Ježek, tel.: 602 625 875. �

MARTIN VANČURA, vedoucí Odboru dopravy

Jesle o prázdninách uzavřeny
Jesle v Roháčově 40 budou v období letních prázdnin od 1. července 
do 31. srpna uzavřeny. Provoz bude opět zahájen 1. září 2010. �

PATRICIE HNÁTKOVÁ, vedoucí odd.zdravotnictví

Svoz nebezpečného odpadu v Praze 3
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mo-
hou obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: bate-
rie a akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemii, mazací oleje 
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepi-
dla a pryskyřice, odmašťovací přípravky (detergenty), fotochemiká-
lie, pesticidy (prostředky na hubení hmyzu, hlodavců, plevele, odstra-
ňování plísní), zářivky a výbojky.  V úterý 8. června se uskuteční svoz 
na následujících zastávkách:

Zastávky mobilního svozu Čas
křižovatka ulice Slezská a nám. Jiřího z Lobkovic 15.00 až 15.20
křižovatka ulic Slezská a Perunova 15.30 až 15.50
ulice Ondříčkova u parku na Žižkově nám. 16.00 až 16.20
Kostnické nám. 16.30 až 16.50
křižovatka ulice Roháčovy a nám. Barikád 17.10 až 17.30
křižovatka ulic Loudova a Koněvova 17.40 až 18.00
křižovatka ulic Květinková a V Zahrádkách 18.10 až 18.30
křižovatka ulic Na Vrcholu a V Domově 18.40 až 19.00

EVA KRAJBICHOVÁ, oddělení správy zeleně

Uzavírka Pod Lipami
V souvislosti s pokračováním obnovy vodovodního řadu v oblasti 
Vackova a Jarova dojde k úplným uzavírkám komunikace Pod Lipami 
v následujících úsecích a termínech: 

uzavírka v úseku termín uzavírky
1. fáze Na Jarově – V Zahrádkách 1. června – 11. července
2. fáze Na Jarově – Schöfflerova 12. července – 1. srpna *
3. fáze Schöfflerova – Na Jarově 

– V Jezerách
2. srpna – 15. srpna *

* V období od 12. července do 15. srpna dojde z důvodu výkopových prací v prostoru 
křižovatky Pod Lipami x Na Jarově k zjednosměrnění komunikace Na Jarově v úseku 
Na Chmelnici – Květinková. Jednosměrná bude v uvedeném směru, v opačném směru 
bude objízdná trasa vedena ulicemi Malešická – Na Jarově – Květinková – V Jezerách 
– Koněvova. Provoz v ulici V Jezerách v úseku Pod Lipami – Květinková bude 
obousměrný!

Po celou dobu výkopových prací bude neprůjezdná (zaslepena) 
ulice Schöfflerova, pouze v 1. fázi bude neprůjezdná ulice V Zahrád-
kách v úseku V Zeleni – Pod Lipami a ve 3. fázi bude neprůjezdná 
ulice Pod Lipami v úseku Na Jarově – V Jezerách.  

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na přechodné změny 
dopravního značení v okolí uzavřených komunikací včetně umístění 
dopravních značek B 28 „Zákaz zastavení“. 

Investorem uvedené akce je Pražská vodohospodářská společnost, 
a. s., zhotovitelem je firma Čermák a Hrachovec, a. s., odpovědný pra-
covník pan Frölich, tel.: 602 213 334. � 

MARTIN VANČURA, vedoucí Odboru dopravy

Letní provozní doba 
knihoven 

  

Knihovna Chmelnice
úterý 9.00–19.00
čtvrtek 12.00–19.00

19. srpna bude knihovna uzavřena 
z důvodu revize.

Knihovna Žižkov
pondělí zavřeno
úterý 9.00–19.00
středa a čtvrtek 12.00–19.00
pátek 9.00–15.00

Úplná uzavírka obou poboček 
bude v týdnu od 2. – 8. srpna. 
O prázdninách budou v knihov-
nách probíhat soutěže pro děti 
„Knihovna pro kočku“ a „Žižkov-
ské léto“. �

Budovy základní ško-
ly, gymnázia a mateř-
ské školy na Pražačce 
dostaly v uplynulých 
měsících nový ka-
bát. Na prvorepub-
likové funkciona-
listické stavbě bylo 
provedeno komplex-
ní zateplení, vyměně-
ny a doplněny střeš-
ní klempířské prvky 
i okenní parapety. 
Keramické pásky 
na fasádě dokreslily 
vzhled budovy.

Obnova  školního komplexu si 
vyžádala 30 milionů korun. „In-
vestorem této akce bylo hlavní město 

Praha, které je zřizovatelem gymná-
zia. Na rekonstrukci byly využity fi-
nanční prostředky z evropských struk-

turálních fondů. Městská část se na 
obnově podílela částkou 8,5 milionů 
korun,“ řekl zástupce starosty pro 
investice Jan Šmíd. 

Na rekonstrukci pláště budo-
vy naváže městská část o letních 
prázdninách dalšími stavebními 
a zahradnickými úpravami. Ško-
lu čeká především rozsáhlá rekon-
strukce vstupních prostor. Budou 
zde upraveny povrchy zpevně-
ných ploch a opravena obě vstup-
ní schodiště. Úprav se dočká také 
pietní místo s pomníkem připomí-
najícím oběti dramatických udá-
lostí května 1945. V areálu bude 
osazeno nové osvětlení, lavičky 
a provedeny sadové úpravy, které 
doplní reprezentativní vzhled bu-
dov. Tyto stavební úpravy si celko-
vě vyžádají dalších sedm milionů 
korun. �

-jas-

Na opravu Pražačky navážou úpravy okolí

Rekonstrukce na Pražačce přijel zkontrolovat i zástupce starosty Jan Šmíd.
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Akce Barikáda nabídla i zajímavý doprovodný program,  například výstavu dokumentů o Pražském povstání, besedu s historiky i hry pro děti, například už skoro zapomenuté cvrnkání kuliček.

Žižkovská barikáda v Top 20 agentury Reuters – dva snímky českého fotografa Daniela 
Poláčka vybrala největší světová zpravodajská agentura do týdenního výběru dvaceti 
nejlepších fotografií světa. Druhý snímek a rozhovor s autorem naleznete na www.praha3.cz.
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Všem, kteří nepodlehli nátlaku 
a vydírání ze strany „Žižkova (ne-
jen) sobě“, chci proto poděkovat 
za jejich postoj. Zmíněné reakce, 
podporující práci vedení městské 
části Praha 3, jsou pro mne do-
kladem existence dobře fungující 
občanské společnosti. Právě ona 
je složena ze subjektů, kteřé se 
snaží konat veřejně prospěšnou 
práci nezávisle na státních či ko-
telnou složkou občanské společ-
nosti jsou i aktivity konkrétních 
občanů, kterým není lhostejné, 
co se děje za jejich prahem. 

Tam, kde existuje opravdová 
občanská společnost, umožňu-
jí politici občanům účast na roz-
hodování v mnoha oblastech. 
A ti se často vyjadřují kriticky 
ke konkrétním krokům politiků. 
I to se stává, neboť nikdy nemo-

hou politici svými rozhodnutími 
či postoji vyjít vstříc všem svým 
občanům a musí s tím i počítat. 

Připomínky, kritika, občanská 
sdružení, hnutí či petice jsou pro 
nás politiky nepostradatelné, ne-
boť nám pomáhají udržet kon-
takt se skutečnými očekáváními 
lidí. Pravou školou demokracie 

je ovšem pro vedení každé rad-
nice zvažování síly a relevance 
hlasu, upozorňujícího na nesou-
lad určitého kroku nás politiků 
se zájmy občanů. Naší povinnos-
tí je totiž vždy velmi pečlivě zva-
žovat, zda se nejedná o aktivitu 
jedné nátlakové skupiny, která 
hájí jen své vlastní zájmy a kte-
ré je zájem obce jako celku zce-
la lhostejný. Jakkoli se v tomto 
ohledu může jevit pojem občan-
ské společnosti jako abstraktní, 
jeho skutečný obsah nabývá na 
konkrétnosti většinou ve vypja-
tějších chvílích. 

O to více oceňuji, že se při pro-
bíhající privatizaci bytového fon-
du – vedle ataků „Žižkova (ne-
jen) sobě“ – dostalo radnici silné 
podpory ze strany na sobě zce-
la nezávislých občanů Prahy 3. 
Od mnoha set z vás jsme obdr-
želi v relativně krátkém časovém 
úseku velmi cennou formu po-

tvrzení, že cesta, kterou jsme se 
vydali v rámci IV. etapy privati-
zace bytového fondu, je cestou 
správnou. Navzdory těžko uvě-
řitelnému znesnadňování pro-
cesu aktuální privatizační eta-
py zmiňovaným sdružením bylo 
k dnešnímu dni uzavřeno se zá-
jemci o koupi obecních bytů 

790 kupních smluv z celkového 
počtu 1075 nabídek. 

Je tato bilance opravdu odra-
zem špatně připravené privati-
zace, v níž jsou občanům prodá-
vány předražené byty v naprosto 
nevyhovujícím technickém sta-
vu, jak tvrdili mnozí ze sdružení 
„Žižkov (nejen) sobě“? Odpověď 
ponechávám na vás. Vcelku logic-
ky proto říká „ne“ této platformě 
stále hlasitěji více a více občanů 
Prahy 3. Sdružení se bohužel ale-
spoň „podařilo“ zbrzdit IV. vlnu 
privatizace bytového fondu, což 
se negativně promítne do hospo-
daření naší městské části. 

Na občanské sdružení „Žiž-
kov nejen sobě“ bylo též podá-
no trestní oznámení. S největší 
pravděpodobností někým, kdo 
už nedokázal strpět štvanici na 
úředníky rozpoutanou tímto 
sdružením.Oběťmi ničím nepod-
ložených tvrzení o korupčním 
jednání jsou nejen zaměstnanci 
úřadu naší městské části a Sprá-
vy komunálního majetku Pra-
hy 3. Patří mezi ně i zástupce sta-
rosty Zdeněk Lochman. Štvavá 
kampaň, vyvolaná aktivisty jme-
novaného sdružení a podobná 
těm, které mnozí z nás pamatu-
jí ze stránek Rudého práva, vel-
mi negativně zasáhla do oblasti 
profesního života, ale i do rodin-
ných vztahů jednoho z nejpraco-
vitějších místostarostů. 

Bude-li to situace vyžadovat, 
předmětné trestní oznámení bez 
váhání rozšíříme. Je totiž naší 
povinností usilovat o ochranu 
všech občanů Prahy 3 a zame-
zit tak možnému opakování stej-
ného scénáře, jen s trochu jiný-
mi herci a s odlišnými kulisami. 
Představitele občanského sdru-
žení „Žižkov (nejen) sobě“ ozna-
čil jeden z mnoha občanů, který 
nám vyjádřil podporu, za tunelá-
ře, kteří chtěli vyrabovat rozpo-
čet městské části Praha 3. I díky 
vám, kteří jste nepodlehli jejich 
tlaku, k ničemu takovému na-
štěstí nedošlo a mohu vám slíbit, 
že ani v budoucnu nedojde. �

PAVEL HURDA,
radní Prahy 3  

Stop nátlaku a vydírání
Vybrané reakce
na jednání občan-
ského sdružení 
„Žižkov (nejen)
sobě“ 
„Svým podpisem chceme upo-
zornit na skutečnost, že občan-
ské sdružení „Žižkov (nejen) so-
bě“ reprezentuje pouze úzkou 
skupinu obyvatel Prahy 3. Pod-
le nás je toto sdružení zneuží-
váno ke zcela nedemokraticky 
a netransparentně vedenému 
soupeření malých politických 
subjektů se současným vede-
ním radnice, na což odmítá-
me (nejen) v privatizaci doplá-
cet. Požadujeme, aby někteří 
zastupitelé MČ Praha 3, půso-
bící právě v malých politických 
stranách, neodkladně přesta-
li využívat a zneužívat občanské 
platformy k politickému „boji“, 
neslibovali občanům nemožné, 
neuváděli do potenciálního ri-
zika zastavení privatizace další 
občany Prahy 3, kteří si ji přejí, 
a neděsili „vyhazovem na ulici“ 
ty, kteří se privatizace z jakých-
koli důvodů nezúčastní.“

Petice Stop 
nátlaku a vydírání!

„O domy se prý nestaráme, 
chátrají a nikdo v nich neuklí-
zí. Je kdykoli možné doklado-
vat konkrétní práce v domech, 
bytech i částky vynaložené na 
větší i menší rekonstrukce... 
Dlouhodobě vedená kampaň 
nás vede k přesvědčení, že je 
jejím cílem jen rozeštvávat li-
di a obrátit obyvatele Prahy 3 
proti nám. Především nám 
však každodenně otravuje ži-
vot, bere chuť a také čas, kdy 
musíme neinformovaným lidem 
vyvracet lži...“
Otevřený dopis zaměstnanců 

Správy komunálního 
majetku Prahy 3, a.s.

„Občanské sdružení „Žižkov 
(nejen) sobě“ svým jednáním 
hrubě poškozuje práva nás, 
obyvatelů domu Slezská, a to 
používanými lživými informa-
cemi a vyjádřeními, ke kterým 
používají i mediálního prosto-
ru. Žádáme Vás, paní starostko 
i všechny radní, abyste ochráni-
li nás, obyvatele jednoho z pri-
vatizovaných domů proti uráž-
kám, lžím a osočování a zajistili 
nám tak klidný život. Privatiza-
ce našeho domu proběhla ve 
IV. etapě podle platných záko-
nů a v souladu se schváleným 
souborem pravidel prodeje.“ 

Otevřený dopis obyvatelů 
domu ve Slezské ulici, 
v němž bydlí zástupce 

starosty Zdeněk Lochman
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Titulek tohoto článku je záměrně totožný 
s názvem jedné z mnoha petic, které jsme 
v průběhu uplynulých týdnů obdrželi. 
V březnu jsem na tomto místě publikoval 
rozsáhlý článek s názvem Práce většiny 
občanských sdružení si vážím, v němž 
jsem mimo jiné poukazoval na lidsky 
naprosto nepřijatelné chování jednatelů 
sdružení „Žižkov (nejen) sobě“, které 
se snažilo prostřednictvím nečistých 
praktik zastavit IV. etapu privatizace 
bytového fondu. Následoval nespočet 
e-mailů a dopisů, v nichž se mnozí občané 
i občanská sdružení, působící na Praze 3, 
striktně distancovala od tohoto sdružení 
a vyjádřila podporu jak radnici Prahy 3, 
tak i mně samotnému.

Připomínky, kritika, občanská 
sdružení, hnutí či petice jsou 
pro nás politiky nepostradatelné. 
Naší povinností je vždy zvažovat, 
zda se nejedná o vlastní zájmy 
jedné nátlakové skupiny, které 
je zájem obce jako celku zcela 
lhostejný.

RN_10_06_04_smrt pøisluhovaèùm.indd   1RN_10_06_04_smrt pøisluhovaèùm.indd   1 28.5.2010   21:04:4528.5.2010   21:04:45



Tentokrát setkání proběhlo 
v MŠ Vozová. Děti zde měly 
prostor ke hraní a malování 
a maminky se tak mohly věno-
vat debatě. Na jejich podněty 
a dotazy byl připraven reagovat 
zástupce starosty Martin Benda 
a také úředníci odboru životní-
ho prostředí a odboru technické 
správy majetku a investic, který 
má na starosti vybavení parků 
a hřišť a jejich údržbu. Na dota-
zy o dodržování pořádku byla 
připravena reagovat vrchní ko-
misařka Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 3 Mirosla-
va Pytlíková. 

Místostarosta Benda nejdříve  
zdůraznil, že se radnice snaží své 
investice do zeleně a především 
do dětských hřišť přizpůsobovat 
požadavkům veřejnosti. Letošní 
investiční akce v této oblasti tak 
byly naplánovány také podle vý-
sledků loňské ankety mezi rodiči. 
Na základě jejich požadavků již 
bylo novými veřejnými toaletami 
a lavičkami vybaveno několik dět-
ských hřišť, například Pod Kaplič-
kou. Chystají se i další vylepšení. 

Lucie Novotná z investičního 
odboru pak informovala přítom-
né, že v Praze 3 je celkem 39 dět-
ských hřišť a sportovišť, z toho 

jich má městská část ve své správě 
pětatřicet. „Ročně do obnovy herních 
prvků, oprav hřišť a dalšího vybavení 
parků investujeme pět milionů korun, 
další prostředky nás stojí jejich úklid,“ 
doplnila.

Vrchní komisařka Pytlíková pak
vysvětlila, jaká pravidla platí pro 
vstup se psy do veřejné zeleně 
a především do areálů určených 
dětem. Informovala také o pravi-
delných bezpečnostních akcích 
městské policie, která v rámci akcí 
Jehla pravidelně na hřištích kont-
roluje výskyt odhozených injekč-
ních jehel po případné nežádoucí 
návštěvě narkomanů.

Nejvíce podnětů směřovalo 
na rozšíření dětského hřiště na 
Vrchu sv. Kříže, které je velmi 
vyhledávané a jeho kapacita pře-
stává dostačovat velkému zájmu 
veřejnosti. Zde zástupci radnice 
konstatovali, že v letošním roce 

je připravena rozsáhlá rekon-
strukce této dětské oázy v parku 
Parukářka, v rámci níž dojde ta-
ké k výraznému rozšíření samot-
ného hřiště i počtu herních prv-
ků, které dětem nabízí. �

-jas-

www.prahawww.praha�.cz
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Zeleň, rodiče a děti v Praze 3
Veřejným setkáním 
na téma zeleň, rodi-
če a děti v Praze 3 
pokračovala v úte-
rý 18. května série 
pravidelných debat 
radnice s veřejností. 
Logicky se hovořilo 
především o dět-
ských hřištích 
a jejich vybavení.

Příští veřejná debata na téma

KOMUNIKACE 
RADNICE 
S OBČANY PRAHY 3
proběhne v úterý 15. června 
od 17.30 v obřadní síni 
radnice na Havlíčkově nám. 9

MÁME 
OTEVŘENO!

Oddělení vnějších vztahů 
a komunikace
tel.: 725 045 372
e-mail: komunikace@praha3.cz

  1. Rajská zahrada 1 – dětské hřiště 
  2. Rajská zahrada 2 – sportoviště 
  3.  Rajská zahrada 3 – hřiště pro míčové hry 

a běžecká dráha 
  4. Náměstí Jiřího z Poděbrad – pískoviště 
  5. park u FK Viktorie Žižkov – pískoviště 
  6. vnitroblok Jeseniova 1 – pískoviště a herní prvky 
  7. vnitroblok Jeseniova 2 – míčové hry 
  8. vnitroblok Lupáčova – pískoviště 
  9. vnitroblok Bezovka – pískoviště a herní prvky 

10. Žižkovo nám. 1 – pískoviště a herní prvky 
11. Žižkovo nám. 2 – míčové hry 
12. Žižkovo nám. 3 – herní prvky 
13.  vnitroblok Radhošťská – pískoviště a herní prvky
14. Vrch sv. Kříže východ – pískoviště a herní prvky 
15. Vrch sv. Kříže západ – pískoviště a herní prvky 
16. parčík Soběslavská – pískoviště a herní prvky 
17.  nám. Jiřího z Lobkovic – pískoviště a herní prvky 
18. vnitroblok Flora – pískoviště a herní prvky 
19. Židovské pece 1 – pískoviště a herní prvky 

20. Židovské pece 2 – herní prvky 
21.  Židovské pece – Jilmová – pískoviště a herní prvky 
22. vnitroblok Biskupcova – pískoviště a herní prvky 
23. Na Balkáně – pískoviště a herní prvky 
24. Na Vrcholu 1 – pískoviště a herní prvky 
25. Na Vrcholu 2 – pískoviště 
26. parčík U Kněžské louky – pískoviště 
27. vnitroblok Luční 1 – míčové hry 
28. vnitroblok Luční 2 – pískoviště a herní prvky 
29. Luční ul. – pískoviště a herní prvky 

30. Pod Lipami – pískoviště a herní prvky 
31. Habrová – pískoviště a herní prvky 
32. Pod Kapličkou – pískoviště a herní prvky 
33. vnitroblok Soběslavská – drobné herní prvky 
34. V Jezerách – pískoviště a herní prvky 
35. hřiště ZŠ K Lučinám 
36. dopravní hřiště (Židovské pece) 
37. Vítkov 1 – pískoviště a herní prvky 
38. Vítkov 2 – pískoviště a herní prvky 
39. Vítkov (pro mládež a dospělé)
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Veřejného setkání se zúčastnili zástupci radnice i Městské policie.Aktivní rodiče využili možnost probrat se zástupci radnice otázky zeleně.

Přehled dětských hřišť v Praze 3
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Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. út 18.00 Prorok
 21.00 Kawasakiho růže
  2. st 18.00 Květ pouště
 20.30 Precious
  3. čt 18.00 Cinematerapie

20.30 Bezva chlap
  4. pá 18.00 Oko nad Prahou
 20.30 Panika v městečku 

(FK)
 22.30 Na sever
  5. so 18.00 Špatnej polda
 20.30 Katka
 22.30 René
  6. ne 18.00 Bílá stuha
 20.45  Český mír
  7. po 18.45 Met: Přidáváme! 

– Hoffmannovy povídky | 
Jacques Offenbach

TOTO JE FOTBAL! 
Přehlídka legendárních 
fotbalových utkání
  8. út 19.00 MS Argentina 78: 

Argentina – Holandsko
  9. st 19.00 MS Mexico 70: 

Brazilie – Italie + super 
bonus

10. čt 18.00  Hluboký spánek
 20.30 Já taky – premiéra
11. pá 18.00  Bezva chlap
 20.00 Serge Gainsbourg
 22.30 Katka
12. so 18.00  Užívej si, co to jde
 19.45 Vejdi do prázdna
 22.30 Zahraj to znovu, 

Same (FK)
13. ne 18.00 Imaginárium 

Dr. Parnasse
 20.30 Pouta 
14. po 18.00 Fish tank (FK)
 20.30 Český mír
15. út 19.00  Kuky se vrací 

– Křest Digitálního Aera 
16. st 20.20 PechaKucha Night 

Prague vol. 18
17. čt 18.45 Met: Přidáváme! 

– Aida | Giuseppe Verdi

18. pá 18.00 Špatnej polda
 20.30 Kuky se vrací
 22.30 Jízda
19. so 18.00  Český mír
 20.00  Prokletý ostrov
 22.30 Panika v městečku 

(FK)
20. ne 18.00 Zítra se bude…
 20.30 Mamas & Papas 
21. po 19.00 Den květů: 

Guerrrilla Gardening 
a botanický manifest

22. út 19.00 Live in HD: 
přímý přenos koncertu

23. st 18.00  Cinematerapie
 20.30  Aero naslepo
24. čt 18.00 Oko nad Prahou
 20.30  Brazil
25. pá 18.00 Já taky (FK)
 20.30 Český mír
 22.30 Harold a Maude
26. so 18.00 Kawasakiho růže 
 19.45 Vejdi do prázdna
 22.30 Moon
27. ne 18.00 Kuky se vrací 
 20.30 Bezva chlap 
28. po 18.00 Moon
 20.30 Mamas & Papas 
29. út 18.45 Met: Přidáváme! 

– Carmen | Georges Bizet
30. st 18.00 Bezva chlap
 20.30 Užívej si, co to jde

FILMY PRO SENIORY
  1. út 10.00 New Yorku, miluji Tě
  8. út 10.00 Zítra se bude…
15. út 10.00 Užívej si, co to jde
22. út 10.00 Já taky
29. út 10.00 Mamas & Papas 

BABY BIO
  3. čt 10.00 3 sezóny v pekle
10. čt 10.00 Piráti na vlnách
17. čt 10.00 Kuky se vrací
24. čt 10.00 Mamas & Papas

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

* program v produkci Junior Klubu

  1. út 19.30 Charlie Straight
  2. st 19.30 Viktor Krauss 

Band + November 2nd 
hosté: J. Walsh, L. Malina 
a A. Novotný

  3. čt  19.30 Vzpomínka 
na J. I. Wünsche – 
Jasná Páka, Hudba Praha, 
host: J. Olin Nejezchleba

  4. pá 19.30 Ostrava v Praze: 
Vladivojna La Chia 
+ Kofe-in

  5. so 19.30 Wotienke 
+ Republic of two

  6. ne 20.00 SpitfireCompany: 
Chaplinův proces 
– derniéra

  7. po 19.30 FutureFirstLine: 
Road side Marry

  8. út 19.30 Imt Smile 
a Peter Lipa

  9. st 19.30 Peyoti for President 
10. čt 19.30 EuroConnections: 

Hurra torpedo 
+ The Tchendos Djs 

12. so 19.30 Čedič – 25 let
14. po 20.00 Exit music uvádí: 

The Whitest Boy Alive
15. út 19.30 FutureLine: 

Osa killers + Solitudes
16. st 19.30 Music Infinity: 

Bugge Wesseltoft 
+ support Sato-San To 

19. so 19.30 FutureLine: 
Voltavox + Angels

24. čt 19.30 United Islands 
of Prague: Please the 
Trees + Republic of two

27. ne 20.00 Teatr Novogo 
Fronta: Er

VÝSTAVA VE FOYER:
1.– 30. 6. Carton Clan: REMIX

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

  3. čt 19.30 Bona Fide Tango 
a S. Červená (C. Gardel, 
A. Březina, O. Pugliese, 
E. Drake, A. Piazzolla aj.)

  8. út 19.30 Škampovo kvarteto
(J. Haydn, A. Dvořák, 
L. Janáček)

10. čt 19.30 Kytarový koncert 
M. Zelenka a V. Zelenka
(G. F. Händel, N. Paganini, 

A. Michna, D. Scarlatti aj.)
14. po 19.30 Smíšený komorní 

sbor Pražští pěvci 
(H. Schütz, J. Brahms, 
L. Matoušek, C. Orff)

15. út 19.30 Čarovné letní noci
Malá česká muzika 
J. Pospíšila

16. st 19.30 2+2 Sax Quartet 
(D. Ellington, G. Miller, 
Ch. Mingus, J. Kander aj.)

22. út 19.30 P. Nouzovský 
– violoncello, L. Horák 
– akordeon/bandoneon
(A. Piazzolla, J. Bragato, 
R. Galliano)

23. út 19.30 L. Klánský a T. Kačo 
Prolínání klasiky a jazzu

28. po 19.30 J. Příhoda 
– violoncello a Strnad 
Jazz Company (C. Bolling, 
M. Kumžák, A. Piazzola)

29. út 19.30 Art trio Bohemia
 (J. Suk, O. Mácha, 

B. Smetana)

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18 hod.
a v přestávkách večerních koncertů
do 30. 6. „59 a jeden obraz světa“ 

– E. Heřmanská, smalt

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

 3. čt 20.00 Folimanka Blues
10. čt 20.00 Tandem Plus
17. čt 20.00 Plum Jam
24. čt 20.00 Marek Dusil Band

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

Slevy pro studenty, důchod-
ce a zdravotně po stižené 
na vybraná představení.

festival TANEC PRAHA 2010:
 7. po a 8. út  20.00 Compagnie 

Pál: Twins S. Belmar 
+ DOT504

10. čt 20.00 Evropská taneční 
laboratoř 1 Happy 

11. pá 20.00 M. Lipsker+ 
VerTeDance: Transforma

13. ne a 14. po 20.00 Debris 
Company: Hexen, 
Companie José 
Besprosvany: Récitations

16. st 20.00 Compagnie Nicole 
Seiler: Ningyo

20. ne a 21. po 20.00  Evropská 
taneční laboratoř 2 
(D. Hoštová, J. Ceme-
rek, Company Decalage, 
La Macana,  A. Fernán-
dez, C. Varela)

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  1. út České nebe  
  2. st Cimrman v říši hudby
  4. pá České nebe  
  6. ne České nebe  
  9. st České nebe  
11. pá Švestka
13. ne 16.00 a 19.00 České nebe    

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE
www.divadlokonzervatore.cz
  7. po Trilogie

HOSTÉ ŽIŽKOVSKÉHO 
DIVADLA JÁRY CIMRMANA
14. po N. Simon: Drobečky 

z perníku – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

16. st J. Vostrý: Tři v tom – 
pražská premiéra – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram 

17. čt P. Aplim: Hra o Gilgamešovi 
– POPRASKDG

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9, P3

4.– 31. 6. K. Cudlín – fotografie

Moje první setkání s termínem Baby 
Bio ve mně vyvolalo pořádné rozpa-
ky. Znám biomrkev, biokosmetiku, 
biotrička ale biodítě? Už jste o něm 
slyšeli? Jsou moje děti dost bio? Při 
bližším zkoumání jsem brzy pochopi-
la, že zkratka bio nepochází ze slova 
biologický, ale od slova biograf.

A tak jsem sbalila svoji partičku 
(sebe, tříletou Dorotku a dvouletého 
Prokopa) a vyrazila s mírnými oba-
vami do kina. Všechny veřejné pro-
story, které navštěvujeme, totiž vy-
padají v době naší přítomnosti jako 
během třicetileté války. A to téměř 
doslova – hluk, křik, pláč, špína, 
trosky, modřiny…

Stejně jako každý čtvrtek se v 10 ho-
din otevřely brány kina Aero všem fil-
muchtivým rodičům, kteří nemají 

možnost nebo nechtějí „udat“ své rato-
lesti na večer a jít do kina jako normál-
ní dospěláci. Aero je pro tuto příležitost 
jako stvořené. Už u vchodu poznáte 
první rozdíly oproti jiným „Biocity“. 
Nenajdete tady prosklený výtah, kočá-
rek vám do přízemí spouští starší pán 
na černé plošince, od které jsem Proko-
pa nemohla asi 10 minut dostat. Tak 
fascinovaný už dlouho nebyl.

Ve foyer byla připravená rychlo-
varná konvice, káva, čaj, hrnečky, 
které suplovaly zavřený bar. Kde to-
hle potkáte? 

Na desátou se v kině sešlo kolem 
dvaceti maminek s dětmi, ale objevi-
ly se také celé rodinné týmy. Většina 
dětí byla mezi prvním a druhým ro-
kem, takže se nedalo předpokládat, 
že maminky zvolí pro sledování fil-

mu taktiku – kojím dokud síly stačí. 
Vyzbrojena igelitkou plnou piškotů, 
gumových medvídků a pitíček, jsem 
vplula do sálu, kde na děti čekalo 
několik nafukovacích míčů, velký 

plyšový medvěd a, jak volala Dorot-
ka, „élo“ (já bych řekla letadlo). 

V sále bylo příjemné šero, po stra-
nách koberce s polštářky, takže se větši-
na osazenstva zcela přirozeně rozsadi-
la na koberec a děti začaly navazovat 
sociální kontakty. Nejoblíbenější byla 
maminka v první řadě s velkým žlu-
tým autobusem, několika auty, od-
rážedlem a jinými vychytávkami. 
Postupně si kolem sebe vytvořila počet-
nou skupinku obdivovatelů a obdivo-
vatelek, kteří se s ní i přes všechny její 
odstředivé tendence přátelili. 

Hodně oceňuji, že filmu nepřed-
cházely žádné reklamy. Nikdy ne-
víte, kdy dětem s vámi dojde trpě-
livost, nebo vám piškoty, a tak je 
přímo hřích ztrácet drahocenný čas 
reklamou. 

Během promítání pak malí človíč-
ci pobíhali, křičeli, plakali, ale niko-
mu to nevadilo a všichni byli napro-
sto v pohodě. Prokop dvakrát kakal 
(s výkřiky „kakám!“ běhal po sále, 
takže ten, kdo to necítil, o tom ales-
poň slyšel), Dorotka jezdila mezi řa-
dami na uloupené motorce, já se po-
koušela sledovat Protektora.

Necelé dvě hodinky v Aeru nám 
hrozně rychle utekly a byla jsem po-
řádně překvapená, že jsem si to uži-
la, a měla jsem dokonce pocit, že si to 
užily i děti. Jen prosím všechny režisé-
ry českých filmů: Buďte také Baby Bio 
a snažte se své filmy dělat zároveň tak 
trochu jako rozhlasovou hru!

KAMILA MATĚJKOVÁ,
Nová Trojka

Baby friendly Biograf aneb jak jsme byli v kině 
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2. června 20.30 
Studio Damúza: Camille  
Autorské představení Veroniky Riedlbauchové a Lucie Škandíkové 
nahlíží tragický osud francouzské umělkyně Camille Claudel s hra-
vostí a nadsázkou. Roztáčí kolotoč fragmentů jejího příběhu, snů 
a tužeb, vášně k sochaři a k sochám. Prostřednictvím pohybových 
a vizuálních metafor vypovídá o hranici mezi realitou a šílenstvím. 

3. června 20.30 
Teatr Novogo Fronta: Kdo se sem dívá... 
Sólové představení Iriny E. Andreevy. Příběh mladého ruského 
manželského páru zabydlujícího se v čerstvé emigraci. Jejich sny, 
kvůli kterým odešli za hranice, se hroutí pod tíhou věčných problé-
mů a začíná hořká taneční groteska. Tragikomický příběh viděný 
z nezvyklé perspektivy a vyprávěný jazykem na hranici tance a pa-
rodie divadelních klišé.

7. června 20.30 
Divadlo Vosto5: Stand’artní kabaret
Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní 
kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně 
doprovázený vlastní kapelou TATRA, TESLA, příp. SNAHA.

4. června 20.30 
Divadlo Continuo: Oběť
Sólový projekt Ivana Jurečky Oběť zpracovává téma lékařské i lidské 
etiky v mezní životní situaci. Vypovídá o genezi opojení mocí, o otáz-
kách smysluplnosti či nesmyslnosti lidského utrpení, o lidské odvaze 
i zbabělosti. Inspirací pro tento projekt se staly události v koncentrač-
ním táboře Osvětim na konci druhé světové války, zejména pak roz-
hovory a osobní svědectví bývalých vězňů koncentračního tábora. 

5. a 6. června 14.00 
Nori Sawa: Kousky
Neustále se rozšiřující soubor krátkých loutkových příběhů, kte-
rý se rozrůstá současně s tím, jak Nori reflektuje příběhy okolo 
sebe a skrze japonsko-českou tradici jim dává novou svébyt-
nou podobu. Díky tomu, že se v Nori Sawovi snoubí výjimečná 
japonská loutkářská tradice s tradicí českou, jsou jeho před-
stavení plná nečekaných překvapení a kouzel. Vedle tradičních 
pohádek (Červená Karkulka,Tři prasátka) zde figurují i příběhy 
z japonské pohádkové tradice nebo pohádky zbrusu nové 
(Hvězdy, Obloha, Ryba, Krab).

5. června 20.30 
Buchty a Loutky:  Rocky IX
Uvidíte příběh smutného boxera, jeho osamělých kamarádů 
a nepřátel – inscenaci o pustém zoufalství a nemožnosti se po-
stavit. Jen když je spokojen s utrpením, pak teprve dokáže zů-
stat stát. Rocky je hrdina. Není sice zrovna velký chytrák, ale má 
srdce a správný sen. A věří mu. Věří, že vstane a vyhraje. Pojďte 
do ringu a nechte si dát ještě jednu. A ještě a ještě a ještě...

10. června 20.30 
Divadlo Cože?: Posnídám později
Toto lingvisticko-divadelní neformální uskupení bylo založeno 
proto, aby v žádném případě nenastavovalo zrcadlo. Nikomu, 
Nietzschemu a hlavně ne divákovi. Bizarní komedie Posnídám 
později je stěží uvěřitelné divadelně lingvistické dílo, které místy 
až hraničí s hereckým masochismem. Jeho cílem je v první řadě 
posunout hranice vnímání českého jazyka mnohem dále, než 
byste čekali. Pokud navštěvujete divadlo proto, abyste se poba-
vili, je vysoce pravděpodobné, že právě Posnídám později je tou 
správnou volbou. �

Hurra Torpedo – 
symfonie kuchyňských spotřebičů
Hudba se dá hrát úplně na cokoliv a norské trio Hurra Torpedo se po-
sluchače snaží přesvědčit, že nejlepší arzenál hudebních nástrojů má 
každý doma ve své kuchyni nebo koupelně. S ledničkami, sporáky, 
pračkami, hrnci nebo mikrovlnkami nalezenými na smetišti nebo v ba-
zarech, posouvají smrtelně vážnou industriální hudbu do teritoria ko-
mediálních performancí. Trio vzniklo na začátku devadesátých let jako 
součást uměleckého kolektivu Duplex s cílem přehrávat na kuchyňské 
spotřebiče osmdesátkové popové hity. Záznam jejich televizního vy-
stoupení se začal šířit po internetu a Torpedo se ke svému překvapení 
stali oblíbenou a žádanou kapelou. Tři chlapíci v sepraných tepláko-
vých soupravách budou 10. června na pódiu Paláce Akropolis mučit 
elektrické spotřebiče do rytmu popových hitů 80. let. �

Benefiční výstava keramiky 
Keramické studio připravuje  výstavu v Ulitě tradičně každý rok, le-
tos proběhne od 16. do 23. června. Každoročně se prodá více než 
400 kusů, od drobných plastik po rozměrné objekty zahradní kerami-
ky. I letos mají návštěvníci možnost získat originální keramické dílo, 
načerpat inspiraci a podpořit dobročinný projekt.

Výstava shrnuje jednu sezónu Keramického studia a chce prezento-
vat to nejlepší, co během roku v dílně vzniklo. Autory vystavených prací 
jsou předškolní a školní děti, studenti i dospělí. K vidění budou mj. prá-
ce oceněné na letošní mezinárodní dětské výstavě v Lidicích. Výtěžek 
z prodeje bude z jedné části věnován „adoptivní dceři“ Ulity, Carolině 
z Nairobi, z druhé části pak podpoře mladých výtvarných talentů. 

Keramické studio působí v Ulitě více než patnáct let. Jeho zaklada-
telkou je akademická malířka Vlasta Faktorová. Pravidelně pořádá kur-
zy, víkendové dílny, keramické tábory a samozřejmě výstavy. �

Kouzelník 
futuristického jazzu
Norští jazzoví experimentátoři 
jsou v posledních několika le-
tech v kurzu a po právu. Nitky 
norského „postmoderního“ jazzu 
se sbíhají v jedné postavě a tou 
je skladatel a klavírista Bugge 
Wesseltoft – skutečný kouzelník 
současného jazzového futu-
rismu. Ve středu 16. června se 
českému publiku poprvé před-
staví v rámci cyklu Music Infinity 
v Paláci Akropolis. �

Kulturní a sportovní festival Žižkov sobě se v červnu naplno rozjede. Kro-
mě divadelních představení v šapitó nabídne hudební večery na Parukářce. 
Ve středu 16. června v rámci akce Ska Paradise vystoupí slovenští Polemic, 
o den později rakouská šansoniérka, která si říká Gustav a v sobotu se zde 
bude celý den slavit Světový den žonglování. Žáci a studenti si určitě ve 
čtvrtek 24. června nenechají ujít program plný netradičních sportů a poho-
dové muziky, ani tradiční fotbalový turnaj. 
Vstup na akce mimo divadelních představení (50 Kč) zdarma.

Šapitó park u Viktorie Žižkov – divadelní nabídka

Teatr Novogo Fronta

Buchty a loutky

Divadlo Vosto5
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„Automobilová prostupnost městské části již delší 
dobu není ideální. Přestože situaci částečně zlep-
šilo zavedení parkovací zóny, v budoucnu by moh-
lo dojít k dalším nezdravým situacím, vyvolaným 
hlavně postupem realizací dílčích staveb celo-
městského komunikačního systému,“ konstatuje 
člen výboru pro územní rozvoj Prahy 3 Pavel 
Hurda. Podle něj bude mít významný vliv na 
dopravní situaci také to, jakým způsobem se 
budou rozvíjet nevyužitá území na Žižkově 
a Vinohradech.

Ulicí Jana Želivského spojující Ohradu 
s křižovatkou u stanice metra Želivského den-
ně projede 35 až 40 tisíc automobilů. Nejvy-
tíženější tangenta Prahy 3 totiž slouží i tran-
zitní přepravě, protože stále není dokončen 
pražský dálniční ani Městský okruh.

„Hlavní město se snaží urychlit hlavně dobudo-
vání Pražského okruhu a také dobudování Měst-
ského okruhu, který se území Prahy 3 dotkne v ob-
lasti u Spojovací. V obou případech se ale jedná 
o nesmírně technicky, investičně a tedy i časově 
náročné stavby, jejichž realizace proběhne postup-
ně. Do doby jejich dokončení potrvá hlavně ex-
trémní zatížení ulice Jana Želivského, ale také Vi-
nohradské a Koněvovy,“ říká vedoucí Odboru 
územního rozvoje, architekt Zdeněk Fikar.

Další tisíce aut na území městské části při-
vádí každodenní příliv a odliv lidí a zboží. 
Na Vinohradské a Koněvově kulminuje situa-
ce v dopravních špičkách na hranici únosnos-
ti. Vedle Pražanů je totiž využívají i lidé mířící 
z východních příměstských oblastí do centra. 

A právě tyto tři nejrušnější dopravní tepny  
městské části – Jana Želivského, Vinohradská 
a Koněvova – ohraničují jedno z největších 
rozvojových území v širším centru českého 
hlavního města, Nákladové nádraží Žižkov. 
Třicet hektarů volné plochy přestalo sloužit 
svému účelu poté, co se logistická centra pře-
sunula na okraj města, a nyní čeká na své dal-
ší využití. V budoucnosti by zde mělo vyrůst 
moderní centrum Prahy 3 s bydlením, služ-
bami, obchody i parky. Domov by zde mě-
lo nalézt několik tisíc nových obyvatel. Jejich 
zásobování i každodenní cesty do práce a za 
volným časem by tak logicky dále zkompli-
kovaly dopravní situaci.

Proto žižkovská radnice již několik let ra-
zantně prosazuje posílení dopravního skele-
tu, který by mohl pružněji zvládat každoden-
ní pohyb automobilů. Jako hlavní a zásadní 

řešení bylo vybráno zprůchodnění „Jarovské 
spojky“, která figuruje v územním plánu již 
od roku 1999, ale její trasování a napojení ne-
mělo ideální parametry.

„Řešení se zde jasně nabízí. Přímo před brana-
mi Nákladového nádraží totiž končí Olšanská uli-
ce mířící směrem do centra. A na druhé straně, 
ve východní části území bývalého nádraží ústí že-
lezniční koridor s ochrannými pásmy ve svém oko-
lí, který může bez problémů odvést část dopravy,“ 
argumentuje Pavel Hurda.

Požadavku na vytvoření kapacitního a v do-
hledné době fungujícího koridoru bylo pro-
to přizpůsobeno i zadání na řešení přestavby 
Nákladového nádraží Žižkov. Na východním 
okraji území se v souvislosti s tím usilovně hle-
dá optimální tvar dopravního uzlu na hrani-
cích Žižkova s Hrdlořezy. Současně se zrodil 
i nápad vložit do zamýšleného silničního ko-
ridoru i prodloužení sítě tramvajových linek, 
vedoucí ve stopě původní železniční trati.

Do konceptu nového územního plánu tak 
již byly zapracovány čtyři varianty ze dvou 
studií kanceláří Metroprojekt a Mott Mac-
Donald, které rozkreslily možnosti vedení 
komunikací s tramvajovou tratí, jejich na-
pojení na dnešní Olšanskou ulici, křížení 
s ulicí U Nákladového nádraží, s Malešic-
kou ulicí i způsob napojení na rozlehlý vý-
jezd z Městského okruhu, navržený do te-
rénní prolákliny mezi areálem Auto Jarov 
a policejní akademií.

Výstavba tramvajové linie byla napláno-
vána do dvou etap. V první etapě bude úsek 
vedoucí přes nákladové nádraží ukončen 
smyčkou s konečnou stanicí poblíž bývalého 
Inklema při Habrové ulici. Druhá etapa po-
čítá s protažením tratě po opuštěném tělese 
železnice v jihovýchodním směru na území 
Prahy 10 a dále až do prostoru příměstského 
terminálu Depo Hostivař. Zde vedle nové sta-
nice metra vyrůstá velké odstavné parkoviš-
tě, autobusové nádraží pro příměstské linky 
i vlaková stanice. 

„Jde o ideální napojení další hromadné dopra-
vy, navíc tramvajová trasa povede koridorem bý-
valé železniční trati, která má v okolí ochranná 
pásma, takže trasa bude mít odstup od bytové zá-
stavby. Řešení by tak výrazně odlehčilo Koněvo-
vě ulici a jejím obyvatelům,“ doplňuje architekt 
Fikar.

Příprava koridoru ale nemá sloužit výlučně 
dopravě. Již dnes se v bezprostředním oko-
lí bývalé trati připravuje řada projektů, vlast-
níci pozemků velice rychle pochopili, že zde 
vznikne nová rozvojová osa. Hned v soused-
ství nákladového nádraží se připravuje rezi-
denční komplex „Červený dvůr“, dále na vý-
chod se chystá přestavba areálu bývalého 
Inklema i ploch na jih od Malešické. Ve všech 
případech půjde o přestavbu původně výrob-
ních areálů na nové bydlení. Zlepšená do-
pravní obsluha také významně zhodnotí ro-
dinnou zástavbu Na Vackově.

„Nové dopravní napojení Praha 3 bezpodmí-
nečně potřebuje, zde se díky rozvoji Nákladového 
nádraží a především existenci železničního korido-
ru samo nabízí ideální řešení. Řešení bez dlouhých 
průtahů, složitých jednání o pozemcích, po kte-
rých by měla trasa vést, a nepříjemných dopadů 
na obyvatele, kterým obdobné dopravní stavby na-
konec vedou doslova pod okny. Pokud tuto jedineč-
nou šanci nevyužijeme, budoucí generace nám to 
neodpustí,“ uzavírá radní Pavel Hurda. �

-jas-

Prodloužení Olšanské uleví 
Nové dopravní propojení je šance, kterou nesmíme propásnou

Praha 3 je v současné době 
městskou částí s největším 
potenciálem dalšího roz-
voje. Shodují se na tom 
všichni odborníci na územ-
ní rozvoj. Území Žižkova 
a Vinohrad má však také je-
den neodkladný úkol, kte-
rý musí vyřešit, pokračují 
jedním dechem. Dopravní 
tepny Prahy 3 začínají být 
přehlcené a městská část 
bezodkladně potřebuje 
další napojení pro hromad-
nou i osobní dopravu.
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tisícům občanů Prahy 3
ut, říká radní Hurda
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Písecká 17, Praha 3
tel.: 603 434 978, 775 101 242

www.rcpalecek.cz

KURZY PRO DĚTI A RODIČE
Palečci (1–2 roky) po   9.00
Andělíčci (0–1 rok) po 12.00
Kutílci (3– 4 roky) po 14.00
 (2–3 roky) po 15.00
Batolátka s prvky Montessori 

(6–12 měs.) po 16.00
 (1–1,5 roku) po 17.00 
Batolátka (6–12 měs.) út   9.00 
 (1–1,5 roku) út 10.00
Palečci (2–3 roky) út 11.00
Písnička (1,5–2 roky) út 15.00
 (2–3 roky) út 16.00
Balet pro nejmenší (2–4 roky)
    st   9.00 
Písnička (2–3 roky) st 11.00 
Angličtina hrou pro začátečníky 

(2–4 roky) st 12.00
Angličtina hrou pokroč. bez rodičů 

(3–6 let) st 13.00
Angličtina hrou pro začátečníky 

(2–4 roky) st 14.00
Angličtina hrou (3–6 let) st 15.00 
Kutílci (2–3 roky) st 16.00

Výtvarná dílna (1,5–2 roky) čt   9.00 
 (2–3 roky) čt 10.00
Palečci (1–2 roky) čt 11.00 
  (2–4 roky) čt 12.00 
Začínáme s Montessori
 (2–3 roky) čt 14.00
 (1,5–2 roky) čt 15.00
 (2–3 roky) čt 16.00
 (1,5–3 roky) pá 15.00 

(3–5 let) pá 16.00

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

  4.–6. Taneční víkend – různé 
taneční techniky a styly. 

13. ne 10.00 Nedělní relax – va-
ření pod vedením kuchaře 
z vegetariánské restaurace 
Zelená kuchyně, workshop 
drum circle a africké tance 
(nutné se přihlásit předem).

16.–24. 6. Benefiční výstava 
keramiky 

Ulitka
  1. út 15.00 Želvy a žabáci z ka-

mínků (pro děti)

  3. čt 10.00 Smaltové šperky 
(pro dospělé) 

  8. út 15.00 Panenky z vařeček 
(pro děti)

10. čt 16.00 Zahradní slavnost 
klubu Ulitka 

Klub Beztíže
Každý všední den otevíráme klub, 
kam může přijít kdokoliv ve věku 
11–21 let. Najdeš tu fotbálek, hřiš-
tě, počítače, někdy zábavu, někdy 
klídek. Pořádáme freestyle-battly 
a další akce. Pokud něco řešíš, 
můžeš přijít taky.

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

tel.: 608 765 496
duhoveklubicko@seznam.cz

 www.skola-jirak.cz

Herna pro mládež
  8. út Cesta za zlatou lopatou
15. út Rolid
22. út Dívčí kosmetická 

a dietetická poradna
29. út Rozlučková párty s tancem

Volná místa v kroužcích 
pro dospělé
Pilates s hlídáním dětí (od 2 měsí-

ců, 60 Kč/hod.) i bez,
s možností oběda  čt 9.50 

(Na oboje nutná tel. rezervace.)

Prázdninové akce a výlety
1. a 2. 7., 23.–31. 8. 8.30–15.30 

vhodné pro žáky 1. stup-
ně, aktivity budou voleny 
podle počasí a složení dětí 
(přihlášky do 18. 6., 
cena: 70 Kč/den)

Dětský tábor Čmelák 
2.–15. 7., 15.–28. 7., 28. 7.–10. 8. 

(4200 Kč)

Jeseniova 19 
tel.: 222 589 404, 777 650 759

www.novatrojka.cz

Pro rodiče s dětmi 
� info Jolana tel.: 603 416 724
  3. čt 16.00 Závěrečný koncert 

kurzů Nové Trojky

TIP MĚSÍCE
15. út  9.00–12.00 Malá 

žižkovská pouť 

Klub dobrovolníků Nové Trojky 
� Info Míla tel.: 774 644 974
11. pá 16.00 Hravé odpoledne 

pro Dobráky a Dobrajdy na 
téma Faktor strachu, vede 
Vlasta Janeček.

Děkujeme všem dobrovolníkům 
za jejich práci ve školním roce 
2009/10 – vedení pravidelných 
programů, služby při volné herně, 
pomoc při tradičních akcích, 
přispívání do časopisu Brepta 
a další neocenitelnou pomoc 
Nové Trojce.

Upozorňujeme
11. 6. končí programy a během 
letních prázdnin je centrum uza-
vřeno. Herny otevíráme 6. 9., pra-
videlné kurzy a programy začína-
jí 20. 9. Už nyní je možné rezer-
vovat si místa v kurzech na příš-
tí školní rok. Kompletní nabídku 
kurzů najdete na webových strán-
kách. Info a rezervace Jolana tel.: 
603 416 724 (kurzy pro předško-
láky, školáky a dospělé) a Míla 
tel.: 774 644 974 (kurzy pro rodi-
če s dětmi). 
Přejeme všem krásné prázdniny!

Cesta z města 
– letní příměstský tábor
147. PS Galaxie pořádá 12.–16. 7. příměstský 
tábor pro děti z Prahy formou výletů a akcí 
v přírodě, ve městě i v klubovně. Večer a noc 
tráví děti doma. Děti se mohou programu 
zúčastnit každý den, nebo jen některé dny. 
Sraz od 7.30 do 8.00 v klubovně v Ježkově 11. 
Konec programu 17.30–18.00. Cena: 120 Kč/
den, 500 Kč/týden (v ceně je zahrnuta doprava, 
vstupné, materiál na program a pojištění, strava 
zahrnuta není). Vyplněnou závaznou přihlášku 
je nutné doručit hlavnímu vedoucímu tábora 
nejpozději do 1. 7. (e-mailem a nebo poštou). 
Případné dotazy na tel. 777 276 919 (Marie 
Pokorná) nebo na e-mailu: galaxie@147.cz. 
Více na www.147.cz �

Nabídka ubytování
Levné víkendové nebo i celotýdenní ubytování pro 
váš kurz, workshop, akci s oddílem atd. nabízí DDM 
Ulita v táborové základně Žloukovice. K dispozici jsou 
chatičky, hřiště, jídelna a možnost stravování. Rezer-
vace je možná na jarní nebo podzimní termíny (v létě 
je obsazeno letními tábory DDM Ulita). V červnu je 
volno 1.–6. a 12.–22. Více na www.ulita.cz. �

Prázdninová školička
Nová Trojka připravila výtvarně-pohybový program 
pro děti od 3 do 7 let. Prázdninová školička vedená 
učitelkami z MŠ Jeseniova 4, 6 bude v provozu 
od 19. do 30. 7. každý všední den 7.00–17.00. 
Pitný režim a svačinky zajištěny, obědy s sebou, 
cena 3800 Kč/10 dní, 2200 Kč/5 dní. Kapacita 
omezena. Informace a rezervace na e-mailu 
j.kurzweilova@volny.cz nebo na tel.: 603 416 724. �

Přijďte v úterý 15. června dopo-
ledne na Malou žižkovskou pouť 
u příležitosti sedmých narozenin 
Nové Trojky. Otevřením První 
novotrojkové realitní kanceláře 

bude zahájena fundraisingová 
hra Jeseniova – Dobrá adresa. 

Můžete s námi nakupovat ma-
lované lavičky, domy, krámky 
nebo celé ulice a spoluvytvářet 

mapu ideálního Žižkova. Her-
ní plán – velký přes celou stěnu, 
umístíme přímo u vchodu do na-
šeho centra. Každý tak bude vě-
dět, co jste právě Vy pro malova-
ný Žižkov udělali. A to není vše! 
Pokud budete mít chuť, můžete 
každého čtvrt roku své „stavitel-
ské úspěchy“ sdílet s ostatními 
hráči při příležitosti pravidelných 
hráčských setkání v Nové Trojce. 
Podrobnosti o hře a kompletní 
přehled výhod pro hráče, stej-
ně jako informace o tom, na co 
budou použity získané finanč-
ní prostředky, Vám rádi sdělíme 
v Nové Trojce nebo je najdete na 
www.novatrojka.cz. Během celé-
ho dopoledne se můžete těšit na 
výtvarné dílny, pouťové dobroty, 
divadélko a nakrojení narozeni-
nového dortu. �

-kam-

Malá žižkovská pouť Nové Trojky

Dvanáct finalistů se v pátek 
14. května představilo na Zá-
kladní škole Lupáčova ve finále 
soutěže DOMINO profesora 
Josefa Michla, ve které soutěží 
učitelé základních škol o nejlep-
ší výukové objekty – počítačové 
programy určené pro moderní 
výuku na interaktivních tabu-
lích. Letošního druhého ročníku  
se osobně zúčastnil i její patron 
– profesor Josef Michl.

Porotu nejvíce zaujala výuková 
aplikace ředitelky Základní školy 
náměstí Jiřího z Lobkovic Naděž-
dy Hrebíkové věnovaná proble-
matice celých čísel, která získala 
zasloužené první místo. Druhou 
příčku obsadila Tereza Včelová ze 
ZŠ Lupáčova s prezentací věno-
vanou ekologickému a bezpečné-
mu zacházení s domácími spotře-
biči a jako třetí byla oceněna Jana 

Vaňková, také ze Základní školy 
Lupáčova, s výukovým objektem 
Slovní druhy. Více na www.domi-
nopraha3.lupacovka.cz �

-mot-
 

DOMINO zná vítěze

Vítězce Naděždě Hrebíkové ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic gratuluje profesor 
Jiří Michl, v pozadí zástupce starosty Jiří Matušek.

Cenu diváků získala Ivana Machalická 
ze ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad.

RN_10_06_10_volnycas.indd   1RN_10_06_10_volnycas.indd   1 28.5.2010   18:37:5528.5.2010   18:37:55



Jak vzpomínáte na hodiny che-
mie na Lupáčovce, kam jste 
před lety sám chodil? 

Pamatuji si dodnes na naší uči-
telku chemie paní Matoušovou. 
Právě ona způsobila, že jsem se 
nakonec stal chemikem. V hodi-
ně přírodovědy nám ukazovala, 
jak se dá vyrábět kyslík zahřívá-
ním manganistanu draselného ve 
zkumavce. Dala zkumavku nad 
plamen, krystalky se začaly roz-
padat a vznikal kyslík. Vnořila 
do zkumavky doutnající špejli, ta 
vzplála jasným plamenem, a to se 
mi líbilo natolik, že jsem si řekl: 
Tohle chci dělat celý život!

Údajně jste i svou první chemic-
kou laboratoř měl na Žižkově…

Tu jsem měl doma v dnešní Ba-
ranově ulici. Když jsem přišel do 
čtvrté třídy a tam zjistil, jak je to 
vlastně s chemií, tak jsem o tom 
nadšeně vyprávěl rodičům. Ti 
mi řekli, že o poschodí nad námi 
bydlí mládenec, který studuje che-
mii – jmenoval se Oleg. Měl doma 
laboratoř a já jsem samozřejmě 
moc chtěl dělat pokusy. A ukáza-
lo se, že on o tu laboratoř už nemá 
zájem. Byl už na univerzitě a tam 
měl k dispozici daleko lepší vyba-
vení, a tak mi ji celou daroval. Měl 
jsem tak sbírku věcí, až oči přechá-
zely. Byly mezi tím také látky, kte-
ré byste dnes už nekoupili – na-
příklad dusičnan uranilu – žluté 
krystaly radioaktivní uranové soli. 

Vy jste měl laboratoř přímo do-
ma? To neměli rodiče strach?
Chudáci rodiče, ti někdy trpěli. 
Nejvíce máti, když jsem se roz-
hodl, že potřebuji dusičnan stří-
brný a rozpustil jsem ji stříbr-
nou lžičku v kyselině dusičné. 
Nebo jsem dělal analýzu sirovo-
díku. Víte, jak smrdí sirovodík? 
Jako zkažená vejce… A to samo-

zřejmě pronikalo do celého bytu. 
A navíc je to jedovaté, je div, že 
jsem se při tom neotrávil.

Kudy vedla Vaše cesta ze Žižko-
va ke světové chemii?

Zajímala mě organická chemie, 
fyzikální chemie, anorganická che-
mie, mě toho vždy zajímalo hod-
ně. Dnes z toho velmi těžím, pro-
tože to vlastně syntetizuji všechno 
dohromady. Hlavně jsem ale měl 

velké štěstí na učitele. Už paní uči-
telka Matoušová dokázala vzbu-
dit v dětech velké nadšení, a i na 
Sladkovského gymnáziu jsem měl 
výborné učitele. Tam učila chemii 
paní učitelka Havlínová, která by-
la pověstná tím, že se jí všichni bá-
li, dokonce i paní ředitelka. Byla 
velmi přísná, ale mě si nějak všim-
la, že už to znám, tak mě nechala, 
abych si v podstatě dělal, co jsem 
chtěl.

Skvělé učitele jsem měl i po 
univerzitě. Doktorát jsem dělal 
u Rudolfa Zahradníka, vynika-
jícího a fantastického školitele, 
s nímž jsem pracoval do počát-
ku roku 1965. Pak jsem odjel na 
dvouletou stáž do USA.

Invaze okupačních vojsk Vás 
zastihla v Norsku…

To už jsem byl ale rok zpát-
ky a pracoval jsem ve skupině 
prof. Zahradníka. Trochu jsem se 
zapletl do politiky, byl jsem jed-
ním ze zakládajících členů Klu-
bu angažovaných nestraníků. 
Tehdy jsem dostal stipen dium 
do Švédska a Norska. Když při-

šla invaze, chvíli jsem dumal nad 
tím, co mám dělat. Ono tenkrát 
nebylo moc jasné, co budou dě-
lat s lidmi, kteří byli označeni za 
kontrarevolucionáře. Jestli je bu-
dou jenom střílet, nebo nejdřív 
mučit a pak střílet, či jenom při-
jdou o zaměstnání… A několik 
dánských profesorů mi nabíd-
lo, že když nebudu chtít zpět do 
Prahy, tak můžu dělat s nimi, což 
jsem přijal. 

Jak jste se přes Dánsko dostal 
do zámoří?

Dánové jsou moc fajn lidé 
a mně velmi vyhovuje jejich nátu-
ra. Tam jsem se oženil s Američan-
kou a požádal o povolení k emi-
graci. Tenkrát ještě v Praze nebyly 
vyměněny všechny vrstvy v admi-
nistrativě, nahoře už byli Husá-
kovi lidé, ale dole ještě ne – na-
psali mně, ať zaplatím 500 dolarů 
a můžu se vystěhovat. Potom jsme 
se z Dánska přestěhovali do Salt 
Lake City v Utahu, kde mi nabídli 
práci. Tam jsem zůstal 18 let.

Tam jste přišel ke svým koníč-
kům – lyžování a horolezectví?

To jsem si oblíbil už v tehdej-
ším Československu – běžky v zi-
mě, po horách v létě. Ale na laně 
už ne. To mě manželka jednou vi-
děla a prohlásila, že mi to zakazu-
je, že jsem hrozně nešikovný. 

Vaše jméno je úzce spojeno 
s nanotechnologiemi, oborem, 
který je sledován s velkými oče-
káváními. I autoři vědecko-fan-
tastické literatury mu věnují 

značnou pozornost. Myslíte, že 
se budoucnost může těmto fan-
taziím blížit? 

Víte, ono je obtížné dělat spo-
lehlivé předpovědi, zejména pak 
o budoucnosti, takže nevím…

Pokud jde o nanotechnologie, 
určitě z toho bude hodně. Ale je 
také jisté, že řada ze sci-fi před-
stav  se ukáže jako mylná. Mate -
riály, které jsou na nanotechno-
logiích založené, začínají mít již 

dnes praktický význam. Ale nevě-
řím, že lidé nakonec budou v pod-
ručí robotů, které sami vyrobí. 

Co je podle Vás důležité pro do-
sažení úspěchu ve vědě?

Potřebujete vynaložit úsilí, pro-
tože výsledky jsou úsilí integrova-
né v čase. Potřebujete představi-
vost, je totiž poměrně lehké dělat 
pokusy, které už dělal někdo jiný, 
ale v podstatě je to zbytečné. Zů-
stávat u pokusů, u kterých je pře-
dem jasné, že se povedou, je plýt-
vání časem. Na pokusu, který 
probíhá přesně tak, jak jste si plá-
noval, jste vůbec neměl pracovat.

Je snazší cesta, když se dělá 
něco, co jasně půjde, než zkou-
šet něco, co je hrozně riskant-
ní. Pravda, riskantní plány se 
v dnešní době špatně prosazují, 
ale risk je zisk.

O Češích se říká, že mají vyvinu-
tou schopnost improvizace. Dá 
se to pozorovat u českých vědců?

Prakticky každý z mých stu-
dentů v Americe je vyslaný na ně-
kolik měsíců do ciziny, často i do 

České republiky. A právě tady se 
naučí, co to je improvizace. Když 
doma potřebují nějaký přístroj, 
tak si ho prostě koupí, kdežto ta-
dy se musí nový přístroj často sta-
vět a kolikrát se vymyslí lépe. Im-
provizace tady má určitou tradici, 
je to dané zčásti i tím, že za komu-
nismu tady byla chudoba. A to je 
přínos chudoby.

Lidé v Čechách jsou spíše ta-
koví opatrní. Pokud chcete dělat 
akademickou dráhu v USA, tak se 
očekává, že budete stát na vlast-
ních nohách. Nikdo vám nebu-
de říkat, co máte dělat, ale nikdo 
vám také nic nedá. Musíte si sám 
napsat výzkumné návrhy, poslat 
je agenturám a získat peníze. 

V Čechách se lidé nesnaží po-
stavit na vlastní nohy a ani to od 
nich není očekáváno. Čeká se od 
nich, že budou pracovat dál na 
stejném tématu, na kterém pra-
covali, pod vedením nějakého 
staršího člověka. 

Nemyslím si, že by schopnost 
improvizace vedla k odvaze dě-
lat kroky do neznáma. Tady je to 
spíš trochu při zemi, malá domů. 
A to je škoda, protože talentova-
ných lidí je tady hodně. 

V roce 2008 jste hovořil o ob-
jevu, na kterém jste pracoval 
a jenž by mohl v důsledku zlev-
nit žvýkačky. Povedlo se? Bu-
dou žvýkačky levnější? 

Během těch dvou let se ukáza-
lo, že struktura polyizobutylenu 
získaná naším postupem je úpl-
ně jiná než struktura běžného po-
lybutylenu, který se používal ve 
žvýkačkách, takže myslím, že do 
žvýkaček to nebude. Jestli bu-
de použitelný do něčeho jiného, 
to zatím nevíme. Ale za dva roky 
vám zase řeknu, jestli to bude mít 
praktický význam. �

Monika Otmarová

Nevěřím, že lidé budou v područí 
robotů, které sami vyrobí
Rozhovor s profesorem Josefem Michlem o dětství na Žižkově, nanotechnologiích i žvýkačkách

Polovinu roku tráví v Praze, druhou po-
lovinu na univerzitě v coloradském Boul-
deru v USA, kde nakonec nalezl domov 
po emigraci v šedesátých letech. Přesto-
že česká veřejnost jeho jméno příliš ne-
zná, ve Spojených státech se s jeho po-
věstí může z Čechů srovnávat snad jen 
bývalý prezident Václav Havel. Žižkovský 
rodák a jeden z nejcitovanějších českých 
vědců, který byl v roce 1995 nominován 
na Nobelovu cenu, profesor Josef Michl 
přednášel 14. května nadaným žákům na-
základní škole Lupáčova chemii. Po skon-
čení přednášky poskytl Radničním novi-
nám rozhovor ve školním kabinetu.

Nemyslím si, že by schopnost improvizace vedla 
k odvaze dělat kroky do neznáma. Tady je to spíš 
trochu při zemi, malá domů. A to je škoda, protože 
talentovaných lidí je tady hodně. 

www.prahawww.praha�.cz
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O vítězství čtrnáctiletých žá-
lů Jana Nguyena, Daniela Šal-
dy, Kristiny Konyshevy, Šimona 
Štambacha a Martina Machače 
rozhodla odborná porota soutě-
že, kterou vyhlásila městská část 
Praha 3 ve spolupráci s Vojen-
ským historickým ústavem Pra-
ha, během finálového klání prv-

ního ročníku v pondělí 3. května 
v Národním památníku na Vít-
kově. Vedle ovací si školáci od-
nesli také hlavní cenu – pětiden-
ní zájezd do Normandie, kam se 
nakonec vypravili všichni finalis-
té. Vítězná práce mapuje životní 
osud žižkovského rodáka.

Tragický příběh zpracovaný for-
mou filmového dokumentu zvítě-
zil v silné konkurenci. Do soutěže 
se přihlásilo 71 žáků, porota po-
soudila 19 prací a deset nejlepších 
bylo vybráno do veřejného finá-
le. V něm pak měla porota, v níž 
zasedl mimo jiné známý vojen-
ský historik Eduard Stehlík, těž-
ké rozhodování. Také další práce 
totiž přinesly mnoho zajímavého, 

vítězky mladší kategorie – Barbo-
ra Krchovovová a Jana Balážová 
ze ZŠ V Zahrádkách hledaly stopy 
po židovském chlapci  Petru Gin-
zovi, porotu zaujala i práce Kate-
řiny a Barbory Václavíkových ze 
ZŠ Chmelnice, které shromáždily 
zajímavá fakta o běžných reáliích 
života v protektorátní Praze. 

Cílem soutěže bylo podpo-
řit výuku moderních českých dě-
jin, ale i vlastenecké cítění a lo-
kální patriotismus. Zúčastnit se 
jí mohli žáci pátých až devátých 
tříd základních škol v Praze 3. 
Jak název napovídá, soutěžící 
zpracovali dokument o události, 
která se v Praze odehrála během 
druhé světové války. Kritériem 

hodnocení práce mimo posouze-
ní zpracování a dodržení tématu 
byla i její veřejná prezentace. 

Finálového odpoledne na Vít-
kově se vedle starostky Mileny 
Kozumplíkové a jejího zástupce 
Jiřího Matuška zúčastnili váleč-
ný hrdina a armádní generál To-
máš Sedláček i historik Jaroslav 
Čvančara. �

-pú-

Snímky dokumentují zájezd žižkov-
ských školáků do Normandie na mís-
ta bojů II. světové války. Radnice 
takto odměnila všechny finalisty děje-
pisné soutěže. Zprávy o tom, co všech-
no viděli a zažili, si můžete přečíst na 
webových stránkách městské části.

Tragický příběh žižkovského rodáka vyhrál 
žákům v dějepisné soutěži cestu do Normandie
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Na začátku byla 
stará pamětní deska 
v Radhošťské ulici, 
na konci vítězství 
v soutěži, za které 
se žižkovští žáci 
podívali do Nor-
mandie. Dokument 
s názvem „Tragický 
osud  žižkovského 
rodáka a poslance  
Rudolfa Tayerleho“, 
který zpracovala pě-
tice žáků ze základ-
ní školy Chelčické-
ho, vyhrál v soutěži 
Dokument Praha 
a Pražané během 
II. světové války. 

Letošní oslavy 
jubilejních sva-
teb se vydařily.
Protože jubilují-
cích svatebčanů 
se  v jarním ter-
mínu sešlo hod-
ně, oslavy se ko-
naly hned třikrát. 
V úterý 13. dubna blaho-
přál místostarosta Jiří Ma-
tušek k diamantové svatbě 
hned čtyřem párům – Karlo-
vi a Věře Dvořákovým, Nor-
bertovi a Anně Kučerovým, 

Františkovi a Jarmile Malým, 
Jaroslavu a Vlastě Mecovým. 
Smaragdovou svatbu oslavili 
Alois a Olga Lukešovi.

Další jubilejní svatby pro-
běhly 20. dubna, ke krás-
ným šedesáti letům společ-
ného života přála starostka 
Milena Kozumplíková man-
želům Jaroslavu a Olze Kou-
řimským a Karlovi a Jiřině 
Kratochvílovým. Smaragdo-
vou svatbu – tedy 55 let 
manželství slavili Dobromil 
a Hana Límovi a zlaté výročí 
sňatku si připomenuli Josef 
a Vlasta Jedlanovi, Jiří a Jin-
dřiška Linhartovi, Jan a Věra 
Smutní a Jiří a Věra Vlčkovi.

K neuvěřitelným pětaše-
desáti letům společného ži-
vota blahopřál 27. dubna 
zástupce starosty Jiří Ma-
tušek hned dvěma párům 

– Oldřichovi a Zdence Ma-
touškovým a také Arnoš-
tovi a Jarmile Smrčkovým. 
Oldřichovi a Libuši Ried-
lovým gratuloval ke svat-

bě diamantové a Martino-
vi a Jaroslavě Poliakovým, 
Zdeňkovi a Jindřišce Šimá-
kovým, Čestmírovi a Jarmile 
Šte�ovým ke svatbě smarg-

dové. Zlatou svatbu oslavili 
Jozef a Gabriela Recskyovi, 
Vavřinec a Marie Šoporovi, 
Miloš a Alena Volfovi. �

-pú-

Oslavy zlatých svateb na Žižkovské radnici

Karel a Věra Dvořákovi, Norbert a Anna Kučerovi (13. 4.)

Jaroslav a Olga Kouřimští, Karel a Jiřina Kratochvílovi (20. 4.) Oldřich a Zdenka Matouškovi, Arnošt a Jarmila Smrčkovi (27. 4.)Oldřich a Libuše Riedlovi, Martin a Jaroslava Poliakovi (27. 4.)

František a Jarmila Malí, Jaroslav a Vlasta Mecovi (13. 4.)

Nad mapou vylodění v Caen memorial.

Na nádvoří hradu v Dieppe.

Vojenský hřbitov v Colleville-sur-Mer. První kontakt s Atlantikem v Etretatu
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� Zdrav. sestra poskytne společnost 
ev. dohled seniorce-ovi. Pomoc v do-
mácnosti možná. Tel. ��� ��� ���
� Koupím vánoč. ozdoby, betlém aj. 
vánoční věci, i pošk. Tel. ��� 	�� ��	
� Knihy i knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel. �	� 	�� ���
� Koupím z pozůstalosti nábytek, 
sklo,  kameninu, alpaku, obr. rámy, 
porcelán, hodiny aj. Tel. ��� 	�� ��	
� Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského ��, po ��–��; út, st, čt �–�
;
pá �–��. Tel. 
�� ��� ���

� Kopretina – zdarvá výživa – nově 
otevřeno, Sudoměřská �, po–pá 
�.��–��; �–��.��, tel. ��� ��� ���-
Bezlepka, kozí sýry, dia, nápoje…
� Silikonové těsnění do oken a dve-
ří – �% úspora tepla. Žaluzie, ro-
lety, čalounění dveří, shrnovací 
dveře. Z. Petříček, tel. ��� �� ���, 
�	� 		� �
� Nabízím výdělek/přivýdělek 
schopným a komunikativním že-
nám. Naučím Vás, jak pracovat 
a pečovat o pleť s luxusní kosme-
tikou. Kurzy včetně vizážistic-
kých zdarma. Tel. 
�� �� 
��, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Nově otevřeno – výběrový Second-
hand, modeláž nehtů od ��� Kč. 
Na Vrcholu ��, tel. � ��� ��
� Chcete si zahrát TENIS? Nejlé-
pe to půjde s trenérem! Termíny, 
dvorce dohodou. Tel. ��� ��� ��, 
tenishrou@seznam.cz
� Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. ��� ��� ���

� Malířské a lakýrnické práce + 
úklid levně/kvalitně – P. Sus. 
Tel. 
�� ��� ���
� Malby, zednické opravy, vyklíze-
ní. Tel. ��	 	�� ��
� Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd. 
Tel. ��� 
� 
��
� Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rych-
le schne a v koupelně nepřekáží. 
Montáž na míru. Tel. ��� �� �	�
� Renovace parket, broušení, la-
kování, pokládka dřevěné a lami-
nátové podlahy. Rychle, kvalitně. 
Tel. 
�
 ��� ���
� Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek – mokrou metodou profi stro-
ji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena 
od �� Kč/m�. Pracujeme i o víken-
dech. www.cistimekoberce.cz,
Tel.: ��� ��� 	�	
� Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. ��� ��� �
�, ��� ��
 
��

� Malířské práce – František Ze-
lenka. Tel. ��� �� ���, ��� ��� ��
� Rekonstrukce bytů, koupelen, in-
stalatérské, obkladačské a zednic-
ké práce, broušní parket. E-mail: 
olaolda@volny.cz, tel. �� �	� �	� 
� Rekonstrukce bytu, zednické 
a malířské práce, sádrokartony, 
štukování panelových bytů. Levně 
a kvalitně. Tel. ��
 
�� 

�
� RELAX Club nabízí – kadeřnictví 
– pedikúru – manikúru – kosmetiku 
a občerstvení  v příjemném prostředí 
za výhodné ceny. Tel. �	� 	�� ��
� Potřebujete zlepšit kvalitu své 
pleti? Poradit s líčením? Vyzkoušet 
účinky špičkové kosmetiky? Ob-
jednejte si Hodinu krásy a zístá-
te kosmetické poradenství tento-
krát zdarma. Obj. tel. 
�� �� 
��, 
www.studioelegance.estranky.cz
� Vyměním obecní �+k �� m� s lod-
žií, výtahem v perfektním stavu na 
Olšanském nám. za větší v P před 
privatizací. Tel. ��� ��� ���

� Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze �, 
�x za � měsíců, intenzivně. Telefon: 
��� ��� ��, mobil: 
�� �
� ���,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
� Vyměním +�, obecní, za garson-
ku, pouze Praha . Tel. ��� ��� �	
� Prodám pěkný DR �+�/L, � m�, 
panel, zvýš. přízemí, mříže, vyzdě-
né jádro, štuky, P-�� Strašnice, 
cena �,�� mil. Kč. Tel. �� ��� ���
� Hledáme pronájem menšího by-
tu pro � osoby v Praze  i jinde, 
nekuřáci bez zvířat, garsonka až 
�+� do �� ��� Kč vč. poplatků. Tel. 
��� 	�� �		, ��� 	�� ���
� Převody družstevních bytů do 
osob. vlastnictví. Tel. �� �� 
��, 
consultum@seznam.cz
� Hledám obecní cihlový byt na 
klidném místě. Do výměny. Volejte 
kdykoli. 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

 VYKLÍZENÍ BYTŮ, PŮD, SKLEPŮ AJ.
 KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
 ÚKLID DVORKŮ
 POŘEZ NÁLETOVÝCH DŘEVIN  
 CHEMICKÝ POSTŘIK PLEVELE, TRÁVY 

Tel. 222 715 637, 721 913 619

V souvislosti s výstavou Světlo pro 
Prahu by mohla veřejnost vnímat 
společnost E.ON jako ty „zlé ho-
chy“, kteří mohou za utrpení ptá-
ků. Souhlasíte s tímto názorem? 

Dovolil bych s tímto velmi zkres-
leným názorem nesouhlasit. Pro-
blém úhynu ptáků vychází z pra-
xe zavedené, a to nejen u nás v ČR, 
desítky let. Již v roce 1997 jsme se 

chopili iniciativy a v jednom z před-
chůdců naší společnosti se začali za-
bývat problémem úhynu ptáků na 
sloupech distribučních vedení. Vý-
sledkem je návrh konzoly, jejíž kon-
strukční uspořádání nedovolí ptá-
kovi usednout. Je to jednoznačně 
důslednější řešení, než různé kryty 
izolátorů a vodičů v jejich blízkosti, 
kde jisté riziko vždycky existuje. 

Mohl byste jednoduše vysvětlit, 
v čem vlastně spočívá problém se 
sloupy?

Problémem je rovina konzoly 
mezi izolátory, na kterou může pták 
usednout. Při usedání nebo vzletu 

pak může dojít ke vzniku oblouku 
nebo dokonce spojení vodičů kříd-
ly ptáka. Tím dojde k popáleninám 
těla opeřenců, uhořením částí kří-
del nebo nohou, zranění vlivem pá-
du z výšky nebo k jejich přímému 
usmrcení.

Jaké moderní technologie přispí-
vající k bezpečnosti opeřenců ny-
ní používáte? 

Naším zásadním příspěvkem pro 
ochranu opeřenců je montáž konzol 
typu „Pařát“ na všech nových linkách 
i při všech opravách linek stávajících. 
Používání různých technických pro-
středků, např. hřebenových zábran, 
na rovinných konzolách se nám ne-
osvědčilo. A to zejména z důvodu je-
jich životnosti a bezpečnosti pracov-
níků při montáži. Proto jsme vyvinuli 
vlastní prvek na tyto rovinné konzo-
ly, který by měl požadavkům vyho-
vovat podstatně lépe. Navíc je kon-
struován tak, aby ho bylo možné 
montovat bez vypnutí proudu. 

Výstava Světlo pro Prahu po de-
seti letech má však více rozmě-
rů, jedním z nich je environmen-
tální výchova pro žáky základních 
a středních škol. Mohl byste nám 
prosím přiblížit, o co se konkrét-
ně jedná?
Cílem projektu environmentál-
ní výchovy je motivovat učitele zá-
kladních škol k tomu, aby své žáky 
vedli nejen k ohleduplnému vztahu 
k životnímu prostředí, ale také aby 
jim názorně přiblížili vzájemnou 
provázanost kultury a přírody. Tým 
pracovníků Ochrany fauny připra-
vil proto speciálně pro tuto výstavu 
celkem šest edukačních programů, 
které osloví žáky prvního a druhé-
ho stupně i studenty středních škol. 
Na webových stránkách výstavy 
www.svetloproprahu.cz jsou k dis-
pozici pracovní listy s metodikou 
ke všem programům, aby se s nimi 
mohli pedagogové předem sezná-
mit a nakopírovat je pro žáky.  �

Výstava Světlo pro Prahu po deseti letech
V návaznosti na výstavu „Světlo pro Prahu“, která v roce 
2001 v podobě vystavených ptačích zdechlin poněkud kon-
troverzním způsobem poukazovala na nutnost zastavit utr-
pení ptáků na sloupech elektrického vedení, se expozice po 
deseti letech vrací zpět do Národního muzea. Autoři chtě-
jí touto výstavou poděkovat všem, kteří se v uplynulých de-
seti letech podíleli na prosazování potřebných změn a legis-
lativních opatření či vývoji bezpečných sloupů elektrického 
vedení. Generálním partnerem výstavy Světlo pro Prahu 
po deseti letech se stala energetická společnost E.ON Čes-
ká republika. Na to, z jakého důvodu a jak tento projekt na-
plňuje strategii energetické společnosti, jsme se zeptali tis-
kového mluvčího společnosti, pana Vladimíra Váchy. Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společ-

nosti E.ON Česká republika: „V rámci vý-
roby a distribuce energií využíváme tako-
vých postupů a zařízení, které neohrožují 
krajinu ani živočichy, zvláštní pozornost 
je věnována ochraně opeřenců.“ 
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Kdo viděl film Kill Bill a slyšel 
dialog nevěsty Beatrix Kiddo s vý-
robcem mečů Hattori Hanzo v su-
shi baru na Okinawě, ten ví, že 
Kon´ nichi wa znamená japonsky 
dobré odpoledne. Trochu zvláštní 
jméno pro restauraci, ale jistě lepší 
než třeba Sayonara.

Na rohu Čajkovského a Bořivo-
jovy ulice bývala dlouhá léta hos-
poda řekněme hrubšího zrna – 
tuším Nad kostelem se jmenovala 
a plakat po ní jistě nikdo nebude, 
protože stejných jsou na Žižkově 
mraky. Kon Nichi Wa je v tomto 
prostoru otevřená od února 2010 
a nabízí kombinaci japonské 
a thajské kuchyně, ačkoli majitel 
pochází podle všeho z Vietnamu. 
Interiér podniku prošel spíše jen 
kosmetickou úpravou, například 
kašírované „otlučené“ zdivo zů-
stalo, nicméně nyní je v restau-
raci čisto a útulno a zároveň se 
nemusíte obávat žádných tatami 
ani obvykle poněkud přehnaných 
asijských dekorací.

Sushi restaurací je po Praze ne-
počítaně, thajských málo a viet-
namských jako šafránu – podob-

né je to i s menu v Kon Nichi Wa 
– spousta sushi a sashimi, několik 
thajských pokrmů a vietnamské 
nesmažené závitky se zeleninou 
a krevetou nem goi. Jednoznačně 
největší devizou jsou ceny, nigi-
ri sushi od 40 do 70 korun, maki 
sushi od 70 do 90 korun, sashimi 
od 110 do 140 korun a především 
kombinované sety menu sushi už 
od 129 až do 950 Kč, ovšem pak 
už dostaneme obří mísu s celkem 

42 jednotlivými kousky, což by 
mělo stačit přibližně pro pět lidí. 
V Praze obvyklé ceny jsou mini-
málně dvojnásobné.

Slovo sushi v doslovném pře-
kladu znamená kyselá rýže, která 
v kombinaci s mořskou řasou nori 
a syrovou rybou (zeleninou, vej-
cem, kaviárem) tvoří všechny dru-
hy sushi (sashimi je samotná syrová 
ryba) – doplňuje se sojovou omáč-
kou, ostrým zeleným křenem wa-

sabi a nakládaným zázvorem gari. 
V Kon Nichi Wa můžete ochutnat 
maki (plněná rýžová rolka obale-
ná řasou nori) ve variantách sake 
(losos), tekka (tuňák), kani (krab), 
oshinto (ředkev), avocado (avoká-
do), kappa (okurka) a futo (losos, 
krab, avokádo, okurka, ředkev), 
případně I-O maki (obrácené nebo 
kalifornské maki, uramaki, mořská 
řasa uvnitř, rýže po obvodu rolky) 
opět v nejrůznějších kombinacích 
obalované v sezamu nebo v růžo-
vém lososovém kaviáru. Sashimi se 
nabízí z lososa a tuňáka, klasické 
nigiri (obložený rýžový váleček) 
pak jako sake, maguro (tuňák), ebi 
(kreveta), ika (sépie) a tako (cho-
botnice).

Za inzerovanými „thajskými“ 
pokrmy se skrývá standardní na-
bídka čínských bister – jídlo, kte-
ré nepřekvapí ani neurazí. K pou-
žívání ingrediencí jako koriandr, 
bazalka nebo čerstvá zelenina, 
která jsou pro autenticitu jídel 
nutná, kuchaři ovšem přistupují 
asi jako k respektování ochran-
ných známek… �

-gur-

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN 

Japanese & �ai restaurant Kon Nichi Wa

Radikální staroměstská rada, do-
sazená pučem Jana Želivského, 
vydržela přesně čtvrt roku. 19. lis-
topadu proběhla na Starém Městě 
nová volba, v níž zvítězili umír-
nění a radnice byla stoprocentně 
obměněna. Ze svých sousedů si 
ihned vzali příklad Novoměstští, 
tady ale z  podefenestrační rady tři 
přetrvali – Jan Plzeňský, Beneš pí-
sař a Mařík soukeník. Jana přitom 
potkalo další ponížení – 5. srpna 
totiž táboři předložili pražanům 
memorandum s dvanácti body, 
z nichž devátý pravil „aby (uni-
versitní) mistři byli zcela poddáni 
právu božskému, aby své zápisy 
pořizovali podle vůle Boží a uklá-
dali je na radnici, aby byly zkou-
mány podle zákona Božího“. Tím 
by Želivský získal naprostou kont-
rolu nad universitou. Po odchodu 
táborů a změnách na radnicích je 
ale tento absurdní požadavek sme-
ten ze stolu, vždyť kde by zůstala 
autorita vysokého učení a akade-
mické svobody, na nichž si tak 

zakládali mistři Hus i Jeroným? 
Roztrpčený Želivský se stahuje do 
ústraní, nezúčastní se ani slavného 
hádání u Zmrzlíků před Vánoci 
1420. Na scénu se vrací až na jaře 
1421, opět ve spolupráci se svými 
táborskými bratry. Spojené praž-
sko-táborské vojsko vytáhlo smě-
rem na východ s cílem pacifikovat 
tamější odpůrce. Jan Želivský je 
jmenován jako director exercitus, 
tedy ředitel či spíše správce vojska. 
Smysl a účel této funkce, kterou 
později v Táboře zastával Prokop 
Holý neboli Veliký a ve vojsku si-
rotčím Prokop Malý neboli Proků-
pek, dnes není přesně znám. Zdá 
se, že nebyl vrchním vojenským 
velitelem, jemuž by byli podříze-
ni hejtmani (to bylo dokonce vý-
slovně zakázáno třetím pražským 
artikulem, zakazujícím světské 
panování kněží), nýbrž mu spíše 
příslušel hlavní ideový dozor, byl 
tedy něčím na způsob nechvalně 
známých politruků z doby nepří-
liš dávné. Drtivá síla spojených 

vojsk se nesetkává s vážnějším 
odporem a „nesmiřitelný Jan“ 
ukazuje svoji milostivou tvář. 24. 
dubna odpouští bez boje kapitu-
lujícím kutnohorským měšťanům, 
kteří před rokem hostili krále Zik-
munda a 200 příznivců kalicha 
naházeli do šachet. 10. května je 
mezi Prahou a Horou dojednáno 
usmíření a všichni společně zpíva-
jí „Tě Boha chválíme“. O několik 
dnů později u Jaroměře klečí před 
Janem Čeněk z Vartenberka, který 
zradil ve chvíli nejtěžší, když vydal 
Zikmundovi Pražský hrad. I jemu 
je odpuštěno a jeho korouhev sňa-
ta z pranýře na Staroměstském 
náměstí (kam byla po jeho zradě 
pověšena). Do Prahy se Jan Želiv-
ský vrací jako triumfující vítěz. 

Na poli politickém ale již tak 
úspěšný není. Na sněmu kona-
ném v Čáslavi 3.–7. června je sice 
spolu s Janem Příbramem jmeno-
ván duchovním rozhodčím, těžko 
však může souhlasit se složením 
dvacetičlenné zemské vlády, do 

níž se dostal nejen Čeněk z Var-
tenberka, ale dokonce i Oldřich 
z Rožmberka a Jindřich Berka 
z Dubé. Po návratu z Čáslavi 
proto přistupuje k obvyklému 
scénáři – 30. června zvoní zvony 
u Panny Marie Sněžné, davy no-
voměstských se dávají na pochod 
ke Staroměstské radnici, konšelé 
obou měst jsou sesazeni, vlády ve 
městě se provizorně ujímají čtyři 
hejtmani a 2. července je zvolena 
nová třicetičlenná rada, poprvé 
společná pro Staré i Nové Město. 
O dva dny později se schází sva-
toprokopská synoda a Jan je spo-
lu s nám už známými Jakoubkem, 
Příbramem a Prokopem z Plzně 
ustanoven administrátorem du-
chovenstva. Na dovršení svého 
vítězství se rozhoduje k novému 
velkolepému vojenskému tažení. 
Tentokrát míří na sever. �

pokračování příště

 JAN ŠKODA,
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

 Jana Želivského (pokračování)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit 
pro seniory

Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz, www.vstupujte.cz
3. čt 13.30 výtvarná dílna – ma-

lování kreslení, vstup volný
14. po 14.00 historicky první 

mariášové odpoledne 
v Remediu – bude se hrát 
„trojka“, „čtyřka“ nebo 
„liciťák“, záleží jen na vás. 

17. čt Klub uzavřen
Internetová kavárna – pondělí až 
čtvrtek od 9.00 do 18.00, v pátek 
pouze do 16 hodin.

V červnu začíná zápis do podzim-
ních výletů a pobytů pro seniory.
V září bude možné přihlásit se na  
účast ve výtvarné dílně, bližší info 
v Klubu během prázdnin.

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 222 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
  8. út 15.30–17.00 seminář na 

téma zadlužování obyva-
tel s názvem „Oddlužení 
jako jedna z forem řešení 
dluhové pasti“. Přihlášky 
e-mailem nebo telefonicky.

CAFE BAR VÍTKOV
http://cafebarvitkov.cz
Národní památník na Vítkově
U Památníku 1900
otevřeno: út – ne 10 – 18 hod.
5. 6. – 2. 7. Richard Kliment 
– Bitva na Vítkově (výstava 
obrazů a fotografií)

VOŠUP A SUPŠ 
Žižkovo nám. 1 
28. a 29. 9.00 –17.00 výstava ab-
solventských a maturitních prací 
studentů

SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR 
Korunní 119
10. čt 16.00 výtvarný seminář 

Monotyp 
17. čt  16.00 výstava členů 

„Kresba a grafika“

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
14. po 13.30 vycházka botanická 

zahrada Troja, metro C 
Nádraží Holešovice

11. pá 16.00 Albatros: Co jste rá-
di poslouchali, Dům s pe-
čovatelskou službou, Ro-
háčova 26

Podporované zaměstnání
Společnost Duha v Praze 5, Zborovská 38 
(vchod z Malátovy ulice) pořádá v úterý 
8. června od 14 do 17 hodin Den otevřených 
dveří programu Podporované zaměstnávání 
(podpora pro osoby se znevýhodněním či 
postižením, které si chtějí najít zaměstnání). 
Více na tel.: 257 313 986, 602 416 506, 
e-mail: pz@duha.nsnet.cz. �

pz.spolecnostduha.cz

Rekondiční pobyty pro seniory
Buena Vista Vinohrad, občanské sdružení ne-
jen pro seniory (www.buenavistavinohrad.cz),
nabízí rekondiční pobyty pro seniory: 
Chlum u Třeboně, 12.–19. června, penzion 

Hejtman, 3 500 Kč
Králíky v Orlických horách, 14.–20. srpna, 

hotel Beseda, 4 500 Kč
program: výlety autobusem do okolí, zdravot-
ní cvičení pod vedením fyzioterapeutky. �

EVA HRABĚTOVÁ, tel. 777 878 317

Mongolská jurta na Jiřáku
Společnost přátel Mongolska a Klub přátel 
Asie pořádají 26. června na náměstí Jiřího 
z Poděbrad jubilejní 20. setkání členů a pří-
znivců. Stavba tradiční originální mongolské 
jurty začíná v 10.00, ve 12.00 následuje ofici-
ální otevření a krátký kulturní program, ve dvě 
odpoledne pak začne turnaj o putovní pohár 
v tradičním mongolském národním zápasu. 
Setkání zakončí společenské posezení. �

JIŘÍ ŠÍMA, Společnost přátel Mongolska

BLAHOPŘÁNÍ 
SENIORŮM
Všem členům a ostatním senio-
rům, kteří oslaví v červnu kulaté 
a půlkulaté narozeniny, přeje-
me do dalších let hodně zdraví 
a osobní pohody. Blahopřejeme 
Evě Mikové, Heleně Brixivé, Ha-
ně Rezlerové, Vlastě Ctiborové 
a Boženě Štropové. �

Svaz důchodců Praha 3
kontakt: Viktor Pelzel, 

tel.: 222 727 256 
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www.pudypraha.cz

ŽIJTE V SRDCI PRAHY
Nové BYDLENÍ V CENTRU 
PRAHY už není výsadou 
vyvolených.

inzerce_280x179_ok.indd 1 15.3.2010 13:46:00

www.vosareklama.cz
Vinohradská 174, Praha 3, tel.: 233 380 900

* GRAFICKÉ STUDIO
* VELKOPLOŠNÝ TISK  
* ŘEZANÁ REKLAMA  
* ON-LINE ČASOPISY

B O W L I N G  B A R

www.bowlingbarchmelnice.cz

otevřeno denně 13.00–01.00 | pátek a sobota  13.00–02.00
Koněvova 214 | Praha 3 

tel. 725 832 606

ZVEME VÁS NA BOWLING!

SLEVA
20 %
na dráhy

Kupón na slevu 
platí v červenci 

a v srpnu

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

\
NAKLÁDKA, ODVOZ, 

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE, 
100% servis v odpadech

! Pevné smluvní ceny předem !
• vyklízení veškerých prostor
• bourací a zemní práce s odvozem odpadu
• řádné doklady o likvidaci odpadů
• pronájem kontejnerů 3 m3 až 20 m3 / 3t až 8,5t
602 111 142 • 602 210 875

NONSTOP
www.hladik-odpady.cz

Dejte o sobě 
v Praze 3 vědět!

Rádi uveřejníme i Váš inzerát.

e-mail: rn.inzerce@praha3.cz
 www.praha3.cz | tel.: 222 782 816
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KDO MĚ CHCE
1) 02753/2008  pětiletý černý pes, 

kříženec s delší srstí. Slyší na 
jméno Pepa. Je milé a přátelské 
povahy, vhodný do bytu i na za-
hradu. Nalezen na Žižkově.

2) 0958/2010 sedmiletý menší kří-
ženec, černý pes s tmavě pís-
kovými tlapkami a náprsenkou 
byl vytažen 26. dubna z Vltavy. 
Byl ve velmi špatném výživovém 
stavu. Je hodný a přátelský a za-
sloužil by si někoho, kdo na něj 
dá pozor a bude ho mít rád.

3) 0026/2010 sedmiletý velký pes, 
kříženec dobrmana, kastrovaný. Má přátelskou povahu, je vhodný do 
bytu i na zahradu. Nalezen 3. ledna.

4) 2516/2009 desetiměsíční kříženec pískové barvy, pes střední velikosti, 
nalezen bez obojku. Je ještě stále nedůvěřivý, k dětem je nevhodný, 
nehodí se na zahrádku, protože přelézá ploty. Potřebuje někoho, kdo by 
na něj měl čas a hodně se mu věnoval.

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

�

4
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Mateřské školy změřily síly ve fotbalovém turnaji
Mladé fotbalové naděje ze čtyř žižkovských mateřských školek Jeseniova 204, Jeseniova 98, Pražačka 
a Na Balkáně se ve středu 5. května dopoledne utkaly v turnaji ve fotbálku. Pod vedením profesionálního 
rozhodčího sehrály čtyřčlenné týmy zápasy systémem každý s každým a z vítězství se nakonec radovalo 
družstvo mateřské školy Pražačka, druhou pozici obsadilo družstvo z MŠ Jeseniova 98 a o třetí až čtvrté 
místo se svorně podělily týmy mateřských škol Jeseniova 204 a Na Balkáně. Děti hrály s velkou chutí, nad-
šením a nasazením. A kdo přímo nehrál, přišel alespoň fandit. �

DOMÁCÍ ZÁPAS FK VIKTORIA ŽIŽKOV
5. června (so) 17.00 hod. s FK Fotbal Třinec

Na náměstí Jiřího z Poděbrad mě-
li lidé po celou sobotu 22. května 
příležitost se naučit a hned vyzkou-
šet, jak správně poskytnout první 
pomoc. Zdravotnická záchranná 
služba hlavního města Prahy ta-
dy po celý den seznamovala ná-

vštěvníky s prací svých záchranářů 
i s technikou, kterou při své službě 
využívají. Příchozí si tak mohli 
prohlédnout kamion Golem, což je 
rozložitelný modul, který se použí-
vá při záchranných akcích u hro-
madných neštěstí. K vidění byly 

také různé typy sanitních vozů, 
simulátory výuky resuscitace nebo 
filmy se záchranářskou tematikou. 
Zdokonalit se v poskytování první 
pomoci přišel i zástupce starosty 
Zdeněk Lochman. �

-mot-

Na dětských odděleních nemocnic 
v Česku pobývá ročně přes 200 ti-
síc dětí. Často jsou na nemocnič-
ní lůžko upoutány dlouhodobě, 
pobyt v nemocnici je pro ně psy-
chicky velmi náročný. Vykouzlit 

úsměv na dětských tvářích se sna-
ží projekt Loutky v nemocnici. 
„Pro letošní rok připravuje skupina 
loutkoherců, pedagogů a drama-te-
rapeutů stovky loutkových představe-
ní pro malé pacienty v nemocnicích 

i mimo ně,“ říká za organizátory 
projektu Kamila Matějková. „Na-
příklad 1. června ve Fakultní nemoc-
nici Královské Vinohrady a 17. června 
před Palácem Flóra.“  

Loutky pomáhají dětem ulehčit 
pobyt v nemocnicích a léčebnách 
už šest let. Podle spoluzaklada-
telky Marky Míkové dokážou 
loutky u nemocných dětí často 
víc než pilulky – vykouzlit úsměv, 
zaplašit stesk po domově, pomo-
ci na chvíli zapomenout na bolest 
a trápení. 

Na webu loutkyvnemocnici.cz
je přehled akcí pro veřejnost, 
nemocnice zde můžou objednat 
návštěvu divadelníků. Projekt 
můžete podpořit i zasláním dár-
covské SMS ve tvaru DMS Lout-
ky na číslo 87777. �

-kam-

Loutky pomáhají nemocným dětem

I doma hrozí dětem úrazy
Téměř každý den umírá v České republice na následky úrazu jedno 
dítě. Další tisíce dětí denně se zraní, část z nich nese následky úrazu 
po celý život.

Jsou ale úrazy, které se vůbec nemusí stát. Proto je tak důležité 
přesvědčit rodiče i děti o tom, že je nutné nezapomínat na dětskou 
sedačku v autě, používat helmu při sportu, zajistit okna, ale také ne-
nechávat horké tekutiny (káva, čaj) na kraji stolu – tyto a další rady 
a praktické náměty čekaly na rodiče i děti ve čtvrtek 20. května na 
náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se představila kampaň Bezpečí dítěte 
pořádaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. K nejzajímavějším ex-
ponátům putovní výstavy patřila kuchyně v nadživotní velikosti, kde si 
dospělí mohli vyzkoušet, jak se cítí malé děti při pohybu v domácnos-
ti. Dětem se líbila i preventivní sanitka a hlavně mluvící auto. Více na 
www.detstvibezurazu.cz �

Den s pražskou záchrankou
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