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PODZIM
Na severní polokouli, a tedy i pod horou Vítkov,
nastal astronomický podzim. Léto si sice protáhlo
funkční období i do prvních zářijových týdnů,
přesto listí bude žloutnout, ozvou se deště a mlhy.
Pokud se vám bezútěšná atmosféra zkracujících
se dní zadírá pod kůži, vyžeňte ji. Nenechte
se strhnout stísněností, vždyť právě podzim,
a o to více ten žižkovský, dokáže mnoho
nabídnout. Berte podzim jako příležitost.
Zjitřená představivost a brzké večery jsou jako
stvořené pro tvůrčí činnost, podzimní příroda pro
fotografování, a pokud ani jednomu neholdujete,
přebijte podzimní úzkost endorfiny.
Sport je nejlepší lék na všechny deprese
a úzkosti. Proto jsme pro vás připravili článek
o tom, kde, kam a jak na Žižkově za sportem.
A pokud sportu zrovna neholdujete nebo
nemůžete, vyberte si z bohaté podzimní kulturní
nabídky. I v tomto ohledu má podzimní Praha 3
tradičně co nabídnout.
A určitě si přečtěte rozhovor s Rosťou Osičkou,
klukem, kterého z Moravského Žižkova osud
zavál na ten pražský. Boxerem, který se dostal na
vrchol, a ačkoliv z něj spadl, přesto nezahořkl…
Hezké čtení

Jan Kalous
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OLA KALA
Pro milovníky vaření představuje studio Ola Kala doslova ráj. Pro inspiraci
přinášíme výběr z podzimních kurzů.

28. ZÁŘÍ, 15.00–21.00 VŠEFEST JAROV
Festival organizovaný studenty, se studenty a pro studenty – ale i ostatní. Spousta
hudby, jídla, nealkoholických nápojů
zdarma a mnoho dalšího!
Studenti Vysoké školy ekonomické
v Praze organizují multižánrový festival
v prostorách kolejí Jarov. Akce proběhne
ve středu 28. 9. 2016, což je také den státního svátku. Jedná se o první nealkoholický studentský festival, který je o hudbě,
stylu, přátelství, mládí ale i vyspělosti.

Nealkoholický festival zde neznamená
předražené kupované „domácí“ limonády,
ale spoustu nealka zdarma pro každého.
Z kapel se na VŠEFEST představí rockoví
Other Way, punk-rockoví Curlies, rock-popoví HighLights a eSeNCe i rockoví
Surrender Brainchild. Stánky zde budou
mít studentské spolky a street food.

koleje Jarov
FB: www.facebook.com/vsfst/

29. 9.	Alfa–omega italské kuchyně
4. 10.	Krevety, chobotnice,
flambované palačinky
5. 10.	Čokoládové pralinky a makronky
10. 10.	Dort – slavnostní okamžiky
15. 10.	Káva
16. 10.	Odpalované těsto – větrníky,
věnečky a labutě
24. 10.	Pařížský dort a harlekýn
26. 10.	Pizza a focaccia
1. 11.	Vegetariánská exkurze
2. 11.	Čokoládové pralinky a makronky
9. 11.	M. D. Rettigová – Svíčková
na smetaně, karlovarský knedlík
12. 11.	Káva
14. 11.	THAJSKO II. pokračování
16. 11.	TARTS A TARTLETS – francouzské
křehké koláče (sladké a slané)
29. 11.	OMÁČKY, maso a houskový knedlík…
5. 12.	CROISSANTS A BRIOŠKY
6. 12.	Italské dary moře a ryby
10. 12.	Káva

Kurzy pro veřejnost v pracovním týdnu
začínají od 16.00 hodin, o víkendu od
10.00 hodin.

Korunní 115, www.olakala.cz

1. ŘÍJEN, 10.00–14.00 DEN DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční
domácí zvířátka – cvičené psy (psí triky,
tanec, ukázka canisterapie, přednáška
o canisterapii), děti budou moci nakrmit
a pohladit kozy Matyldu a Alberta.
Připraven je program s dravci a
prohlédnout si můžete také netradiční
mazlíčky – terarijní zvířata: agamy, chameleony, želvy, korálovky, čolky, štíry,
šváby, sklípkany a další.

Pro pejsky a kočičky bude novinkou
zvířecí cukrárna a kavárna, zajímavou
atrakcí pro děti i dospělé pak tzv. Králičí
hop – skákání králíků přes překážky.
Chybět nebude ani oblíbený fotokoutek,
kde se budete moci zvěčnit se svým
mazlíčkem.

Parukářka
FB: Den domácích mazlíčků

28. ZÁŘÍ STREETCULTURE FEST

24.–25. ZÁŘÍ
ČÍM BUDU? VOJÁKEM!

POTVRZENÉ KAPELY:
n Lupara: The Widowmaker (death) n Perfecitizen (death-grind) n M.A.C. of Mad (electronica-violence)
n Liquid Space 9 (progressive metal) n Diligence (death) n Kaar (thrash) n Komplex Viny (HC-punk)
n Dominik Kotyza (folk-punk) n Psychocandy (alternative-rock) n Role (lo-fi/poprock)
n KaplanBros (alternative-electronic) n John Cale Tribute band (alternative rock)

O víkendu se část Galerie Harfa promění
ve výcvikový tábor. Sedmá část edukativního seriálu pro děti Čím budu? se
tentokrát zaměří na vojenskou profesi. Pro
děti i rodiče je připraveno zábavně-vzdělávací odpoledne plné praktických ukázek
a sportovních tréninků

Nákladové nádraží Žižkov, FB: StreetCulture Fest

Harfa, www.galerieharfa.cz

StreetCulture nespí, StreetCulture žije! Tentokrát zalidní Nákladové nádraží Žižkov,
kde se ve středu 28. září uskuteční multižánrový festival StreetCulture Fest.
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PICASSO, MONET, VAN GOGH ČI KLIMT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ZDARMA
Národní galerie letos umožňuje do všech
stálých expozic neomezený vstup pro děti,
mládež a studentydo 26 let. Nabídka platí
pro školní rok 2016/17 a galerie ji vyhlásila
na základě spolupráce s Komerční bankou.
Léto pryč a podzim začíná… Lámete
si hlavu s programem pro děti na deštivé
nedělní odpoledne? Pošlete je do Národní
galerie. Na své si přijde fanoušek romantických krajinek, výpravných portrétů
i moderního umění. Abychom vám orientaci zjednodušili, připravili jsme přehled
pražských expozic.
Se začátkem školního roku zahajuje Národní galerie také řadu programů, které se
zaměřují na nejmladší generaci. Nejmenší
děti mohou společně s rodiči navštěvovat
pravidelné výtvarné herny a dílny, kde jim
je umění představováno zajímavou formou tak, aby mu porozuměly i děti a bavilo je. Výtvarné ateliéry pořádá Národní
galerie i pro starší děti, stejně jako obecné
i specializované kurzy umění, které jsou
mimo jiné ideální přípravou pro studium
na uměleckých školách.

EXPOZICE NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Středověké umění v Čechách
a střední Evropa 1200–1550
Dlouhodobá expozice prezentuje na více než
dvou stech exponátech z oboru malířství,
sochařství a uměleckého řemesla proměny
formy a funkce výtvarného díla během tří
staletí.
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17

Evropské umění od antiky do baroka
Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15

Od rudolfínského umění
až po baroko v Čechách
Rozsáhlou expozici českého barokního umění
a soubor manýristických děl, vzniklých pro
pražský dvůr císaře Rudolfa II., najdete ve
Schwarzenberském paláci.
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2

Umění 19. století
od klasicismu k romantismu
Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2

Umění 19., 20. a 21. století
Veletržní palác představuje unikátní soubor
českého i zahraničního moderního a současného
umění. Sbírka francouzského a evropského
umění, obsahující jedinečná díla nejzvučnějších
jmen, jako Pablo Picasso, Vincent van Gogh,
Gustav Klimt a mnoha dalších.
Součástí expozice je i proslulá francouzská
sbírka zahrnující soubor děl Augusta Rodina,
impresionistů Clauda Moneta, Camilla Pissarra,
Augusta Renoira, Paula Cézanna, Paula
Gauguina, Vincenta van Gogha či George
Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla Pabla
Picassa, Georgese Braqua či tvorbu umělců
působících v Paříži – Marca Chagalla, Pierra
Bonnarda či Maurice de Vlamincka.
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47

Umění Asie
Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12

Otevřeno denně mimo pondělí
od 10 do 18 hodin.
www.ngprague.cz

INZERCE

UVÁDÍME
V hUDEbnÍM
DiVaDlE karlÍn

Proč se jen dívat,
když ji můžete rovnou řídit!

Verdi

rigoletto
Zcela nová
Nechte se překvapit, co všechno Kia Sportage umí.
Vychutnejte si zážitek z jízdy. Kromě maximální bezpečnosti, spolehlivosti,
7leté záruky a vynikajících jízdních vlastností vám Kia Sportage nabízí
bohatou výbavu včetně nejmodernějších technologií. Nová Kia Sportage toho
umí tolik, že bude nejlepší, když vám ji na 2 dny půjčíme, abyste ji lépe poznali.
Nyní navíc můžete získat zvýhodnění až 63 000 Kč.

3. & 24. 10. | 7. & 28. 11. 2016
www.narodni-divadlo.cz

AUTOBOND GROUP a.s., Kolbenova 859/15, Praha 9 – Vysočany
Tel: 226 216 621, E-mail: kiapraha@autobond.cz
web: http://kia.autobond.cz
Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a
může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a podmínkách zapůjčení vozu v rámci programu TEST2DRIVE
navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Cenové zvýhodnění 63 000 Kč se vztahuje na verze limitované edice EURO
2016/TOP. Nabídka platí do 30. 9. 2016.

www.zizkovskelisty.cz
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ROSŤA OSIČKA:

ŽIVOT
MEZI RINGEM
A MALÍŘSKÝM
ŠTĚTCEM

TEXT Jan Kalous
FOTO Michal Protivanský, Filip Singer

Bydlí dnes sice v Karlíně, ale v Praze 3 trénuje box
a maluje. Navíc je dvojnásobným Žižkovákem.
Dětství prožil v Moravském Žižkově na Břeclavsku,
přes Slovensko a olomouckou Duklu se pak dostal
na pražský Žižkov a dodnes na něj nedá dopustit.
Legendární boxer, na něhož v době jeho největší
slávy chodily do Lucerny davy. Muž, který se nedávno
veřejnosti připomněl účastí v soutěži StarDance.
Nadšený malíř, jehož sportovní kariéru poznamenalo,
že stál na půli cesty mezi drilem profesionálního
sportu a bohémským světem umělců. Rosťa Osička.
Jak se kluk z malého městečka uprostřed
jihomoravských vinic dostane k vrcholovému boxu a malování?
Já jsem se narodil ve Valticích, ale celé dětství až do vojny jsem prožil v Moravském
Žižkově, kde bydleli moji rodiče. Tam jsem
také začínal s boxem i malováním.
Co bylo dřív? Malování, nebo box?
První bylo malování; od dětství jsem chodil do místní lidové školy umění. Byla to
láska na první dobrou, jak se říká. Navíc
jsem měl kolem sebe výborné vzory, malířské mistry, jako byl akademický malíř

Tomáš Měšťánek. Strašně mě to bavilo.
A k tomu, jak jsem dorůstal, se mi zalíbil
životní styl malířů – ta uvolněnost, svoboda. Říkal jsem si: Zatímco jiní musí na
píchačky do práce, oni si malují.
To mi tedy vůbec nejde dohromady s boxerským tréninkovým drilem. Jak jste se
s tímhle pohledem na svět dostal k boxu?
Jsou to dva protichůdné světy, a to byl potom také můj problém. Sport mě vždycky
také bavil, věnoval jsem se několika individuálním sportům. S boxem jsem začínal
až v patnácti letech v dorostu v Hodoníně.

Dvakrát týdně jsem tam jezdil na tréninky – osmnáct kilometrů tam, osmnáct zase
zpátky. Měl jsem velkou kliku na trenéra,
jímž byl Vojtěch Sasínek. Naprosto úžasný
člověk, čistý jako pergamen, který si jako
politický vězeň v padesátých letech prošel
komunistickými lágry. Odsoudili ho nejdříve k trestu smrti, pak mu dali doživotí,
nakonec si odseděl dvanáct let v Leopoldově. Když vyprávěl, co tam všechno prožil,
vstávaly vám vlasy hrůzou. Přesto ale nezahořkl, byl to neuvěřitelně čestný chlap. Žil
v jedné domácnosti v přátelském svazku se
řádovou sestrou a sbíral toulavé psy, takže
to u nich vypadalo jako v útulku. Byl velice
temperamentní, a i když neměl jako trenér
boxu moc velkou technickou škálu, dal mi
toho do života hodně.
Z Hodonína jste přestoupil do slovenské Skalice, a pak už přišla olomoucká
Dukla…
Do Dukly jsem narukoval jako armádní
sportovec a zůstal tam pět let. Pro box tam
byly vynikající podmínky. Už před tím
jsem se dostal do nároďáku, takže Dukla
mě chtěla, abych vozil armádě medaile.
Malování jsem úplně nechal, sport dostal
přednost. Ale chyba byla, že ne úplně beze
zbytku. Trénoval jsem, dřel jsem, ale někdy
jsem se zapomněl s bohémskými přáteli
nad vínečkem. Už ve Skalici se mi stalo, že
jsem skončil v pět hodin ráno na zábavě

www.zizkovskelisty.cz
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V době největší sportovní slávy
v dresu olomoucké Dukly.

„Ve StarDance jsem tanec spíš předstíral,“
tvrdí dnes Osička. Vzpomínky na soutěž jako
malíř přesto zvěčnil v sérii tanečních obrazů.

a ráno jsem měl důležitý zápas. Nakonec se
mi sice podařilo s odřenýma ušima vyhrát,
ale bylo mi strašně zle.
Vybojoval jste titul mistra ČSSR i ČSR,
na mistrovství Evropy v Německu v roce
1979 jste získal bronzovou medaili. Kterého boxerského úspěchu si vážíte nejvíc?
Největší cenu za mou sportovní kariéru
pro mě mají tři bronzové medaile z mistrovství světa spřátelených armád. Vím, že
to někomu může znít divně, ale na těchhle
zápasech se provozoval špičkový box. Měly
v té době mimořádnou úroveň, protože
tam celý tehdejší východní blok posílal to
nejlepší, co měl. Byly to všechno nároďáky silných boxerských států. Boxovali tam
třeba Kubánci, a ti byli vážně vynikající.
Takže si dnes s odstupem těch bronzů z armádního šampionátu vážím víc než třetího
místa na mistrovství Evropy.
Kariéru armádního sportovce vám ale
ukončila aféra v roce 1981, která se tehdy
hodně probírala. Protože to bylo v době
XVI. sjezdu KSČ, vyrojily se historky, že
to mělo politický podtext. Říkalo se dokonce, že jste se dostal do rvačky s jedním
z delegátů sjezdu. Jak to ve skutečnosti
bylo?
To jsou přibarvené legendy. Fakt je, že to
načasování i okolnosti hrály v můj neprospěch. Táhli jsme tehdy Prahou po flámu
s přáteli-umělci. Já už jsem tou dobou měl
být asi dva dny na soustředění. Volali, shá-

něli mě, tak mne přátelé vyprovázeli na
vlak. A před Alcronem rozjívený kamarád
vyvolal konflikt s nějakou partou, která
odtamtud vycházela. Plácl nějakou holku
po zadku a byla z toho rvačka. Připletl se
k tomu jeden boxer z Pragovky, který mě
poznal, a nakonec se to rozmázlo ve Svobodném Slově. Jak prý se může takhle

Největší cenu za mou
sportovní kariéru pro
mě mají tři bronzové
medaile z mistrovství
světa spřátelených
armád. Vím, že to
někomu může znít
divně, ale na těchhle
zápasech se provozoval
špičkový box.
chovat socialistický sportovec? Degradovali mě, zabavili výložky, zbavili mě výhod
sportovce a na rok a půl jsem dostal distanc. Po jeho skončení jsem začal boxovat
za Uhelné sklady…
… ale tam už to nebylo úplně ono, že?
Uhelné sklady Praha byl špičkový klub,
hodně se tehdy jezdilo ven. Ale já už se nikdy nedostal do té formy, kterou jsem měl
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před zákazem činnosti. Snažil jsem se, ale
nebyla tam ta technika, všechno jsem to
rval na sílu. V 28 letech jsem ukončil sportovní kariéru. Byl jsem naprosto přetížený,
odboxoval jsem 330 zápasů. Také jsem měl
několikrát syndrom přetrénování, do toho
jsem žil bohémským nočním životem –
tělo nemělo šanci se zregenerovat. Zvládal
jsem to přemáhat vůlí, ale to nejde dělat
pořád. Skončil jsem úplně vyždímaný…
Během kariéry v Uhelných skladech jste
bydlel pět let na Žižkově. Co si o té čtvrti
myslíte?
Žižkov má svůj nezaměnitelný půvab, je to
čtvrť, která je dlouhodobě stejná. Takový
stálý ostrůvek v jinak proměnlivém moři
hlavního města. Strašně se mi na Žižkově
líbí ta jeho zemitost, lidskost…
Navíc žižkovská radnice od doby, kdy
byl radním Pavel Hurda, výrazně fandí
boxu, podporuje ho…
Prý jste na Žižkově žil v ateliéru…
To je pravda, já jsem v Praze začínal po
různých podnájmech, nebylo to vůbec
jednoduché. A právě na Žižkově jsem se
usadil tehdy pod křídly Václava Kovaříka.
Vašek byl výtvarný umělec a měl na Žižkově ateliér, kde mě nechal bydlet. Byl to
chlap s neuvěřitelně velkým srdcem, ale
také byl hrozně divoký. Měl strašnou sílu,
byl to bývalý zápasník, ale přišel o nohu
a nosil protézu. A když se v hospodě připletl do rvačky, tak si tu protézu odepnul

ROZHOVOR
a oháněl se s ní kolem sebe tak, že se ho báli
i vyhlášení bitkaři. Lidé ho raději obcházeli
obloukem…
Dnes vedete v BBC Praha na Želivského
komerční tréninky a máte i svůj klub. Jak
jste spokojený?
Velmi; díky majiteli BBC Jensovi Beckhoiserovi mám skvělé podmínky, kluci
z mého klubu mi dělají radost. David Hošek s Matúšem Juráčkem jsou už profesionálové, k tomu tam mám neuvěřitelně talentovaného patnáctiletého kluka – Alexe
Repaljuka. Jde to nahoru, je na nich vidět,
že v boxu chtějí něco dokázat, jdou za tím.
A když jdou do toho naplno oni, tak se
do toho položím i já. Chtěl bych ještě vychovat z těch kluků nějakého dalšího reprezentanta. Snad se ještě zadaří… A když
z nich nebudou šampioni, ať jsou z nich
aspoň správní chlapi…

mám vážně velký respekt. Ale chybí tomu
něco, co považuju v ringu za důležité. Box
je noblesní sport, a tahle noblesa ultimativním zápasům prostě chybí.
A další noblesní sport jste si nedávno vyzkoušel před televizními kamerami, když
jste kývl na nabídku z taneční soutěže
StarDance. Proč jste do toho šel?
Chtěl jsem zkusit něco těžkého, co mi nikdy nešlo. Já byl na tancování vždycky
poleno. V patnácti, když jsem začínal s boxem, jsem sice byl ve slováckém lidovém
kroužku, ale byl jsem v jeho rámci beznadějně nejhorší tanečník. Když byla dámská
volenka, zůstával jsem osamocený jako kůl
v plotě. Popravdě jsem tam byl hlavně proto, že se tam popíjelo vínko.

Celosvětovým hitem jsou dnes tzv. ultimativní zápasy. Co jim říkáte?
Obdivuji kluky, kteří do toho jdou. Musíte
projevit velkou odvahu, bez srdnatosti byste do té klece asi nevlezli. V tomhle k nim

Pijete i dnes vínko?
Piju, byla by škoda ho nepít, když jsem Jihomoravák. Ale dám si dnes dvě tři sklenky místo dvou tří lahví. Alkoholikům se
raději vyhýbám.
Zpátky ke StarDance – byl bych naopak
čekal, že boxeři budou vynikající tanečníci s rytmem v nohou…
Tak to není. V boxu nevadí, když uděláte dva tři kroky navíc. Krok navíc v tanci
znamená konec, totálně vám to rozhodí
všechno.
Kolik hodin denně jste na StarDance
trénoval?
Trénujete, dokud vám to bere hlava; pak už
to nemá smysl.
Vidím, že zde máte obrazy s tanečníky. To
jste se nechal inspirovat ve StarDance?
Přesně tak, to je kolekce inspirovaná soutěží. Právě připravuji výstavu tanečních
obrazů, která bude instalována v galerii
na radnici Prahy 9. V úterý 13. září máme
vernisáž.

V čem se dnešní box liší od dob, kdy galavečery plnily velký sál Lucerny?
Za mě byl box techničtější sport; zdá se mi,
že ta technika, jakási boxerská filozofie, se
dnes z ringu někam vytratila. Zmizela také
obrovská podpora, které se box dříve těšil
jak od státu, tak od diváků. Ten svět galavečerů v Lucerně zanikl, ale pomalu zase
vystrkuje růžky –, i díky takovým akcím,
jako je Pohár města Žižkova.
Na turnaj O pohár města Žižkova,
který již deset let probíhá každý podzim
v hotelu Olšanka, už pravidelně vodíte
své svěřence jako trenér. Jak se vám tahle
akce líbí?
Je to špičkově organizovaný amatérský
mítink, je to vlastně taková komorní obdoba galavečerů v Lucerně s fantastickou
atmosférou. Pro kluky je to skvělá příležitost vyzkoušet si zápas s kotlem diváků,
kteří je ženou do boje. Navíc, co si budeme povídat, v dnešní době, kdy musíte ve
sportu obracet každou korunu, je zajímavá
i finanční dotace, kterou tam vždycky věnuje Pavel Hurda. Řada kluků, kteří boxují,
pochází ze sociálně slabých poměrů, takže
koupit si rukavice, boty nebo další sportovní vybavení pro ně není sranda. A tahle
dotace jim výrazně pomůže.
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Tancujete dál?
Netancuju; na jaře jsem byl na plese České televize, kde jsem to zkoušel, a zjistil
jsem, že se mi to totálně vykouřilo z hlavy.
Tanečník ze mě nebude, zůstanu u boxu
a malování.

ROSTISLAV OSIČKA
Narodil se 15. října 1956 ve Valticích, dětství
a dospívání prožil v Moravském Žižkově
v jihomoravské vinařské oblasti. Nejaktivnější
boxerská léta pak strávil v Dukle v Olomouci.
V 80. letech, kdy byl největší hvězdou
boxerských galavečerů v Lucerně, bydlel na
pražském Žižkově – nejprve v Bořivojově ulici,
pak v Lipanské a později v Lupáčově.
S boxem začal v patnácti letech v Hodoníně,
odkud přestoupil do Slovenské Skalice
a následně do olomoucké Dukly. V jejím
dresu se stal mistrem Československa
a získal bronzovou medaili na evropském
šampionátu v roce 1979. Sám si však nejvíce
váží tří bronzových medailí z mistrovství světa
spřátelených armád.
Rosťa Osička vybojoval 305 utkání, z toho
268 vítězně, a kariéru ukončil ve 28 letech.
Dnes působí jako trenér v BBC Praha v Praze 3.
Vedle boxerské tělocvičny má malý ateliér, kde
se ve volných chvílích věnuje dalšímu velkému
koníčku – malbě. Tvoří olejem na plátno.

Mají box a malování něco společného?
Dává vám malování něco, co využijete
v boxu, nebo naopak?
Malování vám poskytne zklidnění. Můžete
na plátně vyobrazovat své pocity, což mě
baví. Ale jinak jsou to dva oddělené vedle
sebe existující světy.
Kvůli problémům vám utekly olympijské
hry v Moskvě; všichni říkají, že kdybyste
tehdy dal boxu všechno, mohl jste dojít až
na světový vrchol. Nemrzí vás to?
Samozřejmě; jen o tom nerad mluvím, tyhle věci si člověk musí vyřešit sám v sobě.
Je mi to líto, ale užírat se tím nemá smysl –
jede se dál. Já věřím, že každý máme od pánaboha do vínku dané schopnosti a s nimi
úkol, který já jsem asi nesplnil, jak jsem
měl. Teď se to snažím napravit a doufám,
že to stihnu.
Proto pořád opakuju klukům, které
mám na tréninku: „Chlapi, jsme na dobré
cestě, vlak je rozjetý. Nevystupujte z něj –
až v cílové stanici.“ n
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KRÁTCE

KRÁTCE Z PRAHY 3
PRAHA 3 CHCE NA VÍTKOVĚ MUCHOVU EPOPEJ

OD ZÁŘÍ NA JAROVĚ
PARKOVACÍ ZÓNY

Muchova Slovanská epopej by měla mít
nový výstavní pavilon na Vítkově. Nápad iniciovala s podporou rady starostka
Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP). Podle
první dámy by šlo o důstojné místo poukazující na historii země. Legendární
cyklus pláten vlastní Praha. Mucha ho
městu odkázal s podmínkou, že pro dílo

postaví důstojnou výstavní síň. Zatím se
tak ale nestalo. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) už dříve zmiňovala možnost postavit v metropoli novou galerii.
Vedení Prahy by podle starostky Hujové
mělo vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na podobu výstavní síně na
Vítkově. n

PO LEGALIZACI SPREJERŮ PŘICHÁZÍ RADNICE S ANTIGRAFFITI

Žižkovská radnice spustí program, kdy
bude na vlastní náklady odstraňovat ze
soukromých domů nelegální výtvory sprejerů. Radnice k programu s názvem
Antigraffiti přistoupila poté,
co čmáranice na žižkovských a vinohradských
nemovitostech zůstaly
problémem
i po zavedení legálních sprejerských
ploch, které inicioval bývalý místostarosta Matěj
Stropnický.
„Tento krok se
osvědčil pouze částečně. Stále zůstává dost
vandalů, kteří z různých dů-

vodů operují kdekoliv v ulicích městské
části a nelegálně poškozují majetek spoluobčanů. Proto se radnice Prahy 3 rozhodla
postoupit do další fáze a nelegální
graffiti hromadně odstraňovat na své náklady,“ uvedla starostka Vladislava
Hujová (TOP 09).
Program
bude
postaven na úzké
spolupráci
mezi
radnicí a vlastníky domů. Hlásit
se mohou majitelé
všech 4000 nemovitostí v Praze 3. Na
základě smlouvy bude
čmáranice odstraňovat firma najatá městskou částí. n
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Od 1. září definitivně vstupuje v platnost
regulace parkování ve východní části Prahy 3. „Podařilo se nám s hlavním městem
vyjednat, že Jarov bude začleněn do již
existující zóny placeného stání Praha 3.
Vytvoří se tak jedna oblast, což znamená,
že pro celou Prahu 3 bude platná stejná
parkovací karta,“ uvedla místostarostka
pro dopravu Lucie Vítkovská (ODS).
S výjimkou oblasti u Nákladového nádraží Žižkov bude nová část zóny placeného stání realizována v režimu zóna 30,
kdy kromě páteřních komunikací bude
dopravním značením plošně omezena maximální povolená rychlost na 30 kilometrů
za hodinu. n

POLICIE ZADRŽELA
AKTIVISTU Z KLINIKY,
VINÍ HO ZE ŽHÁŘSTVÍ

Jeden z hlavních podporovatelů žižkovské
Kliniky, anarchista Lukáš Borl, skončil
ve vazbě. Třiatřicetiletý aktivista je podle
mluvčího Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslava Ibaheje podezřelý z trestných činů založení, podpory
a propagace hnutí směřujících k potlačení
práv a svobod člověka, dále pak z vydírání
a poškození cizí věci.
Lukáš Borl podle policie patří mezi
zakladatele anarchistické skupiny Síť
revolučních buněk. Ta se od ledna 2014
přihlásila k celkem 16 žhářských útokům
na policejní auta, mýtnou bránu, obchod
s kamerovou technikou a několik aut
pražské restaurace Řízkárna.
Na napojení muže podezřelého z ultralevicového terorismu na žižkovské
autonomní sociální centrum upozornil
v květnu Reflex poté, co byl Borl mimo
jiné na internetových stránkách Kliniky
uveden jako podporovatel projektu. n

ČOKOLÁDOVÝ
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NOVÁ
VIKTORKA:

DŮSTOJNÁ VSTUPNÍ
BRÁNA NA ŽIŽKOV
Zanedbané území okolo
stadionu Viktorie je
již dlouhé roky spíše
nedůstojnou vstupní
branou pro ty, kdo do
Prahy 3 přijíždějí z centra
metropole. Architekti,
urbanisté i politici se
vzácně shodnou, že
tak krásná a svébytná
čtvrť, jakou Žižkov
bezesporu je, by si na své
hranici s centrem města
zasloužila hodnotný
veřejný prostor.
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TEXT Jan Kalous FOTO CTR group

M

álokdo již ale ví, že plány na
revitalizaci této oblasti existují.
Jen je to s nimi stejné, jako v jiných obdobných případech – stále (a mnozí dodávají, že možná již příliš dlouho) se
nacházejí jen ve fázi příprav, diskusí a povolování. Vůle na straně investora, kapitálové zázemí ani ochota diskutovat ovšem
v tomto případě nechybí.
Investorem rozvoje lokality je společnost CTR Viktoria Center, s. r. o., člen
české skupiny CTR group, která úspěšně
rozvíjí rezidenční a komerční developerské
projekty nejen v Praze, ale například také
v Košicích, Drážďanech a Regensburgu. Na
pozemcích u stadionu plánuje vybudovat
multifunkční areál s obchody, kancelářemi
a převažující rezidenční funkcí.
„Seifertova třída s páteřními tramvajovými linkami je historicky jedna z nejvýznamnějších žižkovských ulic a přímou
spojnicí s centrem Prahy. Čilý život do
lokality přináší především areál VŠE s tisícovkami studentů, ale také turisté a mix
tradičních žižkovských barů, hospod
a klubů. Na to chceme v našem projektu

STAVBY MILÉNIA
citlivě navázat, zároveň jsme ale přesvědčeni, že primární funkcí, která do lokality
patří, je bydlení. Nebo lépe řečeno – život
obecně,“ vysvětluje základní uvažování investora Andrej Páleš, architekt projektu ze
skupiny CTR group.

STOP VYLIDŇOVÁNÍ CENTRA

V centrálních pražských lokalitách býváme
často svědky toho, že se vylidňují. Od pondělí do pátku slouží zdejší budovy především jako kanceláře, provozovny a obchody, ale o víkendech se odsud život vytrácí
a nezřídka bývá nahrazován jen skupinkami halekajících turistů z okolních hotelů.
Tomu se chce investor žižkovské Viktorky
vyhnout, a proto svůj projekt dvou budov
se šesti až sedmi nadzemními podlažími
koncipuje jako přirozenou součást blokové zástavby starého Žižkova a kombinuje
v něm všechny výše zmíněné funkce s výjimkou hotelových služeb.
Navržené budovy s horními ustupujícími podlažími jsou členěny v rytmu současné zástavby jak rozdílným materiálovým
a barevným provedením fasád, tak i svými
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Seifertova třída
s páteřními
tramvajovými linkami
je historicky jedna
z nejvýznamnějších
žižkovských ulic
a přímou spojnicí
s centrem Prahy.
sklony a odskoky. Dohromady tvoří polozavřený blok a zcela novou ulici vedoucí
ke stadionu, přičemž hmota projektu nijak
nepřevyšuje výškovou úroveň dosavadní zástavby. Při pohledu na vizualizace se
člověk neubrání pocitu jisté vzdušnosti
a lehkosti, zvlášť ve srovnání s výraznou
dominancí protějšího funkcionalistického
Domu odborových svazů.
„V našem návrhu jsme se inspirovali
moderní architekturou a snažili jsme se
přistupovat k projektu s pokorou; obdobně, jako to udělali například architekti zda-

www.zizkovskelisty.cz
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Investor navrhuje rozšíření Seifertovy třídy, aby vznikl prostor pro plnohodnotný městský bulvár.

řilé dostavby tzv. Rajské budovy v areálu
nedaleké VŠE. Rozhodně nemáme ambice
vytvářet novou dominantu lokality nebo
jakoukoli protiváhu Domu odborových
svazů,“ přibližuje Páleš s tím, že nová ulice
mezi objekty navazuje na svou historickou
funkci z doby, kdy se Seifertova ještě jmenovala Karlova třída. V návrhu investora
by zároveň tato ulice, lemovaná stromořadím, sloužila i k obsluze vstupu na jižní a východní tribunu stadionu Viktorky.
Investor navíc v rámci revitalizace lokality
navrhuje i rozšíření Seifertovy třídy směrem do vlastního pozemku tak, aby vznikl
prostor pro plnohodnotný městský bulvár.

NOVÝ SUPERMARKET
I DOSTATEK
PARKOVACÍCH MÍST

Investor slibuje celkovou revitalizaci zaned
baného území, na němž se v současnosti
především kupí odpadky a pohybují se zde
sociálně vyloučená individua. V oblasti
občanské vybavenosti pro obyvatele z okolí
počítá CTR group především s vybudováním supermarketu střední velikosti, který
v lokalitě chybí. Nejbližší středně velká

Častého nešvaru
novostaveb, kdy
developeři vybudují
minimum parkovacích
stání a pomocí
všemožných výjimek se
snaží jejich počet ještě
co nejvíce snížit, se
obyvatelé okolí Viktorky
podle investora bát
nemusejí.
prodejna městského typu se totiž nachází
až v Bezovce u Olšanského náměstí. „Nová
prodejna s dostatkem parkovacích stání
pro zákazníky tak umožní pohodlné denní nákupy nejen obyvatelům projektu, ale
i okolních domů od Husitské až po Kubelíkovu,“ argumentuje Jan Horváth, ředitel
divize Real Estate investiční skupiny CTR
group.
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Právě parkování je další samostatná kapitola. Častého nešvaru novostaveb, kdy
developeři vybudují minimum parkovacích stání a pomocí všemožných výjimek
se snaží jejich počet ještě co nejvíce snížit,
se obyvatelé okolí Viktorky podle investora
bát nemusejí. Investor se ve svém návrhu
zavázal vybudovat nejen dostatek parkovacích stání pro rezidenty, ale navíc i pro
zákazníky obchodů a nájemce komerčních
prostor. Celkem počítá návrh se čtyřmi
podzemními podlažími s 245 parkovacími
místy.
Jak s parkováním, tak i s fungujícími
prostory pro obchody a služby má koneckonců investor dlouhodobé a kladné zkušenosti ze svého předchozího srovnatelně
velkého projektu na Albertově. Ten úspěšně funguje již osmým rokem a i zdejší obyvatelé s odstupem času přiznávají, že své
okolí jednoznačně pozvedl.

STRUČNÁ
HISTORIE PROJEKTU

Žádný developerský projekt ale dnes nevznikne bez podrobné diskuse a úprav
odpovídajících požadavkům samosprá-
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vy, obyvatel i dalších dotčených subjektů.
Dlouhou cestou s řadou úprav tak prošel
i projekt na žižkovské Viktorce.
Původní a dříve publikovaný návrh byl
projednán s klíčovými subjekty, zejména
s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příslušnými odbory
městské části Prahy 3 a orgány památkové péče. Tato jednání přinesla zásadní připomínky, které vedly k vytvoření
pracovní skupiny ze všech uvedených
subjektů; její činnost vedla k úplnému přepracování návrhu a vypracování
kompromisní varianty.
Nový návrh byl představen a vysvětlen na veřejné prezentaci v prosinci 2014,
následně byl zveřejněn také v médiích.
Funkční náplň byla zachována, tedy domi-

nantně funkce bytová, doplněná o administrativu, obchody a služby. Že bylo toto
nákladné přepracování úspěšné a smysluplné, dokazuje získání kladných stanovisek
a úspěšné absolvování procesu EIA, tedy
posuzování vlivu návrhu na životní prostředí a okolí.
Nyní investor usiluje o získání územního rozhodnutí, kdy jedním z cílů je, aby se
tento neutěšený kout stal co nejdříve důstojnou branou při vstupu z centra města
na Žižkov. Tento dojem je také podpořen rozšířením prostoru Seifertovy ulice
směrem do investorova pozemku tak, aby
vznikl městský bulvár široký přes 30 met
rů.
„Ve spolupráci s partnery z městské
části a fotbalového klubu se podařilo pro-
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jednat a navrhnout takové řešení, které
umožní plnohodnotnou obslužnost stadionu včetně vybudování zázemí stadionu tak, aby splňoval všechna potřebná
kritéria. V návrhu je pamatováno i na
možnost přemístění klubové restaurace.
V současnosti probíhají jednání, jejichž
účelem je zajistit a realizovat nový vstup
na stadion ve vhodnější poloze,“ informoval Jan Horváth.
Je třeba otevřeně říci, že přístup investora z hlediska transparentnosti a otevřenosti je mezi developery spíše čestnou výjimkou. Po celou dobu přípravy projektu CTR
group s městskou částí komunikuje a své
pozemky poskytuje nejen pro konání kulturních a společenských akcí, ale například
i pro potřeby fotbalového klubu. n

JÁN HORVÁTH (CTR GROUP):

JEDNOZNAČNĚ VÍTÁME OCHOTU RADNICE JEDNAT
Nejen na téma proměny okolí
stadionu Viktorie Žižkov, ale
také rozvoje města obecně, jsme
si povídali s Jánem Horváthem,
ředitelem realitní divize investiční společnosti CTR group.
V posledních měsících média
zmiňují nejen rekordní poptávku
po nemovitostech, ale také stále
rostoucí ceny bytů. Developeři
pak poukazují na hrozící nedostatek nově připravovaných
projektů z důvodu složitých
povolovacích procesů. Jaký na to
máte názor?
Obecně si myslím, že při současném objemu poptávky skutečně
hrozí reálný nedostatek nových
bytů, a to ve velmi blízké budoucnosti. Takový stav pak nutně
vyvolá další růst cen nemovitostí,
protože investoři v řadě lokalit
dnes prakticky nemohou připravovat nové projekty. Přístup k nové
výstavbě se liší v jednotlivých
městských částech. Existují vyloženě protirozvojově orientované
samosprávy, existují takové, které
ochotu jednat deklarují, a pak ty,
které s investory skutečně jednají.
A jak si v tomto ohledu vede
Praha 3?
Od počátku vnímáme v Praze 3
ochotu jednat a já jsem za to
velmi rád. Často se totiž stává, že
samosprávy třeba i svou ochotu
k jednání deklarují, ale na jasnou
otázku investora, kde a jak může

městské části pomoci, odpovědět neumějí. V tomto kontextu
musím říci, že s Prahou 3 od
začátku o projektu transparentně
komunikujeme a městská část je
nám velmi kompetentním, i když
tvrdým partnerem. Náš projekt na
Viktorce je tak výsledkem kompromisů, které by investor a veřejné
orgány měli být schopni nalézat.
Vaše společnost realizuje projekty i v dalších zemích; jak si
v tomto srovnání vede Praha?
Je pravda, že podnikáme také na
Slovensku a v Německu, aktuálně
například realizujeme komplex téměř 400 bytů a komerčních prostor
v centru Košic nebo více než 250
bytů a komerčních prostor v cen-

tru Drážďan. Zahájili jsme také
výstavbu téměř 80 bytů v centru
Regensburgu, a i zde jsou součástí
projektu komerční prostory.
Do srovnávání jednotlivých zemí
z pohledu povolovacích procesů
bych se nerad pouštěl, každá země
má svá specifika a svou legislativu.
Bohužel ale musím dodat, že současná chaotická a často se měnící
legislativa, nedodržování lhůt
a nejasné kompetence s nerovným
postavením stran, kdy investor
bývá často vystaven šikanóznímu jednání ze strany subjektů,
jejichž práva objektivně dotčena
nejsou, již tak vysokou rizikovost
developmentu dále extrémně
zvyšují. Investoři se pak logicky
poohlížejí po investicích jinde než
v Praze – stejně jako my. Na odliv
investorů a následný nedostatek
bytů ale nakonec doplatí vždy jen
a pouze občané.
Všechny projekty, které jste zmínil, se nacházejí v centrech měst
a kombinují v sobě více funkcí,
nejedná se jen o bydlení. Je to
něco, na co se jako developer
specializujete?
Je pravda, že CTR nikdy nestavěla
a zřejmě nikdy stavět nebude
v okrajových lokalitách. Nechceme
podporovat rozlézání města do
volné krajiny, ale naopak jeho
kompaktní rozvoj v rámci již
existujících urbanistických celků.
A myslím, že postupem času k tomu
míří i další developeři. Divoká

léta překotného developmentu
skončila; teď nastává čas, kdy
i developeři musejí o svých projektech přemýšlet a primárně by měli
využívat pozemky v širším centru
s již vybudovanou infrastrukturou.
Inspirovat by se při tom mohli
třeba v západní Evropě, která je
z hlediska rozvoje mnohem dál.
Vy se inspirujete v zahraničí?
Díky tomu, že máme jako jeden
z mála českých developerů přesah
do zahraničí, se snažíme, aby za
námi zůstávala skutečná hodnota.
Tedy ne jen maximálně vytěžit
území, inkasovat zisk a zmizet, ale
naopak danou lokalitu pozvednout
a pokud možno v ní i dále působit.
Je to dáno také naší investiční
filozofií, kdy v rámci holdingu
existuje i divize nájemního bydlení, která do našich projektů investuje a dlouhodobě je komerčně
provozuje. Zjednodušeně řečeno:
část našich projektů vždy stavíme
sami pro sebe.
Myslíte tím třeba areál na
Albertově?
Ano, Albertov Rental Apartments
je jedním z dobrých příkladů
kombinace bydlení, obchodů
a služeb, který své okolí obohatil,
a díky tomu, že byl realizován
v lokalitě s již kompletně existující
infrastrukturou, nepřinesl prakticky žádné negativní jevy. Což dnes
potvrzují i ti, kteří v době realizace projektu proti němu brojili.
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PŘEHLED

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB HUSITA
Děti a mládež se zde mohou zapojit do tanečních
kroužků, hrát na hudební nástroje, sportovat,
účastnit se výjezdů a výletů mimo Prahu a dělat
ještě mnoho dalšího.
Nám. Barikád 1

npkhusita.husitskecentrum.cz
www.facebook.com/npkhusita

GATAGEWA
Máte doma děti ve věku od 5 do 13 let?
Ve skautském středisku Gatagewa najdou
příležitost trávit aktivně volný čas v partě
dobrých kamarádů, pohodu, bezpečné zázemí
a hezké zážitky při společné činnosti (turistika,
sportování, tvoření, výlety, tábory). Schůzky jsou
každou středu od 16.30 do 18.30 hod. v klubovně.
Husitská 44

www.skautabs.cz/gatagewa

KURZY A KROUŽKY
NA ŽIŽKOVĚ
TEXT Jana Tomanová FOTO Shutterstock
Toužíte naučit se nový jazyk, nakreslit první komiks
či vlastnoručně vyrobit loutku?
Inspiraci najdete v následujícím přehledu.
AEROŠKOLA
V tomto školním roce budou v oblíbeném kině
otevřeny následující kroužky a kurzy:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA ŠTÍTNÉHO

JUNÁK,
4. PŘÍSTAV JANA NERUDY
K Junáku patří již tradičně oblíbené oddíly,
které provozují vodní a pěší turistiku, doplňkové
aktivity (hory, jeskyně, plavání, potápění,
plachtění, lyžování, lakros, chovatelství atd.)
a pořádají víkendové akce či tábory.
n Albatrosové – kluci od 8 let
n Bobři – kluci od 9 let
n Kačky – holky od 10 let
n Rackové – kluci od 1. třídy do 10 let
n Želvy – holky od 1. třídy do 10 let
Středisko provozuje také další kroužky pro
nečleny:
n Lakros – sportovní lakrosový kroužek pro děti
od 10 let
n Včely – včelařský kroužek pro děti od 7 let
Pitterova 1

4pvs.nipax.cz

Večerní kurzy, které jsou určeny pro všechny
zájemce od 15 do 100 let:
n Kurz dokumentárního filmu s režisérem
Bohdanem Bláhovcem
n Kurz komiksu s uznávanou autorkou Toy Box
n Kurz sound designu s hudebníkem Bonusem
n Kurz klasické animace se spolupracovníkem
Jana Švankmajera Martinem Kublákem
n Kurz videotvorby pro seniory.
Všechny kroužky a kurzy začínají v prvním
říjnovém týdnu (od 3. října). Všechny kurzy
probíhají ve speciálně vybaveném ateliéru
Aeroškoly u kina Aero.

ZUŠ si pro vás na letošní rok připravila
zajímavou novinku – obor multimediální tvorba
pro žáky prvního stupně a budoucí studenty
středních výtvarných škol. Přihlásit své děti ale
samozřejmě můžete také na základní výtvarnou
výuku dětí od pěti let do přípravných tříd,
od sedmi let na první stupeň všeobecného
výtvarného vzdělání a do přípravek na střední
umělecké školy.
Od 14 let přijímá škola do speciálně zaměřených
oborů studenty, kteří se chtějí zabývat
uměleckou tvorbou vážněji nebo jako svým
budoucím povoláním. Zaměření: architektura,
figurální speciálka, grafická speciálka (plošný
design), volná tvorba (základy kresby a malby),
restaurátorství, multimediální tvorba, sochařství
a produktový design, textilní tvorba.
Literárně-dramatický obor ZUŠ pak rozvíjí
hravou formou herecké, pohybové, komunikační
i přednesové dovednosti dětí a studentů. Ve
školním roce 2016/2017 může ZUŠ přijmout ještě
zhruba 30 zájemců ve věku od 5 do 18 let.

Nabídka rodinného centra je široká. Možná vás
zaujmou například tyto kurzy:
n Malí tanečníci pro děti 2–4 roky – společně
s maminkami a tatínky se děti stanou tanečníky,
promění se ve zvířátka, živly, rostlinky, budou
zpívat i poslouchat, volně řádit s hudbou
a nakonec relaxovat.
n Angličtina v pohybu pro děti 3–5 let –
angličtinu se budou děti učit pomocí písniček za
doprovodu rytmického nástroje.
n Valašské tanečky – hudebně-taneční kurz
pro dívky a chlapce ve věku 5–8 let (bez
účasti rodičů), který bude vrcholit malým
vystoupením.
n Hrátky s bubnem pro děti 1,5–3 roky – za
doprovodu afrických bubnů budou děti zpívat,
tančit, rozvíjet řeč a rytmus. V každé hodině
si zkusí zahrát na malý africký buben a další
rytmické nástroje.

Ambrožova 9

Štítného 5

Písecká 17

www.aeroskola.cz

www.zus-stitneho.net

www.rcpalecek.cz

Kurzy pro děti
n Kroužky klasické animace pro děti 10–15 let
(10x 2,5hodinové lekce)
n Kroužek scenáristiky a tvůrčího psaní pro děti ve
věku 12–14 let
n Škola malých filmařů pro děti ve věku 10–14 let
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PŘEHLED

ULITA
Široká nabídka kroužků a kurzů pro děti, mládež
i dospělé od všeobecně zaměřených, sportovních,
tanečních, výtvarných či jiných na vás čeká i letos
v Ulitě. Nejste si svým výběrem jisti? Využijte
ukázkovou hodinu zdarma.
Novinky:
n Lyžařská přípravka pro děti 6–12let – netradiční
sportovní kroužek odehrávající se v sobotu
(1x měsíčně) zahrnuje čtyři výjezdy na hory
a zajímavé tréninky venku i uvnitř
n Volejbalová přípravka pro děti
n Balet pro děti 6–15 let
n Kroužek plný her
n Potvoření pro děti 7–10 let – tvořit budete
hračky, drobné dekorace, dárky a šperky
n Loutkový svět pro děti 5–15 let – výroba loutek
podle vlastních návrhů a nácvik společného
vystoupení
n Táborová přípravka pro děti 5–9 let
n Záchranář pro děti 6–11 let
n Bicí 8–18 let
n Francouzština od 11 let
Kromě novinek má Ulita v nabídce také již
oblíbené kurzy hudební, výtvarné, jazykové,
dramatické, taneční, sportovní či technické.
Kompletní nabídku najdete na internetových
stránkách.
Na Balkáně 17a

www.ulita.cz
www.mojeulita.cz

RODINNÉ A KULTURNÍ
CENTRUM NOVÁ TROJKA
Od září nabízí RC celou řadu programů pro děti,
dospělé, celé rodiny i seniory.
n Pro rodiče s dětmi – cvičení pro rodiče s dětmi
v různých věkových kategoriích, keramický
ateliér, malý muzikant pro rodiče s dětmi,
čárytužka výtvarný ateliér, kombinovaný
program mrňouskové
n Pro děti –malý šéfkuchař pro děti od pěti let,
přírodovědná laboratoř pro děti od pěti let,
výrazový tanec pro různé věkové i výkonnostní
kategorie, keramika, muzicírování pro děti od tří let
a od pěti let, klub sportu a deskových her pro děti
od osmi let, ateliér uměleckých technik pro děti od
osmi let, sportovní hry pro děti od pěti let, tanečky
pro děti od tří let, malý kutil pro děti od pěti let,
ateliér užitého umění pro dívky od osmi let, jóga
pro děti od pěti a od devíti let, studio Dramaťák pro
děti od sedmi let, Dramaťáček pro děti od čtyř let,
tanečky pro děti od tří let, sportovní školička pro
děti od tří let, FIE – učíme se učit se
Po dohodě: klavír, flétna, kytara, trombon
n Pro dospělé – relaxační tanec, bootcamp,
bodystyling, powerjóga, tae bo, pilates,
kondiční cvičení pro seniory, keramika – kurzy
se zaměřením na užitou keramiku, plastiku,
sochu, kombinované techniky
Přihlašovat se můžete na nova-trojka.webooker.eu/
Jeseniova 19

www.nova-trojka.cz
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JIPKA
Jazyková škola nabízí skupinovou, individuální
a firemní výuku jazyků včetně pomaturitního
studia. Výuka probíhá v rámci trojky na Floře
a začíná 3. října.
Jičínská 10

www.jipka.cz

KLUB REMEDIUM – CENTRUM
AKTIVIT PRO SENIORY
Senioři se mohou ihned zapsat na kurzy, které
začínají od 10. října:
n kondiční cvičení
n kruhové tance, jóga, pilates a taiči
n počítačové kurzy: komunikace na internetu,
obsluha chytrého telefonu, Windows 10,
sociální sítě nebo digitální fotografie
n pravidelné filozoficko-duchovní rozpravy
s panem Jaromírem Strádalem, farářem církve
českobratrské
n trénování paměti, jazyky (angličtiny různé
úrovně, francouzština, španělština, němčina
a italština) a vlastní přístup k umění v ARTE dílně
Od 3. října mohou senioři řešit své potíže zdarma
v sociálně-právní poradně a psychoterapeutické
skupině.
Křišťanova 15

www.vstupujte.cz

INZERCE

ZÁPIS DO VÝTVARNÝCH
KURZŮ ZAHÁJEN!

EBNÍ
Š
U
K
Z
E
LEKC
MA
ZDAR

DO VÝTVARNÝCH KURZŮ A KROUŽKŮ JSOU PŘIJÍMÁNI LIDÉ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.
V NAŠEM UMĚLECKÉM ATELIÉRU JE KLADEN DŮRAZ NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE OD
RELAXAČNÍ MALBY AŽ PO INTENZIVNÍ PRŮPRAVU STUDENTŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA
STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY UMĚLECKÉHO ZAMĚŘENÍ...
Těšíme se na Vás
KURZ KRESBY A MALBY / FIGURÁLNÍ KRESBA / MALOVÁNÍ PRO DĚTI
ATELIÉR PRO SENIORY / KURZ OLEJOMALBY / PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY
SOCHAŘSKÁ DÍLNA / KERAMICKÁ DÍLNA / MALOVÁNÍ MANDALY
AUTOMATICKÁ KRESBA / UMĚLECKÁ GALERIE

+ 420 777 422 022
WWW.MALOVANIKRESLENI.CZ

www.zizkovskelisty.cz
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POLITIKA

Ještě před pár desítkami
měsíců nekompromisně
bušili z opozičních
lavic do vládnoucích
komunálních politiků
v Praze za to, že zastávají
placená místa ve
statutárních orgánech
obecních firem. Dnes
je sdělovací prostředky
i opozice obviňují ze
stejného trafikanství,
neboť sami hromadí
placené funkce, přestože
jejich kvalifikace vysokým
manažerským postům
vůbec neodpovídá. Řeč
je o politicích z formace
Žižkov (nejen) sobě
předsedy Strany zelených
Matěje Stropnického.
TEXT Pavel Vítek
FOTO Facebook

N

a parkování politických souputníků ze Stropnického okolí na teplých místech v obecních firmách
poprvé upozornil již vloni Jiří Ptáček ze žižkovské TOP 09. Připomeňme, že zelená komunální formace Žižkov (nejen) Sobě (Ž(n)
S) Matěje Stropnického krátce před tím utrpěla vítězství v komunálních volbách v Praze 3; z vlády na žižkovské radnici je však
vyšachovala dohoda konkurenčních stran,
jež uzavřely koalici na podpoře staronové
starostky z TOP 09 Vladislavy Hujové. Zelení místostarostové i další komunální politici kolem nich se museli poroučet z funkcí
v městské části, zato se Matěj Stropnický stal
náměstkem nové pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO).
A ze žižkovských politiků na volné noze
se do roka stali statutáři v představen-

Podle týdeníku Euro si předseda zelených přes svého asistenta utužuje v městských firmách vliv.

SPOR O ZELENÉ
„TRAFIKANTY“
Z PRAHY 3
stvech a dozorčích radách městských společností nejen hlavního města, ale i městských částí, kde mají zelení hlavní politické
slovo. „Bohužel logika, se kterou jsou tyto
funkce obsazovány konkrétními lidmi,
poukazuje spíše na tendenci vytvářet výnosné trafiky pro loajální politiky a dobré
kamarády. Dobrým příkladem může být
Filip, místní zastupitel Prahy 3, který byl
zvolen za Žižkov nejen sobě. Neusser se na
kandidátní listině označil za reprezentanta
ČR v pozemním hokeji. Je sportovec. Krátce po loňských komunálních volbách byl
dosazen do obecních společností v Praze 4.
Takže se stal členem dozorčí rady společnosti 4-Majetková, a. s., a současně na téže
městské části se stal dokonce předsedou
představenstva společnosti 4-Energetická,
a. s. Copak má pan Neusser společného
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s Prahou 4? Čirou náhodou tam starostuje
kolega z trojkoalice Petr Štěpánek,“ napsal
tehdy Jiří Ptáček (TOP 09).
Ptáček dále upozornil na angažmá Ondřeje Ruta, bývalého zeleného místostarosty
Prahy 3, v dozorčí radě TRADE CENTRE
PRAHA, a. s., která spravuje nemovitosti
hlavního města, či placenou funkci v představenstvu obecní akciové společnosti
Pražská Plynárenská holding pro matadora
žižkovské komunální politiky Tomáše Mikesku, který aktuálně po angažmá v ODS,
Evropských demokratech a Věcech veřejných hájí barvy Stropnického politického
projektu. Pro ilustraci: v případě tohoto
postu jde o měsíční odměnu 33 000 Kč bez
dalších odměn.
Aktuální případ, jímž se v těchto dnech
zabývá tisk, je však mnohanásobné angaž-

POLITIKA

Tomáš Čáslavka se
k případu nevyjadřuje.
Podle Zelených jde
o součást politického
boje. Celou kauzu totiž
otevřel žižkovský politik
za TOP 09 Jiří Ptáček.
má jiného, doposud nenápadného politika
z okruhu žižkovských zelených. Je jím Tomáš Čáslavka, bývalý „prodavač žvýkaček,“
jak ho překřtily Parlamentní listy, v politice
bývalý asistent Matěje Stropnického a muž,
jehož raketový vstup do komunální politiky
novinářům vyrazil dech. Ještě v roce 2012
byl po nástupu Stropnického do vedení
žižkovské radnice jenom členem redakční
rady Radničních novin, oficiálního listu třetí městské části. Čáslavka se stal předsedou
představenstva společnosti čtvrté městské
části 4-Majetková, a. s., členem představenstva v Pražských službách a v Pražské plyná-

Tomáš Čáslavka (na snímku z Facebooku).

renské; tam na pozici předsedy představenstva. V Pražských službách, a. s., je na pozici
člena představenstva a v Pražské plynárenské, a. s., je členem dozorčí rady.
Z funkce předsedy představenstva
4-Majetková bývalý Stropnického asistent
odešel, společnost s ním však uzavřela
dohodu o pracovní činnosti. V pražských
službách ve funkci člena představenstva
Čáslavka podle Parlamentních listů pobírá
až 1,5 milionu korun ročně. Podle vedení
Pražských služeb jde o standardní odměnu a nevybočuje z mantinelů finančního
ohodnocení v této funkci. „Na dotazy, kdy
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přichází do práce, v jaké kanceláři ho můžeme navštívit a co přesně za 80 000–120
000 Kč měsíčně udělá, jsme se doposud
nedozvěděli nic,“ tvrdí internetový deník.
Posty Martina Čáslavky v obecních firmách kritizují i Piráti, kteří jinak mají
v pražském zastupitelstvu ke Straně zelených v řadě otázek velmi blízko. „Když si
Matěj Stropnický dosadí do vedení městské firmy svého asistenta, je to poněkud
groteskní. Přijde mi těžké skloubit funkci
v představenstvu miliardové městské firmy
a ve volném čase dělat manažera kampaní
Strany zelených,“ tvrdí předseda klubu Pirátů na magistrátu Jakub Michálek.
Podle ekonomického týdeníku Euro si
předseda zelených přes svého asistenta
utužuje v městských firmách vliv. „Nikdo
už nemůže pochybovat o tom, že na magistrátu sedí koalice politických trafik. Nespojuje je nic jiného než snaha ty dva roky do
voleb nějak odsedět a odnést si co nejvíce
peněz z placených funkcí,“ míní předseda
pražské ODS Filip Humplík.
Ani Stropnický, ani Čáslavka se ke kauze
nevyjádřili. n

INZERCE

AKČNÍ DNY NISSAN
16.-24. ZÁŘÍ

YOU + NISSAN

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

Kdekoli, kdykoli, cokoli: +420 800 23 23 23***

Náhradní vůz zdarma**
Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu**
Kontrola vozu zdarma**

MODELY NISSAN NYNÍ SE SLEVOU AŽ 120 000 KČ
ZIMNÍ PNEU ZDARMA*

Doživotní asistenční služba
Nissan Assistance**

NISSANFINANCE
AUTOBOND GROUP a.s. - Kolbenova 859/15, Praha 9 - Vysočany - tel: 226 216 625

www.nissan.autobond.cz

*Maximální sleva platí pro Nissan Navara ve verzi 2,3 dCi Acenta Euro 5. Nabídka zimních pneu zdarma platí pouze pro Crossovery Nissan. Nabídka je platná pro smlouvy se zákazníky uzavřené od 16. 9. 2016 do 24. 9. 2016. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům
a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nissan Juke: kombinovaná spotřeba 4.0-7.4 l/100km, kombinované emise CO2: 104-169 g/km, Nissan Qashqai: 3.8 - 6.0 l/100km, 99 - 138 g/km, Nissan X-Trail: 4.9 - 6.4 l/100km, 129 - 149 g/km. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních
podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. ***Ze zahraničí
volejte číslo +36 1 371 54 91.

NISSAN JUKE

NISSAN QASHQAI

NISSAN X-TRAIL

www.zizkovskelisty.cz
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KULTURA

PALÁC AKROPOLIS
DIVADELNÍ I HUDEBNÍ

LA COMÉDIE DES MASQUES
(D) – BORIS BRONSKI
Jméno Boris Bronski představuje archetyp
muže v dementním dramatu bojujícím se
sebou samým. Bez jediného slova a s fascinující metafyzickou poezií zrcadlí naše
lidské tváře v originálních maskách, s nimiž transformuje banální životní situace
do dramatické a komické velikosti.

Palác Akropolis 31. října
ANDRÉANE LECLERC /
COMPANY ARTS VIVANTS –
CHEREPAKA

WHITE RABBIT RED RABBIT
Představení White Rabbit Red Rabbit se stalo během několika let doslova hitem v různých částech světa zahrnujících i světoznámou newyorskou Broadway nebo festival
Fringe Edinburgh. Idea je jednoduchá a promyšlená: Každý večer vypráví Nassimův
Soleimanpourův text někdo jiný a s textem se seznámí až v minutě začátku představení.
V The New York Times doslova napsali: „Hravá, enigmatická, doslova neodbytná
show!“
Přijďte se podívat na osobnosti české umělecké a společenské scény v roli, v níž je
neznáte.

Andreane Leclerc je absolventka prestižní cirkusové školy Ecole nationale de
cirque Montréal, na níž začala studovat už
v devíti letech. Během studia absolvovala
výcvik různých cirkusových disciplín a její
vyvolenou se stala kontorsionistika (cirkusová disciplína, která vychází z výrazné
flexibility těla a hypermobility kloubních
pouzder; kontorsionisté a kontorsionistky
bývají často nazýváni hadí muži a hadí
ženy). V rámci představení se pokouší
jít za hranice kontorsionistické techniky
kroucení, snaží se vytvořit akrobatický
a fyzický jazyk, který neuvěřitelným způsobem stimuluje představivost diváků.

Palác Akropolis 5. a 6. října

Palác Akropolis
17. října (Miroslav Petříček), 18. října (Lenka Dusilová)
SPITFIRE COMPANY –
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
25. září, 12. října
Žižkovské listy | společenský časopis | září/říjen 2016

FLOEX /CZ + TAMI
STROMACH /USA–PRAGUE
NEW YORK EFECTS IV.
Čtvrtý večer velmi zajímavého česko-amerického projektu, který propojuje umělce
z hudební scény s umělci scény taneční.

Palác Akropolis 29. září

koupelny • stavby • interiéry

© KOZÁK Bath & Interior s.r.o

adresa
tel.
e-mail
web

Anglická 7 120 00 Praha 2
222 241 626
lkozak@lkozak.cz
www.lkozak.cz
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KULTURA

VENUŠE OŽÍVÁ OD ZÁŘÍ VE ŠVEHLOVCE
Kulturní centrum Venuše ve Švehlovce si pro vás připravilo nový program rezidenčních souborů Depresivní děti touží po penězích, Lachende Bestien a Chemické divadlo.
Prostor je ale otevřen i dalším akcím zapadajícím do jeho uměleckého konceptu zahrnujícího alternativní divadlo, workshopy, recitály, filmová promítání, taneční performance
a komunitní akce.
Co nás ve Švehlovce čeká? V říjnu Venuše pokračuje s unikátním festivalem sociálního
umění Případ pro sociálku. Jedná se o již druhý ročník festivalu, který letos poprvé proběhne také v autonomním sociálním centru Klinika. Diváci budou moci shlédnout mimo jiné
premiéry projektu se ženami bez domova Co čumíš! od Zuzany Burianové či představení
Pašije: Fragmenty s HIV pozitivními herci v režii Jakuba Čermáka. Součástí festivalu bude
též divadlo utlačovaných z Ostravy či workshop slam poetry a SocialSlam Exhibice.
Konec roku ve Venuši přichystá několik dalších premiér. Soubor Lachende Bestien
v listopadu oslaví pět let své existence s novou inscenací Ferdinande! Jedná se o perzifláž
z textů Václava Havla, jejichž hlavními tématy jsou neexistence veřejného nepřítele proti
dobám Havlovým a rozdíly generací XYZ. Inscenace vedená jako střet chóru proti jedinci
bude mít výrazný hudební ráz, o který se postará autor hudby Jindřich Čížek. Na přelomu
prosince a ledna se pak mohou diváci těšit na další premiéru souboru Depresivní děti
z cyklu Dekadence Sen o říši krásy v hereckém obsazení s Vandou Hybnerovou.

Slavíkova 22 www.venuse-ve-svehlovce.cz

MUSIC INFINITY: NIK BÄRTSCH MOBILE (ECM) / CH
Hudební lahůdkářství Music Infinity uvítá
výjimečnou postavu současného experimentálního jazzu. Své těleso Mobile přiveze do Prahy oceňovaný švýcarský klavírista a skladatel Nik Bärtsch. Českému
publiku zde představí svou ideu rituální
groove hudby, která hledá zvukovou extázi
v repeticích a minimalismu.

Palác Akropolis 8. října
MIDNIGHT SESSION: BUGGE WESSELTOFT‘S NEW
CONCEPTION OF JAZZ – 20 YEARS CELEBRATION TOUR
Dokonalý hudební samorost Wesseltoft
uměl na klavír již ve třech letech, ale
všechno další formální hudební vzdělání
tvrdohlavě odmítal. Jeho jediným učitelem tak byla kolekce desek jeho otce,
a ta ho nasměrovala k jazzu. V letošním
roce se ke dvacátému výročí debutové
desky rozhodl Wesseltoft oživit New
Conception of Jazz a vyrazit znovu
vstříc dobrodružstvím ve světě improvizací. Tentokrát k němu pozval čistě
ženské kvarteto talentovaných norských
hudebnic.

Palác Akropolis 25. října
Žižkovské listy | společenský časopis | září/říjen 2016

EUROCONNECTIONS:
BRATŘI ORFFOVÉ
Jedna z nejosobitějších domácích kapel
vám opět naservíruje svůj folk pro
21. století! Po několikaleté tvůrčí pauze
se z krnovských lesů opět vynořili
Bratři Orffové, jejichž hudba se pohybuje na pomezí psychedelického folku
a alternativního rocku. Jejich písnička
Na Hadím Ocase (z debutového alba
Bingrivingri) se objevila jako titulní
skladba ve filmu Kobry a užovky.

PALÁC AKROPOLIS
14. října
SPITFIRE COMPANY –
VYPRAVĚČ

Experimentální zpěv, extrémní tanec, spalující rytmus a intimní zpověď v podání
performerky Cecile Da Costa – představení souboru Spitfire Company, které opět
spojuje žánry. Příběh volně inspirovaný
knihou Atiqa Rahimi Kámen trpělivosti
pojednávající o ženě, která se po mnoha
letech mlčení rozhodne vyprávět svému
muži, který upadl do kómatu.

Palác Akropolis 27. září

Not
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PŘEDSTAVUJEME: SPORTUJEME

SPORTUJEME
NA TROJCE
TEXT Radka Juričová FOTO Shutterstock
Už Komenský říkával: učit se, učit se, učit se...
Ale tak trochu se u toho protáhnout určitě nezaškodí
dětem ani dospělým. Nechcete jezdit daleko?
Nemusíte, na Žižkově najdete spoustu možností.

FITNESS A AEROBNÍ
CVIČENÍ
Euforie

PLAVÁNÍ

Euforie je malé rodinné fitko, které mimo
fitness nabízí i posilovnu, saunu, solárium,
VacuShape, TRX, fitbox, Bosu, pilates
a jógu. Pořádají cvičení pro děti a k dispozici
je zde i dětský koutek.

Sportovní a rekreační areál
Pražačka
Někteří tvrdí, že zde mají vnitřní i venkovní
bazény s nejteplejší vodou, a navíc
s krásným výhledem na Prahu. Novinkou
je nově vybudovaný bazén pro kojence
a batolata.

Kontakt: Pitterova 5 (Areál SK Žižkov)

www.euforie.cz

Expreska Praha Jarov

Kontakt: Za žižkovskou vozovnou 19

www.prazacka.cz

Sportovní centrum Hotel Olšanka
Bazén o délce 25 metrů a hloubce 1,10 až
1,30 m poskytuje dostatečný prostor
pro kondiční a ve vyhrazených drahách i pro
sportovní plavání.
Kontakt: Táboritská 23

www.hotelolsanka.cz/sport

BĚH
Vítkovská 10
Po celoročním tréninku můžete svou
aktuální kondici prověřit během na Vítkově
5. 10., 2. 11. nebo 21. 12. Závody startují
vždy v 19 hodin. Délka hlavní tratě pro muže
a ženy je 10 km.
www.vitkovska10.cz

Zaběhat si můžete také na dalších
pražských akcích:
24. 9., Night run, Letenské sady
www.night-run.cz
1. 10., Česká pojišťovna Run tour, Ladronka
www.run-tour.cz
2. 10., ADRA běh. Ladronka
www.adrabeh.cz
16. 10., City Cross Run Prague, Petřínské
sady
www.citycrossrun.cz
22. 10., Craft RUNGO divoký běh Šárkou,
u kempu Džbán
www.rungo.cz

Žižkovské listy | společenský časopis | září/říjen 2016

Dámské fitness centrum nabízí funkční
30minutový kruhový trénink, který
poskytuje komplexní cvičební program
zahrnující prvky kardiovaskulárního
a silového cvičení, které posiluje svaly,
zpevňuje tělo, zrychluje metabolismus,
spaluje tuky a pomáhá snižovat váhu.
Kontakt: U kněžské louky 32

www.expreska.cz

Solárium Fitness BBC
Síťové studio nabízí množství hodin
aerobiku, jógy, zumby, aerobic dynamic
kickbox či cycling pod vedením
profesionálních trenérů. Dále zde můžete
využít cvičení na posilovacích strojích nebo
třeba welness masáže a poradenství ve
výživě.
Kontakt: Vinohradská 190

www.fitnessbbc.cz

Joky Fitness
Posilovna je rozdělena na cardio zónu
a samotnou posilovnu. Je možné
navštěvovat i pravidelné kurzy: aerobic,
zumbu, fitbox atd. V nabídce je také
pronájem sálku na stolní tenis či jiné
sportovní aktivity.
Kontakt: Šrobárova 9

www.jokyfitness.cz

TENIS

PŘEDSTAVUJEME: SPORTUJEME
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SK Žižkov
K dispozici jsou tři tenisové kurty, kuželna,
bowling, fitness, restaurace. V zimě můžete
využít na tenisových kurtech přetlakovou halu.
Kontakt: Pitterova 5 (příjezd z ulice

Olšanská vedle polikliniky)
www.skzizkov.cz

Tenisové centrum Olšanka

JOGA
Hot yoga studio
Studio HotYoga 42 nabízí lekce hatha jógy,
praktikované ve vyhřáté místnosti. Lekce
trvají od šedesáti do devadesáti minut.

Více než 10 sportovišť pod jednou střechou
nabízí formou jednorázových vstupů
i předplacených permanentních karet
ideální prostor k aktivnímu odpočinku.
K dispozici je 25metrový plavecký bazén,
finská sauna, stolní tenis, posilovna,
cvičební sál nebo čtyři kurty na badminton.
Kontakt: Táboritská 23
www.hotelolsanka.cz/sport

Kontakt: Chrudimská 2a

Tenisová škola Tallent

www.hotyoga42.cz

Yoga Blue Art
Ve studiu dbají na správné,
fyzioterapeutické provedení jógových
ásan. Yoga Blue Art se zaměřuje na fyzické
a relaxační cvičení, případně dechové
techniky.

Škola celoročně nabízí kurzy tenisu v místě
bydliště pro předškoláky 4–6 let, děti ZŠ
6–10 let, holky a kluky 10–15 let. V létě
zde pořádají příměstské tábory a kurzy pro
dospělé. Dětem se věnují trenéři ČTS a FTVS.

Kontakt: náměstí Jiřího z Poděbrad 11

Kontakt: Perunova 6 (ZŠ Perunova)

Na Třebešíně 1 (VŠTJ Ekonom)
www.tallent.cz

www.yogablueart.cz

Anjali Yoga
Menší studio nabízí pololetní kurzy
jógy, otevřené lekce, jógu pro ženy,
víkendové semináře či dopolední cvičení.
Všichni lektoři prošli kvalitní průpravou
a tréninkem metody Iyengar, která nabízí
velmi přesnou a efektivní práci s tělem.

Centrum Tance
V nabídce tanečního centra najdete zumbu,
flamenco, orientální, africký a indický
tanec, salsu, sambu, latin dance, street
dance, hip hop, break dance, jazz dance,
flirt dance, bollywood, poweryoga, pilates.
Kontakt: Čáslavská 15
www.centrumtance.cz

Dancers Club
Klub nabízí řadu tanečních kurzů pro
jednotlivce, děti i taneční páry. Vybírat
můžete ze současného, společenského
standard i latinskoamerického tance,
baletu. Zajímavostí je v poslední době
populární Burleska & Flirt dance.
Kontakt: Koněvova 19

www.dancersclub.cz

Cool Dance

Milešovská 9
www.anjali.cz

Taneční klub zabývající se přípravou
tanečních párů v tancích standardních
a latinskoamerických má jeden ze svých sálů
také ve Vlkově ulici ve dvoře domu č. 23.

Jóga v denním životě
Známé centrum, které poskytuje kurzy
jógy, zdravotní cvičení pro relaxaci, proti
bolestem v zádech či pro těhotné ženy
a děti.
Kontakt: Velehradská 21

TANEC

www.cooldance.cz

BOX

www.joga.cz

CKS Žižkov

SÁLOVÉ SPORTY
TJ Spoje Praha
Do činnosti
tělovýchovné jednoty
je zapojeno 21 sportů
včetně oddílu národní
házené.
Kontakt: Na Balkáně 25
www.tjspoje.eu

Interiér dvoupodlažní „továrny na
boxery“ připomíná industriální
architekturu první republiky.
Boxu se zde můžete věnovat pod
vedením profesionálních trenérů.
Zlepšíte si tak fyzickou kondici,
vypilujete sebeobranu a užijete
aktivní odpočinek. Tréninky jsou
vhodné pro pokročilé i začátečníky.
Trenéři se přizpůsobí úrovni vašich
schopností a dovedností.
Kontakt: Havlíčkovo nám. 11

www.ckszizkov.cz

www.zizkovskelisty.cz
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m bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově
ě Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů
a Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů
na Žižkově
Hotýlek
jako zPronájem
pohádky
m bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově
v samotném
srdci
ě Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově
Pronájem
bytů
a Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů
na Žižkově
Pronájem
Českého
Krumlova
m bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově
20 pokojůPronájem
s dobovou atmosférou
ě Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově
bytů
a Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem
m bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově
ě Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově
bytů
RadničníPronájem
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a Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů
naKrumlov
Žižkově Pronájem
Český
m bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem bytů na Žižkově Pronájem
bytů
Žižkově
Tel.: +420
380na
711
925

Pronájem bytů
na Žižkově

BYTY PMH a.s.
Tel.: 296 330 911

Hotel
U Malého
Vítka
H

U Motel
a
Vítkalého
info@vitekhotel.cz

www.vitekhotel.cz

SERVIS / INZERCE

SLEVOVÝ KUPÓN

31

˚C

10% sleva na kurz plavání pro nové zájemce
Plavání kojenců a dětí
v novém vyhřívaném bazénu
na

PRAŽAČCE

Tel.: 737 937 122, 737 282 925
email: info@studio-lodicka.cz
www.studio-lodicka.cz

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

září a říjen 2016
ULICE
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

BIOODPAD
ULICE
Pod Vrcholem x Na Balkáně
Jeseniova 143
Jilmová x Na Vápence
Šrobárova x Květná

DATUM
27. 9. 2016
27. 9. 2016
29. 9. 2016
1. 10. 2016
1. 10. 2016
4. 10. 2016
4. 10. 2016
5. 10. 2016
5. 10. 2016
6. 10. 2016
8. 10. 2016
8. 10. 2016
11. 10. 2016
11. 10. 2016
12. 10. 2016
12. 10. 2016
13. 10. 2016
15. 10. 2016
15. 10. 2016
18. 10. 2016
18. 10. 2016
19. 10. 2016
19. 10. 2016
20. 10. 2016
22. 10. 2016
22. 10. 2016
25. 10. 2016
25. 10. 2016
26. 10. 2016
26. 10. 2016
27. 10. 2016
29. 10. 2016
29. 10. 2016

ČAS
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
9.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
15.00–19.00
15.00–19.00
9.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
15.00–19.00
15.00–19.00
9.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
15.00–19.00
15.00–19.00
9.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
15.00–19.00
15.00–19.00
9.00–13.00
10.00–14.00

září a říjen 2015
DATUM
16. 10. 2016
22. 10. 2016
23. 10. 2016
23. 10. 2016

ŘÁDKOVÁ INZERCE








KURZY TENISU 1. pololetí šk. roku 16/2017 od 26.9.
při ZŠ Perunova nebo VŠTJ Ekonom. Pro všechny holky
a kluky od 4 let. Včasný zápis= sleva 30% + raketa Head
zdarma. www.tallent.cz 777 260 262, 603 52 71 72
Potřebujete
vyklidit a nevíte jak na to?

Vyklízíme a odvážíme z těchto míst: Půdy, byty, sklepy,
dvorky, zahrádky, ATD. Levně.
INFORMACE NA TEL.: 702 410 965. Sedm dní v týdnu.
NABÍZÍM
VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY VŠEHO DRUHU

V PROSTŘEDÍ VAŠEHO DOMOVA A DLE VAŠICH ČASOVÝCH
MOŽNOSTÍ. VOLEJTE 774901193
Koupím známky, mince, vyznamenání, bankovky,
odznaky, staré CD a LP. Platba hotově ihned.
I celé sbírky. Prodejna: Veverkova 9, Holešovice.
Po–Pá: 10–17 hod, tel: 603 938 271, www.znamky-mince.cz
VODA-PLYN-TOPENÍ,
montáž a oprava rozvodů

a spotřebičů. Veškeré instalatérské, plynařské
a topenářské práce, čištění odpadů, revize plynu. Vladimír
Tymeš, tel.: 603 937 032, www.voda-plyn-tymes.cz
!!
 Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056

UVAŽUJETE O PRODEJI
NEBO PRONÁJMU VAŠEHO
BYTU, DOMU, POZEMKU,
CHATY ČI CHALUPY?
Nevíte, jak na to,
a chtěli byste se poradit?

Jsme zde pro Vás a postaráme se kvalifikovaně o vše,
co prodej nebo pronájem vyžaduje.
Konzultace a realitní i právní servis jsou pro Vás zdarma.
Zavolejte nám, pošlete sms nebo e-mail
a my se s Vámi na všem domluvíme

ČAS
13.00–16.00
13.00–16.00
9.00–12.00
13.00–16.00

Žižkovské listy

Chcete využít speciální nabídky inzerce ve vánočním vydání?
Kontaktujte nas: e-mail: inzerce@mauri.cz, mobil: 731 377 355
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www.stonereal.cz

tel: 702 043 259, 606 618 386
e-mail: info@stonereal.cz
Táboritská 1000/23, Praha 3
Hotel Olšanka, u kongresového centra

SPORT, KTERÝ JE
NA ŽIŽKOVĚ LEGENDOU…
…TURNAJ, KTERÝ SE
STAL TRADICÍ
XI. ROČNÍK
AMATÉRSKÉHO
TURNAJE
V BOXU

O POHÁR
MĚSTA ŽIŽKOVA
Středa 5. října od 19.00 hodin
Hotel Olšanka
Moderuje Marek Šimák
Pořádá Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v EU.
Bau-Const
s.r.o.

