
Jubilejní svatby 
rekordní počet párů 
si v květnu připomenul 
svá zlatá, platinová 
a diamantová výročí

na straně 8

Ostrovy i na Žižkově
velký hudební festival 
United Islands zavítá 
letos i do Paláce 
Akropolis

 na straně 5
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Daniel Reisiegel
poslanec za Prahu 3 
a radní městské části  
o léku na ekonomickou 
krizi

na straně 3
Žižkovské 
rozmarné léto

Doufám, že to 
nezakřiknu, ale 
v době, kdy tento 
úvodník vzniká, 
je krásně. Přišlo 
léto. Na Žižkově 

a Královských Vinohradech k to-
muto období patří, že zábava 
a kultura opouští potemnělé klu-
by a restaurace a vyráží do ulic. 
Žižkovská náměstí i zákoutí 
opět ožijí a já jsem za to vděčný.

Rok od roku totiž stále více 
přibývá akcí, které jsou plně
v režii občanské společnosti, 
spolků a společenství, skupin 
a partiček, kteří se chtějí poba-
vit nebo předvést, co umí. Jed-
ná se o pouliční divadlo, šapitó, 
koncerty, sochy, žongléry, spor-
tování… Za všechny si dovo-
lím jmenovat nový festival Žiž-
kov sobě. Zde chci jen vyjádřit 
hrdost na naše spoluobčany, na 
to, jak Praha 3 žije a umí se ba-
vit. Ano, radnice byla první, kte-
rá přišla s myšlenkou pouliční 
kultury, radnice začala pořá-
dat masopust a vinobraní. Ano, 
radnice v tom dále pokračuje – 
teď proběhl Dětský den, v září 
nás čekají Dny žižkovského kul-
turního dědictví zakončené vino-
braním. Ale i do těchto akcí se 
letos poprvé zapojují i naše ne-
ziskovky, a především přibývá 
akcí, s nimiž jako vedení města 
nemáme téměř nic společného. 
Říkám téměř, protože bez mo-
rální a začasté i hmotné pod pory 
z naší strany by bylo pořádání 
takových akcí obtížné. Pryč je do-
ba, kdy veřejná správa produko-
vala „povinnou zábavu“. 
Ať se naši občané baví tak, jak 
sami chtějí, a my politici bychom 
to měli pouze tiše podporovat.

Martin Benda,
zástupce starosty

ONI BYLI PRVNÍ – U pamětní desky na 
pravoslavném chrámu Zesnutí přesvaté Boho-
rodice na Olšanských hřbitovech si 12. květ-
na nejen představitelé petičního výboru Oni by-
li první připomenuli 64. výročí dne, kdy v Praze 
začalo nezákonné odvlékání československých 
státních občanů, příslušníků meziválečné emi-
grace ze zemí Sovětského Ruska, do trestních 
koncentračních táborů na Sibiři – nechval-
ně proslulých gulagů. Naprostá většina pobyt 
a mučení v sibiřských lágrech nepřežila. Pa-
mátku prvních českých obětí komunismu ucti-
li i představitelé obou komor Parlamentu, Kon-
federace politických vězňů, pravoslavné církve 
a také zástupce starosty Prahy 3 Jiří Matušek.

VZPOMÍKA NA OBĚTI Z PRAŽAČKY – Na nádvoří Základní školy Pražačka se v úterý 5. května uskutečnilo tradiční pietní setkání při příležitosti 
64. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války. Památku obětí Pražského povstání uctil společně se starostkou Milenou Kozumplíkovou a jejím 
zástupcem Jiřím Matuškem, válečnými veterány, příslušníky odboje, skauty, žáky školy i poslanec Parlamentu ČR a radní městské části Praha 3 Daniel Reisiegel. 

Praha 3 si připomenula květnové události

V pondělí 4. května – v předve-
čer 64. výročí začátku Pražského po-
vstání – uspořádal Ústav pro studi-
um totalitních režimů tiskovou kon-
ferenci, které se zúčastnil i zástupce 
starosty Prahy 3 Martin Benda. By-
ly zde představeny nově objevené 

materiály o době německé okupa-
ce a událostech spojených s koncem 
II. světové války. 

Ředitel ústavu Pavel Žáček a his-
torik Lukáš Vlček hovořili mimo ji-
né o dění v gymnáziu Na Pražačce. 
Mladí fanatičtí příslušníci V. Stan-

darty SA Feldherrnhalle, která měla 
kasárna v budově školy, zde od 5. do 
7. května 1945 povraždili na čtyřicet 
civilních obyvatel. Přesný počet obě-
tí ani jejich jména nebyl dosud v úpl-
nosti zjištěn, i přes vyšetřování StB, 
která v 70. letech při identifikaci ve-
lení jednotky SA spolupracovala i se 
Stasi (obdobou StB v NDR). 

Za tyto zločiny, stejně tak jako 
za mnohé další spáchané na území 
tehdejšího protektorátu v letech 
1939–1945, nebyl po válce nikdo 
potrestán. K tomu, že se většina 
vrahů vyhnula odpovědnosti, při-
spělo podle Žáčka i to, že se úřady 
o vyšetřování masakrů během květ-
nového povstání začaly zajímat až 
v 70. letech. Po roce 1990 byla na-
víc československá vládní komise 
pro vyhledání válečných zločinců 
bez náhrady zrušena. 

Ústav dále zveřejnil i seznamy 
zastřelených obyvatel Prahy, ma-
teriály mapující strukturu a čin-
nost Gestapa v Protektorátu Čechy 
a Morava (seznam příslušníků 
Gestapa v Čechách a na Moravě 
obsahuje 5861 jmen) nebo struk-

turu SS, pod které gestapo v době 
okupace spadalo. Materiály jsou 
doplněny i fotodokumentací.

Zmíněné archiválie jsou přístup-
né na stránkách www.ustrcr.cz, pří-
padně v badatelně ústavu.

-red-

Představeny nové dokumenty k událostem Na Pražačce v roce 1945

Foto: Archiv bezpečnostních složek

Foto: Archiv bezpečnostních složek
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RADA MČ PRAHA 3
ze dne 29. dubna

Schválila: � vítěze výběrového 
řízení na nová garážová stání 
v Květinkové ulici � vítěze vý-
běrového řízení na rekonstrukci 
MŠ Sudoměřská � opravu WC 
v MŠ Pražačka � opravu vodovo-
du a plynovodu pro MŠ Vozová 
� opravu střechy Integračního 
centra Zahrada � opravu a nátěr 
střechy ZŠ a MŠ J. Seiferta � za-
jištění dětského dne � záměr 
prodeje bytových a nebytových 
jednotek Blahníkova 16, Koně-
vova 162, Radhošťská 9 a Šro-
bárova 47 � doporučení komise 
obchodních aktivit � doporuče-
ní komise sociální a zdravotní 
� doporučení bytové komise 
� pořádání projektu Žižkov so-
bě na Dopravním hřišti Jilmová 
� poskytnutí návratné bezúroč-
né půjčky pro opravy a rekon-
strukce domů

ze dne 13. května
Schválila: � doporučení ko-
mise obchodních aktivit � do-
poručení bytové komise � re-
konstrukci základní školy Chel-
čického spojenou s instalací 
solárních panelů � přidělení 
dotací jednotlivým poskytova-
telům sociálních služeb pro ob-
čany Prahy 3 � investiční akce 
„Rekonstrukce 3. nadzemního 
podlaží Olšanská 7“ � třetí eta-
pu rekonstrukce Domu s pečo-
vatelskou službou Roháčova 24 
a 26 � výměnu bytu v Domě 
s pečovatelskou službou Ro-
háčova 26 � úpravu rozpočtu 
na rok 2009 o poskytnutý úče-
lový transfer z hlavního města 
� pronájem ateliéru v 8. nad-
zemním podlaží domu Lucem-
burská 24 � jednání s vlastníky 
pozemků v Mahlerových sadech 
ve věci projektového záměru vý-
stavby podzemních garáží v da-
né lokalitě

Kompletní seznam a znění usne-
sení RMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru kancelář 
úřadu, Havlíčkovo nám. 9.

INFORMAČNÍ SERVIS

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živ-
nostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť a nebezpeč-

né odpady. Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912, 
další informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387.
umístění termín přistavení
Ambrožova/Malešická 22. 6.
Koněvova/V Jezerách 22. 6.
Soběslavská/Hollarovo nám. 22. 6.
Tachovské nám. (u tunelu) 22. 6.
Na vrcholu/V domově 15. 6.
nám. Jiřího z Lobkovic – proti č. 11 15. 6.
Náměstí Barikád 15. 6.
Kostnické nám./Blahníkova 15. 6.
Buková/Pod Lipami 54 1. 6., 29. 6.
Jeseniova 143 1. 6., 29. 6.
Přemyslovská/Orlická 1. 6., 29. 6.
Táboritská (zadní trakt, Baranova) 1. 6., 29. 6.
Křivá 15 8. 6.
Přemyslovská/Sudoměřská 8. 6.
U Rajské zahrady/Vlkova 8. 6.
V zahrádkách/Květinková 8. 6.

KONTEJNERY 
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Úřad městské části Praha 3 hledá zajímavé snímky 
nebo pohledy ze života Prahy 3, a to jak z období první 
poloviny 20. století, tak i z období 1945 až 1989. Uvítá-
me snímky zachycující osudové okamžiky Prahy 3, ale 
také momentky z obyčejného života. Fotografie zasílejte 
doporučeně na adresu ÚMČ Praha 3, odd. vnějších vzta-
hů a komunikace, Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3, 

130 85. Obálku s popsanými fotografiemi (přibližné da-
tum vzniku fotografie, událost) prosím označte heslem 
„Výstava“. Nezapomeňte uvést své jméno, adresu a tele-
fon. Zapůjčené fotografie Vám budou samozřejmě vrá-
ceny a majitele vybraných snímků navíc odměníme.

Jeroným Janíček, 
vedoucí odd. vnějších vztahů a komunikace

V pátek 24. dubna se v zaseda-
cí síni žižkovské radnice uskutečni-
la přehlídka výukových programů 
pro elektronické interaktivní tabule 
přihlášených do soutěže DOMINO 
profesora Josefa Michla.

Po úvodním slovu zástupce sta-
rostky zodpovědného za oblast 
školství Jiřího Matuška a ředite-
le ZŠ Lupáčova Milana Hausnera 
(oba na símku) proběhla prezen-
tace patnácti výukových objek-
tů vytvořených pedagogy ze škol 
v Praze 3. Po hlasování pak by-
li vyhlášeni vítězové; 1. místo – 

Magdalena Fiedlerová (ZŠ Lu-
páčova): Výpočet procentové části 
– matematika; 2. místo – Marta 
Titěřová (ZŠ Chmelnice): Trávi-
cí soustava – biologie; 3. místo – 
Iva Myslivečková (ZŠ Lupáčova): 
Chytré hlavičky – přírodověda, Lu-
káš Kroc (ZŠ Chmelnice): Počíta-
čový hardware – informatika. 

Autoři programů budou oceně-
ni a bude jim předána finanční od-
měna. Prezentaci programů, které 
se utkaly v soutěži Domino, na-
leznete na http://dominopraha3.
lupacovka.cz                                -red- 

DOMINO má vítěze

Odbor sociálních věcí upozorňuje 
občany na změny v zákoně o pomo-
ci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů:

1. Příjemci dávky pomoci v hmot-
né nouzi a s nimi společně po-
suzované osoby mají povinnost 
předložit na výzvu orgánu po-
moci v hmotné nouzi individu-
ální akční plán, byl-li jim pod-
le zvláštního právního předpisu 
úřadem práce vypracován (zá-
kon č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění pozdějších 
předpisů), a to ve lhůtě stano-
vené orgánem pomoci v hmotné 
nouzi. 

 Nevyhovění výzvě má za ná-
sledek snížení částky živoby-
tí na existenční minimum, tj. 
2020 Kč.

2. Změna zákona zavádí institut 
veřejné služby, jejímž účelem je 
rozšíření možností zachování 
pracovních dovedností u osob 
dlouhodobě setrvávajících ve 
stavu hmotné nouze. 

 Je to jedna z dalších možnos-
tí pro osoby, u kterých se zkou-
má snaha zvýšit si příjem vlastní 
prací a které nevyužily stávají-
cích možností, jako je nástup do 
zaměstnání, výkon veřejně pro-
spěšných prací nebo krátkodo-
bého zaměstnání zprostředko-
vaného úřadem práce. 

 Pokud osoba setrvává dlouho-
době ve stavu hmotné nouze, 
tj. déle než 6 měsíců a nevyu-
žije žádnou z nabízených mož-
ností, odrazí se tato skuteč-
nost ve výši částky živobytí této 
osoby.

3. Částky živobytí: 
 U osoby, která vykonávala dob-

rovolnickou službu nebo veřej-
nou službu v rozsahu alespoň 
30 hodin v kalendářním měsíci, 
může být částka živobytí zvýše-
na až o 553 Kč. U osoby, která 
pobírá příspěvek na živobytí dé-
le než 6 kalendářních měsíců, či-
ní výše živobytí částku existenč-
ního minima, tj. 2020 Kč.

 Toto ustanovení se nevztahu-
je na osobu, u které se nezkou-
má snaha zvýšit si příjem vlastní 
prací, osobu pobírající podporu 
v nezaměstnanosti, osobu, která 
vykonává dobrovolnickou služ-
bu nebo veřejnou službu v roz-
sahu alespoň 20 hodin v kalen-
dářním měsíci.

Jana Hromádková,  
vedoucí Odboru sociálních věcí

Finanční prostředky ze struktu-
rálních fondů EU pomáhají pro-
střednictvím Operačního progra-
mu Praha – Konkurenceschop-
nost mnoha rozvojovým projektům 
v Praze. Jedním z takto podporova-
ných projektů byla „Modernizace 
RTG pracoviště Nemocnice na Žiž-
kově“. Nemocnice získala dotaci 
v rámci 1. výzvy OPPK v roce 2008 
a na podzim loňského roku byla re-

alizace projektu zahájena. Zmoder-
nizovalo se přístrojové vybavení jed-
noho rentgenového pracoviště ne-
mocnice, což přispělo k výraznému 
zkvalitnění služeb poskytovaných 
v oblasti radiodiagnostiky. Projekt 
byl ukončen v dubnu 2009 a v sou-
časnosti tak pacienti mohou vyu-
žívat tuto nejmodernější radiodia-
gnostickou techniku.

Milada Kolářová, SDI

Nová radiodiagnostická technika 
v Nemocnici na Žižkově

Hledáme historické fotografie Prahy 3

Úřad městské části Praha 3 si dovoluje upozornit, 
že jesle v Roháčově ulici budou o prázdninách 

od 1. do 31. července uzavřeny.

Žižkovský dětský pěvecký sou-
bor Zvoneček zahájil 2. května 
v německých Cáchách kulturní 
program k udílení Ceny Karla Veli-
kého, jednoho z nejvýznamnějších 
ocenění udílených v rámci Evropy, 
kterou získali například Konrád 
Adenauer, papež Jan Pavel II., 
Francois Mitterand i americký pre-
zident Bill Clinton, ale také český 
prezident Václav Havel. Ve spolu-
práci s Evropským parlamentem 
je od loňského roku cena udílena 
také mladým Evropanům. 

Prestižní vystoupení na úvod 
slavnostního programu se poda-

řilo vyjednat díky úzkým kontak-
tům radnice Prahy 3 s vedením 
tohoto severoněmeckého města. 
Přídavek Tancuj tancuj vykrůcaj 
a sbor B. Smetany Proč bychom 
se netěšili zvedl posluchače k po-
tlesku vestoje. Neméně úspěš-
né byly Zvonky i při provede-
ní pěvecké části slavnostní mše 
v Dómu.

Dětský sbor působí v rámci 
studia Hudební školy hl. m. Pra-
hy na Žižkově a je držitelem řady 
prestižních domácích i meziná-
rodních ocenění.

-red-

Povede nová trasa metra D ta-
ké na Žižkov? Přestože se objevi-
ly informace, že hlavní město od  
tohoto plánu ustoupilo, věc roz-
hodně není uzavřena. Připomínky 
žižkovské radnice přinutily totiž 
urbanisty z magistrátu opět pře-
hodnotit plány.

„Všechny záměry zařazené do 
konceptu územního plánu prochá-
zejí v současné době intenzivním 
projednáváním,“ tvrdí generální 
ředitel Dopravního podniku hlav-
ního města Prahy Martin Dvořák.

Nová trasa metra D existuje za-
tím jen na papíře. Podle platné-
ho územního plánu měla tato do-
pravní tepna vést z jihu města. 
Měla se začít stavět v roce 2010 
a do provozu měla být uvedena 
o osm let později. Původní vari-
anta počítala s tím, že z Hlavního 
nádraží povede trasa D přes Žiž-
kov na konečnou stanici Vysočan-
ská. V novém konceptu územního 
plánu, který začalo zpracovávat 
hlavní město, se však s vedením 
na Žižkov již nepočítalo a koneč-
ná trasy byla navržena na Náměs-
tí republiky.

„Je to velmi nešťastné řešení. Pro-
to jsme hlavnímu městu poslali při-
pomínky, aby tuto variantu pře-
hodnotilo,“ uvedl člen Výboru pro 
územní rozvoj a majetek MČ Pra-
ha 3 Pavel Hurda. Městskou část če-
ká v příštích letech stavební boom. 
Před dokončením je projekt Cent-
ral Park, plánuje se i vznik celé no-
vé čtvrti na místě dnešního Nákla-
dového nádraží Žižkov. „To přivede 
do Prahy 3 další obyvatele, bez déč-
ka by nás čekaly dopravní problémy 
provázené snížením hodnoty po-
zemků,“ dodal radní Pavel Hurda.

Připomínky radnice vzalo nako-
nec hlavní město v úvahu. „Na zá-
kladě dosavadních výsledků pro-
jednávání územního plánu lze 
předpokládat, že záměr na vedení 
metra na Žižkov bude znovu posou-
zen,“ říká dnes ředitel Dopravních 
podniků Martin Dvořák. 

Rozjíždí se tak další kolo jedná-
ní, ve kterém radnice věří, že se jí 
podaří prosadit zájmy občanů Pra-
hy 3. „Budeme za všech sil usilovat, 
aby v budoucnosti metro přes Žiž-
kov vedlo,“ uzavřel Pavel Hurda.

-red-

Metro na Žižkov?
Stále se o něm jedná

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
 – informace pro příjemce dávek

Zvoneček uspěl v Cáchách
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Žižkovský poslanec Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
Daniel Reisiegel se již během 
svého prvního volebního obdo-
bí stal interním auditorem Mezi-
parlamentární unie. Jako zástup-
ce České republiky tak dosáhl 
na doposud nejvyšší funkci v té-
to mezinárodní organizaci sdružu-
jící více jak 150 zemí světa. Daňo-
vý poradce, bývalý místostarosta 
Prahy 3 pro finance a investice 
a současný místopředseda kon-
trolního výboru sněmovny se za-
měřuje na finanční oblast a kon-
trolu, zda jsou veřejné peníze 
vynakládány efektivně. Zepta-
li jsme se ho proto, jak se dívá na 
současná opatření proti celosvě-
tové ekonomické krizi i další návr-
hy, které jsou diskutovány.

RN  Poslanecká sněmovna stojí 
v období ekonomické krize před 
předčasnými volbami. Je řešení 
ekonomické krize v takové situa-
ce ještě věcným tématem?

Sněmovna se fakticky v součas-
né době rozpouští, z podzimních vo-
leb by měl vzejít nový parlament. 
Opatření proti ekonomické krizi jsou 
v této atmosféře však stále hlavním 
tématem. Věřím, že si kolegové uvě-
domí i v období nastávajících před-
volebních bojů, že jde o téma, které 
má prvořadou důležitost a které by 
nemělo být podceňováno. Mrzí mne, 
že již bylo zneužito v předvolebním 
boji k nezodpovědným populistic-
kým heslům a návrhům.

RN  Názory na možná řešení 
krize na celém světě se pohybují 

od krajně liberálního postoje, že 
není třeba činit nic a o všechno se 
postará trh, až po volání po roz-
sáhlých miliardových investicích 
a pobídkách. Jak se na celou věc 
díváte vy?

Je třeba nalézt optimální formu 
opatření. Já jsem rozhodně odpůr-
ce masivního rozhazování peněz, 
zadlužování budoucích generací 
a obecně zvyšování státního dluhu. 
Budoucí náklady na splácení tak-
to vzniklých dluhů a úroků z nich 
by byly jen zárodkem další budoucí 

krize. Mohly by paralyzovat veřejné 
finance a zabránit nám v budouc-
nu ve výstavbě a opravách dálnic, 
silnic i nemocnic a škol. Musíte si 
uvědomit, že jen na úroky ze stát-
ních dluhů, které vznikly v posled-
ních deseti letech, zmizí jen letos 
ze státního rozpočtu padesát mili-
ard korun. Padesát miliard, aniž by-
chom cokoliv splatili, padesát mili-
ard, za které bychom mohli postavit 
kilometry a kilometry dálnic a silnic 
či zmodernizovat mnohdy zastaralá 
zdravotnická zařízení.

RN  Jak se díváte na opatření, kte-
rá zatím vláda přijala proti ekono-
mické krizi?

Z mého pohledu jde o optimální 
řešení. Jde totiž především o vhod-
né stimuly podnikatelského sek-
toru, které je motivují nepropouš-
tět zaměstnance a uvolňují jim ruce 
v investiční oblasti. 

Sněmovnou již schválené slevy 
na sociálním a zdravotním pojiště-
ní u zaměstnanců s nízkými příjmy 
motivují firmy, aby nepropouštěly 
při dočasné ztrátě zakázek zaměst-
nance, kteří patří do nejrizikovější 
sociální skupiny. Zrychlené odpisy 
majetku pak umožňují urychlit ná-
vrat peněz vynaložených na investi-
ce zpět do firemní pokladny. Opat-
ření tak posiluje investiční možnosti 
podniků, což považuji v atmosféře, 
kdy se banky bojí do ekonomiky in-
vestovat, za dobré řešení.

RN  Nejdiskutovanějším opatře-
ním v souvislosti s krizí se stala 
možnost zavedení šrotovného na 
staré vozy. Jak se  na toto opatření 
díváte?

Šrotovné by v našich podmín-
kách nemělo ten efekt jako v Ně-
mecku či dalších zemích. Česká eko-
nomika i její automobilový průmysl 
je orientován výrazně proexportně, 
většina u nás vyrobených aut se vy-
váží do zahraničí. Nejdůležitějším 
faktorem pro české automobilky je 
proto poptávka na zahraničních tr-
zích, nikoliv na tom domácím. Pa-
radoxně bychom tak velmi výrazně 
podporovali zahraniční výrobce au-
tomobilů, kteří exportují na náš trh, 
což si náš rozpočet nemůže dovo-

lit. Šrotovné navíc nese i nebezpečí, 
že se kvůli němu v době krize mů-
že část obyvatel dostat do dluhové 
pasti. Pokud někoho motivuje k ná-
kupu vozu sleva 30 tisíc korun, pak 
se jedná především o lidi z nižších 
příjmových skupin. A při ceně i těch 
nejlevnějších automobilů na trhu je 
pravděpodobné, že si na jejich kou-
pi půjčí, což v současné situaci ne-
se pro řadu sociálně slabších rodin 
značná rizika.

RN  Jaká poučení ze současné si-
tuace podle Vás vyplývají?   

Především je to poučení, že v ob-
lasti bankovnictví je nutná přiměře-
ná regulace finančního trhu. Ukazu-
je to srovnání zahraničních obřích 
potíží v bankovnictví v porovnání 
s naším trhem, který se ukázal ja-
ko zdravý. Proto se také zvýšení re-
gulace bankovního sektoru, které 
bylo posíleno v průběhu devade-
sátých let, ukázalo jako prozíravý 
krok správným směrem. V krizi se 
to ukázalo jako jedna z rozhodují-
cích výhod, která nás do značné mí-
ry ušetřila řady potíží.

RN  Jaké jsou ty další?
Zdá se, že nám pomohlo, že stá-

le máme jako měnu českou korunu. 
Měnová politika v podobě vlastní-
ho určování úrokových sazeb a vý-
kyvy kurzu koruny zmírnily prů-
běh hospodářské krize ve srovnání 
s podobnými zeměmi. Dopady re-
cese tak byly menší, než například 
na Slovensku, které má ekonomiku 
orientovanou obdobně, ale zaved-
lo Euro.

-js-

Vládní balíček je optimálním lékem na krizi
říká v rozhovoru poslanec za Prahu 3 Daniel Reisiegel

Každý z návštěvníků Žižkov-
ského divadla Járy Cimrmana mi 
zajisté potvrdí, že se představení 
na konci divadelní sezóny a začát-
ku sezóny nové často stávala díky 
počasí spíše utrpením než kultur-
ním požitkem. Nadprůměrné tep-
loty v sále a všeobjímající dusno 
totiž jistě nepředstavují podmín-
ky, za kterých se hercům příjem-
ně účinkuje a divákům spokoje-
ně dívá. 

Návštěvníky divadla však če-
ká od nové divadelní sezóny za-
jisté vítaná změna. Rada městské 
části schválila investici 3 milio-
ny korun do klimatizace divadla. 
S „chlazením“ žižkovského diva-
dla se počítalo již v loňském roce, 

avšak kvůli technickým problé-
mům nakonec ke změně nedošlo. 
V letošním roce již ale realizaci 
nic nebrání, a tak dělníci nastou-
pí do divadla v polovině června 
a práci završí v polovině srpna. 
Pro ilustraci uvádím, že diváci na 
balkonech se dočkají dvou chladí-
cích jednotek, v sále pod nimi pak 
budou umístěny jednotky čtyři. 
Samozřejmě projekt nezapomí-
ná ani na herce. Ti se mohou těšit 
celkem na tři klimatizační prvky. 
Ochlazovány budou i další míst-
nosti divadla – bufet, kancelář 
a přípravna herců. Zatímco v pro-
vozních místnostech a kanceláři 

poběží klimatizace, s ohledem na 
teplotu, defakto nepřetržitě, diva-
delní sál bude klimatizován před 
představením a v průběhu pře-
stávky. Během účinkování herců 
bude chlazení tlumeno na mini-
mum či zcela vypnuto, aby svým 
provozem nerušilo představení.

Letošní investiční akcí dodržuje 
žižkovská radnice plán, podle kte-
rého pravidelně každoročně od ro-
ku 2005 investuje do opravy budo-
vy divadla finanční prostředky tak, 
aby Žižkovské divadlo Járy Cimr-
mana nabídlo svému věrnému pu-
bliku z Prahy 3 i mimo naši měst-
skou část co nejlepší podmínky. 

Jan Šmíd,
zástupce starosty

Lepší klima 
v Žižkovském divadle

 Jsem rozhodně odpůrce masivního 
rozhazování peněz, zadlužování 
budoucích generací a obecně zvyšování 
státního dluhu.  

Jako každým rokem proběhla i le-
tos 5. května vzpomínková slavnost 
na Pražačce, připomínající událos-
ti květnového povstání Prahy proti 
nacistické okupaci. Akce se účastní 
pamětníci: zástupci Svazu bojovní-
ků za svobodu, legionáři i sokolo-
vé. S nimi byli jako obvykle přítom-
ni žáci, studenti a skauti.

Pro děti a studenty jsou tyto 
chvíle vlastně i praktickou hodinou 
dějepisu. Setkání s těmi, kteří slo-
žitou a těžkou dobu prožili, může 
přinést dětem nové poznatky o do-
bě, kterou ony ani jejich rodiče ne-
mohli zažít. A vzpomínky přímých 
účastníků jsou tak vlastně nejpřiro-
zenější formou výuky o realitě nej-
krvavějšího konfliktu v dějinách 
lidstva. 

O to více je mi nepochopitelná 
diskuse o tom, že pedagogové ne-
mají z čeho učit moderní dějiny. Sa-
ma jsem se v nedávné době dostala 
k několika knihám, které popisují 
osudy těch, kteří byli většinou jak 
v době válečné, ale hlavně poté, 

v 50. letech minulého století, vlád-
noucím režimem pronásledováni. 
Paměti generála Sedláčka, Dopisy 

Milady Horákové, kniha Vyhnan-
ci, popisující osudy českého venko-
va padesátých let - to jsou knihy, ze 
kterých je možné čerpat právě pro-
to, že jsou to konkrétní autentické 
vzpomínky konkrétních lidí. 

Existují ale i další cesty. Proto 
městská část Praha 3 ve spoluprá-
ci s Vojenským historickým ústa-
vem v Praze připravila pro žáky 
našich základních škol soutěž s ná-
zvem Dokument Praha a Pražané 
během druhé světové války. Je ur-
čena především žákům 5. až 9. roč-
níků základních škol. Cílem sou-
těže je podpora výuky moderních 
dějin, podpora patriotismu a iden-
tity českého národa. Finále a slav-

nostní vyhlášení nejlepších pra-
cí proběhne v květnu příštího roku 
u příležitosti oslav 65. výročí kon-
ce II. světové války. Vítězové bu-
dou mít možnost navštívit bojiště 
v Normandii.

Chceme tím připomenout nej-
mladší generaci, že se nejednalo 
o žádný fiktivní příběh, ale o kon-
krétní lidské osudy. Chceme, aby 
děti samy poznaly, jakou cenu mu-
sely předchozí generace zaplatit za 
svobodu. Chceme, aby pochopily, že 
svoboda se snáze ztrácí než získává.

Milena Kozumplíková,
starostka

Soutěží Dokument Praha chceme
podpořit výuku moderních dějin

 Rada městské části schválila investici 
3 miliony korun do klimatizace divadla.   Cílem soutěže je podpora výuky 

moderních dějin, podpora patriotismu 
a identity českého národa.  

Soutěž je určena všem žákům ZŠ, především z 5. až 9. tříd, zúčastnit 
se může jednotlivec i skupina do 3 žáků. Soutěžící musí zpracovat doku-
ment o události, která se odehrála na území Prahy v letech 1939 až 1945. 
Ten by měl být zpracován především na základě vzpomínek pamětníků, 
využít lze naučnou literaturu, historické prameny. Může se jednat na-
příklad o audio či video záznam, literární zpracování i fotodokumenta-
ci s komentářem. Rozsah nesmí přesáhnout  7 minut veřejné prezenta-
ce. Soutěž proběhne ve třech kolech. V prvním budou vybrány 3 nejlepší 
práce z každé školy. Komise vybere v rámci druhého kola 10 nejlepších. 
Ve finále budou autoři svůj dokument prezentovat před veřejností a od-
bornou komisí, jež rozhodne o vítězích.

KRITÉRIA SOUTĚŽE
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GALERIE POD RADNICÍ
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

12.–28. 6. Nerica Abdulić 
Osmančević: Pamatuji si 
hezké zážitky (akvarely 
a kresby)

Biskupcova 31, P3, tel.: 271 771 349

  1. po 18.00 U konce s dechem – FK
 20.30 Gran Torino
  2. út 18.00 Nenápadný půvab 

buržoazie – FK
 20.30 Valčík s Bašírem
  3. st 19.00 MET: Přidáváme 

– LA FILLE DU 
RÉGIMENT | Gaetano 
Donizetti 

  4. čt 18.00 Vítejte v KLDR!
 20.30 Tulpan – FK
  5. pá 18.00 Duel Frost/Nixon
 20.30  Pink Floyd: The Wall 

(poslední projekce)
 22.30 Rekviem za sen – FK
  6. so 18.00 Vicky Cristina 

Barcelona
 20.30  Nezvaný host – FK
 22.30 Paranoid Park – FK
  7. ne 18.00 Normal
 20.30 Architekt odpadu
  8. po 18.00 Milionář z chatrče
 20.30 Předčítač
  9. út 18.00 Gomora – FK
 20.45  Architekt odpadu
10. st 19.00  MET: Přidáváme –

SALOME|Richard Strauss  

VISEGRAD BATTLE 
(nejlepší dokument / 

nejlepší debut / nejlepší film)
POLSKO
11. čt 16.30  Po-lin. Střípky paměti 

(J. Dylewska, 2008)

11. čt 18.15  Štěpiny 
(M. Pieprzyca, 2008)

 20.30 Čtyři noci s Annou 
(J. Skolimowski, 2008)

SLOVENSKO
12. pá 18.00  Slepé lásky 

(J. Lehotský, 2008)
19.45 Rozhovor s nepřítelem 
(P. Lancaric, 2007) 
22.00 Muzika 
(J. Nvota, 2007)

ČESKO
13. so 17.00 Občan Havel 

(M. Janek, 2008)
 20.15 Sestra 

(V. Pancíř, 2008)
 22.00 Děti noci 

(M. Pavlátová, 2008)
MAĎARSKO
14. ne 16.30 Cizí planeta 

(F. Moldoványi, 2008)
18.30 Štěstí 
(T. Keményffy, 2008)
20.30 Muž z Londýna 
(B. Tarr, 2007)

15. po 18.00  Nezvaný host – FK
 20.30  Baader Meinhof 

Komplex
16. út 18.00 Valčík s Bašírem
 20.30 Milk
17. st 19.00 MET: Přidáváme 

– I PURITANI | Vincenzo 
Bellini  

18. čt 20.20 Pecha Kucha Night 
Prague

19. pá 18.00  Happy-Go-Lucky
20.15  Paříž 36

 22.30 Architekt odpadu
20. so 18.00 Gran Torino
 20.15 Duel Frost/Nixon
 22.30 Vítejte v KLDR!

MEZINÁRODNÍ DEN 
TRPASLÍKŮ 

21. ne 16.00 Červený trpaslík 
v Aeru

22. po 18.00 Tulpan – FK
 20.30  Normal
23. út 18.00  Architekt odpadu
 20.30  Aero naslepo
24. st 19.00 MET: Přidáváme 

– EUGEN ONEGIN | 
P. I. Čajkovskij   

25. čt 19.00 NT LIVE: Faidra 
(přímý přenos z Národního 
divadla v Londýně) 

26. pá 18.00 Vicky Cristina 
Barcelona

 20.30 Gomora – FK
27. so 18.00 Home
 20.30 Mlčení Lorny – FK
 22.30 Nezvaný host – FK
28. ne 18.00 Vítejte v KLDR!
 20.30 Baader Meinhof 

Komplex
29. po 18.00 Architekt odpadu
 20.30 Předčítač
30. út 18.00 Herečky
 20.30 Rekviem za sen – FK

FILMY PRO SENIORY
  2. út 10.00 Líbáš jako bůh
  9. út 10.00 Normal
16. út 10.00 Nouzový východ
23. út 10.00 Tulpan
30. út 10.00 Milionář z chatrče

 

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

* program v produkci Junior Klubu

Výstava ve foyer: 
1. – 30. 6. Design obálek Fontu

  1. po 19.30 Vzpomínka na 
J. I. Wünsche: Jasná Páka, 
Hudba Praha, V. Mišík 
& ČDG *

  2. út 19.30 Respect world music 
festival 2009: Zuco 103 

  3. st 18.30 RefuBenefit: 
United Flavour a další

  6. so 19.30 FutureLine: 
Calidad + Dilated*

  7. ne 19.30 La Troba Kung - Fu
9. út 19.30 ZOO, Dick´O´Brass, 

Dobrohošť, GEN*
10. st 18.00 RGM LIVE SPACE: 

Bank Holiday, Lus3, 
Landmine Spring, 
Mothers Angels, 
The Crossroads

11. čt 19.30 EuroConnections: 
Belleruche+ Montage

12. pá 19.30 Music Infinity: 
Christopher Willits (USA) 
+ The Sight Below 

13. so 20.00 dVA: Divadlo Letí: 
Domeček pro buzničky 
(u matky kapavky) 

14. ne 20.00 dVA: Divadlo 
Akropolis – Onehand Jack

15. po 20.00 Spifire company 
– Chaplinův proces

16. út 19.30 Hip - hop speciál –  
Strapo + Spinhandz, BPM 

17. st 19.30 Kašpárek v rohlíku*
18. čt 19.30 Klubová noc v rámci 

festivalu United Islands: 
Charlie Straight 
+ The Roads

19. pá 19.30 Terne Čhave 
+ Traio Romano

20. so 19.30 FutureFirstLine: 
Simple Muffin

21. ne a 22. po 20.00 dVA: Kabaret 
Caligula – Zlý večer 

23. út 19.30 Dir En Grey
27. so 19.30 FutureFirstLine: 

NaPsuVši
29. po 20.00 dVA: Divadlo 

Akropolis – Onehand Jack

koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, P3

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ
otevřeno po–pá od 13 do 18

a v přestávkách večerních koncertů
29. 5. – 24. 6. K. Kočková – oděv,

M. T. Insetta – fotografie,
J. Tomanec – šperk, 
M. Tomanec – šperk

  2.út 19.30 Harmonia 
Mozartiana Pragensis 
(J. Rybář, Z. Zahradník, 
V. Kalabis aj.)

  8.po 19.30 R. Sršňová 
– housle, A. Stará – klavír 
(B. Martinů, J. Sycha, 
M. Macourek aj.)

  9. út 19.30 Rubin Quartet 
(F. Loewe, H. Giraud, 
L. Bernstein aj.)

10. st 19.30 Kinsky trio Prague 
(J. Haydn, B. Martinů, 
F. Mendelssohn-Bartholdy)

11. čt 19.30 Encuentro (indiánský 
folklor andské oblasti 
od počátků po současnost) 

16. út 19.30 Koncert k příležitosti 
20. sezony Quartetto 
Telemann (G. Ph. Telemann, 
J. S. Bach, A. Vivaldi aj.)

17. st 19.30 P. Paulů – kytara, 
L. Horák – akordeon, 
P.l Hůla – housle, j.h. 
(J. Rodrigo, F. Moreno–
Torroba, S. Bacarisse)

18. čt 19.30 Čarovné letní noci,  
Malá česká muzika Jiřího 
Pospíšila

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

24. st 19.30 Smíšený komorní 
sbor Pražští pěvci 
(A. Schnitke)

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

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

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  2. út České nebe 
  3. st Cimrman v říši hudby 
  4. čt Záskok
  5. pá Posel z Liptákova   
  6. so Posel z Liptákova 
  7. ne České nebe
10. st České nebe  
12. pá České nebe 
14. ne České nebe

DIVADLO PRAŽSKÉ 
KONZERVATOŘE

www.divadlokonzervatore.cz
  1. po P. Kohout: Ruleta
  8. po E. Szigligeti: Liliomfi 
15. po Konzervování

Hospoda U vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

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

  4. čt 20.00 Jezdci 
11. čt 20.00 King Size Boogiemen
18. čt 20.00 Moonflower
25. čt 20.00 Tandem Plus
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Jeseniova 19, www.novatrojka.cz

Pro rodiče s dětmi
rezervace: Daniela (774 644 974)
4.– 7. čt–ne Bambiriáda, největ-

ší přehlídka činnosti sdruže-
ní dětí a mládeže a středisek 
volného času. Střelecký ost-
rov, Dětský ostrov a prostran-
ství před kostelem sv. Václava 
(Štefánikova ul., P5) 

  9. út 19.30 Zpívání se Z. Vlčin-
skou, rezervace nutná

11. čt 16.00 Závěrečný koncert 
kurzů Nové Trojky

17. st 9.00–12.00 Dětská květino-
vá slavnost u příležitosti šes-
tých narozenin Nové Trojky 
(10.00 Divadlo M. Míkové).

Upozorňujeme:
12. června končí programy a během 
letních prázdnin je centrum uzavře-
no. Herny otevíráme 7. září, pravi-
delné programy začínají 14. září. Info 
a rezervace Jolana 603 416 724.

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

www.rcpalecek.cz

21. ne 14.00–18.00 Den otců ve 
sportovním areálu Císařská 
louka: 
14.30–15.30 a 16.30–17.30 
pohybový indiánský pro-
gram, 15.30 Divadélko 
Mrak: „O statečném Janko-
vi“ ...a po celou dobu: skáká-

ní v pytli, chůdy, trampolína, 
petangue dráha, bazének, 
pískoviště s hračkami, luko-
střelba, kroket, oheň a opé-
kání buřtů. Vstup zdarma.

Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 100

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

14. ne 12.30–17.00 Neděle na laně 
– pro všechny dobrodruhy, 
260 Kč  

17. st 17.00–19.00 Vernisáž 
prodejní výstavy keramiky, 
otevřeno 17.– 23. 6. všední 
den od 12.00–18.00 hod. 

Hosté Ulity: 
4. – 5. 7. Afro dance a bubnová-

ní s uměleckou skupinou 
Dzadzeloi (Ghana)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Prázdninový program v Praze a oko-
lí včetně oběda. Cena s obědem za 
jeden den: 150 Kč.

pro děti od 6 do 10 let
  1. 7.–3. 7.  Keramický týden 
  7. 7.–10. 7. Hledání zeleného města 
13. 7.–17.7. Hledání zeleného města 
20. 7.–24. 7. Keramický týden
27. 7.–31. 7. Příroda ve fotografii
  3. 8.–7. 8. Výtvarný týden
10. 8.–14. 8. Taneční týden
17. 8.–21. 8. Sportovní týden
24. 8.–28. 8. Keramický týden

pro děti od 11 do 16 let
  1. 7.–3. 7. Keramický týden 
  7. 7.–10. 7. Hledání zeleného města
13. 7.–17. 7. Taneční týden
20. 7.–24. 7. Keramický týden
27. 7.–31. 7. Sportovní týden
  3. 8.–7. 8. Foto v Praze
10. 8.–14. 8. Sportovní týden
17. 8.–21. 8. Sportovní týden
24. 8.–28. 8. Keramický týden

CVVČ DUHOVÉ KLUBÍČKO
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad,

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

www.skola-jirak.cz

Herny pro mládež  
  2. út turnaj ve stolním tenise 

ve čtyřhře
  9. út turnaj v piškvorkách
16. út turnaj v Abalone
23. út rozloučení se školním 

rokem – diskotéka
Duhová školička pro děti od 2,5 let 
od září v provozu v PO 9–12 hod. 
Předběžné přihlášky a informace: 
J. Vosická

VÝŠKOVÉ PRÁCE
• fasády – čištění, opravy, nátěry • střechy – opravy, rekonstrukce 

• zábrany proti ptactvu • kácení a prořezy stromů 
• spárování panelových objektů • světlíky, komíny

mobil: 733 189 429 | e-mail: samuelloss@seznam.cz

Pharmaceutical Research Associates CZ, s. r. o., organiza-
ce zabývající se klinickým hodnocením léčiv s dlouholetou zku-
šeností, hledá zdravé dobrovolníky, muže a ženy ve věku od 45 
do 70 let. Doba trvání studie je 8 dnů a zahrnuje 3 dny pobytu 
ve zdravotnickém zařízení společnosti. Plná kompenzace ušlé 
mzdy a cestovních nákladů. Bližší informace: tel. 233 352 155; 
603 248 902, PomahacovaJana@PRAIntl.com.

INZERCE
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Městská část Praha 3
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SMABIK, spol. s r.o.

Právě vychází 
výpravná monografie
o Paláci Akropolis
PA L Á C  A K R O P O L I S  S O U Č A S N O S T I
> Vize předního českého 

výtvarníka Františka Skály 
> Nezapomenutelné koncerty domácích 

a světových hudebních špiček 
> Komorní svět divadelních představení 
> Výstavy etablovaných 

i začínajících umělců 

284 stran plných emocionálně silných fotografií 
a tématických textů.

Jedinečná monorafie je k dostání přímo 
v Paláci Akropolis a u všech dobrých knihkupců.

www.palacakropolis.cz

Monografie Palác Akropolis

Nová, na brusce vybroušená kon-
certní show uhozené Kašpárkovy 
party ve stylu BEJBYPANKU po-
kračuje a zdá se, že nikdy neskon-
čí! Rychloobčerstvovací písničky 
opět odpoví na celou řadu důleži-
tých otázek jako: Je černá barva dů-
ležitější než bílá? Tancují polárníci? 
Je špageta vnitřek makarónu? Jak 
zní taková píseň o ničem? Koncert 
navazuje na stejnojmenný origi-
nální kabaret loutkohry Jihočeské-
ho divadla a kromě vyšperkovaných 
jemně populárních herců vystou-
pí 17. čevna v Akropoli i skvěle na-
blýskaný Márdi, David Koller, Mi-
lan Cais, Blanka Šrůmová, Kája 
Dytertová, Ondřej Pečenka, Filip 
Nebřenský, Jura Hradil a samozřej-
mě Kašpárek.  -red- 

Traio Romano (život Romů) to 
je jméno a také téma, inspirující ce-
lý repertoár téhle rumunsko-fran-
couzské skupiny. Energie tanců 
rumunských Romů, nálada svateb-
ního veselí, kouzlo kočování, smu-
tek a blues vyhnanství a radost z ob-

jevování nových horizontů. V pátek 
19. června přivezou do Akropo-
le tradiční rumunské cikánské me-
lodie, orientální rytmus a k tomu 
špetku francouzského swingu, zá-
blesk flamenca a originální skladby 
členů kapely.  -red-

Belleruche –
fascinace soulem

Červnový večírek Euroconnec-
tions bude ve znamení moder-
ního soulu. Do Paláce Akropolis 
ho přijede 11. června představit 
anglická trojice Belleruche, kte-
rá je důkazem, že současná brit-
ská fascinace soulem se neome-
zuje jen na popové idoly jako jsou 
Duffy či Amy Winehouse. Hud-
ba Belleruche stojí na kombina-
ci sexappealu zpěvačky, hipho-
pových beatech a bluesové kytaře 
a tvoří originální protipól popové-
ho brit-soulu. Jejich předskokany 
bude česká dvojice Montage, ved-
lejší projekt Kláry Vytiskové – 
zpěvačky Toxique, čerstvě oceně-
ných Andělem za Objev roku.

-red-

Hudební kabaret Kašpárek v rohlíku

MY BODY IS A MOBILE PHONE – Ruský soubor Monkey Produc-
tion si za téma své choreografie zvolil elekronická média a jejich postavení 
v milostném trojúhelníku. I toto představení nabídne XXI. ročník Mezinárod-
ního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA 2009. 
Proběhne na čtyřech místech v Praze – v Ponci a v Arše, slavnostní zahájení 
2. června v Hudebním divadle Karlín a gala closing festivalu v O2 areně. 
Na festivalu se představí více než dvacet souborů z celého světa. Vstupenky 
jsou k dostání v divadle Ponec, podrobný program na www.tanecpraha.cz.

Traio Romano v Paláci Akropolis

INZERCE

Foto K. Telepatov

KLUBOVÝ VEČER UNITED ISLANDS I V PRAZE 3 – Palác 
Akropolis se letos zapojí do Klubové noci v rámci festivalu United Islands 
(18. až 20. 6.). Vstup na koncert ve čtvrtek 18. června je stejně jako na celý 
festival zdarma, hudební produkci vybral Mardoša z kapely Tata bojs: 
The Roads a Charlie Straight (na snímku). Více o celém festivalu najdete 
na www.unitedislands.cz
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Křišťanova (pokračování)
 

Ač Mistr Křišťan nepatřil k zapáleným božím bojov-
níkům, připojil se k pragmatické většině, uznávající 
nutnost vnucené války za boží pravdu. Ovšem u radi-
kálů se důvěře netěšil. Již za I. křížové výpravy, těsně 
po bitvě na Vítkově (14. 6. 1420) fanynky táborského 
kněze Václava Korandy (kterého před čtyřmi roky Křiš-
ťan ostře zkritizoval) pod záminkou sběru stavebního 
dříví na opravu žižkovských srubů zpustošily a zne-
světily jeho kostel sv. Michala. Těžko tedy mohl přirůst 
k srdci ještě radikálnějšímu pražskému vůdci Janu 
Želivskému. Samotný Křišťan však začíná zastávat 
čím dál konzervativnější názory. V prosinci 1420 si jej 
proto Oldřich II. z Rožmberka vybral za konzultanta 
ve věci regulovaného zavádění čtyř pražských artikulů 
na jeho panstvích. Na nastolení otevřené diktatury Ja-
na Želivského v červenci 1421 reagoval Křišťan tichou 
rezistencí, která vyvrcholila okázalým udělováním po-
pelce (tedy kreslením křížků z popela na čela věřících) 
o popeleční středě (25. 2.) 1422. Takové modloslužeb-
nictví pohoršilo dokonce i jeho rovněž konzervativního 
univerzitního kolegu Jakoubka ze Stříbra, Křišťan je 
uvězněn a vykázán do Hradce Králové. Ale Jan Želivský 
byl již 14 dní nato (9. 3. 1422) na Staroměstské radnici 
uvězněn a sťat a Mistr Křišťan se do Prahy vrátil se Zik-
mundem Korybutovičem 17. května. Bylo mu povole-
no dodržovat ve všem – samozřejmě s výjimkou kalicha 
– katolickou praxi, ovšem zároveň dostal doporučeno 
příliš se veřejně neangažovat a neprovokovat.

A ač to zní paradoxně – nyní začínají nejšťastnější 
léta jeho života. Mohl se totiž plně věnovat svým milo-

vaným přírodním vědám. V té době vznikají obě jeho 
stěžejní matematická díla – Algorithmus prosaicus, 
v němž mistr osvětluje aritmetické postupy od nejjed-
noduššího sčítání a odečítání až po výpočet třetí od-
mocniny (samozřejmě bez použití kalkulačky, pokud 
by si to dnes někdo chtěl vyzkoušet v praxi, uvádím 
staročeský překlad: Nejprve nechť se rozdělí dané čís-
lo na tisíce, z nejvyšších tisíců (jedniček, desítek, set, 
tisíců, stotisíců atd.) nechť se dobude kořene třetího 
stupně, tento sám sebou třikrát násoben, se odečte. 
Částečný kořen nechť se trojnásobí a trojnásobený 
pouhým samým sebou ještě násobí, ten pak má se po-
ložiti co dělitel ob dvě cifry vpravo, a má se jím děliti 
do předešlého zbytku a jedné cifry vedle. Určená takto 
druhá část kořene nechť se násobí nejprvé oním děli-
telem, pak trojnásobným kořenem prvním a jí samou, 
a konečně třikrát sama sebou. Tyto tři součiny mohou 
se buď o sobě nebo náležitě jsouce sečteny vespolek 
odečísti a tak pořád dále…) a Computus chirometri-
calis, zabývající se kalendářními výpočty, především 
určením tehdy kardinálního data Velikonoc (pomůc-
kou přitom byly prsty a klouby na ruce). Další dva 
spisy věnoval sestavení a použití špičkového astrono-
mického přístroje středověku – astrolábu (De com-
posicione astrolabii a De utilitate astrolabii), tyto se 
staly přímo bestsellerem a po celé Evropě byly hojně 
opisovány a později i vydávány tiskem (již 1477 v Pe-
rugii, pak 1478 v Kolíně nad Rýnem, 1497 v Benát-
kách atd. – byť pokaždé pro jistotu bez uvedení jejich 
kacířského autora).

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy
pokračování příště

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

ŘECKO NA ŽIŽKOVĚ
V Řecku je krásně a řecká po-

hostinnost i kvalitní a zdravá ku-
chyně jsou všeobecně vyhlášené.

A Žižkov má to štěstí, že zde ro-
dina Nedelkos už dvanáct let provo-
zuje opravdovou řeckou domácí ta-
vernu – kdyby na blízkém stadionu 
hrál namísto Viktorky Panathinai-
kos, dojem bude dokonalý. Zvenku 
nenápadná taverna je uvnitř obrov-
ská (celkem 103 stolů!) a kromě 
klasického a velmi příjemného in-
teriéru se hosté mohou usadit také 
na rozlehlé a částečně zastřešené 
zahradě. Zahrada je díky své veli-
kosti, dětskému hřišti i typicky řec-
ké „baby-friendly“ obsluze úžasná 
hlavně pro rodiče s dětmi. 

Prostornosti taverny odpovídá 
i rozsah jídelního lístku, ze kte-

rého si nepochybně vybere i ten 
nejnáročnější gurmán. Z množ-
ství studených i teplých před-
krmů zaujme například domácí 
pasta z rybích jiker taramas, sý-
rové taštičky tyropites anebo kla-
sické středomořské pečené pa-
priky buď samotné nebo plněné 
sýrem feta. Samozřejmostí je širo-
ká nabídka nejrůznějších salátů, 
oliv a řeckých sýrů. Z mas grilo-
vaných na roštu lze doporučit po-
pulární řecký špíz suvlaki, jehněčí 
či telecí steaky, mleté kuřecí bifte-
ki, případně nejrůznější kombina-
ce grilovaných mas pro jednu ne-
bo více osob. Mezi hotovými jídly 
pak jednoznačně vládne dokona-
le připravené jehněčí – giuvetsi 
pečené v kameninové misce s těs-
tovinovou rýží a zeleninou, klefti-

ko pečené s brambory a zeleninou 
v pergamenovém papíru nebo sti-
fado pečené se šalotkou. V našich 
končinách stále ještě bohužel spí-
še výjimečná je nabídka čerstvých 
mořských ryb dle aktuální ran-

ní dodávky – nejčastěji je možno 
ochutnat pražmu, mořského vl-
ka či mořský jazyk. Vždy jsou pak 
k dispozici krevety, kalamáry, cho-
botnice, mušle, sépie a ančovičky. 
Řeckou mediterránskou kuchyni 

lze jen těžko zapíjet něčím jiným 
než skvělým vínem – v Olympo-
su se většina vín rozlévá do džbán-
ků poněkud neobvyklých objemů 
(0,25 l, 0,45 l, 0,6 l a 0,9 l) a stojí 
zato zkusit vedle nejznámější, ale 
ne každému vyhovující retsiny ale-
spoň Makedonikos, Moschofilero, 
sladší Imiglikos nebo červené Agi-
orgitiko. Asi ideální představa je 
slunečné sobotní odpoledne, kdy 
se několik rodin s dětmi usadí na 
zahrádce, objedná spoustu nej-
různějších předkrmů i hlavních 
chodů, každý si nabírá, na co má 
zrovna chuť, děti si hrají na hřiš-
ti a jen odbíhají ke stolům ochut-
návat, rodiče si nalévají z různých 
džbánků vína a klábosí až do veče-
ra. Mimochodem místní frappé je 
také vynikající.

-red-

TAVERNA OLYMPOS
Kubelíkova 9, Praha 3 - Žižkov

Žižkovský gurmán
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RNDr. Eva Kaprasová, CSc.
První dáma letecké akrobacie

Novináři a filmaři jí shodně nazývali první dá-
mou české letecké akrobacie. Dnes třiasedmde-
sátiletá doktorka přírodních věd Eva Kaprasová 
má za sebou vedle řady leteckých úspěchů také 

mimořádně bohatý profesní život. I v důchodu 
se stále věnuje řadě aktivit (mimo jiné je příse-
dící u obvodního soudu v Praze 3 a předsedky-
ní společenství vlastníků), přesto říká: „Musím 
něco vymyslet, pořád mi přebývá energie.“ 

K létání se dostala během studií na gymnáziu 
v Kolíně. „Starší bratr Vladimír se od dětství 
zajímal o letectví a stal se leteckým instrukto-
rem na místním letišti. Já jsem se k létání, řeče-
no s nadsázkou, dostala tak, že jsem mu vozila 
na kole oběd,“ říká dnes doktorka Kaprasová. 
Zlatá a bronzová medailistka z mistrovství svě-
ta a desetinásobná mistryně republiky začína-
la na větroních a létala na legendárním stroji 
ZLIN 526. Vlastnila však i průkaz dopravního 
pilota a usedala také do kokpitu proudového 
L-29 Delfín. Stala se jednou z nejpopulárněj-
ších sportovkyň v šedesátých letech. Na letišti 
potkala také svého manžela, který byl profesi-
onálním pilotem. A proč ji učarovala právě ak-
robacie? „Nebavilo mne létat rovně,“ směje se 
bývalá špičková pilotka.

Eva Kaprasová vystudovala přírodovědeckou 
fakultu University Karlovy, jako specializovaný 
hydrogeolog spolupracovala dvacet let na stav-
bě pražského metra. Vedle expertních vědec-
kých prací v přilbě a holínkách sledovala situa-
ci na stavbě přímo v podzemí.

Po sametové revoluci přešla na ministerstvo 
životního prostředí, odtud pak na ministerstvo 
dopravy. Spolupracovala na vědeckých projek-
tech věnovaných zlepšování kvality ovzduší, vý-

stavbě dálnice D 8, přímo se podílela na reformě 
veřejné správy i samotném vzniku krajů.

Eva Kaprasová byla v minulém volebním ob-
dobí členkou Zastupitelstva MČ Praha 3 za 
ČSSD a předsedkyní komise pro územní rozvoj. 
Léta žije na Žižkově.

-red-

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2

  9. út 16.30 P. Trojan: Žižkov –
další turistická destinace

23. út 16.30 J. Novák: Satanisté 
na Olšanském hřbitově

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
  8. po 13.30 Velká Amerika –

Mexiko, metro B Zličín
12. pá 16.00 Albatros: Rádi jsme 

Vám zpívali, Dům s pečo-
vatelskou službou

22. po 13.30 Klánovice, 
tram Spojovací

KLUB REMEDIUM
Táboritská 22, tel.: 222 712 940

e-mail: senior@remedium.cz
www.remedium.cz

zve k návštěvě internetové ka-
várny. V červnu je otevřena od 
pondělí do čtvrtka 9.00–18.00, 
v pátek 9.00–16.00. 

EVANGELICKÝ SBOR 
NA JAROVĚ

U Kněžské louky 9
18. čt 19.00 Koncert folkové 

skupiny Pranic z Turnova 
(www.pranic.cz). Spojení: 
tram. 1, 9, 16, stanice 
Kněžská luka. Koncert se 
koná za finanční podpory 
MČ Praha 3.

ARNIKA
Chlumova 17, tel.: 222 781 471

www.arnika.org  
10. st 18.00 Diskusní večer 

„Letní tábor Bořena“ 
v Kavárně Cirkus, Zubaté-
ho 6, P5 (praktická ochra-
na přírody v terénu, mize-
jící druhová rozmanitost 
Českého středohoří) 

VOŠUP A SUPŠ 
Žižkovo nám. 1 

26. pá 9.00–16.00 a 29. po 
9.00–17.00 výstava matu-
ritních prací žáků

SDRUŽENÍ ALEN PRAHA
Vratislavova 22/156 

tel.: 224 916 216, www.alen.tym.cz
  6. so výlet do Máslovic na  

„Máslovické skotačení“, 
odjezd z Kobyliského 
náměstí, stanice metra 
Kobylisy v 9.00 
– bus č. 374

APPN, o. s.
Agentura profesního 

poradenství pro neslyšící 
Vratislavova 12, www.appn.cz

18. čt 10.00–17.00 Den ote-
vřených dveří v agentuře, 
která pomáhá neslyšícím 
při vstupu na trh práce

POZVÁNKA

Všem členům a ostatním se-
niorům, kteří oslaví v červ-

nu kulaté a půlkula-
té narozeniny, přejeme 

do dalších let hodně zdra-
ví a osobní pohody. Blahopře-

jeme Zdeňce Ungrové, Marii Kade-
řábkové, Marii Brejchové a Zdence 
Douchové. 
Za výbor Svazu důchodců Praha 3 

Viktor Pelzel

Správné znění tajenky z Radničních 
novin č. 5: Rozdávat rady je zbyteč-
né, moudrý si poradí sám a hlupák 
stejně neposlechne. Ze 45 zaslaných 
správných odpovědí byli vylosováni 
tito výherci: J. Doležalová, L. Ham-
plová a O. Jupa. Gratulujeme. Další 
křížovku naleznete v příštím čísle.

OSOBNOST PRAHY 3 Benefice pro Bethesdu
Benefiční koncert ve prospěch 

hornopočernického Domova Bet-
hesda pro seniory a lidi s handi-
capem se uskuteční 14. června ve 
Sboru Církve bratrské, Koněvo-
va 24 od 17 hodin. Představí se dět-
ské pěvecké sbory Písklata a Kuřát-
ka a žáci ZUŠ z Prahy 8. 

Eva Kaprasová v kokpitu proudového letounu 
L-29 Delfín.

S hercem Vladimírem Pucholtem na letišti v praž-
ských Kbelích.

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
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�Mateřská škola Na Balkáně přij-
me od 24. 8. 2009 uklízečku na plný 
úvazek. Tel. 602 318 077
�Dne 24. června 2009 v 10.00 hodin 
proběhne dražba movitých věci v bu-
dově Obvodního soudu pro Prahu 3, 
Jagellonská 5, Praha 3. Prohlídka 
věcí je v den dražby od 8.30 hod. do 
9.45 hod.
�Čistírna peří – sběrna J. Želiv-
ského 39, po 10–18; út, st, čt 8–16;
pá 8–12. Tel. 605 822 001

�Knihy i knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel. 286 891 400
�Stropní sušák prádla. Prádlo se 
snadno vytáhne ke stropu – rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel. 602 273 584
�Potahování stínidel lamp perga-
menem, přírodním hedvábím atd.
Tel. 723 465 600
�Malby, zednické opravy, vyklízení. 
Tel. 608 855 314
�Malířské práce – František Zelen-
ka. Tel. 271 774 393, 723 552 450
�SOLÁRIUM – FITNESS, masá-
že, posilovny rozděleny, nízké ceny. 
Tel. 284 821 225
www.solarium-fitness.cz

�KADEŘNICTVÍ – veškeré kadeř-
nické služby, pracujeme s materiálem 
Kadus, Selective, modeláž nehtů, 
P-shine, manikúra, nízké ceny. 
Tel. 222 592 690
�Malířské a lakýrnické práce, čis-
tění koberců a čalouněného nábyt-
ku. Tel. 723 339 160, 777 316 680
�Psací stroje, kalkulačky – opravy, 
prodej, výkup. Tel. 241 412 507
�Malířské a lakýrnické práce +
úklid levně/kvalitně – P. Sus.
Tel. 603 505 927
�TRUHLÁŘSTVÍ – masiv–dý ha–la-
mino, zakázková výroba nábytku, ná-
vrhy, montáž, doprava. 
Tel. 608 253 549

�Malířské a lakýrnické práce.
Tel. 603 211 662
�Angličtina, němčina, ruština, 
francouzština – víkendy v Praze 3, 
7x za 5 měsíců, intenzivně. Telefon: 
222 729 149, mobil: 603 869 113,
www.volny.cz/rodet, dr. Čiháková
�Byt. družstvo prodá světlý 2+1, 
1. kat., 68 m2 s příslušenstvím, 
nově zrekonstruovaný, 1. pat-
ro, výtah, v exkluzivní části Pra-
hy 3 – Flóra. Výhledově převod do 
OV. Cena 3,7 mil. Kč. Nabídky na 
e-mail bdps@volny.cz, resp. na tel. 
608 246 472, 742 050 949
�Hledáme hezký státní byt v P3. 
Tel. 777 909 090

�Vyměním obecní byt 3+1 po celko-
vé rekonstrukci za jakýkoli byt před 
privatizací. Tel. 777 240 248
�Vyměním obecní byt (30 m2), který 
nebude privatizován, za obecní, větší, 
v Praze 3. Tel. 773 945 207
�Vyměním malý byt 2+kk, koup., 
WC, sklep (36 m2) s bezproblémovým 
majitelem, P3 Žižkov, 1. p., za 3+kk 
nebo 3+1 s lodžií v P3 nebo P9, i s do-
platkem. Tel. 608 322 599 večer
�SKLAD (komora) k prodeji do OV, 
1. PP Chelčického 1241, 18,66m2, 
cena k jednání 70 000 Kč (vč. DPH).
Bohemia REAL INVEST, s. r. o. 
Tel. 241 440 976, 777 101 028

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

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

ZASKLÍVÁNÍ LODŽÍ
volejte zdarma 844 158 746
KVALITA – NÍZKÁ CENA
Balkon system, s. r. o., 
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

PŘÍMO OD VÝROBCE
certifikováno

S tímto inzerátem 
10 % SLEVA

Rádi uveřejníme 
i Vaši inzerci...

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

MÌSÍCE
JEDNOHO

MNOHO DOBRÝCH REFERENCÍ

ÚKLID
DOMÙ

Mobil: 602 944 162
E-mail: info@akuklid.cz
www.akuklid.cz

\
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

INFORMACE O TERMÍNECH PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK

Lokalita Termíny od – do
Chmelnice 19. 7.–25. 7.
Jarov 19. 7.–25. 7.
Vinohrady 19. 7.–25. 7.
Žižkov 19. 7.–25. 7.

P�edb�žné termíny odstávek v dodávkách tepelné 
energie v roce 2009

Uvedené termíny se mohou m�nit, aktuální informace 
o odstávkách najdete na www.ptas.cz

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, ptas@ptas.cz, www.ptas.cz

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNY: Praha 3 – Žižkov, Koněvova 73, tel.: 222 581 373 Praha 4 – Nusle – srpen 2009, 
BC Gemini, Na Pankráci 127, tel.: 725 751 760 Praha 7 – Holešovice, M. Horákové 549/53, tel.: 233 375 585, 
233 377 164 Praha 9 – Vysočany, Galerie Fénix (stanice metra Vysočanská), tel.: 222 733 373 Praha 10 – 
Vršovice – červenec 2009, OC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: 724 116 131 Praha 10 – Vršovice, Vršovická 48, 
tel.: 271 726 677 Březí u Říčan – podniková prodejna, Březí u Říčan 102, tel.: 323 666 239 Jičín – 
listopad 2009, Retail Park, Jungmannova ul., tel.: 724 116 121 Kladno, O. Peška 343, tel.: 312 245 343 Kolín, 
Kovářská 96, tel.: 321 787 998 Mladá Boleslav, tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: 326 702 235, 326 702 236 
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POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ WWW.ORESI.CZ

Grafi cké návrhy a kalkulace ZDARMA, Prodloužená ORESI záruka 7 let
EXKLUZIVNĚ v ORESI 5 LET záruka Whirlpool ZDARMA
Certifi káty kvality, Nízké splátky, nulové navýšení

JEDINEČNÉ SLEVY KUCHYNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBIČŮ

MA 004

Výhodné jazykové kurzy

www.lexis.cz [T: 222 721 363, 603 283 580]
Krkonošská 17, 120 00 Praha 2-Vinohrady

POMATURITNÍ STUDIUM
• intenzivní výuka angličtiny
• cíl studia – mezinárodní certifikát
• statut studenta se všemi výhodami
• roční školné do 30. 6. 2009 jen 23 991 Kč
• více na www.lexis.cz

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• 15% sleva do 15. 6. 2009
• hledejte na www.verejnekurzy.cz

NOVINKA –> kurzy s hlídáním dětí

NOVĚ OTEVŘENO!  
Zahajujeme

4. května 2009

Veterinární klinika „Na Jarově“
ul. Na Jarově 2524/4, Praha 3, tel.: 284 860 030

Ordinační doba:  po–pá: 9.00–12.00, 14.00–20.00
so: 9.00–12.00, ne: 17.00–20.00

Rozsah činnosti: 
Vakcinace, čipování, poradenství, prevence, vystavení 
osvědčení a pet pasů... Chirurgie, interna, gynekologie 
a porodnictví, oftalmologie, dermatologie, ORL, 
neurologie, stomatologie... 
Diagnostika: RTG, USG, biochemie, mikroskopie...

3 nové venkovní tenisové kurty, 
při nepřízni počasí 3 vnitřní kurty, 

3x squash, 4x badminton, bazén, whirpool, sauna,  

dětský koutek, parní kabina, wellness, restaurace, 

parkování zdarma, studentské slevy

                                           otevřeno denně 7–23 hod.

www.sportcentrumstep.cz  | info@sportcentrumstep.cz | tel. 296 786 177–8
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1) 02794/89 desetiletý pes 
tmavší pískové barvy, kří-
ženec střední velikosti. Je 
hodný, milý, čistotný. Ne-
vyžaduje delší procházky, 
vhodný i ke starším lidem. 
Nalezen 14. prosince 2008 
na Žižkově.

2) 00822/09 zhruba šestiletý 
menší pes pískové barvy 
s hustou delší náprsenkou, 
kříženec jezevčíka. Je či-
povaný, ale čip není veden 
v žádném registru. Hodí se 
do bytu, je čistotný a hodný. Nalezen 20. dubna na rozhraní 
Prahy 3 a 9.

3) 00940/09  zhruba tříletá fenka, kříženec střední velikosti. Je či-
povaná, čip však není veden v žádném registru. Je vystrašená, 
bojácná, nelze ji doporučit k dětem. Nalezena 5. května ve Sla-
víkově ulici.

4) 00759/09  čtyřletá  krátkosrstá fenka, kříženec větší velikosti. 
Je hodná, poslušná a chytrá, hodí se do bytu, ale uvítá i domek 
se zahrádkou. Nalezena 13. dubna na rozhraní Prahy 2 a 3.

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

KDO MĚ CHCE

V úterý 28. dubna přivítala žiž-
kovská radnice přímo rekordní po-
čet diamantových párů – 60 let spo-
lečného života si přišlo do obřadní 
síně připomenout hned pět párů (na 
snímku zprava): Jan a Božena Be-
sedovi, Jaroslav a Marie Hupticho-
vi, Josef a Jiřina Jelínkovi, Stani-

slav a Marie Matouškovi, Vladimír 
a Zdeňka Schmoranzovi, další čty-
ři manželské páry své diamantové 
svatby oslavily v klidu domova: Ka-
rel a Ivanka Vondráčkovi, Jaroslav 
a Iluška Ševčíkovi, Rudolf a Jitka 
Říhovi, ing. Josef a Naděje Vodič-
kovi. Pětapadesáté výročí sňatku si 

na radnici připomenuli i Erich a An-
na Vránovi a padesát let společného 
života – tedy zlatou svatbu oslavi-
li Milan a Milada Boubínovi, Viktor 
a Jarmila Horovi, Tomáš a Ilona 
Skořepovi. Všem jubilejním svateb-
čanům osobně popřála starostka 
Milena Kozumplíková. -red-

Rušil noční klid 
a navíc chtěl řídit

Čtveřici řidičů, kteří si nedokázali odepřít alkohol, ačkoli se chysta-
li usednout za volant, zadrželi během dubna strážníci z Prahy 3. Jako 
první si nechtěl nechat domluvit od strážníků opilý muž 10. dubna krát-
ce před třetí hodinou ráno v Seifertově ulici. Rušil noční klid hlasitým 
křikem a ve chvíli, kdy spatřil strážníky, si navíc sedl za volant svého au-
tomobilu. „Po dotazu, zda hodlá takto opilý řídit, vystoupil a začal opět 
křikem rušit noční klid. Odmítl i prokázat svou totožnost se slovy, že do 
toho nikomu nic není,“ popsal obvodní ředitel Městské policie v Pra-
ze 3 Dušan Machoň. Doplnil, že muž se nespokojil jen se slovy a začal 
hlídku i fyzicky napadat. Uklidnil se až ve chvíli, kdy mu strážníci nasa-
dili pouta. Sdělil, že má doklady v kapse a uznal svůj přestupek. „Hned 
na to mu hlídka pouta odstranila,“ zakončil Machoň. 

Dalšího řidiče, který si neodepřel alkohol, musela hlídka pacifiko-
vat o dva dny později. Opilý muž nasedl do svého vozidla v Prokopo-
vě ulici a strážníkům, kteří jej přišli zkontrolovat tvrdil, že se s vozidlem 
nechystá odjet a ani s ním nepřijel. „Díky kamerovému systému jsme 
zjistili, že se na místo vrátil o půl hodiny později, nastartoval a odjel,“ 
informoval obvodní ředitel s tím, že se za hříšníkem okamžitě vydala 
autohlídka, která ho po sedmi stech metrech zastavila. Strážníci mu na-
měřili 2,6 promile alkoholu v krvi a následně si opilého řidiče k dalšímu 
vyšetřování převzali policisté PČR.  (teg)

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

ZA KERAMIKOU DO ULITY
Školní rok utekl a po roce se v Uli-
tě opět otevře oblíbená výstava ke-
ramiky. Bude zde vystavovat větši-
na těch, kdo do Ulity na keramiku 
chodí – malí, větší i dospělí. Vý-
těžek z prodeje, který jde celý na 
projekt Adopce na dálku je kaž-
dým rokem o něco vyšší. Vernisáž 
proběhne 17. června v 17 hodin, 
podrobnosti na www.ulita.cz. 

Jubilejní svatby v rekordním počtu 

Letos se již po šesté konalo spor-
tovní klání, ve kterém poměřila sí-
ly dvanáctičlenná družstva mateř-
ských škol Pražačka, Na Vrcholu, 
Jeseniova 204 a Na Balkáně. 

Sportování proběhlo ve dvou ko-
lech. První se odehrálo 11. května 
v MŠ Jeseniova 204 v disciplínách: 
malá překážková dráha, trojskok 
z místa, hod na cíl a skok v pytli.

V pátek 15. května následovalo 
druhé kolo soutěží, které zorgani-
zovala MŠ Na Balkáně. Děti sou-
těžily v přetahování lanem, háze-
ly míčkem na cíl, střílely hokejkou 
míč do branky a utkaly se i ve štafe-
tovém běhu. 

Jasným vítězem se stalo druž-
stvo MŠ Pražačka, které po oba 
dva dny získalo nejvíce bodů. Po-
řadí ostatních družstev se stří-
dalo, ale důležitější než jednotli-
vá umístění bylo to, že děti měly 

chuť sportovat, zdokonalovat svo-
je pohybové dovednosti, spolu-
pracovat s ostatními v družstvu 
a všechny si odnesly krásné spor-
tovní zážitky. 

V pondělí 8. června na malé 
borce čeká ještě utkání ve fotbálku 
na hřišti MŠ Jeseniova 204, kte-
ré bude soudcovat profesionální 
rozhodčí. -red-

Sportovní klání mateřských škol

1

V sobotu 2. května se na Vít-
kově konal již třináctý ročník tra-
dičního chodeckého závodu Žiž-
kovská desítka, který je pořádán 
ve spolupráci s žižkovskou rad-
nicí a Sportovním klubem ZŠ Je-
seniova. V kategorii mužů na tra-
ti v délce 10 km zvítězil s časem 

46:26 min. Miloš Holuša (borec 
vlevo) z AK Kroměříž, druhé mís-
to vybojoval Jiří Malysa (na foto-
grafii vpravo, čas 46:37) z VSK 
Univerzita Brno a bronz putoval 
na Slovensko – třetí příčku ob-
sadil Peter Tichý z ŠKP Čadca 
(čas 46:47).  -red-

Žižkovská desítka potřinácté

V úterý 19. května se v prosto-
rách Centra dětí a mládeže Teen 
Challenge uskutečnilo setkání Ob-
čanské platformy, která v součas-
né době sdružuje třináct organi-
zací občanského sektoru Prahy 3. 
Zástupci jednotlivých organiza-
cí nejprve probrali novinky ze své 
činnosti (grant pro Sdružení pro 
probaci a mediaci v justici, pře-
stěhování Koniklece do Chlupo-
vy ulice a otevření ekologické po-
radny, dokončení zahrady Inte-
gračního centra Zahrada). Dále se 

plánovala účast neziskových orga-
nizací na Dětském dni pořádaném 
na nám. Jiřího z Poděbrad a pro-
gram Fajn dne věnovaného mapo-
vání bariér na Žižkově. Občanská 
platforma se také na tomto setkání 
přejmenovala na Še3sil.

Schůzky se zúčastnili i zástupce 
starosty Martin Benda pověřený 
péčí o neziskový sektor a sociální 
věci a koordinátorka komunitní-
ho plánování Praha 3 Petra Wün-
schová.

-red-

Občanská platforma 
s novým jménem: Še3sil

Foto: J. Dostál
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