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VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,
držíte v ruce předvánoční číslo Žižkovských
listů, číslo, které je poslední v tomto roce,
a také poslední papírové vydání, které
vycházelo pravidelně od roku 2008, tedy
osm let. Osm let, během nichž se svět
sdělovacích prostředků dramaticky změnil.
Osm let, během nichž ovládly trh chytré
mobilní telefony, osm let, v nichž se staly
fenoménem v komunikaci sociální sítě, osm
let, kdy tištěné sdělovací prostředky téměř
bez ohledu na to, jaké mají zaměření,
bojují s elektronickými stále více o přežití…
a v této konkurenci stále více prohrávají.
Svět medií se dramaticky mění
a Žižkovské listy nemohou stát stranou.
Od 1. ledna 2016 tak přecházíme na novou
platformu. Zatímco doposud byl hlavním
komunikačním kanálem, jímž se vám
snažíme zprostředkovat informace o tom,
co zajímavého se děje na Žižkově a v okolí,
časopis, od nového roku jím bude web
a sociální sítě.
Neznamená to, že se s vydáváním
časopisu zcela rozloučíme. Zatímco dříve to
byl hlavní nosič informací pro vás a webové

stránky Žižkovských listů byly pouze jeho
doplňkem, nyní to bude obráceně.
Hlavní informační dálnicí bude server
www.zizkovskelisty.cz a časopis bude
vycházet jenom jednou za rok se souhrnem
toho nejdůležitějšího, co Prahou 3 hýbalo
v daném roce. Vedle pravidelné ročenky
plánujeme také vydávání mimořádných
čísel – speciálů k významným událostem
na Žižkově a Vinohradech, ať již půjde
o významná výročí, mimořádné události či
třeba komunální volby.
Pro vás jako pro čtenáře to bude
představovat razantní rozdíl především
v aktuálnosti přinášených informací. Máme
ambice se stát zpravodajsko-publicistickým
portálem Prahy 3, kde najdete aktuální
informace z komunální politiky, ze
společnosti, kulturní tipy, ale i rozhovory
se zajímavými lidmi se vztahem k Žižkovu
a Vinohradům.
Samostatnou rubrikou bude pak
názorová část portálu, kde vedle redakčních
komentářů naleznete také komentáře
zajímavých lidí z Prahy 3 a o Praze 3.

Půjde o široké spektrum názorů, které
bude mít jeden společný jmenovatel.
A tím bude, že se autoři budou pohybovat
v mantinelech liberálního svobodného
názorového proudu, který byl našemu
časopisu vždy vlastní. Nebudeme dávat
prostor extremistům ani populistům
nabízejícím lákavé jednoduché cesty, které,
jak známo, vedou vždy do pekel.
S tím souvisí také nová podoba webu
Žižkovských listů v nové grafice; spustíme ji
na přelomu roku. Usilovně na ní pracujeme
a doufáme, že se vám bude líbit.
Tištěné vydání Žižkovských listů se
pak stane speciálem, který se bude více
zaměřovat na publicistiku a analýzy než na
aktuální zpravodajství z Prahy 3.
Věříme, že se vám nový model
Žižkovských listů bude líbit, a těšíme se na
setkání s vámi.
Sledujte nás na www.zizkovskelisty.cz, na
Facebooku a Instagramu.
Za tým Žižkovských listů

Jan Kalous
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Žižkovské listy od nového
roku denně on-line!
n Aktuální události
na Žižkově a Vinohradech
n Kulturní programy a tipy
pro volný čas
n Dění v komunální politice
Od 1. ledna 2017 denně
na novém internetovém portálu.

www.zizkovskelisty.cz
Nedostali jste Žižkovské listy do schránky?
Prosím, zašlete nám zprávu s adresou na e-mail redakce
zizkovskelisty@mauri.cz
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PŘEHLED

FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ JIŘÁK
n 3., 10. a 17. 12., 8.00–14.00 Adventní soboty

Přijďte nakoupit kvalitní čerstvé potraviny
a rozmanité tipy na vánoční dárky. 17. 12. živé
vánoční ryby!
n 31. 12. 8.00–16.00 Silvestr

Silvestr bez chlebíčků, jednohubek a ovarového
kolene? Nesmysl! Sýry, uzeniny, maso, pečivo,
zákusky, víno, pivo, káva – na trhu nakoupíte vše
pro vaši silvestrovskou tabuli. Oslavte konec roku
na tržišti!
Po celý prosinec, kromě 24. 12., jsou farmářské
trhy v běžném provozu. Otevřeno je ve středu,
čtvrtek a v pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu do
14 hodin.
www.farmarsketrziste.cz

FB: FT Praha

ADVENT

NA ŽIŽKOVĚ

TEXT Jana Tomanová FOTO Shutterstock
Předvánoční období není jen nekonečný úklid
a plno nákupů. Advent si můžete i užít. Zkuste se
odpoutat od reality a zapomenout letos na všední
starosti. Vybírat můžete z následujících akcí na Žižkově.
OLA KALA
n 10.–11. 12. Dvoudenní kurz VÁNOČNÍ PEČENÍ

Kouzlo letošních Vánoc si můžete umocnit novými
a originálními dezerty ozdobenými cukrovím
a krajkovými perníčky. Vlastnoruční sladkosti
můžete věnovat svým milovaným jako netradiční
vyrobené dárečky.
V tomto kurzu pečení si od základu vyrobíte
několik druhů svátečních dezertů (minidortíky,
cupcaky plněné různými krémy…), naučíte
se těsto na perníčky a způsoby jejich zdobení
a ukážeme si, jak originálně, pomocí cukrové
hmoty, ozdobit linecké cukroví. Součástí kurzu je
výuka tvorby ozdob z barevné cukrové hmoty pod
vedením Ilony Halíčkové.

DDM PRAHA 3 – ULITA
n 4. 12. 16.30–19.00

Adventní neděle s Mikulášem

Přijďte strávit druhou adventní neděli do Ulity a nasát tak tu pravou vánoční atmosféru plnou pohody,
koled, vůně františků a perníčků. Jelikož Mikuláš
s čertem už jsou za dveřmi, na odvážné děti bude
čekat peklo s čerticí, tanec s čerticí, ale i Mikuláš,
který každému nadělí podle jeho zásluh. Během
celého odpoledne na vás budou čekat vánoční dílny
jako výroba svíček ze včelího vosku, výroba svícínku,
zdobení perníčků, výroba vánočních přáníček, ozdob
a dalších drobností. Připravena pro vás budou také
vánoční taneční a hudební vystoupení.

NOVÁ TROJKA
n 26. 11. 14.00–18.00

Vázání adventních věnců
Přijďte si vyrobit vlastní adventní výzdobu:
věnec nebo ozdobenou větev. Veškerý materiál
bude na místě k dispozici. Základní cena
(slaměný korpus, jedlové chvojí, vázací dráty,
svíce, podložky pod svíce, ozdobné stuhy):
200 Kč/věnec, 50–100 Kč/větev. Možnost
přikoupení dalších přízdob ze širokého výběru.
Rezervace nova-trojka.webooker.eu, info:
Jolana, tel. 603 416 724.
n 3. 12. 10.00 a 14.00

Mikuláš aneb S čerty nejsou žádné žerty
Každá rodina má svého anděla i čertíka,
vezměte je tedy s sebou na veselou mikulášskou
zábavu plnou čertovského řádění a andělské
laskavosti. Vlídný a spravedlivý Mikuláš
samozřejmě nebude chybět. Balíček s odměnou
pro děti s sebou. Rezervace nutná.
Cena 150 Kč/rodina.
n 4. 12. 11.00 a 15.00

Mikuláš pro sociálně znevýhodněné
a pěstounské rodiny
Info a rezervace: Magdalena Košnarová,
tel. 778 701 963.
n 6. 12. 15.30–19.00

Adventní koncert účastníků hudebních kurzů
n 16. 12. 16.00 Vánoční slavnost aneb Sladká

vůně Vánoc

Cena: 4700 Kč

Vstupné: dítě 60 Kč (cena včetně dílen a nadílky),
dospělí 40 Kč.
Předprodej vstupenek na recepci DDM Ulita.

Předvánoční klidná atmosféra rodinného centra
vás nechá na chvilku vydechnout od stresů
a shonu hektických vánočních příprav. Čeká nás
společné zpívání koled, výtvarné dílny, divadlo
a ochutnávka cukroví… Rezervace nutná. Cena
150 Kč/rodina.

Korunní 115

Na Balkáně 17a

Jeseniova 19

www.olakala.cz

www.ulita.cz
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RODINNÝ KLUB ULITKA
n 5. 12.

10.00–11.00, 15.30–16.30, 17.00–18.00
Mikuláš v Ulitce
V Ulitce chodí Mikuláš s andělem a má s sebou
i čerta! Nebojte se, naučte se básničku
a přijďte se na něj podívat. Čeká vás nadílka
z mikulášského košíku, andělské pohlazení a čertí
rachocení – tak neváhejte!!! Nadílka probíhá
v menší skupince dětí, a je proto vhodná zejména
pro nejmenší děti a na první setkání s Mikulášem.
Zamluvte si předem hodinu s Mikulášem na
info@rkulitka.cz.
Věk účastníků: rodiče s dětmi 2–6 let
Cena: 30 Kč/dospělý, 60 Kč/ dítě (v ceně
mikulášský balíček)
Vstupenky je nutné zakoupit předem v RK Ulitka
v provozních hodinách – počet je omezen!
n 8. 12. 2016, 10.00–12.00 a 15.00–17.00

Vánoční otisky do hlíny
Pojďme zastavit čas a vytvořit si milou památku
nebo dárek – otisk dětských ručiček a nožiček do
keramické hlíny. Vhodné jako vánoční dárek pro
vaše nejbližší.
Přihlášení a záloha 100 Kč předem v RK Ulitka,
informace na info@rkulitka.cz
Cena: 100 Kč za jeden otisk, další otisky 50 Kč
Na Balkáně 17a

www.rkulitka.cz

VÁNOČNÍ TRHY
NA JIŘÁKU
Tradiční a u veřejnosti oblíbené vánoční trhy
na náměstí Jiřího z Poděbrad mají zajištěnou
svou budoucnost minimálně po dobu
následujících tří let. Rozhodla o tom rada
Městské části Praha 3.
„Jako zástupce starostky, který má na
starosti kulturní rozvoj naší obce, mne
mimořádně těší, že se nám podařilo
včas a řádně vypsat výběrové řízení
a vybrat nejvhodnější nabídku. Vánoční
trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad mají
totiž nezaměnitelnou atmosféru a jsou
důležitou součástí předvánočních akcí
na Praze 3,“ uvádí Alexander Bellu,
místostarosta Prahy 3.
Na Jiřáku bude v adventním období trvale
umístěno pódium, na kterém se budou
střídat kapely, hudební a dětské pěvecké
sbory, divadelní představení a další zábavná
vystoupení. Každý pátek a sobotu budou pak
probíhat adventní kreativní dílny.
Z PROGRAMU VYBÍRÁME:
n 25. 11. Rozsvícení vánočního stromu,
od 18.00 koncert Cirkus Problém
n 1. 12. Koncert Hard rock džem

RC PALEČEK
V rodinném centru můžete i letos vyrábět
adventní věnce, tvořit či užít si příjemný večer.
n 25. 11. 17.00–19.00

Výroba adventních věnců
s floristkou Dagmar Volnou

n 11. 12. 10.00–15.00

Vánoční výtvarná dílna pro děti

n 18. 12. Vánoční koncert na schodech
www.trhynajiraku.cz

Pěšky mezi buddhisty a komunisty

n 15. 12. National Theatre Live: Země nikoho
n 20. 12. National Theatre Live: Hamlet
n 24. 12. Ježuch v Aeru
n 28. 12. – 31. 12. Přehlídka Jima Jarmusche

Biskupcova 31

www.kinoaero.cz

n Mše svaté o Vánocích:
24. prosince: 8, 16 a 24 hod.
25. prosince: 9, 11 a 18 hod.
26. prosince: 9 a 18 hod.
27.–30. prosince: 8 a 18 hod.
31. prosince: 8 a 16 hod.
1. ledna: 9, 11 a 18 hod.
n Možnost navštívit betlém:
24. prosince: od 14 do 16 hod.
25. prosince: od 15 do 18 hod.
26. prosince: od 15 do 18 hod.
27.–30. prosince: od 16 do 18 hod.
31. prosince: od 14 do 16 hod.
1. ledna: 16–18 hod.
n Adventní koncerty:
27. listopadu v 15.30 hod.
4. prosince v 15 hod.

www.srdcepane.cz

n 10. 12. 10–16 h Den otevřených dveří
s možností prohlídky, zakoupení
občerstvení, zábava pro děti

www.rpalecek.cz

n 12. 12. Ladislav Zibura:

n Mikulášská besídka:
5. prosince od 19 hod.

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY
BAPTISTŮ V PRAZE 3

FB: Trhy na Jiřáku

Písecká 17

n 10. 12. MET: Live in HD | Láska zdaleka

n Rorátní mše svaté:
2., 9., 16. a 23. prosince v 6 hod.

nám. Jiřího z Poděbrad

Registrace nutná na kurzyprodeti@rcpalecek.cz

n 1. 12. Nick Cave: One More Time With Feeling

n Žehnání adventních věnců:
1. neděli adventní 27. listopadu
při mši svaté v 9, 11 i v 18 hod.

n 17. 12. Živý betlém

n 15. 12. 17.30 koncert EGELET

Vánoční posezení pro děti v pěstounské péči

Filmoví fanoušci určitě zamíří i v adventu do Aera.
Z čeho mohou vybírat?

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ

n 16. 12. Čertovsky popletené Vánoce

n 8. 12. 17.30 Koncert Pískomil se vrací

n 19. 12. 15.00–17.00

KINO AERO

CÍRKEVNÍ ADVENT

n Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby:
22. prosince v 19.30 hod.
25. prosince v 16 hod.
Veškeré další informace
budou na www.srdcepane.cz

n 5. 12. Čertovsky popletený Mikuláš
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n 26. 12. 11.00 Koncert Harmonia
Mozartiana Pragensia
Každou sobotu 10–12 h rozdávání Bible na
náměstí Jiřího z Poděbrad
Vinohradská 68
Objevte pravé kouzlo Vánoc na adventních trzích

25. 11.—24. 12. 2016
každý den od 10.00 do 21.00

Kromě tradičních rukodělných výrobků, voňavého
svařáku a vánočních pochoutek se můžete těšit
i na BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:
• hudební vystoupení • divadelní představení
• mikulášskou nadílku • živý betlém
a BENEFIČNÍ KONCERT PRO AKCI CIHLA.

www.trhynajiraku.cz
Za podpory

partner
doprovodného
programu

www.baptistepraha3.cz

DRUHÝ SBOR ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ
n 18. 12. 9.30 Vánoční zvěstování dětí
n 24. 12. 16.00 Štědrovečerní bohoslužby
n 25. 12. 9.30 Boží hod vánoční –
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
n 1. 1. Novoroční bohoslužby
s vysluhováním večeře Páně
Čajkovského 10

zizkov2.evangnet.cz

www.zizkovskelisty.cz
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LUBOMÍR SCHMIDTMAJER:

HAVLŮV MUŽ
V AKROPOLI
TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský, archiv ŽL
Kdo ví, jak by bez tohoto muže skončila skupina
Lucie a další kapely, které začínaly svou dráhu
v osmdesátých letech v klubu Na Chmelnici v Praze 3.
Rozhodně by se ale asi neuskutečnil na Strahově
legendární pražský koncert Rolling Stones a Žižkov
by pravděpodobně neměl Palác Akropolis.
Lubomír Schmidtmajer – předlistopadový
šéf legendární bigbeatové Chmelnice, poté
tajemník prezidenta Václava Havla, jeden
ze strůjců úspěchu Paláce Akropolis, kde
dodnes působí jako ředitel.
Kolik podle vás dnešních diváků Akropole tuší, co byl Junior klub Na Chmelnici?
To je asi podle koncertů nebo divadelních představení. Mladá generace, jež sem
chodí na současnou muziku, asi většinou
neví, o co šlo. Když tu ale hraje například
Hudba Praha, na kterou chodí tři generace
fanoušků, tak většina z nich si Chmelnici
buď pamatuje, nebo o ní alespoň slyšela...
Legendární klub na Chmelnici jste
dramaturgicky vedl v 80. letech deset let.
Deset let, kdy to byl ostrůvek umělecké svobody uprostřed normalizačního
marasmu. Jak je možné, že tam mohly
hrát kapely, které by jinde neprošly, proč
se tam hrálo divadlo, pořádaly se výstavy,
které by bolševik jinde nemilosrdně zakázal? Jak se vám to podařilo takhle dlouho
uhájit?
No, bylo to neustálé kličkování. Když po
nás vystartovali komunističtí cenzoři kvůli
bigbítu, tak jsme argumentovali, že teď už

děláme hlavně divadlo, když to bylo kvůli
divadlu, tak jsme argumentovali, že naší
hlavní náplní je hudební produkce. Bylo
to deset let, kdy jsme běhali tak, aby nás
vlci nedoběhli. Navíc jsme měli v té době
štěstí na ředitelku Obvodního kulturního
domu v Praze 3, a také inspektorku, které
nás držely. Proti jiným kulturním centrům
v Praze jsme také nebyli tehdejšímu režimu
tolik na očích. Jarov byl tehdy na periferii
metropole, nebylo to tzv. širší centrum, jak
se říká dneska.
Když jsme třeba v roce 1989 dělali na
Slávii legendární koncert Konfrontace
(Garáž, Půlnoc, Copernicus, Blech), chtěli
jsme na něj původně pronajmout Lucernu.
To nám striktně zasekl tehdejší pražský inspektor kultury soudruh Trojan. „Ať si ty
kamikadze dřepí na Žižkově a nelezou mi
do Prahy!“ prohlásil prý tehdy. Takhle to
tehdy chodilo – co by neprošlo „v Praze,“
na Žižkově nějak prolezlo...
V roce 1983 vyšel v komunistické Tribuně
článek Nová vlna se starým obsahem. Byl
to signál k útoku na řadu interpretů, kteří
hráli Na Chmelnici. Byla zakázána Jasná
Páka, Pražský výběr a další kapely. Jak se
vám to vyhnulo?

Zakázali tehdy celou řadu našich interpretů, postihlo to třeba i Zuzanu Navarovou, což jsem nikdy úplně nepochopil,
a byli jsme jediným v návazných článcích
konkrétně jmenovaným klubem… My
jsme měli ohromné štěstí v neštěstí, že jsme
měli zrovna zavřeno. Na Chmelnici tehdy
probíhala poměrně rozsáhlá rekonstrukce
elektroinstalace, což nás zachránilo. Když
jsme pak otevřeli, začali jsme nenápadně
s divadlem bez hudební produkce, a než
jsme to zase rozjeli naplno do starých kolejí, tak se zájem estébáků trochu vyčerpal
a ty kapely se stačily většinou přejmenovat,
jako Jasná Páka na Hudbu Praha…
Nevzpomenete si na Chmelnici někdy
dnes, když vidíte aktuální politické dění
kolem udělování státních vyznamenání
k 28. říjnu, cenzury pořadu show Jana
Krause apod.? Nebojíte se, že situace opět
směřuje k nějaké, dejme tomu měkké,
normalizaci?
No, připomnělo mi to samozřejmě 80. léta.
Prvním indikátorem pro mě je, že si před
soudní mocí zjevně nejsou všichni rovni.
Ale chci věřit, že se Evropa i Česko vzpamatují. Je sice pravda, že obdobné situace
v minulém století na tomhle kontinentě
vždycky skončily blbě, ale snad tentokrát
budeme už poučenější, všichni bychom
měli udělat maximum, aby to tentokrát
dopadlo líp.
Na Chmelnici jste končil po revoluci
v roce 1990. To byl rok, kdy jste byl jedním z producentů legendárního koncertu
Rolling Stones na Strahově. Napadlo vás
někdy v 80. letech, kdy jste byl samostatným kulturním referentem Obvodního
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ROZHOVOR
nictví, kde nebyly úvěry, a vrcholným bankovním produktem byla vkladní knížka.
Řada tehdejších komunistických institucí
se nám navíc snažila házet všemi možnými
způsoby klacky pod nohy. Třeba tehdejší státní agentura Pragokoncert, ale bylo
jich více. Na druhou stranu nám pomohla
spousta lidí, u nichž by to člověka vůbec
nenapadlo; příkladem za všechny je Věra
Čáslavská.
Neexistovala ani normální distribuce
vstupenek. My jsme konečnou smlouvu se
Stouny podepsali tři týdny před koncertem, a teprve v tu chvíli jsme mohli začít
prodávat vstupenky. Za necelé tři týdny
jsme museli prodat 110 000 lístků! A nebylo kde! Půjčili jsme si dvě maringotky,
jednu postavili před výstaviště, druhou na
Staromák, a prodávalo se.

Lubomír Schmidtmajer s Václavem Havlem v Akropoli: „Václav Havel stejně jako já rád organizoval,
bavilo ho spojovat lidi, dávat je dohromady a vytvářet tak nové možnosti.“

kulturního domu na Žižkově, že budete
produkovat Stouny?
Ani ve snu, i když jsme si o tom na večírcích rádi vyprávěli, ale brali jsme to jako
nereálnou fabulaci, a pak to šlo ráz na ráz –
vždyť smlouvu s Rolling Stones jsem podepisoval necelý rok poté, co nás s rockovou
hudbou nechtěli pustit „do Prahy“...
Věřil jste vůbec, když jste v 80. letech dělal na Chmelnici, že ta změna může přijít, že jednou na spartakiádním stadionu
bude po pódiu pobíhat Mick Jagger?
Vůbec; já jsem naopak byl už před tím
několikrát jednou nohou na cestě ven.
Jednou jsem dokonce s kamarádem zkusil
dostat se na západ přes Polsko. To byla taková cesta za železnou oponu, která však
vyžadovala dost pevné nervy, protože jste
museli odjet do Polska a tři čtvrtě roku
tam čekat v ilegalitě na šanci. Mezitím už
tady po vás samozřejmě vyhlásili celostátní
pátrání, takže vás v Polsku nesměli nikde
chytit, legitimovat… Já jsem to psychicky
nedal, ale můj kamarád se po čase tou polskou cestou dostal trajektem přes vodu do
Dánska.
Koncert Rolling Stones v roce 1990
v Praze byl každopádně největší hudební
událost v Československu. Pro spoustu
lidí to navíc bylo definitivní potvrzení, že
se časy změnily. Vyprávějí se až bizarní
historky o jeho přípravě. Jsou pravdivé?
Nevím, jaké myslíte, některé možná ano,
ale to by bylo na knihu… Stouni tehdy po-

slali Václavu Havlovi blahopřejný dopis ke
zvolení prezidentem a napsali, že by tady
klidně zahráli v rámci svého evropského
turné, a podpořili tak společenské změny.
Havel byl tehdy opatrný, moc to ze začátku nepodporoval, ale jeho osobní tajemník
Vladimír Hanzel do něho hučel, že to bude
dělat Pupi (přezdívka Luboše Schmidtmajera – pozn. redakce), a tak nakonec sou-

Chmelnice byla svět,
kde se mimo jiné
přirozeně střetávaly
dva příbuzné světy –
disent a underground
s takzvanou šedou
zónou. A Havel byl pro
mě vlastně vzorem
ideálního klubového
diváka.
hlasil. Dal nám dopis s pozdravem a my
jsme odjeli na jednání se Stouny do Mnichova.
Koncert jste zorganizovali za dva a půl
měsíce; to je dnes na produkci takové
akce asi nemyslitelný termín…
Rozhodně; navíc to bylo všechno tehdy
ještě v podmínkách reálného socialismu,
v tom nepředstavitelném systému bankov-
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V letech 1992 a 1993 jste se stal privátním
tajemníkem Václava Havla. Vy jste ho ale
znal již z Chmelnice, že?
Chmelnice byla svět, kde se mimo jiné
přirozeně střetávaly dva příbuzné světy –
disent a underground s takzvanou šedou
zónou. A Havel byl pro mě vlastně vzorem ideálního klubového diváka. Kromě
návštěv divadelních představení chodil
zároveň i na koncerty a výstavy, mnohdy
i několikrát.
Nedávné výročí nedožitých Havlových narozenin opět aktualizovalo diskuse o jeho
odkazu. Čeho jste si na něm vážil vy?
Já se vyhnu vzletným myšlenkám a řeknu
spíše, jak jsem ho zažil, když jsem pro něj
pracoval. Václav Havel rád organizoval,
a v tom viděl spoustu věcí podobně jako
já. Bavilo ho spojovat lidi, dávat je dohromady, a vytvářet tak nové možnosti. Byl to
velmi týmový hráč.
V roce 1995 jste nastoupil do Paláce Akropolis. Kdy jste ten připravovaný projekt
zaregistroval poprvé?
(úsměv) Já si Akropoli pamatuji už jako
kluk. Studoval jsem střední průmyslovou
školu na Žižkově náměstí a Kubeličkou
jsem kolem chodil domů nebo do parku
s kamarády. V místě, kde je dnes restaurace, byly šatny pro dělníky, kteří stavěli za
rohem v Mahlerových sadech žižkovský
televizní vysílač. Vchod do Akra byl tehdy
zatlučený prkny. Od starousedlíků jsme věděli, že tam dříve bylo divadlo, a už tehdy
jsme si říkali, že by to byl skvělý prostor na
bigbít.

ROZHOVOR
Palác Akropolis zahájil provoz v roce
1996. Jak to tehdy vypadalo?
Ten začátek byl hodně divoký. Na zahájení
jsme ukecali Ivana Krále, aby nám odehrál
koncert. V sále nebyly ještě parkety, jen
holý betonový povrch. A jak tam diváci
chodili, tancovali a šoupali nohama, tak
z toho vznikl takový zvláštní prachový
efekt připomínající mlhostroje, bohužel
v hledišti trochu dusil...
V čem se liší Palác Akropolis dnes od
Paláce Akropolis, když začínal?
V zásadě ta základní myšlenka je stále stejná, a tou je, že Akropolis je místem pro
setkávání umělců a otevřeným prostorem
pro vznik něčeho kvalitativně nového. Jen
ty projekty už nejsou živelné. Tehdy to byl
dům plný lidí s nápady, kterých bylo tolik, že vypadávaly pomalu okny, ale málo
z toho se podařilo dotáhnout. Dneska
máme personální i technické zázemí a můžeme pracovat profesionálně.
Proč jste vlastně v roce 2000 z Akropole
odešel?
V té době jsem měl obrovské rozpory
s tehdejším ředitelem Jardou Raušerem.
Jako jeho podřízený jsem měl na starosti program a provoz a měli jsme zásadní
konflikty o tom, jak by se vše mělo dělat.
Za něj to byla pořád taková rádoby studentská euforie. Pravda, bylo tam hodně
energie, ale projekty se nedotahovaly.
A ty, které se podařilo dokončit, byly často zcela mimo plánovanou finanční realitu. Směřovalo to k průšvihu, a ten průšvih
také nakonec přišel.
A proč jste se po šesti letech vrátil?
Pavel Hurda (bývalý radní Prahy 3 – pozn.
redakce), který ten projekt převzal de facto
v krachu a postavil ho na nohy, mě přesvědčil, že teď to už bude jinak. To bylo pro
mě lákavé – odešel jsem od rozdělané práce a mohl jsem ji dokončit. A Pavel Hur
da sliby dodržel, i když ho Akropole stála
opravdu hodně peněz.
Co se v roce 2006 ještě řešilo? To už byl
Palác Akropolis prosperující klub, ne?
Pořád to ale byla finančně náročnější záležitost, pořád před námi byly investice do
techniky a dokončení architektonických
úprav. Jen pro zajímavost: výtvarník František Skála, který je autorem podoby Paláce Akropolis, na malé scéně vymyslel bar,
který je pobit mosaznými plechy přichy-

cenými mosaznými hřebíčky. Schválně
doporučuji se tam kouknout, těch hřebíčků je přes 23 000! Víte, kolik stojí 23 000
mosazných hřebíčků? (smích) Abychom
k tomu nemuseli platit práci, sešli jsme se
tam jednoho dne všichni s kladivy, všichni jsme seděli, popíjeli pivo a mydlili jsme
tam podle Frantových přesných instrukcí
ty hřebíčky.
Ale hlavně ani provozní stránka Akropole nebyla předtím stabilní. To, co se
naplánovalo, se nedodržovalo, neustále
ujíždělo provozní financování klubu. Tehdejší šéf Akropole nebyl schopen provoz

LUBOMÍR
SCHMIDTMAJER (60)
Od 16 let dělal diskžokeje, poté manažera,
dramaturga, promotéra a producenta řadě
skupin.
V roce 1980 nastoupil jako samostatný
kulturní referent do Junior klubu Na
Chmelnici, kde vybudoval legendární ostrůvek
svobody pro nezávislé umělce v tehdejším
normalizačním Československu. V klubu
působily skupiny jako Jasná Páka, Žlutý pes,
Pražský výběr, Psí vojáci, svůj první velký
koncert zde odehrála také Lucie.
V roce 1990, několik měsíců po pádu
železné opony, produkoval slavný koncert
Rolling Stones v Praze, který byl pro řadu
lidí definitivním stvrzením toho, že se
časy opravdu změnily. Stouny vidělo na
spartakiádním stadionu na Strahově 120 000
diváků, což je stále nepřekonaný tuzemský
návštěvnický rekord.
V letech 1992 až 1993 byl privátním
tajemníkem prezidenta Václava Havla.
V roce 1995 se začal angažovat v Paláci
Akropolis na Žižkově. Z projektu odešel, ale po
šesti letech se do něj v roce 2006 opět vrátil.
Ředitelem jednoho z nejvyhlášenějších klubů
nezávislé kultury ve střední Evropě je dodnes.
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stabilizovat. Místo profesionálního vedení
jednotlivých projektů to byl pořád takový
napůl mejdan, mnohdy docela hezký, ale
přece jen mejdan, a to mě dlouhodobě nebavilo.
Převzetí Akropole Pavlem Hurdou ostře
kritizovala opozice; neexistovala jiná
cesta, jak ten projekt zachránit?
Palác Akropolis stál tehdy před téměř neodvratným krachem. Jsem si na sto procent jistý, že nebýt Pavla Hurdy, dneska by
žádný Palác Akropolis v nějaké využitelné
podobě neexistoval. Když jsem v té době
z projektu odcházel, neměl v té konstelaci nejmenší šanci. Tenkrát všichni jenom
schůzovali, ale nikdo z množství zainteresovaných lidí vlastně neměl čas na řešení
a projekt se řítil do záhuby. Bez Hurdy by
tu dnes stál zchátralý dům, probíhaly by
neřešitelné soudní spory s bankou a dveře
do divadla by byly zase zatlučené prkny.
Dnes uznávají Akropolis jako špičkový
kulturní projekt i tehdejší kritikové;
někdy ale tvrdí, že je příliš drahý...
To je naprostý nesmysl, je to naopak přesně
obráceně. Když si porovnáte naše ekonomické výkony s výkony obdobných projektů
v Praze, které čerpají dotace, zjistíte, že provoz Akropole je jednoznačně levnější než
u konkurence. V evropských souvislostech
je to ještě markantnější. Akropole je například součástí projektu Liveurope společně
s 13 obdobnými evropskými kluby. To, co
my jako podporu dostáváme v korunách,
ony mají často ve stejné výši, ale v eurech.
Nebojíte se, že vám v dnešním informačním světě prostě pomalu zmizí publikum?
Zábavu, a s ní i muziku, lidé čím dál
častěji konzumují po síti…
Já si nemyslím, že živé publikum na představeních vymře. Sleduji to přes čtyřicet let
a domnívám se, že to funguje v takových
vlnách, takže když už všichni propadají
zoufalství, přijde s novou generací i nový
impuls a nastane renesance zájmu o živé
umění. To už jsem zažil několikrát: například na Jasnou Páku chodí do Akra tři generace diváků, vyprodávají se projekty pro
mladé publikum, tak bych se toho nebál.
Já v kumštu na ty apokalyptické scénáře
nevěřím. Vidím to i u interpretů, kde se to
od elektroniky vždycky vrací zpátky k živé
muzice a živým lidem… Spousta z nich
začala s počítači a různými krabičkami –
a skončila s akustickou kytarou v ruce... n
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STAVBY MILÉNIA

CENTRAL PARK PRAHA:

ZELENÉ ÚDOLÍ
UPROSTŘED
VELKOMĚSTA
Můžete být kritikem této
stavby, můžete být jejím
zastáncem. Na jednom
se však shodnou
všichni – jde o jednu
z nejosobitějších
porevolučních staveb
v metropoli. Je to jistě
stavba, která vybočuje
z běžných standardů
rezidenčního bydlení.
Dokončení obytného
komplexu provázely
problémy, jak to
u velkých staveb často
bývá. Central Park Praha
(CPP) tak do rubriky
Stavby milénia v Praze 3
jednoznačně patří.

TEXT Jan Kalous
FOTO A69, CPP

J

e to příběh, který začal v roce 2005 zahájením stavby a definitivně skončil
v květnu letošního roku, kdy se podařilo v tomto rezidenčním projektu prodat
poslední volný byt. Central Park Praha na
Žižkově v blízkosti parku Parukářka byl
od začátku výjimečný projekt. Ambiciózní
stavba s 547 bytovými jednotkami byla od
počátku plánována jako největší projekt
rezidenčního bydlení v Česku.

INSPIRACE Z NEW YORKU

Jak už napovídá název, celý komplex našel
inspiraci v bydlení u newyorského Central Parku. Architekti Jaroslav Wertig, Boris
Redčenkov a Prokop Tomášek z ateliéru
A69 navrhli řešení se začleněním terasových domů mezi vysoké věže s rezidencemi.
Venkovní stěny a střechy domů jsou porostlé travnatým kobercem a mají kontakt
se soukromou zahradou a parkem. Husté
koberce zahradních rostlin kromě své ekologické a estetické funkce výrazně zpříjem
ňují kvalitu mikroklimatu domů i celého
areálu. Přirozeným způsobem regulují vlhkost, omezují prašnost a změkčují akustiku
prostředí. Zelená architektura navíc dotváří
a přirozeně prodlužuje linii vrchu Parukářka a vizuálně ji propojuje s rozlehlým soukromým parkem uprostřed projektu.
Projekt se nachází v sousedství Parukářky, v zeleni, a přesto na dosah od centra
města. Na Václavské náměstí je to odtud
jen pár minut veřejnou dopravou. Nabízí z bytů ve věžích někdy až neuvěřitelně
nádherné výhledy žižkovským údolím na
panorama Pražského hradu.
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Projekt nabídl bydlení překonávající
tehdejší stereotypy a snažil se zároveň
zhodnotit mimořádné kvality lokality Parukářka. V kontextu s aktuálními i plánovanými aktivitami, blízkém okolí si vytkl
ambiciózní cíl – spoluvytvořit nové centrum Žižkova.

ZELENÉ BYDLENÍ V CENTRU

Lokalita bývalé zásobní zahrady u parku
Parukářka byla původně určena k výstavbě betonového stadionu. Od toho se také
odvíjel původní název ulice U stadionu,
dnes V Kapslovně. Za minulého režimu
naplánovaný záměr se však nezrealizoval
a po roce 1989 začalo být jasné, že zcela
ztratil jakýkoliv účel. „Lokalita měla v té
době v sobě syrovost zapomenuté periferie
a zároveň vzrušující potenciál velkorysého
prostoru, v této míře v Praze ojedinělého.
Rozsáhlost zelené plochy je zachována
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Věže s výhledem
na panorama
Prahy a zelené
„svahové domy“,
které navazují
na nedaleký park
Parukářka – to
jsou hlavní pilíře
pražského Central
Parku.

a proměněna v hlavní devízu řešení – byd
lení orientované do velkorysého parku navazujícího na zelený hřeben Parukářky,“
popsali základní myšlenku autoři Central
Parku z architektonického ateliéru A69.
Motiv ozeleněného svahového domu navazujícího na zahradu a park se postupně
stal hlavním prvkem celého projektu. Kousek od Václavského náměstí tak obyvatelům komplexu nabízí propojení s krajinou,
které je jinde v centru nemyslitelné. Tento
pocit je umocněn zeleným svahovým domem pokrytým travinami. Za zeleným
Vrchem sv. Kříže tak vlastně vznikl jakýsi
protisvah, z něhož vyrůstají věže. „Prostorový koncept je založen na prodloužení
přírodního fenoménu svahu Parukářky,
jeho převrácení a vymezení vlastního prostoru novým zeleným svahem. Na tomto
svahu jsou pak rozmístěny různě vysoké
architektury obytných věží,“ popsala svůj

Lokalita bývalé zásobní
zahrady u parku
Parukářka byla původně
určena k výstavbě
betonového stadionu.
koncept trojice autorů Jaroslav Wertig, Boris Redčenkov a Prokop Tomášek.

STAVBA Z DÍLNY
DEVĚTAŠEDESÁTNÍKŮ

V prvním desetiletí nového milénia, kdy
projekt Central Parku na Žižkově vznikal, byla trojice architektů z ateliéru A69
vycházející autorskou hvězdou. V branži
se jim dnes s nadsázkou říká největší nejmenší ateliér, protože za sebou dnes mají
celé portfolio oceňovaných staveb od ur-

banistických projektů přes revitalizace veřejných prostor až po veřejné a rezidenční
stavby či rodinné domy a vily.
Tříčlenný tým, který nejprve působil ve
Františkových Lázních, vždy tvoří a podepisuje veškerá díla společně. Číslo 69 v názvu
ateliéru přitom značí rok narození trojice
absolventů pražské fakulty architektury.
V době, kdy získali zakázku na Central
Park, začínal ateliér s velkými projekty.
Vedle komplexu Villa Park Strahov to byla
právě ambiciózní žižkovská stavba u Parukářky. Šlo již o velikou investici, která si
vyžadovala širší projekční tým. Udržet při
takovém rozsahu vysokou úroveň celého
projektu bylo mnohem náročnější.
„U Central Parku jsme se snažili především uhlídat celkový koncept projektu,
takže obrovské množství různých dispozic, které celý komplex obsahoval, jsme
už museli významněji delegovat na nové

www.zizkovskelisty.cz
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STAVBY MILÉNIA

Centrální soukromý park je pro obyvatele jednou z hlavních devizí, kritici z okolí projekt kvůli němu překřtili na Žižkovský Alcatraz.

spolupracovníky. Tehdy jsme si vyzkoušeli,
jak složitý proces je vedení velké kanceláře
o dvaceti lidech,“ popsal Boris Redčenkov.
Za finální projekt jim v roce 2010 udělila
mezinárodní porota Cenu v kategorii Novostavba v soutěži Grand Prix Obce architektů.

ZMĚNY PROTI PŮVODNÍMU
PROJEKTU

Zelené údolí osazené věžemi, dnešní Central Park, se však od původního návrhu
dosti výrazně liší. Prvotní představa vycházela z trojnásobného opakování tří různých
prvků – svahového domu a deskové a věžové formy, které byly výrazně vyšší než současná realizace. V průběhu projednávání
a prací na projektu nebyly věžové formy
v navrhovaném měřítku přijaty. Při hledání
způsobu, jak realizovat požadované objemy,
vznikl koncept většího počtu nižších věží.
Ten původní z roku 2003 počítal se třemi
věžemi o 23 podlažích, které měly podtrhnout originalitu a význam lokality a odstranit stereotypy bydlení. Nicméně tento prvek
se jako zvýraznění nového ohniska rozvoje
této části Prahy nepodařilo prosadit. Nové
řešení přináší věží více, jsou však menší
a subtilnější, což ve výsledku celkové měřítko Central Parku zjemňuje.

Ve výsledku tedy představuje CPP kompozici pouze dvou protichůdných elementů – prvním z nich jsou svahové zelené
domy, které se snaží co nejvíce splynout se
sousední zelení, druhý pak tvoří věže, které reprezentují výraznou a nezaměnitelnou
architekturu Central Parku Praha.
Souznění terasových domů s parkem je
dosaženo pokrytím vegetačním kobercem
vytvářejícím dojem zeleného svahu. Konstrukce věží se do zeleného svahu zakusují
v různých výškách, a vytvářejí tak dojem
prostorové hloubky.
Ani projekt nových věží však nebyl bez
problémů. Na jedné straně se architekti
snažili o maximální ekonomičnost a racionalitu, na straně druhé investor začal
postrádat prvek výjimečnosti a originality. V návrhu pak došlo k výrazné změně.
Ortogonální dispozice bytů ve věžích byly
rozloženy na jednotlivé místnosti, jež byly
následně otočeny o 45°. Ačkoliv se nejdříve zdálo, že jde pouze o experiment, začalo
nové uspořádání vykazovat řadu předností: Zlepšily se výhledy, byty byly najednou
orientovány ke třem světovým stranám,
bylo možné použít velkých prosklených
ploch udržovatelných zvnějšku, zvětšil se
podíl venkovních pobytových ploch, kaž-
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CENTRAL PARK PRAHA
Specifikace: Rezidenční projekt v sousedství
parku Parukářka s výhledem na Pražský hrad.
Nabízí terasové viladomy, patrové rezidence
s terasou (tzv. duplexy) či byty ve věžích
od 45 do 450 m2. Nabízenými službami
připomíná CPP hotelové bydlení.
Autoři: Atelier A69 – Boris Redčenkov,
Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
Spolupráce: L. Delongová, E. Hocke,
P. Jahelka, R. Klimeš, T. Koňařík,
J. Macáková, M. Nohejl
Investor: Central Park Praha Development

dý byt bylo možné obejít po terase. Zvětšil
se také podíl kuchyní a koupelen s denním
osvětlením a přirozeným větráním, a v neposlední řadě se zracionalizovaly domovní
komunikace. Po celé řadě jednání a variant
se tak nakonec vrátil původní koncept rezidencí nabízejících pocit bydlení v rodinném domě.

SVAHOVÉ DOMY

Svahové domy žižkovského Central Parku
jsou vlastně terasové domy, které ani v Praze nejsou novinkou a na jejím území existuje řada úspěšných realizací. Inovativním

STAVBY MILÉNIA

Unikátní svahové
domy porostlé
travou definují
celý projekt.
Architekti původně
chtěli, aby je
spásaly ovce, ve
finále se však
o ně stará tým
zahradníků.

prvkem je přetažení zeleného koberce živé
vegetace přes kaskádu teras a vytvoření zdání zeleného svahu. Zelený plášť svahových
domů má několik úkolů: vymezit vnitřní
park, docílit dojmu, že park vybíhá až k terasám ve čtvrtém patře, a tím rozšířit pohledovou přítomnost zelených ploch a skrýt
část architektury. Vegetační plášť také akusticky a tepelně změkčuje prostředí a přispívá k příznivějšímu mikroklimatu.
A výrazně pomohl i v dalším aspektu.
Jedním z hlavních negativně vnímaných
prvků u jakýchkoliv velkých sídlišť, ať už
u panelových nebo u nových příměstských
satelitů, je pocit, že se ztrácíte v anonymním prostředí masového měřítka, že se
nedokážete zorientovat. Tomuto nepříjemnému dojmu, vzniklému mnohočetným
opakováním, se architekti z ateliéru A69
rozhodli čelit poměrně jednoduchým trikem: Omezili počet opakování oken tím,
že sdružili okna několika místností i několika bytů do větších skleněných ploch v zeleném koberci svahového domu. Tím došlo
k výraznému posunutí měřítka a redukci
dojmu četnosti bytů v celém projektu.
Velkým problémem bytů v nižších
polohách je obecně intimita. Při hledání strategie pro Central Park bylo proto

vytvořeno několik stupňů ochrany. Vůči
ulici je vytvořeno několik distancí. Fasáda
domu je výrazně odskočená od uliční čáry.
Do této distance je vložen pás privátních
předzahrádek. Předzahrádky jsou vůči
ulici odskočeny výškově na terasu, která
je vymezena gabionovou konstrukcí s vyskládaným kamenem tak, aby z horizontu
ulice do nich nebylo vidět. Tam, kde ne-

Souznění terasových
domů s parkem je
dosaženo pokrytím
vegetačním kobercem
vytvářejícím dojem
zeleného svahu.
hrozí přehlédnutí, se stává gabionový koš
konstrukcí pro porůstavou zeleň a jakýmsi
pevným živým plotem. Terasa předzahrádek je z ulice přístupná přes vstupní branku a schodiště.
Dalším stupněm ochrany soukromí
je řešení dispozice bytu. Hlavní obytné
místnosti jsou vždy otočeny do vnitřního
parku. Hlavní pobytové terasy přitom ne-
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vyčnívají z fasády, ale jsou skryty v úpatí
svahového domu. Hlavní ložnice je umístěna do vlastního podlaží nad vstupem.
Pohledová ochrana předzahrádek a do
ulice orientovaných místností je ještě posílena navrženou alejí stromů podél ulice.
Jejich koruny vytvářejí barevně proměnlivou přírodní strukturu pohledového
filtru.
Při bližší prohlídce upravených půdorysů a řezů bytů je zřejmé, že se velice podobají domům známým z Británie nebo
Ameriky. Ačkoliv se návrh o napodobení
tohoto osvědčeného modelu nesnažil, byla
mu koncepce ateliéru A69 tak blízká, že
se tyto domy začaly označovat jako Town
House, i když provozně představují naprosto autonomní jednotky a jsou integrovány do formy bytového domu.
Ve výsledku se projektu podařilo najít harmonickou jednotu mezi inovativní
formou a inovativním obsahem. Svahový
dům se tedy pouze netváří, ale skutečně
je hybridem architektury a landscapingu,
hybridem bytového a rodinného domu. Je
bezprecedentním řešením bydlení nejen
v kontextu české, ale i světové architektury.

SÉRIE PROBLÉMŮ,
KTERÁ SKONČILA AŽ LETOS

To, co celý projekt žižkovského Central
Parku nejvíce poškodilo v očích zájemců i okolí, byly problémy s jeho realizací.
Stavba se potýkala s průtahy již od samého
počátku; původnímu investorovi se nepodařilo ji dokončit a projekt se dostal mimo
původně plánovaný rozpočet. Do toho přišla ekonomická krize a trh s byty se dramaticky změnil. V roce 2009, kdy byl Central
Park dokončen, odstoupila od projektu již
celá řada zájemců a jeho ekonomické problémy vedly k tomu, že i řadu let po slavnostním otevření se nedařilo velkou část
bytových jednotek prodat.
Potemnělá okna prázdných bytů vedla k tomu, že se rezidenčnímu komplexu
mezi obyvateli Žižkova začalo přezdívat
Město duchů.
Finální tečku za těmito problémy se podařilo učinit až v květnu letošního roku,
kdy se prodaly poslední volné byty a všech
547 bytových jednotek má již nejméně půl
roku majitele.
Central Park Praha je tedy od letošního
roku plnohodnotnou součástí Žižkova.
Výjimečný a ambiciózní projekt se po letech plných problémů dočkal svého naplnění... n

www.zizkovskelisty.cz
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POZVÁNKY

BRUSLÍME NA HARFĚ
Vaše děti se už nemohou dočkat bruslení? Zajeďte si na Harfu. Bruslí se zde
každý den od 13 hodin. Děti do 150 cm
a jejich nebruslící doprovod mají vstup
zdarma, ostatní zaplatí 50 Kč.
A pokud vám už začne být přece jen
velká zima, můžete to spojit s návštěvou dětského programu.
n 19. 11. Pigy – zábavné odpoledne
s prasátkem spojené s výrobou vánočních
dárečků a ozdob
n 26.–27. 11. Čím budu? Herec – další díl
edukativního seriálu, kde představujeme
jednotlivá povolání – tentokrát HEREC
n 6. 12. Mikulášská nadílka
n 17. 12. Zpívání koled s prasátkem Pigy

OC Harfa, Českomoravská 15a
www.galerieharfa.cz

NOC DIVADEL NA ŽIŽKOVĚ 19. 11.

www.nocdivadel.cz

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO
JÁRY CIMRMANA
OD 18.30

Legendární divadlo si pro vás i letos
připravilo prohlídky, hudební produkce
i ukázky z repertoáru. Část programu je
možné zhlédnout i bez rezervace. Více
informací získáte na www stránkách.
Štítného 5, www.zdjc.cz

DIVADLO PONEC
OD 17.00
Divadlo pro tanec tentokrát připravilo
přednášky a edukativní a interaktivní programy, prohlídky, dílny a workshopy.
n 17.00 Mezigenerační pohybový workshop
n 18.00 Komentovaná prohlídka divadla
n 19.00 Virtuální diskuse v rámci projektu Be
SpectACTive! se zahraničními partnery
na téma aktivní divák.

Vstup zdarma
Husitská 24a
www.divadloponec.cz

PALÁC AKROPOLIS
OD 16.00

Venuše naváže na loňský ročník a opět
v rámci Noci divadel připraví divákům
komponovaný večer, kde se představí
všechny rezidenční soubory – Depresivní
děti touží po penězích, Lachende Bestien
a Chemické divadlo.

Zdravotní klaun je zavedená nezisková organizace, která již 15 let přináší pravidelně
humor a radost hospitalizovaným dětem
a osamělým seniorům po celé České
republice.
V rámci Noci divadel nabídne návštěvníkům paláce Akropolis klaunské představení pro děti, divadelní představení na
způsob grotesky marinované v klauniádě
a koncert klaunské kapely.

Vstup volný, bez rezervace
Slavíkova 22
www.venuse-ve-svehlovce.cz

Vstup volný
Kubelíkova 27
www.palacakropolis.cz

VENUŠE VE ŠVEHLOVCE
OD 20.00
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Žižkovské listy
od nového roku
denně on-line!
n Aktuální
události
na Žižkově
a Vinohradech
n Kulturní
programy
a tipy
pro volný
čas
n Dění
v komunální
politice

www.zizkovskelisty.cz

Jste divadelním fanouškem, ale nechce se
vám v dešti daleko? Nemusíte! Na Žižkově
najdete vše, co potřebujete. Co vás čeká?
Jednoduše řada otevřených divadel a neobvyklých zážitků.

Od 1. ledna 2017
denně na novém
internetovém portálu.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ │ ŠATNY │ NÁBYTEK NA MÍRU
● Již 17 let na trhu
● krátké dodací termíny a příznivé ceny díky vlastní výrobě
● grafický návrh a kalkulace zdarma do dvou dnů
● jednoduchý 3D on-line návrhář na webových stránkách

www.stako.cz ● stako@stako.cz
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PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA:
PRAHA 5, Plzeňská 255/163, tel. 257 212 414, stakokosire@stako.cz
PRAHA 7, Argentinská 6, tel. 220 876 807, stakoholesovice@stako.cz
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CCBR
CCBR Praha
Praha je
je zdravotnické
zdravotnickézařízení
zařízenízabývající
zabývajícíse
seprováděním
prováděnímklinických
klinickýchhodnocení,
hodnocení,
podílí se
se tak
tak na
na vývoji
vývojinových
novýchléčivých
léčivýchpřípravků.
přípravků.
podílí
současné době
době přijímáme
přijímáme
VV současné
do probíhajících
probíhajících klinických
klinickýchhodnocení
hodnocení
do
pacienty s diagnózou:
pacienty s diagnózou:
 Axiální spondyloartritida
 Axiální
spondyloartritida
Bechtěrevova choroba
 Bechtěrevova
choroba
Crohnova choroba
 Crohnova
Migréna choroba
 Migréna
Ulcerózní kolitida
 Ulcerózní kolitida
Kontaktní informace:
CCBR Czech Prague s.r.o., VinohradskáKontaktní
174, Prahainformace:
3, 130 00 |

telefon: 725 027 328, 230 230 940

CCBR Czech Prague s.r.o., Vinohradská 174, Praha 3, 130 00 | telefon: 725 027 328, 230 230 940
CCBR 1_4.indd 1

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

11/2/2016 10:48:58 AM

UVÁDÍME
V hUDEbnÍM
DiVaDlE karlÍn

Verdi

la traViata

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

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

21. 11. | 27. & 28. 12. 2016 | 7. 1. 2017
www.narodni-divadlo.cz
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ŽIŽKOVSKÝ BOX
POJEDENÁCTÉ

TEXT Jakub Seiplt
FOTO David Pajer
Šestnáct boxerů
v osmi utkáních se
letos představilo
v Olšance. Za
deset let, co
turnaj funguje, se
několik závodníků
z žižkovského sálu
proboxovalo až do
reprezentace...

Našlapaný kongresový sál hotelu Olšanka, bouřlivá
atmosféra. A mezi provazy pestrá směs rohovníků. Od
mladých talentů ze škol žižkovských boxerských legend
přes zkušené borce kolem třicítky až po reprezentanty,
kteří zažili olympijské ringy. To byl již jedenáctý ročník
nejžižkovštějšího z žižkovských sportovních večerů –
boxerský Turnaj o pohár Města Žižkova.

P

rvní říjnovou středu si Žižkov opět
připomínal jednu legendu, která je
s touto čtvrtí nedomyslitelně spojena. Box je totiž, slovy sloganu letošního
ročníku Turnaje o pohár Města Žižkova,
v Praze 3 legendou, která se v posledních
11 letech vrátila a stala opět tradicí.

Jeden z nejrenomovanějších amatérských mítinků v kalendáři Žižkova zřejmě již pevně zakotvil a vše nasvědčuje, že
z něj nezmizí ani v dalších letech. Tradiční
donátor turnaje, bývalý radní Pavel Hurda, který stál u zrodu žižkovské boxerské
události, totiž oznámil založení nadačního

Žižkovské listy | společenský časopis | listopad 2016

fondu, který má zajistit finanční dotace vítězům na další roky dopředu. „Turnaj jsem
osobně podporoval od jeho vzniku. Proto
jsem založil nadační fond Cena Pavla Hurdy, který by měl pomoci do dalších let udržet kontinuitu akce. Box se na Žižkov vrátil
a byla by škoda, aby z něj opět zmizel jenom proto, že se jednomu pánovi v letech
něco stalo,“ vysvětloval s úsměvem letos
sedmdesátiletý žižkovský expolitik a podnikatel Pavel Hurda.
Sami závodníci i pořadatelé přiznávají,
že finanční dotace od Pavla Hurdy tomuto
amatérskému turnaji pomohla nejednomu
začínajícímu boxerovi při financování vybavení, což mu umožnilo pokračovat za
dalšími sportovními úspěchy – včetně několika případů, které vedly až do profesionálního ringu.

SPORT
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Rosťa Osička na
turnaji slavil
šedesátiny,
mezi provazy se
opět představili
i tréninkoví
svěřenci tohoto
legendárního
boxera.

Dlouhodobý donátor turnaje, bývalý radní
a podnikatel Pavel Hurda, oznámil založení nadace,
která by měla zajistit kontinuitu žižkovského
turnaje na roky dopředu.

Akce má navíc podporu žižkovské radnice, kterou svou účastí stvrzovali i místostarostové Alexander Bellu, Lucie Vítkovská a radní Michal Papež. A k tomu
i víceméně stabilní základnu privátních
partnerů. O tom, že věhlas žižkovského
turnaje v amatérském boxu již překročil
hranice Prahy 3, svědčila účast zastupitelů
hlavního města, ale také třeba dvojnásobné semifinalistky tenisových grandslamů
Nicole Vaidišové. Ve středu večer se uskutečnil v hotelu Olšanka tradiční turnaj
pohár města Žižkova, který se tentokrát

konal už pojedenácté. A i nyní se bylo nač
dívat!
Letos se v Olšance odehrálo osm zápasů
doplněných tradičně bohatým programem
v přestávkách a večer se vážně povedl.
Začátek patřil mladým talentům: mezi
šestnácti provazy se předvedli závodníci
s importovanými rodinnými kořeny – Artem Kartatasev proti Alexovi Reparjukovi,
mladému talentu ze stáje legendárního
boxera a dnes trenéra Rosti Osičky. Tomu
sportovní kolegové i podporovatelé mimochodem na turnaji připravili veřejnou

oslavu jeho narozenin s dortem s jeho jménem a šedesátkou, které se jubilant právě
dožívá.
O vrchol večera se tentokrát postaral ve
váze do 69 kilogramů reprezentant s olympijskou zkušeností z Londýna před čtyřmi
lety Zdeněk Chládek. V ringu se mu ne
úspěšně postavil René Molík z Králova
Dvora, který i přes srdnatý výkon nebyl
schopen soupeři vzdorovat a prohrál jasně
3 : 0. Zdeněk Chládek díky tomu převzal ve
finálových okamžicích večera z rukou Pavla
Hurdy žižkovský pohár pro letošní rok. n
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KULTURA
Novinku žižkovského
kulturního podzimu,
loutkový festival,
odstartoval
místostarosta pro
kulturu Alexander
Bellu (vlevo)
s místostarostkou
Lucií Vítkovskou
(uprostřed)
a ředitelem radniční
kulturní příspěvkovky
Za trojku Jiřím
Snítilem (vpravo).

Partnerství na Signal
festivalu, jedné
z nejúspěšnější kulturních
akcí Prahy v posledních
letech, otevření dlouho
slibovaného pomníku
slavnému žižkovskému
básníkovi Jaroslavu
Seifertovi, a také
netradiční zbrusu nový
festival Žižkovská loutka.
Žižkovská radnice vedle
tradičního Vinohradského
vinobraní naplnila
podzimní dny v Praze 3
kulturou až po okraj.
TEXT Jan Kalous
FOTO Za trojku, archiv ŽL

PODZIM

NABITÝ KULTUROU

Ž

ižkov je označován za obdobu pařížské umělecké čtvrti Montmartre,
Praha 3 je obecně vnímána jako
centrum především nezávislé kultury, a tak
jsme se této pověsti snažili dostát. Především se snažíme kulturu co nejvíce dostat
do ulic, popisuje strategii radnice místostarosta pro kulturu Alexander Bellu.

STUHA S VERŠI
ŽIŽKOVSKÉHO NOBELISTY

A v ulici se na podzim natrvalo usadilo
netradiční výtvarné dílo. Třícípý ostrůvek na křižovatce Seifertovy, Lipanské
a Táboritské ulice dlouhá léta chátral
a připomínal smetiště. Díky dohodě mezi
soukromým majitelem a radnicí však veřejný prostor dostal novou vizi a náplň.
Byla zde osazena jednoduchá plastika
připomínající českého básníka Jaroslava
Seiferta, laureáta Nobelovy ceny za litera-
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turu, který je se Žižkovem spojen pupeční
šňůrou.
Nachází se poblíž míst, kde nejslavnější český básník prožil své dětství. V pondělí 19. září byla plastika v podobě stuhy
se Seifertovými verši odhalena za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana,
místostarosty Alexandera Bellu a hostů světového kongresu básníků, který se
v Praze konal na Seifertovu počest; zúčastnila se i básníkova dcera Jana Seifertová Plichtová.
„Je málo příležitostí, kdy přicházím tak
rád, jako je tato. Schází se tu několik velmi
pozitivních momentů dohromady. Splácíme letitý dluh, který naše společnost vůči
tomuto jedinému nositeli Nobelovy ceny
za literaturu za naši zemi má,“ řekl ministr
kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).
O důstojném památníku rodáka z Bořivojovy ulice se přitom na Praze 3 hovořilo již
léta. „Po revoluci vyrostl na Žižkově památ-

Veterinární klinika
Novovysočanská
s dvacetiletou tradicí stále v provozu!

MVDr. Theodor Hřebík,
MVDr. Petr Škubal
a MVDr. Helena Pavelková
s novým týmem
veterinárních lékařů
a sestřiček jsou připraveni
ošetřit Vaše čtyřnohé
i beznohé mazlíčky
v příjemném prostředí
se vstřícným a citlivým
personálem.

Dostatek parkovacích míst zajištěn.

Novovysočanská 918/2d, 190 00 Praha 9
MVDr. T. Hřebík
interní
medicína

MVDr. P. Škubal
chirurgie, ortopedie,
stomatologie

MVDr. H. Pavelková
kardiologie,
herpetologie
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Více informací:

Kč

EV No
A vov

266 316 309

Po–Pá 9.00–12.00, 15.00–20.00
12.00–15.00 – operační hodiny
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Ordinace:

MVDr. L. Pokorná
interní medicína,
endokrinologie,
výživa
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Součástí festivalu byly také tvořivé dílny pro děti.

ník Winstonu Churchillovi u Vysoké školy
ekonomické, na Prokopově náměstí byl instalován jezdecký pomník Jaroslavu Haškovi,
dalšímu světoznámému literátovi spojenému
se Žižkovem. Ale pro Seiferta se stále hledalo správné místo. Co o tom vím, zvažovala
se Olšanská ulice i parčík mezi Táboritskou
a Ondříčkovou. Jsem rád, že se idea nakonec
podařila dotáhnout a památník na Žižkově
je,“ dodal místostarosta Bellu.
Obří betonová stuha s verši „… to slovo
letělo jako pták do sítě hvězd…“ z básně
oceněného autora s názvem Prosinec 1920
symbolizuje podle nadačního fondu, který
se o umístění památníku zasadil, záložku
v otevřené knize Žižkova. Podobu památníku ocenil také historik architektury a žižkovský patriot Zdeněk Lukeš. Podle něj
stuha mířící k nebi skvěle zapadá do genia
loci této části Žižkova.

metrovou plastiku progresivního umělce
z Helsinek Teemu Määttänena.
Jeho vlnící se instalace Noisescape
byla inspirována vodou, přesněji oceány
a moři. Svítící vlny z překližky od finského umělce, který se zaměřuje na vztah
mezi prostorem, světlem, barvami a pohybem, si na Jiřák přišly prohlédnout za
tři dny tisíce lidí.
Slavnostního zahájení se opět zúčastnil
místostarosta Bellu, který umístění instalace
na Praze 3 podporoval v radě městské části.
„Šlo o výjimečnou kulturní událost, která Prahu 3 zviditelní v lokálním, národním

ZÁŘIVÉ MOŘSKÉ VLNY
NA JIŘÁKU

S finanční podporou radnice se Praha 3 zapojila i do jednoho z nejúspěšnějších projektů posledních let v metropoli. Pražský
Signal festival během tří let své existence
přilákal do hlavního města přes milion
návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Ulice
a náměstí hlavního města, známé historické
památky i méně známá romantická zákoutí
se od 13. října tentokrát na tři dny rozsvítily
světelnými instalacemi, videomappingem
a dalšími světelnými hrami. Jedním z míst,
kam zavítal, bylo i náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Díky podpoře městské části
zde producenti festivalu instalovali deseti-

Pomník Seifertovi s žižkovským místostarostou
Alexanderem Bellu spoluodhalil mimo jiné také
ministr kultury Daniel Herman.
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i mezinárodním měřítku; navíc by trojka
u takové události, jakou Signal festival je,
neměla chybět. Je to akce, která se na Žižkov hodí,“ argumentoval Bellu.

LOUTKY ROZTANČILY ŽIŽKOV

První říjnový týden pak Žižkov na čtyři
dny patřil loutkám, pimprlatům a maňáskům. Radnice reprezentovaná svou novou
příspěvkovou organizací Za trojku zde totiž uspořádala první ročník mezinárodního festivalu Žižkovská loutka. Tři desítky
představení na náměstí Jiřího z Poděbrad,
v kulturním centru Vozovna, v artovém
kině Aero, ale také v žižkovských ulicích
nadchly malé i velké diváky. I v době elektronizované zábavy a počítačových animací
loutkařské řemeslo přilákalo davy lidí.
„Celé čtyři dny měly fantastickou atmosféru; překvapil nás zájem lidí i to, jak se
bez zábran bavili. Ti nejmenší si užívali Ponožky pana Semtamťuka, které rozehřívaly diváky, takže na ně někteří i tancovali,“
okomentoval akci Alexander Bellu.
„Myšlenka na uspořádání loutkového festivalu se zrodila v kulturním centru Vozovna na Jarově, kde děláme loutková představení. Říkali jsme si, že taková přehlídka by
se na Žižkov hodila, přesně by sem zapadla.
A jsme rádi, že ji Žižkováci i přespolní návštěvníci takhle vřele přijali,“ dodal ředitel
příspěvkovky Za trojku Jiří Snítil.
Vedle domácích loutkařů se na festivalu
představily i zahraniční soubory a představení byla koncipována jako rodinná zábava. Již teď radnice začíná podle ředitele
Snítila připravovat další ročník. n

koupelny • stavby • interiéry

© KOZÁK Bath & Interior s.r.o
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e-mail
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PŘEDVÁNOČNÍ
PALÁC AKROPOLIS

AKROPOLIS
MULTIMEDIÁLE
I letošní ročník nabídne propojení
hudební a vizuální stránky, a to hned
ve dvou listopadových akcích.

NEVER SOL + COALS

EUROCONNECTIONS: NOUVELLE VAGUE
Nouvelle Vague vydávají nové album a po několika letech se vracejí do Prahy! Francouzská kapela se proslavila originálními coververzemi punkových a postpunkových
skladeb. S akustickými kytarami, perkusemi, sametovými hlasy a aranžmá ve stylu
bossa-nova posunuli Nouvelle Vague postpunkové písničky do zcela nové dimenze a už
několikrát nám dokázali, že v koncertním provedení je jejich hudba ještě silnější než
na deskách. Zkušení muzikanti, naprostá symbióza mezi pódiem a publikem a střídání
nefalšovaných akustických písniček s punkovými vypalovačkami, to vše dělá z jejich
koncertů show, na kterou se nezapomíná.

Silný vztah k písničkářství, spletité
akordické postupy, syntetizéry a hlas
jsou základními kameny hudby Sáry
Vondráškové aka Never Sol. Sára je
absolventkou Jazzové VOŠ Jaroslava
Ježka v Praze, její debutové album
bylo fanoušky vřele přijato a následně
nominováno na několik hudebních cen
a kromě tvorby, kterou sama prezentuje, se věnuje i skládání hudby k divadelním představením. Hudebními
hosty Sáry budou sbor Elpida a NobodyListen a polská skupina Coals.
O vizuální stránku tohoto večera se
postarají Radim Špetlík a David Vrbík.

Palác Akropolis
15. 11. od 19.30 hodin

Palác Akropolis 25. listopadu od 19.30 hodin

EIVIND AARSET + FLOEX
VÁNOČNÍ KOLEKCE PALÁCE
AKROPOLIS – VEČER SE
ZNÁMÝMI PÍSNIČKÁŘI

TROS SKETOS

Ve vánoční kolekci má každý bonbon
jinou náplň. A přesně takový bude i tento
večer. Přijďte si poslechnout nejen vánoční písničky v podání známých českých
i zahraničních písničkářů a naladit se na
Vánoce. Zahrají vám: KIESLOWSKI/CZ
+ LASSE MATTHIESSEN/DK + JENNY
LYSANDER/SWE + JAROMÍR 99 +
ALMELA/CZ + VÁCLAV KOUBEK/CZ
a další.

Po delší přestávce
budou opět na
scéně svérázné
obleky a klobouky,
sketařsko-stepařský
zpěv, tanec a spousta
absurdního humoru. To je originální trio
Jaroslav Róna, Aleš Najbrt a František Skála.
Seriózní pánové, kteří žijí dvojím životem:
Oficiálně známí a úspěšní výtvarníci
mají čas od času potřebu přímočarého
exhibicionismu a vypaří se ze svých ateliérů
neznámo kam, takže ani jejich nejbližší
netuší, kde je hledat.

Palác Akropolis
20. prosince od 19 hodin

Palác Akropolis
1. prosince od 20 hodin
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Kytarista Eivind Aarset bude v Paláci
Akropolis přepisovat pravidla jazzu.
V rámci druhého večera Akropolis
Multimediále se představí norský kyta
rista Eivind Aarset, výrazný představitel
norské jazzové moderny, která ráda
míchá žánrové tradice s výboji elektronické hudby. V případě tohoto večírku
bude ale hrát stejně důležitou roli i rocková hudba. Koncert kvarteta Eivinda
Aarseta doplní po jeho skončení i Live
remix od domácího producenta Floexe,
a večer tak naváže na festival Punkt
meets Music Infinity z loňského roku.

Palác Akropolis
22. 11. od 19.00 hodin

Kdo je zodpovědný
za tristní stav chodníků
a ulic na Praze 3?

Cyklonesmysl v Jeseniově ulici na křižovatce se Želivského – zbytečná likvidace zoufale chybějících
parkovacích míst a cyklopruh zarostlý trávou, protože ho nikdo nepoužívá.

N

ové dopravní investice se v Praze
již několik let prakticky nezahajují. Nejsou peníze. Projevila se stará pravda, kterou spousta lidí nechce slyšet,
a to, že nic není tak drahé jako křečovitý boj
proti korupci. S tím se toho asi moc nedá
dělat. Hnutí ANO vyhrálo s protikorupční
rétorikou (tedy pokud se podezření netýká
Agrofertu) minulé volby a dosadilo na místo
primátorky tak neschopnou osobu, že nás
žádná další linie metra ani dokončení vnitřního či vnějšího obchvatu v žádném případě
v nejbližších deseti letech nečeká.
S tím se toho nedá do dalších voleb moc
dělat, ale irituje mě logika, s níž Praha 3 řídí
na svém území i ty nepatrné dopravní investice, které na ni připadnou. Odpovědnost za
stav chodníků a ulic je sice primárně na magistrátu, a potažmo na společnosti Technická správa komunikací, ale radní a zastupitelé Prahy nedělají nic, aby donutili zmíněné
subjekty stav zlepšit.
Pominu nesmyslné zužování jízdních
pruhů, jako například na Želivského ulici,
které nepřinášejí zvýšenou bezpečnost, ale
jejich jediným výsledkem jsou naštvaní řidiči, kteří mají problém projet svým pruhem,

když vedle jede náklaďák. Tuto investici na
křižovatce s ulicí U nákladového nádraží
bych si dovolil odhadnout na minimálně
osm milionů korun. Efekt? Nulový – vyhozené peníze, které jinde chybějí.
Podobným nesmyslem, i když snad za
menší peníze, bylo vytvoření 50m cyklopruhu v Jeseniově ulici na křižovatce se Želivského. Zbytečná likvidace zoufale chybějících parkovacích míst a cyklopruh zarostlý
trávou, protože ho nikdo nepoužívá.
Na celém území Prahy 3 probíhá už léta
úprava obrubníků chodníků na křižovatkách tak, aby přechod byl přístupnější pro
matky s kočárky a handicapované. To je jistě
v pořádku, ale jaký z toho mají zmiňovaní
i další skupiny občanů prospěch, když pokračující část chodníku tvoří posplátovaný

OČIMA ŽIŽKOVANA
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asfalt, kde hrozí nebezpečí vyvrtnutí kotníku nejen v zimě, ale i v létě? To nikoho nenapadlo, že dřív než úprava obrubníku by bylo
logičtější opravit celou ulici a oba chodníky,
a tak postupovat na celém území Prahy 3?
Korunu všemu ale nasadila rekonstrukce
křižovatky Prokopova a Rokycanova. Motivem bylo zřejmě zvýšení bezpečnosti a snížení
počtu parkovacích míst. Tady bych odhadoval
náklady už v desítkách milionů, uzavírka trvala několik měsíců a výsledek je velmi sporný.
Nebo snad může někdo předložit kalkulaci,
o kolik procent se zvýšila bezpečnost? Docela
rád bych po několika letech viděl srovnání počtu nehod před rekonstrukcí a po ní.
Nesmyslnou rekonstrukci křižovatky Pod
Lipami a V zahrádkách už snad ani nemá
cenu zmiňovat. Neodůvodnitelná investice
na jedné z mnoha podobných křižovatek ve
vilové čtvrti, na niž ze všech stran navazují
chodníky sotva schůdné.
Člověk propadá až depresi, když jde po Koněvově ulici, která by měla být jednou z nejreprezentativnějších ulic Prahy 3, a vidí odporné
asfaltové záplaty, z nichž jedna překrývá druhou. V osmdesátých letech to nebylo horší.
Nedávno jsem se obrátil na TSK, která
nabízí na svém webu možnost provedení
opravy chodníku nebo ulice vzápětí poté,
kdy je na závadu upozorněna. Výsledek
byl tragikomický. Na zkoušku jsem požádal
o opravu ulice Domažlická, která je po celé
délce sjízdná jen s velkou opatrností, a připojil fotografii jednoho výtluku pro ilustraci
stavu. Když pominu to, že povinností STK
je chodníky a ulice pravidelně aktivně kontrolovat a opravovat, ne se nechat na závady
upozorňovat, jediným výsledkem bylo, že po
několikáté urgenci TSK opravila tu jedinou
díru, kterou jsem vyfotografoval.
Suma sumárum: radnice Prahy 3 by už
konečně měla se stavem chodníků a ulic
něco udělat. To „něco“ je termínovaný návrh
rekonstrukcí těch úseků, které to potřebují
(těch je cca 85 %), a potlačení zmatečních
a zbytečných rekonstrukcí křižovatek, které
obyvatelům nic dobrého nepřinášejí. n
Tomáš Hlaváč

TOMÁŠ HLAVÁČ
Vystudoval Strojní fakultu ČVUT a Právnickou fakultu UK.
Po studiu se věnoval práci v obchodu a financích, byl postupně ředitelem
Škofinu, ING Lease ČR, obchodním ředitelem Credit Suisse Live and Pensions
a poradcem realitního fondu CPDP.
Od roku 2010 je na volné noze a věnuje se finančnímu poradenství.
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PŘEDSTAVUJEME: DÁRKY NA TROJCE

VÁNOČNÍ DÁRKY
NA TROJCE
TEXT Radka Juričová FOTO obchody
Rok co rok každý z nás přemýšlí o nejvhodnějším
dárku pro své blízké. Něco hezkého pro manželku,
vtipného pro kamaráda a velkého pro děti?
Inspirujte se našimi tipy přímo ze Žižkova.

KUSKUS DECOR
Chcete potěšit dárkem ruční výroby?
Pak je Kuskus decor tou správnou
volbou. Pracují s přírodními
materiály, ale výrobkům dávají
moderní vzhled. V nabídce mají
různé lůžkoviny, deky, polštáře,
dekorace do pokojů, doplňky pro
malé i velké… Háčkované, šité,
malované…

RCDÁRKY.CZ
Když koupíte dítěti auto na ovládání,
uděláte tím velkou radost také jeho
tatínkovi, mnohdy i mamince. RC dárky,
to jsou totiž dárky pro každý věk.
V nabídce naleznete RC drony, auta,
tanky, lodě, roboty, traktory, vrtulníky,
jejich doplňky a náhradní díly.
Kontakt: Jana Želivského 2
www.rcdarky.cz

Kontakt: V domově 69
(ateliér otevřen
po telefonické domluvě)
www.kuskusdecor.cz

MY-PRAGUE.EU
Dalším vhodným dárkem pro
vaše blízké mohou být ručně
malované hrnky. Na většinu
výrobků vám rádi napíší vámi
vybrané jméno nebo třeba
datum svatby, narozenin apod.
V internetovém obchodě dále
naleznete originální dekorace
do vašeho bytu, dárky pro děti či
dekorace do dětských pokojů nebo
třeba originální svatební dary.
Kontakt: Jeseniova 67 (pouze sídlo firmy)
www.my-prague.eu
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SANTÉ –
ZDRAVOTNÍ OBUV
Věděli jste, že lidská noha je po srdci
nejvíce zatěžovaným tělesným orgánem?
Jestli chcete svým blízkým dopřát zdravý
a přirozený pohyb, pak můžete navštívit
ATELIÉR ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ a vybrat
z široké nabídky kvalitní obuvi.
Kontakt: Vinohradská 131
www.sante-zdravotni-obuv.cz
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DESKOVÉ HRY
ŽIŽKOVSKÉ
STRAŠIDELNO
Znáte oblíbené dětské
knihkupectví, které stojí za
vznikem Žižkovských mariášek
a knižní série Žižkovské
strašidelno? Spisovatel Pavel
Vrána tentokrát přichází
s novým nápadem – deskovými
hrami s motivem Žižkova.
Máte-li cestu kolem, přijďte si je
vyzkoušet do Tapanu, kde je rovnou
můžete i zakoupit. Určitě potěší
nejen vaše děti.
Kontakt: Tapatan, Seifertova 35
www.Tapatan.cz
Rodiče mohou deskové hry zakoupit
i ve Winetikvariátu ve Štítné ulici.

VYBÍRÁME KNÍŽKY
VOLVOX GLOBATOR
Knihkupectví s literární kavárnou

TADYTUTO S.R.O.
Originálním dárkem je ten
osobní. Tadytuto nabízí
osobní dárky s laserovým
gravírováním, jako
například zapalovače
Zippo, luxusní psací
potřeby, manžetové
knoflíky, nože, tabatěrky
a mnoho dalších. Při
nákupu na webových
stránkách můžete dokonce
využít slevy 10 % při
použití slevového kódu:
tadyzizkov16.

Kontakt: Štítného 16
www.volvox.cz

WINETIKVARIÁT
Prostor, kde se snoubí dobré knihy
a dobré víno.
Kontakt: Štítného 30

TAPATAN
Dětské knihkupectví
Kontakt: Seifertova 35
www.Tapatan.cz

NEOLUXOR
Knihkupectví se širokou nabídkou
knih všech žánrů
Kontakt: Vinohradská 151
www.neoluxor.cz

WALL DESIGNERS
Dalším tipem na dárek může
být fototapeta, tapeta nebo
samolepicí dekorace. Jedno
z kouzel samolepicích dekorací
spočívá v tom, že doslova
během pár minut dokáží
vašemu interiéru dodat zcela
nový nádech. Na webových
stránkách naleznete širokou
nabídku fototapet skladem
a prohlédnout „na živo“ si je
můžete i v kamenné prodejně.

NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA
Tradiční nakladatelství se zaměřením na
sportovní prostředí a turistickou literaturu
Kontakt: Havlíčkovo náměstí 2
www.iolympia.cz

KNIHKUPECTVÍ A ANTIKVARIÁT ARKHAM
Sortiment zahrnuje literaturu science
fiction, fantasy a hororu a komiksy
v českém a anglickém jazyce
Kontakt: Čáslavská 15
www.seqoy.cz

Kontakt: Vlkova 9
www.fototapety-dekorace.cz

KALEN
Nabízí maloobchodní prodej knih,
map a učebnic.
Kontakt: Korunní 774/87
www.tadytuto.cz

Kontakt: Koněvova 118

www.zizkovskelisty.cz
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Betonovou prodejní
plochu mezi ulicemi
Táboritská a Ondříčkova,
kde nyní sídlí
supermarket Albert, zná
dnes pod názvem Bezovka
snad každý obyvatel
Žižkova. Málokdo však
ví, že původně usedlost
s tímto názvem stála
na zcela jiném místě
a byla věhlasným
zábavním podnikem
podle zahraničních vzorů.
Zanikla již v období první
republiky.

Bezovka byla jednou
z dominant Žižkova,
končila u ní tehdy Prokopova
ulice a byla zde konečná
koněspřežné dráhy
ze Starého Města.

TEXT Jakub Seiplt
FOTO archiv ŽL

PŮVODNÍ USEDLOST BEZOVKA

P

roč obchodní centrum z 80. let, které je součástí panelového komplexu,
nese název věhlasného žižkovského
zábavního podniku z první třetiny 19. století, je dnes záhadou. Nesedí účel, a dokonce ani místo.
Původní Bezovka, usedlost s číslem
popisným 586, totiž stávala výrazně blíže
dolnímu Žižkovu, v místech dnešní Rokycanovy ulice. Šlo původně o viniční usedlost, následně o výletní hostinec, u něhož
se nacházel malý rybníček.
Ve druhé polovině 19. století nechal olšanský statkář Güttling celou stavbu výrazně přestavět; vzorem se mu staly tehdejší
honosné zábavní podniky ve Vídni a v Berlíně. Vedle restaurace zde byl vybudován
velký sál, kde se odehrávaly téměř všechny
významné události ze široka daleka. Šlo
o honosnou jednopatrovou stavbu, která byla obklopena zahradou, rybníček se
změnil na jezírko. V létě se zde konaly oh-

ňostroje a celý rok byla restaurace svědkem
různých zábav. Güttling trefil svým projektem přesně dobu, kdy se ze Žižkova po odtržení od Vinohrad stala samostatná obec.
A ta potřebovala své kulturní centrum,
kterým se stala bývalá viniční usedlost.
Na historických fotografiích Prokopovy
ulice můžete vidět Bezovku jako dominantu, ke které směřuje a kde také končí Prokopova ulice. Od roku 1883 zde byla konečná stanice koněspřežné trati, která vedla
ze Žižkova na Staré Město. Toto dopravní
spojení pomohlo Bezovce k tomu, že se stala vyhlášeným společenským a kulturním
pražským centrem, kde se vedle plesů a jiných zábavních večerů konaly také výstavy,
koncerty či politická shromáždění.
Počátkem 20. století zde promítal první
filmy Viktor Ponrepo, konaly se zde také
závody v balonovém létání.
Na počátku první světové války celý areál
odkoupila žižkovská radnice a město s ním
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mělo velké plány včetně vybudování divadla. Kvůli nedostatku financí, a také živelnému rozvoji Prahy, na ně však nikdy nedošlo.
Metropole začala nabobtnávat, na Žižkově
rostly továrny i činžovní domy, a s tím se
stupňovaly a měnily nároky na dopravní
obslužnost. Budova několik let chátrala,
sloužila jako provizorní trhové místo, nakonec byla zbořena. Torzo kdysi honosné
budovy muselo ustoupit prodloužení Prokopovy ulice až na Olšanské náměstí.
Bezovka ze žižkovského povrchu ale
nezmizela celá; dodnes zde můžete najít
jednu z vedlejších budov tehdejšího areálu.
Najdete ji po levé straně Prokopovy ulice
pod hřebenem Vrchu sv. Kříže, několik
metrů nad křižovatkou s Rokycanovou.
Jde o volně stojící ve svahu situovaný dvoupodlažní objekt obdélného půdorysu.
A hlavně jde o připomínku žižkovské
Bezovky, kde se tančilo, bavilo a poslouchala hudba. n

SERVIS / INZERCE

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

listopad a prosinec 2016
ULICE
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

BIOODPAD
ULICE
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově
Pod Vrcholem x Na Balkáně
Jeseniova 143
Jilmová x Na Vápence

DATUM
22. 11. 2016
22. 11. 2016
23. 11. 2016
23. 11. 2016
24. 11. 2016
26. 11. 2016
26. 11. 2016
29. 11. 2016
29. 11. 2016
30. 11. 2016
30. 11. 2016
1. 12. 2016
3. 12. 2016
3. 12. 2016
6. 12. 2016
6. 12. 2016
7. 12. 2016
7. 12. 2016
8. 12. 2016
10. 12. 2016
10. 12. 2016
13. 12. 2016
13. 12. 2016
14. 12. 2016
14. 12. 2016
15. 12. 2016
17. 12. 2016
17. 12. 2016
20. 12. 2016
20. 12. 2016
21. 12. 2016
21. 12. 2016
22. 12. 2016

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

listopad 2015
DATUM
20. 11. 2016
20. 11. 2016
26. 11. 2016
26. 11. 2016

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

Žižkovské listy od nového roku
denně on-line!
n Aktuální události na Žižkově a Vinohradech
n Kulturní programy a tipy pro volný čas
n Dění v komunální politice
Od 1. ledna 2017 denně na novém internetovém portálu.

www.zizkovskelisty.cz

Projekt je realizován ve
spolupráci s organizací
Člověk v tísni, o.p.s.

