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Ve školní jídelně nad vámi stojí postava objemné „pančelky“, která se autoritativním
hlasem dožaduje, aby i ta poslední sousta skončila v ústech malých strávníků. „Dokud
ty škubánky s mákem nesníš, tak tady budeš sedět,“ zní mi v uších ještě dnes společně
se vzpomínkami na nepohodlné sezení s rukama za zády na dřevěných židlích a špatné
známky i v případech, kdy jsem dospěl ke správnému výsledku. Naneštěstí ne postupem,
který prosazovala „pančelka“.
Podobné situace jsou naštěstí živé už jen ve vzpomínkách na naši školní docházku –
vzdělávací soustava od sametové revoluce prošla a prochází neustálou evolucí. Je začátek
září a naše ratolesti míří do jedné ze základních škol na Praze 3 – jaké vlastně jsou? Více se
dočtete v tématu čísla.
Kláru Issovou můžete znát z mnoha filmových a divadelních rolí, v nichž tato drobná
temperamentní černovláska exceluje. V minulém roce zavítala i na Žižkov v inscenaci
Kabaretu Caligula s názvem PanzerFaust. Jaké to je spolupracovat s bytostně amatérským
divadelním souborem? Více se dočtete ve velkém rozhovoru.
Zářijové číslo ale nabízí mnohem víc – reportáž z kurzů salsy, pohled na historii
školství v naší čtvrti či profil fanouška Viktorky Žižkov. Čtěte a nenechte si zkazit náladu
nadcházejícími komunálními volbami. Příjemné čtení!

Budeš tady sedět,
dokud ty škubánky nesníš!!!

Kontaktujte nás!
Společenský časopis pro občany Žižkova
a Královských Vinohrad
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krátce z prahy 3

Pracovna v parku

Sdílený pracovní prostor s názvem Pracovna funguje ve Vlkově ulici již od začátku
roku. Organizační tým se však pustil do
dalšího projektu s názvem Pracovna v parku, pro jehož realizaci oslovil zájemce na
crowdfundingovém serveru HitHit. Pracovna v parku by měla vzniknout v Riegrových sadech a skládá se ze dvou stolů
na dřevěné základně, k dispozici by měly
být i zásuvky a wi-fi. Financování komunitou bylo nakonec úspěšné a 28. srpna bylo
výsledné pracovní posezení představeno
přímo v parku. Přijdete pracovat na čerstvý vzduch?

Živé Nákladové nádraží

Nejen v průběhu prázdnin ožil prostor levého křídla Nákladového nádraží Žižkov kulturním programem. Mezi hlavními akcemi
se vyjímal především Landscape Festival
Praha 2014 s podtitulem Krajina – Město
– Veřejný prostor, v rámci něhož obohatily
prostor nádraží plastiky od umělců a krajinných architektů. V srpnu se pak nádraží stalo
svědkem unikátních projekcí nového snímku Gottland, složeného z několika povídek,
které byly inspirovány stejnojmennou knihou Mariusze Szczygieła. V září zde proběhne například divadelní festival Nádraží letí či
debata o dalším směřování nádraží. n

aktuality
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Žižkovská soutěž
Faust potkává
Frankensteina

Barvitý divadelní komiks o zkáze světa
i Faustovy duše se hraje v Paláci Akropolis
takřka rok a vy máte možnost díky naší
soutěži zavítat na zářijové reprízy! V příběhu se setkáte nejen s Faustem, Markétkou
a Mefistem, ale také s Viktorem Frankensteinem! Kabaret Caligula pod vedením
filmového režiséra tentokrát vytvořil kus
plný překvapení, svérázného humoru, slovních hříček, odvážných scénických triků
a nápaditých hudebních pasáží.
Otázka: Kdo je režisérem představení
PanzerFaust a jak se jmenují čtyři hlavní
představitelé z Kabaretu Caligula?

Norské postrockové
písničkářství

V předchozím vystoupení v Akropoli byl
Einar Stray ještě sólista. Muzikanti kolem
něj jsou však natolik důležití, že tentokrát
dorazí pod jménem Einar Stray Orchestra. Díky naší soutěži máte i vy příležitost
se zaposlouchat do něžného, křehkého
i epicky klenutého postrockového písničkářství, jež s pomocí rockových i symfonických nástrojů navodí úchvatný třetí
rozměr nálad, které posluchače obejmou
a nepustí.
Otázka: Jak se jmenuje nové album Einar
Stray Orchestra?
Odpovědi na otázky zasílejte do 17. září
na adresu redakce@zizkovskelisty.cz a do
předmětu e-mailu uveďte buď „Soutěž –
PanzerFaust“, nebo „Soutěž – Einar“.

www.zizkovskelisty.cz
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Vinobraní poosmnácté

Polovina měsíce září a vinobraní nejsou
spojeny pouze s moravskými městy a vesnicemi, ale již osmnáctkrát též s náměstím
Jiřího z Poděbrad. Vinohradské vinobraní se letos odehraje v pátek 12. a v sobotu
13. září, přičemž potěší milovníky vín
z menších moravských i českých vinařství,
a především pak „ochutnávače“ burčáku.
Na vinobraní vystoupí také hudební skupiny Spirituál Kvintet, Mňága a Žďorp,
Cimbálovka Praha či Magnum Big Band.
Kulturní program začíná po oba dny ve
14.00 h.

VOLBY SE KVAPEM BLÍŽÍ,
HNUTÍ ANO NEKANDIDUJE

Granty do konce října!

Organizace a spolky v oblasti kultury,
vzdělávání, tělovýchovy a sportu by měly
rozhodně zpozornět. Mají totiž už jen dva
měsíce na podání grantů na rok 2015. Nově
jsou zavedeny dvouleté granty, přičemž
v rámci podmínek převažují granty jednoleté. Rozdělení je podle směru činnosti spolku, tedy na granty pro oblast kultury, oblast
výchovy a vzdělávání, oblast sociálně-zdravotní a oblast životního prostředí. Uzávěrka
je 31. října, přičemž žadatelé mohou využít
podatelnu na MČ Praha 3, elektronickou
schránku či klasické zaslání poštou. Nutností je však dbát na správné vyplnění žádacího
formuláře a připojení potřebných příloh.
Vše je k dohledání na webových stránkách
městského úřadu.

Rekonstrukce
skončila fiaskem

Žižkovská radnice nedokončila bezpečnostní úpravy chodníků a vozovky před
školou v Lupáčově ulici. Letní rekonstrukce skončila fiaskem, protože vedení městské části nezkoordinovalo své plány s vodohospodáři. Projekt se přitom připravuje
již čtyři roky a byl prakticky jediným argumentem žižkovské radnice proti kritice,
že s bezpečností chodců nic nedělá. Snad
se ho podaří dokončit po skončení tohoto
školního roku.
Městské části se za první pololetí podařilo zrealizovat jen asi 20 procent investic,
které naplánovala na letošek. I loni skončily neúspěchem čtyři pětiny investičních
akcí.

MUSIC INFINITY 2014

STEPHAN MICUS /DE
IRENA A VOJTĚCH HAVLOVI

/CZ

30.09.14 /19:30 KOSTEL SV.SALVÁTORA
-------------------------≥ PALACAKROPOLIS.CZ
Projekt se uskutečňuje za finanční
podpory Ministerstvo kultury ČR
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Komunální volby se blíží velkou rychlostí – odehrají se již v pátek 10. a v sobotu
11. října 2014. Kandidovat bude letos
celkem jedenáct různých stran a uskupení: ODS, ČSSD, TOP 09, Žižkov (nejen)
sobě, což je trojkoalice Strany zelených,
KDU-ČSL a STAN, nezávislí kandidáti či
Komunistická strana Čech a Moravy.
Kromě nich se pak účastní i strany
a hnutí, které v zastupitelstvu zatím nejsou zastoupeny či nově vznikly, jako je
uskupení Volba pro město – nezávislí
kandidáti, Pro Prahu, Strana svobodných
občanů, DOMOV, Romská demokratická
strana, Dělnická strana sociální spravedlnosti, či Demokraté Jana Kasla. Hnutí
ANO Andreje Babiše se nakonec voleb
do zastupitelstva v Praze 3 nezúčastní. Po
vnitřních rozporech v trojkové organizaci
totiž nakonec nepostavili v zákonném termínu kandidátní listinu. n

z historie prahy 3

Věřte, nevěřte, ale Žižkov
je jedna z mála pražských
čtvrtí, která nabízí
kompletní průřez českým
školstvím – od jeslí až po
magisterské vzdělání.
Místní ústavy lze zcela
netradičně rozdělit podle
doby jejich vzniku na ty,
které vznikly ve slovutném
městě Žižkově, a na ty,
které už obraz císaře pána
nad tabulí nezažily.

Gymnázium na Sladkovského náměstí z roku 1898

ZOO ve škole
N

TEXT Marián Žižka FOTO archiv autora

ení překvapením, že nejstarší školy v naší čtvrti již neexistují – připomeňme si třeba obecnou školu
olšanskou anebo Hartigův Občanský dům pro
školské účely na místě dnešních zrekonstru
ovaných paneláků v Lupáčově ulici. Nejstarší
funkční školou ve své původní budově zůstává škola na Komenského náměstí, která jen
zázrakem – nebo spíš díky odporu uvědomělých lidí – přežila asanaci, která v 80. letech 20. století postihla celé okolí náměstí.
Základní škola v této nejstarší školní budově
vznikla v roce 1873, její další dostavěná část
pak v roce 1881, a o několik let později zde
byla dokonce založena zoologická zahrada!
Nyní zde sídlí Hudební škola hl. m. Prahy.
Jen o pár metrů dál byla v roce 1879
postavena německá škola v Jeseniově ulici, i když později sem začaly chodit i české
děti – těch německých zde bylo na rozdíl
od Starého Města nebo Malé Strany znatelně méně. Nezapomeňme dále na základní
školu, jež nese jméno nejslavnějšího žižkovského rodáka a jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu – Jaroslava
Seiferta. Sídlí v dnešní Vlkově ulici a byla
postavena v letech 1892–1894. Seiferta připomíná na zdi školy pamětní deska. K dal-
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ším legendárním ústavům na trojce se
řadí gymnázium na Sladkovského náměstí
z roku 1898. Tahle c. a k. vyšší česká reálka patřila k nejkrásnějším v Praze a kouzlo
jí dodnes dodává i atmosféra sousedství
kostela sv. Prokopa, jenž vznikl jen o pár
let později. Věděli jste, že zde působil jako
tělocvikář zakladatel českého skautingu

C. a k. vyšší českou
reálku na Sladkovského
náměstí navštívil
i František Josef I.
A. B. Svojsík? Jeho příběh je o to zajímavější, že jako uvědomělý Čech své doby působil v Sokole a v Českém pěveckém kvartetu, s nímž dokonce podnikl roční světové
turné. V roce 1912 odcestovali místní studenti na první letní tábor označovaný jako
skautský. Gymnázium, jež si mj. zahrálo
ve filmu Jedna ruka netleská, tak ozdobila v roce 1996 pamětní deska se jménem
zakladatele našeho skautingu. Zatímco
c. a k. reálku císař František Josef I. opravdu navštívil (a nedaleko odtud na něj byl

spáchán neúspěšný atentát), základní škola
v Lupáčově ulici, postavená v roce 1910,
oslavila panovníka pouze svým názvem
a po konci Velké války zaměnila Františka
Josefa za amerického prezidenta Wilsona.
Jako reálka vznikla v roce 1913 i dnešní
základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad,
i když to už jsme se posunuli do vinohradské
části Prahy 3. O 16 let dříve spatřila světlo
světa vinohradská základní škola v Perunově
ulici, která hned po svém dokončení sloužila
jako rakousko-uherská kasárna.
Po vzniku Československa vznikají postupně další školní objekty: základní škola
V zahrádkách (1928), výtvarná škola na
Hollarově náměstí (1932), gymnázium na
náměstí Jiřího z Lobkovic (1937), dnešní
Střední uměleckoprůmyslová škola (1939)
anebo základní škola a gymnázium Na
Pražačce (1930 a 1938), jež zažila masakr
okolního civilního obyvatelstva během
Pražského povstání.
Náš neúplný exkurz, ve kterém nebyly zdaleka zmíněny všechny školy v MČ
Praha 3, zakončíme na náměstí Winstona Churchilla. Tady vznikla v letech
1932–1935 Odborná živnostenská škola
JUDr. Karla Baxy. Její další historie byla poplatná politickým změnám 2. poloviny 20.
století – v roce 1953 na jejím místě vznikla
Vysoká škola ekonomická, jejíž fakulty několikrát měnily názvy i obsah. Dnes jich je
šest a k jejich nejznámějším absolventům
se řadí i dva prezidenti ČR – Václav Klaus
a Miloš Zeman. n

www.zizkovskelisty.cz
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Stal se ze mě

dokonalý dlaždič!

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský, archiv Kabaret Caligula

Po prázdninové pauze
se do Paláce Akropolis
vrací představení
„amatérského“
divadelního spolku
Kabaret Caligula
s názvem PanzerFaust,
v němž si jako host
v roli Markétky zahrála
i herečka Klára Issová.
Vědeckofantastická
dystopie diváky zavádí do
světa, v němž společnost
Panzern vedená Viktorem
Frankensteinem
s osobním koučem
Mefistem vyrábí
nejrůznější tělesná
vylepšení. Posledním
nezávislým vědcem
na světě je Johannes
Faust, jenž s přítelkyní
Markétkou chce vládu
Panzernu svrhnout
a lidstvo osvobodit.

Jak jste se dostala ke spolupráci s divadelním uskupením Kabaret Caligula a k jejich představení PanzerFaust?
Paradoxně v době, kdy jsem žádné divadlo
ani nechtěla dělat! Říkala jsem si, že když
přijde divadelní nabídka, hned ji odmítnu.
Režisér Jakub Sommer mě však prostřednictvím mailu oslovil tak mile, že jsem se
s ním musela alespoň sejít. Přesto jsem si
stále opakovala: „Sejdeme se, neznáme se,
poznáme se a pak nabídku s díky odmítnu…“ Jakub ale přinesl první verzi scénáře, která se mi tak líbila, že jsem zcela zapomněla na své předsevzetí a přijala.

neuměli text. Do Kabaretu Caligula jsme
přišli právě proto, abychom je změnili
a posunuli dál.
Zkoušky probíhaly i na společných
prodloužených víkendech, kde nás Kuba
doslova honil s bičem. Z filmového a divadelního prostředí zná, že dílo je možné dotáhnout, jen když si sednete ke stolu a začnete pilně pracovat. Ale samozřejmě jsme
si práci kompenzovali hrami, procházkami
či výlety.
Záhy jsem poznala, že jsou kluci na sebe
obrovsky naladění, je to parta recesistů,
jež se navzájem pořád popichuje. Občas

V rámci představení PanzerFaust jste spolupracovala s čistě amatérským spolkem,
byť postupně se profesionalizujícím. Jaká
to byla zkušenost ve srovnání s klasickými
kamennými divadly?
S klasickým divadlem se to nedá příliš
srovnávat, hlavně díky jejich nestandardnímu přístupu a celkově bláznivým povahám. Štěpán Benyovszký, Ondřej Gabriel,
Tadeáš Petr a Lukáš Rumlena jsou prostě
úžasní, ale ve stejné chvíli šílení – jednoduše řečeno zábavní magoři. Jejich ne
ustálé žertování mě občas také nebetyčně
vytáčelo, ale zároveň jsme všichni procházeli inspirujícím tvůrčím procesem
– prostě jsme pilně makali. Kluci jsou ale
svým způsobem profesionální už dnes,
a do tohoto stavu je dokopal především
režisér Jakub Sommer svou precizností, důrazem na maličkosti a snahou, aby
představení za každých okolností klapalo
jak švýcarské hodinky. A právě proto si ho
kluci zvolili – přestože dříve šli do svých
představení vždy s plným nasazením, prý
se stávalo, že například na premiéře zcela

Aktéři Kabaretu Caligula
jsou úžasní, zároveň
i šílení, zábavní magoři.
neskutečná legrace, občas jsem musela
hodně nahlas zařvat, čtenáři prominou:
„Držte huby, vy debilové!“ Oni totiž také
nejdou pro sprosté slovo daleko, za společných osmnáct let se jejich slovník „vytříbil“
a nikterak nezměnil faktem, že se mezi ně
najednou dostal dívčí element.
Jak jste mezi ně zapadla?
Na prvním zimním soustředění se zpočátku drželi zpátky, chovali se ke mně tak
nějak gentlemansky – odnesli mi po jídle talíř s příborem, pouštěli mě do dveří
a nemluvili sprostě… No a druhý den se
udál filmový střih a hned se projevilo, že
se znají tak dlouho, až jsem z výraziva kulila oči. Zahráli jsme si pak obíhačku, kterou jsem vyhrála a získala si jejich obdiv.
A už to šlo. (smích)

www.zizkovskelisty.cz
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V představení PanzerFaust hraje Klára Issová společně s „amatéry“ ze spolku Kabaret Caligula.

Zároveň jsem měla trochu obavy, jak
mezi ně dokážu na jevišti vplout, protože
mají své osobité amatérské herectví. Říkala
jsem si: „Nebudu z toho příliš trčet?“ Jakub
Sommer nás však všechny dostal na stejnou linku.

kapelu, popisuje řadu věcí intuitivně přes
rytmus – například řekne: „Nemůžeš to
hrát takhle, rozumíš, musíš na to jít ta ta
taaa dáááá!“ Zároveň zafungoval v průběhu ladění scénáře, kdy klukům přesně dokázal určit místo, které bylo slabé.

PanzerFaustem se
prolíná zpěv, hudební
výstupy a spousta
hudebních efektů.

Dobírají si vás i v průběhu představení,
kdy by vás překvapovali improvizací?
PanzerFaust není typ představení, kde by
byla možná velká improvizace. Na jevišti
uvidíte devatenáctou verzi textu a vzhledem k tomu, že jde o takový polomuzikál, prolíná se jím zpěv, hudební výstupy
a spousta zvukových efektů, které jsou na
určitou akci. Proto musí klapat jako hodinový strojek a improvizace je povolena
maximálně ve smyslu slovíček, jinak by se
zcela rozpadl rytmus.

Některé věci jsem kluky učila zase já, především co se týče mizanscény, jak aranžovat
pohyb, jak by měl vypadat temporytmus
herectví. Tedy kdy udělat kupříkladu krok
dopředu pro zvýraznění gesta a podobně.

Jakub Sommer je především filmovým režisérem. Vnímala jste jiný přístup k hercům, než je tomu v případě klasického
divadelního režiséra?
Kuba umí výborně selektovat, co funguje
a co ne. Zároveň tím, že je muzikant a měl

Čím vás obohatili oni?
Nejspíše svým nasazením, tvůrčím přístupem a neobyčejnou srandou. Navíc se ze
mě za těch x měsíců, které jsem s nimi intenzivně strávila, stal díky jejich sprostému
slovníku dokonalý dlaždič. (smích)
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Humor Kabaretu Caligula je postaven na
intertextualitě, popkultuře, narážkách na
současnost. Není zde jakási paralela s divadlem Járy Cimrmana, kteří také prošli
cestu od amatérů k profesionálům?
V jistém slova smyslu ano, byť Caligula je v humoru o hodně tvrdší – Cimrmani jsou prostě jemnější. Ostatně pan
Rumlena, otec Lukáše Rumleny, s Cimrmany hraje. Společné je také to, že jde
o výrazný amatérský soubor, který spolu
vydržel velmi dlouho a stále je ochoten
se posouvat dál. Dokonce se na nás byl
podívat i Zdeněk Svěrák a představení
hodnotil velmi kladně! Říkal mi, že se
původně hodně bál, ale nakonec odcházel příjemně překvapený.
Máte zkušenost se stálým angažmá, nebo
jste od počátku na volné noze?
Po konzervatoři jsem si řekla, že stálé angažmá neseženu, pokud mě někdo neuvidí
přímo na jevišti. Se spolužačkou Kateřinou
Velebovou jsme si proto vyprodukovaly divadlo jen pro nás – docela náročnou
hru od Jeana Geneta s názvem Služky pro

rozhovor
A Studio Rubín, kde s námi hrál ještě Jiří
Korn. Hráli jsme to celých pět let a už na
premiéře se objevil Honza Hřebejk, kterého jsem v té době vůbec neznala. Druhý
den mi pak zazvonil telefon a Honza mi
nabídl roli Constance v Amadeovi od Petera Schaffera v divadle Pod Palmovkou.
Právě na základě Amadea jsem Pod Palmovkou získala stálé angažmá, kde jsem
strávila několik let.
Vyhovuje vám víc volná noha?
Nedá se hovořit o vyhovování. V rámci
stálého angažmá je potřeba, aby se všichni ubírali společnou cestou, na které je

Kdy jste herecky šťastná? Když vám dá režisér přesnou představu nebo když si v roli
můžete více pohrát?
Obojí je štěstí! Důležité je vzájemné porozumění, kdy je režisér otevřený spolupráci,
a když se herci nedaří, hledá způsob, jak mu
pomoci. Pokud navíc řekne: „Teď zkoušíme,
hrajeme si, takže se nebojte – můžete to
i kazit!“ Moment hraní si je velmi důležitý,
protože se nejde hned zpočátku na výsledek, který by mohl člověka nepříjemně svázat. Ne každý herec totiž dokáže na povel,
s prominutím, „vyprdnout“ cokoli, co se
mu řekne. Proto máte dva měsíce čtených
zkoušek, improvizace a ladění výsledného
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tvaru. Navíc se může stát, že ani týden před
premiérou „to tam není“, herci jsou nervózní a dobrý režisér v tom případě musí ujistit: „Nebojte se, to tam dokapem, pojďme
zkoušet podstatu a ne výsledek!“ Ten se totiž
může dostavit až po pár reprízách.
Čím si čistíte hlavu?
Ono samotné divadlo je docela čistička stresů a starostí. Jakmile si stoupnete na jeviště,
hned zapomenete na všechno vyřizování,
banky, pošty, rekonstrukce, zkoušení či dabing. Role vás přeladí do pohody, a to i přesto, že může jít o velmi smutný divadelní příběh. Domů tak odcházím vždy s úsměvem.

Divadlo je pro mě
čistička stresů
a starostí.
patrná dramaturgie, vzájemné obohacování a zároveň i dobrá parta, propojení
nejen mezi hereckým ansámblem, ale
i režiséry, produkcí a celým zázemím.
Měla by to být jedna velká rodina, a pokud tohle není… Právě z těchto důvodů
jsem odešla. Kolik ale takových „rodinných“ divadel v Praze je? Dejvické, Švanďák, možná trochu Činoherák, divadlo
V Dlouhé… Tahle šťastná kombinace je
prostě vzácná…
Dohráváte teď Richarda III. v rámci
Shakespearovských slavností. Jaké to je,
když představení odchází?
Je nám to pochopitelně líto. Každý si ta
poslední představení užívá po svém – na
zájezdech s Richardem III. do Brna a Bratislavy jsme to pojali trochu jako rozlučku,
kdy někteří dokázali pít až do rána, povídat
si historky a podobně.
Jakým způsobem na vás působí genius loci
místa? Například v případě Shakespearovských slavností na Hradě…
Může to hodně pomoci – pomáhá kostým, maska i samotný prostor. Kupříkladu
A Studio Rubín bylo něco absolutně jiného
– malinkatá „stoka“, kde to trochu zapáchá, se špínou a naprosto minimálním zázemím bez toalety, sprchy pro herce. Jirka
Korn, který je neuvěřitelně čistotný, si tam
vždy rozložil ubrusy a ručníky a teprve
na ty vyskládal své věci. Bylo nám dvacet
let a pochopitelně jsme to vůbec neřešily.
(smích) Dnes bych si asi taky pěkně rozkládala ručníček.

www.zizkovskelisty.cz
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V roce 2010 jste uvedla: „Jen občas si věk
uvědomím, ale pak si vynadám, že přece
ještě můžu vyrazit do světa a dělat věci,
které se dělají v osmnácti. Anebo naopak,
že je čas, abych si v Praze našla stabilní
bod v podobě bytu. A pak zas proč?“ Děláte ještě věci, které jste dělala v osmnácti?
A už jste si našla stabilní bod?
K životu potřebuju oboje, tak to nakonec
kombinuji. Stabilní bod mám, začínám
se stěhovat a moc mě to těší. Na druhou
stranu jsem si říkala, že i stabilní bod se
dá někomu pronajmout a odjet. Pořád
mě totiž láká žít pár měsíců v jiné zemi.
Trochu jiný zážitek, než když má člověk
na dva tři týdny dovolenou. Chtěla bych
si především zlepšit angličtinu v přirozeném prostředí, které mi dá mnohem víc
než deset let lekcí. Přemýšlím o Austrálii,
odkud se dá odletět na Bali či na Nový Zéland nebo USA a podívat se do Mexika, na
Kostariku, Havaj…
Co pro vás znamená sousloví zdravý životní styl? Je těžké žít zdravě?
Vůbec ne! Přesto se spousta lidí vymlouvá. Člověk tomu musí dát čas, aby se
zorientoval v potravinách a přístupech.
Některé jsou trochu dražší, některé ale
vůbec. Navíc se za kvalitní potraviny vůbec nebojím připlatit. Říkám si, že budu
zdravější a ve stáří aspoň tolik neutratím
za léky a doktory. V rámci zdravého životního stylu jsem zkoumala různé cesty,
kdy nejdu jen po jedné, jako je stravová-

ní podle pěti elementů, raw food či vegetariánství. Všechny jsem je vyzkoušela
a vyzobala, co funguje na mě. Například
jíst potraviny zásadně bez „éček“, bez
chemikálií, co nejvíce čerstvé, sezonní
a lokální věci, či nepiju během jídla, aby
to ve mně nekvasilo. Zároveň jsem úplně
vyloučila cukr a sladím stévií, medem,
agáve sirupem…
Chodíte na farmářské trhy na Jiřáku?
Na Jiřáku už mám své oblíbené stánkaře,
byť i tam musíte být ve střehu. Můžete
koupit famózní potraviny, ale i klobásky

Kdybych byla opravdu
bohatá, stala bych se
mecenáškou. Podobně
jako Karel Janeček!
s éčky – v jedněch jsem objevila urychlovací soli z páté nejhorší rakovinotvorné
skupiny.
Pátráte také v rámci esoteriky…
To k tomu přece patří – do esoteriky spadá i to, jak se člověk stravuje, co do těla
dává! Když si dám kafe, tak se mi rozbuší
srdce a jsem okamžitě ve stresu. Po jídle
můžete být plní energie, nebo vás naopak
unaví a nadýmá. Vše spolu souvisí. Když
se člověk „čistí“, harmonizuje i svou psychiku.

Jsme obklopeni různými energiemi. Vnímáte například energii peněz? A co pro
vás peníze znamenají?
Uvědomuji si, že energii peněz vnímám
špatně a měla bych se to přeučit. V Čechách lidé obvykle vnímají ty, kdo mají
peníze, jako zloděje. To se s námi nese už
od dětství, pohled, kdy vydělávat peníze je dřina. Peníze jsou špinavý, umej si
ruce! Pak energii peněz získáme a cítíme
se provinile, přitom radost a hojnost do
života patří – a právě proto bychom k nim
měli mít pozitivní přístup! Sama jsem teď
procházela obdobím, kdy jsem o peníze
přicházela, půjčky přátelům, v rámci rekonstrukce bytu… Vnímám peníze jako
proud energie, kterou můžu využít k dobrým věcem. Kdybych byla opravdu bohatá,
stala bych se mecenáškou a podporovala
umělce. Podobně, jako to dělá Karel Janeček, kterému fandím! Právě on svou inteligencí a šikovností dosáhl úspěchu a je fajn,
že věří, že peníze mají kolovat. Šušnit si je
pro sebe mi nikdy nedělalo radost.
Tančíte ještě salsu?
Před dvěma dny jsem v Brně zaslechla salsu a hned začala tancovat! Říkám si: „Jéje,
ani po roce pauzy se to ze mě nevytratilo!“
Chodila jsem dva roky a chtěla bych pokračovat.
Chodila jste i po salsa klubech?
Jasně! To se musí! Musíte poznat i jiné tanečníky – některý do vás víc strká, někdo
méně, jiný je příjemný, s druhým už byste
raději nikdy netančil. Každý vás navádí do
otoček trochu jinak a vy tak musíte dávat
pozor na to, co tanečník chce. Nejlepší jsou
ti, kteří dokáží impulzy dávat tak akorát –
většina kluků s vámi hrozně hází, až máte
pocit, že jste hadr na holi.
Jsou pro vás sny inspirací?
No jéje! Už od dětství mám hodně intenzivní sny, z nichž některé si dodnes pamatuji. Dnes s nimi dokonce vědomě pracuji,
kupříkladu když potřebuji pomoci s nějakou situací, tak poprosím, aby mi přišel
sen ukazující další cestu. Nebo se do snů
dostávají momenty, které bych měla řešit,
a ještě jsem je nezvládla – to se pak stejný
sen cyklí několikrát po sobě. Podvědomí
miluji!
Jaké máte aktuální filmové projekty?
Právě jsem točila slovenskou romantickou komedii Všechno lebo nič podle stej-
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K představení PanzerFaust patří i odvážné kostýmy!

Žižkov mám spojený
s Palácem Akropolis
a PanzerFaustem.
A doufám, že ještě
dlouho budu!
nojmenného bestselleru z roku 2007. Ve
filmu hraji společně s Táňou Pauhofovou,
Lubem Kostelným, Zuzanou Kronerovou,
Petrem Vaňkem či Ondřejem Sokolem.
Je to příběh dvou nejlepších kamarádek
z dětství, které si jako třicátnice pořídí
knihkupectví. Jedna z nich je spíš intelektuálka, která řeší knížky a příběhy, zatímco
moje postava Vanda obsah příliš nesleduje. Stará se spíš o to, aby to v knihkupectví dobře vypadalo, a o knihách Charlese
Bukowského si myslí, že jsou o sexu. To
ale neznamená, že by byla hloupá, je jen
spontánnější a řeší život trochu jinak. Na
spadnutí je například i film o Miladě Ho-

rákové, který se snad začne natáčet příští
rok a kde mám krásnou roli sestry hlavní
hrdinky.
Máte zkušenosti i se zahraniční produkcí
– jaké je srovnání s tuzemskými podmínkami?
Aktuálně jsem točila akční seriál Transporters, který obsahuje hodně honiček
s autama, bouračky a podobně. Natáčení je ale v důsledku stejné – liší se spíše
v přístupu, který je o něco profesionálnější, je více času na natáčení, což se pojí
především s dostatkem financí. Na druhou stranu i to se mění – v Americe se
trh také zrychlil a je potřeba šetřit. Proto
se mnoho seriálů a filmů natáčí i u nás
– je to tu levnější, zároveň i rozmanitější. Ráda se potkávám s herci, kteří jsou
na špičce, kde poznáte, že je to podobně
jako ve fotbale opravdu jiná liga. Mají
charisma, skvěle hrají, jsou profesionální
a největší bonus pak je, když jsou ještě
normální a příjemní!

Co pro vás znamená Žižkov?
Zažila jsem zde hodně intenzivní období
v době, kdy jsem chodila na konzervatoř.
Měli jsme totiž své pondělky v Žižkovském
divadle. Zároveň jsem na Žižkově i jeden
čas bydlela. V rámci natáčení filmu Anděl
Exit jsem pak zažila jeden vydatný „tah“.
A teď mám Žižkov už nějakou dobu spojený s Palácem Akropolis a PanzerFaustem.
A doufám, že ještě dlouhou dobu budu. n

klára issová
Narodila se v roce 1979 v Praze a herectví se
věnuje od útlého dětství. Vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři a záhy
se prosadila jak ve filmu, tak na divadle. Zaujala
již v první filmové roli ve snímku Indiánské
léto režiséra Saši Gedeona, kde hrála společně
s Táňou Wilhelmovou, za postavu Veroniky
v Nejasné zprávě o konci světa získala Českého
lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší
roli. Divadelně debutovala hrou Služky v Divadle
Rubín, kterou si společně se spolužačkou
Kateřinou Velebovou i produkovala. V současné
době je na volné noze.

www.zizkovskelisty.cz
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Do mateřinky v Bořivojce,
na základku v Lupáčovce,
na střední na gymnázium
na Sladkovského
náměstí, bakalářský
a inženýrský titul na VŠE.
S trochou nadsázky Žižkov
a Praha 3 obsáhne celý
osmnáctiletý vzdělávací
cyklus, aniž by žák
a později student nohou
vykročil za hranice naší
čtvrti. Do jaké míry je
Žižkov podle Komenského
Scholou Ludus?

Od jeslí

až po inženýra
TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

L

éto se plynule přesunulo do své babí
podoby, z prázdnin odkapaly poslední dny volna a do školních lavic základních či středních škol opět zasedli noví
žáci a studenti. Jen vysokoškoláci mají ještě
měsíc k dobru, než opět vyrazí na přednášky a semináře. Podoba vzdělání se (naštěstí!)
s lety mění, slovo dostávají dříve alternativní
metody, které se přesouvají do mainstreamu
vzdělávání. Představa dokonale poslušného
žáka, který až nábožně poslouchá výklad
pana učitele, se pomalu stává historií. Byť
samozřejmě existují výjimky.
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„Děti se dnes učí kdekoli jinde než ve
škole, ta je v současnosti spíše od toho,
aby děti směřovala, řídila a usměrňovala
v rámci sociálních skupin,“ poznamenává Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova,
a předjímá tak nejen změny ve školství,
ale též v povaze dnešních žáků a studentů. Doby, kdy se vědomosti a informace
dostávaly k jedinci exkluzivními cestami
knihoven, učitelů a profesorů, jsou dávno
překonané. Navíc až do té míry, že na nás
informace útočí ze všech koutů a vybrat si
v té záplavě potřebné znalosti chce dosta-

Téma
tečný trénink. Dokáže škola na tyto požadavky reagovat?

Sametový přerod

Přelom osmdesátých a devadesátých let
byl ve školství obecně obdobím velkých
změn – žáci přestali běhat na Parukářku
v pláštěnkách lehajíce si od epicentra výbuchu, ruštinářky se zběsile přeučovaly
na angličtinářky a historie dvacátého století se pro jistotu vůbec neučila. „Přechod
od budovatelských básniček k baladám,
od pionýra ke skautu, od malování tanků
a šeříků k zážitkům z dovolené u moře, od
tepláků k džínům a ze soušky se stala pančelka,“ vypráví Veronika Vašková. Uhelné
prázdniny, staré „struktury“, ale i výborní
kantoři,

Školní změny

Za dvacet pět let se však změnilo mnohé,
přesně dané osnovy jsou dávno minulostí
a jednotlivé školy si na základě rámcového vzdělávacího plánu vytvářejí své školní
„jízdní řády“ výuky. Rodiče a děti tak mají
možnost výběru podle zaměření školy, ať
jsou to cizí jazyky a informační technologie v případě Lupáčovky, zaměření na
ekologii na Chmelnici či atletika na ZŠ
Jeseniova.
Na Žižkově, respektive na celé Praze 3, je
v současné době deset základních škol, do
jejichž prvních tříd by mělo podle předpokladů nastoupit 606 žáků. Každým rokem
se však toto číslo mění – někdo se od doby
zápisu přestěhuje, někdo naopak přistěhuje. „Potěšující je fakt, že prvňáčků je každým rokem více, předloni nastoupilo 516
dětí, v loňském roce již 567,“ poznamená
zástupkyně starostky Miroslava Oubrechtová, v jejíž kompetenci je vzdělávání. Studenti, kteří míří do vyššího stupně vzděláZákladní škola
Lupáčova
poblíž
Olšanského
náměstí
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ní, pak mají možnost nastoupit na jednu
z jedenácti středních škol, z nichž čtyři jsou
soukromé. Volba povolání v naší čtvrti tak
může jít směrem obchodních akademií,
gymnázií s předpokladem pokračování na
vysoké škole, ale také umělečtějších směrů
na Střední uměleckoprůmyslové škole na
Žižkově náměstí. Patriotičtí studenti, kteří opravdu nechtějí opustit naši čtvrť, mají
na výběr ze čtyř vysokých škol, ze kterých
je však pouze jedna veřejná. Na Vysokou
školu ekonomickou si letos podalo přihlášku 10 700 uchazečů, z nichž se do prvního
ročníků dostalo 3500 studentů.

Tablet
a elektronická žákovská

Kancelář Milana Hausnera, ředitele základní školy Lupáčova, vypadá na první pohled
jako kterákoli jiná ředitelna. Jazyková
specializace a především informační technologie však plynou spíše pod povrchem
školních zdí a připomíná je snad jen tablet
a počítač na Hausnerově stole. „Technologie jsou v naší škole zaneseny prakticky
všude. Lupáčovka byla v roce 1999 první
základní školou v České republice s interaktivní tabulí, s nimiž dnes pracuje devadesát procent učitelů,“ vyjmenovává Hausner.
„Dnes jsme se však posunuli k dotykovým
monitorům, tabletům a k politice BYOD
neboli ,bring your own device‘ (přineste
si vlastní zařízení, pozn. aut.). Představa,
že se dnes bude škola starat o 700 tabletů,
je sama o sobě scestná.“ Když se ředitel
Hausner rozpovídá o možnostech, které
nové technologie přinášejí, je evidentní, že
hovoříme se srdcařem. Žáci v Lupáčovce
tak mohou pracovat kupříkladu ve vzdělávací aplikaci ecabinet, celou školu pokrývá
bezdrátová síť, k níž se mohou žáci o přestávkách připojovat, zároveň zde funguje

Ředitel ZŠ Lupáčova Milan Hausner ve své kanceláři.

i systém pro zadávání domácích úkolů.
Ne vše se však rodí bez porodních bolestí.
„Když jsem loni v červnu přišel s nápadem
na elektronickou žákovskou knížku, myslel
jsem, že sem v září raději nepřijdu,“ směje se. „I kolegové vykřikovali, že to bude
katastrofa!“ Žákovská knížka na internetu
však přes obtížný zrod přešla do funkčního
stadia a dnes funguje bez problémů.
Technologie však samy o sobě vzdělání nepřinášejí, což si uvědomuje i ředitel
Hausner. „Školu vidím především jako
houbu, která potřebuje nasávat všechny
vzdělávací možnosti z okolí. Zároveň i jako
chobotnici, která se propojí s dalšími a využije vše, co existuje,“ vysvětluje. Přítomnost
technologie ve škole je pro Hausnera především cestou, jak žáky naučit třídění informací a kritickému myšlení. „Mnohem víc
funguje, když si žáci přečtou článek o ebole
z idnes.cz, než když budu vykládat o viru
s obrázkem na tabuli,“ zdůrazňuje Hausner.

Kritické myšlení

Řada dnešních učitelů chce vidět měřitelný
výsledek na konci každé jednotlivé hodiny,
přičemž i samotné ministerstvo školství je
posedlé srovnávacími testy. Umíme však
opravdu změřit výsledek vzdělávacího procesu? „Dávat známky je vlastně jako krasobruslení. Opravdu objektivně nezjistím, co
se dítě ve škole naučilo,“ rozvíjí Hausner.
„Možná až za deset let, po absolvování
univerzity, se ukáže, jak dobře jej nastavila
právě docházka do základní školy. Ale jak
se naučilo dvě básničky – to je z hlediska
vývoje jedince vlastně bezvýznamné,“ do-
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dává. Profesor Milan Hejný s pražské pedagogické fakulty k tomu pak dodává: „Vážením žádné prase nepřibere. Tím, že budeme
žáky zkoušet důkladně a ještě důkladněji,
kvalitu jejich znalostí nezvýšíme. K čemu
je studentovi platná jednička z angličtiny,
když se tímto jazykem nedomluví?“ Důležitost tréninku kritického myšlení zdůrazňuje i Ondřej Šteffl, jehož společnost SCIO
zajišťuje v mnohých případech přijímací
zkoušky na střední a vysoké školy. „Proč
potřebuji vědět, kolik pestíků má tulipán?“
táže se Šteffl. „Takovou informaci vygoogluji dřív, než mrknete. Dnešní děti spíš potřebují mít pořadač na informace, umět je
rozeznávat, analyzovat, odlišit pravdivé od
nesprávného, dobré od zlého.“

Ondřej Hausenblas působící na pražské
pedagogické fakultě se podobným způsobem snaží vést budoucí učitele v rámci
programu Čtením a psaním ke kritickému
myšlení, jenž se u nás začal rozbíhat před
zlomem tisíciletí. Hlavním cílem programu
je zažít, jak se učíme, a skrze tuto zkušenost pochopit, jak vyučovat děti tomu, aby
uvažovaly se zodpovědnou samostatností.
Je tak například lepší se žáky nejprve diskutovat o tom, co už o daném problému
vědí nebo se domnívají, že vědí, a následně
o otázkách, které se objevily. Učitel jim pak
pomáhá hledat odpovědi studiem textů či
experimenty v rámci literární výchovy. Učitel funguje spíše jako ten, kdo žákům pomáhá informace třídit a dávat do souvislostí.

Dnešní děti potřebují
umět informace
rozeznávat, analyzovat,
odlišit pravdivé
od nepravdivého.
Je však otázkou, zda podobné přístupy
mohou opravdu fungovat ve všech předmětech. „Například vyjmenovaná slova
dětem do hlavy sama nenaskáčou,“ říká ředitel ZŠ Chmelnice Václav Havelka. „Mohou se použít říkanky, děti zvedají kartičky,
vše frontálně – to přece není nic špatného.
Dětem to duši nekrabatí, už na prvním
stupni mají velkou kapacitu se učit.“

Ekoškola

Základní škola Chmelnice šla cestou ekologické specializace s názvem ekoškola. „Rozhodně to není jen o tom, že bychom třídili
odpad,“ vysvětluje ředitel Havelka. „Děti
jsou rozdělené do týmů, které sledují různé
aspekty – od šetření energiemi přes dopravu, odpady po čištění Rokytky a podobně.“
Škola se navíc zapojuje do projektových
Dnů Země, přičemž status ekoškoly musí
každé dva roky obhájit. Ředitel Havelka
vnímá i postupné přelévání žáků z mateřských škol, kdy je nárůst zhruba o padesát
až osmdesát žáků. „Naopak na středních
školách je větší nabídka než poptávka, a tak
vezmou úplně každého. I s trojkami na
gymnázium – to za mě rozhodně nebylo,“
vysvětluje Havelka, který se kriticky staví i k současným rámcovým vzdělávacím
plánům, jež nahradily celostátní osnovy.
Každá škola si tak vytváří vlastní vzdělávací
plán. „My víme, co musíme naučit, tedy výstupní kompetence, ale nevíme, kdy to musíme naučit,“ říká Havelka. „Může se tak
lehce stát, že se někdo přestěhuje z Liberce
a jde do sedmičky, kde se učíme zoologii,
kterou on měl ale loni. Bude se ji tak učit
znova, ale botaniku už nebude mít nikdy.“
Některé obory, které pro rámcové vzdělávací programy připravili odborníci, jsou pak
podle Havelky příliš složité – kupříkladu
i v mateřském jazyce. „Proč se děti v osmé
třídě učí souvětí souřadné a podřadné,
vztahy mezi větami hlavními? To nepoužijete opravdu nikde jinde, než když se chcete
stát učitelem češtiny. Na základce by se děti
Gymnázium na Sladkovského náměstí je jednou
z možností středního školství v naší čtvrti.
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měly věnovat spíš gramatice a víc se přiblížit ke čtení knih.“

Alternativa do škol

„Naše školství je jako loď, která vyjela
z řeky na moře, kolem jsou ledovce, my
přesně nevíme, kam jedeme, ale řešíme, že
je přesolená polívka,“ tvrdí již zmiňovaný
Ondřej Šteffl ze společnosti SCIO. České
školství podle něj neřeší podstatu. Svět
se mění velkou rychlostí, a školy nejsou
schopné na to děti připravit. Přesto se však
do škol dostávají „zbrusu noví“ učitelé, kteří zažili alternativy již na fakultě a pokoušejí se je přenést do praxe, ať už se jedná
o zmíněnou metodu čtením a psaním ke
kritickému myšlení či matematickou metodu profesora Milana Hejného z pražské
pedagogické fakulty.
Ta spočívá opět v samostatnosti žáků neboli v jejich intelektuální autonomii. Podle
Hejného je třída opravdu vynalézavý organismus, který je při dobrém vedení schopen celou matematiku objevit sám. „Nechci dát dětem matematickou znalost, ale
kulturu myšlení,“ shrnuje Hejný svůj přístup. „Musí matematiku objevovat, musí
to pro ně být dobrodružství, ne ji konzumovat a papouškovat, co řekne učitel. Konzumace rozvoji myšlení nijak nepomáhá.“
Učitel tak nepíše na tabuli 2 + 2 = 4, ale
spíše vytváří podnětné prostředí pro experimenty a zkoumání jevů, z nichž pak děti
samy vyvozují matematické situace. Žáci
se pouštějí do počítání noh židlí, psů, stolů
a postupně zjišťují, že se stejný počet opakuje, a nakonec někoho z nich napadne, že
vše má nějaký systém a jaký. „Hlavní zásadou je dětem nic neprozradit,“ říká k metodě pro Respekt učitelka Markéta Kulhavá. „Kdybych jim to nadiktovala, budou se
nudit. Když je k řešení dovedu vhodnými
otázkami, mají radost.“ Hejného metodu
učitelé zažívají už při studiu na pedagogické fakultě, kdy s nimi podobně pracují
i vysokoškolští učitelé. Chyba se tak stává
podnětem pro diskusi, nikoli pro vyhození od zkoušky. Podobné to pak je i ve třídě
s žáky. Děti při sčítání kupříkladu krokují,
fyzicky zažívají jinak často abstraktní matematické pojmy. V současné chvíli se tak
Hejného metodou vyučuje ve 350 třídách
po celé republice kupříkladu včetně jedné
třídy na ZŠ Lupáčova.
Slova jako odpovědnost, samostatnost,
vnitřní motivace žáka a přirozená zvídavost a zodpovědnost se skloňují i v případě
alternativní metody výuky podle madame

Ředitel ZŠ Chmelnice Václav Havelka.

Montessori. Aktuálně je na „trojce“ jedna
soukromá mateřská školka, která touto cestou malé žáčky rozvíjí. „Mezi hlavní body
patří zejména získávání vědomostí vlastní
činností, pro kterou učitel vytváří vhodné
prostředí,“ vysvětluje ředitelka mateřské
školy Oldřiška Ráczová. „Děti si trvaleji

Nechci dát dětem
matematickou znalost,
ale kulturu myšlení.
zapamatují probíranou látku, protože si ji
svobodně volí.“ S montessori metodou se
pochopitelně pojí i úskalí od náročnější
přípravy a práce učitele, hodnocení dětí,
které nedostávají známky, ale spíše jakési
„posudky“, či zakoupení nutných pomůcek, které jsou poměrně drahé. Program
je koncipován tak, že je možné jím projít
od předškolního vzdělávání až po dospělý
věk, nicméně na Praze 3 existuje prozatím
pouze mateřinka, přičemž vznik základní
školy je ve hvězdách. Druhou překážkou

je i fakt, že jde většinou o školy soukromé,
tedy placené.
Metody montessori pedagogiky se přesto dostávají ve zjednodušené podobě i do
klasických základek. Jejich využití ale záleží vždy na učiteli, který je ochoten a schopen vyučovat nad rámec očekávaného.
Alternativní metody pracují také s jiným
uspořádáním třídy, než je klasické řazení
stolů před tabulí. Ne vždy je to však pozitivně přijímáno. „Máme hudebnu, která
je systémově uspořádána do skupinek,“
popisuje ředitel Hausner. „Když tam pošlu
někoho učit jiný předmět než hudební výchovu, tak říkají, že se jim tam učí strašně
špatně.“ S klasickým uspořádáním tříd se
pak setkáváme i v případě základní školy
Chmelnice, kdy i pan ředitel Havelka mluví o montessori či walfdorském přístupu
výuky jako o bytostné alternativě, která
není pro každého, a kupříkladu u vyjmenovaných slov prosazuje frontální způsob
výuky. Tedy přístup, který mnozí z nás znají ze svých základních škol. „Tyto způsoby
výuky jsou strašně individuální – musíte
k tomu mít osobnost učitele! A jestli je tato
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cesta efektivnější, na to je těžké odpovědět,“ uzavírá ředitel Hausner.

Podpora radnice

Oslovení ředitelé a ředitelky se víceméně
shodují, že radnice podporuje školní zařízení bez ohledu na její současné politické
vedení. Základní škola na Chmelnici je zateplená, s novými okny v tělocvičně, nově
opravené hřiště. ZŠ Lupáčova pak bude mít
nově opravenou kotelnu, potřebná by však
byla podle ředitele Hausnera optická linka
až k patě budovy. „Na druhou stranu, pokud
školství funguje, tak není velká potřeba do
toho zasahovat,“ říká Hausner. Pro samotnou radnici je v současné chvíli nejdůležitější pestrost vzdělávacích programů škol.
„V nabídce jsou školy s rozšířenou výukou
jazyků, výpočetní techniky, přírodovědných
předmětů, se zaměřením na sport, ekologickou výchovou, nově finanční gramotnost či
na vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vyjmenovává místostarostka Miroslava Oubrechtová. Radnice by zároveň měla jejími slovy žáky „učit
třídit informace, vyhodnocovat je a pracovat s nimi“. Tedy opět mnohokrát zmiňovaná schopnost kritického myšlení. V minulém roce pak došlo k aktualizaci koncepce
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
vypracované v roce 2007, avšak podle opozičního zastupitele Jiřího Matuška došlo jen
ke kosmetickým změnám v názvech škol
a kapacitách, nikoli k programové inovaci.
Oubrechtová však oponuje: „Městská část
reagovala na demografický vývoj, došlo
k opravám řady škol a celkové modernizaci.
V souvislosti s počtem změn, které se usku-

Vysoká škola ekonomická je jedinou veřejnou možností terciálního vzdělávání na Praze 3.

tečnily, připravuji společně s odborem školství novou podobu tohoto dokumentu.“
Ke změnám ve vzdělávání však musí docházet neustále, pokud chce škola obstát ve
střetu s neustále se měnícím světem kolem.
Škola totiž není a nemůže být „přípravou

ní či regionální úrovni jen v prohlášeních,
jako je tomu u mnoho let omílaného ka
riérního řádu učitele, který by umožnil
lepší ohodnocení kvalitních učitelů. Frontální způsob výuky také v některých oblastech zůstane, avšak například i ve zdánlivě
techničtějších předmětů typu matematiky
se lze evidentně vydat po jiných cestách,
jak ukazuje Hejného metoda.
„Hledejte školu, která vyhovuje vám
i vašim dětem. Nespoléhejte se jen na
školu, protože příležitostí pro vzdělávání
vašich dětí je dnes všude kolem, zejména
na internetu, spousta,“ radí Ondřej Šteffl
v rozhovoru pro Právo. „Převezměte větší
zodpovědnost a pomozte jim najít vhodné
vzdělávací zdroje. Je jich stále víc a stále
lepších. Svět vzdělává!“ n

na život“, jak se mnohdy říká. Žák snad
do opuštění vzdělávacího zařízení nežije?
Změny však nesmějí zůstávat na celostát-

Hotýlek jako z pohádky
v samotném srdci
Českého Krumlova
20 pokojů
s dobovou atmosférou
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Převezměte
odpovědnost a sami
hledejte pro své děti
vzdělávací zdroje.
Svět vzdělává!

Vzdělávací programy
na trojce

TEXT redakce

ZŠ a MŠ Chelčického/Žerotínova

ZŠ Havlíčkovo náměstí

Školní vzdělávací program s názvem Cesty vyjadřuje
snahu dojít různými cestami k jedinému cíli – k pochopení
a porozumění světa, který nás obklopuje. Škola poskytuje
nadstandardní péči nadprůměrným žákům, angličtina
se vyučuje od první třídy, přičemž vzdělávací program
postihuje i oblast finanční gramotnosti a mediální
výchovu.

Vzhledem k lokalitě v srdci Žižkova se specializuje na žáky
ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, ať už jde
o Romy či jiné děti se sociálním znevýhodněním. Tamní
pedagogové vytvořili komplexní vzdělávací program, jehož
cílem je plnohodnotné začlenění žáků do společnosti.

 www.zschelcickeho.cz

ZŠ Jeseniova
Sport je hlavní devízou tamního vzdělávacího programu,
kdy je na druhém stupni otevírána sportovní třída se
zaměřením na atletiku. Žáci po složení talentové zkoušky
absolvují výuku jako ostatní v běžných paralelních třídách,
mají ale navýšený počet hodin tělesné výchovy a odpolední
sportovní přípravu. Výuka cizích jazyků začíná v 2. ročníku
prvního stupně ZŠ.

 www.havlicak.cz

ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic
Vzdělávací program s názvem Škola pro život se zaměřuje na
kvalitní výuku v bezpečném prostředí a partnerské atmosféře.
Anglický jazyk je vyučován od první třídy, v šesté či sedmé
třídě je doplněn němčinou či ruštinou. Od 6. třídy probíhá
vzdělávací program zaměřený na matematiku a informatiku,
přírodovědné předměty, florbal nebo výtvarnou výchovu,
který je realizován formou volitelných předmětů.
 www.lobkovicovo.cz

 www.zsjeseniova.cz

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
ZŠ a MŠ Chmelnice
Vzdělávací program Základní školy Chmelnice se nese
v tématu ekologie, kdy jsou žáci rozděleni do jednotlivých
ekotýmů, které se zabývají různými činnostmi z oblasti
ekologie od čištění Rokytky přes správné nakládání
s odpadem až po výzkum dopravy ve čtvrti.
 www.zschmelnice.cz

ZŠ Lupáčova
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK je zaměřená na
výuku jazyků od první třídy prvního stupně ZŠ s druhým
jazykem od páté třídy s využíváním rodilých mluvčích.
Druhou podstatnou stránkou je pak využití informačních
technologií při výuce – od tabletů až po elektronickou
žákovskou knížku.
 www.lupacovka.cz

ZŠ Pražačka

Fakultní ZŠ Pedagogické fakulty UK děti se učí podle ŠVP
Duhová škola. Každé patro školy má jinou barvu, s tím
většinou ladí i vybavení jednotlivých učeben. Škola nabízí
od 1. ročníku výuku angličtiny včetně kombinované výuky
v předmětech člověk a jeho svět a matematika nebo
tvořivou dramatiku. Od 4. ročníku mají žáci možnost
rozšířené výuky cizích jazyků nebo rozšířené matematiky
a informatiky při zachování kmenových tříd.
 www.skola-jirak.cz

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
ŠVP s názvem Učíme se pro život pracuje s menším počtem
žáků ve třídě, který umožňuje rozvíjet osobnost každého
dítěte a používat moderní metody aktivního učení. Výuka
angličtiny je již od první třídy, kdy se ve druhé a třetí třídě
prolíná všemi předměty s dotací tři hodiny týdně.
 www.zsvlkova.cz

ZŠ Jarov

Školní vzdělávací program ukazuje tradiční ZŠ s běžnými
třídami na obou stupních, přičemž druhý je obohacen
specializovanými třídami pro žáky s poruchami učení.
Výuka jazyků počítá od první třídy s angličtinou, přičemž
v sedmé třídě se přidává němčina. Je možná i integrace
žáků se zdravotním postižením, nicméně škola není
bezbariérová.

Rodinná škola s výukou jen do pátého ročníku si vytvořila
školní vzdělávací program Malá škola pro všechny, kdy se
klade důraz na individuální přístup, angličtinu od první
třídy včetně rodilých mluvčí, ale také v rámci nepovinných
předmětů i na pohybovou průpravu s tanečníky z divadla
Ponec.

 www.zsprazacka.cz

 www.zsjarov.cz

Téma
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Rezignoval
po skandálech,

ale už se zase vrací
Bývalý místostarosta
Josef Heller (TOP 09)
na červnovém
zastupitelstvu rezignoval
po skandálech jak
hrom, ale nemusí toho
moc litovat. Kolegové
z rady mu i tak přiklepli
odchodné, na které nemá
zákoný nárok, a jeho TOP
09 ho znovu nominuje
v podzimních volbách.

Z

e zákona nemají placení političtí
funkcionáři radnic, kteří nedokon
čí své funkční období, na odstup
né nárok. To je také příklad žižkovského
místostarosty Hellera, který byl jako stráž
ce obecní pokladny téměř čtyři roky nej
bližším spolupracovníkem své stranické
kolegyně z TOP 09 a starostky Vladislavy
Hujové.
Post na radnici totiž musel předčasně
opustit kvůli sérii skandálů. Nejdříve sdě
lovací prostředky zveřejnily případ, kdy
ředitel místní městské policie nechal „zmi
zet“ místostarostovu pokutu. Tu mu udělili
strážníci městské policie za špatné parková
ní a nechali místostarostův vůz odtáhnout.
Pak ale zasáhl místní šéf strážníků Dušan
Machoň a nechal pokutu sám od sebe vy
mazat. Podle televize Prima navíc existuje
nahrávka, ve které policejní ředitel peskuje
operačního důstojníka městské policie, aby
si dávali větší pozor na to, komu odtahují
vozidlo.
Jen několik dní po aféře s vymazanou
pokutou navíc vyšlo najevo, že místosta

TEXT Jan Kalous FOTO
Michal Protivanský

Josef Heller (uprostřed) jako jediný z místostarostů přežil všechny politické turbulence
v tomto volebním období na žižkovské radnici. Padl až poté, co praskla jeho aféra s vymazanými pokutami
a ministr financí Babiš obvinil jeho firmu z tunelování zdravotnictví.

rosta Josef Heller stojí v čele firmy, které
vláda Mirka Topolánka na poslední chvíli
před svou demisí bez výběrového řízení
„přiklepla“ správu Tkáňové banky v Brně.
Lukrativnímu zdravotnickému zařízení
měla společnost přinést investice a zahra
niční odborníky.
Místo toho skupina firem, v jejichž čele
žižkovský politik figuruje, odčerpala z ve
řejných zdrojů na různých dotacích téměř
miliardu korun, za které mj. pořídila ne
movitosti.
„Privatizaci“ Tkáňové banky Hellero
vou firmou ostře kritizovali odborníci.
„Ten výzkum, který se tady prezentuje, je
spíš takovou zástěrkou pro to, aby se moh
ly čerpat dotace,“ tvrdí o aktivitách žiž
kovského exmístostarosty ředitel Ústavu
molekulární genetiky Akademie věd ČR
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Ministr financí Andrej Babiš dokonce
celý případ označil za „sofistikovaný tu
nel za asistence státu“. „Jak je možné, že
strategický investor je bez peněz a bez věd
ců? Skutečným vědeckým kapacitám je je
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jich činnost pro smích! Přesto získávají sta
miliony z veřejných peněz. Vypadá to jako
skvělý ,realitní byznys‘ za státní peníze,“
řekl ministr Babiš Žižkovským listům.
Místo vysvětlení Josef Heller ozna
čil své aféry za „nechutné útoky na svou
osobu“. Těsně před prázdninami však byl
donucen rezignovat. Jen několik desítek
hodin po rezignaci mu starostka Hujová
s jeho bývalými kolegy z rady Prahy 3
přiklepla odstupné, na které neměl ze
zákona nárok – bezmála 200 tisíc korun.
Nenápadný materiál s názvem Poskytnutí
odměny při skončení funkčního období
schválila 25. června ve vší tichosti rada
městské části. Proti zlatému padáku pro
Hellera se z devíti radních postavil pou
ze zelený místostarosta Matěj Stropnický,
jeho stranický kolega Ondřej Rut se hla
sování zdržel.
Skandály opředený komunální politik
tak sice zmizel z vedení radnice, ale možná,
že ne nadlouho. V podzimních komunál
ních volbách se bude opět ucházet o přízeň
voličů na kandidátce TOP 09. n
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Reprezentační útraty

starostky „Humrové“
TEXT Jan Kalous ilustrace Vojtěch Velický FOTO Michal Protivanský
Účtenky starostky Vladislavy Hujové za opulentní
oběd s humry a šneky za devět tisíc korun, ošacení,
parfémy či vstupenky, které si nechala proplatit z kapes
daňových poplatníků, proslavily žižkovskou radnici
toto léto po celém Česku. A žižkovská starostka se ani
neobtěžovala své trapné „šosácké“ hýření z veřejné
pokladny vysvětlit, natož aby se třeba omluvila.

K

dyž se před dvěma lety rozpadla na
žižkovské radnici pravicová koali
ce TOP 09 s ODS, hlavní příčinou
byly výhrady některých radních ze starost
činy TOP 09 k tomu, že Hujová porušila
zákon při nakládání s fondem, který jí byl

jako starostce svěřen. Konkrétně v rozporu
se zákonem o střetu zájmů prosadila pa
desátitisícový dar neprůhlednému občan
skému sdružení, aniž se zmínila, že v této
„neziskovce“ sama figuruje. Jak se nyní
ukazuje, šlo pouze o špičku ledovce.

Tajemné setkání na účet
daňových poplatníků

Ve čtvrtek 15. března 2012 zasedla komu
nální politička z Prahy 3 krátce po po
ledni ke stolu v jedné z nejluxusnějších
pražských restaurací v Obecním domě.
Místní francouzská restaurace je mimo
chodem oblíbeným místem setkávání
vyhlášených zákulisních kmotrů pražské
politiky, jako je například Roman Janou
šek či Ivo Rittig.
S kým a co zde nad humrem a šneky
probírala Vladislava Hujová, není jasné,

jisté je pouze to, že si den nato útratu ne
chala „proplatit“ z peněz daňových poplat
níků. A úřad devítitisícový účet s minerál
kou za 160 korun či hovězím vývarem za
265 korun bez mrknutí oka zaúčtoval.

www.zizkovskelisty.cz
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Čtyři minerálky za 640, dva dortíky za 650...
Údajné pracovní jednání ve Francouzské restauraci odstartovalo kauzu zneužívání reprefondu.
Komu to občané Prahy 3 platili a o čem se jednalo, nechce starostka Hujová prozradit.

Starostka se hájila, že šlo o oficiální jed
nání s představiteli magistrátu hlavního
města Prahy. Její tvrzení však nelze ověřit,
protože na otázku, kdo byl účastníkem této
schůzky a o čem se jednalo, případně jaký
mělo jednání přínos pro občany Prahy 3,
odmítá starostka odpovídat. Fakticky tím
dává daňovým poplatníkům najevo, že do
toho, co platí z jejich kapsy, jim vůbec nic
není.
Navíc najděte jediný důvod, proč pro
plácet pražským komunálním politikům
společné obědy v ceně měsíčního příjmu
žižkovské důchodkyně, když jim z daní
hradíte kanceláře a „jednačky“ ve veřej
ných budovách.

Já musím reprezentovat!

Ve chvíli, kdy skandál zaplavil stránky
sdělovacích prostředků i večerní televizní
zpravodajství, se starostka Hujová pokusila
obhájit neobhájitelné. Za jejím skandálem
prý stojí štvavá kampaň opozice (jak ji opo
zice donutila konzumovat proti její vůli za
erární peníze šneky a humry, nevysvětlila).
Informaci o tom, co si nechává proplácet,
označila za bulvár a argumentovala tím, že
přece „musí reprezentovat“ své voliče. Na
sociálních sítích pak zveřejnila na otázky
občanů stanovisko, které lze shrnout do
jedné věty asi takto: „To, že mě otravujete
s takovouhle blbostí, jen dokazuje, jak jsem
skvělá starostka. Celé je to spiknutí, dejte
mi pokoj.“ Občané však zjevně podle reak
cí v diskusích a příspěvcích na sociálních

Co má, probůh,
moskevský armádní
sbor pějící ruské
častušky, společného
s reprezentací Prahy 3?
sítích pro její obhajobu opulentní žranice
komunálních politiků coby nezbytných ve
řejných výdajů neměli pochopení.
Navíc když následně prasklo, že starost
ka TOP 09 naúčtovala svým daňovým po
platníkům také luxusní osobní oblečení,
boty, brýle, a dokonce i parfémy. Obyva
telé Prahy 3 jí navíc proplatili za více než
15 tisíc vstupenky na exkluzivní koncerty
zahraničních interpretů, například na Ale
xandrovce. Co má, probůh, moskevský ar
mádní sbor pějící ruské častušky společné
ho s reprezentací Prahy 3? To už starostka
nevysvětlila.

Podivný „limit“

Převážná většina účtenek starostky Hujové
pochází z roku 2012, proto je možné, že je
někdo účelově vypustil do médií před blí
žícími se komunálními volbami. Jak však
vyplývá z posledního vyjádření mluvčího
radnice Stanislava Kněnického, podivný
„reprefond“ byl právě v tomto roce zru
šen po nástupu sociálních demokratů
a Stropnického koaliční formace Žižkov
(nejen) sobě do čela radnice. Vznikl o rok
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dříve – poté, co starostka Hujová nastou
pila na radnici. „V roce 2011 byl na pokyn
tajemníka úřadu městské části podle poža
davku místostarostů Prahy 3 pro každého
uvolněného člena zastupitelstva (starostka
a místostarostové – pozn. red.) vyčleněn fi
nanční limit ve výši do 100 000 Kč ročně
pro operativní potřebu a využití,“ oznámil
Kněnický.

Je to běžné i jinde?

Radnice Prahy 3 i sama starostka se snaží
po vypuknutí skandálu veřejnost přesvěd
čit, že tomu tak je. Jiné radnice však ob
dobnou praxi rezolutně odmítají. „Žádné
fondy, z nichž by se hradily byť jen mimo
řádnější výdaje radních, nemáme,“ infor
movala například mluvčí sousední městské
části Praha 8 Helena Šmídová.
Obdobně se vyjádřila již dříve v Parla
mentních listech i starostka další centrální
pražské městské části, Prahy 2, Jana Čer
nochová. „Jako starostka MČ Praha 2 ne
mám k dispozici žádný fond na reprezen
taci, a pokud chci někoho pozvat na oběd,
pozvu ho za své peníze. Myslím si, že jako
starostové nemáme malé příjmy (základní
plat starostky Prahy 3 je okolo 75 tisíc korun
měsíčně – pozn. redakce) a příležitostí, kdy
jdu někam na oběd, mám tak málo, že ne
vidím jediný důvod, proč bych to neměla
za sebe zaplatit sama,“ uvedla Jana Černo
chová.
Také další městská část, Praha 1, kde
starostuje Oldřich Lomecký, stranický
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kolega Vladislavy Hujové, se od pra
xe, která panuje na žižkovské radni
ci, distancovala. „U nás reprefondy na
ošacení, kulturní vyžití, kosmetiku či
podobné věci žádný z radních nemá,“
uvedla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažko
vá. Obdobně reprezentační standardy, na
něž je zvyklá žižkovská starostka, odmítl
i mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. „Uvol
nění členové zastupitelstva MČ Praha 7
žádnými podobnými fondy nedisponu
jí. Věci jejich osobní potřeby z rozpoč
tu městské části hrazeny nejsou,“ řekl
mluvčí holešovické radnice.
Stejně reagoval i mluvčí Prahy 9 Marek
Shulz. „Nic takového městská část ne
umožňuje, i v rámci jízd radní jezdí pře
vážně vlastními auty, motocykly či na
kolech a v případě funkčnosti Opencard
i MHD,“ dodal.

Strčíme hlavu do písku
a je to

Zveřejněné účtenky způsobily, že trpělivost
došla i některým koaličním partnerům
starostky Hujové. Dva z nich, KDU-ČSL
a Strana zelených, dokonce vyzvali ústy
svého pražského lídra starostku, aby v dů
sledku zneužívání veřejných prostředků
rezignovala. Hujová to přešla bez jediného
komentáře.
Pokud by podobnému podezření ze zne
užívání peněz daňových poplatníků čelil
kdokoliv z politiků v civilizované demo
kracii, musel by minimálně velmi podrob
ně vysvětlovat, nač konkrétně peníze z roz
počtu použil a proč.
Ale řekněme si popravdě, že u glazovaných
humrů, šneků v krustě, parfémů či lístků na
vrcholné kousky ruské armádní kultury
asi nevymyslíte lepší vysvětlení než obdo

Skandály žižkovské starostky
Zatajený střet zájmů

Krátce po nástupu do funkce starostka
Hujová předložila radě návrh na přidělení
daru neznámé a neprůhledné neziskov
ce Čistá města. Zatajila však před ní, že
v tomto se v tomto občanském sdružení
sama angažuje. Tím jednoznačně porušila
zákon o střetu zájmů. Její podřízení úřed
nici z přestupkového však vše šetřili tak
dlouho, až byl čin promlčen.

Penězovody
do kamarádčina podnikání

Vedle neziskovky Čistá města je v posled
ní době nebývale úspěšné i jiné občanské
sdružení při čerpání peněz z radniční po
kladny. Má název Proměny a radní této
neziskovce již přihráli bezmála milion ko
run. A ve sdružení opět figuruje starostka
Hujová a s ní její dlouholetá přítelkyně
a zástupkyně starostky Jaroslava Suková
(TOP 09). Z těchto peněz pak občanské
sdružení objednává „služby“ privátního
masérského salonu Nefrit. A ten patří prá
vě místostarostce Sukové.

Předražený buzerplac
na Jiřáku

Vloni Vladislava Hujová ohlásila plán na
revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad.
Proti plánovanému rušení kašny a vybe
tonovaní náměstí se však postavili občané

z okolí. Navíc se ukázalo, že jde o zasta
ralý projekt z roku 2000, který zavrhla již
předchozí vláda ODS. Zatímco tehdy měla
rekonstrukce vyjít na 39 milionů, starost
ka se za stejný projekt chystala utratit 90
milionů.

Vyhrožování občanům…

O emotivních scénách s křikem a vyhro
žováním během starostování Vladislavy
Hujové se již vyprávějí legendy. O pova
ze první dámy Prahy 3 se ostatně mohli
přesvědčit sami občané z okolí Jiřáku při
veřejné diskusi k plánované rekonstrukci
náměstí. Starostka zde v závěru neudržela
nervy na uzdě a začala občanům otevře
ně vyhrožovat zastavením investic do této
lokality, pokud nebudou souhlasit s jejím
plánem. Za to sklidila kritiku i pískot.

… i úředníkům

Parlamentní listy zveřejnily svědectví dvou
úředníků ze starostčiny aféry Humrgate.
Starostka pracovníkům radnice po vypuk
nutí skandálu údajně vyhrožovala posti
hem za zveřejnění jejích úletů s reprefon
dem. „Je to tu šílené. Starostka huláká, je
hysterická, vyhrožuje právníky, vyhrožuje,
jak nás tady všechny vyhodí, zničí, až bude
znova zvolená, nikdo si neumí představit,
co se děje,“ popsal Parlamentním listům
jeden z nich. n
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bu toho, co předvedl kdysi Stanislav Gross
s půjčkou od strýčka na svůj luxusní byt či
nedávno ministr Kocourek, když „odkláněl
peníze před manželkou“. Oba to stálo politic
kou kariéru, a tak to raději starostka Hujová
vyřešila jinak. Nejdříve ústy svého mluvčího
Stanislava Kněnického novinářům vzkázala,
že jejich otázky jsou „nevěrohodné“ (pokud

Mlčením dává starostka
občanům najevo, že
jim do toho, co si platí
z jejich kapsy, nic není
jste se doposud domnívali, že nevěrohodné
mohou být jen odpovědi, nikoli otázky, tak si
to nechte od paní starostky vysvětlit). A pak
žižkovská radnice jednoduše přestala na
všechny dotazy reagovat.
Stejně tak nereaguje ani na desítky dota
zů občanů (ti ji mezitím v lidové tvořivosti
přejmenovali na „starostku Humrovou“),
které se jí kupí na jejích stránkách na so
ciálních sítích. Žižkovské listy jí poslaly
otázky, kdo byl účastníkem inkriminova
ného jednání ve Francouzské restauraci
Obecního domu a o čem se jednalo. Vzhle
dem k tomu, že luxusní oběd platili daňoví
poplatníci, jde o naprosto legitimní dotaz,
na který je politik povinen veřejnosti od
povědět. Stejně tak jsme se zeptali i na další
položky proplacené z rozpočtu, především
na vstupenky za 15 tisíc korun, které si sta
rostka nechala proplatit za návštěvy kon
certů. Opět jsme se odpovědi nedočkali.
Proto jsme se obrátili i na stranického
nadřízeného Vladislavy Hujové, předse
du TOP 09 v Praze 3 Martina Dlouhého,
s dotazem, zda považuje za normální, když
jejich politik vážné podezření ze zneužití
veřejných prostředků přejde bez komentá
ře. I zde na odpověď stále čekáme. Starost
ka i její straničtí kolegové tak sami svou
politikou strkání hlavy do písku vyvolávají
vážné pochybnosti o transparentnosti po
měrů, jaké na radnici panují.
Pokud by bylo vše v pořádku, není přece
nic jednoduššího než vše vysvětlit. Jinak se
ani Vladislava Hujová nesmí divit, že ob
čané mají oprávněný pocit, který v inter
netové diskusi asi nejtrefněji shrnula jedna
z obyvatelek Vinohrad: „Že paní starostka
není ,nejostřejší pastelka v krabičce‘, s tím
jsem se už smířila. Ale takhle hloupé, měš
ťácké rozkrádání, to je vážně vrchol. Je mi
stydno. Opět.“ n
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Po nejdražším
vyhřívaném trávníku
v Čechách se občané
Prahy 3 z rozhodnutí
svých zástupců na
žižkovské radnici stali
hrdými majiteli VIP
salonku v areálu stadionu
soukromé Viktorky.
Radnice jej koupila podle
tisku téměř dvakrát dráž,
a navíc z peněz, které
jí plynou z hazardních
heren na podporu sportu.

Výtěžky z hazardu na podporu sportu starostka Hujová podle svých slov investovala do nákupu privátního VIP
salonku. Stavbu za šest milionů korun radnice koupila za jedenáct…

Radní si z peněz na sport

koupili VIP salonek
TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský

K

dyž starostka Vladislava Hujová
(TOP 09) obhajovala, proč ustupuje
od plánu svého bývalého koaliční
ho partnera ODS na vytlačení hazardních
heren z Prahy 3 a místo rušení provozoven
koncentruje tento kontroverzní byznys
do rukou sedmi vybraných provozovatelů
v ulicích Žižkova a Vinohrad, oháněla se
tím, že hazard přináší peníze pro sportovní
vyžití v třetí městské části.
Místo nových kopacích míčů, sporto
višť či grantů pro mládežnická trénin
ková centra však 11 milionů z výtěžku
hazardního byznysu putovalo někam
úplně jinam. Radnice za ně svým obča
nům koupila soukromý VIP salonek na
stadionu Viktorie Žižkov, který si zde ne
chal vystavět fotbalový boss Luděk Vinš.

Stavba podle zpravodajského časopisu Tý
den majitele Viktorky přišla v roce 2007
na šest milionů korun, před prázdninami
ji v opotřebovaném stavu žižkovští rad
ní bez mrknutí oka koupili za bezmála
11 milionů.
Prý na tu cenu existuje jakýsi znalecký
posudek, tvrdí radnice. Když se však po
něm ptali opoziční zastupitelé, nedostali
jej. Paní starostka jim řekla, že jej zveřejní
na internetu. Ani tam ho ale nenajdete.
Jak se z šestimilionového přístavku k tri
buně stane jedenáctimilionová stavba, se
tak asi nedozvíme. Co však víme, je, že
před dvěma lety majitel soukromého fot
balového klubu stejným způsobem pro
střednictvím žižkovských radních okolo
starostky Hujové občanům střelil techno
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logii na vyhřívání fotbalového trávníku,
a to bratru za 25 milionů. A nikoho neza
jímalo, že když tuto technologii fotbalisté
kupovali, hovořil Luděk vinš o maximální
investici 15 milionů korun.
Ale co naplat, bez vyhřívaného trávníku
a VIP salonku se žádná pořádná městská
část neobejde, a tak za něj radnice v čele
se starostkou Hujovou zaplatila s dalšími
drobnostmi od Vinše (osvětlení, monto
vaná tribuna) celkem za poslední dva roky
47 milionů korun. S touhle sumou vám
povím: Ještě že ta hazardní doupata pořád
máme a budeme mít i nadále.
Ale na druhou stranu – ruku na srdce,
nestál ten VIP salonek s trubkami v zemi
za to?
Co říkáte? n

politika
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Peníze na opravy?
Radní (hlavně) sobě!
Kdo má tu kliku,
že dostane na opravu
soukromého domu darem
peníze od žižkovské
radnice? A komu posunou
termín privatizace
obecního bytu, aby ho
neplánovaně z kapes
daňových poplatníků
stihli zrekonstruovat?
Asi nikoho nepřekvapí,
že jsou to spolustraníci
a kolegové starostky
Vladislavy Hujové
(TOP 09).

J

iž řadu let zastupitelé Prahy 3 rozdělují
miliony korun z fondu obnovy a roz
voje mezi jednotlivé majitele domů,
bytová družstva či společenství vlastníků
na Žižkově, Vinohradech a Jarově. Peníze
jim mají pomoci s nezbytnými opravami
domů.
„V drtivé většině případů se v minu
losti jednalo o bezúročné půjčky. Idea
byla zpočátku jasná – městská část půjčí
vlastníkům domu na to, aby mohli řešit
nezbytné opravy, na které nemají našet
řeno ve fondu oprav, maximálně však půl
milionu. A peníze se pak vrátí zpátky do
fondu, aby pomohly dalším lidem. Dary
jsme poskytovali jen velmi výjimečně
a výlučně na umělecké a historické prv
ky na domech. Odpustit někomu vrácení
peněz, zatímco jiný musí totéž splácet, jak
se to děje nyní, nám přišlo nefér. Taková
praxe bude vždy zavánět klientelismem,“
argumentuje opoziční zastupitel Ondřej
Pecha.

TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský

Kvůli nadstandardní rekonstrukci z kapes daňových poplatníků musela žižkovská radnice překopat
harmonogram privatizace. Jaroslava Suková (TOP 09) tak ke statisícovým dotacím, které tečou do jejího
soukromého masážního salonu, dostala před volbami další dárek.

S příchodem současné starostky Vla
dislavy Hujové se však pravidla výrazně
změnila a dary jsou nyní poskytovány i na
opravy střech a základů, zateplení domů,
výměnu oken či rekonstrukce vnitrobloků.
A v získávání darů jsou nebývale úspěšné
domy, ve kterých mají podíl lidé z vedení
radnice. Rekordmanem je asi radní Jan
Vokál (TOP 09). Jeden dar získal dům
v Kunešově č. 8, kde vlastní pan radní část
nemovitosti.
Druhý dar pro dům ve spoluvlastnictví
Jana Vokála ve stejné ulici, ale na číslech
popisných 2, 4 a 6, pak schválili zastupitelé
na svém posledním jednání před prázdni
nami. Podtrženo a sečteno: daňoví poplat
níci přispěli na opravy nemovitostí radního
TOP 09 částkou 440 tisíc korun. Peníze na
víc byly použity na opravy zábradlí. A o těch
se výčet oprav, na které lze dary přidělit,
rozhodně nezmiňuje. Další milion korun
pak nemovitosti pana radního získaly od
radnice na bezúročných půjčkách.

Činžovní dům v Radhošťské ulici 20 po
slalo na posledním zastupitelstvu vedení
radnice do privatizace až těsně před blížící
mi se komunálními volbami, přestože měl
být zprivatizován již dávno. Nikdo z ná
jemců si však na opožděnou privatizaci
zřejmě nestěžoval, protože před prodejem
bytů do osobního vlastnictví zde žižkovská
radnice narychlo a nečekaně provedla po
měrně rozsáhlou, původně neplánovanou
a naprosto nestandardní rekonstrukci. Pře
kvapivá péče o tento dům jistě nemá nic
společného s tím, že jedním z budoucích
spolumajitelů je místostarostka Jaroslava
Suková (TOP 09).
V domě navíc sídlí také občanské sdru
žení Osvěta, ve kterém se angažuje společ
ně se svou dlouholetou přítelkyní Sukovou
také sama starostka Hujová. Mimocho
dem, tato neprůhledná „neziskovka,“ která
nemá ani vlastní internetové stránky, od
čerpala formou grantů z rozpočtu Prahy 3
již bezmála milion korun. n
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Do kanceláře vstupuje
obchodní manažer
v obleku, nabízí
mi kávu a záhy se
rozpovídáme o Viktorce
Žižkov a jejích
fanoušcích. Martin
Brejcha mezi ně patří
už řádku let, a na
pracovní schůzce byste
to do něj nikdy neřekli.

„Ž

ižkov mě fascinuje už dlouhou
dobu, a to z různých důvodů.
V první řadě je to tradice, od
kaz Jana Žižky, samotný Vítkov jako pa
mátník státnosti nebo řada skvělých parků
od Parukářky, kde se hodně paří, až po Vít
kov, kam vezmeš děcko na procházku a dáš
si kafe nebo pivko na terase s krásným vý
hledem,“ říká třicátník Martin Brejcha,
jeden z fanouškovské základny Viktorky
Žižkov. Martin chápe jako mnoho dalších
naši čtvrť jako svého druhu město ve městě
a dodává: „Tady ti buď přejede mráz po zá
dech, nebo jsi nadšenej!“ Martina nelákala
jen největší koncentrace hospod u nás, ale
i odkaz v literárních dílech například u Po
láčka, odér staré pražské galerky sám fot
balový klub, který patří k nejstarším u nás.
Vlastně je třetí nejstarší, který hraje dvě
nejvyšší soutěže.
„Se mnou je Žižkov spojený už od dět
ských let, kdy jsem někde vyhrabal odzná
ček z padesátého čtvrtého roku,“ vzpomí
ná Martin. „Na něm byly klasický červený
pruhy na modrým pozadí a jen hláška Žiž
kov. Venku jsem proháněl starej sešívanej
kopačák a odznáček byl připíchnutej u po
stele.“
Martin na Viktorku pravidelně chodí už
přes osm let aktivně, přičemž mezi ultras se
ocitl vlastně skoro náhodou. „Člověk zaví
tal na klobásu, pivko, na fotbal, a při něm si
trochu zařval,“ vysvětluje. „No a postupně
se otrkáváš, otrkáváš, s někým se zapoví

Pořádně si

zařvat!

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

dáš, až jednoho dne zjistíš, že stojíš v kotli!“
U hřiště, ale i na výjezdech mimo Prahu si
překvapivě zařve a zařádí dokonalá směs
lidí, u nichž byste na první pohled nikdy ne
řekli, že tvrdší fandovství je jejich velká záli
ba. „Nemám vůbec rád dogmatický pohled,
kdy jsme označováni za bandu svalnatých
magorů,“ oponuje. Mezi jeho kolegy totiž
nalezneme profesionální tanečníky, starší
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otce od rodin či manažery, což je i Martinův
případ. Na druhou stranu platí jednoduchá
rovnice: fanda plus alkohol rovná se větší
brajgl. „Vše se také odvíjí i od věku – když
jsi mladej, tak prostě děláš kraviny,“ vysvět
luje, „léta ale přibývají, a s nimi zaměstnání,
starosti, rodina – a dojde k přirozenému
útlumu. Ale občas se napiješ… a je to zase
tam…“ Stále častější fotbalové výbuchy
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Hrdý fanoušek Viktorky Martin Brejcha

emocí se pokouší mírnit i předseda české
fotbalové asociace Miroslav Pelta, přičemž
Martin dost pochybuje, že se mu to může
podařit. „My jsme už od našich otců pře
vzali, že člověk se jde na fotbal uvolnit. Už
můj pradědeček dostal zákaz na zápasy Kla
tov, protože jednou vběhl na hřiště a rozbil
sudímu hubu!“ Podobný incident se však na
Viktorce nikdy nestal a sám Martin pokyvu
je hlavou, že v jejich případě jde především
o hlasité fandění, choreografii a pozápaso
vou hospodu.
Kouzlo příslušnosti k menšímu fotbalo
vému klubu je možná i v jisté výlučnosti,
kdy sám Martin přiznává, že velkým man
čaftům, jako je Sparta, Slavie, ale i takový
Baník či Plzeň, může fandit v podstatě
každý. „Myslíš, že na Plzeň chodili lidi hro
madně před tím, než začala vyhrávat zá
pasy a hrát evropské poháry? My jsme na
Viktorku chodili vždycky, několikrát jsme
s ní postoupili a několikrát spadli. A takové

fandění je podle mě o něčem jiném,“ kývá
hlavou hrdý fanda. Příslušnost ke klubu ale
znamená i výjezdy po celé republice, kte
rým se Martin rozhodně nevyhýbá, byť už
nejezdí tak často jako dřív. „Když jedeme
někam na Moravu, tak jsme automaticky

Na Žižkově ti buď
přejede mráz po zádech,
nebo jsi nadšenej!
banda blbounů z Prahy, a místní mají hned
další důvod být vůči nám vyhecovaní,“
popisuje. Deník Sport dal na začátku roku
dohromady anketu, v níž se fanouškovské
základny jednotlivých klubů vyjadřovaly,
ke komu cítí největší zášť. Nejvíc je Vik
torka překvapivě nenáviděná v Českých
Budějovicích. Trn v oku byl prý zaťat při
konfliktu před několika lety, a vztahy obou

klubů se nevylepšily ani naposledy při
takzvané žižkovské defenestraci. „Jeden
z podporovatelů soupeře tak dlouho otra
voval, až letěl volným pádem z tribuny na
hřiště,“ doplňuje Martin. „Blázniviny se
ale dějí pořád, ať už jsou to vystrčené zad
ky před lety v Hradci, naposledy v Třinci
přišel déšť a všichni šli do boxerek.“ Své
o přepravě Martinových kolegů vědí i řidi
či autobusů, z nichž jeden třikrát zastavil
na dálnici a nechtěl pokračovat, dokud se
všichni nezklidní. „Jinému jsme se zase
líbili, prý už dlouho nevezl nikoho tak ži
vého. Pařilo se celou cestu a nebyl jediný
problém,“ vypráví Martin. Vše prý záleží
na povaze a zkušenostech, ať už jsou to ři
diči nebo fotbaloví fanoušci.
Ke kotli, řevu podpory a výjezdům také
patří i chorea, což není žádná mexická
vlna, ale takřka synchronizované fandění.
V tomto ohledu Martin nejvíc závidí pol
ským klubům, tam je to nejvyhecovanější.
„Fandí se do konce anebo nastane mela,“
vysvětluje. „Co se týče chorea, tak je dob
ré Polsko, ale v podstatě v celé Evropě,
a i v Rusku nalezneš skvělou atmosféru.“
Kvalitní fandovský support tak má prý
i Sparta, Slovácko, Baník, Hradec, Plzeň,
Bohemka a Opava, ale i v menších klubech
je možné udělat dobrou prezentaci. „Vše je
otázka času a peněz,“ říká.
A jaký se vlastně na Viktorce hraje fotbal?
„Z nejhoršího jsme venku. Začátek podzim
ní části sezony byl naprosto otřesný. Herní
výsledky byly příšerný, na jaře se to povedlo
trenérovi Trpišovskému alespoň trochu dát
dohromady,“ hodnotí Martin. „Slušně zfor
moval kádr a příští sezona by mohla být lep
ší, už jen díky tomu, že Trpišovský zůstává
a podařilo se mu přesvědčit několik hráčů,
kteří měli nabídky od jiných klubů, aby ještě
hráli na Žižkově. A to není málo – rozhodně
tam nezůstávají kvůli Vinšovi!“
Kdo tedy chodí na Viktorku fandit a pat
ří do tvrdšího jádra? Podle Martina jsou to
všechno normální lidi, kteří potřebují něja
ký ventil. „Někdo chodí objímat stromy, ně
kdo má rád házenou a někdo se jde vyřvat
na fotbal,“ směje se. „Příslušnost ke klubu
a snaha podpořit hráče. Někomu to může
přijít omezený, krátkozraký, druhý v tom
najde určitou formu seberealizace. Pro mě
je to forma relaxu. Mám sedět bezdůvodně
v hospodě a tlachat o kravinách, nebo si pů
jdu zařvat na fotbal? A o tom to je!“ n
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Reportáž

V zajetí

kubánských rytmů

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

„Krásný tanec se rodí
z vášně k tanci. A vášeň
k tanci si žádá, aby
tančili všichni – i ti,
kdo tančí špatně
– protože jinak se
vášeň ztrácí a zbývá
jen akademická
strnulost a podívaná
beze smyslu,“ napsal
Antoine de Saint-Exupéry. Kdo chce
taneční vášeň v rytmu
salsy rozvinout, může
se roztančit na kurzech
poblíž Jiřáku.

„S

alsa má vše – energii, vášeň, dy
namiku, ladnost, smyslnost,“ říká
Míša, lektorka tanečního studia
Voilà, a při pohledu na ukázkový tanec s ní
lze jen souhlasit. Ladné proplouvání parke
tem je přece to, proč jsme se všichni přihlási
li! Míša společně s tanečním partnerem Joná
šem vytáčejí jednu otočku za druhou, ruce se
vzájemně proplétají, aby se vmžiku rozpojily
a partnerka ladně obtočila mužské rámě. Sal
sa vypadá na první pohled tak snadno! Jenže
slyšet rytmus a synchronizovat podle něj celé
tělo je bohužel trochu těžší, než se zdá!
Motivace pro skupinu šesti párů je vcel
ku shodná – naučit se tanec, který není
v rámci jiných tanečních kurzů zase tak
běžný, počáteční zvědavost či touha poznat
někoho mimo okruh stálých přátel. Stejně
tak všichni sdílejí i možné háčky, kdy si
tělo opravdu dělá, co chce. „Zpočátku je
nejtěžší nechat se vést a rozpoznávat im
pulzy, kdy vás partner posílá do otočky,“
říká Magda a Bára ji doplňuje: „Opravdu
poslouchat rytmus hudby – to je to hlavní
a současně mnohdy i moc těžké.“
Základní krok se však pod vedením Míši
s Jonášem naučí i úplné dřevo –, ostatně

není příliš složitý. Navíc každá lekce zá
kladním krokem začíná, jelikož se line
úvodní rozcvičkou. „Enchufla!“ hlásí Míša
a všichni začátečníci se na povel otáčejí
o sto osmdesát stupňů. Občas se zapomenu
a zírám v zrcadle na záda svých kolegů. Vše
se však dá dohnat!
„Jako pro lektorku je pro mě důležité, aby
se klienti něco naučili a mohli si jít zatan
čit,“ vysvětluje lektorka Míša. Pokud se na
parketu objeví dokonalé dřevo, pak je pro
Míšu odměnou závěr kurzu, kdy i takový
tanečník zvládne základní krok s vedením
partnerky. „Většina bloků je v hlavě,“ dopl
ňuje Jonáš, „důležité je o tanci nepřemýš
let, plně se do něj ponořit, a samozřejmě
zkoušet, zkoušet a zkoušet.“ Není divu, že
pak naše snažení často komentuje hláškou:
„To je tanec – ne atomová fyzika!“
Míša se salse věnuje skoro deset let, kdy
pro ni představuje jakousi všehochuť –
ostatně salsa je i omáčka. „Salsa mě nabíjí
energií, ale zároveň se odreaguji a užívám si
pouze svůj svět,“ doplňuje. Návštěva salsa
klubu je pak jakousi maturitou kurzu pro
začátečníky; zároveň opět platí, že strach je
lepší nechat na baru nebo na dně skleničky.
„Kluby jsou rozhodně klidnější a příjemněj
ší než klasické diskotéky,“ osvětluje Tomáš,
„je však opět důležité se nebát!“ Přesto po
hled na páry, kterým to opravdu jde, či oslo
vení šikovné slečny k tanci je mnohdy nad
naše taneční sebevědomí. „Když vidím hol
ku, která to opravdu umí, dostaví se ostych,“
přiznává ve shodě Vítek.
Ruce se nám s partnerkou po třech měsí
cích pilného cvičení zaplétají podobně jako
Míše s Jonášem na začátku kurzu, a přes
tože dodržování rytmu je pro mě občas
sprosté sousloví, salsa už pro mě není jen
neznámým tancem kubánských machrů.
Naposlouchejte si její rytmy a skočte do
toho také po hlavě – i nejhorší dřeva lze
podle Jonášových slov náležitě ohnout! n
Lektorka Míša tentokrát předvádí mužské kroky.
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Celovečerní debut režiséra
Benedikta Erlingssona
přenáší diváka do
islandského údolí
s rázovitými starousedlíky,
jejichž život by byl
bez koňského hřbetu
nemyslitelný. V několika
epizodách se tak míchají
rázovitá severská nátura
a dokonale absurdní
humor.

O koních a lidech
„V

šichni jsme milovníci koní
a žádnému z nich nebylo při
natáčení nijak ublíženo,“ za
končil islandský režisér Benedikt Erlings
son své úvodní slovo před projekcí sním
ku na festivalu v Karlových Varech. Jeho
celovečerní filmový debut však ukazuje
soužití islandských starousedlíků v mno
hem drsnější podobě, kdy součástí života
je všudypřítomná smrt, která místní roz
hodně nevyvede z míry. Obyvatelé jedno
ho nepříliš obydleného údolí se tak spo
lečně setkávají spíše na pohřbech svých
sousedů, a přesto mají o sobě navzájem
velký přehled.
Stačí jen, aby Kolbeinn (Ingvar E. Si
gurðsson) osedlal svou bílou klisničku
a v neopakovatelně podivném klusu (tam
ní zvířata totiž svou velikostí připomínají
spíše poníky) vyrazil na návštěvu za toužící
Solveig (Charlotte Boving) – všechny dale
kohledy se neomylně upínají jeho směrem.
Společenské faux pas vznikne lehce – stačí
jeden nadržený hřebec, jenž se začne na
klisnu sápat!
Epizody rámované pohledem do koň
ského oka se vždy věnují jednomu z rázo
vitých obyvatel rozsáhlého údolí, kde koně
i jejich majitelé absurdně umírají. Místní
alkoholik Vernhardur (Steinn Armann
Magnusson) se neváhá vypravit se hřeb

TEXT Petr Hamšík FOTO Film Europe

cem plavmo na projíždějící ruskou loď
v domnění, že získá láhev výborné vod
ky, Grimur (Kjartan Ragnarsson) nesnáší,
když soused Egill (Helgi Bjoernsson) blo
kuje cesty ostnatým drátem, který s hud
ráním přestřihuje, přestože ví, že se může
vymrštit a připravit člověka o zrak. Španěl
ský cyklista je natolik fascinován místním
koloritem, že vyjede se skupinou místních
na koňskou projížďku, ztratí se a málem
nepřežije sněhovou vánici.
Koně se v Erlingssonově snímku mnoh
dy zdají být na vyšším vývojovém stupni
než jejich hašteřící se a pudy ovládaní ma
jitelé, kteří mnohdy řeší své problémy obě
továním ušlechtilého zvířete. Přestože jsou
nám předkládány spíše figurky a severské
typy než plnohodnotně prokreslené posta
vy, ve struktuře snímku to vlastně vůbec
nevadí. V rámci více či méně absurdních
příběhů totiž v podkresu vyvstává obrázek
islandské krajiny a jejích obyvatel, jejichž
přežití je mnohdy dílem náhody, přírody
a blízkosti němé tváře, jejíž hřbet dokáže
jezdce dopravit do bezpečí. V islandské
tvrdosti můžeme nalézt upřímné přitakání
životu, který nemůže přerušit nějaká epi
zodka v podobě souseda zříceného s trak
torem ze srázu.
Poetiku snímku dotváří i důsledná ka
mera Bergsteinna Bjoergulfssona s celky

islandských plání a hudba připomínající
irské lidovky. Debut O koních a lidech je
neskonale zábavný výlet na Island, pro
hloubený nesmlouvavým pohledem do
koňských očí, v jejichž bělmu se rodí, žijí
a umírají lidé. n

O koních a lidech / Hross í oss / režie:
Bergsteinn Bjoergulfsson / hrají: Helgi
Björnsson, Halldóra Geirharđsdóttir,
Kristbjörg Kjeld, Ingvar Eggert Sigurðsson /
v kinech od 4. září

Filmové tipy
Fízlové, hajzlové
V kinech od 18. září
Snímek, který jste si mohli „užít“ na festivalu
Otrlého diváka, vstupuje i do klasické distribuce. Režisér Quentin Dupieux aka Mr. Oizo
dadaisticky „nakládá“ ve frašce o zdegenerovaných městských cajtech. Marylin Manson
included!
Fresh Film Fest
17.–29. září / www.freshfilmfest.net
Od 17. do 29. září se odehraje již jedenáctý
ročník mezinárodního festivalu debutů a studentských filmů Fresh Film Fest, tentokrát
s podtitulem Krásné nové světy. Aneb čerstvá
tvorba talentovaných tvůrců!

www.zizkovskelisty.cz
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Mezi divadlem
a progresivní hudbou

TEXT redakce FOTO Palác Akropolis

Můžeme o tom
diskutovat, můžeme
o tom vést spory
a můžeme s tím
nesouhlasit, ale to je tak
všechno, co proti tomu
můžeme dělat. Palác
Akropolis je zářivým
kulturním majákem na
mapě Prahy 3. Co všechno
se v aktuální sezoně
chystá, jsme probrali
s PR manažerkou Evou
Kociánovou.
Plánuje Palác Akropolis od podzimní sezony nějaké zásadní změny v programové
skladbě, nebo pojedete v osvědčených kolejích?
Základní programová skladba vychází
z dlouhodobých dramaturgických záměrů,
které kladou především vysoké umělecké
nároky na konkrétní realizace. Například
letošní podzim bude velmi bohatý na za
jímavé divadelní akce. Hned v září to bude
nejprve večer s uvedením dvou verzí Au
dience Václava Havla. Nejprve činoherní
zpracování Ostravského divadla Petra Bez
ruče a poté variace beze slov skupiny Spit
fire Company s názvem Antiwords. Dal
ším zajímavým počinem je projekt Balkán
Spirit. Už během letních měsíců proběhly
první dvě akce tohoto projektu a na konci
září navážeme třemi velmi zajímavými ve
čery, které budou pokračovat v objevování
nového, jiného divadla, posouvání hranic
vnímání a bourání zažitých divadelních
stereotypů v Paláci Akropolis. První večer
bude patřit slovinské skupině Via Nega

Představení Antiwords divadelního spolku Spitfire Company

tiva a Mandič Trilogy, další uznávanému
bulharskému tanečníkovi a performerovi
Ivu Dimčevovi a jeho představení I-ON,
třetí balkánský večer chorvatské skupi
ně ROOM 100. I na říjen máme lahůdku,
tentokrát to bude přehlídka Mime Fest,
v rámci které uvidíme světově uznávaného
kabaretního umělce Michaela Trautmana
(USA), studenty a pokračovatele slavného
mima Marcela Marceaua s představením
Deja-vu (D, FR) a představí se také světo
známý klaun Red Bastard (USA). A pocho
pitelně nepřipravíme diváky ani o reprízy
oblíbených představení Kabaretu Caligula
nebo skupiny Spitfire Company.

Michael Trautman vystoupí v říjnu na Mime Festu.
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To vypadá, že se Akropole vrací k původnímu zaměření, tedy Akropole – divadelní
scéna...
Program Akropole byl vždy postaven na
prolínání divadla a hudby. To je pak pestře
doplňováno dalšími uměleckými disciplína
mi. Důkazem toho je i podzimní program,
který to dostatečně dokazuje. Už během září

kultura / hudba / divadlo
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Ukulele Orchestra se do Akropole podívá na sklonku října.

uslyšíme Einar Stray Orchestra a v rámci
cyklu EuroConnections budou následovat
Ukulele Orchestra Of Great Britain, Chine
se Man nebo švýcarští Kadebostany. Projekt
Femme Fatale přiveze severské sesterské
duo First Aid Kit a jednu z nejzásadnějších
amerických dívčích skupin, Warpaint.
Třicátého září se fandové world music mohou těšit na jednoho z průkopníků tohoto
hudebního směru, legendárního Stephana
Micuse. Jeho koncert neproběhne v paláci
Akropolis, ale v kostele sv. Salvátora na
Starém Městě. Budeme podobné „výlety
s Akropolí“ zažívat častěji?
Tyto „výlety“ realizuje Akropole celkem
pravidelně. V rámci cyklu Music Infinity
už jsme mohli zažít úspěšné koncerty v Ru
dolfinu, Městské knihovně nebo kostele
sv. Šimona a Judy. Tentokrát U Salvatora
uslyšíme multiinstrumentalistu Stephana
Micuse, ale také Irenu a Vojtěcha Havlo
vy, kteří tu oslaví 30 let svého působení
na české experimentální hudební scéně.
Za „výlet“ lze však také počítat náš měst
ský festival Žižkov sobě, který každoročně

Program Akropole
byl vždy postaven
na prolínání divadla
a hudby.
v rozličných žižkovských lokalitách navští
ví několik desítek tisíc diváků.
V září a říjnu v Akropoli oslaví hned dvě
české kapely své čtyřicáté výročí, nejdříve
klasika české rockové alternativy – Extempore 26. září, 9. října pak Vladimír Mišík
a ETC. Nezačíná těch požehnaných jubileí
v Akru nějak povážlivě přibývat?
Pro většinu těchto kapel a muzikantů se
Akropole stala domovskou scénou, takže
kam jinam zvát gratulanty a fanoušky na
oslavu.
Co v dalším programu koncertů? Plánujete nějaké pecky, které ještě nenajdeme na
vašich stránkách?
Nesmíme zapomenout zmínit AM – fes
tival nových médií, který i letos připraví

zajímavý multimediální program. Určitě
nás do Vánoc čekají tradiční Tři sestry,
Dan Bárta, zajímavá jména z oblasti world
music jako Dobet Ghanoré nebo Winston
McAnuff, ale také Zapaska z Ukrajiny nebo
Inna Zhelennaya. Nelze vyjmenovat všech
no, takže web je ideální zdroj informací.
Pokračujete s talk show Honzy Dědka
z Reflexu 7 pádů. Jak se tento pořad vlastně uchytil na prknech Akropole? Našel si
stálé publikum?
Určitě našel. A stálé publikum, které oslo
vuje styl této talkshow, doplňují vždy fanouš
ci jednotlivých pozvaných hostů. Takovýto
pořad určitě do Akropole patří a Honza Dě
dek není první, kdo ho zde realizuje.
Mohou se diváci na prknech Akropole těšit
na nějakou zásadní novinku?
Několik novinek už jsem prozradila
v úvodu rozhovoru, ještě snad přidám, že
připravujeme další ročník festivalů Specta
culare a Cirkopolis a oba opět přivezou do
Prahy mnoho zajímavých zahraničních
umělců. n

BALKÁN SPIRIT 28. — 30. ZÁŘÍ 2014
28. 9. 20:00 VIA NEGATIVA ≥ MANDIĆ TRILOGY /SL
29. 9. 20:00 IVO DIMCHEV ≥ I-ON /BG
30. 9. 20:00 ROOM 100 ≥ SEED /HR

PALÁC AKROPOLIS

----------------------------------------≥ WWW.PALACAKROPOLIS.CZ
Projekt se uskutečňuje za finanční
podpory Ministerstvo kultury ČR

www.zizkovskelisty.cz
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Nová sezona

EuroConnections:
Einar Stray Orchestra

v Akráči

TEXT redakce FOTO Palác Akropolis

Kabaret Caligula:
PANZERFAUST
Kabaret Caligula se vrací po prázdninách na
prkna Paláce Akropolis se stejnou razancí,
na jakou jsme u něj zvyklí. Pod režijním
vedením Jakuba Sommera uvidíme hostující
hvězdu Kláru Issovou jako Markétku v origi
nálním a hlavně vtipném pojetí známého faustovského příběhu.

neděle 21. a pondělí 22. září od 19.30
Exkluzivní večer s Havlovou AUDIENCÍ
Během jednoho večera bude mít divák mož
nost zhlédnout a porovnat dvě různá provedení
známého představení. V rámci návštěvy ostrav
ského Divadla Petra Bezruče uvidíme Audienci
v podání geniálních herců Norberta Lichého
a Jiřího Müllera. V druhé polovině tohoto spe
ciálního večera můžete vidět Spitfire Company
– Antiwords, tedy Havlovu Audienci beze slov.
Na obě představení platí jedna vstupenka.

Když před dvěma a půl lety uhranul
Einar Stray poprvé žižkovský Palác
Akropolis, vystupoval ještě pod svým
jménem. Pak mu ale došlo, že parta
muzikantů kolem něj je pro jeho hudbu
tak důležitá, že odhodil všechny am
bice sólisty a v září už dorazí do Prahy
pod hlavičkou Einar Stray Orchestra.
Takto pojmenované vydá norské těleso
i nové album Politricks, a to jen dva
týdny před svojí zastávkou v Čechách.

čtvrtek 25. září od 19.30
Music Infinity:
Stephan Micus + Irena
a Vojtěch Havlovi

úterý 23. září od 20.00
Balkán Spirit
Festival Balkán Spirit po dvou prázdninových akcích
pokračuje na podzim v objevování nového divadla,
které posouvá hranice vnímání a bourá zažité diva
delní stereotypy. Hlavní část festivalu představí na
konci září tři hvězdné tváře balkánského divadelního
nebe. Otevírat budeme trilogií Mandič Trilogy v Praze dobře známé slovinské skupiny Via
Negativa, k níž neodmyslitelně patří režisér Bojan Jablanovec a herecká star slovinského
národního divadla Marko Mandič. Druhá tvář – bulharský performer Ivo Dimchev –
v současné době patří mezi vyvolené tanečního světa. Do Prahy přijede se svou performan
cí I-ON, ve které se radikálně ptá po své vlastní identitě homosexuála v současné Evropě.
Třetí interpret, skupina ROOM 100, má za sebou již několik mezinárodních ocenění. Jejich
představení Seed propojuje butó a break dance techniky se sochařským uměním a zároveň
odráží temnou atmosféru válečných časů a stav mysli lidí postižených válkou.

Vzácným hostem prvního podzimního
večírku Music Infinity bude multiin
strumentalita Stephan Micus, jeden ze
zakladatelů a průkopníků world music.
Výjimečnému skladateli i hráči na exotic
ké nástroje připadne v pražském kostele
U Salvatora také role hlavního gratulanta
Ireně a Vojtěchovi Havlovým, kteří zde
oslaví třicet let svého působení v krajinách
vážné, meditační či ambientní hudby.

neděle 28. až úterý 30. září

úterý 30. 9. od 19.30
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sport

Zvedání činek
nejrůznějších tvarů,
posouvání kladek na
strojích, protahování
a zvyšování zátěže – jak
vypadá návštěva „fitka“
Olympia přesně po roce
pravidelného cvičení za
dozoru trenérky Veroniky
Žižkové?

Po roce pravidelného cvičení je chození do „fitka“ stejně samozřejmé, jako čištění zubů.

Postava se dělá

u talíře!

„K

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

de je ta nejlehčí činka?“ sháně
la se přesně před rokem trenér
ka Veronika, zatímco já jsem
sledoval pravidelné návštěvníky fitness
centra, jak nad hlavu zvedají neuvěřitel
né váhy a objemy. Nějak se ale začít musí,
a přestože se mi zpočátku zdála společnost
zpocených cvičenců a cvičenek, kteří se
přes vysokou teplotu v místnosti zpravi
dla zahalovali od hlavy až k patě do mikin
a tepláků, poněkud zvláštní, nakonec jsem
se také stal pravidelným zpocencem. Na
štěstí se mi díky Veronice vyhnuly chyby
začátečníků, kteří sledují okolocvičící a po
koušejí se hned na první hodině utrhnout
největší váhy.
„Musí se začínat pomalu. Když se učíte
jezdit na kole, také hned nešlapete Tour de
France,“ říká majitel fitness centra Tomáš
Bureš, držitel všech vavřínů amatérských
soutěží, které si lze představit. Mistr ČR,
Mistr světa či Mistr Olympia Amatér se
dnes věnuje tréninku národní reprezen
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tace, přesto si najde čas i na kteréhokoli
sportovce, který do Olympie zavítá. Trénuje
dokonce i handicapované vozíčkáře, neboť
fitness je podle jeho slov vhodný prakticky
pro každého. Což lze jen potvrdit – za rok
mých pravidelných návštěv jsem si všiml, že
se spektrum cvičenců klene od teenagerů
až po šedesátníky. „Ze začátku je důležité se
vůbec neohlížet na ostatní – zda vás někdo
negativně sleduje,“ doporučuje trenérka
Veronika Žižková. „Cvičíte hlavně sami pro
sebe, nikoli pro druhé či partnera!“
Správný jídelníček a pravidelné cvičení
mohou vaši postavu změnit i za dva mě
síce. „Bez cvičení to nejde, ale postava se
dělá u talíře!“ zdůrazňuje Tomáš Bureš
a já si vzpomenu, kolikrát jsem za ten rok
porušil Veroničiny dobře míněné rady.
Postupně jsem doplnil stravu o proteino
vé nápoje, které dodají svalům potřebné
stavební látky k růstu, na druhou stranu
následovat strávníkovu denní cestu slože
nou převážně z hovězího či kuřecího masa

a různě upravené zeleniny bylo i pro mne
obtížné. Navíc v ideálním případě s vysa
zením jakéhokoli alkoholu včetně pivka
s přáteli na zahrádce. Fitness se v tu chvíli
stává životním stylem, který vede vaše kro
ky. „Jakmile si zvyknete na tuhle stravu,
tak je to do konce života. Po určité době
tak sáhnete po zdravější alternativě, byť
může být méně chutná,“ vysvětluje Tomáš
Bureš. „Fitness je zdravý způsob života,“
doplňuje Veronika. „Zdravé jídlo, pohyb
a psychická pohoda – tři ingredience, které
jsou vzájemně propojeny.“
Přestože nejsem vzorem dodržování
jídelníčku, výsledky pravidelného cvičení
se dostavily! Byť nad hlavu stále nezve
dám váhy kolegů, v přehlídce činek jsem
se plynule přesunul k větším gramážím,
na „benči“ mě tyč nepřidusí a po cvičení
se dostavuje nával příjemných endorfinů.
Ano, cvičení se záhy stane stejně samo
zřejmým, jako když si ráno čistíte zuby.
Když se pak několikrát do tělocvičny ne
vypravíte, záhy zjistíte, že vám něco důle
žitého chybí.
„Vše je důležité brát pozitivně a jako
hobby, nikoli utrpení s činkami,“ zdůraz
ňuje Veronika. „Objevte tak své hezčí já,
začněte se mít v zrcadle rádi, vytrvejte ve
svém odhodlání, a pokud nevíte, jak začít,
začněte s trenérem. Je to investice, která se
vám vrátí.“n
Olympia Fitness / Litevská 1174/8,
Praha 10 / www.olympiafitness.cz

www.zizkovskelisty.cz

Novou tajenku nám zasílejte se zajímavým komentářem do 31. září na e-mail soutez@zizkovskelisty.cz.
Autor, jehož správnou tajenku s dovětkem ohodnotí redakce jako nejzajímavější, obdrží výhru 500 Kč!

Správná odpověď z minulého čísla je citát René Descarta: „Když někdo stráví přespříliš času cestováním, nakonec se stane cizincem ve vlastní zemi.“
Výherkyní 500 Kč se stala Eva Urbanová z Prahy 3. Gratulujeme!

křížovka
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Občané...

SVOZ ELEKTROODPADU
ZDARMA
Zajistíme svoz veškerých zařízení, která fungují na elektrický
proud nebo baterie (monitory, televize, pračky, ledničky,
mikrovlnky,…), baterie, CD, DVD a tonery.

• svoz přímo z domácností dle individuální domluvy
• minimální váha objednávky je 150 kg
(což jsou tři spotřebiče typu pračka, lednička a TV)
• úspora času a nákladů za likvidaci
• snadné vytvoření objednávky na www.budliny.cz
nebo telefonicky na 840 550 650
• v případě zájmu vystavení potvrzení o ekologické likvidaci

www.budliny.cz

