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zdarma

Zdeněk Troška:

Film je výrobek
jako cokoli jiného
REPORTÁŽ: Tavicí kotlík světoběžníků

Nejvíce přechodů smrti je na Trojce

Cvičíme v parku

Velká

fotosoutěž
Výsledky velké fotografické soutěže jsou
tady a jménem redakce se všem soutěžícím
omlouváme za delší prodlevu. Nebudeme
chodit okolo horké kaše – došlé fotografie nás
přesvědčily o tom, že počet cen rozšíříme na
celkem patnáct míst. První cena, výjimečný
telefon Samsung Galaxy S4, putuje za
skvělý soubor fotografií z nočního života
Žižkova Zuzaně Oplatkové! Druhá a třetí
cena, podepsaná a zarámovaná fotografie
Karla Cudlína, putuje k Petrovi Matouškovi
za soubor netradičních „výřezovitých“
pohledů na Prahu 3, respektive k Markétě
Dvořákové za fotografii se silnou atmosférou
a netradičním rámováním. Všechny vítězné
fotografie naleznete na internetových
stránkách ŽL včetně popisu jednotlivých cen.
Právě tam zveřejníme ve čtvrtek 15. května
i vítěze čtenářské soutěže, který získá luxusní
telefon BlackBerry Q10.

1. místo: Zuzana Oplatková / za soubor fotografií z nočního Žižkova

2. místo: Petr Matoušek / za soubor fotografií ze současné Prahy 3

3. místo: Markéta Dvořáková

Vítězové podle poroty
1. místo – Zuzana Oplatková / 2. místo – Petr Matoušek / 3. místo – Markéta Dvořáková / 4. místo – Vladimír Dvořák /
5. místo – Karel Dohnal / 6. místo – Iva Kapounová / 7. místo – Miloš Kostka / 8. místo – Václav Španihel /
9. místo – Veronika Vašková-Kašparová / 10. místo – Kateřina Gottlichová / 11. místo – Ondřej Havel / 12. místo – Jana Procházková /
13. místo – Jiří Dědeček / 14. místo – Dalibor Hora / 15. místo – Filip Kopřiva /

Editorial
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Jaro
pod skalami
Text Petr Hamšík
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„Házím lano!“ ozývá se z nedaleké skály a záhy se kamarád Petr plynule spouští z dvacetimetrové výšky na zem. Je jaro a teplé májové počasí konečně dokáže proslunit nejen hospodskou zahrádku na Parukářce, ale i populární lezecká místa kousek za Prahou. Teplé jaro
s příslibem léta se pozná i podle toho, že tento editorial píši těsně pod skalním štítem, zatímco mě přátelé lákají na opravdu jednoduchou „čtyřku“, kterou by jistě vylezla i Petrova
jednoroční dcerka.
Však i Žižkov skrývá příležitost pro vášnivé lezce, a to překvapivě právě na Parukářce.
Že netušíte, kde byste hledali byť jen malou skalku na boulderování? Inu, musíte zalézt pod
zem, kde je v tamním Bunkru vybudovaná ve středu kruhového schodiště umělá lezecká
stěna. Nebo vyrazit do Bořivojovy ulice do podniku Boulder v síti a bez lana si zlepšovat své
schopnosti. Nebo naopak vyrazit do jednoho z parků a vyzkoušet si „svépomocné“ posilování, hardcore trénink či bootcamp, jak se můžete dočíst na straně 33.
Možná jste si také všimli, že naše čtvrť je jako bydliště populární pro množství cizinců,
nebo lépe řečeno „expatů“. V mnohých barech či hospodách tak mnohdy zaslechnete spíše
angličtinu, španělštinu či francouzštinu. Podívali jsme se expatům na zoubek – věděli jste
například, že majitel baru Bukowski’s měl kdysi nálevnu v Obecním domě?
Zdeněk Troška je do jisté míry kontroverzní osobnost – jeho filmy mají obvykle o úspěch
postaráno, na druhou svou jednoduchostí a mnohdy i hloupějšími gagy dráždí velkou část
(nejen) filmových kritiků. V rozhovoru čísla jsme s režisérem probrali jeho náhled na podobu filmového umění, téma podpory české kinematografie, ale i vztah k filmovému Žižkovu.
Nalistujte si stranu 8.
A samozřejmě si užijte probíhající slunečné jaro nejen na Žižkově – přejeme příjemné
čtení!

K lanu a lezeckým botám si přibalte
i nové číslo Žižkovských listů
a třeba se V síti někdy potkáme.

Kontaktujte nás!
Společenský měsíčník pro občany Žižkova
a Královských Vinohrad

SMS vzkazy a soutěže: 775 448 967 MMS vzkazy a soutěže: 775 448 309
E-mail redakce: redakce@zizkovske listy.cz
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Žižkovská soutěž
Troška Babovřesk

Trilogie snímku režiséra Zdeňka Trošky je
u jeho fanoušků opravdu úspěšná, navíc
má jasné propojení s Žižkovem. V současné chvíli Zdeněk Troška připravuje natáčení třetího dílu, tři z vás však v soutěži
mohou získat DVD s prvním dílem – stačí
jen správně odpovědět na otázku a mít
trochu štěstí.
Otázka: Které dvě herečky z žižkovského
divadelního spolku Proměna se objevují
v rolích vrtošivých babek?

Osobnosti 17. listopadu
získají své ulice

Václav Havel, Karel Kryl, Ivan Medek, ale
také Charta 77, Alexander Dubček, Pavel
Tigrid či Ivan Martin Jirous mohou získat
v rámci budoucího území nynějšího Nákladového nádraží Žižkov své ulice. Rada MČ
Praha 3 totiž schválila devatenáct návrhů
na budoucí pojmenování, které chce zablokovat na magistrátu pro budoucí využití.
Už nyní nese ulice nedaleko Nákladového
nádraží Žižkov jméno Olgy Havlové.

Memorandum
a Nákladové nádraží

Na konci dubna podepsali zástupci zúčastněných stran – Magistrátu hl. Města Prahy,
MČ Praha 3, Českých drah a společnosti
Žižkov Station Development – memorandum o budoucí spolupráci na revitalizaci
Nákladového nádraží Žižkov do kulturně-vzdělávacího centra. V současné chvíli
není jasné, jakým způsobem k revitalizaci
dojde ani kdo ji bude financovat, nicméně
již nyní vzniká management plán konverze, jehož první verzi radnice představí
v průběhu června.

Noc literatury
proběhne na Žižkově

Každoroční akce s názvem Noc literatury, která posluchačům přináší ukázky

z nejaktuálnějších světových děl v podání předních českých herců a hereček, se
v letošním roce přesunula na Žižkov. Ve
středu 14. května bude možné od 18.00 do
20.00 přecházet mezi jednotlivými, často
jinak nepřístupnými stanovišti, jako je bývalé kinematografické divadlo ve Štítného
ulici nebo sál Švehlovy koleje ve Slavíkově, a zaposlouchat se do půlhodinových
knižních úryvků. Přednášet tak budou
například Hana Vagnerová (Annelies Verbeke: Spaste ryby), Václav Vydra (Michael
Frayn: Skios), Simona Babčáková (Sylwia
Chutnik: Kapesní atlas žen), Linda Rybová (Linn Ullmannová: Než usneš) či David
Prachař (Herman Koch: Večeře).
Více informací naleznete
na www.literaturenights.eu/2014.

MČ Praha 3 otevře
informační centrum

Na rohu Milešovské ulice a náměstí Jiřího
z Poděbrad se 14. května v 15.00 slavnostně
otevře nové informační centrum městské
části, které souvisí se snahou o zápis kostela Nejsvětějšího Srdce Páně do seznamu
kulturního dědictví UNESCO. Informační
centrum má fungovat jako jakási recepce
úřadu městské části, na které získáte potřebné formuláře pro vyřízení potřebných formalit. Zároveň se zde mají konat i přednášky, semináře a diskuse o dění na Praze 3. n

Je to bomba!

Latinskoamerická střela, kapela Bomba
Estereo Electro Cumbia, vystoupí
2. července v Akropoli a rozezní rytmy
nakažlivého tance cumbia propletené
s elektronikou, rapem, hypnotickými
linkami baskytary a vášnivým ženským
hlasem. Členové kapely prošli tvrdou
praxí v rockových kapelách i nahrávacích
studiích a před ostatními latinskoamerickými kapelami si udržují výrazný náskok.
Tři z vás mohou v naší soutěži získat pár
vstupenek na koncert!
Otázka: Na kterém českém festivalu
skupina Bomba Estereo Electro Cumbia
s úspěchem vystoupila?
Odpovědi na otázky zasílejte do 31. května
na adresu redakce@zizkovskelisty.cz a do
předmětu e-mailu uveďte buď „Soutěž –
Babovřesky“ nebo „Soutěž – Bomba“.

www.zizkovskelisty.cz
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aktuality

Před několika lety
se zdálo, že budova
Nákladového nádraží
ustoupí rezidenční čtvrti.
V listopadu 2012 však
byla potřetí prohlášena
za kulturní památku,
v minulém roce hostila
řadu akcí a na počátku
dubna zde odstartoval
letošní kulturní program.

Místostarosta Matěj Stropnický (ŽnS) společně s ministrem kultury Danielem Hermanem
před podepsáním memoranda.

Kultura na nádraží

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

D

o haly v levém křídle Nákladového nádraží se letos můžete vypravit za koncerty, divadelními představeními, ale také filmem a nejrůznějšími
workshopy. Pozoruhodný prostor členěný
vysokými sloupy s obrovskou nosností tak
ožije kupříkladu novým představením Divadla Letí s názvem Horváth na nádraží,
Junior klub známý z Paláce Akropolis zde
uspořádá několik koncertů v čele se známým uskupením Sto zvířat a Národní filmový archiv připraví projektový den pro
školy. Program se však klene od začátku
dubna až do konce října a „hraje“ v něm
i klubová noc populárního festivalu United
Islands, opět se na místo činu vrátí Designblok, zázemí zde získá i landscape festival
Krajina-Město-Veřejný prostor.
„Byl bych rád, aby na nádraží v letošním
roce dorazilo alespoň několik desítek tisíc
lidí,“ říká místostarosta Matěj Stropnický,
který společně s Danem Mertou před třemi lety začal boj o záchranu funkcionalistické stavby. V letošním roce také stál
za návrhem podpory MČ Praha 3 ve výši
1,9 milionu korun na tamní kulturní akce.
„Oslovili jsme především naše stálé grantové příjemce, což jsou prověřené instituce,

aby nám pomohli s organizací,“ odhaluje
Stropnický pozadí tvorby programu, „dramaturgie je tak v jejich režii.“ Hlavní akce se
odehrají především od května do září, nicméně přesto Stropnický uznale pokyvuje
nad návštěvností těch, kterých se prozatím
zúčastnil. „Jednou přišlo zhruba sto padesát lidí, podruhé asi dvě stě padesát a to je

Levé křídlo NNŽ letos
hostí koncerty, divadelní
přestavení a výstavy.
na začátek dobré,“ říká. Kulturní program,
který přirozeně naláká návštěvníky a stane
se do jisté míry tradicí, je podle Stropnického důležitý i jako ukázka budoucí využitelnosti budovy. Ostatně jeden z kroků vedoucích k další podobě nádraží se odehrál
v polovině dubna letošního roku.
Zástupci všech zúčastněných stran od Magistrátu hlavního města Prahy, přes MČ Praha 3, České dráhy až po Žižkov Station Development podepsali memorandum zavazující
všechny strany ke spolupráci na přetvoření
nádraží do budoucího kulturně-vzdělávacího centra. „Mým snem je, aby si návštěvník
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koupil vstupenku a s tou mohl projít celý
nový prostor od muzeí, po návštěvu jednoho z podzemních kin Národního filmového archivu, projít restaurátorskými dílnami
UMPRUMu, vyjít do atria a lehnout si na
trávník,“ vyjmenovává Stropnický budoucí
možnosti. „Podzemní prostory se pak přímo
nabízí pro hudební kluby pro jinou část návštěvníků,“ doplňuje. V současné chvíli tak
probíhá připomínkování „management plánu“, jakéhosi jízdního řádu revitalizace, který
by měl odpovědět na základní otázky od rozpočtu, možnosti financování až po způsob legálního převodu majetků a trvalé ekonomické udržitelnosti objektu. Tento jízdní řád by
pak měl být v první verzi dokončen v červnu.
„Pro nás je inspirací multifunkční centrum
ve Vítkovicích,“ vysvětluje Stropnický, „také
tam celý projekt vznikl ve spolupráci kraje,
municipality a vlastníka.“
V současné chvíli tak bude kulturně
žít jen drobná část rozsáhlého komplexu
o celkové ploše přes 70 tisíc metrů čtverečních, přesto poslouží jako dobrý lakmusový papírek zájmu o funkcionalistickou budovu jako místa, kam se chodí na moderní
divadlo, burácivé koncerty, DJ sety, výstavy
a dílny. n

z historie prahy 3
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Žižkováci

z Moravy

Text Marián Žižka

Žižkov konce 19. století
znamenal rychle se
rozšiřující město, což
s sebou samozřejmě neslo
i efekt tavicího kotlíku
příchozího, především
mimopražského,
obyvatelstva.
Opravdových cizinců či
jiných národností tu vždy
bylo spíše poskrovnu,
takže otázka místního
patriotismu neměla
mnoho společného
s otázkou nacionální,
jak bylo zvykem
ve zbytku Čech.

V

roce 1907 čítalo třetí největší
město v Čechách – Žižkov –
více než 75 tisíc obyvatel, ale
v soupisu škol najdeme jen jednu německou, v Jeseniově ulici. K tomu dodejme,
že většina česky mluvícího obyvatelstva
se hlásila ke katolictví (odtud například
potřeba výstavby kostela sv. Prokopa) a relativně malá židovská menšina si vystačila s malou modlitebnou v bytě nedaleko
dnešní zastávky tramvaje Seifertova. Kromě ní byly samozřejmě k dispozici synagogy na Vinohradech a v Libni.
Žižkov měl v rámci monarchie pozici
levného města živnostníků a dělníků u bran
Prahy, takže jím cizinci z východu i jihu
Rakousko-Uherska chtě nechtě projížděli,

někteří tu i zkoušeli své
podnikatelské štěstí, jiní
se zde oženili. Krásně to
ostatně ukazuje poetický
snímek Karla Kachyni
Láska mezi kapkami deště z roku 1979, kdy se na
Žižkově usazuje švec Vincenc Bursík v podání Vladimíra Menšíka a pouští
se do nerovného a beznadějného boje s levnou
baťovskou výrobou.
Velkou část žižkovských cizinců tvořili
dovozci, kteří obhospodařovali kupříkladu
velkoobchod s vínem,
anebo také zloději, kteří
se ale dlouho nezdrželi…
Německá škola v Jeseniově ulici
Z nejznámějších loupež44 992 obyvatel, k moravské 217, slezské
ných případů připomeňme ten, kdy poli25 a slovenské 1444. Tabulkových Romů
cie odhalila byt několika Poláků ze Lvova
má celá trojka pouhých 29 – někdejší stav
v dnešní Kubelíkově ulici plný lupičskédominantní romské menšiny, kdysi podho vercajku, tedy olejů, pilníků a paklíčů,
porované vládní garniturou, je pryč. Na
a spojila s ním další loupeže v Haliči. Tato
druhou stranu je určitě větší než číslovka
skupina byla ve Lvově odhalena a odsouzedvacet devět. Vysoký počet vietnamských
na k jednomu až osmi letům těžkého žavečerek naznačuje také hojné zastoupeláře. A nakonec nezapomeňme na naivky
ní této menšiny, ke které se ale přihlásilo
z venkova, kteří se nechali místními zhýjen 197 obyvatel Prahy 3. Dodejme ale,
ralci ožebračit, neznajíce úskalí života ve
že v případě národnosti nešlo při sčítání
městě. Vyhrát nad skořápkářem se totiž
o povinný údaj. Obchody s ruským a ukrapokoušel kdekdo.
jinským zbožím u Ohrady nebo ProkopoPo konci velké války se na Žižkově usadiva náměstí naznačují početnou menšinu
la část ruské emigrační vlny, nakonec i Jaropředevším Ukrajinců, podle tabulek 1255
slav Hašek se svou druhou ženou Šurlinkou
duší. K těmto počtům přidejme 75 Němců,
se zabydlel v Jeronýmově ulici u posledního
114 Poláků a přes 20 tisíc nezařazených.
žižkovského bohéma Franty Sauera. Právě
Tradiční Žižkováci, ať už to byli Pepíci
z tohoto období pochází ruský pravoslavný
s kostkovanou vestou či dědové a babičky
chrám na Olšanských hřbitovech.
z pavlačí, vlastně vždy pocházeli odjinud,
Jaký je však dnešní Žižkov ve vztahu
a teprve naše čtvrť je slupla a přetvořik cizincům? Stačí se rozhlédnout a k tomu
la v hrdé obyvatele města pod Vítkovem.
nakouknout do výsledků sčítání lidu v roce
Nechme se překvapit, kdo asi bude Žižkov
2011. K národnosti české se z celkového
obývat za dalších padesát let. n
počtu 71 769 obyvatel Prahy 3 přihlásilo

www.zizkovskelisty.cz
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Zdeněk Troška

Film je výrobek

jako cokoli jiného

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský, Vojtěch Resler
Pro mnohé filmové diváky
je režisér Zdeněk Troška
kontroverzní postavou,
která své příznivce
zarputile zásobuje
nenáročnými komediemi,
jejichž cílem je pro
mnohé hlavně zábavný
odpočinek. Především
první díl trilogie
Babovřesky měl v kinech
mimořádný úspěch,
přičemž režisér se již
připravuje na natáčení
dílu třetího.
Co je však pro Zdeňka
Trošku skutečně komerční
film, jak chápe filmové
umění a co chtěl natáčet
ještě jako student
filmové režie?
Režisér Zdeněk Troška s představitelkami
babek Růženou Havlovou (vlevo)
a Zinou Perlíkovou (vpravo)

Žižkovřesky

V minulém roce jste uvedl první díl trilo
gie Babovřesky, v níž účinkují i herečky –
babky – ze žižkovského divadelního spol
ku Proměna. Jak jste na ně natrefil?
Jak to už v životě bývá, náhodou! Otevřel
jsem noviny městské části a se zájmem si
přečetl článek o místním divadelním spolku, prohlédl přiložené fotografie a řekl si
– tam jistě najdu své herečky! Zavolal jsem
paní režisérce a ta mě pozvala na představení v divadle Járy Cimrmana. Přišel jsem
tam však až poté, co zhasli v sále, aby dámy
neměly trému. Představení probíhalo a najednou jedna z hereček vykulila oči a povídá nejbližší kolegyni: „Je tady Troška!“
(smích) Všechny dámy jsou skvělé, já ve
filmu použil ze souboru zatím čtyři. Vím
však, kam se v budoucnu obrátit!
Babovřesky jsou jedním z nejúspěšnějších
českých filmů poslední doby – jaký je váš
recept?
Příjemný veselý příběh, nezatížený všedními starostmi, a když už, tak v humorném nadhledu. Žádná psychologie, filozofie, hodně slunce, světla, léta, pohody
a radosti. Protože toho protivného a neveselého má každý doma a kolem sebe víc
než dost.
Chystáte se natáčet třetí díl – je možné být
v daném tématu stále originální?
Babovřesky jako trilogie jsou vlastně jeden příběh, vyprávěný během filmových
čtrnácti dnů. Tudíž nic extra originálního
nemusím vymýšlet, jen dotahuji rozehraný
děj ke konci. Babky totiž nedosáhly svého,

když neprovdaly vnučky za bohaté hokejisty. Vyhlásí proto válku těm vesnickejm
lemplům, kteří s jejich vnučkami chodí.
A ti si to nechtějí nechat líbit! Vzniká humorný boj na život a na smrt.
Improvizujete při natáčení?
Jsem ze staré školy, tudíž mám vše napsané
doslova včetně rozdělení do záběrů. Mnozí si například myslí, že Helena Růžičková ve Slunce, seno… mluvila, jak jí zobák
narostl. To však není pravda – všechny její
repliky byly již ve scénáři. Před natáčením
jsou hodně důležité obhlídky, kdy si pečlivě plánujeme podobu scén, pozici kamery,
jízdy – při natáčení pak nezdržujeme. Čím
lépe máte film připravený na papíře a obhlídkách, tím rychlejší a i levnější je samo
natáčení. Trochu jsem ale minulý rok musel improvizovat, když na začátku června
přišly obrovské záplavy a lilo a lilo. Naštěstí jsme měli herce k dispozici, tak jsme
si předtáčeli všechny interiéry u starostů
doma, na faře, na obecním úřadě. Zima jak
v morně, a v tom jsme předstírali krásně
letních třicet stupňů.

Vesnice naší paměti

Ve vašich filmech se stále vrací téma vesni
ce – jak čerpáte z její současné podoby?
Dnešní vesnice je zcela jiná než ta ze Sluncí,
sena… Změnila se doba, složení obyvatel,
způsob života. Rodové statky zejí prázdnotou, mnoho jich před zkázou zachránili lufťáci, kteří je opravili a tráví v nich
víkendy. Zmizely generace žijící pospolu,
mladí odešli za prací, vesnice zestárla – ob
barák jedna vdova. Ticho, prázdné chlévy,
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prázdné dvory, jen tu a tam zaštěkne pes.
Smutek. Projížděl jsem mnoha vesnicemi
a hledal motivy k natáčení a horko těžko
jsem našel živáčka, kterého jsem se mohl
na něco zeptat. Děti ve škole, jejich rodiče
v práci, a důchodci, kteří dřív pořád hlídkovali před vraty, jsou dnes zalezlí doma
před televizí a od rána do večera koukají
na seriály…
Ještě zůstaňme u tématu vesnice – jak se
pro vás osobně propojuje vesnice s tra
dicí?
Z prožitého čerpám pořád. Vzpomínám na
život dřív, srovnávám a snažím se možná
bláhově vrátit natáčenému příběhu aspoň
trochu z toho, na co si vzpomínáme a co
pro nás ještě aspoň trochu znamená slovo
vesnice. Jsou obce, které se snaží navázat
na tradice kříšením nejrůznějších kdysi

samozřejmých akcí – masopustních průvodů, plesů a bálů, jarního čištění studánek, stavění máje, dožínek či ochotnických
představení. Kéž by takových aktivit bylo
víc!
Neexistuje dnes vesnický život pouze
v nostalgické vzpomínce?
Krásné zážitky z dětství a dospívání ve vás
zůstanou napořád. A když se člověk věkem
zklidní, vrací se o to raději do mládí, ze
kterého jako by zmizelo všechno nelaskavé
a to ostatní vzpomínkami zkrásnělo. Přidali jsme si k nim barvičky a hezké melodie
a ony ožívají v albech naší paměti. To nám
nikdo nikdy vzít nemůže. I ti, kteří neměli dětství zrovna lehké, dřeli na polích, se
změnou režimu přišli o všechno, majetek
i své blízké, přechovávají v sobě ono pohlazení nostalgie. Na to, co se vrací jen v těch

vzpomínkových obrazech, které si promítáme na strop před usnutím.

Groteska, gag
a marihuanové koláčky

Několikrát jste prohlásil, že vlastně na
táčíte podle postupů grotesky – jak jste to
myslel?
Je to obvykle do humorné nadsázky posazená situace, která třeba není v reálném životě možná. V životě je ale možné
skoro všechno, je jen na vás, jak se na to
chcete podívat. Paní Bursová, ve filmu
babka-lyžařka, je tak čilá a energická
dáma, že šla a skákala na trampolíně. No
– nevyužijte to! Takže představa třiaosmdesátileté řekněme vetché stařenky, jak
radostně hopsá na trampolíně, už musí
vyvolat v divákovi úsměv. V životě jistě
nezvyklá situace. A když si k tomu přimyslíte omylem snědené marihuanové
koláčky, máte groteskní scénu hotovou.
Možná byste ani nevěřili, kolik situací
kolem sebe můžete takto posunout či je
předvést ve veselé variaci.
Vaše filmy jsou pro mnoho diváků nesko
nale vtipné, někteří je zase nemohou vy
stát. Kde máte hranici, již byste v rámci
filmového gagu nepřekročil?
To se špatně definuje, každý má svou mez
jinde. Někomu stačí uvidět na chodníku
banánovou slupku a vyděšený výraz blondýny, jiný potřebuje, aby po slupce uklouzla a rozbila si vizáž. Jeden divák se bude víc
smát s první představou, jiný si bude přát
vidět karambol. Je to na režisérovi, ten rozhodne, co divákovi předloží.
Totéž je s použitím vulgarismu – v situa
ci, kdy by každý divák to které slovo řekl,
je to přijatelné. Ale vulgarismus naschvál je
špatně. Jestliže babka v Babovřeskách řekne: „Kam tam jedete, do Černýho Brodu,
dyť je to prdel světa, a eště tam chcíp pes!“,
tak je to lidově sprosté, ale není to vulgární.
Nebo: „A co naše holka? Ta umí hovno!“
To diváka neurazí, protože tyto výrazy
v těchto spojeních používá také.

Umění a komerční film

Co je pro vás dobrý komerční film?
Ten, který je divácky úspěšný! Film je dnes
výrobek jako cokoli jiného. Mnozí dávají
slovu komerční hanlivý význam, ale to je
omyl. Ukažte mi jediného režiséra, malíře,
spisovatele či hudebníka, který by nestál
o to, aby jeho dílo viděli či slyšeli ostatní.
Slavný italský producent Carlo Ponti řekl:
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V Babovřescích naleznete například i „babky“ z žižkovského souboru Proměna – Zinu Perlíkovou (uprostřed) a Růženu Havlovou (třetí zprava).

„Když se film povede a líbí se, je to komerce. Když se nepovede a nikdo na něj
nechodí, je to umění.“ Je to stejné jako
s každým jiným výrobkem. K čemu mi
bude „umělecká“ bota s půlkou podrážky,
když se v ní nedá chodit? Ale bude „taková zvláštní, nevídaná, originální“ – jak
možná napíše kritik… Jistě, každý člověk
má jinou náturu, jinak pohlíží na svět, těší
se z jiných věcí. Film-výrobek má svého
zákazníka, diváka, a bez něj nemá smysl.
Kolik filmů se natočí, jen proletí pár kinosály a zaniknou v zapomnění. Točit
takové snímky, říkám jim filmy pro kino
osamělého diváka, na to nemám čas, a ani
náturu. Tady je komedie či pohádka a ta
si svého diváka najde a obráceně. A proti
gustu žádný dišputát.
V dnešní době je velmi těžké najít pro ce
lovečerní film dostatek financí a jednou
z cest je i product placement. Jak pracujete
s tím, aby z filmu příliš nevyčníval?
Je to něco za něco. Kdysi stačilo, že se ve filmu ten který výrobek objevil, dneska ten,
kdo do filmu dává peníze, chce větší pozornost, mnohdy i na úkor scény. Pak se stane,
že výrobek z toho nevhodně trčí. Proto by
bylo možná lepší film přerušovat reklamou, jako je tomu v televizi, nebo hned na
začátku titulkem upozornit diváka, že film
obsahuje placenou reklamu.

Jak se podle vás chová stát k umělcům,
kultuře a filmům?
Zatím nic moc. Stačí to srovnat třeba v oblasti dětského filmu se skandinávskými
státy, které financují celé výrobní náklady.
A ti, kteří chtějí na film přispět, si mohou
svůj finanční vstup odepsat z daní. U nás
dětský film, který byl do revoluce jedním
z našich nejžádanějších vývozních artiklů, už dávno nikoho nezajímá. A když se

Člověk touží
po nesmrtelnosti,
a neví, co dělat,
když odpoledne prší.
tu a tam něco natočí, nemá to žádnou reklamní podporu a kiny snímek proletí skoro bez povšimnutí.
Co má být naopak v kultuře kritérium pro
získání podpory?
Především brát v potaz, co je dneska umění. Umění je uvědomit si, co si divák-spotřebitel přeje, co by mu posloužilo. Pozitivní dopad každé věci, aby nevyšla nakonec
naprázdno, zbytečně. Nebudu draze vytvářet něco, o čem vím, že to zaujme jen
pár jedinců. U nás se pořád hraje oblíbená
hra já na bráchu, brácha na mě. Vznikají

schválně předražené věci, které od začátku
slouží jen jako dojná kráva skupince lidí,
která si pod rouškou veřejné služby plní
vlastní kapsu. Vzpomeňme obludné neforemné betonové velkokvětináče, jež Praha 5
umístila na beztak už úzkých chodnících.
Smutně z nich trčí pár ubohých stromečků
a vypelichaných květinových trsů a válí se
tam spousta odpadků. Kdo to vůbec navrhoval, kdo schvaloval a kolik to stálo? Takových věcí je celá řada – od kalhotek s bobry
na ministerstvu až po cokoliv jiného.
Když jste byl ještě student filmové režie –
jaké filmy jste tehdy toužil natáčet?
Stejně krásné věci jako pan režisér Václav
Krška, jehož pohádka Legenda o lásce mě
fascinovala stejně jako později Z mého života,
Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou, Kde řeky mají
slunce, ale i Odcházeti s podzimem a Popel.
Dodnes si nenechám ujít jeho půvabný film
Řeka čaruje nebo Ohnivé léto. Nebo něco
jako filmy pana režiséra Petra Weigla, ušlechtilé umělecké obrazy na hudbu, krásné čarování s obrazem, hudbou a celou výpravou.
Potěšení pro oči i duši. Jenže doba se změnila, a kdo by dneska na něco podobného
přišel do kina? Můj první film byla veselohra
ze školy Bota jménem Melichar, druhý veselohra z vesnice Slunce, seno, jahody… a už
jsem dostal nálepku komediant. I když jsem
hned pak natočil vážný romantický snímek
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Poklad hraběte Chamaré podle Aloise Jiráska, který kritika jakžtakž poprvé a naposledy
pochválila, film je u diváka zapomenutý. Následovaly pohádky a veselohry, další vážný
snímek z doby sametové revoluce Zkouškové
období dopadl stejně jako Poklad. Takže jsem
se rozhodl točit to, co si divák přeje vidět a za
co zaplatí lístek do kina.
V rámci filmografie jste se rozhodl pro ces
tu diváckého filmu – je to podobné i v pří
padě vašich operních režií?
Jsem především pro klasické ztvárnění. Když
je na první straně partitury Rusalky autory
napsáno Lyrická pohádka o třech dějstvích,
nemá cenu do příběhu cpát nic jiného, ale
naopak se snažit v divadle všemi dostupnými technickými prostředky vytvořit pohádkovou obrazovou iluzi plně korespondující
s hudbou a poezií textu. Vymyslet si můžete
všechno a mnozí se mylně domnívají, že čím
víc schválností a volovin tam nacpou, tím víc
omráčí. Viděl jsem Rusalku jako prostitutku,
mončičáka, nemocnou zavřenou v blázinci,
feťačku, jezdit na kole, válet se ve vaně, sledovat souložící páry při polonéze. Děs a běs.
Jakým právem ničí režisér autorovu předlohu a představu pod výmluvou jakéhosi rozkrývání vztahu Rusalka – Princ podle Freudovy psychoanalýzy? Proč žádného dirigenta
nenapadne hrát předepsané tempo jinak,
místo lento hrát novátorsky allegro furioso
a naopak? Protože by byl za hlupáka a protože ví, proč takové tempo skladatel určil. Chybí pokora a úcta k práci druhého, tady v tom

případě klasika. Nemám rád představení,
kdy na prázdné scéně Hamleta visí jen provaz a vlevo se povalují dva sudy; možná jsou
tam ještě dva tři schůdky někam… A pak se
to otočí, provaz visí vlevo, místo sudů jsou
tři bedny vpravo, schůdky chybí a hraje se
Oněgin. Říkám tomu „dividlo“, protože se
nestačíte divit, jak je možné takhle zkazit klasiku. Ať je tu nějaká alternativní scéna, kde
si mladí tvůrci zkusí tyto experimenty, třeba
nějaký z nich zaujme. Ale cpát to na národní
scény, kde se taková inscenace po pár reprízách rychle stáhne a vyrábí se jiná, stejná, za
další penízky do prasátka…
Překonal jste teď vážnou nemoc – zánět
pohrudnice; jak se změnil váš vztah ke
zdraví?
Člověk si najednou uvědomí, jak je zdraví
strašně křehká a nestálá věc. Mladý člověk
ho bere jako samozřejmost, ale jen do chvíle, kdy ho ztrácí. Pak si najednou přehodnotí žebříček priorit svého života, vztahy
ke svému okolí, k práci, svému poslání tady
na světě. Někdy ale na to už nemá dost sil,
možností, času. Žijeme často jakoby nanečisto, přetrpíme dny od pondělka k pátku
a těšíme se na víkend, který pak mnohdy
jen prolenošíme na kanapi před televizí.
Někde jsem četl hezkou poznámku: „Člověk touží po nesmrtelnosti, a přitom neví,
co dělat, když v neděli odpoledne prší.“
Proto je třeba každý den využít smysluplně, a hlavně s radostí. Umět se těšit z každé
maličkosti, umět pracovat i odpočívat.
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Žijete na rozhraní Královských Vinohrad
a Žižkova, městské části s výrazným ge
niem loci. Co pro vás Žižkov znamená?
Za prvé toho Žižku na Vítkově, kdy jsem už
jako kluk obdivoval jak tu sochu, tak husitskou trilogii pana režiséra Vávry. Samotný
Žižkov jsem však paradoxně začal poznávat
a chápat prostřednictvím filmů, které zde
byly natáčené v padesátých a šedesátých
letech. Dělnická čtvrť se svéráznými uličkami, kterou ukazoval pan režisér Sequens
v příbězích Hříšných lidí města pražského.
Moskalyk, Bočan, Kachyňa či Filip – filmy
od těchto režisérů se mi vryly do paměti
a tvořily mou představu Žižkova. Dnes je
ta čtvrť pochopitelně už zcela jiná, ale přes
to ji mám pořád hodně rád.
Plánujete tedy nějaké Žižkovřesky?
Zatím ne (směje se). I když třeba jednou –
kdo ví… n

Zdeněk Troška
Narodil se roku 1953 ve Strakonicích
v jižních Čechách, studoval střední školu ve
francouzském Dijonu a po návratu vystudoval
pražskou FAMU, obor filmová a televizní
režie. Celovečerně debutoval studentskou
komedií Bota jménem Melichar, avšak
proslavila jej především trilogie Slunce,
seno…, po revoluci pak pohádky Princezna
ze mlejna či Z pekla štěstí. Je však i autorem
vážnějších snímků, třeba Poklad hraběte
Chamaré. V současnosti připravuje natáčení
třetího dílu trilogie Babovřesky.

profil
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Z Proměny

až na stříbrné plátno
TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský
Více než deset let působí
na Žižkově při občanském
sdružení Remedium
i divadelní spolek
Proměna, v němž vznikají
autorské hry, s nimiž mají
účinkující dámy (a pán)
úspěch na festivalech.
Není proto divu, že si
Zdeněk Troška právě zde
vybral čtyři herečky do
svých filmů Babovřesky.

D

vě z nich, Zinu Perlíkovovou a Růženu Havlovou, navíc můžete vidět
i v ústředních rolích vrtošivých
babek, které se pokoušejí dění ve vesnici
„ohnout“ podle svých představ. „Já jsem
taková švadlenka madlenka, mám za sebou
oděvní průmyslovku. Ale divadlo hraju už
dvanáct let,“ vysvětluje Růžena Havlová.
„Chodila jsem do dramatické školy při divadlu Járy Cimrmana, ale ještě mnohem
dříve do souboru Julia Fučíka. Ale jak už
to bývá, po narození tří dětí už čas nebyl,“
doplňuje energická dáma v letech. Ukazuje
se, že obě dámy mají komediantskou krev
v těle. Ostatně i Zina Perlíková začala ve
čtyřech letech s baletem, v šesti se stepem,
v osmi letech se zpěvem v Kühnově dětském sboru. „Pak jsem se až do osmnácti let
věnovala baletu, ať už ve velké operetě nebo
v Tyláčku, dnešní Fidlovačce. No a pak jsem
se vdala a měla utrum,“ vyjmenovává Zina
životní peripetie. Obě se tak k hereckému
komediantství dostaly prakticky až „na stará kolena“, byť Zina při zaměstnání účetní
vedla i dětský divadelní soubor národního

podniku Technomat, kde na jeviště převáděla vlastní divadelní hry.
Život však píše svůj příběh mnohdy velmi
drsně, a tak se paní Zina dostala na začátku
devadesátých let opět do pěveckého sboru
až poté, co navždy odešel její manžel. „Dozvěděla jsem se tehdy o seniorské organizaci
Život devadesát a šla se podívat na akci do
Radiopaláce,“ vypráví paní Zina. „A tam
paní sbormistrová říká, že kdo by chtěl zpívat, ať za ní pak přijde dolů. A já tam běžela,
jak kdyby mě někdo vedl na provázcích.“
V rámci souboru divadla Proměna tak
uvedli na prkna, co znamenají svět, například hry Vražda v penzionu pro starší dámy, kterou aktuálně přepracovali
do nové podoby pro uvedení na soutěži,
hry Škola společenské výchovy či Voď vás
pánbů. Jak sami herečky říkají: „Je složité
najít kus, v němž by bylo tolik rolí ,babek‘,
tak jsme nuceny si vše psát samy!“
„Pan Troška do ničeho nevnáší nervozitu a na jeho filmech je to opravdu vidět,“
popisuje natáčení Babovřesk Růžena Hav-

lová, přitom důvodů k nervozitě bychom
našli poměrně dost. Při posledním natáčení
„dvojky“ se štáb musel potýkat s bleskovými
povodněmi začátku června, kdy se z příjezdových cest stalo jedno velké jezero. „Byla
nám strašlivá zima, ale měly jsme na sobě
bundy a deky. Štáb se o nás staral,“ vypráví
paní Zina, zatímco Růžena Havlová k tomu
dodává: „Ze štábu vždycky někdo vykřikl:
,Akce, svlíknout. Třicet stupňů!‘ Ale to je
vám platný jako mrtvýmu zimník!“ Na
návsi v tamní kapličce však štáb připravil
„zašívárnu“ s teplomety, konvicemi a termoskami s horkým čajem, aby se herečky
mohly kdykoli zahřát. „Za deset dní se to
ale překlopilo a bylo plus třicet stupňů,“
dodává Troška, „takže pro změnu zmrzliny
a maskéři poletující s pudrem.“
Sedmnáctého května tak Zina i Růžena
odlétají na natáčení do Turecka, kde bude
vrcholit příběh třetího dílu. A jak říká
Růžena Havlová: „Pan Troška to určitě
naplánoval tak, abych si odpočinula od
stěhování!“n

Zdeněk Troška s herečkami Zinou Perlíkovou (uprostřed), Růženou Havlovou (vpravo)
a režisérkou divadla Evou Stanislavovou (vlevo)
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„Pro některé z nás je
Praha městem druhé
šance. Pro jiné je novým
obzorem, kde všechno
jde, i když často nic
nefunguje. Někde uvnitř
ale víme, že žijeme
na historickém místě
v historické době,“
napsal novinář Alan Levy
v roce 1990 v prvním čísle
The Prague Post. Tehdy se
Praha otevírala cizincům
neboli expatům,
z nichž mnozí zakotvili
právě na Žižkově.

Tavicí kotlík

světoběžníků

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský a archiv redakce

P

ražský tavicí kotlík, v němž se jednotlivé národnosti směle smísí a ve
výsledku pak pilně klábosí u vychlazeného žejdlíku. Čtvrť rozkročená na jedné straně mezi Hlavním nádražím, které
k nám přiváží „čerstvou zahraniční krev“,
na straně druhé pak obklopena luxusnějšími Vinohrady a z dalších částí obklenuta
Vítkovem a sady na Jarově představuje pro
cizince lákavé místo k životu. Právě cizinci
či lépe řečeno expati, jak sami sebe nazývají, zde nalézají krátkodobý pobyt v jednom
z mnoha hostelů či dlouhodobější setrvání
v rámci práce v některé z jazykovek nebo
rovnou prostřednictvím vlastnoručně ote-

vřené restaurace. „Žižkov je plný hospod
a barů, které cizinci vlastní,“ říká překladatelka Klára Vozábová, znalkyně místních
podniků, které „domestikovaní“ cizinci
rádi navštěvují. „Dají se zde totiž pořídit
relativně levně a je pak logické, že přitahují i další expaty, kteří pak přinesou i své
vlastní zvyky, jako je například „Pub Quiz
Night“ neboli hospodský kvíz, který se pořádá v baru Tiki Taky.“

Obecní dům, Slavia
a Bořivojka

Jeden z nejznámějších pražských expatů
Kanaďan Glen Emery v současnosti na
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Žižkově také provozuje svůj bar Bukowski’s
v Bořivojově ulici. V průběhu let však prošel mnoha podniky, které založil a několik
let vedl. Do tehdejšího Československa se
poprvé dostal společně s rodiči již v roce
1979, neboť jeho otec pomáhal se stavbou
papírny na Slovensku. Až doba po sametové revoluci však Glena zavála do Prahy, kde
na začátku devadesátých let započala po
neúspěšné peripetii s prodejem triček jeho
„restauratérská“ a do jisté míry i beatnická
kariéra. „Vždycky mi připadalo, že v Praze
chybí nějaký pořádný podnik pro cizince,“
píše Emery v rámci svých vzpomínek pro
časopis ForMen, „otevřel jsem si podnik

Téma

Bar Bukowski’s jednoho z nejznámějších pražských
expatů Glena Emeryho je oblíbeným místem cizinců.

V baru Tiki Taky v Cimburkově ulici
můžete vyzkoušet i Pub Quiz Night.

Jo’s Bar na Malostranském náměstí. Nebylo to ovšem tak jednoduché. Psal se začátek
devadesátých let, na úřadech seděli stále
stejní komunisti a já s nimi musel bojovat.“
Úředníkům se tak nelíbilo kupříkladu složení jídelního lístku a chtěli takřka „státně“
diktovat, co tam může a nemůže být. Inu
nejspíše návyky z dlouhého působení ve
státním podniku Restaurace a jídelny. „Pokud se dají ingredience v Česku koupit, už
to pravděpodobně někdo schválil,“ glosoval bez mrknutí oka Glen.
Na rozdíl od dnešní doby sociálních sítí
měla expatí místa mnohem důležitější pozici – neexistovaly mobilní telefony a v Praze bylo jen pár podniků, v nichž se cizinci
scházeli. Úspěch Jo’s Baru tak na sebe nenechal dlouho čekat. „Bar jsme otevřeli
16. listopadu 1992, bylo to v pátek v půl
desáté večer a už v deset hodin jsme měli
uvnitř víc než stovku lidí,“ píše Glen, který
však dlouho nevydržel pouze s jednou provozovnou. Když dnes prohlásíte: „Pronajal
jsem si levou polovinu Obecního domu
a otevřel jsem tam hospodu Žíznivý pes“, asi
si mnozí budou ťukat na čelo. Nicméně na
počátku roku 1993 byl Obecní dům v dezolátním stavu a Glenovi se podařilo získat
nájemní smlouvu. Kromě Smetanovy síně
byl celý objekt prakticky nevyužívaný, a přes
mnohé potíže se zde kromě baru podařilo
otevřít i kavárnu a ve sklepech následně
hudební klub Repre, kde hráli Plastici, Support Lesbiens, ale také zahraniční Tindersticks či Adorables. „Majitel hotelu Paříž na
nás byl první den strašně milý,“ vzpomíná
Glen, „přišel nás přivítat jako nové sousedy.
Druhý den se už přišel zeptat, jestli bychom
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nemohli trochu ztlumit ten rámus, a pak
zase začala válka ,sousedů‘.“ Vše beatnické
však jednou končí, Obecní dům čekala rekonstrukce, po které se celý dům již oblékl
do honosného hávu, v němž se rozjuchaná
pivnice prostě nenosí.
Příznačné je i to, že expat Glen Emery
měl prsty ve znovuotevřením kavárny Slavie v roce 1993 jen pár dní poté, co Václav
Havel v médiích označil zavření kavárny
za kulturní zločin. „Akce se prezentovala
pod hlavičkou Sdružení přátel kavárny Slavia, které zastupovali Marek Gregor, Stanislav Penc a Ludvík Vaculík, ale celé jsme
to vymysleli i financovali my,“ vzpomíná.
„Vypáčili jsme dveře a navezli jsme dovnitř vše potřebné z Obecního domu. Pět

Hlučná pivnice
v Obecním domě
a squatování
v kavárně Slavie
hodin poté, co jsme se do kavárny dostali,
jsme mohli otevřít.“ Pochopitelně vzbudili velkou nevoli majitele sousední kavárny
Parnas, nicméně smlouva o pronájmu byla
podepsána, a především šlo o neziskovou
kulturní akci, která měla za cíl zatlačit na
FAMU, aby Slavii znovu otevřela. Za čtrnáct dnů tak partička kolem Glena vyklidila pozice, přičemž neziskovost se projevila
i tím, že se v kavárně platil pouze dobrovolný příspěvek, a tak Glena přišla celá akce
na takřka půl milionu.
Bohaté historky z časů „cizinecké“ bohémy pak Glen Emery v roce 2010 zúročil
v knize Žízniví psi, která se ohlíží za bouřlivými časy, kdy bylo v rozvíjejícím se kapitalismu možné takřka cokoli. Ale i dnes
můžete vyrazit do baru Bukowski’s v Bořivojce, kde potkáte designéry, fotografy,
hisptery, ale i krásné slečny a i ve všední
den nad míchaným drinkem můžete zjistit,
že jsou najednou tři hodiny ráno.

Expatí centra

Kromě zmíněného baru Bukowski’s či
tradičně kosmopolitní restaurace a klubu
Paláce Akropolis lze na domestikované
cizince narazit například v baru Tiki Taky
v Cimburkově ulici, který se vyznačuje velkou nabídkou nepříliš drahých koktejlů či
v hospodě Planeta Žižkov na Tachovském
náměstí. „Žižkov si vybudoval pověst místa, kde se můžete potkat s lidmi ze všech
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budoucnost, která by ji čekala na Ukrajině,
a kterou má zde (nejen) na Žižkově. „Hodně
jsem srovnávala, když jsem několikrát jela
do Mukačeva kvůli vyřízení formalit s občanstvím,“ vysvětluje Nataliya, „a vadí mi
a mrzí spousta věcí, které těžce nesu.“ Souvisí s tím i fakt, že pro získání potřebných
dokumentů byla naprosto nezbytná určitá
míra korupce. „Nedokážu si představit, jak
dlouho bych čekala na dokumenty normální cestou,“ přiznává, ale trápení s úřednickým šimlem není jedinou kaňkou na jinak
krásné krajině žebrované zelenými Poloninami. „Usedlíci si například krásně uklidí
své zahrádky nebo pole, ale to co je dál, už
vůbec neřeší,“ hřímá Nataliya. „Nějaký systém sběru odpadu vůbec neexistuje, a tak se
všechno hází do řeky a podobně.“
Dnes žije v privatizovaném bytě v Sabinově ulici a začíná se studiem vysoké školy

Nataliya Matola je v Čechách od patnácti let. Letos získala na žižkovské radnici občanství.

koutů světa,“ říká Klára Vozábová a doplňuje, že nejvíce se střetnete zpravidla
s Brity a Američany, ale také s Francouzi,
lidmi z JAR. či Litvy. „Jakmile vidí, že mluvíte anglicky, stačí se posadit na bar a záhy
si s vámi začne někdo povídat,“ zmiňuje
Klára, nicméně musíme brát v potaz, že
s ženou expat bude konverzovat asi raději.
„Když se v nějaké hospodě ukážete dvakrát
třikrát, rychle si vás adoptují,“ doplňuje.

Usedlíci si krásně
uklidí svou zahrádku,
ale do řeky odpad
klidně vyhodí.
V rámci žižkovských nočních tahů můžete mnohdy narazit na bizarní výjevy, kdy
v průběhu karaoke večerů dojatí fousatí
skotští chlapáci tklivě pějí písně od Cher
či Shakiry. „Krásně absurdní bylo, když na
oslavu, kde jsem byla jediná Češka, kdosi
přivedl překrásnou potetovanou Amazonku a pokoušel se ji sbalit,“ říká Klára a dodává, že následně musela fungovat jako tlumočnice, „přeložila jsem i její výzvu k páce
a následně vysvětlovala ustrašené výmluvy
chlapů, kteří si to ani netroufli vyzkoušet,“ směje se. „Je také poměrně zvláštní,
že většina expatů nemá velký zájem učit
se česky,“ osvětluje Klára , „přestože je to
velmi omezuje jak při seznamování, tak

při jednání s úřady a vůbec každodenním
fungování.“

Z Mukačeva do Sabinovky

Kdybyste si s Nataliyí povídali v kavárně,
na první pohled a poslech byste patrně
vůbec nepoznali, že teprve tento rok získala na žižkovské radnici české občanství.
Slovansky krásná mladá dáma totiž až do
svých patnácti let žila v západoukrajinském Mukačevu, tedy v Zakarpatské oblasti, která dříve náležela pod Československo. „Narodila jsem se v Oděse u Černého
moře, kde oba rodiče studovali univerzitu
a na škole to na ně ,přišlo‘,“ směje se Nataliya Matola. „Ale celou základní školu jsem
vychodila v Mukačevu.“ Už v roce 1997
se její maminka rozhodla, že zkusí hledat
práci v Čechách, přijela na chmelovou brigádu a nakonec zůstala delší dobu. Když
pak na Ukrajině stále nebyla práce, rozhodnutí bylo těžké – vytrhnout Nataliyu
od kamarádů a „přesadit“ v patnácti letech
do Prahy. „Byla jsem v té největší pubertě
a hodně jsem se vzpírala,“ říká Nataliya,
„bylo naprosto nepředstavitelné, že bych
opustila kamarády a své zázemí a přešla
do neznáma, jehož jazyk ani neznám.“ Navíc si především kvůli češtině zopakovala
poslední ročník základní školy a v rámci
střední pak úspěšně vkročila do „asimilace“ neboli hezky česky zdomácnění.
Dnes s českým občanstvím vše vnímá
zcela jinak, zvláště když zadumaně srovnává
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Malá Nataliya ještě na Ukrajině
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opět na Žižkově – na místní VŠE. Volný
čas si ale dokáže opravdu užít, ať už pankáčskými výlety po Thajsku bez cestovky,
v thajském boxu či aktuálně v tanci moderní jazzu. „Aneb točky, piruety a baletní
rozcvička,“ dodává.

Tokio, Berlín, Žižkov,
Saúdská Arábie

Joe Montalvo, pravidelný přispěvatel do
naší rubriky Cizinec na Žižkově, je opravdovým světoběžníkem. Rodák z New Yorku s latinskoamerickou krví je vystudovaný
učitel angličtiny a dosud procestoval velký
kus světa. Nějaký čas žil v Japonsku, Dubaji,
Iráku, v rámci projíždění Evropou zavítal do
Berlína, aby se na delší čas usadil právě na
Žižkově. „Postupně jsem zjistil, že Praha je
městem mého srdce, připomíná mi do jisté
míry rodný New York, jen s tím rozdílem,
že je mnohem čistší a bezpečnější,“ říká Joe.
Stejně tak i samotní Žižkováci překvapivě
upomínají na Newyorčany – především ve
škále projevů od rezervovaného přístupu
přes pasivnější, mnohdy výbušný, zároveň
otevřený a velmi srdečný.

Praha mi připomíná
New York, jen je čistší
a bezpečnější.
„Bizarní cestovní plány jsou jako taneční
lekce s Bohem,“ cituje Joe spisovatele Kurta Vonneguta a předjímá tím svůj přístup
k prožívání netradičních setkání. „Vždy se
nechám unášet událostmi– rád se dívám
na zemi, v níž žiji, perspektivou místních.
Nechápu krajany, kteří vystoupí z letadla
a hned hledají prvního mcdonalda,“ pokračuje. „Nechci říkat, že jsem navštívil
kupříkladu Berlín, ale co jsem tam prožil
a co se naučil.“ To se týká i jeho přístupu
v expatí komunitě na Praze 3, do které se
záhy zapojil a snažil se o průnik s tradičním životem místních. „Cizinci na Žižkově dokážou neuvěřitelně milí, přístupní
vezmou vás mezi sebe. Na druhou stranu
jsou mezi nimi i sobecké skupinky lidí,
kteří nevynechají jedinou možnost, aby
vás mohli okrást,“ vypráví Joe, kterému
Žižkov a místní komunita cizinců připravila jednu z dalších životních lekcí. „Chtěl
jsem si otevřít restauraci a bohužel jsem
naletěl jednomu expatovi, který mě připravil o víc než 15 tisíc dolarů – tak moc
jsem chtěl na Žižkově zakořenit, až jsem si

Učitel a světoběžník Joe Montalvo si nejvíce oblíbil Prahu a s ní i Žižkov.

nedával pozor,“ přiznává Joe. „Jednoduše
jsem moc důvěřoval a zároveň si nevšímal
malých, ale varovných detailů kolem sebe.
Ale karma je děvka a dožene každého,
i toho ,krajana‘, co mě okradl.“ Co však Joe
oceňuje nejvíc, je přátelství svých nových
kamarádů, které za svého pobytu získal,
a již mu vytrvale pomáhali mimo jiné při
řešení problémů s restaurací. Žižkov je navíc čtvrtí, kde se podle Joa může stát takřka
cokoli – od muže procházejícího odpoledne po ulici, který se snaží nožem propíchat
vzduch kolem sebe, po absintové večírky,
které končí mohutnými pády ze schodů –
a i proto jej má stále velmi rád.
Restaurační odysea jej však finančně
zasáhla natolik, že musel opět vytáhnout
kotvu a v současné době učí v Saúdské Arábii tamní důstojníky angličtinu.
„Saúdská Arábie je do velké míry policejní stát s více nařízeními a pravidly, než
jsem zažil v Iráku,“ vysvětluje Joe. „Navíc
je velmi složité se sblížit se Saúdy, pokud
sám nejste muslim.“ Co funguje na Žižkově, má svůj účel i ve vyprahlém orientu
– opět se vytvořila komunita tamních expatů. „Bez ní by to tady nešlo přežít. Navíc
učit studenty mezi devatenácti a dvaceti
čtyřmi lety je pro mnohé nepředstavitelné. V hodině spí, neumí se soustředit, nedělají úkoly.“
Z Joea se tak stal v Saúdské Arábii do
jisté míry mnich čekající na návrat. „Zcela určitě se chci vrátit zpátky na Žižkov,“
přisvědčuje, „s dostatkem peněz tak, jak
jsem před třemi lety začínal. A s novými
zkušenostmi si konečně otevřu bar. Malý
samozřejmě,“ směje se.

Královská náplava
a polský konzulát

Kdy se člověk stává tím pravým „Žižkovákem“? Možná bychom se divili, že mnozí
Pepíci s rádiovkou jsou vlastně pouhopouhé náplavy z různých koutů republiky,
které se nakonec tak krásně přizpůsobily
místnímu koloritu. Přesto však oživují
místní atmosféru dovezenými tradicemi
stejně jako „královská“ moravská náplava
Jiří Král ve své restauraci Království.
Je příznačné, že i on se po vystudování DAMU a několika letech herectví na
volné noze v divadle v Celetné, Stavovském či dokonce ve Zlaté kapličce přitočil k restauratérství, čímž se zařadil do
skupiny „typických expatů“. „Už mě nebavilo čekat, až všechny produkce zaplatí, jak mají,“ vysvětluje Jirka Král, „když

Cimbálovka vytváří
v Království slováckou
ambasádu.
se musíte po třech měsících doprošovat
o honorář, je to opravdu tristní.“ Rodilého Moraváka v sobě rozhodně nezapře, ať
už svým srdečným vyprávěním či lpěním
na drobných specialitkách typu brambory
s cibulkou na jídelním lístku či výbornou
moravskou slivovicí. „Bereme ji ze Slovácka, kde ji už čtyřicet let dělá jeden pán pro
sebe a pro nás. Každý večer si projde sad
a posbírá jen uzrálé švestky, které už spadly na zem – žádné otřepávání stromu!“
doporučuje Jirka Král. Ostatně Morava
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Pavel Trojan při otevření konzulátu Svobodné republiky Žižkov ve Varšavě

do Království nevstupuje jen skrze kořaličku, ale i prostřednictvím pravidelných
večerů s cimbálovkou, kdy drobná místnost přetéká zájemci o zpívání lidovek.
Mnohdy docela nečekanými, kdy si vedle
boxera Standy Osičky prozpěvuje Marek
Vašut a opodál přizvukuje David Matásek. „Cimbálovka vezme i lidi, kterým to
zdánlivě nic neříká. Mnozí mají pocit, že
folklor jsou ti jemně cáklí idioti, kteří se
oblékají do podivného oblečení,“ ubezpečuje Jirka, „ale schází se tu staří jazzmani,
nadšení byli i kluci, kteří mají metalovou
kapelu!“ Cimbál tak jde napříč hudebními
fanoušky, navíc i Jirka Král potvrzuje, že
Žižkov je Moraváků plný, jak ostatně ukazují cimbálové večery.
„Všude jsou slušní lidé a všude jsou hovada,“ cituje restauratér svého otce a se
stejnou filozofií přistupuje i k hostům.
Mnohé dny jsou prý velmi vtipné, kdy je
jeden stůl obsazen Rusy, další pak anglicky mluvícími hosty a u posledního sedí
Íránec Káve, který v Praze připravuje festival íránského filmu, v družném hovoru
s Pákistáncem. „Občas mi někdo řekne: Ty
tady máš Rusáky! Ale většina z nich jsou
strašně milí, a mnohdy se dokonce stydí
mluvit rusky a raději použijí angličtinu,“
popisuje. „Čech nebo cizinec – důležité je,
aby ten člověk byl příjemnej.“
Jestliže Jirka Král buduje v Kubelíkově
ulici Slováckou ambasádu, o trochu dál na
Koněvově třídě vznikla bez větší pozornosti polská výspa, když zde žižkovský patriot
Pavel Trojan otevřel konzulát Svobodného

města Gdaňska, čímž v polském Trojměstí
nechtěně rozvlnil sérii novinových článků
a komentářů. „Někteří Poláci nepochopili,
že oslavujeme originalitu malých státečků
à la Svobodná republika Žižkov s důrazem
na přeshraniční spolupráci,“ vysvětluje Pavel Trojan. V rámci dalších dvou do jisté
míry recesistických akcí pak Trojan otevřel
Žižkovský konzulát ve Varšavě ve čtvrti
Praga a Těšínském Slezsku. „My žižkovští
patrioti jsme nebezpeční blázni, protože
děláme věci zadarmo,“ říká Trojan a glosuje tak současnou nechuť radnice podpořit
kupříkladu projekt průvodce po Žižkově

Herec a restauratér Jirka Král a jeho slovácká ambasáda
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pro Poláky, který by představil turistům
naši čtvrť nějakým originálním způsobem. „Nejde o to zahltit čtvrť cizinci, ona
už zahlcená je, ale nabídnout alternativu
k příšerným službám v centru a dát vydělat místním,“ říká Trojan. Polští turisté si
prý dokáží navíc užívat obyčejna, v čemž
nám jsou do jisté míry podobní. Proč je
však podle Pavla Trojana Žižkov tak atraktivním místem pro cizince? „Bydlení na
Václaváku? Hnus. Bydlení na Starém Městě? Předražené. Žižkov je prostě obyčejná
městská čtvrť se všemi klady i zápory – a to
je přesně to, co tady mnozí hledají.“ n

Praha 3 očima
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jako pěna na pivu

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

Možná vám už do schránky
dorazila žižkovská
pohlednice či jste si
listovali jednou z knížek
Hrobaříci a Hrobaři. Právě
tam jste mohli narazit na
tvorbu Veroniky Kašparové
Vaškové, výtvarnice
s neopakovatelným okem,
které vidí v obyčejnosti
neobyčejnost.

N

a Žižkově se cítím jako ryba ve
vodě, nebo lépe řečeno pěna na
pivu. Jsem jím prostě nasáklá,“
říká s úsměvem Veronika Vašková a dodává přitom, jak v dětství s kamarády prolézali přístupné dvorky od Ježkovy ulice až po
Olšanku a tátovi se sestrou usrkávaly pěnu
ze džbánku. Tu se přeskočil plot, přelezlo
po stromě či přeskočila zídka. „Souzním
spíš se starší částí naší čtvrti, mám totiž
hodně ráda její charakteristickou patinu,
dýchá z ní historie. Možná právě proto mě
fascinuje tvorba Vladimíra Boudníka, jenž
žil na Kostnickém náměstí a také si všímal
oprýskaných zdí, fleků a struktur,“ rozebírá
Veronika svou uměleckou inspiraci.
Se studiem managementu galerií a muzeí měla Veronika k umění vždy blízko,
a přestože v současné době pracuje jako
asistentka v architektonickém ateliéru,
vždy si najde chvíli na přetváření zdánlivě
běžných věcí v něco víc. V Kongresovém
centru na Vyšehradě ostatně právě probíhá
společná výstava fotografické skupiny 3 + 2
z facebooku, kde Veronika v I. etapě vystavila svou sérii fotografií homeART, v níž
objektivem zachycuje běžné věci v momentě, kdy ony samy tvoří umělecké dílo.
V ateliéru pak tvoří projekt kanclART, jehož výstupem je dílo vytvořené v prostoru
– například pokládá do skeneru pravítka,
kdy výsledkem je zvláštní „pravítráž“ jak

ze středověkého kostela. Je k vidění v rámci II. etapy výstavy do 15. května.
S naší čtvrtí však nejvíce rezonuje série
obrazů S Žižkovem v pasteli, podle nichž
následně vznikl i zmiňovaný soubor pohlednic. „Na večerních kurzech malování
jsme se stále věnovali zátiší se struhadlem nebo s dýní, což mě moc nebavilo.
Napadlo mě ale zkusit ztvárnit zajímavý
pohled na Žižku na koni z Čajkovského
ulice podle fotografie mého kamaráda.

Podobně jako Boudník
si všímám oprýskaných
zdí, fleků a struktur.
A tak vznikl první obraz budoucí série,“
odhaluje Veronika. Paradoxně nejvíc maleb vzniklo, když bydlela mimo Žižkov na
Zahradním Městě: „Strašně se mi stýskalo,
přestože jsem bydlela tam, žila jsem stále
tady.“ Roky ubíhaly a po šesti letech tvorby
si série všiml Klub gentlemanů Žižkov, který uspořádal drobnou výstavu v poštovní
minigalerii na náměstí Jiřího z Poděbrad.
„Pak se to rozjelo, kontaktovala mě Pavla
Horáková,“ doplňuje Veronika, „a následně vznikly i samotné pohlednice.“ Jestliže se ve fotografiích rezavých struktur
a oprýskaných zdí nezapře inspirace Vladimírem Boudníkem, v případě pastelů

pak Veronika zmiňuje Maurice Utrilla,
francouzského malíře z Montmatru, který
také maloval ulice a zákoutí svého rodného
místa. A ostatně i Žižkov je mnohdy nazýván pražským Montmartrem.
„Málokterá čtvrť má tak silné tradice,
kdy se opravdu pořád něco děje. Ve škole
jsem studovala i národopis, tudíž k tomu
mám hodně blízko,“ přibližuje svůj vztah
k Žižkovu a připomíná starostu Tomáše
Mikesku, který sem zavedl tradici pořádání
masopustů. „Jsou tu i slavnosti pivobraní,
vinobraní, je ale otázkou, zda jsou vlastně
pro Prahu 3 tradiční. Je třeba mít na paměti,
že na Žižkově bydlí směska lidí z různých
krajů, je zde symbióza různých vlivů, kdy už
lze těžko soudit, co je původní místní tradicí.“ Co bychom měli na Žižkově zachovat
především? „Genia loci!“ Dobrým počinem
bylo podle Veroniky hlavně zachování Nákladového nádraží a jeho kulturní využití
a také otevření cyklostezky pod Vítkovem.
Odhalily se zajímavé pohledy na staré pavlačové a domy, a hlavně si tam člověk může
parádně zasportovat, a to nejen zvedáním
půllitru! Žižkov však není pro výtvarnici
místem k relaxaci – tím je spíše příroda.
„Potřebuji přírodu bez betonových cestiček,
za kterou jezdíme k příbuzným na Moravu.
Mají vinohrad, a tak si čistím hlavu při vinohradnictví tam… A pak hurá do sklepa
neboli po práci legraci...“ n

www.zizkovskelisty.cz
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Žižkovská radnice
chystá radikální změny
na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Za jeho
rekonstrukci chce utratit
90 milionů korun.
Změnou má projít také
oblíbené farmářské
tržiště, které chtějí
politici pronajmout za
maximální možnou cenu.

P

rojekt rekonstrukce náměstí u koste
la Nejsvětějšího Srdce Páně si velmi
rychle získal řadu odpůrců. Během
několika týdnů se pro studii, kterou radni
ce společně s hlavním městem představila
jako východisko pro budoucí podobu Jiřá
ku, vžil lidový název „Buzerplac starostky
Hujové“. Plány radnice totiž vycházejí ze
14 let starého projektu, jenž počítá s obří
dlážděnou plochou, nápadně připomínající
vojenské seřadiště, která by měla nahradit
většinu travnatých míst před Plečnikovým
kostelem. Ihned po představení projektu
také vznikla občanská iniciativa, která pro

Jiřák:

Stamilionový
buzerplac?

TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský a archiv redakce
testuje proti plánovanému bourání místní
kašny od architekta Petra Šedivého s ná
zvem Spojená Evropa. Jejich petici již v létě
minulého roku sice projednalo místní za
stupitelstvo, koaliční hlasovací mašinerie ji
však smetla ze stolu.

Kam se hrabe
tunel Blanka!

Diskuse také vyvolává cena. Ještě v roce
2000, kdy celý projekt vznikal, byl rozpočet
39 milionů korun. Poté, co se plánu chopila
starostka Hujová se primátorem Tomášem
Hudečkem, „aktualizovali“ cenu za stejnou
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stavbu na 90 milionů! Jen náklady na čtyři
tisíce čtverečních metrů dlažby, která má
nahradit travnaté plochy, se mohou podle
propočtu současné radnice vyšplhat na
bezmála 40 milionů korun. Čtvereční metr
dlažby tak přijde na 10 tisíc korun!
Každopádně jde o prodražení projektu
na 230 procent původní ceny. Tím žiž
kovští radní výrazně trumfují i pověstnou
stavbu tunelu Blanka, jejíž konečný účet se
odhaduje na 150 procent původní ceny.
Snad zatím jediná dobrá zpráva pro
všechny odpůrce vybetonování vinohrad
ského náměstí přišla z březnového zastupi
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Stejný projekt – dvojnásobná cena. Vedení radnice jen oprášilo
starý projekt z roku 2000. Výrazně se ale změnila jeho cena.

Hodíme to na opozici

telstva, kde opoziční ODS prosadila konání
veřejné debaty k plánované megalomanské
akci. Kdy přesně se však debata bude ko
nat, zatím není jisté. Termín do uzávěrky
tohoto vydání radnice neoznámila.

Co s farmáři?

Ve středu 26. března zasedli na Havlíčkově
náměstí radní a jednohlasně zamítli far
mářům z Jiřáku jejich žádost o poskytnu
tí veřejného prostranství pro uspořádání
tradičních akcí, které vycházejí z agrární
ho kalendáře. Organizátor trhů, občanské
sdružení Archetyp, tak byl nucen zrušit či
ořezat všechny tematické akce, na které si
návštěvníci tržiště již zvykli: Velikonoce,
Jahodobraní, Jarní bylinky či vinařské slav
nosti Růžový máj. „Do běžného provozu
tržiště se totiž nevejdou další tuzemští pěs
titelé jahod, jablek či bylin,“ vysvětluje za
Archetyp Jiří Sedláček.
Proč najednou vadí politikům akce, kte
ré zde v minulých letech probíhaly bez pro
blémů, nebyla radnice schopna věrohodně
vysvětlit. „Vzhledem k významnému počtu
a rozsahu akcí plánovaných v jarních mě
sících není možné rozšíření dosavadních
prostor farmářských trhů na další plochy,“
sdělila radnice. Co šlo loni, letos už nejde?
Navíc tvrzení politiků je v přímém roz
poru se stanoviskem vlastních úředníků,
kteří s konáním farmářských akcí neměli
problém. Odpovědný odbor totiž povolení
farmářských akcí naopak doporučil.

Každopádně s radními nepohnulo ani
přesvědčování odborných pěstitelských
svazů, které jim význam tematických akcí
zdůvodňovaly. „Tyto akce mají nemalý
kulturní význam, kdy se návštěvníci mají
možnost seznámit například se starými,
již nepěstovanými odrůdami a dozvědět se
celou řadu informací o pěstování jednotli
vých druhů,“ podpořil farmáře z Jiřáku na
příklad předseda Ovocnářské unie Martin
Ludvík.
Místo toho koaliční politici zaútočili na
farmářské sdružení obviněním o napo
jení na bývalé vedení ODS. Jako údajný
důkaz jim měla posloužit smlouva o bez
platném nájmu tržnice. Jejich útok však
skončil v troskách, když vyšlo najevo, že
současnou, údajně nevýhodnou smlouvu
s farmáři uzavíralo již současné vedení
Prahy 3, dávno po odchodu ODS do opo
zice. Když navíc farmáři potvrdili, že sami
radnici již před řadou měsíců oficiálně
nabídli zpoplatnění pronájmu tržnice, do
stal celý postup místních politiků rozměr
tragikomické frašky. O co tedy ve skuteč
nosti asi jde?

Za vším hledej peníze

Před čtyřmi roky, kdy Jiřák vznikal jako
jedno z prvních farmářských tržišť, neby
lo vůbec jisté, nakolik se myšlenka uchytí
u Pražanů. Dnes je toto tržiště celopraž

ským hitem. A lukrativní a zaběhnuté
trhy přitahují různé lobbisty, pohybující
se v příšeří pražských radnic. „Oslovují
nás různí provozovatelé, zda by tady ne
bylo možné provozovat tržiště,“ připustila
ostatně pro Lidové noviny starostka Hu
jová s tím, že radnice chce na Jiřák vypsat
veřejnou soutěž, ze které by vyšel jako
provozovatel komerční nájemce, který

Praha 3 chce za
rekonstrukci Jiřáku
utratit dvakrát víc,
než se plánovalo. Tím
žižkovští radní trumfnou
i pověstný tunel Blanka.
nahradí současnou farmářskou neziskov
ku. „Prostor i stánky jsou ve vlastnictví
městské části, chceme zachovat strukturu
tohoto trhu a budeme velice rádi, když
vyhraje zájemce s nejvyšší cenovou nabíd
kou,“ dodala žižkovská starostka.
Zdá se tedy, že Jiřák bude následovat
jiná tržiště na cestě ke komercionalizaci,
kdy rozhodujícím faktorem bude přínos
do pokladny, kterou radní spravují. Že
tento zisk budou muset promítnout far
máři do svých prodejních cen, je také cel
kem jasné. n

Farmáři pod tlakem – občanskému sdružení, které vybudovalo úspěšné tržiště na Jiřáku, asi zvoní hrana.
Nejdřív jim radnice zatrhla oblíbené akce. Pak oznámila, že chce komerčního nájemce za co nejvíc peněz.

www.zizkovskelisty.cz

22

politika

Co má společného největší
tuzemská privatizační
kauza s třetí městskou
částí? Možná víc,
než by si mohl někdo
myslet. Alespoň to tvrdí
likvidátor harvardského
průmyslového holdingu
Zdeněk Častorál, který
obviňuje současného
ředitele obecní firmy
žižkovské radnice
Jana Maternu
(TOP 09) ze spolupráce
s „harvardskými“ tuneláři
Viktorem Koženým
a Borisem Vostrým.

Do čela firmy spravující obecní majetek pomohli Janu Maternovi
(TOP 09) straníci po zablokování kandidáta z výběrového řízení,
do vedení harvardských fondů dokonce mrtví akcionáři.

Hrozí Praze 3

„harvardské“ nebezpečí?
TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský a archiv redakce

M

aterna totiž sedí v představen
stvu Harvardského průmyslo
vého holdingu, kde se v sou
časnosti vede mezinárodní boj o desítky
miliard korun, jež byly z fondu vyvedeny.
A kroky představenstva vidí likvidátor jako
snahu zamést vše pod koberec a legalizovat
výnosy z trestné činnosti Koženého lidí.

Hra o 15 miliard korun

4. března tohoto roku Nejvyšší soud defini
tivně potvrdil v dovolacím řízení rozsudek
proti dvěma hlavním aktérům tunelu v Har
vardských fondech. Bývalý prezident fondů
Viktor Kožený dostal za podvody s cennými
papíry deset let, jeho kolega Boris Vostrý vy
fasoval devět let vězení. Zda je někdy tento

trest fakticky dostihne, však není jisté, proto
že oba odsouzení žijí mimo dosah české jus
tice. Kožený na Bahamách a Vostrý v Belize.
Konec příběhu? Nikoliv. Stále se totiž
vede mezinárodní bitva o to, zda se 240 ti
síc podvedených akcionářů Harvardského
průmyslového holdingu, kteří ve vidině
jistoty desetinásobku Koženému svěřili své
kuponové knížky, dostane k astronomické
mu majetku v hodnotě 15 miliard korun,
který Kožený s Vostrým vyvedli především
do zahraničních firem, a těmito rozsáhlý
mi majetkovými převody cenných papírů
nakonec přivedli holding do likvidace.
Likvidátorem holdingu soud jmenoval re
nomovaného vysokoškolského profesora
docenta Zdeňka Častorála. Tuneláři v jeho
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osobě dostali protivníka, který o ekono
mické kriminalitě publikuje odborné texty.
Tomu se podařilo zatím zajistit ukradený
majetek za 20 milionů dolarů ve Spojených
státech, na Slovensku za dalších 60 milio
nů, a boj se nyní vede na Kypru, kam byla
velká část majetku vyvedena do trustů ano
nymních firem. „Harvardský průmyslový
holding je příběh gigantické majetkové
škody. Došlo například doslova k likvidaci
průmyslu v severních Čechách. Přestože
je náprava škod zatím v rukou likvidátora,
oba odsouzení si v harvardském holdingu
prostřednictvím minoritních podílů drží
vliv. Existuje tak skupina, která se snaží
vymožení ukradeného majetku zabránit,“
tvrdí likvidátor Zdeněk Častorál.
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expresivně vyjadřuje jako o mrtvých du
ších, disponovali celkem 11 581 hlasy. Tak
že se nedomnívám, že použití plných mocí
od akcionářů, kteří byli v době konání val
né hromady již mrtví, by mělo nějaký vliv
na mé zvolení,“ oponuje Jan Materna.

Boj s likvidátorem
vytunelovaných fondů

Viktor Kožený s Borisem Vostrým (na snímku uprostřed) se před spravedlností ukryli
na exotických Bahamách a v Belize. O ukradené miliardy však bojují dál.
Podle likvidátora jim v tom pravděpodobně pomáhá i kontroverzní žižkovský politik.

A zde se příběh největšího tunelu začíná
prolínat s komunální politikou v Praze 3.
Jedním z lidí, se kterými vede likvidátor
Koženého holdingu boj o miliardy, je totiž
také Jan Materna, blízký spolupracovník
žižkovské starostky Vladislavy Hujové,
člen vedení místní stranické buňky TOP 09
v Praze 3 a čerstvý šéf společnosti Správa
majetkového portfolia Prahy 3, která jako
stoprocentní obecní akciovka spravuje ma
jetek třetí městské části. Ten je totiž také
členem představenstva Harvardského prů
myslového holdingu, jenž se soudem jme
novaným likvidátorem Častorálem bojuje
o vliv nad miliardovým majetkem, o který
se zde hraje.

Zvolen spolustraníky
i hlasy ze záhrobí

Když byl na sklonku loňského roku Jan
Materna zvolen novým ředitelem obecní
akciovky v Praze 3, vyvolalo to v koalici na
žižkovské radnici malou válku. Na protest
proti jeho volbě odstoupili ze statutárních
orgánů společnosti dva členové koaličního
sdružení Žižkov (nejen) sobě. Těm se ne
líbilo, že Maternu jejich koaliční partneři
TOP 09 a ČSSD silou protlačili do ředitel
ského křesla poté, co zablokovali kandi

dáta na tuto funkci, který vzešel z trans
parentního výběrového řízení. „Odmítám
nést spoluodpovědnost za řízení akciové
společnosti s vlastním kapitálem 50 mi
lionů a ročním obratem 70 milionů korun
někým, kdo nebyl vybrán transparentním
výběrovým řízením, ale jmenován na zá
kladě zákulisních dohod TOP 09 a ČSSD
bez prověření odborné způsobilosti,“ odů
vodnil svou rezignaci Stropnického kolega
Filip Nausser.
To však žižkovští zastupitelé patrně ne
slyšeli o tom, jak se Materna stal členem
představenstva Harvardského průmys
lového holdingu. Pro jeho jmenování do
funkce zde totiž nehlasovali spolustraníci
jako na Žižkově, ale rovnou nebožtíci. „Na
valné hromadě 19. prosince 2011 byl pan
Materna skutečně zvolen i takzvanými
mrtvými dušemi, tedy hlasy zesnulých ak
cionářů. To je také jeden z důvodů, proč se
drobní akcionáři Harvardského průmyslo
vého holdingu domáhají soudně toho, aby
valná hromada včetně volby pana Materny
byla prohlášena za neplatnou,“ potvrzuje
likvidátor profesor Častorál.
„Na valné hromadě, která mě zvolila do
funkce, bylo přítomno 762 554 voličů. Ak
cionáři, o kterých se pan likvidátor velmi

Čí zájmy však komunální politik z Prahy 3
v Harvardském průmyslovém holdingu
vlastně hájí? „Návrh na mé zvolení do
funkce člena představenstva předložil na
valné hromadě člen skupiny malých ak
cionářů, který mě v této věci oslovil s na
bídkou,“ tvrdí Jan Materna. „Jsem pře
svědčen, že představenstvo reprezentuje
zájmy určité skupiny lidí s úzkými vazba
mi na bývalé představitele fondů Viktora
Koženého a Borise Vostrého. Jejich cílem
je zabránit navrácení výnosů z trestné čin
nosti okradeným drobným akcionářům,“
uzavírá profesor Častorál. S ohledem na to,
že má holding přes dvě stě tisíc drobných
akcionářů, kteří se na valných hromadách
nikdy nesejdou, daří se této skupině ak
cionářů disponující třemi procenty hlasů
(včetně tzv. mrtvých duší) ovládat hlaso
vání. Zatím jim však v cestě k vládě nad
celým holdingem stojí likvidátor Častorál.
Pravděpodobně proto se nedávno skupina,
se kterou je Materna spojován, pokusila
o rozdělení společnosti, jímž by byla zdravá
část holdingu vyvedena z likvidace. „Cílem
této přeměny by mělo podle akcionářů být
urychlení výplaty alespoň části jejich ma
jetku ze společnosti,“ hájí návrh Materna.
„Já v tom naopak vidím snahu, aby se za
takto vyvedeným majetkem zavřela voda.
Tím by se zbavili likvidátora a měli volnou
cestu. Jde vlastně o pokus legalizovat vý
nosy z trestné činnosti,“ oponuje Zdeněk
Častorál.
Vazby na odsouzené tuneláře Kožené
ho s Vostrým ředitel Materna kategoricky
odmítá: „To mohu naprosto jednoznačně
popřít. Nikdy jsem se s nimi nesetkal a ani
nijak s nimi nekomunikoval.“
„Netvrdím, že je zná, reprezentuje však
zájmy určité skupiny, jejíž napojení na bý
valé vedení harvardských fondu je zjevné,“
argumentuje Častorál a dodává: „Nevím,
čí zájmy reprezentuje pan Materna v ko
munální politice. Pokud by to byla stejná
zájmová skupina jako v Harvardském prů
myslovém holdingu, pak je mi daňových
poplatníků v Praze 3 vážně líto,“ uzavírá
profesor Častorál. n
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Smutný rekord:

nejvíc přechodů smrti

TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský
Vyplývá to z loňských
policejních statistik, kde
se v žebříčku nejvyšší
nehodovosti s účastí
chodců umístila hned
čtyři místa z třetí městské
části. Přesto radnice
v uplynulém roce výrazně
ořezala investice do
zvýšení bezpečnosti
přechodů a stopla
i některé projekty, které
byly rozjety minulým
vedením městské části.
Za děsivé umístění i škrty
si tak třetí městská
část vysloužila kritiku
občanských sdružení.

P

raha 3 nadále vede smutný žebří
ček nejnebezpečnějších městských
částí z hlediska bezpečnosti a z po
licejních statistik by se zdálo, že chodit po
Žižkově a Vinohradech pěšky je dobré jen
pro ty, jimž na životě moc nezáleží. Za loň
ský rok zemřelo na pražských přechodech
17 lidí, dalších 601 bylo zraněno. Celkový
žebříček nehodovosti přitom vedou dva
přechody v Praze 3. Oba jsou v ulici Jana
Želivského u tramvajových zastávek Bis
kupcova, kde na nich bylo poraženo cel
kem 11 lidí. Hned za nimi se na čtvrtém
a pátém místě objevují v žebříčku přecho
dů smrti ještě další dva z naší městské části:

Přechody u tramvajových zastávek nedaleko žižkovské Ohrady
jsou pro chodce nejnebezpečnějším místem v celé metropoli.

Vinohradská–Chrudimská a Koněvova–
Spojovací. Zde dopraváci registrují celkem
šest dalších obětí z řad chodců.
„V ulicích Želivského, Táboritské a na Ol
šanském náměstí je velká intenzita provozu,
nenajdete tam téměř mezeru, pokud chcete
přejít mimo signalizaci. Ani semafor, jak je
vidět, bezpečnost příliš nezvyšuje; podobné
zkušenosti jsou i v zahraničí. Zároveň je tu
i velký provoz chodců. Želivského je rovná
ulice, která umožňuje a láká k větším rych
lostem, když se zrovna provoz trochu zmír
ní. Kromě semaforů a tzv. dělicích ostrůvků
auta nic nezpomalí,“ říká Jarmila Johnová
z organizace Pražské matky, která v Pra
ze bojuje za zlepšení bezpečnosti chodců,
a především dětí, v silničním provozu.

Případ Anežky
rozhýbal politiky

A co by podle Pražských matek vedlo ke
snížení nebezpečí, které na chodce v ulicích
Žižkova a Vinohrad číhá? „Pomůže jakékoli
zúžení komunikace, a tím pádem zkrácení
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přechodu, pomohou přechody zvýšené do
úrovně chodníku, a samozřejmě i ohledu
plnost řidičů. Důležité je také, aby byl cho
dec viditelný, zejména v zimních měsících
a večer. Tomu pomůže jak oděv s reflexními
prvky, tak i přisvícení přechodu a zajištění
dobrého vzájemného rozhledu, aby na sebe
řidič a chodec viděli. Zejména je to důleži
té u dětí, které nejsou vidět např. přes za
parkované vozidlo, kontejner atp.; proto je
nezbytně nutné ohlídat, aby auta zejména
v těchto ulicích parkovala, byť krátkodobě,
ve vzdálenosti alespoň pět metrů před pře
chodem,“ vypočítává Johnová.
Vedle větší opatrnosti chodců i řidičů
jsou tak cestou ke zlepšení mnohamiliono
vé investice do stavebních úprav nebezpeč
ných míst, které by musela ze své kasy zapla
tit radnice. A zde je právě současný kámen
úrazu. „Rozhodně jsou některé MČ v ohle
du k dětem a chodcům aktivnější a iniciativ
nější než Praha 3,“ říká Jarmila Johnová.
Bezpečnost chodců v Praze 3 se stala jed
ním z hlavních témat komunální politiky
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Smrt žižkovské školačky Anežky nakonec radnici přiměla k masivním investicím do bezpečnosti, současná koalice je však opět významně ořezala.

před minulými volbami. V roce 2009 na kři
žovatce ulic Rokycanova a Prokopova skončil
pod koly náklaďáku život osmileté žižkovské
školačky Anežky, která zde na zelenou pře
cházela zebru. Případ se stal jedním z ústřed
ních témat předvolebního boje a nepřehledná
paprskovitá křižovatka pod parkem Parukář
ka symbolem tažení za bezpečnost chodců.
Situace kolem tragické události, která zapl
nila sdělovací prostředky, využila především
opoziční Strana zelených a její tehdejší člen
investiční a dopravní komise Ondřej Rut.

Místostarosta Rut:
Silná slova a pak už nic

„Investice do stavebních úprav a zvýšení bez
pečnosti některých přechodů a křižovatek
jsou dlouhodobě zanedbané a nejde je dál
odkládat,“ prohlašoval současný zelený mís
tostarosta na žižkovské radnici těsně před
volbami. „Budeme prosazovat, aby i v nad
cházejících letech byly v rozpočtu vyhrazeny
prostředky na investice do úprav problema
tických křižovatek a přechodů. Doufáme, že
se tak napříště podaří zabránit podobným
tragickým událostem, jakou byla smrtelná
nehoda osmileté Anežky v roce 2009,“ pro
hlašoval tehdy opoziční zastupitel Rut.
Faktem ovšem je, že především tlak
občanských iniciativ nakonec žižkovskou
radnici donutil, aby se situací zabývala
a dotovala stavební úpravy. Když po vol
bách na této radnici zasedla koalice TOP 09

a ODS, její místostarosta pro dopravu Pa
vel Sladkovský začal s občanskými inici
ativami spolupracovat. Radnice k řešení
problematických lokalit začala pořádat
ankety a investovala do stavebních úprav.
Jen v roce 2012 na ně vyčlenila 18 milio
nů korun. Těsně před spuštěním byla také
rekonstrukce křižovatky, na které přišla

Ani smrt dítěte nepohnula
město k akci. Neochota
uvolnit peníze svědčí
o tom, že bezpečnost
nejslabších nepatří
mezi priority.
o život osmiletá Anežka. Ta se měla spo
lečně s dalšími opatřeními v okolí změnit
na kruhový objezd podle myšlenky, kterou
v anketě navrhl jeden z místních občanů.
S nástupem nové koalice ČSSD, TOP 09
a zelené formace Žižkov (nejen) sobě v létě
2012 se však investice do bezpečnosti za
stavily. Paradoxní je, že tehdy resort dopra
vy převzal právě do té doby opoziční za
stupitel Ondřej Rut, který ještě o rok dříve
tvrdil, že investice na úpravu nebezpečných
přechodů jsou nezbytné. S jeho nástupem
do funkce zástupce starosty pro dopravu
investice do bezpečnosti naopak klesly na

symbolických pět milionů v uplynulém
roce. Tedy v roce, kdy se Praha 3 umístila
v čele statistik nebezpečných přechodů.

Křižovatka malé školačky
bude muset zase počkat

Na letošní rok sice radnice vyčlenila 17,5 mi
lionu korun, ty však nepůjdou na přecho
dy smrti v ulici Jana Želivského. Radnice
je investuje do projektu rekonstrukce Tá
boritská–Ondříčkova, úprav před základní
školou Lupáčova a do zklidnění ulice Na
Jarově. Úprav se nedočká ani křižovatka
pod Parukářkou, na níž zahynula osmiletá
Anežka.
„Přestože již bylo navrženo a zpracová
no několik dopravních studií s různými
variantami a různými autory, žádný z ná
vrhů se dosud neuskutečnil. Výjimkou
jsou pouze miniaturní úpravy zmíněné
křižovatky a drobné změny dopravního
značení v režimu signalizace, kterých si ani
nevšimnete. Na vině je podle odpovědných
míst nedostatek finančních prostředků.
Podle našeho názoru však hlavní příčina
toho, proč ani smrt dítěte nepohnula měs
to k akci, spočívá v neochotě uvolnit větší
finanční prostředky na bezpečnost nejslab
ších – ta mezi priority zřejmě nepatří,“ ko
mentuje sdružení Pražské matky.
Jak skončí tragický příběh žižkovské
školačky a její křižovatky, je tak nadále ve
hvězdách. n
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Žižkovský Sard
v čele ODS

TEXT redakce FOTO Michal Protivanský

Vlétl do politiky jako
kometa. Žižkovská ODS
si jej loni zvolila za
nového předsedu. Na
lednovém kongresu jen
o pár hlasů neprošel
na místopředsedu celé
strany, i tak v mediálním
světě způsobil mladý
politik z Prahy 3 rozruch.
Částečně i svým původem.
„Nejsem Čechoital, jak
se píše. Jsem žižkovský
Sard. Nebo sardinský
Žižkovák?“ argumentuje
v žertu patriotismem,
kterým jsou obyvatelé
Prahy 3 i středomořského
ostrova vyhlášení.

V

češtině by jeho jméno znělo
Alexandr Krásný, na apenin
ském poloostrově Bello. „Bellu
je místní verze tohoto rozšířeného příjmení,
každý Ital podle toho pozná, že pocházím
ze Sardinie,“ vysvětluje mladý politik. Na
tomto středomořském ostrově v křišťálově
azurovém moři, který je celý chráněn jako
přírodní park, se Alexandr Bellu narodil do
rodiny vyhlášeného místního vinaře, který
svou ženu potkal během dovolené v Česku.
Spíše než za Čechoitala se však mladý poli
tik označuje za Sardožižkováka.
„Máma žila na Žižkově v Dalimilově uli
ci v Praze 3, kde se také vzali. Myslím, že je
táta zatím jediným Sardem, který se ženil
na žižkovské radnici,“ směje se Bellu.
V Itálii také žil do roku 1999, kdy se
vrátil do Čech. „Od dětství jsem uměl číst,
psát i mluvit oběma jazyky, takže to nebyl
tak velký problém,“ říká. Dokončil základ
ní školu na náměstí Jiřího z Poděbrad, pak
česko-italské jazykové gymnázium a při
hlásil se ke studiu na Katolické teologické
fakultě Univerzity Karlovy. „Jsem katolík
a od 16 let jsem věděl, že chci dělat s lidmi.
Bohoslovecká univerzita propojuje studium
historie, společenských věd i politiky. Navíc
vás učí empatii k druhým. Je to podle mě
ideální mix pro všeobecný rozhled,“ argu
mentuje mladý předseda žižkovské ODS.
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Na studia si byl Alexandr Bellu zvyklý již
od šestnácti let vydělávat sám. „Po návratu
do Čech jsme neměli moc peněz. Máma
dělala sociální pracovnici, starala se o po
stižené děti. Hodně mi při práci pomáhala
znalost italštiny,“ vzpomíná. Už jako stře
doškolák si tak přivydělával překládáním
a tlumočením, doprovázel italské obchodní
delegace na obchodních cestách po českých
firmách. Obchodem s Apeninským poloos
trovem se živil i v italské pobočce obchodní
společnosti, kde pracoval jako manažer až
do roku 2010. Tehdy nastoupil jako asistent
tajemníka na žižkovské radnici. „Z hlediska
platu to samozřejmě znamenalo výraznou
finanční ztrátu, zajímalo mě však fungování

Italové politikou žijí.
Volební účast 80 procent
je tam propadák.
státní a veřejné správy. Z hlediska politiky to
byla důležitá zkušenost,“ vysvětluje.
Odešel poté, co byl v loňském roce zvolen
předsedou žižkovské ODS. „Cítil jsem v té
situaci, kdy ODS byla na cestě dolů, potře
bu zapojit se. Možná v tom hrají roli italské
geny. Tam jsou hlavními tématy pánských
debat ženy, politika, fotbal a gastronomie.
Lidé politikou žijí – když k urnám přijde
osmdesát procent voličů, považuje se to za
špatnou účast,“ popisuje Bellu.
Fakt, že si zvolil pravici, připisuje tomu,
že dospíval v Čechách bez otce, a byl tak
zvyklý starat se o sebe sám. První rozruch
v politice způsobil, když jej na jaře loňské
ho roku zvolili žižkovští občanští demo
kraté do svého čela. Byla to revoluce, která
smetla letité matadory místní komunální
politiky a do čela tehdy již opoziční ODS
dosadila novou generaci.
„Podařilo se nám přilákat k politice mladé
lidi, kteří mají zájem něco měnit, za něčím jít.
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Cizincem
na Žižkově
Text Joe Montalvo

Sardinie, kde se Alexander Bellu narodil, v něčem připomíná Prahu 3.
„Jak Žižkováci, tak Sardové se ke svému původu hlásí v první větě,“ tvrdí.

,Starouše‘ do určité míry politika sežrala. Stali
se z nich v řadě případů technologové moci,
ideje, které měla ODS hájit, se často kamsi
vytratily,“ argumentuje mladý politik. Nedělá
si však iluze, že vše půjde nyní snadno: „Bude
to běh na dlouhou trať, víme o tom a jsme na
to připraveni. Budeme o ztracenou přízeň
voličů bojovat hlas po hlasu, o každého člo
věka. Lidé si nakonec uvědomí, že to nedělá
me pro osobní profit, ale chceme prosazovat
politiku, které věříme.“
Svými názory i tím, že si často nebere
servítky, Alexander Bellu řadě letitých poli
tiků ODS zvyšuje tepovou frekvenci. „Krize
ODS nezačala pádem Nečasovy vlády ani
vládní zodpovědností. Především jsme za
spali aktuální dění ve společnosti, přestali
jsme být se svou politikou aktuální. Stejně
jako třeba církev, která se to teď s nástupem
nového papeže snaží změnit,“ argumentuje.
Část ODS mu také nemůže zapome
nout, že se na kongresu postavil na stranu

exministra spravedlnosti Jiřího Pospíši
la, který byl jedním z nejpopulárnějších
politiků ODS. „Pospíšil reprezentoval
transparentní a moderní politiku, stabilně
dosahoval u voličů kvalitních výsledků ve
volbách, což podle nás ODS nedocenila.
My jsme na kongresu volili podle toho,
co jsme považovali za nejlepší pro bu
doucnost ODS, nikoliv podle zákulisních
handlů,“ uvádí Bellu s tím, že následný
odchod populárního plzeňského politi
ka ze strany považuje na rozdíl od jiných
za ztrátu. „Považuji to za chybu. Zvláště
v době, kdy doslova potřebujeme každou
ruku a nohu,“ dodává.
Teď se však už soustřeďuje především na
předvolební kampaň pro komunální volby,
které proběhnou na podzim. Jak říká, chce
co největší kontakt s voliči, oslovit co nejvíce
občanů Prahy 3. „Ne, nebojím se, že dostane
me přes hubu. A pokud od někoho ano, tak
co… Dám si na to led,“ směje se. n

Žižkov je plný transplantací z celého svě
ta, které pozdě v noci pobíhají ulicemi.
Připadá mi to jako jediné místo na světě,
kde expati prožijí většinu života ve tmě
jako upíří plížící se za dalším nevinným
cizincem, aby ho proměnili a naverbovali
do své armády. Potkal jsem je všechny, od
Irů, Holanďanů a Rumunů přes Austra
lany až po Švédy a Američany. Všichni
umíme být dokonalá zlatíčka, když chce
me, ale i krvežíznivá monstra prchající
před démony minulosti.
Každý na zádech nese svůj příběh, proč
zakotvil zrovna tady. Někoho sem doved
la láska v některé ze svých mnoha podob:
třeba takový Mike se zamiloval do české
vědkyně, takže mají předsíň plnou klecí
s laboratorními krysami. Láska zjevně
nejen hory, ale i hlodavce přenáší. Další
prchají před svými šílenými rodinami (ne
každá slečna snese, aby jí otec kradl její
síťované punčochy) a jiní doufají zaplnit
prázdnotu v srdci a přesyceni plastickým
zjevem amerických koček pátrají po při
rozené normálnosti. A nikomu při jeho
honu za štěstím samozřejmě nevadí vý
tečné a levné české pivo. V takhle pestré
mozaice zákonitě nemohou chybět ani
zkrachovalé existence, které se přisají na
nic netušící turisty či místní, kteří se bez
nejmenšího podezření nechají bezzubým
australským průvodcem odvést do bor
delu a pak jen v šoku přihlížejí, jak zdatně
konkuruje tanečnicím u tyče.
Část expatů nedokáže dát sbohem
svým kořenům, česky si nedovedou ani
objednat milované pivo a udržují si svou
kmenovou strukturu, do které člověk
zvenku těžko pronikne. Ostatní se však
s nadšením seznamují s místními, s roz
tomilým přízvukem trénují své „tý volé“
a pyšně a z plných plic hulákají svá Ř.
Většina zahraničních upírů, kteří v noci
bloudí ulicemi Žižkova, místo panenské
ho krku dá přednost chlazené plzni, a své
vlasti jméno nijak nekazí. Jsou to sice
noční tvorové, kteří občas vydávají straši
delné zvuky, ale nekoušou a sají opravdu
jen pivo. A to si přece můžeme dopřát
všichni společně bez ohledu na přízvuk.
Cheers! n
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Není to vtip: rezidenti
nejluxusnějšího
žižkovského obytného
komplexu rozjeli boj za
záchranu sousedních
parcel. Mělo na nich
vyrůst jejich soukromé
golfové odpaliště;
nový vlastník zde
však prosazuje bytový
projekt – podobný
tomu jejich. A tak
se argumentuje
žabičkami a bojuje za
referendum. O tom,
že by jim nové domy
hlavně zakryly výhled
na Prahu, ale ani
slovo…

„N

aše občanské sdružení usiluje
o záchranu území Zásobní za
hrada pro oddych a sportovní
aktivity. Jde o plochu zeleně volně nava
zující na park Parukářka,“ tvrdí občanská
iniciativa s názvem Sdružení za záchranu
plochy oddechu a sportu u parku Parukář
ka. Na první pohled bohulibé tvrzení, které
vás však při bližším zkoumání zarazí. Před
ně: území takzvané Zásobní zahrady z větší
části již pohltila stavba Central Parku Praha.
Za druhé: zmiňované prázdné parcely už na
oblíbený žižkovský park nijak nenavazu
jí. Jde o prázdnou plochu sevřenou mezi
stavbu sportovního centra, kancelářskými
komplexy na Olšanské a částečně zasahující
mezi věžáky Central Parku.
„Zachraňte Parukářku!“ emotivně vyzý
vají aktivisté, byť o Parukářku vůbec nejde
a inkriminované parcely s ní ani přímo ne
sousedí. O co se tedy vlastně hraje?
Na pozemcích mělo původně vzniknout
uzavřené golfové odpaliště s klubem pro ma
jetné obyvatele zmiňovaného Central Parku.
Když se však investor tohoto ambiciózního
projektu dostal těsně před jeho dokončením
do finančních těžkostí, odprodal parcely jiné

Módní přehlídky, výstavy drahých aut a bankety už obyvatele Central Parku asi netáhnou,
dali se na ochranu přírody. Že bojují o svůj soukromý luxusní výhled na Prahu? Kdepak, jde jim prý o žabičky!

Ekoaktivisté
z Central Parku

TEXT Jan Kalous FOTO archiv redakce
soukromé firmě, společnosti Ortenaria, kte
rá zde naopak naplánovala bytovou zástav
bu. Podle vizualizací vlastně takové pokra
čování Central Parku. Obyvatelé luxusního
komplexu tak zatím přišli o svůj golf. A nyní
jim ještě hrozí, že budou připraveni o luxus
ní výhled na centrum Prahy! Pak se nemů
žete divit, že v radě i v přípravném výboru

Na Zásobní zahradě,
kterou „zachraňují“,
stojí i jejich
luxusní byty.
této ekologické organizace naleznete nety
pické aktivisty – podnikatelku původem ze
zemí bývalého Sovětského svazu, právníka
i spolumajitelku zážitkové agentury, vozící
majetné klienty do exotických golfových
rájů. A všichni jsou náhodou obyvateli při
lehlého luxusního rezidenčního komplexu,
kam distingovaní vrátní a hlídači běžného
smrtelníka nepustí.
Že jejich věžáky před pár lety zastíni
ly stejný výhled obyvatelům původních
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domů v ulici Ke Kapslovně? Probůh, koho
to dnes zajímá! A že na převážné části tzv.
zásobní zahrady, kterou zachraňují, dnes
už stojí jejich luxusní byty?
Byť je celá věc spíše střetem partikulárních
zájmů aktérů dvou developerských projektů,
hraje se všemi možnými kartami. V tisku se
například argumentuje výskytem vzácných
žab na zpustlém plácku. Zda zde skutečně žijí
údajně stovky ohrožených ropuch, je před
mětem diskusí. Že by se jim lépe hopsalo po
pěstěném greenu mezi svištícími golfovými
míčky majetných rezidentů? To asi sotva.
Další jejich výstřel míří proti dlouhole
tému místnímu zastupiteli Pavlu Hurdovi.
Předsedkyně sdružení Eva Prokopová tvr
dí, že je majitelem firmy vlastnící pozemky,
a povolením výstavby by se tak obohatil.
„Nejsem akcionářem společnosti Ortena
ria a nikdy jsem jím nebyl. Navíc odcházím
z politiky a v podzimních komunálních
volbách již nekandiduji, takže nevím, co
bych měl ovlivňovat,“ vyvrací to Hurda.
Stanovisko samotného sdružení se nepo
dařilo získat. Ekologičtí aktivisté z Central
Parku na telefony ani e-mail nereagovali.
Začala už golfová sezona? n

PRACOVNÍ GURMÁN

Když už vám leze práce
z domova krkem, je
kavárna logickou volbou.
Druhou atraktivní
možností jsou však
i coworkingová místa
neboli pracovní „huby“.
Jeden z nich s prozaickým
názvem Pracovna vznikl
na přelomu roku ve
Vlkově ulici poblíž kostela
svatého Prokopa.

P

racovnu otevřeli mladí nadšenci
Jan Pelán a Andrea Kosařová na za
čátku února jako symbiózu tří vzá
jemně propojených prostorů – kavárny,
dále místnosti pro nejrůznější workshopy
a nakonec samotné dvoupatrové haly pra
covny. Kavárenský povaleč má možnost
využít tradičních stolků s vůní espresa
a přes přítomnou wi-fi vyřídit pracovní
povinnosti, zatímco náročnější zájemce si
může předplatit jedno z pracovních míst
v zadním traktu. „Aktuálně máme dvacet
pět míst, z čehož je polovina v podobě stá
lého pracovního místa. Zájemce si zaplatí
stůl, který je jenom jeho, může si tam ne
chat i své věci a nikdo mu tam nepoleze,“
vysvětluje Honza Peltán formát Pracovny.
„Druhá polovina je sdílená, kdy si sednete
tam, kde je volno. V současné době máme
pronajatou zhruba polovinu stálých pra
covních míst.“ Řada lidí si prostor deko
rovaný obrazy od Igora Imricha staršího
oťukává a zjišťuje, zda jim podobný způsob
práce vyhovuje. Mezi profesemi se přitom
objevují především grafici či ajťáci, kteří
k práci nepotřebují nic jiného než počítač
a dobré připojení.
„Veškerý design Pracovny s námi vytvořil
Vladimír Rajšl – od bytelných stolů, které
lze poskládat na sebe, přes prostor celé ka
várny až po nápady se zářivkami obalenými
izolačním materiálem,“ vzpomíná Andrea
na genezi místností. Prostor má své kouzlo

29

Sdílíme

pracovní stůl

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

i díky tomu, že oba trvali na dostatku den
ního světla v každé z místností, pod galerií
výrazně ční klavírní křídlo, zatímco kavárna
dýchá v pastelových barvách recyklovaných
doplňků a vintage nábytku. „Do projektu
jsme se pustili především proto, abychom
měli své vlastní ,dítě‘, o které se můžeme sta
rat,“ říká Honza a Andrea k tomu dodává:
„Není to jeden projekt, ale vlastně tři. Rádi
říkáme, že práce tu není jako na kostele,
ale rovnou na třech kostelech.“ Oba ovšem
porci práce vyvažují svým nehraným nadše
ním a ochotou naslouchat svým budoucím
zákazníkům.
Kdy je však možné do Pracovny zajít? Pr
votní otevírací doba byla podle organizátorů
ve všední den od osmi ráno do deseti večer
s volnými víkendy, což je stejné i pro přileh
lou kavárnu. „Máme pocit, že člověk by měl
pracovat, když je venku světlo – a když je
tma, tak spát,“ směje se Honza. „O víkendu
je pak čas vyrazit z města pryč a užít si jiné
prostředí,“ říká k tomu Andrea.
„Spojení s kavárnou bylo od začátku
přirozené – třicet metrů z pracovní židle si

můžeš dát dobrou kávu a něco k jídlu,“ říká
Andrea. V kavárně jdou i cestou ekologič
tějšího provozu – nenaleznete zde nápoje
v plastu či skleněných lahvích, místo toho
si lze dát čepovanou kofolu či pivo z malé
ho pivovaru Matuška.
S prací po kavárnách má jak Honza, tak
Andrea bohaté zkušenosti. „Já jsem takhle
psal své školní práce a nedopsal,“ směje se
Honza. „Navíc nesdílím názor některých
lidí, že člověk s notebookem jen zabírá
prostor a celý den si nic nedá. Tělo neošálíš
– máš žízeň, hlad – prostě si tam vždy něco
dáš.“ V kavárně navíc podle Andrey nelze
vždy spoléhat na klid – u vedlejšího stolu
může sedět skupina extrémně hlučných
lidí nebo nebude fungovat wi-fi.
A kam chodí Honza s Andreou, když
procházejí Žižkovem? „Okouzlilo nás
knihkupectví Volvox Globator, kde police
s knihami skrývají drobnou pivní kavár
nu,“ vyjmenovává Honza a Andrea ho do
plňuje: „Pod Seifertkou je prý nová steam
punková kavárna, tak tam bychom rádi
vyrazili.“ n
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Akropolis
do léta

Palác

TEXT redakce FOTO Palác Akropolis

Kabaret Caligula: PanzerFaust
Kabaret Caligula se vrátil na prkna Paláce Akro
polis s Klárou Issovou jako hostující hvězdou v roli
Markétky a Jakubem Sommerem – režisérem jako
hostujícím krotitelem finálního tvaru. V originál
ním a hlavně vtipném pojetí známého faustovské
ho příběhu se setkáte nejen s Faustem, Markétkou
a Mefistem, ale dokonce i s Viktorem Frankenstei
nem! PanzerFaust Kabaretu Caligula je opět plný překvapení, svérázného humoru, slovních
hříček, odvážných scénických triků a nápaditých hudebních pasáží.

neděle 25. května od 19.30
Music Infinity:
Sebastiano Plano (ARG) + Carlos Cipa (DE)
Komunikační uzly mezi vážnou hudbou a soudobou experi
mentální elektronikou hledá argentinský multiinstrumenta
lista Sebastiano Plano. Tóny klavíru či chella balí hudebník
do atmosférických aranží na hraně ambientu, v jeho tvorbě
ale mají prostor i vlivy postrocku či lidové hudby. Plano
bývá řazen po bok představitelů současné postklasické hud
by, jako jsou Ólafur Arnalds či Nils Frahm. Doplní jej mni
chovský skladatel a klavírista Carlos Cipa, který navazuje
na tvorbu Erica Satieho či Clauda Debussyho. Před dvěma
lety vydal oceňovaný debut The Monarch And The Viceroy,
který vyšel i v knižní podobě jako notový zápis.

pátek 6. června od 19.30
Music Infinity: Jessy Lanza (CA)
Hudební lahůdkářství Music Infinity uvítá v české premiéře jeden
z největších objevů alternativní hudby loňského roku – popový
retrofuturismus v podání kanadské zpěvačky Jessy Lanza. Její debut
Pull My Hair Back je báječnou jízdou po světech moderního soulu,
housu i osmdesátkového synth-popu a patřil mezi kritikou nejoce
ňovanější desky loňského roku. Osobitá zpěvačka těží ze spolupráce
s Jeremym Greenspanem z Junior Boys, který ji bude na pražském
koncertě doprovázet. S osobou indiepopového inovátora ji spojuje láska ke starým syntezáto
rům i prehistorii taneční hudby, ale také ambice dělat v žánru něco, co nikdo dosud neslyšel.

pondělí 16. června od 19.30
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Top of the World:
Bomba Estereo Electro
Cumbia
Skupinu založil roku 2005 klávesový
hráč a výtvarník Simón Mejía, výraz
nou posilou je bubeník Enrique „Kike“
Egurrola z kultovní britsko-kolumbij
ské sestavy Sidestepper. Ve své tvorbě
propojují rytmy nakažlivého tance
cumbia s elektronikou, rapem, hypno
tickými linkami baskytary a tropicky
vášnivým ženským hlasem. Členové
prošli tvrdou praxí v rockových kape
lách, což nejlépe dokumentuje ohlas
jejich koncertu na Colours of Ostrava.
Skupina byla nominovaná na nejre
spektovanější cenu latinskoamerického
světa Latin Grammy v kategorii nejlep
ší alternativní album.

středa 2. července 19.30
ŽIŽKOV SOBĚ 2014 –
festival, který nás baví
Letos již sedmým rokem ožije v termínu
1. června – 16. července třetí městská
část festivalem ŽIŽKOV SOBĚ. Festival
zahájíme v kempu Na Pražačce, kde se
1. června mohou návštěvníci stát indiány
v rámci akce Dětský indiánský den. Výstava fotografií Jiřího Hanzla s názvem
Žižkovské věže a pomníky bude probíhat
ve foyer Paláce Akropolis po celou dobu
festivalu. Hudební část festivalu proběhne
11. a 12. června na Parukářce. První den
bude patřit skupinám Polemic, Spankers
a Skandaal a druhý den v rámci cyklu
EuroConnections rozhýbe Parukářku se
veroanglický projekt Smoove and Turrell
a pro pohybumilovné je opět připraven
turnaj družstev v KUBBu. V kině Aero se
17. června uskuteční premiérové promítá
ní filmu o nahrávacím studiu legendární
ho producenta Martina Bisiho Sound and
Chaos a po jeho skončení i live koncert
hlavního aktéra. Novinkou bude Site
specific projekt s názvem 1020, který se
uskuteční 21. a 22. června. Festival zakon
čí ve Sportovním a rekreačním centru Na
Pražačce nohejbalový turnaj hudebních
skupin Festonda Cup 2014.

vstupy na všechny akce
Žižkova sobě jsou volné

HUDBA / DIVADLO / VÝTVARNÉ UMĚNÍ
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Swing, Informátoři

či závan undergroundu

TEXT Miloš Dvořák FOTO Divadlo Ponec / Nguyen Phuong Thao
Rozkvetlý květen je
možné prožít nejen na
zahrádkách místních
restaurací, ale také
divadlem, koncerty,
tancem, pochodem za
legalizaci „zeleného
listu“ či vlastní tvorbou.

„U

nderground se stává akademic
kým polem, které je zkoumáno.
Pořádají se panelové diskuse
a sympozia o Magorovi. Hovno! V Praze je
řada míst, kde underground žije,“ píše se na
letáčku ke knižní slavnosti ParukářkaBook,
která se na vrchu svatého Kříže odehraje
22. května a objeví se zde například na
kladatelství Volvox Globator, Za tratí, Fra
a mnozí další. Parukářka je tradičně místem,
které akce magneticky přitahuje. V sobotu
10. května zde bude končit letošní ročník
pochodu za legalizaci konopí Million Mari
huana March, kde vystoupí například kape
ly Vasilův Rubáš, A bude hůř či Babalet. Na
konci května (23. a 24. 5.) pak tamní plácek
rozvlní již čtrnáctý ročník festivalu Žiž
kovská smršť v čele s jedním z headlinerů
Discoballs. A na začátku června (6. a 7. 6.)
pak budou koncerty pokračovat v rámci
Žižkovského pivobraní s notnou dávkou
chlazených moků.
Pokud nechcete trávit květen jen posle
chem, máme pro vás také tip. Americký
jazzový a swingový hráč Duke Ellington
kdysi na otázku, kde bere inspiraci, od
pověděl: „To slovo neznám. Dejte mi ter
mín.“ Vy se však můžete nechat tanečně
inspirovat na jednom z večerů Electro
Swing Wednights (14., 21. a 28. 5.) v klu
bu Storm, kde vás lektoři z Cream Swing
School zcela zdarma naučí tento elegantní
tanec 20. a 30. let minulého století. Navíc

Představení Informátoři v režii Viliama Dočolomanského

na pořadu dne budou jak klasiky od Glena
Millera či zmiňovaného Duka Ellingtona,
tak také příjemné elektroswingové remi
xy od Parov Stelar, Alice Francis či u nás
velmi populárních Caravan Palace, jejichž
hit Suzie vyhrával v nejednom přehrávači
empétrojek. Tančit navíc můžete jak sólo,
tak s partnerem.
S tancem je bytostně spojené i divadlo
Ponec, kde si 20. května nenechte ujít in
scenaci režiséra Viliama Dočolomanského
s názvem Informátoři, která jde po cestě
současné aktuální dramatiky, kdy tvůrci
inscenují nedávné události do nového je
vištního tvaru. V tomto případě se Dočolo
manský inspiroval kauzou, kdy nejmeno
vaná potravinářská korporace nasazovala
do mladých aktivistů ženy, které pod faleš
ným jménem předstíraly zájem o zjišťování
informací o stinných stránkách koncernu.
Ve skutečnosti však podávaly nadnárod
ní korporaci informace o soukromí čle
nů skupiny. Souvislosti vedou až k dosud
neobjasněným vraždám demonstrujících
odborových předáků pracujících pro kon
cern v zemích třetího světa. Představení
originálně kombinuje akci, video, slova

a živou hudbu. Divadelní fanoušci by měli
také zbystřit při derniéře (16. 5.) předsta
vení Elevátor v klubovém prostoru H2O
na Koněvově třídě. Režisér Jan Vondráček
inscenoval hru rumunského autora Pintilei
Gabriela, která vychází ze skutečné událos
ti dvojice mladých lidí na dlouhé týdny za
blokovaných ve výtahu v opuštěné budově
na kraji města. Extrémně dramatická situa
ce odkrývá masky, otevírá surovou pravdu
a pokládá naléhavé otázky lidské existence.
Květen se tak zdá být lásky čas k hudbě,
tanci, zelenému listu, knihám a divadlu! n

kulturní tipy
Eva Koťátková a Denisa Lehocká
V prestižní galerii Hunt Kastner můžete na
vštívit společnou výstavu dvojice umělkyň,
které si jako jednotící linku zvolily matematic
ké symboly, jimiž originálně glosují náš svět.
Galerie Hunt Kastner do 17. 5.
Tros Sketos
Pospěšte si! Improvizační představení tria
Franty Skály, Jaroslava Róny a Aleše Najbrta
bývají většinou rychle vyprodaná!
Palác Akropolis / 21. 5.
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kultura / film

Ranhojič
TEXT Miloš Dvořák
FOTO Bontonfilm

Celovečerní filmová
adaptace románu Noaha
Gordona se vydává cestou
pohádkového Orientu
smíšeného s glosováním
současného boje kultur.

P

říběh anglického sirotka Roba Coela,
který v sobě v útlém věku odhalí schopnost vycítit blížící se smrt, se ve snímku německého režiséra Philippa Stölzla přetváří
v lineární velkofilm typu Lawrence z Arábie, ovšem s prvky orientální pohádky. Rob
se v útlém věku dostává pod křídla potulného bradýře, avšak po dosažení dospělosti
se rozhodne stát se opravdovým lékařem.
Složitá cesta za vzděláním ho vede až do

Filmové tipy

daleké Persie, na univerzitu učence Aviceny. Ranhojič vyniká především rozmáchlou
výpravou a kamerou, která dokáže vybudovat nádhernou atmosféru Orientu jedenáctého století v kontrastu se zašpiněnou a tmářskou Evropou. Příběh je však očekávatelný,
se všemi peripetiemi od osudové lásky přes
relativně osvíceného šáha až po zaslepené
muslimy, pro něž je lékařství porušením
Koránu. Přestože snímek spíše naivně uka-

Televize
bude!
TEXT Miloš Dvořák
FOTO Česká televize

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
V kinech od 15. 5.
Filmová adaptace skvělé knihy Jonase Jonas
sona srší severským humorem v příběhu stoletého dědy, který se jednoho dne rozhodne
utéct z domova důchodců na nepředstavitelný
výlet.
X-Men: Budoucí minulost
V kinech od 22. 5.
Návrat režiséra Bryana Singera do mutantní
série slibuje protnutí časových rovin, kdy se
na plátně setkává profesor X v podání Jame
se McAvoeyera i Patricka Stewarta a Magneto
jako Michael Fassbender, ale i Ian McKellen.
Cesta ven
V kinech od 29. 5.
Režisér Petr Václav svým posledním snímkem
dokázal prorazit až do oficiální soutěže fes
tivalu v Cannes – příběh mladé matky, která
se rozhodne vymanit z dluhů a společenského
statusu, slibuje uvěřitelné sociální drama.

Hravé dokudrama režiséra
Jana Bušty a scenáristy
Radima Procházky
provádí počátky
československé televize.

T

vůrcům dokumentární rekonstrukce
podstatných okamžiků prvního de
setiletí československé televize se podařil
husarský kousek – dokázali přetvořit suché
informace o typech televizní techniky a pro
cesu spuštění mocného média v dynamicky
zábavnou show. Sledujeme proplétající se
osudy tří mužů – mladého naivního techni
ka, který je především fascinován možností
přenosu obrazu do tisíců domácností, ambi
ciózního herce Františka Filipovského, který
jako první přehraje naživo přenášenou scén
ku Lakomce, a ministra informací Václava
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zuje, jak západní civilizace zachránila před
islámským radikalismem vědomosti Orientu, je třeba jej vnímat spíše jako poutavě
rozmáchlou pohádku o tom, jak křesťan ke
štěstí přišel. n
Ranhojič / The Physician / režie:
Philipp Stölzl / hrají: Tom Payne,
Ben Kingsley, Stellan Skarsgård,
Emma Rigby / v kinech od 8. května

Kopeckého, pro něhož je televize především
nástrojem propagandy. Po úspěšném spuště
ní tak pro technologické pionýry musí přijít
střet s mocí a ideály. Televize bude! je v rámci
formální stránky kouzelná ve využití iluze
jednoho dlouhého záběru, kdy se scény mění
různými stíračkami, průchodem obrazov
kou, či dokonce zdí, zároveň je neobyčejně
funkční s hudebním podkresem kapel MIDI
LIDI a WWW. Ty tak k obrazu vytvořily
úžasnou podobu budovatelského diska, která
stojí za poslech i samostatně! n
Televize bude! / režie: Jan Bušta / hrají:
Braňo Holiček, Martin Matejka,
Pavel Nečas, Radim Špaček / premiéra:
1. května na ČT2
Ke zhlédnutí v archivu ČT
na www.ceskatelevize.cz

Ven z tělocvičen!

sport
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TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

Zpocení muži táhnoucí
za sebou pneumatiku,
tryskem běžící maminky
s kočárkem, senioři
v poklusu třímající
outdoorové hole či
teenageři cvičící na
dětské prolézačce.
Podoby venkovního
sportování v pražských
parcích mohou mít různé
formy, jedno však mají
společné – čerstvý vzduch
a mnohem zajímavější
poměr ceny a výkonu.

ní jistě dostanete. Není proto divu, že zde
často narazíte na skupinku, která se oddává
intenzivnímu kruhovému tréninku.
Touha opustit vydýchanou a zapocenou
„činkárnu“ je pro mnohé výzvou – nechtě
jí totiž využívat stroje, které posilování
odděluje po jednotlivých partiích, ale za
pojit své tělo co nejkomplexněji. K tomu
však nestačí ani stanoviště v Rajské za
hradě, ale je třeba využít i další pomůcky
od těžkých pneumatik, zátěžových vest,
s nimiž jsou dřepy opravdovou lahůdkou,

ringu, v překladu kočárkování. Sportovní
směr pro aktivní matky je postavený na
základě sportovní chůze, která nezatěžuje
klouby tak jako běh. Strollering probíhá
pod vedením lektorky, přičemž v rámci
naší čtvrti si můžete na Parukářce zacvičit
například s trenérkou Denisou Bohusla
vovou či na Židovských pecích s Katkou
Machovou.
Jestliže je bootcamp, hardcore trénink či
strollering snahou uprchnout z tělocvičny
někam ven, sportovní směr kalisthenika

S

tačí se projít po jednotlivých parcích
na Praze 3 a záhy zjistíte, že prostoru
pro venkovní trénink je dost a dost.
Park za Pražačkou skrývá kupříkladu disc
golfové hřiště, jakousi obdobu golfu s léta
jícím talířem, Vítkov láká k běhu, zatímco
park Rajská zahrada lze použít hned k ně
kolika různým druhům sportů. Běhat mů
žete víceméně kdekoli, v Rajské zahradě,
která byla po rekonstrukci otevřena už před
šesti lety, na vás čeká několik stanovišť pro
důsledné posilování. Unavenější jedinci si
nejspíše vyberou jeden ze dvojice pingpon
gových stolů, zatímco cílevědomí sportov
ci začnou supět na jednom z víceúčelových
strojů. Plácek nad jezírkem s rybičkami
totiž skrývá možnost posilování zdarma –
ať už na visutých žebřinách, posuvné plo
šině, kdy vlastní vahou cvičíte především
stehenní svaly, hrazdě na přitahování, ale
také konstrukci, kde lze posilovat tricepsy
či břišní svaly pro vytoužený „letní pekáč
buchet“. Při první návštěvě budete jistě
chvíli tápat a studovat návody na drobných
cedulkách, záhy se však do tajů posilová

V parku Rajská zahrada můžete posilovat na některém z volně přístupných strojů.

či taková podivná spojení, jako je běhání
s otevřeným padákem. Tento druh spor
tu s názvem hardcore trénink vás naučí
například trenéři Štěpán Ginzel či Jirka
Nečásek, kteří v rámci plánu Hardcore
Riegráč vybíhají i na atletický ovál v Rie
grových sadech. Hardcore tréninky do jis
té míry připomínají klasický „bootcamp“,
intenzivní kondiční program, který vy
chází z přijímajícího tábora armády Spo
jených států, kterým museli projít všichni,
kdo se chtěli stát mariňáky.
V parcích na trojce můžete ale narazit
i na běžící maminky s kočárkem, které se
právě budou věnovat takzvanému strolle

jde ještě dál v ovládnutí městského pro
storu – ať je to park či lépe řečeno dětské
hřiště. Kalisthenici jsou převážně teenage
ři, kteří využívají prolézačky na dětských
hřištích na posilování a provádějí na nich
kliky ve stojce nebo zavěsí své tělo v hori
zontální poloze, aby „vlálo“ jako vlajka. Zde
už nelze hovořit příliš o sportu, ale spíše ži
votním stylu, kdy se vyznavači mezi sebou
předvádějí, podobně jako se běžci parkú
ru pokouší co nejelegantněji proběhnout
a přeskákat skrze městský prostor. Takže až
bude na hřišti nějaký teenager „povlávat ve
větru“, uznale pokývejte hlavou – právě jste
potkali kalisthenika. n
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Novou tajenku nám se zajímavým komentářem zašlete do 31. května 2014 na e-mail soutez@zizkovskelisty.cz nebo SMS na číslo 775 448 967.
Autor, jehož správnou tajenku s dovětkem ohodnotí redakce jako nejzajímavěší, obdrží výše zmíněný honorář.

Výhercem 500 Kč z minulého čísla se stala Miluše Plekancová z Prahy 10. Gratulujeme!

křížovka
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