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Boxerský
podzim
Žižkov a box, to neodmyslitelně patří
k sobě. Pojďme si v tomto čísle zavzpomínat
na prvorepublikové začátky boxu na
Žižkově, ale také představit osobnosti
současného boxu. Proč právě teď? V říjnu
nás čeká jubilejní, 10. ročník boxerského
turnaje O pohár města Žižkova. Nenechte
si ujít tento svátek boxu – kde jinde než
v hotelu Olšanka na Žižkově.
O boxu jsme si povídali také s Markem
Vašutem, jehož začátky jsou spjaty s filmem
Pěsti ve tmě. Souhrou zvláštních náhod se
rozhovor uskutečnil den po pohřbu jeho
přítele a trenéra, který ho na tento film
připravoval – pana Jaroslava Tomsy. Marek
v rozhovoru zavzpomíná na natáčení filmu
i další setkání s boxem.
Krásný podzim plný boxu přeje

Jana Tomanová

Obsah

04

Krátce
z Prahy 3

14

Osud NNŽ
stále ve hvězdách

19

Kultura:
Světová opera opět v Aeru

05

Pozvánky:
Kina, divadla, festivaly

15

Žižkovská bitva
o metro

20

Kulturní tipy:
Podzim v Paláci Akropolis

06

Téma:
Deset let pěstí na Žižkově

16

Přehled kurzů a kroužků
na trojce

22

Proměny Žižkova
očima penzionovaného tuláka

10

Marek Vašut: Bez Jardy Tomsy
bych nebyl tím, kým jsem

18

Radnice potichu dál připravuje
rekonstrukci Jiřáku

24

Představujeme:
Květinářství na trojce

Kontaktujte nás!
Společenský časopis pro občany Žižkova
a Královských Vinohrad

E-mail redakce: zizkovskelisty@mauri.cz

Ročník VI | Praha, září 2015 | Registrační číslo: MK ČR E 19344 | ZDARMA
editor Jana Tomanová gsm 731 377 355 e-mail zizkovskelisty@mauri.cz inzerce e-mail inzerce@mauri.cz gsm 731 377 355
redaktoři Květa Felklová, Jan Kalous fotografie Michal Protivanský sazba Jan Bělovský
vydavatel Viktoria Newspaper, a. s., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 – Nové Město e-mail kolarik@viktorianews.cz
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření obsahu je povoleno pouze se souhlasem vydavatele.
© 2015 Viktoria Newspaper, a. s.

facebook.com/zizkovske.listy
www.zizkovskelisty.cz

4

krátce z prahy 3

Obyvatelé Prahy 3
chtějí další farmatrhy
Žižkováci chtějí další farmářské tržiště,
tentokrát na Žižkově. Tak by se dal ve
zkratce shrnout výsledek ankety, kterou
uspořádal mezi obyvateli Prahy 3 mís
tostarosta pro kulturu Alexander Bellu
(ODS). Hlasování se zúčastnila téměř ti
sícovka respondentů a preference hlasují
cích jsou v mnohém překvapující. Přede
vším ve výběru místa, kde by lidé tržiště
rádi viděli, nezvítězilo Prokopovo náměs
tí na dolním Žižkově, které se považova
lo za favorita. Na Prokopáku totiž tržiště
historicky fungovalo již v 19. a 20. století
a trojhranné náměstíčko jako druhé tržní
místo v Praze 3 podporovala také petice
obyvatel dolního Žižkova.
Vítězem se nestaly ani lokality na Jaro
vě či v jeho okolí, odkud to mají obyvatelé
na současné farmatrhy na náměstí Jiřího
z Poděbrad nejdále. Nejvíce hlasujících se
totiž vyslovilo pro park před fotbalovým
stadionem u Seifertovy ulice nedaleko
Vysoké školy ekonomické a Domu odbo
rových svazů. V závěsu za Seifertovou lidé
dali svůj hlas lokalitě na Ohradě, třetí byl
parčík u základní školy Jeseniova a čtvrtá
parcela na Jarově u křižovatky ulic Koně
vova – K Chmelnici. Prokopské náměstí
skončilo až na pátém místě.
Automaticky to však podle radnice ne
znamená, že tržiště nakonec vyroste u sta
dionu na Seifertově. „Je to pro nás vodítko,
ale vedle ankety budeme zvažovat také další
faktory – možnosti zásobování lokality, tedy

parkování dodávkových vozů, dopravní na
pojení, ale i majetkové okolnosti,“ vysvětlil
místostarosta Bellu. Svůj význam bude mít
i možnost rozvoje dalších obchodních slu
žeb v okolí. „My neuvažujeme jen v inten
cích tržiště a jeho stánkového prodeje. Počí
táme s tím, že se stejně jako na náměstí Jiřího
z Poděbrad stane z lokality jakési kontaktní
centrum, kde se lidé potkávají a využívají

Nejvíce hlasujících se
vyslovilo pro park před
fotbalovým stadionem
u Seifertovy ulice
nedaleko Vysoké školy
ekonomické a Domu
odborových svazů.
i služeb drobných podnikatelů v okolí. Uvě
domte si, jak právě na Jiřáku tržiště změnilo
celou lokalitu, z níž se stala jakási gastrono
mická oblast plná kaváren, obchůdků a re
staurací,“ řekl Alexander Bellu.
Farmářské tržiště Jiřák zřídila městská
část v roce 2010 za vlády ODS. Šlo o první
farmatrh v metropoli s pravidelným něko
likadenním provozem a dnes patří k nej
oblíbenějším trhům v Praze. Mezi tržišti
pražských městských částí Jiřák fakticky
nemá konkurenci. Od počátku trhy orga
nizuje občanské sdružení Archetyp. n
Favoritem
ankety se zdálo
Prokopovo
náměstí, kde
žižkovské tržiště
fungovalo
v minulých
staletích. Nakonec
skončilo až na
pátém místě.
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Krnáčová
odvolávala
Stropnického,
málem
skončila sama
Byla by to originální situační komedie,
kdyby nešlo o realitu pražské komu
nální politiky. V několika srpnových
dnech se pražská primátorka Adriana
Krnáčová (ANO) pokusila sesadit své
ho zeleného náměstka Matěje Strop
nického (Čtyřkoalice), a než se do toho
mohla pořádně opřít, málem sesadili
vlastní spolustraníci ji.
Nejméně populární politička v praž
ském primátorském křesle v historii
nejdříve společně s ČSSD na jednání
rady zbavila Stropnického kompetencí
ohledně územního plánování a začala
tlačit své koaliční partnery ze Čtyř
koalice ke zdi způsobem, kdy jim jed
noduše nezbylo nic jiného než žižkov
ského politika podržet.
Jen pár hodin poté se ji však vlastní
spolustraníci z pražské partajní buňky
pokusili sesadit. V rozhoupaném křesle
ji nakonec udržel až majitel ANO An
drej Babiš, který musel osobně pražské
partajníky pacifikovat. Patová situace
v pražském komunálním rybníce na
konec trvá. Když totiž 10. září vyvolala
opoziční ODS na zastupitelstvu hla
sování o odvolání jednotlivých členů
rady, obrátila primátorka, její straničtí
rebelové i ČSSD a navzájem se podrže
li ve funkcích. Včetně náměstka Strop
nického. n

pozvánky

Pecha Kucha Night Prague Vol. 45
23. 9., 20.20

Neznáte koncept Pecha Kucha? Projekt
vznikl v Japonsku v architektonickém
studiu Marka Dythama a Astrid Klein při
vymýšlení, jak představovat práci svých
kolegů a mladých talentů: architektů,
designérů, grafiků, výtvarných umělců
či fotografů. Snaha o pestrost a svižnost
vedla k sestavení speciálního formátu
prezentací. Každý mluvčí si připraví pro
svůj výstup 20 obrázků a každý z nich
může komentovat na ploše 20 sekund; na svoji prezentaci tak má celkem 6 minut
a 40 sekund. Za jeden večer se tak představí kolem patnácti autorů. To stojí za vidění,
co myslíte?
Tentokrát vystoupí:
Michal Rataj, Vojtěch Kálecký, Barbora Kleinhamplová, Ivana Šrámková
a Tomáš Koumar (Šrámková architekti), Pavel Prouza (RIOFRIO Architects),
Vladimír Kopecký, Petr Šindelář (Atelier VLLNNA), Jiří David, Robin Kopecký,
Johana Švejdíková a Radana Litošová (RAKETA), Miloš Šejn,
Štěpán Kubišta (Jatka78), Nadia Sheshukova (LUSTR)
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Podzimní
jablečné hodování
27. 9., 13.00–16.00
Přiznejte se, kdo z vás umí zavařovat,
připravit si poctivý domácí kompot nebo
pravý tažený štrúdl? Pokud máte chuť se
to naučit od profíků, je pro vás podzimní
workshop ideální příležitostí.
Vstupné: 180 Kč, platí se na místě, nutná rezervace místa předem
Sraz před ZŠ Jiřího z Poděbrad

FB: Podzimní jablečné hodování

Vstupné: 220 Kč

Aero, Biskupcova 31, www.pechakucha.org



Přiostři to!
24. 9., 20.00

Podzimní slavnost
18. 9., 16.00–18.30

Historicky poprvé otevře Aero brány
stand-up komikům ze skupiny Underg
round Comedy.
Co můžete čekat? Žádné kulisy,
kostýmy, žádné role ani připravené
skeče. Underground Comedy je skupina
komiků, kteří jsou zároveň individua
litami i svébytnými tvůrci. Jejich vtipy
jsou ostré jako pepřový sprej, jejich
humor vás nenechá v klidu. Forma
stand-up komedie je na západě tradiční
formou zábavy s kořeny až do 18. století.
V Česku zatím stand-up komici mnoho
prostoru nenašli. I když někteří baviči
měli velmi podobnou prezentaci (lidé
jako Vladimír Menšík, Miroslav Donutil
nebo Miroslav Horníček), jejich základy
bohužel vždy vycházely z předrevoluč
ních estrád.
Pravý stand-up nemá žádné hranice.
Když jste na pódiu, neexistuje něco jako
příliš sprostý vtip nebo příliš velké tabu.
Existuje jen dobrý a špatný vtip. Ty druhé
od Underground Comedy nečekejte.

Přijďte přivítat nejkrásnější roční období!
Můžete se těšit na tvořivé dílničky, pod
zimní hrátky, občerstvení a divadýlko.

Vstupné: 150 Kč

Aero, Biskupcova 31
www.kinoaero.cz

Vstupné: 150 Kč

Nová Trojka, Jeseniova 19
www.nova-trojka.cz

360° Challenge
v Riegrových sadech
26. 9., 11.00–17.00

Přijďte prověřit vaši fyzickou zdatnost
a okusit chuť závodu přímo v centru
Prahy. Challenge je běžecký závod na
6 km, který má prověřit komplexní
schopnosti vaší fyzické kondice. Tudíž
nepůjde jen o běh, ale můžete se těšit
na čtyři stanoviště se dvěma cviky s va
hou vlastního těla. Závod, kde jedinou
překážkou jste vy sami sobě, je určen
pro širokou veřejnost.
Startovné: 450 Kč (na místě)

Park Cafe – Riegrovy sady
www.360challenge.cz

Jablečné slavnosti
9.–10. 10., 8.00–14.00
Oslavte podzim Jablečnými slavnostmi
a ochutnejte jablíčka od patnácti českých
ovocnářů. Kromě jablek syrových potěšíte
chuťové buňky také vším, co se z jablek,
hrušek i ovoce vyrábí: od moštů a siru
pů přes koláče, záviny, zavařeniny, pyré,
křížaly, paštiky, pomazánky po pečeně.
V pojízdné moštárně si můžete namoš
tovat své favority přímo na místě. Na
úvodním stanovišti Ovocnářské unie bude
připraven sám její předseda, pan Martin
Ludvík, k rozhovoru o čemkoliv jableč
ném i o životě. Farmářský trh na Jiřáku
bude plně fungovat v klasickém pátečním
i sobotním obsazení a jablečné slavnosti
ho nijak nenaruší.
Vstupné: zdarma

nám. Jiřího z Poděbrad
FB: Jablečné slavnosti
www.zizkovskelisty.cz
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téma
Amatéři v ringu, ale atmosféra a kulisy
patřící do profiboxu – žižkovský amatérský
box má již deset let turnaj,
který mu zbytek republiky závidí.

Deset let

pěstí na Žižkově
Tahle čtvrť to má v sobě
odjakživa, jen to řadu let
bublalo pod povrchem,
až to vybublalo ven.
Parta nadšenců před
lety přišla s nápadem
uspořádat na Žižkově
turnaj v boxu. Sportu,
který patří k tradicím
této čtvrti, řadu let však
už živořil na periferii
veřejného zájmu.

Z

TEXT Jan Kalous FOTO archiv ŽL

turnaje se stala největší událost
amatérského boxu v republice a žiž
kovský hotel Olšanka, kde se turnaj
koná, aspiruje na pozici boxerského cent
ra Prahy, kterou v minulém století držela
slavná Lucerna. Turnaj O pohár města Žiž
kova v říjnu oslaví deset let.

Olšanka
– žižkovská Lucerna?

Zápas v Lucerně! To byl dlouhá desetiletí
sen každého kluka. Sál u Václavského ná
městí, který měl být původně podle plánů
stavitelů Havlových hokejovým stadio
nem, nakonec zde však vznikl společenský
sál, byl v druhé polovině minulého století
zosobněním úspěchu. Kdo v něm boxoval,
patřil k absolutní špičce.
Na nedělní boxerské zápasy do Lucerny
chodily tisíce lidí, na lístky se stály od rána
fronty. Bouřící fanoušci okolo ringu i na
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galeriích secesního prostoru hnali závod
níky k nevídaným výkonům. Vidět boxo
vat v Lucerně Rosťu Osičku chtěl v sedm
desátých letech každý.
Po roce 1989 se však box začal z Lucer
ny postupně vytrácet, až zmizel docela.
Zaniklo centrum pražského boxu, prvoli
gový klub Uhelné sklady a pronájem sálu
v centru metropole se dostal mimo reálné
finanční možnosti boxerských klubů.
Přirovnávat ke slavnému pražskému
společenskému sálu kongresový prostor
betonového hotelu u Olšanského náměstí
na Žižkově se v reáliích těchto vzpomínek
zdá jako troufalost, přesto to není paralela
úplně odtržená od reality. Hotel Olšanka je
dnes v reáliích „Svobodné republiky Žiž
kov“ vlajkovou lodí boxu stejně, jako byla
Lucerna v rámci první republiky i pováleč
ných letech svatostánkem zlaté generace
československých rohovníků.

téma
Centrum
kontaktních
sportů na
Havlíčkově náměstí
vybudovala
žižkovská radnice
ve vysloužilém
sále. Sportoviště
nabízí zázemí hned
několika boxerským
trenérským školám.

Může za to parta nadšenců, která před
deseti lety přišla s nápadem, jak nakopnout
boxerskou tradici Žižkova. Měli štěstí, že se
svým nápadem tehdy uspěli i na žižkovské
radnici. A tak vznikl turnaj O pohár města
Žižkova.

Cesta ze zapomnění

Romský aktivista Štefan Ličartovský pro
prvotní nápad uspořádat na Žižkově bo
xerský turnaj pro amatérské závodníky
nejdříve získal celou řadu lidí, kteří se oko
lo boxu pohybovali. Byli mezi nimi známý
propagátor a komentátor boxu Marek Ši
mák, bývalá žižkovská boxerská legenda
Stanislav Tišer, ale i další osobnosti, věnu
jící se boxu. S nápadem přišli za vlivným
žižkovským radním Pavlem Hurdou, teh
dejším předsedou žižkovské ODS. Ten do
podpory turnaje angažoval nejdřív sám
sebe, když založil a zafinancoval nadaci,
která akci organizovala. Následně přesvěd
čil i své kolegy na radnici, že by reinkar

Z hotelu Olšanka se vlastně v uplynulých letech
stala taková komorní žižkovská obdoba slavné
Lucerny, kam chodily na zápasy v minulém století
tisíce diváků.

nace žižkovského boxu měla mít u městské
části podporu.

Velký comeback

Dne 7. října 2006 se poprvé ve velkém sále
hotelu Olšanka proti sobě postavila desít
ka soupeřů. První ročník turnaje O pohár
města Žižkova sledoval plný sál diváků, kte
ré nadchla atmosféra bojů a na svou dobu
nezvykle profesionální kulisy, ve kterých
se zápasy odehrávaly. Choreografie celého
večera totiž připomínala spíše zámořské
boxerské turnaje než amatérskou realitu
„à la školní tělocvična,“ v níž se tuzemské
boxerské mítinky odehrávaly v posledních
letech. Zápasy střídala vystoupení mažore
tek a tanečnic, hudba se mísila s fanděním,
k tomu girlandy světel, ve kterých se okolo
ringu pohybovali důstojní rozhodčí v bě
lostných košilích s motýlky.
Od té doby se do Olšanky vrací elektrizují
cí boxerská atmosféra rok co rok. K tomu se
přidal i další turnaj – Memoriál Julia Tormy
i další akce. Pro amatérské boxery z celé re
publiky se stává hlavním cílem se na někte
rou z nich probojovat, předvést se fandícímu
kotli fanoušků na Žižkově. Nejcennější trofejí
pro ně je, že se postaví v ringu soupeři právě
v boji o třpytivý žižkovský pohár.
Atmosféra šedesátých, sedmdesátých
a osmdesátých let minulého století z Lu
cerny se pozvolna přelévá o několik ki
lometrů dál na východ – do žižkovského
kongresového sálu.
Žižkov se tak postupně stává boxerskou
baštou. Rok od roku stále víc. Ostatně měl
to v sobě odjakživa. Jen to pár let bublalo
někde pod povrchem. Někde ve tmě... n
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Glosa

Dogmata o boxu
versus realita
„Box je surový sport!“ „Dva polointeligenti se snaží zabít a další na to koukají!“ To jsou časté názory na zápasy mezi
ringovými provazy. Ti, kdo rohovnický
sport okusili nebo se kolem něj pohybují,
nad těmito dogmatickými argumenty
kroutí nevěřícně hlavou.
Box je především chlapský sport. Ti,
kdo do ringu vstupují, jsou na to připraveni, jak řekl jeden z nestorů žižkovského turnaje Marek Šimák: „Boxera nebolí
nic, jen porážka…“
A další obligátní argument: „Boxeři
jsou blbci s vymlácenými mozky!“ Kdo
ví o povinných přilbách a stále se zvětšujících rukavicích, se tomuto argumentu
jen směje. K poškození mozku při boxu
dochází jen ve velmi ojedinělých případech, což nelze říci o jiných sportech,
třeba v hokeji. Legendu o boxu coby
sportu pro primitivy ostatně vyvracejí
sami boxeři svými životními příběhy.
Boxer Marek Šimák vystudoval vysokou
školu, stejně tak třeba reprezentační
trenér a bývalý boxer Svatopluk Žáček.
Rosťa Osička vedle trénování maluje
obrazy a pořádá výstavy. Boxu se dnes
ostatně s oblibou věnují vrcholoví manažeři. Olympionik Julius Torma říkával:
„Za život jsem potkal pěknou řádku
blbců, ale ani jeden z nich neboxoval.“
Schválně si zkuste největší hlupáky, co
vám prošli životem, představit v ringu…
Jistě, je to sport, při kterém se musíte
naučit rozdávat rány, ale také je přijímat. V ringu, ale i v životě… A, to si
přiznejme, nepatří dnes až tak samozřejmě k výbavě současné postmoderní
generace.
Chcete-li se přesvědčit sami, přijďte
se podívat na letošní ročník žižkovského poháru. A můžete si tam s trochou
štěstí také koupit za symbolickou cenu
také jeden z několika desítek posledních
výtisků knížky Žižkovské kořeny boxu.
Publikace rozhovorů s osobnostmi, které
se pohybují kolem tohoto sportu, vás
přesvědčí, že boxeři jsou vesměs zajímaví lidé s otevřeným srdcem. n
Josef Vítek
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Osobnosti

TEXT Jan Kalous
FOTO archiv ŽL

žižkovského boxu

Rostislav
Osička

Bývalý špičkový boxer a malíř je
vlastně dvojitým Žižkovákem.
Původem je totiž z Moravského
Žižkova, i když v občance má
jako místo narození Valtice.
„V Žižkově nebyla porodnice,
takže se mnou musela maminka
do Valtic, z porodnice jsme se ale
honem vrátili zase do Žižkova,“
vysvětluje svůj původ bronzový
medailista z mistrovství
starého kontinentu v roce 1979.
V sedmdesátých letech, kdy se
přestěhoval na pražský Žižkov,
vyprodával Lucernu, na kontě
má titul československého
šampiona. Během své sportovní
kariéry v hlavním městě
bydlel na Žižkově. Nejdřív
se usadil v Bořivojově ulici,
pak v Lipanské a naposled se
přestěhoval do Lupáčovky. Na
Praze 3 dnes působí i jako trenér
– dělá kondičního trenéra ve
vinohradském fitku BBC Praha
u stanice Želivského. Trénuje
zde i svůj boxerský oddíl. Na
turnaji O pohár města Žižkova
jste jej mohli vidět jako trenéra,
který vede své svěřence do boje.
Vybojoval 305 utkání, z nich
bezmála 90 procent vítězně.

Julius
Torma

První československý olympijský
vítěz v boxu není ani žižkovským
rodákem, ani v Praze 3
nepůsobil, přesto je s čtvrtí nad
hlavním nádražím významně
spojen – především jako trenér.
Narodil se v Maďarsku, jako kluk
žil na Slovensku, ale velkou část
života strávil v Praze. Olympijský
titul vybojoval na hrách
v Londýně v roce 1948, když ve
finále poslal ve třetím kole svého
rivala, amerického námořníka
Horace Herringa, k zemi.
Torma přiváděl svým technicky
vybroušeným stylem, kdy
tancoval kolem soupeřů
a v poslední setině unikal jejich
úderům, aby je následně zasypal
sérií přesných ran, doslova
k šílenství. Diváci jej však pro
jeho styl zbožňovali. Z tisícovky
zápasů, k nimž se do ringu
postavil, prohrál jen sedm.
Desetinásobný národní šampion
a mistr Evropy po skončení
vlastní kariéry nastoupil dráhu
úspěšného trenéra. Vychoval
celou řadu boxerských jmen,
mezi nimi i řadu závodníků ze
Žižkova. Zemřel v hlavním městě
v říjnu 1991.
V jeho jménu se proto koná
na Žižkově v hotelu Olšanka
každoročně další významná
boxerská akce. Memoriál
Julia Tormy je mezinárodním
boxerským mítinkem
juniorských závodníků.
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Marek
Šimák

Jeho hlas znají diváci ze
sledování všech posledních
letních olympijských her na
obrazovkách České televize.
Bývalý dvojnásobný juniorský
šampion, špičkový boxerský
trenér, sportovní komentátor
stanice Eurosport, propagátor
tohoto sportu Marek Šimák je
mužem, který je s turnajem
O pohár města Žižkova spojen
od samého počátku. Již
během prvního ročníku se ujal
choreografie večera, který strávil
s mikrofonem v ruce jako jeho
komentátor. Deset let se na této
akci podílí, deset let do Olšanky
lidé chodí na box i proto,
že je bývalý závodník svými
komentáři dokáže vyhecovat
k bouřlivé podpoře sportovců
mezi provazy. Závodníků se
na turnaji vystřídal za deset
let bezpočet, Marek Šimák se
okolo ringu na Žižkově pohybuje
pořád.

Emil
Kocvelda

Sportovní cesta Emila Kocveldy
je novodobou story žižkovského
boxu. Příběhem, který začal na
turnaji O pohár města Žižkova
a vedl až k titulu národního
šampiona. S boxem začal až
v poměrně pozdějším věku, poté,
co se přistěhoval na Žižkov. Ve
dvaceti začal trénovat v Box
Clubu Žižkov a o dva roky později
už se postavil mezi provazy na
žižkovském poháru. Startoval
v něm celkem šestkrát a šestkrát
odcházel z ringu v Olšance jako
vítěz.
O šest let později žižkovský rváč
také urval svůj jediný národní
titul. Mistrem republiky se stal
v prosinci 2012 po vítězném
zápase s Patrikem Klimentem ve
váze do 69 kilogramů.
Závodní kariéru ukončil
definitivně v loňském roce
kvůli zdravotním problémům,
z ringu však úplně neodešel.
Dnes vede jako trenér skupinu
boxerů Boxplanet v moderním
boxerském klubu Centrum
kontaktních sportů, které
vzniklo na Havlíčkově náměstí
díky podpoře „trojkové“ radnice.
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Rozhovor s mecenášem žižkovského poháru Pavlem Hurdou:

Žižkov má tenhle
sport v genech

TEXT Jan Kalous
FOTO Michal Protivanský

Kdyby před deseti lety
řekl „Ne, nezájem!“,
asi by dnes žádný turnaj
O pohár města Žižkova
nebyl, do Olšanky by se
nechodilo na box a několik
kluků, včetně žižkovského
národního šampiona
Emila Kocveldy, by se svých
úspěchů třeba nedočkalo.

P

odnikatel a bývalý vlivný radní Pavel
Hurda ale tehdy zafinancoval rozjezd
turnaje a na radnici prosadil výstav
bu nového moderního Centra kontaktních
sportů ve vysloužilém sportovním sále
v majetku obce. I nadále žižkovský amatér
ský boxerský turnaj podporuje a plánuje
založení další nadace, která by měla zajistit
žižkovský pohár i v budoucnosti.
Když za vámi v roce 2006 pan Ličartovský a další lidé z prostředí žižkovského
boxu přišli, proč jste jim pomáhal? Proč
box a ne jiný sport?
Protože jsem věřil, že to bude úspěšný
sportovní comeback a protože je to v této
čtvrti tradiční sport. Nechci nikoho urazit,
v Praze 3 je celá řada úspěšných sportov
ních oddílů i v jiných odvětvích. A také zde
mají pěknou historii. Štve mě třeba, kde se
dnes vinou minulého vedení radnice a ma
jitele pohybuje fotbalová Viktorka, do které
v uplynulých letech natekly desítky milionů
korun, a jsem doslova vytočený, že jsem se
na tenhle pohřeb Viktorky musel z opoziční
lavice bezmocně koukat. Ale zpátky k žiž
kovskému boxu – to je prostě sport, který
k této čtvrti patřil. Žižkov ho má v genech.
A nikdy z té genetické výbavy Žižkova ne
zmizel, jen na čas nebyl tolik vidět.

Každoročně Pavel
Hurda finančně dotuje
hlavní zápas. I to
pomohlo některým
vítězům amatérského
žižkovského turnaje
uskutečnit jejich sen
o vstupu do světa
profesionálního boxu.

To zní skoro mysticky…
V tom není žádná mystika, každý, kdo se
po této čtvrti pohyboval a zná ji, to viděl.
V minulosti se skoro každý kluk ze Žižko
va otřel o box. Zkusil jsem to i já, přestože
jsem se věnoval jiným sportům. Můj kama
rád tehdy boxoval, tak jsem to také zkusil,
a musím říci, že to bylo fajn.
U každého sportu je hlavní potenciál
v lidech. A lidé, kteří se pohybovali kolem
žižkovského boxu dříve, nikam nezmizeli,
jen potřebovali podpořit.
Nikam nezmizeli ani kluci, kteří dříve
boxovali, jen se z nich stali tátové a dědo
vé. Takže ten potenciál tu byl a stále zú
stává.
Měl by se turnaj O pohár města Žižkova
podle vás posunout někam výš od amatérských zápasů?
Možná se to po deseti letech nabízí, ale
nemyslím si. V tom je právě kouzlo žiž
kovského poháru, že je to turnaj pro klu
ky, a samozřejmě také dámy, kteří dělají
box na amatérské úrovni. Je to platforma,
kde si i oni můžou vychutnat v ringu kuli
sy vrcholových boxerských akcí. Tu show
a dav fanoušků, který je žene do zápasu.
A rozhodnout se, jestli se tomu sportu
upíšou…

Cena Pavla Hurdy
Nadace Cena Pavla Hurdy vzniká k 10. výročí
turnaje O pohár města Žižkova. Bývalý
žižkovský radní se podílel vlastními prostředky
na podpoře talentovaných boxerů v hlavním
utkání každého ročníku. Nadace má finanční
dotaci vítězi turnaje zajistit i v dalších letech.
„Pomáhá tím uskutečňovat jejich plány. Mnozí
si za peníze koupili vybavení na tréninky nebo
investovali do dalších soustředění ke zlepšení
kondice. Z podporovaných boxerů, kterým
finanční prostředky pomohly k úspěchu,
můžeme zmínit například Daniela Táborského,
několikanásobného mistra ČR, který se
pokouší zvládnout kvalifikaci na OH do Ria
2016,“ vysvětluje trenér a televizní moderátor
Marek Šimák.

Žižkovský boxerský pohár jste vždy
podporoval finančně, hodláte v tom
pokračovat?
Když jsme s tím před deseti lety začína
li, bral jsem to jako běh na dlouhou trať.
Tehdy málokdo věřil, že v Olšance může
být boxerský turnaj, který bude komorní
žižkovskou obdobou slavné éry v Lucer
ně. Teď již tady je deset let, ale ta cesta
bude ještě dlouhá. Proto také zakládám
další nadaci, která by měla pomoci boje
o žižkovský pohár zajistit i v dalších le
tech. Je mi 70 let a nechci, aby se ta konti
nuita vytratila. n
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Marek Vašut:

Bez Jardy Tomsy
bych nebyl tím,
kým jsem

TEXT Jana Tomanová
FOTO Michal Protivanský
a archiv Marka Vašuta

K dlouho připravovanému rozhovoru se Žižkovákem
Markem Vašutem o boxu a jeho účinkování ve filmu
Pěsti ve tmě došlo den po pohřbu zakladatele české
kaskadérské školy Jaroslava Tomsy. A právě proto je
tento rozhovor také vzpomínkou a poctou legendárnímu
boxerovi, hokejistovi a současně trenérovi, který Marka
na hlavní roli ve filmu Pěsti ve tmě připravoval.
Marku, jak dlouho bydlíte na Žižkově?
Na Žižkově bydlím pět let. Narodil jsem se
na hraně Nového Města se Starým, v blíz
kosti Žofína. Do školy jsem chodil do Voj
těšské, potom do Ostrovní, na gymnázium
pak do Hellichovky, toho času na Proseku.
To byl jediný případ, kdy jsem se vzdálil
z tohoto gravitačního pole. Pořád jsem
bydlel na dvojce, v centru. Ale měl jsem
paní domácí, která měla o mém bydlení ji
nou představu, a tak jsem se shodou náhod
přestěhoval na Žižkov. Nechtěl jsem odejít
z centra a Žižkov je pořád širší centrum.
Jaká to byla změna?
Nebyla nijak velká. Centrum za centrum,
akorát z druhé strany. Navíc bych řekl, že
to byla změna k lepšímu, protože je tady
mnohem větší klid, a to už starší člověk
oceňuje. Klid tu naštěstí ale není tak úpl
ný, protože Žižkov je pověstný tím, že je tu
hodně hospod a zrovna v jedné (pozn. redakce: restaurace Království) právě sedíme.
Její majitel je můj herecký kolega Jiří Král,
který je rozumný a nespoléhá se jenom na
nejistý svět divadla a filmu. Je původem
z Moravy, proto tady má moravské pivo,

víno, nejlepší domácí slivovici v Praze
a někdy dokonce cimbál. Já jsem po tatovi
poloviční Valach, a tak sem na jeho morav
ské pivo často chodím. Je to takový morav
ský ostrůvek na Žižkově.
Co dalšího u nás máte rád?
My tady v Kubelíkově máme v podstatě ta
kovou všehochuť. Kromě moravské vinár
ny a hospody je tady klasická plzeňská, Ře
kové, za rohem máme Korejce. Na co jsem
zapomněl? Italskou restauraci a obchody
s italskými víny tady taky máme, domácí
pekařství, prostě všechno. Taková malá
žižkovská republika.
Zářijové vydání Žižkovských listů je věnováno boxu. Jedním z výrazných filmů
vaší herecké dráhy byly Pěsti ve tmě. Jaký
máte vztah k boxu?
Můj vztah k boxu je ambivalentní. Na jednu
stranu je to vynikající mužný sport, který
docela určitě rozvíjí, jak se za bolševika ří
kalo, morálně-volní vlastnosti (pozn. redakce: vlastnosti podmíněné vůlí člověka). To je
bez debaty. Celý trénink nebo tzv. stínování
jsou určitě vynikající anaerobní sporty, kte

ré rozvíjejí postřeh a dejme tomu i připrave
nost na to, že v ulicích je stále nebezpečněji
a ne vždy se dá spolehnout, že zrovna kolem
pojede policie. Jsou ale lékaři, kteří ho v pro
fesionální podobě nedoporučují. Takže box
ano, ale pozor na údery do hlavy.
Pěsti ve tmě natočil režisér Jaroslav Soukup, který měl za sebou oblíbenou Lásku
z pasáže, později natočil film Kamarád
do deště. Pěsti ve tmě se ale přece jen
vymykají z jeho tvorby.
Ano, ony se vymykají trendu, který tenkrát
dělal. Všechno to souvisí s tím, že kamará
dil se scenáristou Jardou Vokřálem, který
aktivně boxoval a byl autorem knihy Ko
žené rány. To je soubor povídek o českých
předválečných esech amatérského i profe
sionálního boxu. Říkám byl, protože před
deseti lety tragicky zemřel. Volnou inspira
cí pro postavu hlavního hrdiny filmu Vildy
Jakuba byl tehdejší vicemistr Evropy Vilda
Jakš. Pro mě to byl průlomový film a ve své
době byl i poměrně hodně slavný.
A je slavný dodnes. Dokonce je považován za vůbec nejlepší český sportovní
film. V tom hrál obrovskou roli jistě také
téměř roční trénink, který jste před natáčením absolvoval.
Samozřejmě. V té době jsem byl naštěstí na
vojně, přesněji v Armádním uměleckém
souboru, a díky tomu jsem měl dost času
na přípravu. Byl jsem boxem nepolíbený,
ale měl jsem štěstí, že jsem trénoval s Jardou
Tomsou. A jsme u toho. Jardovi bylo tehdy
přesně tolik jako mě teď, pětapadesát. Cho
dil jsem do jeho malé tělocvičny v podkrov
ním bytě v Holešovicích, kde už tenkrát tré
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Ve finále filmu proběhne velké utkání
Vildy s německým šampionem Kurtem
v Lucerně. Základ filmu je v podstatě
reálný. Tehdy v Lucerně opravdu probíhaly podobné zápasy.
Box byl tehdy velmi populární, chodily na
něj tisíce lidí a boxeři byli opravdu velmi
slavní. Kromě Vildy Jakše byl v té době vel
kou hvězdou také mistr Evropy, „blonďa
tá mlátička“ František Nekolný. Rozhodčí
nechávali souboje dohrát takzvaně na krev.
Dnes už by něco takového nebylo možné.

Marek Vašut s Jaroslavem Tomsou při natáčení italského filmu Tajná olympiáda,
ve kterém se Marek po pětadvaceti letech vrátil k boxu.

novali všichni kaskadéři. A trénovali jsme
tvrdě. Přesně tak, jak se to dělalo za první
republiky. To znamená tepláková souprava,
froté ručník kolem krku a za hodinu a půl
jsem ztratil třeba tři kila. Tepláková soupra
va byla promočená do poslední nitky. A on
to v těch pětapadesáti letech jel z velké části
se mnou. Já bych dnes nedal ani deset pro
cent toho, co se mnou Jarda tehdy dělal.
Jaroslav Tomsa bohužel nedávno zemřel.
Když jsem vám včera volal, tak jsem šel
z jeho pohřbu. Včera jsme se ve Strašnicích
s Jardou rozloučili. A tento rozhovor pova
žuju za poctu Jardovi Tomsovi.
Jak vaše tréninky probíhaly?
Nejdřív jsme s Pepíkem Nedorostem, který
hrál Němce Kurta Schallera, trénovali od
děleně. Pepík za svého mládí boxoval a měl
přede mnou ohromný náskok. Já jsem
musel začít doslova od píky. Nedokážu si
představit, že by se to podařilo, kdybych
měl jiného trenéra. Jarda byl nejen velký
učitel boxu, ale i vynikající parťák, kama
rád a taky dobrý psycholog. Já vždycky
říkám: Takoví se dneska už nerodí. Byl to
charakter ze tří mušketýrů nebo z romá
nů Julese Verna. Měl ohromnou autoritu
i mezi kaskadéry a to jsou často velice tvrdí
chlapíci, kteří se s něčím jen tak nemažou.
Jarda byl naopak spíš jemný člověk.
Kdy jste Jaroslava Tomsu vlastně poznal?
Nevím, na co si hrají děti dneska… Asi
na ninji nebo něco podobného (smích).
Za mého dětství běžel v kinech Vinnetou

a všechny děti si tenkrát hrály na kovboje
a indiány. Já jako blonďák jsem samozřej
mě musel být Old Shatterhand. A proto
jsem už jako dítě miloval legendární pa
rodický film Limonádový Joe z Divokého
západu, ve kterém Jarda hrál.
Tak takhle to bylo… Říkala jsem si, kde
se ve vás vzala ta obrovská motivace do
tréninku. Pro vás to tedy byl idol z mládí.
Ale popravdě také se mi hodně líbil ten
scénář. Věděl jsem, že v pětadvaceti letech
je pravý čas pro kontaktní sport a podobný
film. Ale ano, Jardu jsem znal z filmů. Mimo
chodem ve filmu Limonádový Joe můžete
vidět v plném světle vznikající českou kaska
dérskou školu. V té době nepoužívali vůbec
žádné chrániče, a taky si z toho filmu odnesli
nejrůznější zlomeniny a tržné rány. Dneska
je to někde jinde. Kaskadér ví, že jeho tělo je
výrobní nástroj. Když se zrakví, je to špatně,
protože nemůže vydělávat peníze.

Pěsti ve tmě (1986)
režie: Jaroslav Soukup
hrají: Marek Vašut, Jana Pehrová-Krausová,
Eliška Balzerová, Josef Vinklář, Jaroslav Tomsa
Píše se rok 1936, nervózní atmosféra
z nacistické hrozby proniká i do sportu.
Šampion v boxu Vilda Jakub se utká
s Němcem Kurtem Schallerem. Nacisté jsou
rozhodnuti použít pro vítězství svého mistra
i ty nejšpinavější prostředky. Vilda jejich hru
prohlédne a plně se soustředí na přípravu
životního utkání. Příběh graduje vítězstvím
jedné ze dvou lásek, mezi nimiž se Vilda
v napjatých okamžicích rozhoduje.
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Je to tím, že v té době byla jiná představa
o mužnosti? Dnes je mužný fotbalista,
tedy v podstatě metrosexuál. Za první
republiky to byl boxer.
Abych byl upřímný, fotbal mě v dnešní po
době vůbec nezajímá. Vždycky říkám, že fot
balisté jsou lepší herci než my. I box je dneska
jiný, ale pořád je to souboj muže proti muži.
Žižkov je s boxem spjatý dodnes. Letos se
uskuteční už 10. ročník turnaje O pohár
města Žižkova. Vyšla i poutavá kniha
o žižkovském boxu.
A já jsem byl dokonce jejím kmotrem. Po
pisuje slavnou žižkovskou boxerskou ško
lu. Mimochodem Žižkovák Stanislav Tišer
(pozn. redakce: stál také u vzniku turnaje
O pohár města Žižkova) se účastnil natá
čení Pěstí ve tmě. V té době ještě aktivně
boxoval.
Hlavní hrdina, boxer Vilda Jakub, dostane v závěru filmu nabídku odjet do USA.
Vy jste v reálném životě do Spojených
států odjel. Vlastně jste byl v podobné
situaci jako on, měl jste rozjetou hereckou
kariéru.
Ano, dostal jsem Fullbrightovo stipendium
na Lee Strasberg Institute v New Yorku.
Byla to velká zkušenost, srážka se světem
svobody a naprostého blahobytu. V roce
devadesát mi stačilo k naprostému okouz
lení, že na každém rohu byl veřejný tele
fon, před kterým nestála fronta a fungoval!
U nás to byl velký problém, patnáct let jsem
bojoval, abych měl linku, byly na ni pořad
níky. Tam je všechno, na co si vzpomenete.
Konzumní společnost se vším všudy. Ale
život je v New Yorku velmi tvrdý.
Tam opravdu na každé místo stojí fronta
deseti dalších…
A v herecké branži dokonce stovky dalších.
A nejen to. Moji spolužáci běžně pracova
li, aby si vydělali na školné. Nevěřili, když

rozhovor
jsem jim vyprávěl, jak to chodilo na DAMU,
kde nás bylo v ročníku 15 a každý z nás měl
individuální zpěv, individuální jevištní mlu
vu. V New Yorku nás bylo ve třídě 35 a uči
tel zpěvu nám říkal: „Teď se mě ptejte, teď
byste ze mě měli dostat všechno, co chcete.
Až vyjdu těmito dveřmi, můžete u mě mít
soukromou hodinu, ale za sto dolarů.“
Proč jste se vlastně vrátil do Čech?
Ve třiceti už jsem nechtěl začínat. Ta kon
kurence je tam opravdu šílená. Když si
v Los Angeles necháte čepovat benzin
nebo jste v restauraci, buďte si jista, že vás
obsluhuje tzv. wanna-a-be, herec, který jen
čeká na to, až dostane roli. A hlavně – u nás
už byla svoboda.
A vše tady začínalo…
Ano, proto taky rok po tom, co jsem se vrá
til, jsem opustil Národní divadlo. Najednou
byla spousta příležitostí a já jsem mohl zú
ročit to nejcennější, co jsem si z Ameriky
přivezl, a to byla angličtina.
Tu jste zúročil skvěle. U nás jste známý
spíše z českých filmů, ale vy jste hrál také

v řadě zahraničních. Jmenujme Mission:
Impossible, Česká spojka, xXx, Piaf,
Borgia…
Ale to jenom díky tomu, že jsem šel na
vandr. Opakuji, že to nejlepší, co jsem si
z Ameriky přivezl, byla angličtina.

Jarda byl nejen velký
učitel boxu, ale
i vynikající parťák,
kamarád a taky dobrý
psycholog.
A možná i to, že jste věděl, jak se pohybovat v jejich prostředí.
Přesně tak. Je tam trochu jiná kultura prá
ce. Nedělám si iluze, že jsem dostával role,
protože jsem dobrý herec. Některé role
prostě může hrát téměř kdokoliv. Ale znal
jsem řeč a znal jsem jejich způsob práce.
Nepotřebovali překladatele a nepotřebova
li někomu vysvětlovat, jak se má na place
chovat.
Vrátil jste se ještě někdy k boxu?
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Po skončení studia v New Yorku jsem
pomáhal v Milk and Honey, malé české
videofirmě v Texasu. Shodou okolností je
z ní dnes jedna z nejvýznamnějších čes
kých produkčních firem, která byla kopro
ducentem italského filmu Tajná olympiáda,
a tak jsem se po pětadvaceti letech dostal
znovu k boxu. Film jsme točili před třemi
lety v Terezíně. V závěru jako německý
esesák a těžká váha boxuji proti Italovi ze
zajateckého tábora. To byl sice velký stříz
lík, ale když mu spoluvězni pošeptali, že se
padesáti Italům podařilo z tábora utéci, vli
lo mu to do žil takovou sílu, že mi dal k. o.
V tom je box výborný.
Prohráváte, prohráváte – a stačí jedna
rána… Když jsem točil Pěsti ve tmě, tak mi
bylo pětadvacet a po pětadvaceti letech jsem
se k boxu zase vrátil. K tomu mám pěknou
fotku s Jardou Tomsou, který se přijel do Te
rezína na natáčení podívat. Když jsme letos
v únoru slavili jeho osmdesáté páté naroze
niny, tak jsem mu ji daroval v rámečku s ná
pisem: „Svému velkému učiteli a příteli, bez
kterého bych nebyl tím, kým jsem.“ Vidíte,
jak se nám to všechno krásně provázalo. n

INZERCE

AKTUÁLNĚ HLEDÁME:
• Činžovní domy

před rekonstrukcí

• Půdní prostory

pro vestavbu nových bytů

• Domy s plochou střechou
s potenciálem dostavby bytů

Žižkov reality s.r.o.

Dále hledáme:

Nabízíme:

• Byty před rekonstrukcí
• Stavební pozemky
na území hl. m. Prahy
• Rodinné domy / vily
v Praze
• Hotely k pronájmu / k prodeji

• Slunné půdní byty v ulici Biskupcova
• Nové byty s unikátním výhledem
na Prahu v Zenklově ulici, P-8
• Rekonstrukci činžovních domů
za půdu
• Správu nemovitostí – online

Jsme specialisté na správu a prodej činžovních domů
v hl. m. Praze. Máme velmi blízký vztah nejen k Žižkovu
a jeho okolí. Jednoduše Prahu milujeme
a to je naše nejlepší doporučení. Máme zájem nabízet
ty nejlepší služby, proto je naší snahou poznat potřeby
každého majitele domu na Žižkově a v jeho okolí.

E-mail: mares@zizkovreality.cz • tel.: 733 605 714 • www.zizkovreality.cz
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politika

Až na konci září
skončí na Nákladovém
nádraží Žižkov letní
akce, pravděpodobně
obří funkcionalistická
budova opět utichne
do dalšího léta.
A debata o budoucnosti
památkově chráněného
překladiště nebude ani
o krok dál než loni. Do
převzetí odpovědnosti
za budoucnost budovy
se totiž nikomu příliš
nechce. A potenciální
zájemci o budoucí využití
areálu pozvolna svůj
zájem odvolávají.
Nikomu se nechce
do financování

Brzy to bude rok a půl, co se na žižkovském
nákladovém nádraží sešli starostka Prahy 3
Vladislava Hujová, ministr kultury Dani
el Herman a tehdejší primátor Hudeček
se zástupci Českých drah a developera,
aby slavnostně podepsali memorandum
o konverzi vysloužilého nádraží na Kul
turně-vzdělávací centrum. Fotoaparáty
cvakaly a blýskaly, všichni se usmívali, na
zdi se slavnostně připevňovaly mosazné
cedulky, všichni projektu vyjadřovali pod
poru. A pak se zase rozjeli do svých úřadů
a kanceláří a od té doby je víceméně ticho.
Memorandum sice obsahovalo „nezlomné
odhodlání“ všech podepsaných konverzi
prosadit, nikdo v něm však už nedeklaruje,
že by nákladnou přestavbu zaplatil.
A to je hlavní kámen úrazu. Jen základní
investice do zprovoznění zchátralého pr
vorepublikového překladiště by totiž vyšla
minimálně na dvě miliardy korun. A k této
investici se nemá ani ministerstvo kultury,
ani pražský magistrát. A už vůbec ne maji
tel budovy – České dráhy.
Nakonec došla trpělivost starostce Hu
jové, která zbylé signatáře v srpnu obeslala

Z žižkovského nádraží se stává nechtěné dítě. Jen nutné opravy by vyšly na miliardy, potenciálních nájemníků
spíše ubývá než naopak, a nikdo nechce za budoucnost reálně převzít zodpovědnost.

Osud NNŽ

stále ve hvězdách

Text Jakub Seiplt Foto Michal Protivanský

dopisem, aby se vyjádřili k celému záměru.
„Radnice nemůže suplovat činnost státu,“
uvedla podle ČTK Hujová. Do konce roku
by podle ní městská část měla rozhodnout,
jak naloží s podanou žádostí o změnu
územního plánu, která počítá se zástavbou
okolí nádraží a mimo jiné s vybudováním
tramvajové tratě a silnice.
Původní urbanistické plány ani záměry
majitelů rozsáhlé lokality totiž se zachová
ním budovy vůbec nepočítaly, v jejích mís
tech měla naopak vést prodloužená trasa
Olšanské ulice s napojením na plánovanou
Jižní spojku. Plán zbourat nádraží však
narazil na odpor části odborníků i laické
veřejnosti, kterým nakonec dalo za pravdu
i ministerstvo kultury, které budovu i přes
protesty Českých drah coby vlastníka vy
hlásilo kulturní památkou. Společnost
Žižkov Station Development, která vznik
la spojením Českých drah a firmy Sekyra
Group, plánuje i nadále v blízkosti nádraží
mohutnou výstavbu.
Nikam se nepohnulo ani ukončení čin
nosti kontejnerového překladiště v severní
části. Majitelem pozemků je již několik let
britská společnost Discovery Group, která
zde plánovala výstavbu administrativně-
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-obchodního centra. Její plány byly již těs
ně před spuštěním, zastavila je však žaloba,
kterou proti záměru podala žižkovská rad
nice. I zde tak panuje patová situace.

Zájemci o nájem NNŽ
odcházejí

Velké otazníky panují i okolo toho, kdo by
nakonec v bývalé funkcionalistické budově
sídlil. Zájem zatím projevil Národní filmo
vý archiv a Státní tiskárna cenin. Ta však
nakonec ze záměru vycouvala – prostory
bývalého překladiště shledala pro své po
třeby za nevhodné. A to je další problém –
památkově chráněná betonová skladovací
budova má omezené možnosti využití.
Uvidíme tedy, jak na výzvu starost
ky Prahy 3 k akci zareaguje ministerstvo
kultury a magistrát. Zdá se totiž, že bez
dvoumiliardové investice z jejich strany
se projekt nikam dál nepohne. Stejně tak
bude problematické zaplnit objekt na Žiž
kově nájemci, pokud to nebudou státní,
příspěvkové nebo městské instituce, které
pokyn ke stěhování dostanou rozkazem od
svého zřizovatele.
Budoucnost Nákladového nádraží Žiž
kov je tak stále ve hvězdách. n

doprava
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Žižkovská

bitva
o metro

Potřebuje Žižkov
metro, nebo stačí
obnovit tramvaj
v Husitské?

Text Jakub Seiplt
Foto archiv DP

J

en co hlavní město v létě rozhodlo
o stavbě nové trasy metra D z Písnice
na náměstí Míru, začala válka o to, kam
povede dál. Původně měla podzemní dráha
zamířit na Žižkov, Institut plánování a roz
voje (IPR), spadající pod magistrát, však za
čal prosazovat trasu na náměstí Republiky.
A bitva o „déčko“ se tak rozhořela na plné
obrátky. Paradoxně armády na bojišti šikují
hlavně dva vojevůdci ze Žižkova. IPR, který
chce trasu od Žižkova odklonit, spadá pod
náměstka primátorky Matěje Stropnického
(Čtyřkoalice), a nejhlasitěji začala protes
tovat další radní z Prahy 3 Irena Ropková

ní kolem Matěje Stropnického jsou zase spí
(ČSSD). „Metro představuje pro budoucí
še proti stavbě. Za prioritu považují návrat
rozvoj třetí městské části klíčový prvek. Do
tramvajové linky na Husitskou ulici a stejně
kud nebude vyjasněno, jakým způsobem
jako IPR argumentují, že trasa na Žižkov by
bude linka D pokračovat z náměstí Míru,
nebyla kapacitně využita. Naopak jejich koa
nemůžeme rozhodovat například o para
liční partner z Prahy 3, KDU-ČSL, razí směr
metrech čtvrti, která má vzniknout na Ná
Žižkov. „Hlavu a patu má podle mě pouze
kladovém nádraží Žižkov. Chceme se proto
trasa vedoucí přes Žižkov a případně až do
do diskuse aktivně zapojit,“ avizovala Rop
Vysočan, kde by mohlo být napojení na linková podle serveru Echo24.
ku B. Ta trasa na náměstí Republiky se mi
Protažení trasy metra D na Žižkov pro
zdá úplně nesmyslná. Tam je to metrem pro
sadila do územního plánu žižkovská ODS,
tkáno dost,“ říká lidovecký radní Jan Wolf.
přičemž ČSSD celý projekt dlouhodobě
Bitva o žižkovské metro tak je značně
podporuje a „déčko“ obyvatelům Žižkova
nepřehledná. n 1 24.08.15 15:20 Stránka 1
slibovala i ve volební kampani.
Trojkoví
zele 8-2015.qxp_Sestava
RAJ
inz 85x58mm

INZERCE

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE. POMŮŽE,
PRÁVĚ KDYŽ JI POTŘEBUJETE.

MĚSTSKÉ VOZY NISSAN
NYNÍ SE SLEVOU AŽ 102 000 KČ
PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ.

slevový kupon
NISSAN MICRA

NISSAN NOTE

NOVÝ NISSAN PULSAR

REZERVUJTE SI TESTOVACÍ JÍZDU JEŠTĚ DNES
AUTOBOND GROUP a.s.
Kolbenova 859/15, Praha 9 - Vysočany
tel: 226 216 625

www.nissan.autobond.cz

Platí pouze při ﬁ nancování s akcí Nissan Finance Start 30 000 Kč. Nissan Finance znamená ﬁ nancování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Úroveň slev se mění podle typu modelu a výbavy, maximální sleva se vztahuje k modelu
Pulsar 1,5 dCi Acenta, PY14. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně
k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka je platná pro smlouvy se zákazníky uzavřené
od 1. 9. 2015 do 27. 9. 2015. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Micra: kombinovaná spotřeba: 4,3–5,4 l/100 km, kombinované emise
CO2: 95–125 g/km; Note: kombinovaná spotřeba: 3,6–5,1 l/100 km, kombinované emise CO2: 93–119 g/km; Pulsar: kombinovaná spotřeba:
3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km.

-15 % na konzumaci

KAVÁRNA ŠACHOVÝ VÁCLAVÁK
EA Hotel Juliš, Václavské nám. 22, Praha 1
Tel.: 605 229 822. Otevírací doba: pondělí–neděle, 14.30–22.30
www.sachovyvaclavak.cz
Platnost kuponu do 30. 11. 2015

MÁTE ZÁJEM O SLEVOVÝ KUPON?
Slevové kupony Vám část zákazníků přivedou přímo do vašeho obchodu,
takže zjistíte přímý efekt vašeho kuponu. Plní také roli klasické
grafické inzerce – zákazníci se o vašem obchodě dozvědí.

Prosím, kontaktujte nás na tel. 731 377 355
nebo na e-mailu: inzerce@maurisro.cz
Cena za kupon: 3000 Kč bez DPH
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přehled

Přemýšlíte, na jaký kroužek letos
přihlásíte své děti? Jste duší umělec,
či sportovec, chcete se naučit nový jazyk,
anebo jen svého pejska novým kouskům?
Přinášíme vám pár tipů pro inspiraci.
TEXT Květa Felklová FOTO Shutterstock

Tanec:

Kurzy
a kroužky
na Trojce

Centrum tance
Taneční lekce v žižkovské pobočce Centra tance
začínají od září. Vyzkoušejte například hodiny
orientálního tance s Karolínou Idrisovou, flirt
dance, latinskoamerické tance nebo flamenco.
Kontakt: Čáslavská 15, www.centrumtance.cz

Baletní škola Evy Maternové
Škola je určena pro dívky i chlapce od čtyř let,
ale i dospělé. U dětí se klade počáteční důraz
především na pohybový a taneční rozvoj, později
se ale může změnit i v přípravná cvičení k přijetí
na taneční konzervatoř. U dospělých je výuka
zaměřena na klasický tanec.
Kontakt: Na Balkáně 812, www.balet.eu

Baletní škola
BcA. Jána Nemce
Od nového školního roku jsou do baletní školy
přijímáni začátečníci ve věku od 5 do 18 let.
Otevírají se i lekce klasického baletu pro dospělé
či každé úterý a čtvrtek od 10 do 11 hodin cvičení
rodičů s dětmi v předškolním věku.
Kontakt: Táboritská 23, www.baletniskola.cz

Dance studio 7
Taneční studio otevírá swingové kurzy lindy hopu,
balboa, boogie Woogie a charlestonu. Výuka začíná
od 21. 9. První týden jsou kurzy pro začátečníky
zdarma. Můžete si tak snadno vyzkoušet, který
druh tance vám nejlépe vyhovuje.
Kontakt: Vlkova 7, www.dancestudio7.cz

Maureen
Kurzy orientálního tance pro začátečníky
i pokročilé jsou vypsány od 22. září
do ledna 2016.
Kontakt: ZŠ Perunova, www.maureen.cz

Dancers’ club
Studio nabízí mimo jiné i speciální taneční kurzy
burlesque dance, waacking či párovou bachatu.
Kontakt: Koněvova 19, www.dancersclub.cz

Studio Happy Time
Tanečně, umělecky a výtvarně dramaticky
zaměřené studio otevírá v novém školním roce
několik kurzů. Na výběr je například z country
tance, flamenca či historického šermu.
Kontakt: ZŠ Jiřího z Poděbrad, www.happytime.cz

Sport:
Elixír
Sportovní studio s širokou nabídkou lekcí, kde si
určitě vyberete, pokud vás například bolí záda,
jste po porodu, máte malé děti či chcete zhubnout.
Zajímavostí jsou sobotní speciály a workshopy.
Kontakt: Vinohradská 70, www.elixirstudio.cz

Club Junior
Škola pořádá lekce plavání ve sportovním areálu
Pražačka pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 5 let
a kurzy pro děti od 4,5 do 13 let.
Kontakt: Za Žižkovskou vozovnou 17,
www.clubjunior.cz

JÓGA
Kurzů jógy je v rámci Prahy 3 opravdu hodně.
Pro inspiraci uvádíme tedy alespoň několik tipů:
Jógacentrum Velehradská (www.joga.cz), Hot
yoga 42 (www.hotyoga42.cz), Meditační centrum
Praha (www.mcpraha.org/cz) nebo Naam jóga
Praha (www.naamjoga.cz).

AVSE Missing-Link
Škola se zaměřuje na čínské bojové umění pro
sebeobranu ving tsun, umění ovládání tyčí, mačet
a mečů escrima a speciální bojové a taktické
výcvikové kurzy security system.
Kontakt: ZŠ Žerotínova, www.missing-link.cz
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Wushu centrum
Od 14. 9. probíhá nábor nových studentů
v bojovém umění shao-lin, tai-ji, san-da
a qi-gong, přesný rozvrh náboru naleznete
na webových stránkách. Otevírají se lekce pro
děti i dospělé.
Kontakt: Perunova 15, www.wushucentrum.cz

BOX CLUB ŽIŽKOV
Tišerova škola boxu pořádá ve večerních
hodinách skupinové tréninky a jednou
týdně hodinový trénink pro mladší školáky.
Individuální tréninky probíhají v klubu každý
den.
Kontakt: tělocvična Základní školy
na náměstí Jiřího z Poděbrad
www.boxclub.cz

Kresba a malba:
Babylonie
Výtvarný ateliér Lenky Husárikové otevírá
velké množství výtvarných kurzů pro zájemce
všech generací. Dopolední kurzy jsou určené
především seniorům. Odpolední a večerní kurzy
jsou věnované kresbě a malbě od začátků až po
portrét, figuru či krajinomalbu. Zajímavostí jsou
kurzy pro začínající designéry.
Kontakt: Přemyslovská 11, www.babylonie.cz

přehled
Prague Drawing group
Tzv. živé kreslení pořádá každé 1. a 3. úterý
v měsíci od 19.10 do 21.10 tato pražská umělecká
skupina. Účastník si přinese vlastní materiál.
Prostory a živé modely pro figurální kresbu
jsou vždy zajištěny. Akce se konají v blízkém
sousedství Prahy 3 u náměstí Míru.
Kontakt: Polská 10, FB: Prague Drawing Group

Hudba:
Rocková škola
Hudební škola se zaměřuje na budoucí rockery.
Zdokonalit se tak můžete ve hře na elektrickou,
akustickou či basovou kytaru, bicí nástroje
a zpěvu. Výuka je určena všem věkovým kategoriím.
Zápis do kurzů probíhá do 17. 9.
Kontakt: Ondříčkova 8, www.rockovaskola.cz

ZUŠ Štítného
Základní umělecká škola přijímá žáky do oborů:
základní kresba a malba, figurální kresba, volná
a užitá grafika, ilustrace, sochařství a produktový
design, architektura, restaurátorství,
scénografie, textilní a oděvní návrhářství,
literárně-dramatický obor, apod. Výuka startuje
se začátkem nového školního roku.
Kontakt: Štítného 5, www.zus-stitneho.net

Rodina:
Nová trojka
Rodinné a kulturní centrum začalo s prvními
lekcemi svých kurzů v týdnu od 7. 9., na výběr
je z cvičení pro rodiče s dětmi, kurzu Miminka,
výtvarných kurzů a individuálních hudebních
hodin.
Kontakt: Jeseniova 19, www.nova-trojka.cz

Gatagéwa
Skautské středisko své aktivity popisuje slovy:
„Poznáváme, cestujeme, učíme se, pomáháme,
tvoříme, náramně se bavíme. Hrajeme si uvnitř,
venku, nevypijem ani sklenku. V létě spíme v týpí,
sluníčko nám svítí. Dobře jíme, dobře spíme,
rozhodně se nenudíme.“ Děti od 5 do 12 let se
mohou přidat každou středu od 16.30 na oddílové
schůzce.
Kontakt: Husitská 44, www.skautabs.cz

4. přístav vodních skautů
Nabízí vyžití pro kluky a holky od 6 let. Oddíly
se věnují především vodní turistice, plavání,
plachtění, potápění a výletům do přírody. Na
výběr je z 5 oddílů podle věku a pohlaví dítěte.
Kontakt: Pitterova 1, www.4pvs.nipax.cz

Nízkoprahový klub Husita
Nabízí široký výběr kroužků a aktivit, výletů a akcí
pro veřejnost. Například každou druhou středu
se v klubu vaří podle receptu, který děti samy
přinesou.
Kontakt: náměstí Barikád 1,
www.npkhusita.husitskecentrum.cz

R-Mosty
Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku od 10
do 18 let organizuje doučování, exkurze, aktivní
náplň volného času i poradenství. Otevřeno je
po–čt 14.00–19.00, pá 13.00–18.00.
Kontakt: Blahoslavova 4, www.r-mosty.cz

Teen Challenge Praha
Křesťanské centrum dětí a mládeže pomáhá
dětem ze sociálně slabého prostředí. Do činností
v denním centru patří mimo jiné výlety a hry,
doučování a biblické vyučování.
Kontakt: H
 avlíčkovo nám. 11,
cdmpraha@volny.cz, www.cdmpraha.cz

Ulita
DDM na Praze 3 provozuje například rodinný klub
Ulitka a nízkoprahový klub Beztíže. Ze zájmových
kurzů a kroužků můžete svoje děti přihlásit
například na hodiny badmintonu či geocachingu.
Více z nabídky na webových stránkách.
Kontakt: Na Balkáně 17a, www.ulita.cz

RC Paleček
Rodinné centrum nabízí například kroužky Hrátky
s bubnem, Valašské tanečky nebo Angličtina
v pohybu. Za vyzkoušení určitě stojí montessori
příprava dětí na školní docházku. Kurz se koná
každý pátek od 14.30.
Kontakt: Písecká 17, www.rcpalecek.cz

Jazyky:
Sofie English
Podzimní semestr začíná v anglické jazykové
škole 25. 9. Zájemci se zařadí do kurzu podle
své dosavadní úrovně ve znalosti anglického
jazyka. V nabídce je mimo jiné i kurz k přípravě na
maturitní zkoušku.
Kontakt: Laubova 8, www.sofieenglish.cz

Central Preschool
Školka nabízí odpolední program pro děti
od 2 do 6 let, vždy od 13 do 18.00. Program
zahrnuje klasické školkové aktivity, avšak vedené
v anglickém jazyce. Každý den je na programu
tematický kroužek. V pondělí se děti věnují tanci
a zpěvu, v úterý výtvarné tvorbě, středa patří józe
pro děti, čtvrtek pohádkám a četbě, a pátek vědě
a pokusům.
Kontakt: Ke Kapslovně 1,
www.centralpreschool.cz

Jipka
Jazyková škola se věnuje výuce 15 světových
jazyků, mimo jiné i hebrejštině či norštině.
Docházet můžete na skupinovou výuku či si
domluvit individuální lekce. Pro zájemce je
otevřen i kurz znakového jazyka.
Kontakt: Jičínská 10, www.jipka.cz

Czech Language Training
Jazyková škola se úzce specializuje pouze
na kurzy češtiny pro cizince. Výuka probíhá
v maximálně sedmičlenných skupinkách.
Kontakt: Seifertova 47, www.czlt.cz
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Vaření:
Chefparade:
Chcete se naučit vařit thajská, mexická, italská,
francouzská, indická jídla nebo připravovat sushi?
Pak jste na správném místě. Novinkou jsou kurzy
Raw dezerty či Vaření pro miminka.
Kontakt: Husitská 56, www.chefparade.cz

Ola Kala
Kulinářský ateliér pořádá kurzy vaření, na kterých
vás naučí tipy a triky profesionálů nejen ze
světových, ale i z českých kuchyní. První kurz po
prázdninové pauze začíná již 15. 9. Specialitou je
například kurz filetování sladkovodních ryb.
Kontakt: Korunní 115, www.OlaKala.cz

Laboratorio,
Scuola di Cucina
Tato škola vaření se zaměřuje především na
italskou kuchyni, na výběr je však z nabídky
i jiných světových kuchyní. Můžete se zapsat i na
jeden z kurzů pod vedením Zdeňka Pohlreicha.
Kontakt: Krocínova 3, www.laboratorio.cz

Ostatní:
Amazing Beauty
Vzdělávací kurzy na této kosmetické akademii se
zaměřují na manikúru, pedikúru, modeláž nehtů,
nail art, prodlužování řas, zahušťování, opravu/
barvení obočí a barvení řas. Kurzy probíhají
v několika jazycích.
Kontakt: Cimburkova 5, www.abgnail.cz

Institut módní tvorby
Škola nabízí kurzy pro módní nadšence
i začátečníky v oblasti módního návrhářství a šití.
Součástí výuky jsou různé workshopy a přednášky
a exkurze. Na podzim startují kurzy ve dvou
datech, od 18. 9. a 19. 10. s ukončením na konci
zimy příštího roku.
Kontakt: Korunní 10, www.fashionatelier.cz

Zpívání pro pupíky
Hudební workshop pro těhotné ženy a jejich
„pupíky“. Jedno sezení trvá 60 minut a je
vždy přizpůsobeno hudebním preferencím
zúčastněných. Součástí hodiny je uvolnění sebe
sama a svého hlasu, zpívání písníček, poslech
hudby a relaxace.
Kontakt: U Rajské zahrady 12,
www.zpivanipropupiky.cz

Filmová Aeroškola
Kino Aero organizuje několik zájmových aktivit
pro děti, které baví film. Jedná se o kurzy filmové
animace nebo třeba filmové projekce s následnými
kreativními aktivitami. Pro filmové nadšence
vyššího věku nabízí kino desetitýdenní kurzy
filmu, animace a fotografie.
Kontakt: Biskupcova 31, www.kinoaero.cz

www.zizkovskelisty.cz
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politika

Opoziční hnutí
Žižkov (nejen) sobě
upozornilo, že na
žižkovské radnici
dál potichu běží
příprava kontroverzní
rekonstrukce náměstí
Jiřího z Poděbrad.

S betonovou kašnou nová podoba náměstí již nepočítá.
Zmizet by měly také zastřešené výstupy z metra. Jejich přestavba má vyjít na dalších 20 milionů korun.

Radnice potichu dál připravuje

rekonstrukci Jiřáku

edení starostky Hujové (TOP 09)
na přípravu plánu, který vloni
vyvolal vlnu odporu u místních
obyvatel, i letos vyčlenilo peníze. Radní
navíc před několika týdny projednali i plán
úprav výstupů z metra, který by mohl plá
novanou rekonstrukci za 90 milionů korun
prodražit o dalších 20 milionů.
Na přelomu června a července projednal
výbor pro územní rozvoj a následně i rada
městské části studii Metroprojektu s názvem
Stanice metra Jiřího z Poděbrad – úprava pří
střešků výstupů. Materiál úzce souvisí s kon
INZERCE

troverzním plánem minulého vedení žižkov
ské radnice na změnu podoby náměstí za 90
milionů korun. Radnice totiž plánovala, že
společně s kašnou Petra Šedivého z náměstí
v rámci změny jeho podoby zmizí také pří
střešky nad vstupy do metra. „Studie doplňu
je jednu z variant dokumentace k územnímu
rozhodnutí o rekonstrukci náměstí Jiřího
z Poděbrad a zabývá se podrobně možností
odstranění dnešních přístřešků nad vstupy
do metra a jejich náhradou obvodovým zá
bradlím a opatřením pro jímání dešťových
vod,“ konstatuje se v zápisu.

Vícenáklady jsou zde podrobně odhad
nuty na 20 milionů korun a prodražily by
původně plánovanou bezmála stomiliono
vou rekonstrukci. Studie Metroprojektu tak
svědčí o tom, že přípravy rekonstrukce Jiřá
ku, proti které se zvedla před loňskými ko
munálními volbami vlna odporu, běží dál.
„Starostka Hujová na radnici stále připravu
je územní rozhodnutí pro povolení stavby.
Akorát se o tom nikde nepíše a starostka
tvrdí, že stavbu připravuje pro případ, že
by na ni odkudsi získala dotaci,“ potvrzuje
opoziční zastupitel Ondřej Rut (ŽnS). n

HoVítka
Hotel U Malého
tel

U Malého Vítka
Hotýlek jako z pohádky
v samotném srdci
Českého Krumlova

20 pokojů s dobovou atmosférou
Radniční 27, Český Krumlov
Tel.: +420 380 711 925
info@vitekhotel.cz
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Text Jan Kalous Foto Michal Protivanský

kultura

Světová
opera
opět v Aeru

V

ČR devátá sezona operních pře
nosů z Metropolitní opery bude
zahájena v sobotu 3. října. Během
září a října se tak můžete těšit na lahůdky
od G. Verdiho a R. Wagnera, jak jinak než
v prvotřídním obsazení světových oper
ních pěvců.
Přenosy kombinují špičkové operní
umění s nejmodernějšími technologiemi.
Oko kamery se během přenosu dostane
podstatně blíže k dění na jevišti než oko
diváka, byť sedícího na těch nejlepších
místech přímo v Metropolitní opeře. Di
váci přenosů si tak v kinech mohou vy
chutnávat úžasné detailní záběry, které by
v samotné Met nikdy neviděli, a které jim
zajištuje více než deset kamer zaznamená
vajících představení. Výsledkem kombina
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program na říjen
3. 10., 18.45 Giuseppe Verdi – Trubadúr
Herecké a hlasové umění sopranistky Anny
Netrebko se plně rozvine v její nové roli Verdiho hrdinky Leonory, která neváhá obětovat
život, aby zachránila milovaného trubadúra.
Osudem pronásledovaného Manrika bude provázet tenorista Yonghoon Lee.

ce bezchybně zvládnutého filmového ře
mesla a výsostného interpretačního umění
zpěváků, režisérů, dirigentů, hudebníků
a dalších umělců Metropolitní opery pak
je „magické a vášnivé drama“.
Přímé přenosy Live in HD z Metropolit
ní opery v americkém New Yorku se do kin
po celém světě uskutečňují od roku 2006.
A projekt neustále expanduje.
Z původních 60 kin na severoameric
kém kontinentu to o rok později bylo už
600 kinosálů ve 23 zemích po celém svě
tě s celkem 920 000 diváky. U nás tyto
výjimečné akce každou sezonu navštíví
kolem 40 000 diváků a další tisíce diváků
pak zhlédnou opakování přímých přeno
sů ze záznamu v rámci oblíbené série Při
dáváme! n

17. 10., 18.45 Giuseppe Verdi – Otello
Verdiho Otello se svou genialitou plně vyrovná Shakespearově tragické předloze. Režisér
Bartlett Sher inscenoval Maurův dramatický pád ve špičkovém obsazení: tenorista
Aleksandrs Antoněnko ztvární titulní roli,
nová hvězda operního nebe sopranistka Sonja Jončeva bude zpívat Otellovu nevinnou
manželku a oběť jeho žárlivosti, Desdemonu.
31. 10., 16.45 Richard Wagner – Tannhäuser
Po více než deseti letech se na jeviště Metropolitní opery vrací Wagnerův raný operní
skvost Tannhäuser, a to pod taktovkou Jamese Levina. Náročnou titulní roli ztvární přední
wagnerovský tenorista Johan Botha. Po jeho
boku se objeví Eva-Maria Westbroek.
Vstupné: 400 Kč

Aero, Biskupcova 31
www.kinoaero.cz
www.metopera.cz
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JAK S VÝMĚNOU ŠPALETOVÝCH OKEN
Chystáte se na výměnu špaletových oken
a nevíte, jak postupovat?
Rádi vám poskytneme několik rad,
jak se vyhnout potížím.
Pokud vlastníte nemovitost v památkové
zóně, je nutné získat souhlas s výměnou
oken od památkářů. Ve většině případů je
požadavkem památkářů, aby konstrukce oken
a především jejich vzhled zůstal zachován.
Nejvyšší důraz je na zachování subtilnosti
původní profilace, to je především zachování
pohledových velikostí dřeva a skla. Památkáři
připouštějí použití jednoduchých oken ve
dvorních částech objektů, která ale opět musí
splňovat požadavek stejného vzhledu. Výměna
špaletových oken v uliční fasádě za okna
jednoduchá je schválena jen výjimečně.
Jestliže jste se rozhodli pro výměnu oken
ve vašem domě, doporučujeme nejdříve
udělat výběrové řízení na dodavatele oken
a teprve potom zpracovávat dokumentaci pro
památkáře. Všechny truhlářské firmy mají své
nástrojové sady a nejsou schopny se ve všech
detailech přizpůsobit jakékoliv dokumentaci,
což může být následný problém. Nejlepším
řešením je, pokud je dodavatel oken schopen
zpracovat a případně i projednat projektovou
dokumentaci pro památkáře.

Jestliže se obrátíte na firmu AZ Ekotherm,
rádi vám zpracujeme cenovou nabídku,
a pokud vás cena osloví, je možné uzavřít
smlouvu o dodávce. V tomto případě vám
dokumentaci a projednání s památkáři
zpracujeme zdarma. Je nutné počítat s tím,
že projednání s památkáři trvá minimálně dva
měsíce.
Firma AZ Ekotherm spol. s r.o. vyrábí
špaletová okna špičkových parametrů, která
jsou certifikována Státní zkušebnou a mají
registraci na program Zelená úsporám.

V příštím vydání ŽIŽKOVSKÝCH LISTŮ
vám povíme něco o parametrech
špaletových oken a jejich výhodách.

KOntakty:
Přátelství 207/100, 104 00 Praha 10
T: 267 711 399, F: 267 712 892
E-mail: praha@azeko.cz, www.azeko.cz
Praha 9, Náchodská 757
T/F: 281 924 974, E-mail: hopo@azeko.cz
Hradec Králové, Habrmanova 204
T/F: 495 522 210, E-mail: hradec@azeko.cz
Šumperk, Zábřežská 68
T/F: 583 224 801, E-mail: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz
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kultura

PODZIM V PALÁCI AKROPOLIS
Music Infinity: HVOB /AT
Co kdyby klubová hudba kromě touhy tan
čit dokázala vzbuzovat i hlubší lidské emo
ce? Nad touto otázkou se ve Vídni potkali
Anna Müllerová a Paul Wallner – projekt
HVOB je jejich rázná odpověď. Hypnotické
techno písničkářství nabízí sofistikovanější,
emotivnější a melodičtější verzi tradičního
klubového materiálu, aniž by se ale zbavo
vali svých klubových kořenů.

PREMIÉRA
- SPITFIRE COMPANY :
VLADIMIR MACBETIN

Palác Akropolis
16. října 19.30
Planet Connection:
LA FANFARRIA DEL
CAPITAN /ARG –
ARGENTINSKÝ VEČER
Projekt Planet Connection přináší ten
tokrát argentinský večer. V jeho rámci
proběhne cestovatelská beseda, ochut
návka tradiční kuchyně a jako zlatý hřeb
večera vystoupí argentinská skupina
LA FANFARRIA DEL CAPITAN, která
kombinuje ska + rock s vlivy balkánské
a latinské hudby.

EUROCONNECTIONS
FESTIVAL
– BOKKA / PL + SEA
+ AIR / GR / DE
+ SUN GLITTERS / LU
+ FREQUENCY / SK
+ THE DEVIL’S TRADE / HU

Palác Akropolis
22. října 19.00
TONYA GRAVES
Nezaměnitelný hlas české hudební scény,
tentokrát v podání s vlastní kapelou sesta
venou z mladých, nadějných a skvělých
muzikantů. Během večera představí Tonya
skladby ze svého prvního sólového alba,
zazpívá světové hity v čele s Personal Je
sus, Cry Me A River a další, ale především
zazní písničky z jejího nového alba Back
To Blues, které vyjde u firmy Supraphon
již 16. 10.! Na desce spolupracovala
s Lukášem Martínkem a ten je zároveň
podepsaný pod celkovou produkcí alba.

Palác Akropolis
28. října 19.30

EuroConnections přivážejí do Prahy
řadu let nové evropské kapely. Na září
jsme za podpory projektu Liveurope
přichystali speciální EuroConnections
festival, který představí hned několik
zajímavých a úspěšných kapel různých
žánrů. Během večera se na pódiu vy
střídá jedna z hlavních hvězd festivalu
Colours of Ostrava BOKKA s lucem
burským elektronickým projektem
SUN GLITTERS, uvidíme německořeckou dvojici SEA + AIR či maďarské
ho písničkáře THE DEVIL’S TRADE
a vystoupí i jeden z nejvýraznějších
talentů slovenské scény FREQUENCY.

Palác Akropolis
23. září 18.00
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Nové představení souboru Spitfire Com
pany bude první částí chystané trilogie,
v níž hlavní témata budou vycházet ze
tří ikonických Shakespearových příbě
hů. První z trilogie nese výmluvný ná
zev Vladimir Macbetin. Kdo rozpoutává
války, může být poražen. Ocitli jsme se
ve válce. Jen si to nechceme připustit.
A zakázali jsme si vyslovit jméno, jež
může naši budoucnost výrazně ovlivnit.
Nejkratší Shakespearův krvavý příběh
v ruských reáliích, který se odehrává
v naší blízké budoucnosti na jednom
nejmenovaném mezinárodním letišti.

Palác Akropolis
3., 5., 27. října 20.00
EuroConnections:
ISAAC DELUSION /FR
+ blacksheepboy /CZ
Jemná elektronika, silné melodie a zastře
né falsetto – to jsou francouzští romantici
Isaac Delusion. Praha bude poslední říjno
vý čtvrtek dalším místem, které francouz
ské kvarteto okouzlí svým bezprostředním
a inovativním indie rockem.

Palác Akropolis
29. října 19.30

kultura
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AM – festival nových médií: SKLENIK, GOLDFISH
Letošní ročník nám nabídne hned dva za
jímavé hudební večery. První den to bude
český projekt SKLENIK, který živě vy
stupuje se špičkovými hosty – famózním
švédským bubeníkem Johanem Svensso
nem, vynikajícím kytaristou Yardou He
lešicem a za mikrofonem s talentovanou
Elizabeth Kopeckou.
Druhý večer bude patřit jihoafrickým
GOLDFISH. Žánroví kouzelníci z Kapské
ho Města kombinující groovy beatů s prv
ky elektrojazzu a živými nástroji plánují
letos v Česku jen dvě klubová vystoupení
– v Brně a v Praze.

Palác Akropolis
23. a 24. října 19.30

NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT INZERCI V LISTOPADOVÉM VYDÁNÍ
Listopadové číslo vychází
26. 10.
Uzávěrka inzerce
12. 10.

Kontaktujte nás:
e-mail: inzerce@mauri.cz
mobil: 731 377 355

INZERCE

Sníte o tom, že se ráno probudíte a Vaše první
kroky vedou do harmonické koupelny, ve
které nastartujete nový den osvěžující koupelí
v moderní vaně s tichým napouštěním nebo
sprchou s masážním proudem, která Vás
příjemně zrelaxuje a zbystří Vaše smysly?
Chcete, aby tato koupelna byla krásná a plně
funkční po dlouhou dobu jejího užívání?
Jsme odborníky na navrhování
a realizování koupelnových a wellness
snů více než 16 let.

Služby
• Individuální konzultace
s odborníky
• Kompletní cenová
kalkulace
• Zaměření na stavbě
• Návrhy barevného
a materiálového sladění
koupelny i celého interiéru
• Návrh dispozičního řešení

Naše práce nás baví a produktům, které
prodáváme, věříme. Milujeme design a jsme
šťastní, když se sny stávají skutečností. V tom
nám pomáhají ti nejspolehlivější dodavatelé,
které jsme za celou dobu naší praxe pečlivě
prověřili. Sledujeme trh a jdeme s dobou.
Neustále se vzděláváme a inspirujeme na
tuzemských i světových veletrzích.

• Tvorba 3D návrhů
koupelen a interiérů

Kontaktujte nás ještě dnes!

• Rekonstrukce!!!

• Technické podklady
pro stavbu (kladečské
plány, technické nákresy,
technické listy)
• Návrh a výroba nábytku
na míru
• Zajištění montáže
a pokládky
• Zajištění dopravy
materiálu na stavbu
• Kontrola průběhu
realizace

www.koupelny-flexi.cz

Uskutečníme Váš sen o krásné koupelně

Vzorkovna Praha: Flexi s.r.o., Čiklova 21, 140 00 Praha 4-Nusle
www.zizkovskelisty.cz
Ing. Michaela Kohoutková, tel.: +420 606 294 532, e-mail:michaela_kohoutkova@koupelny-flexi.cz
Otevírací doba: Dle individuální dohody
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Proměny Žižkova

očima penzionovaného tuláka
Text Jakub Seiplt Foto Václav Víšek
Někdo chodí na ryby, jiný pěstuje zeleninu.
Dvaasedmdesátiletý důchodce Václav Víšek z Prahy
má zvláštního koníčka. Sbírá staré fotografie
měst a obcí a fotí srovnávací snímky ze stejného
místa ve stejné kompozici. Díky jeho zálibě
můžete vidět i proměny Prahy 3.

Křižovatka Kubelíkovy s Táboritskou

F

otografie Václava Víška jako první
začaly publikovat Žižkovské listy
v roce 2013 na webu. Pan Víšek nám
dal bez jakýchkoliv okolků souhlas. Dnes
jeho snímky publikují média běžně a srov
návací snímky bývalého zeměměřiče jsou
hitem na iDnes.cz i dalších velkých zpra
vodajských serverech.
„Můj sen býval být tulákem, ale často
jsem musel předstírat, že jsem spořádaný
člověk. Ač nerad, přistoupil jsem na označe
ní turista. Hodně jsem toho nachodil i na
běhal pro zdraví, takže jsem si zničil klouby,
a teď s bídou vylezu na kolo. Hodně jsem
zlobil, jak mi přibyla léta i kila, pokouším
se dělat hodného stařečka. Moc se mi to ne
vede,“ říká o sobě důchodce, který se dnes
s fotoaparátem toulá po Čechách i Moravě
a fotí srovnávací snímky, které lidé milují.
Desítky z nich, které nafotil při svých ná
vštěvách Prahy 3, si můžete prohlédnout na
Facebooku Žižkovských listů nebo na jeho
blogu http://vencovypindy.blogspot.cz.
Nejsou technicky dokonalé, ale odrážejí,
jak se změnil Žižkov. n

Husitská u křižovatky s Prokopovou

Křižovatka Táboritská – Lupáčova

Trhy na Prokopově náměstí

Žižkovské listy | společenský časopis | září 2015

Havlíčkovo náměstí

aktuálně

23

Nemáte roční lítačku?
Zaplatíte šestkrát víc za parkování!
Magistrát hlavního města Prahy chce něko
likanásobně zdražit parkování v modrých
zónách pro rezidenty. V návrhu ceníku,
který rozeslalo vedení primátorky Krná
čové městským částem, navrhuje, aby cena
pro rezidenta za parkování v celé městské
části byla 4350 korun.
Na dosavadní cenu 700 korun by měli ři
diči nárok jen v případě, kdy si pořídí roční
kupon na městskou hromadnou dopravu.
Nápad, který hraničí s vydíráním části
obyvatel hlavního města, kterým vedení
metropole vnucuje službu, o kterou nema
jí zájem, vzbudil ostrou reakci městských
částí i veřejnosti.
Nad nápadem hlavního města jen ne
věřícně kroutíte hlavou a ptáte se, s čím
přijdou radní primátorky Krnáčové příště.
Budou majitelé psů platit vyšší poplatky,
pokud si nekoupí roční permanentku do
pražské zoo?
Navíc snaha politiků donutit rezidenty,
aby si koupili roční „lítačku,“ pokud chtějí
parkovat v modrých zónách, přichází jen
pár měsíců poté, co hlavní město roční
předplatné na MHD zlevnilo. Populistické
opatření fakticky představuje to, že nyní
hlavní město bude muset na provoz doprav
ního podniku někde najít dalších 250 milio
nů korun, a v kontextu nového parkovacího

Zdražit šestinásobně
parkování rezidentům,
kteří nemají roční
kupon na MHD, má
podobnou logiku, jako
kdybyste najednou
chtěli šestinásobný
poplatek za psa od
majitelů, kteří nemají
permanentku do zoo.

ceníku vyvolává podezření, že část této díry
chtějí radní vytáhnout z majitelů aut.
Pražský radní pro dopravu Petr Dolínek
(ČSSD) toto obvinění odmítá a tvrdí, že
hlavním motivem restrikce řidičů bez roč
ního kuponu je snaha donutit Pražany více
využívat MHD místo automobilů.
Hlavní problém celé myšlenky však tkví
v tom, že je značně diskutabilní, jak reálně
ovlivní situaci v dopravě.
Toho, kdo je zvyklý jezdit po metropoli
autem místo MHD, a tedy i platit za do
pravu ve formě pohonných hmot násobně
vyšší částky, asi opatření nedonutí přesed
lat na městskou hromadnou dopravu. Vět
šinou se totiž jedná o lidi z vyšších příjmo
vých skupin.

Těžkou hlavu může nápad naopak udělat
těm, kteří MHD využívají, ale potřebují čas
od času použít i automobil v rámci Prahy.
Většinou se jedná o rodiny s nižšími příjmy,
pro které je zase složité zaplatit jednorázově
roční předplatné na MHD, a řeší náklady za
MHD jiným způsobem. Celý plán tak patrně
nebude mít na větší preference MHD před
osobní dopravou žádný viditelný dopad, kte
rý by se promítl do ulic. Jen vytáhne z peně
ženek řady Pražanů více peněz. A těm, kteří
mají hlouběji do kapsy, pěkně zamotá hlavu.
Městské části již okolo nápadu šestinásob
ně zdražit parkování rezidentům bez tramva
jenky spustily nesouhlasný povyk. Faktický
přímý vliv na to, jak se magistrát rozhodne,
však jednotlivé radnice nemají. n

Viktorka prohrála soud s radnicí
Agonie slavného žižkovského fotbalového
klubu vygradovala v srpnu, kdy Obvodní
soud pro Prahu 3 dal za pravdu žižkov
ské radnici, která po fotbalistech vymáhá
neuhrazený nájem za stadion u Seiferto
vy ulice. Soud zatím uznal nárok 830 tisíc
korun, od žaloby se však nárok radnice
vyšplhal významně výše.
Nepravomocný verdikt dává třetí měst
ské části velkou šanci uspět i s předběž
ným opatřením, kterým by se Viktorka
stala na Žižkově fakticky bezdomovcem
– Praha 3 totiž požaduje, aby se zdržela
jakéhokoliv nakládání s majetkem měst
ské části.
Paradoxní je, že plocha stadionu i vět
šina zázemí byla ještě před třemi roky

majetkem Viktorky, která se na něm
dnes stává vyděděncem. Pak však bývalá
žižkovská koalice TOP 09, ČSSD a Ž(n)
S rozjela s tehdejším majitelem klubu
Luďkem Vinšem sérii neprůhledných
obchodních transakcí, které tisk vesměs
označil za jednostranně nevýhodné pro
Prahu 3.
Na jejich konci se majitelem stadionu
i jeho vybavení stali daňoví poplatníci
z Prahy 3, což přišlo obecní pokladnu na
40 milionů korun. „Všechny naše kroky
vždy směřují k podpoře fotbalového klu
bu, který již více než 100 let nese jméno
Žižkova,“ prohlašoval tehdy administrá
tor transakce – bývalý místostarosta Josef
Heller (TOP 09).

Krátce po dokončení transakcí vý
znamně omezil Luděk Vinš financování
klubu. Předlužené Viktorky se pak zbavil
před několika týdny, když klub převedl za
symbolickou korunu na bývalého funkci
onáře Viktorky Jiřího Rývu.
K tomu Viktorka dostala za dluhy
padáka z druhé nejvyšší fotbalové ligy
a bezprizorný stadion městská část po
opakovaném krachu jednání s žižkov
ským klubem pronajala druholigovému
nováčkovi Slavoji Vyšehrad.
To je stručný aktuální mezivýsledek
majetkové transakce, kterou při jejím
startu v roce 2012 tehdejší vedení radnice
označovalo za akci na záchranu Viktorie
Žižkov. n

www.zizkovskelisty.cz
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PŘEDSTAVUJEME: květinářství NA TROJCE

Řekněte to
květinou
TEXT a FOTO Květa Felklová
Chcete potěšit svoje blízké pěknou květinou?
Plánujete rodinnou oslavu, chystáte svatbu
či potřebujete zajistit květinovou výzdobu vašeho
interiéru? Poradíme vám, kde ve svém okolí
najdete vhodné květinářství. V každém z nich si
pro vás připravili květinovou vazbu na ukázku.

Květinářství Freja
Květinářství nabízí široký
sortiment se zárukou vždy
čerstvých květin. Zkušení
floristé se také postarají
o květinový servis na vaše
svatby a oslavy. Cena kytice
na fotografii: 480 Kč

Kytice-online.cz
Kamenná prodejna i výdejní místo internetového
obchodu. Květinářství nabízí svatební servis,
výzdobu interiéru i odborné konzultace. O vaše
přání se postarají kvalifikované floristky a firma
doručí i pokojové rostliny do vašich interiérů.
Cena kytice na fotografii: 500 Kč
Otevírací doba:
po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00
Kontakt: Koněvova 148
Tel.: 777 961 260
www.kytice-online.cz

Otevírací doba:
po–pá 9.00–19.00,
so–ne 10.00–15.00
Kontakt: Biskupcova 19
Tel.: 775 422 463
www.freja.cz

Květinová vazárna
V Květinové vazárně
v Jeseniově ulici si můžete
nechat na objednávku
uvázat kytice malé
i velké, ale i bonbonové,
uzeninové, cigaretové či
květiny s bankovkami.
Cena kytice
na fotografii: 500 Kč
Otevírací doba:
po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00
Kontakt: Jeseniova 65
Tel.: 222 581 647
www.vazbakvetin.cz
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Holandské květiny
Jednu z prodejen Holandské květiny najdete také
v obchodním centru Atrium Flóra. Nabízí široký
sortiment řezaných i hrnkových květin dovážených nejen
z Nizozemska. Specialitou obchodu jsou exkluzivní růže,
které pro vás nakupují přímo v Kolumbii a Ekvádoru.
Cena kytice na fotografii: 470 Kč
Otevírací doba:
po–so 9.00–21.00, ne 10.00–21.00
Kontakt: Palác Flóra, Vinohradská 151
Tel.: 721 342 356
www.holandskekvetiny.cz

PŘEDSTAVUJEME: květinářství NA TROJCE

Květiny u BERUŠKY
Květinářství nabízí široký sortiment
čerstvých řezaných květin, hrnkových
pokojových a venkovních rostlin
včetně základního pěstitelského
vybavení. Nabídka květinových
vazeb obsahuje kytice dárkové,
smuteční i svatební včetně výzdob
interiérů, suchých vazeb, vazeb
pro děti se sladkostmi nebo pro
pány s dobrotami. V provozu je
také e-shop s možností dodání po
celém území Prahy maximálně do
osmi hodin po objednávce.
Cena kytice na fotografii: 500 Kč
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PINK Flower
Květinářství pod vedením zkušeného
interiérového designéra Tala Kashaliho,
absolventa prestižních univerzit
a kurzů v oblasti interiérového designu.
Specializací toho obchodu je květinová
výzdoba vašich interiérů a oslav.
Cena kytice na fotografii: 500 Kč

Otevírací doba:
po–pá 9.00–18.00, so 9.00–11.00
Kontakt: Táboritská 38
Tel.: 603 840 539, 222 714 547
www.ekvetiny.eu

Plevel
Květinářství s 23letou tradicí
nabízí nejen hrnkové rostliny,
ale i řezané či suché květiny.
Specialitou jsou potom
tzv. pokojové skleníky.
Vazbu i aranžmá místní
floristé zpracují vždy podle
požadavků zákazníka
– svatební, smuteční,
slavnostní, klasické
i sezonní. Doba doručování
objednaných kytic po Praze
je do 2 hodin.
Cena kytice na fotografii: 900 Kč

Otevírací doba:
po–so 8.00–20.00,
ne 10.00–18.00
Kontakt:
Vinohradská 148
Tel.: 774 957 210
www.annamarciano.cz

Otevírací doba:
po–ne 8.00–19:15
Kontakt:
Vinohradská 82
Tel.: 602 334 975
www.plevel.cz

Květinová galerie
Čtvero ročních období
Prodejna na Korunní nabízí širokou nabídku květin jak
řezaných, tak hrnkových. Vazbu na přání si můžete objednat
předem. Specialitou jsou živé šperky z květin a dárkové
„kytice“ z uzenin. Cena kytice na fotografii: 490 Kč
Otevírací doba:
po–pá 8:30–19.00, so–ne 10.00–16.00
Kontakt: Korunní 91
Tel.: 774 680 075
www.ctverorocnichobdobi.cz

www.zizkovskelisty.cz
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servis / inzerce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

září-říjen 2015
ULICE
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova
Buková x Pod Lipami
Jeseniova 143
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova
Křivá 15
Přemyslovská x Sudoměřská
U Rajské zahrady x Vlkova
V Zahrádkách x Květinková
Ambrožova x Malešická
Koněvova x V Jezerách
Soběslavská x Hollarovo náměstí
Tachovské náměstí
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova
Buková x Pod Lipami
Jeseniova 143
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova
Křivá 15
Přemyslovská x Sudoměřská
U Rajské zahrady x Vlkova
V Zahrádkách x Květinková
Ambrožova x Malešická
Koněvova x V Jezerách
Soběslavská x Hollarovo náměstí
Tachovské náměstí
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova
Buková x Pod Lipami
Jeseniova 143
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova
Křivá 15
Přemyslovská x Sudoměřská
U Rajské zahrady x Vlkova
V Zahrádkách x Květinková
Ambrožova x Malešická
Koněvova x V Jezerách
Soběslavská x Hollarovo náměstí
Tachovské náměstí
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova
Buková x Pod Lipami
Jeseniova 143
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova
Křivá 15
Přemyslovská x Sudoměřská
U Rajské zahrady x Vlkova
V Zahrádkách x Květinková
Ambrožova x Malešická
Koněvova x V Jezerách
Soběslavská x Hollarovo náměstí
Tachovské náměstí
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova

DATUM	ČAS
15. 9. 2015
14:00–18:00
15. 9. 2015
15:00–19:00
16. 9. 2015
14:00–18:00
16. 9. 2015
15:00–19:00
17. 9. 2015
14:00–18:00
17. 9. 2015
15:00–19:00
18. 9. 2015
14:00–18:00
18. 9. 2015
15:00–19:00
19. 9. 2015
9:00–13:00
19. 9. 2015
10:00–14:00
22. 9. 2015
14:00–18:00
22. 9. 2015
15:00–19:00
23. 9. 2015
14:00–18:00
23. 9. 2015
15:00–19:00
24. 9. 2015
14:00–18:00
24. 9. 2015
15:00–19:00
25. 9. 2015
14:00–18:00
25. 9. 2015
15:00–19:00
26. 9. 2015
9:00–13:00
26. 9. 2015
10:00–14:00
29. 9. 2015
14:00–18:00
29. 9. 2015
15:00–19:00
30. 9. 2015
14:00–18:00
30. 9. 2015
15:00–19:00
1. 10. 2015
14:00–18:00
1. 10. 2015
15:00–19:00
2. 10. 2015
14:00–18:00
2. 10. 2015
15:00–19:00
3. 10. 2015
9:00–13:00
3. 10. 2015
10:00–14:00
6. 10. 2015
14:00–18:00
6. 10. 2015
15:00–19:00
7. 10. 2015
14:00–18:00
7. 10. 2015
15:00–19:00
8. 10. 2015
14:00–18:00
8. 10. 2015
15:00–19:00
9. 10. 2015
14:00–18:00
9. 10. 2015
15:00–19:00
10. 10. 2015
9:00–13:00
10. 10. 2015
10:00–14:00
13. 10. 2015
14:00–18:00
13. 10. 2015
15:00–19:00
14. 10. 2015
14:00–18:00
14. 10. 2015
15:00–19:00
15. 10. 2015
14:00–18:00
15. 10. 2015
15:00–19:00
16. 10. 2015
14:00–18:00
16. 10. 2015
15:00–19:00
17. 10. 2015
9:00–13:00
17. 10. 2015
10:00–14:00
20. 10. 2015
14:00–18:00
20. 10. 2015
15:00–19:00
21. 10. 2015
14:00–18:00
21. 10. 2015
15:00–19:00
22. 10. 2015
14:00–18:00
22. 10. 2015
15:00–19:00
23. 10. 2015
14:00–18:00
23. 10. 2015
15:00–19:00
24. 10. 2015
9:00–13:00
24. 10. 2015
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www.kia.com

Nová Kia cee`d
Překvapivě strhující

Nechte se unést překvapivým výkonem motoru 1.0 T-GDI
Nová Kia cee`d GT Line vás dostane hned dvakrát:
napoprvé svým dokonale dynamickým designem
a napodruhé dravou sílou turbomotoru T-GDI.

AUTOBOND GROUP a.s., Kolbenova 859/15, Praha 9 - Vysočany
tel: 226 216 621, e-mail: kiapraha@autobond.cz
web: http://kia.autobond.cz

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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BYTY PMH a.s.
Řádková inzerce:
Koupím byt na Vinohradech nebo na Žižkově. Byt může být i před
rekonstrukcí, ale v pěkném domě. Jsem přímý zájemce, platím v hotovosti. Pište SMS, ozvu se zpět nebo volejte tel.: 702 505 305. Děkuji vám.
MÁTE doma nábytek a nevíte co s ním??? KŘESLA, NÁBYTEK do
roku 1980 a bytové doplňky (lustry, lampy apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji prodej – za odvoz. T.: 776 599 696 / E.:info:
nabytek1980@seznam.cz. Stačí napsat SMS nebo prozvonit. Odpovím.

inzerce
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TVRDÉHÁKY
OTEVŘENÉ
SRDCE

X.

JUBILEJNÍ ROČNÍK

AMATÉRSKÉHO
TURNAJE V BOXU

O POHÁR

MĚSTA ŽIŽKOVA
čtvrtek 15. října od 19.00 hodin
hotel Olšanka
moderuje Marek Šimák
Pořádá Nadační fond pro podporu
a rozvoj občanské společnosti v EU

