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Volby
ve stínu
skandálů
Jak politické strany plnily své sliby

Jarov je bez knihovny

Aeroškola: Zkuste být filmařem!
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Sepsáním poslední vůle zabezpečíte své blízké.
Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit činnost
vybrané dobročinné organizace, a dál tak konat
dobré skutky. I malý dar má velký smysl.
Podrobnosti se dozvíte na naší infolince, internetových
stránkách nebo si o ně napište na adresu:
Koalice Za snadné dárcovství, Šafaříkova 24, 120 00 Praha.

✆ +420 608 001 208

www.zavetpomaha.cz
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Reportáž:
Práce na čerstvém vzduchu aneb Pracovna se rozrůstá
Kultura/Hudba:
Vladimír Mišík – 40 let šéfem kapely ETC
Kultura/Film:
Chcete být filmařem?
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Kmen – Nebezpečí neuslyšíš přicházet
Kultura/Výtvarné umění:
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Tvrdé háky, otevřené srdce
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krátce z prahy 3
Lživá agitka, cenzura a sci-fi

Vedení radnice zneužívá poslední předvolební číslo Radničních novin k předvolební kampani. Článek Deset věcí, které pro vás udělala radnice, je naprosto nepokrytou politickou agitkou TOP 09, Ž(n)S a ČSSD i se jmény zasloužilých partají.
Koaliční strany si tak bezostyšně dělají kampaň za peníze daňových poplatníků.
V textu se třeba dozvíte, že radnice udělala jinak barevný web, neopravuje domy,
a proto ušetří, ale i nehoráznou lež, že Žižkovské pivobraní je vynálezem tohoto
volebního období. (Každý přece ví, že první ročník proběhl na Vítkově již v roce
2007). Na poslední chvíli navíc koalice zcenzurovala stanovisko opozice a pravidelnou rubriku sloužící k polemice prostě zrušila. A tak jde o naprosto jednostrannou
propagandu.
Na druhou stranu v oficiálním listu chybí obligátní stříhání pásek a otevírání dokončených projektů. Ono totiž celkem není co stříhat a otevírat, protože v loňském
roce se politikům na žižkovské radnici podařilo dotáhnout do konce jen 20 procent
plánovaných investic a průběžné letošní výsledky nejsou o moc slavnější. A tak v oficiálním listu radnice najdete alespoň fotku buldozeru, který hrne zeminu v místě hřiště
pro mládež na Jarově, jež mělo být už dávno hotovo. Nebo virtuální realitu, jako je
prvotní vizualizace nové restaurace na Parukářce, která by mohla stát v nejlepším možném případě až kolem roku 2016, pokud získá stavební povolení. Či dokonce fotografii
neutěšeného pozemku u zastávky Lipanská s počítačově dokreslenou sochou a vzrostlým stromem. Je to vlastně takový předvolební science-fiction magazín. n

Radnice vyřadila domy
z privatizace

Plnoleté vinobraní

Letošní, v pořadí již osmnácté Vinohradské vinobraní, které se konalo v pátek
12. a v sobotu 13. září na náměstí Jiřího
z Poděbrad, přes počáteční nepřízeň počasí přilákalo řadu milovníků vína a burčáku. Přestože páteční odpoledne bylo
konstantně plačtivé, v sobotu již naštěstí
dešťové provázky nedoplňovaly degustaci
deseti druhů burčáku a vín z třiceti převážně jihomoravských vinařství. Velké pódium nevybíravě zakrylo vstup do kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně a nabídlo bohatý
doprovodný program od klasiky typu Spirituál Kvintet až po valašskomeziříčskou
kapelu Mňága a Žďorp. S verši Hodinového hotelu na rtech se tak celý velký dav
rozloučil i s letošním vinobraním. n

Praha 3 vyřadila v srpnu z privatizace obecní nájemní domy Husitská 74 a Husinecká 9,
které chce využít pro sociální bydlení jako
„tréninkové domy“ problémových nájemníků. Padly tak proklamace, že se privatizace
bude týkat všech obecních nájemníků. Radnice nájemníkům sice nabídla jiné byty, převážně v panelových domech, ti je však nepřijali. Dům v Husitské 74 tak žižkovští politici
po protestech obyvatel do privatizace zase
vrátili. Více o tématu čtěte na straně 21. n

Desítky
privatizačních výjimek

S jasnými transparentními pravidly při
privatizaci bytového fondu, která radnice
slibovala, že budou platit pro všechny bez
výjimek, to nebude zase tak horké. Těsně
před komunálními volbami totiž radní ze
současné koalice TOP 09, ČSSD a Žižkov
(nejen) sobě schválili celou řadu výjimek,
které do hry o výhodné získání obecního
bytu v rámci privatizace vracejí nájemníky,
kteří na privatizaci podle pravidel neměli
nárok. Z 22 posuzovaných žádostí jich byla
úspěšná sotva polovina, mezi šťastlivci jsou
i zaměstnanci úřadu. n
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Výdaje radnice
opět rostou,
investice klesají

Ani letos se radnici nepodaří dodržet ekonomické plány, které si sama stanovila. Zatímco investice do obce stagnují a nedaří se
je dotáhnout, na platy úředníků půjde opět
více peněz, než vedení Prahy 3 tvrdilo na
začátku roku. Vyplývá to z limitu mzdových
prostředků radnice, jenž byl již poněkolikáté vedením starostky Hujové (TOP 09)
navýšen. Místo 88 milionů tak shrábnou
úředníci o čtyři miliony více. Zatímco v jiných úřadech se šetří, provozní výdaje žižkovské radnice pod vedením starostky Hujové neustále stoupají. Před jejím nástupem
do funkce, v roce 2009, přišel provoz radnice na 423 milionů, v letošním roce je to
o 90 milionů více. Co naopak klesá, je objem peněz investovaných do rozvoje obce.
Zatímco v roce 2009 investovala radnice
do oprav domů, chodníků, na nová hřiště,
parky a podobně podle rozpočtu 545 milionů, v loňském roce to reálně nebylo ani
sto milionů. Lidově řečeno to znamená, že
občan od Prahy 3 rok od roku dostává za
více peněz čím dál méně muziky. n
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Žižkovská soutěž
Ve vysokém rozlišení

Zažít město jinak

Devátý ročník bytostně sousedské akce Zažít město jinak se uskutečnil 20. září na 46
místech v Praze a dále v Ostravě, Hradci
Králové a Jablonci nad Nisou. Praha 3 se
tradičně zapojila se třemi místy – před kinem Aero v Biskupcově ulici, na Tachovském náměstí a v Kolínské ulici. Mohli jste
si vyzkoušet nejrůznější aktivity od tvorby
filmu s Aeroškolou přes barvení růžových
kol s Rekolou až po vlastnoručně vyrobenou dřevěnou budku. Samozřejmostí byla
i divadelní představení, projekce či hudební vystoupení. Kupříkladu u Bajkazylu se
večer objevil známý elektronický hudebník
FLOEX. n

Blešák na Prokopáku

V sobotu 20. září uspořádali nadšenci, kteří podporují myšlenku obnovení tržiště na
Prokopově náměstí, bleší trh. Komunitní
projekt chce na zkosené náměstíčko na
dolním Žižkově zavést pravidelné farmatrhy, které by sloužily především zájemcům
z dolního Žižkova o lokální potraviny.
A proč zrovna Prokopák, který je dnes většinou osiřelým placem? Protože zde tržiště
historicky fungovalo, jak ostatně ukazuje
i dobová fotografie. Tak držme palce, nechť
se to podaří prosadit, ať už po komunálních volbách na žižkovské radnici zasedne
kdokoliv. n

Zmatlané
referendum

Žižkovská koalice se pohádala na posledním zasedání zastupitelstva kvůli vyhlášení referenda o Parukářce. Plebiscit, který
Prahu 3 čeká společně s komunálkami, měl
stát původně 200 tisíc korun, nyní se však
ukázalo, že jeho organizace bude násobně
dražší. Chybu prý udělala právní kancelář,
kterou si na přípravu referenda najal místostarosta Ondřej Rut. A tak se na jednání
„žižkovského parlamentu“ dočkal pořádného kartáče nejen od opozice, ale i od
koaličního sociálního demokrata Michaela
Kuciána, který jej označil za lháře. Absurdní divadlo skončilo tím, že zastupitelé zelenému místostarostovi hodili nový odhad
nákladů na hlavu. n

Vysoké rozlišení 4K už pomalu, ale jistě
klepe na dveře, zatímco Full HD, tedy 1920
na 1080 bodů obrazovky či televize se stalo
standardem sledování filmů a televize.
Připravili jsme pro vás soutěž, v níž můžete
vyhrát jeden z Blu-ray disků – historický
snímek Plamen a citron, dobrodružné El
Dorado, drama Evil – Zlo mezi námi či
dobrodružnou Zátoku pirátů. Stačí odpovědět správně na otázku a mít trochu štěstí!
Otázka: Jak se jmenuje debut režiséra
Myroslava Slabošpyckého z internátní
školy pro hluchoněmé a čím je zvláštní?

Podzim v kině Aero

Babí léto je pryč, listí ze stromů opadává
a nevlídných dnů přibývá. O to víc se pak
rádi schováte do teplého kinosálu, kde
zhlédnete některou z podzimních distribučních premiér! Stačí jen odpovědět
správně na otázku a tři z vás získají voucher
pro dva na některou z projekcí kina Aero!
Otázka: Jak se jmenuje film z distribuční
společnosti Aerofilms, který zakončoval letošní filmový festival v Karlových
Varech?
Odpovědi na otázky zasílejte do 24. října
na adresu redakce@zizkovskelisty.cz a do
předmětu e-mailu uveďte buď „Soutěž –
Blu-ray“, nebo „Soutěž – Aero“.

www.zizkovskelisty.cz
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krátce z prahy 3
Účtenky
už asi jen tak neutečou

Tony Ducháček se naštval

Sotva se naplno rozběhla kampaň před
komunálními volbami na žižkovskou radnici, postaral se o rozruch frontman kultovní kapely Garage Tony Ducháček. Ten
s prásknutím dveří odstoupil z kandidátky
místní buňky TOP 09, kde figuroval na
21. místě jako člen Liberální ekologické
strany. Šestapadesátiletého hudebníka naštvalo, že TOP 09 použila ve volební kampani bez svolení kapely její název i legendární píseň Muchomůrky bílé. n

Novou směrnici k oběhu účetních dokladů na žižkovské radnici přijala rada
městské části na svém posledním srpnovém zasedání. Podle rozhodnutí radních
začala tato interní norma platit okamžikem, kdy ji schválili. Přijetí nové směrnice, která mimo jiné zpřísnila podmínky
přístupu jednotlivých úředníků do počítačového účetního systému GINIS, přišlo
několik týdnů poté, co právě z tohoto systému unikly do sdělovacích prostředků
výpisy dokazující, co vše si nechala proplácet starostka Hujová z veřejných peněz. Skandál s proplácením opulentních
obědů za devět tisíc korun, oblečení, luxusních parfémů i vstupenek na kulturní
akce se stal politickým trhákem mediální
okurkové sezony a zaplnil bulvární i nebulvární média. n
Více na s. 16
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Free Art Friday

Akce na Nákladovém nádraží Žižkov pokračují i v průběhu podzimu, byť ne s takovou razancí, jako tomu bylo v létě. Spíše
lze říci, že se zde sezona pomalu, ale jistě
blíží ke konci. Jedním ze zajímavých projektů je Free Art Friday (24. 10.), vycházející z nového uměleckého hnutí, které si
získává popularitu po celém světě. Umělci
tvořící malby, kresby, náčrty, fotky, sochy
nebo instalace zanechají svá díla na „ulici“
nebo v místě konání akce. Pokud se akce
zúčastníte a vyhlédnete si své dílo, můžete
si je zdarma odnést domů. Tvůrci Free Art
Friday se pak lépe dostanou do povědomí
lidí, neboť ti sdílejí fotografie s dílem přes
sociální sítě. n

Tucet možností

téma / politika
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pro komunální volby
TEXT Jan Kalous FOTO Karel Dohnal
Až půjdou občané v říjnu
k volebním urnám, budou
si moci v Praze 3 vybrat
z dvanácti politických
stran a uskupení.
Překvapením je absence
hnutí ANO Andreje
Babiše,
které nepodalo
v třetí městské části
kandidátku. O to větším
favoritem je TOP 09
současné starostky
Vladislavy Hujové, které
průzkumy v Praze věští
vítězství.

Z

e 12 stran bude pět usilovat o návrat do lavic „žižkovského parlamentu“: TOP 09, ODS, Žižkov
(nejen) sobě (posílený o Starosty a nezávislé), ČSSD a KSČM. Vedle nich se
v místních komunálních volbách utkají
také strany, které slaví úspěchy v poslední
době – Strana svobodných práv občanů,
či uskupení, která skončila pod limitem
volitelnosti i v minulých komunálních
volbách – Volba pro město.

Seznam kandidujících stran
podle vylosovaných
volebních čísel:
1. Pro Prahu

V čele ambiciózního nového politického
projektu starosty z Prahy-Kolodějí Zbyňka
Passera stojí bývalý místostarosta za TOP
09 Tomáš Kalousek.

Blesky komunálních voleb se blíží!

2. Domov

Politická strana Domov je dalším nováčkem místních voleb, vede ji zde truhlář
Stanislav Bareš.

3. Demokraté Jana Kasla

Lídrem politické formace pražského exprimátora je podnikatel Milan Konvička.

4. Strana
svobodných občanů

Svobodné vede do boje o trojkové zastupitelstvo specialista veřejných zakázek Tomáš Štampach.

5. Žižkov
(nejen) sobě

S pětkou kandiduje Ž(n)S současného radního Matěje Stropnického.

6. TOP 09

V čele kandidátky TOP 09 je současná starostka Vladislava Hujová.

7. Dělnická strana
sociální spravedlnosti

Na prvním místě kandiduje předseda místní buňky Petr Günter.

8. Komunistická strana
Čech a Moravy

Bývalý zastupitel Pavel Ambrož stojí v čele
volební kandidátky komunistů.

9. Občanská
demokratická strana

Občanské demokraty do voleb vede nový
předseda místní buňky, Čechoital Alexander Bellu.

10. Česká strana sociálně
demokratická

Sociální demokraté jako svého kandidáta
na starostu nabízejí dvaatřicetiletou právničku Irenu Ropkovou.

11. Romská demokratická
strana

Strana má jednoho kandidáta a tím je pětadvacetiletá žena na mateřské Lucie Surmajová.

12. Volba pro město –
nezávislí kandidáti

Nezávislé z Prahy 3 vede do voleb dvaatřicetiletá ekonomka a personalistka Gabriela
Nováková. n

www.zizkovskelisty.cz
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Hory i doly…

a buráky k tomu

Jak politické strany plnily své sliby
Zírají na vás
z předvolebních
billboardů, plakátů,
černého výlepu
i poštovních schránek.
A slibují… Hory i doly,
a nejlépe i s buráky.
Dny otevřených dveří
u starostky, zateplení
domů, privatizaci za
hubičku i babybox...
Letos stejně jako před
minulými volbami. Jak
ale splnili své čtyři roky
staré sliby?

V

předvolební kampani se většina
sdělovacích prostředků zaměří
na analýzu toho, co politické strany svým voličům slibují aktuálně, nakolik
ten slib mohou splnit a co bude, až bude. My
jsme se rozhodli zaměřit na to, co už bylo. Jinými slovy, co vám politici na žižkovské rad-

nici naslibovali před čtyřmi lety a co reálně
splnili. V roce 2010 bylo do zastupitelstva
městské části zvoleno celkem pět kandidujících subjektů a čtyři z nich se reálně vystřídaly u moci na žižkovské radnici. Celé volební
období stála v čele Prahy 3 TOP 09 starostky
Vladislavy Hujové. Vítězná strana minulých
voleb tak měla největší šanci naplnit to, co
svým voličům slíbila před volbami. První
půlku volebního období s ní na radnici vládla ODS, poslední dva roky formace Žižkov
(nejen) sobě Matěje Stropnického (Strana
zelených, KDU-ČSL a nezávislí) a sociální demokraté. V analýze plnění volebních
slibů se tak zaměříme na tyto čtyři volební
subjekty. Hodnotit pátého úspěšného
účastníka minulých voleb, kterým
byla KSČM, jež s jednou zvolenou
zastupitelkou setrvala celé čtyři
roky v opozici, by nebylo fér.
V hodnocení z volebních
programů politických stran
vybíráme pouze body, jež lze
objektivně hodnotit a nejsou
předmětem politické interpretace. Proto sliby typu „zajistíme spravedlivou
privatizaci“ do hodnocení nezahrnujeme,
protože jejich naplnění je věcí subjektivního
hodnocení – jinak na výši privatizačních slev
hledí obecní nájemce čekající na privatizaci
a jinak ten, kdo za svůj byt musel zaplatit běžnou komerční cenu na volném trhu.
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NESPLNĚNO

SPLNĚNO

Pravidelné Dny otevřených
dveří u starostky
TOP 09 se na tento slib
zcela „vykašlala“, přestože
starostovskou židli držela čtyři
roky.

Zvýšení kapacity školek
TOP 09 navázala na program
předešlého vedení radnice, které
s poptávkou rodičů zvyšovalo
každoročně kapacity mateřských
škol.

Zřízení babyboxu
Od voleb už o tomto slibu nikdo
neslyšel, strana se jej nepokusila
naplnit.

Zvýhodněné půjčky
na opravy domů
Systém bezúročných půjček
na opravy domů funguje na
radnici již léta, TOP 09 tak přišla
k hotovému. Zvýšil se ale objem
půjčovaných peněz.

Privatizace všech domů bez
rozdílu
Za vlády TOP 09 naopak došlo
k vyřazení domu v Husitské
z privatizace pro sociální
experimenty.

Vladislava Hujová

TOP 09 vládla žižkovské radnici
celé čtyři roky, první dva roky měla
v radě městské části nadpoloviční
většinu, poslední roky se o moc
dělila třetinovým dílem s Žižkovem
(nejen) sobě a ČSSD. Ze všech
stran v zastupitelstvu tak měla
největší šanci naplnit své
předvolební sliby. V porovnání
s dalšími stranami toho TOP 09
naslibovala poměrně málo
a objektivně řečeno nesplnila
téměř nic. Pokud vám před
volbami někdo sám od sebe
slíbí pravidelné dny otevřených
dveří u starostky a pak se ani
nepokusí tento slib naplnit, byť
starostovskou židli drží čtyři roky,
hraničí to s výsměchem.
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Nové malometrážní byty
z privatizačních výnosů
Žádné byty nevznikly
Nové informační tabule
u významných staveb
Víte o nějakých?
Více městských strážníků
Jejich počet naopak klesl.
Rozšíření parkovací
zóny na Jarov
Těsně před rozšířením pražská
TOP 09 naopak projekt
zablokovala.
Profesionálové místo
politiků v městských
společnostech
„Trafiky“ za TOP 09 dál jely na
plné obrátky, přímo ředitelem
obecní firmy se stal kontroverzní
starostčin spolustraník Jan
Materna.
Revitalizace Parukářky,
Vítkova a Krejcárku
Území nebyla revitalizována.

www.zizkovskelisty.cz
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téma / politika

NESPLNĚNO

SPLNĚNO

Dokončení revitalizace
Parukářky
Slib nebyl splněn.

Rezervační systém
na úřadě
Internetové objednávání
k vyřízení úředních záležitostí
bylo spuštěno v prvním roce po
volbách.

Nástupy na Vítkov
a rekonstrukce Tachovského
náměstí
Projekt se rozběhl, po odchodu
ODS do opozice se však zadrhl.
 stupové bydlení
Ú
na Pražačce
Kontroverzní projekt zastavili
političtí konkurenti ODS.
Revitalizace
Židovských pecí
S projektem se nezačalo.

Alexander Bellu

ODS přešla v roce 2010 do nové
rady s vítězem voleb TOP 09
z luxusní pozice, kdy předchozí
období vládla na radnici
s nadpoloviční většinou sama.
Po necelých dvou letech sice po
politických rošádách skončila
v opozici, i tak ale měla oproti
všem na startu výhodu „domácího
prostředí“. U řady slibů se ODS
může (více či méně oprávněně)
vymlouvat na svůj nedobrovolný
odchod do opozičních lavic
v polovině období. Každopádně
naslibovala voličům nejvíc
konkrétních projektů a řadu z nich
i dotáhla.

Podzemní garáže
na Jiřáku
Těsně před spuštěním projektu
skončila ODS v opozici a nová
koalice jej zastavila.
Monitoring čistoty ovzduší
v Praze 3
Projekt zastavila nová koalice
těsně před spuštěním.
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Plánování investic s občany
Investice ODS skutečně začala
zadávat na základě anket a debat
s občany, v plánu investic
zohledňovala občanské iniciativy.
Při investicích do bezpečnosti
přechodů byly zapracovány
podněty tehdy opoziční Strany
zelených s občany.
Revitalizace
Havlíčkova náměstí
Projekt je těsně před
dokončením, byť mu ODS již
přihlíží jen z opozičních lavic.
Navyšování kapacity ve
školkách podle poptávky
rodičů
Jedna z nejsilnějších karet ODS,
během její vlády byla Praha 3
jedinou městskou částí, která
pokrývala kapacitami zájem
rodičů. V projektu pokračuje
i současná koalice na radnici.
Dokončení rekonstrukce
Domu s pečovatelskou
službou Roháčova
Slib byl splněn.
Nová moderní služebna
Městské policie v Lupáčově
ulici
Byla otevřena chvíli po odchodu
ODS do opozice.
Podpora klubům pečujícím
o problematickou mládež
Nízkoprahové kluby R-Mosty,
Husita, Teen Challenge, Beztíže
mají stálou finanční podporu
radnice.

téma / politika

NESPLNĚNO

SPLNĚNO

Elektronické tržiště
na nákup služeb úřadu
Nesplněno.

Rozšíření cyklostezek
Vznikla dvousetmetrová
provizorní cyklostezka
v protisměru v Lupáčově ulici
„odnikud nikam“ a čtyřmetrová
„cyklootočka“ v Jeseniově. Názor
na tyto projekty necháme na vás.

Zrušení trafik v obecních
společnostech
Trafiky jedou dál, ředitelem
se stal partajní kolega starostky.
Ž(n)S na protest alespoň odstoupil
ze statutárních orgánů.
Rekonstrukce již
privatizovaných domů
Slib nebyl naplněn, otázkou je,
zda je vůbec reálné, aby radnice
opravovala cizí majetek.

Matěj Stropnický

Volební koalice Strany zelených,
KDU-ČSL a aktivistů bojujících
za výhodnější podmínky při
privatizaci v čele s Matějem
Stropnickým svůj agresivní styl
přenesla z opozičních lavic
v červnu 2012 do koalice s ČSSD
a TOP 09. A slavila s ním úspěch,
protože za dva roky toho splnila
navzdory všem docela dost,
i když někdy docela zvláštním
způsobem.
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Poskytnutí nemovitostí
zastáncům alternativních
způsobů bydlení
Obecní squaty v Praze 3
Ž(n)S zatím neprosadila.
Obnova parků
Zeleň v Mahlerových sadech
nahradilo částečně betonové
minigolfové hřiště, plánu na
betonování Jiřáku se postavili
na odpor obyvatelé. Radnice
dotahuje obnovu Havlíčkova
náměstí a jinak ani ťuk.
Prostor v Radničních
novinách pro opozici
a veřejnou diskusi
Radnice před volbami zařízla
prostor pro opozici na úkor vlastní
předvolební agitky. Tím Matěj
Stropnický všechny své aktivity na
tomto poli zahodil do koše.
Nezávislí odborníci
v grantové komisi
Samí politici a žádný odborník.

Privatizační
„protispekulační“ sleva
20 procent za pět let
Objektivně nesplněno,
subjektivně ano. Sleva je pouze
10 procent, při třetinové síle
Ž(n)S v koalici je to i tak úspěch.
Privatizační harmonogram
Harmonogram vznikl, dodržet se
ho však zdaleka nepodařilo.
Cyklostojany na veřejných
místech
Program rozjela ODS,
Stropnického sdružení v něm
pokračovalo.
Nezprivatizované byty
sociálně slabým
Projekt stěhování sociálně
slabých a problematických
nájemníků do bytů městské části
v již privatizovaných domech se
rozběhl v minulých dnech.
Zachování Nákladového
nádraží Žižkov
Budova byla prohlášena kulturní
památkou.
Zveřejňování záznamů
zastupitelstva
Splněno.

Omezení drahých
kulturních akcí
Za veřejné veselice radnice utrácí
stále více peněz, jejich počet byl
rozšířen.
www.zizkovskelisty.cz
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NESPLNĚNO

SPLNĚNO

Nová místa v jeslích
a flexibilní provozní
doba školek
Mateřinky v Praze 3 rozhodně
flexibilní služby rodičům
nenabízejí.

Hřiště pro teenagery
S přimhouřeným okem,
ale splněno.

Více strážníků
přímo v ulicích
Počet strážníků se naopak snížil.

Irena Ropková

Matadoři politické scény
v Praze 3 s dlouholetými
zkušenostmi z komunální
politiky v koaliční, opoziční
i „konstruktivně opoziční“ roli
svůj předvolební program v roce
2010 formulovali z velké části
dosti vágně, takže řadu bodů
(zasadíme se, budeme usilovat
apod.) nelze jednoznačně
hodnotit podle kritérií splněno –
nesplněno. Tam, kde je to možné,
byli sociální demokraté úspěšní
tak napůl.

Příjmy z hazardu výhradně
na prevenci kriminality
a rozvoj aktivního trávení
volného času
Městská část za tyto peníze
koupila mj. předražený VIP
salonek na stadionu Viktorie
Žižkov za 10,8 milionu korun. Jak
tato investice přispívá k prevenci
kriminality či rozvoji aktivního
trávení volného času?
Na úřadě přivítá občana
ochotný pracovník v recepci
a poradí, kam se s daným
problémem obrátit,
a poskytne potřebné
formuláře, takže občan
nebude muset tápat po
chodbách úřadu kvůli
papírům a hledat, do které
budovy či kanceláře se
má se svým problémem
obrátit. V kanceláři se občan
vždy setká se vstřícným
přístupem
No, to je stále poněkud sci-fi,
co myslíte…
Stop stavbám na úkor zeleně
V době koaličního působení
ČSSD byla stavebním odborem
povolena stavba minigolfového
hřiště pod věží. Beton nahradil
zeleň bez jakýchkoliv diskusí.
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Zastropované nájemné
v obecních bytech
Nájemné v obecních bytech je již
pět let zmrazeno na úrovni roku
2009.
Zveřejňování informací
z rady, zastupitelstva,
výborů a komisí
Sociální demokraté tento bod
prosadili.
Sloučení akciových
společností
O efektivitě tohoto kroku se
vedou diskuse, ČSSD ale fúzi
městských akciovek prosadila.

Vypukl boj

politika
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o „cyklonesmysly“
TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský
polovinu vozovky v Lupáčovce, řada z nich
považuje za naprostý úlet.
Ještě větší vášně vyvolala „cyklootočka“
do protisměru s cyklosemaforem v jednosměrném úseku Jeseniovy ulice u křižovatky
s Jana Želivského. Že budou tento dopravní
prvek s krkolomným cykloslalomem milovníci kol ve velkém počtu využívat, nevěří

Veselovský:
„Parkovací místa pro
vysazování dětí zmizela.
Takže díky!“

Globální spor o cyklostezky a jejich často diskutabilní
smysluplnost se přenesl i na Prahu 3. Moderátor
Martin Veselovský rozproudil svou kritikou debatu
o smyslu protisměrné dvousetmetrové cyklostezky
„odnikud nikam“ před školou v Lupáčově ulici,
kterou zde žižkovská radnice postavila přes léto.
A obyvatelé z horní části Jeseniovy ulice se rozčilují
nad několikametrovou „cyklootočkou“, které musela
ustoupit parkovací místa nedaleko místní základky.

S

tavební dělníci ještě dodělávali prostor před Bezovkou, do jehož rekonstrukce se společně s přechody
a úsekem Lupáčovy ulice radnice přes léto
pustila, a stavba už rozproudila vášně a diskuse. Velkou měrou se o ně postaral známý
moderátor Martin Veselovský, který se na
sociálních sítích pustil do provizorní cyklostezky, kterou radnice zřídila v protisměru jednosměrné Lupáčovy ulice před míst-

ní základkou. „Radnice Prahy 3 splnila
hrozbu: Cyklostezka přímo před základní
školou Lupáčova! Zmizela parkovací místa pro vysazování dětí! Takže díky,“ napsal
známý moderátor politických pořadů jízlivý komentář na svém twitteru. A okamžitě
se k němu připojili i další rodiče, ale i jiní
lidé. Převážně ti, kteří jsou zvyklí po Praze
jezdit autem. Dvousetmetrovou cyklostezku, která zabrala s ohraničujícími sloupy

snad ani ti největší optimisté. Na třímetrové
cyklostezce místním vadí především fakt, že
je tím dopravní odbor v rukou Strany zelených připravil o několik parkovacích míst.
Praha 3 se tak zapojila do celopražského
sporu, který vede cyklistická menšina s automobilistikou většinou a s chodci. Právě
odpůrci hektického budování cyklostezek,
kde se dá, upozorňují, že zde tečou neúměrné peníze do dopravních projektů,
které pravidelně používá jen minimální
procento obyvatel Prahy.
To potvrzují koneckonců i statistiky.
Podle nich za posledních pět let se v Česku
do cyklostezek investovalo sedm miliard
korun. Vzniklo 1500 kilometrů cyklostezek, zatímco řidiči se v těchto letech dočkali jen asi stovky kilometrů nových dálnic. U některých projektů si přitom cena
cyklostezky s cenou dálnice moc nezadá.
U těch nejdražších přišel jeden kilometr
cyklostezky i na 50 milionů korun.
Zdá se, že spor cyklistů s motoristy, který
v řadě aspektů připomíná spory pejskařů
s rodiči dětí o městské parky, se nevyhne
ani Praze 3. Faktem je, že z osobního pozorování nové trasy v Lupáčovce a Jesenijce
využívá jen marginální množství cyklistů.
Ale třeba se to za pár měsíců změní... n

www.zizkovskelisty.cz
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Boj o záchranu Nákladového nádraží Žižkov vyhráli zastánci jeho zachování. Budova byla prohlášena kulturní památkou, její budoucnost je však stále ve hvězdách.

Čtyři roky na radnici:

Skandál
za skandálem

TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský a redakce

Vyvádění peněz do „neziskovek“
ovládaných politiky, porušování
zákonů o střetu zájmů samotnou
starostkou, kšeftíky pro
místostarostova syna, dvojnásobně
předražený plán na rekonstrukci
Jiřáku, vymazané pokuty a nakonec
aféra s „reprezentačními“ útratami
starostky Hujové (TOP 09). Se
skandály se v uplynulých letech na
žižkovské radnici roztrhl pytel.
Žižkovské listy | společenský časopis | 03 2014

Nákladové nádraží Žižkov

Sdělovacími prostředky v prvních měsících po komunálních volbách
v roce 2010 hýbal především spor o funkcionalistickou budovu Nákladového nádraží Žižkov. Obří betonový moloch uprostřed Prahy 3
v majetku Českých drah vadil původním plánům developera, který
chtěl na jeho místě postavit novou obytnou čtvrť a za zbourání lobbovalo i tehdejší vedení radnice, především ODS, jež chtěla v místech,
kde budova stojí, prosadit nové dopravní napojení Žižkova na Jarovskou spojku a do Malešic.
Vítězem se nakonec stali památkáři a iniciativa Tady není developerovo, která bojovala za zachování stavby. Objekt byl prohlášen
kulturní památkou, ale dodnes není jasné, jaká budoucnost jej čeká.
Zchátralá betonová stavba by potřebovala miliardové investice, aby
byla uvedena do použitelného stavu, přičemž nikdo zatím nepředložil
realistickou vizi konkrétního využití objektu. Na konec příběhu jménem Nákladové nádraží Žižkov si tak asi budeme muset ještě několik
let počkat.

téma / politika

Střet zájmů
a politické rošády

Na jaře 2012 na starostku městské části
Vladislavu Hujovou prasklo, že do svého
občanského sdružení s názvem Čistá města v rozporu se zákonem vyvedla z fondu
starostky 50 tisíc korun. Aférka, kdy první
dáma Žižkova při schvalování daru neziskovce v radě městské části zatajila svým
kolegům, že stojí nejen na straně dárce,
ale i příjemce daru, a porušila tím zákon
o střetu zájmů, nakonec vyústila v rozsáhlou politickou rošádu na žižkovské radnici. Naštvaní radní z koaliční ODS, ale
i z vlastní TOP 09 starostku vyzvali, aby
rezignovala. Ta se však potichu domluvila
na spolupráci s opozičními sociálními demokraty a sdružením Žižkov (nejen) sobě
Matěje Stropnického, své vnitrostranické
kritiky vyloučila z TOP 09 a po dvaceti letech poslala ODS do opozice. Vyšetřování
jejího střetu zájmů převzal občanskosprávní odbor, který je paní starostce podřízen,
a šetřil celou věc tak dlouho, až uplynuly
promlčecí lhůty. Paní starostka si tak uchovala post výměnou za to, že radnici nechala
ovládnout do té doby opoziční levicí.

Žižkovský
nejdražší trávník

Na čem stojí spolupráce TOP 09 s levicí, se
následně ukázalo na nejbližším zasedání
zastupitelstva na podzim roku 2012, kde
vedení radnice mávnutím proutku nečekaně, bez jakýchkoliv diskusí s veřejností
i s opozicí, proměnilo desetimilionovou
pohledávku daňových poplatníků za fotbalovým bossem Luďkem Vinšem v desetimilionové transfery z radniční pokladny
na jeho privátní účty. Dluh 10 milionů byl
půjčkou města fotbalové Viktorii Žižkov
na vybudování vyhřívaného trávníku, do
kterého se Viktorka chystala investovat
celkem 15 milionů korun. Místo splacení
této půjčky však koalice, která měla již v té
době na soukromý fotbalový klub úzké
personální vazby, schválila odkup „trubek
v zemi“ za 25 milionů korun.

Penězovod jménem Osvěta

V budově krytého bazénu na Pražačce sídlí již léta soukromý masážní salon
Nefrit. Podnik patří místostarostce Jaroslavě Sukové (TOP 09), blízké přítelkyni
paní starostky. Na rozdíl od desítek jiných
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masážních salonů však Nefrit protáčí
v posledních letech stovky tisíc korun,
jež inkasuje na podporu svého podnikání z pokladny žižkovské radnice. Peníze,
o kterých si konkurenční podniky mohou nechat jen zdát, do podnikání paní
místostarostky Sukové tečou z kapes da-

Z nulové tolerance byla
rázem monopolizace
hazardního trhu do
rukou sedmi vyvolených
provozovatelů kasin.
ňových poplatníků prostřednictvím tajemného občanského sdružení Osvěta.
Sdružení nemá ani internetové stránky,
nezveřejňuje o sobě žádné informace,
zato sídlí v domě paní místostarostky
a zakládajícími členkami jsou právě dámy
Suková a Hujová. Za dobu, co je Vladislava Hujová starostkou, do Osvěty formou
„grantů“ zasvištěl skoro milion korun.
Kolik občanů za granty místostarostka
Suková „zmasírovala“, není známo.

Na ruku
provozovatelům hazardu

Místostarostka, podnikatelka a kamarádka
starostky Hujové Jaroslava Suková (TOP 09).
Statisíce z radniční kasy každoročně protékají
neprůhlednou „neziskovkou“, aby skončily na
kontě jejího soukromého masážního studia.

V roce 2010 vstupovala koalice TOP 09
s ČSSD na žižkovskou radnici s ideou, že
z ulic Žižkova a Vinohrad vytlačí hazardní provozovny, jakmile jim to legislativa
umožní. První dva roky vše směřovalo
k tomuto cíli a slib nulové tolerance do
své koaliční dohody převzala také rada
složená z „topky,“ Stropnického Ž(n)S
a ČSSD. Několik měsíců po podepsání
dohody však vše bylo jinak. Z nulové tolerance byla rázem monopolizace hazardního trhu v Praze 3 do rukou sedmi vyvolených provozovatelů kasin. Radnice jim
doslova zlikvidovala jakoukoliv konkurenci. Jak a podle jakého klíče radní rozhodli, že veškeré zisky z hazardu v Praze 3
budou inkasovat právě tito podnikatelé,
radnice není schopna zdůvodnit. Každopádně se bojovnice proti hazardu Hujová v roce 2012 jako mávnutím proutku
změnila v ochránkyni velkých hazardních
hráčů, jejichž zájmy hájí lobbistické sdružení SPELOS (Sdružení provozovatelů
centrálních loterijních systémů). Jak jinak
si vysvětlit, že etický kodex provozovatelů heren, který s velkou pompou přijala
rada městské části, je z velké části slovo
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od slova, větu od věty, opsán z návrhu,
který sestavili lobbisté hazardních provozovatelů (dokonce i vytečkované místo na
podpis má stejný počet teček). Jak jinak
si vysvětlit, že jeden týden spustí SPELOS
křik, že jakési občanské sdružení Život je
hrou provozuje načerno automaty, a starostka Hujová o týden později přispěchá
s trestním oznámením na sdružení, načež
sklidí mediální jásot provozovatelů hazardu? Srovnáte-li si lobbistické akce sdružení SPELOS s aktivitami Vladislavy Hujové
na poli hazardu, nabydete vážné podezření, že hazardní lobbisté musejí mít k žižkovské starostce skryté dálkové ovládání.
Argumenty, že kasina Praha 3 nutně potřebuje, aby měla z diskutabilního hazardního podnikání peníze na podporu sportu, vyvrátila sama starostka Hujová, když
potvrdila, že si z velké části těchto výnosů

Městskou firmu za starostování Vladislavy Hujové ovládl její spolustraník Jan Materna,
muž s úzkými vazbami na největší privatizační skandály 90. let.

Miliardové dotační
kšefty firmy žižkovského
místostarosty Hellera
(TOP 09) označil
ministr financí Babiš za
nejsofistikovanější tunel
v českém zdravotnictví.
radní koupili VIP klub na stadionu Viktorky Žižkov s přilehlým parkovištěm.
Zatímco jiné městské části o postoji
k hazardu nechávají rozhodnout občany
v místních referendech, na Praze 3 je ticho
po pěšině a nikdo se o tom s nikým nebaví.
Hotovo, šmitec. No alespoň víme, kam se
přesunou milovníci hazardu a kde vznikne
pražské Las Vegas, pokud okolní městské
části v místních plebiscitech skutečně hazard na svém území zakážou.

Zakázky pro syna

Byla to taková rodinná záležitost, aféra
jako vytažená z politické reality odněkud z daleké Afriky a s odhalením přišel
v roce 2013 časopis Týden. Ten zjistil, že
z veřejného rozpočtu rok co rok inkasuje
statisícové honoráře syn zástupce starostky Bohuslava Nigrina (ČSSD). Zakázky za
údržbu zeleně jeho firma inkasovala od
odboru technické správy a investic, kde
pracovala jeho žena (a místostarostova
snacha). A pochopitelně bez výběrového
řízení.

vzácně shodovaly s datem, kdy jeho otec
převzal do svých kompetencí odbor, jenž
mu zakázky přiklepával.
Aby nechyběla na tomto pomyslném
dortu správná třešnička, starostka Hujová
právě Nigrinovi do kompetencí svěřila, aby
bedlivě bděl nad transparentností všech
procesů na radnici. A tak se kozel stal zahradníkem, což sice prasklo, ale vše se pak
promlčelo, přešlo… A místostarosta Nigrin sedá po boku starostky i nadále.

Manažer s vazbami
na největší tunely

„Mám to snad synovi zakázat?“
bránil se místostarosta Nigrin, když prasklo,
že jeho syn dostává od radnice zakázky
bez výběrového řízení, a navíc mu je přiděluje
odbor, kde pracuje místostarostova snacha.

„On pracuje i pro jiné radnice, mám mu
to snad zakázat?“ bránil se místostarosta,
otec Nigrin. Na jeho obranu vystoupila
i starostka Hujová, která řekla, že v tom
nevidí problém. Něco jiného by podle ní
bylo, pokud by byl Nigrin místostarostou
v době, kdy jeho syn začal s radnicí úspěšně spolupracovat. Jak se následně ukázalo,
o přesně takový případ šlo. Počátky podnikatelských úspěchů Nigrina syna se totiž
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Když koalice starostky Hujové s ČSSD
a Žižkovem (nejen) sobě přebírala vedení obecních společností, slibovala jejich
transparentní vedení. Na vrchního ředitele hlavní společnosti v majetku Prahy 3
bylo vypsáno otevřené výběrové řízení,
z něhož vzešel vítěz a… A pak to začalo
jít z kopce, politici jeho volbu zablokovali
a do funkce dosadili poněkud tajemného
starostčina stranického kolegu z místní buňky TOP 09. Jan Materna, kterého
dosadila TOP 09 na místo, jež měl obsadit nezávislý profesionál, je totiž mužem
s velmi divokými podnikatelskými aktivitami v minulosti i současnosti. Jeho jméno za posledních dvacet pět let figuruje na
vrcholných manažerských postech desítek
firem, mezi jinými působil v dozorčí radě
Českého investičního holdingu, který
v době jeho působení podivně manažersky ovládal majetek ukradený z vytunelovaného fondu TREND. Vybuchující luxusní vozy i rozsudky za tunelování, které
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Stromy do zástupu, místo trávy dlažba a bourání kašny. Dvojnásobně předražený plán na rekonstrukci Jiřáku
obyvatele okolí naštval, radnice však i nadále usiluje o jeho realizaci, byť slibuje jeho úpravy.

celou kauzu provázely, se však Maternovi
vyhnuly.
A vedle komunální politiky v Praze 3 se
Jan Materna angažuje v pořád nedořešené
kauze Harvardských fondů. Likvidátor bývalé firmy Viktora Koženého Zdeněk Častorál tvrdí, že se mu Materna svými kroky snaží zabránit v tom, aby podvedeným
akcionářům získal ze zahraničí vyvedený
miliardový majetek zpět. Materna své vazby na pravomocně odsouzeného podnikatele na útěku Viktora Koženého logicky
odmítá. Podivný je však už způsob, jak se
do vedení Harvardského průmyslového
holdingu dostal. Na rozdíl od městské akciovky jej tam totiž nevynesly hlasy jeho
partajních kolegů, ale na valné hromadě jej

zvolili akcionáři, kteří v době jejího konání
byli již po smrti.
Materna před volbami městskou akciovku opustil a dnes kandiduje po boku starostky Hujové do vedení radnice v nadcházejících komunálních volbách.

Salonek za jedenáct mega

Po dvouleté pauze od nákupu technologie
na vyhřívání trávníku se zdálo, že radnici chutě na kšeftíky s podnikateli okolo
žižkovské Viktorky přešly. Jak se ale říká,
to nejlepší nakonec. Na jaře tohoto roku
radní a následně i zastupitelé schválili asi
nejabsurdnější investici v dějinách městské části. Koupili obyvatelům Prahy 3 za
jejich peníze VIP salonek na žižkovském

fotbalovém stadionu. Co na tom, že stavba
privátního baru, odkud fotbaloví bafuňáři,
podnikatelé a místní politici přes naleštěné
sklo stranou od smrtelníků sledují boje žižkovských fotbalistů, přišla podle tisku na
šest milionů korun. Radnice VIP salonek
koupila za 10,8 milionu. Se zdůvodněním
ceny se starostka před zkoprnělými opozičními zastupiteli příliš neobtěžovala. Prý
na to existuje znalecký posudek. Ten ale
zastupitelé nedostali. Starostka slíbila, že
posudek zveřejní na internetu po uzavření
kupní smlouvy, ani tento slib však nedodržela.
Co na tom, že za stejné „byznysy“ seřval
stranický nadřízený starostky Hujové Miroslav Kalousek nedávno zastupitele města
Ostravy a označil takové investice z obecní
kasy za nehoráznou drzost? Na Žižkově se
to odehrálo ve vší tichosti.

Stomilionový buzerplac

V roce 2013 se radnici podařilo zvednout
mandle velké části obyvatel okolí náměstí
Jiřího z Poděbrad. Starostka Hujová společně se svým stranickým kolegou Hudečkem
deklarovala, že zrekonstruují Jiřák podle 14
let starého plánu, který vybral a prosadil
v roce 2000 tehdejší místostarosta Tomáš
Mikeska (dnes Žižkov (nejen) sobě). Projekt z dílny ateliéru MCA počítal se zbořením stávající kašny na náměstí či vydlážděTrubky v zemi za 25 milionů, VIP klub za 12 a další
miliony za dosluhující montovanou tribunu. Suma
sumárum za poslední dva roky 45 milionů korun,
zatímco investice do rozvoje obce stagnovaly.

www.zizkovskelisty.cz

18

téma / politika

Plán na vytlačení farmářského sdružení Archetyp z tržiště na Jiřáku a jeho nahrazení komerčním nájemcem radnici nevyšel, postavili se za ně jejich zákazníci.

ním prostoru před kostelem Nejsvětějšího
Srdce Páně na úkor zeleně. Nebylo jasné,
kam budou umístěny farmatrhy, vysázené
stromy v geometrických zástupech a obří
dlážděná plocha, jak ukazoval projekt, měly
za důsledek, že plány na přeměnu lidé překřtili na Buzerplac starostky Hujové. Emoce
vzdouvala i suma, kterou se radnice chystá
do rekonstrukce investovat. Za totožný projekt, který měl v roce 2000 přijít na 39 milionů, se radnice chystala utratit najednou
90 milionů. Vznikla petice místních obyvatel za zachování kašny architekta Šedivého
s názvem Sjednocená Evropa, kterou sice
stávající koalice smetla na zastupitelstvu ze
stolu, opoziční ODS se však podařilo prosadit veřejnou debatu, kde nakonec musela
radnice tváří v tvář naštvaným lidem ustoupit od silového řešení, kdy námitky doposud ignorovala. Naštvaná starostka Hujová
na debatě přítomným lidem předvedla svou
skrytou tvář, o níž se již dávno v kuloárech
mluvilo. Neudržela totiž nervy na uzdě
a přítomným občanům, kteří neakceptovali
nápad vybetonovat vinohradské náměstí,
začala otevřeně vyhrožovat, že když nebude
po jejím, přesune investice z Vinohrad na
dolní Žižkov, kde „nás lidé mají rádi a jsou
vděčni“ za investice. Sklidila za to pískot
i otevřenou kritiku.
Debaty kolem Jiřáku poté utichly a zdálo
by se, že „stomilionový buzerplac“ skončil

u ledu. Opak je ovšem pravdou. Jak uvedl
primátor Hudeček, magistrát i Praha 3 počítají s rekonstrukcí podle projektu MCA
v příštím volebním období a radnice v tichosti činí všechny dostupné kroky k zahájení územního řízení a následnému vydání

Starostka se neudržela
a občanům bojujícím
proti vybetonování
Jiřáku začala otevřeně
vyhrožovat.
stavebního povolení. Architekti sice dostali za úkol upravit projekt, stále však ve hře
zůstává varianta se zbouráním kašny a likvidací zelených ploch.

Válka proti farmářům

Když v roce 2010 na Jiřáku vzniklo farmářské tržiště, nikdo netušil, že právě Praha 3
bude mít za pár měsíců k dispozici jedno
z nejvyhlášenějších tržišť v centru, kam se
budou sjíždět lidé z celé Prahy. Správný recept byl přitom jednoduchý. Na rozdíl od
jiných radnic, kde provozování farmatrhů
smrdí většinou klientelistickými vztahy
mezi radnicí a provozovatelem, v Praze 3
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svěřili organizaci nadšencům z neziskovky,
která u zrodu myšlenky přímého prodeje
místních regionálních potravin stála, a pak
politici dali od tržiště ruce pryč a nechali
jej žít svým životem.
Jak se ale následně ukázalo, nové vedení
radnice v čele se starostkou Hujovou svrbící prsty od farmářského rynku, ze kterého
se mezitím stal lukrativní byznys a kultovní záležitost, neudrželo. Nejdříve radnice
bez zjevné příčiny farmářům zatrhla pořádání tematických edukativních akcí k událostem českého zemědělského roku (Jahodobraní, Slavnosti bylinek, Růžový máj),
a to i přes souhlasné doporučení úředníků.
A starostka Hujová následně v rozhovoru
s redaktorem Lidových novin proflákla, že
radnice s prodloužením spolupráce s organizátory z farmářského sdružení Archetyp již nepočítá, připravuje tendr, kde by
chtěla vybrat komerčního provozovatele
trhů, který bude ochoten platit co nejvyšší
sumu. Korunu všemu nasadil zelený místostarosta Stropnický, který veřejně farmáře z Jiřáku označil za „zlodějíčky s vazbami
na ODS“. To už si na čelo ťukali nejen jeho
oponenti, ale i straničtí kolegové.
Radnice nakonec podlehla veřejnému
tlaku a prodloužila pořadatelům smlouvu
na dva roky, což odůvodnila jakýmsi dalším argumentem, který si však dnes již pro
jeho absurditu raději ani nepamatujeme.
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Místostarostovy
vymazané pokuty

Těsně před prázdninami tohoto roku zveřejnila TV Prima a následně další sdělovací
prostředky informace o tom, že policie vyšetřuje ředitele městské policie v Praze 3.
Případ se úzce dotýkal tehdejšího místostarosty a stranického kolegy starostky
Hujové Josefa Hellera (TOP 09). Žižkovský
politik zaparkoval auto tam, kde neměl,
a tak dostal od místních strážníků pokutu
za špatné parkování. Navrch mu odtáhli jeho vůz. Pokuta však byla nakonec po
intervenci místního ředitele městské policie vymazána. Zpravodajství Primy navíc
uvedlo, že vyšetřovatelé disponují nahrávkou telefonátu, ve kterém šéf strážníků peskuje operačního důstojníka, aby si „dávali
pozor, komu odtahují auto“.
Když se k tomu rozběhla aféra podivného dotačního byznysu spojeného s „privatizací“ dříve státního výzkumného pracoviště Tkáňové banky, musel místostarosta
z TOP 09 rezignovat. Zpochybňované miliardové dotace, které ministr financí Andrej Babiš označil za „nejsofistikovanější
tunel v českém zdravotnictví“, totiž inkasovala skupina firem, v jejichž čele figuruje
místostarosta Heller.
Místostarosta se přestěhoval do zastupitelské lavice, dostal tučné odstupné, které
mu jeho bývalí kolegové z rady přiklepli,
přestože na ně neměl nárok, a zde čeká
na výsledky blížících se voleb, v nichž za
TOP 09 opět kandiduje do žižkovského zastupitelstva.

V hledáčku kamer se místostarosta Heller (TOP 09) ocitl kvůli vymazané pokutě za špatné parkování. Strážníci
kvůli němu dostali kartáč, že si nedávají pozor, komu odtahují auto.

Aféra „Humrgate“

A pak přišlo léto, okurková sezona a na účet
paní starostky Hujové se bavilo celé Česko.
Někdo na žižkovské radnici totiž zkopíroval
účtenky a výpisy toho, co si Vladislava Hujová nechala proplácet vedle svého sedm
desátitisícového platu z veřejných peněz. Veřejnost se tak dozvěděla, že občané Prahy 3
platí starostce obědy za devět tisíc korun
v nejluxusnějších restauracích. Ze zveřej-

Daňoví poplatníci platí v Praze 3 své starostce obědy za 9000, desetitisíce za ošacení, obuv,
parfémy či spodní prádlo. „Musím reprezentovat,“ zdůvodnila to starostka.

něné účtenky se mohli voliči dozvědět, že
žižkovská starostka s kolegy obědvá hovězí
vývar za 260, glazované humry za 1390 korun, jako předkrm šneky za 850 korun a vše
to vedle luxusního vína zapíjí lahvinkou minerální vody za 160 korun. Co by ne, když jí
to nakonec daňoví poplatníci proplatí. Starostka se nejdříve hájila tím, že musí přece
adekvátně reprezentovat své občany, nakonec ale odmítla své útraty vysvětlovat, když
média zveřejnila další účty – desetitisíce za
vstupenky na koncerty, které nemají s Prahou 3 jakoukoliv souvislost, k tomu parfémy, oblečení i boty a další propriety.
Zdroje z radnice tvrdí, že se vedle toho
z rozpočtových prostředků kupovalo také
spodní prádlo nebo třeba přenosné grily. Se
značkou slavného kuchaře Jamieho Olivera,
samozřejmě (jejich hlavní „výhodou“ je to, že
jsou asi pětkrát dražší než ty bez značky). Že
by po „pracovním“ obědu pro změnu „pracovní“ grilovačka? Starostka Hujová podle
médií po úniku jejích účtenek dala pořádný
kartáč úředníkům, hrozila jim vším možným. Pak se ona i její spolustraníci z pražské
TOP 09 obklopili hrobovým mlčením vůči
všem otázkám k tomuto tématu. A nakonec
rada v tichosti schválila novou směrnici, která omezuje úředníkům přístup do počítačového systému, z něhož inkriminované výpisy
opulentních reprezentačních nákladů unikly.
A tím je to asi vyřešeno. n
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Vize sociálního bydlení
místostarosty Matěje
Stropnického z Ž(n)S se
„sociálními inkubátory“,
kterými projdou
problémové rodiny
a bezdomovci, narazila
na odpor nájemníků
domu v Husitské ulici.
Místo očekávané
privatizace je totiž
žižkovská radnice začala
nutit k vystěhování,
protože jejich domov
chtěl Stropnický použít
jako „tréninkový dům“
pro problémové nájemce.

Zadní trakt domu v Husitské ulici.

V duchu pozitivní

diskriminace

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

O

byvatelé domu v Husitské ulici
jsou na soužití s romskými obyvateli v podstatě zvyklí. „Co si
pamatujeme za posledních deset let, tak
mnohé rodiny možná neplatily nájem,
byly asi lehce hlučnější, ale jinak bylo vše
úplně v pohodě,“ říká jeden z nich. Dům
v obecním vlastnictví je z poloviny obsazen dlouhodobými nájemníky čekajícími
na privatizaci. Pak ale přišel šok. Nejdří-

ve jim žižkovská radnice nastěhovala do
domu problémové nájemníky a pak je zcela vyřadila z privatizačního procesu.

První vlaštovka

Na jaře tohoto roku z iniciativy místostarosty Stropnického získala nájemní
smlouvu v zadním traktu domu romská
rodina, která prošla tíživou rodinnou situací. V naddimenzované ubytovně jí na
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zápal plic zemřelo malé dítě. Z tohoto pohledu lze akci místostarosty plně chápat –
pomoc rodině, která se jistě ne svou vinou
dostala do spirály lichvářů s ubytovnami.
„Takhle se bydlelo před sto lety, ale není
možné, aby tak lidé bydleli ve 21. století,“
vysvětluje Stropnický. „Důvod, proč se
snažíme tuto rodinu v přiděleném bydlení udržet, je právě ono úmrtí, mimořádná
situace.“

POlitika
Těžká životní situace nových sousedů
možná v počátku vedla k přivírání očí stálých obyvatel domu, to ale netrvalo věčně.
„První den po nastěhování byl ze společných prostor vytažený kabel s elektrikou
do jejich okna,“ popisuje obyvatelka domu.
„Původně se nastěhovalo šest lidí, aktuálně
jich je jedenáct.“
Počet obyvatel bytu by nemusel být
pro sousedské vztahy problémem, avšak
všichni oslovení si stěžují na neustávající
hluk, koncentraci bezdomovců, rozbité
vchodové dveře či návštěvy policistů vyšetřujících krádeže mobilů.
A pak přišel šok, žižkovská radnice na
návrh Stropnického vyřadila dům z privatizace.

Vystěhujte se
do paneláku!

Obyvatelé sepsali petici, zatímco místostarosta Stropnický jim nabídl výměnu rekonstruovaných bytů za staré panelákové
jednotky. Dům v Husitské ulici se totiž měl
stát součástí záměru sociálního domu se
stálou službou, v němž by se problémové
rodiny učily znovu bydlet. Poté by získaly
byt v některém z domů, v nichž jsou zbylé
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Dům v Husitské ulici
se měl původně
stát sociálním
„inkubátorem“ –
nájemníci však byli proti.

byty zprivatizovány či ještě na privatizaci
čekají.
„Pokud se to bude dělat způsobem, že se
někde na kraji Žižkova postaví barák a tam
se umístí sociální služba, tam se s nimi bude
něco dělat a dál je vychovávat, já s tím nemám žádný problém,“ říká jeden z aktérů
sousedského sporu. Žádnou takovou inves-

tici však současné vedení radnice neplánuje,
a tak zbývá jen využití současného bytového
fondu. Stálí nájemníci domu v Husitské se výměně bytů vzepřeli, těsně před komunálními
volbami politici zařadili zpátečku a dům opět
zařadili do privatizace. V současné chvíli tak
pro budoucí „tréninkové bydlení“ zůstal vyčleněn nedaleký dům v Husinecké 9.
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Rukojmí sociálního
experimentu?

Každý sociálně slabý nájemník jistě není
problémový a sami jistě znáte někoho,
kdo má opravdu potíže s platbou nájmu.
Po absolvování podobného inkubátoru
by rodiny mohly získat nájemní byt v některém z domů na Praze 3. A třeba i právě
u vás. Souhlas vlastníků privatizovaných
jednotek totiž radnice v tomto případě nepotřebuje. „Ptát se radnice nemusí, oni se
také nebudou radnice ptát, jestli svůj byt
někomu přepronajmou nebo ho prodají,“
vysvětluje Matěj Stropnický. Scénář, kdy
se ve vašem domě záhy objeví nehorázně
hlučná rodina, tak není úplně sci-fi. Ostat-

Sociální dům se stálou
službou by nakonec
mohl vzniknout
v Husické 9.
ně i v Husitské problémy stále přetrvávají,
a přestože rodina podle slov stálých nájemníků nedodržuje podepsaný mravní
kodex, v domě prozatím zůstává. Nájemní
smlouva platila do konce září, do uzávěrky čísla jsme tak nemohli zjistit, jak celý
případ dopadl. „Bydlím v zadním traktu
domu, osvětlení zpravidla nefunguje a já
se za tmy opravdu bojím chodit domů,“
vysvětluje další z obyvatelek. „Po 25 letech
bydlení v domě si tam pan Stropnický nastěhuje problematickou rodinu, a aby mě
před touto rodinou ochránil, chtěl mě přestěhovat. Jedná se o diskriminaci slušných
nájemníků,“ doplňuje. n

Matěj Stropnický:

Rozprodat volné byty
znamená rezignovat
na pomoc s bydlením
FOTO Michal Protivanský

Chcete spustit systém sociálního bydlení,
v němž by probíhala prvotní socializace
problémových rodin?
Nejedná se výhradně o problémové rodiny.
Nicméně můj návrh obsahuje i startovací byty
pro ty, kteří nyní nebydlí vůbec. Myslím, že obec
se musí snažit vracet lidi z ulice zpět do bydlení,
protože jejich situace se zhoršuje. A to není
únosné ani pro bydlící většinu, neboť ji bezdomovci obtěžují. Zároveň je vyloučeno, že bychom
lidi z ulice stěhovali rovnou do zprivatizovaných
domů, kde obci zbyl nějaký byt. Proto máme záměr pronajmout jeden nebo dva domy v majetku
obce sociální službě (např. Armádě spásy), která
by klienty vybírala, hlídala, zda platí nájem,
pomáhala jim shánět práci atd. Teprve po jednom
dvou letech v takovémto tréninkovém bydlení je
možné uvažovat o přidělení obecního bytu.
V původně obecních domech zůstávají
v majetku města i po privatizaci některé
bytové jednotky – jak by s těmito bytovými
jednotkami mělo město naložit?
Tyto byty zůstanou obci a jsou-li volné, mají
sloužit pomoci lidem v různém typu sociální
nouze. Rozprodat i volné byty znamená zcela
rezignovat na pomoc s bydlením komukoliv.
Vhodné však není ani koncentrovat nízkopříjmové skupiny obyvatel na jedno místo, proto
chceme využívat rozptýlený fond v privatizovaných domech. Obec musí ovšem pečlivě
dohlížet na to, aby byty dostávali opravdu ti,
kteří je nebudou ničit, rušit ostatní obyvatele
domu atd.
Je podle vás vhodné stěhovat sociálně slabé
do privatizovaných domů?
Je třeba nestavět rovnítko mezi „sociální slabý“
a „problémový“ nájemník. Do obecních bytů
v privatizovaných domech musejí být umísťováni
pouze lidé, kteří onu „kompetenci bydlet“ mají
nebo ji znovu získali. Buď se můžeme dívat, jak
bezdomovců přibývá v tramvajích, na lavičkách,
všude, kam se podíváte, nebo s tím něco dělat.
Obec je může buď neustále vyhánět, ale kam?

Žižkovské listy | společenský časopis | 03 2014

Z parku do tramvaje, z tramvaje na ulici, vždy
jen jinam – a to není řešení. Nebo je pozvolna
učit znova bydlet. Jiné řešení bezdomovectví na
místní úrovni nevidím.
Potřebuje obec souhlas majitelů zprivatizovaných jednotek?
Není správné si pod pojmem „sociálně slabí“
představovat vždy romskou rodinu s pěti dětmi
a dvaceti příbuznými, to by bylo velmi zavádějící. Souhlas potřeba není, obec je vlastníkem
dané jednotky a musí s ní nakládat tak, aby tím
ostatní vlastníky neobtěžovala. Ptát se jich ale
nemusí, oni se také nebudou radnice ptát, jestli
svůj byt někomu přepronajmou nebo ho prodají.
Zmiňujete se o domě se sociální službou –
vznikne tedy takový na Praze 3?
Jestli vznikne, to neumím v tuto chvíli říct,
radnice schválila pouze záměr: Husinecká 9. Nyní
jednám s jeho nájemníky a nabízím jim náhradní
bydlení. Je to velmi složitý proces, všichni si
přejí „vyřešit problém bezdomovectví“, ale nikdo
nechce, aby se řešil tím, že vzniknou byty pro
lidi bez domova vedle jejich nemovitosti. Ale trh
s bydlením bohužel všechny ubytovat neumí. Pokoušíme se tento začarovaný kruh přetnout, byť
to není úplně populární a nejrůznější populisté
to jistě zneužijí proti nám. Uspějí-li, budou pak
ale znovu stát před problémem bezradní. Proto je
obecní bydlení, včetně toho se sociální službou,
nezbytné. n
Rozšířenou verzi rozhovoru
čtěte na zizkovskelisty.cz
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Místostarosta Matěj
Stropnický několik týdnů
před komunálními
volbami polepil černým
výlepem celou Prahu 3.
Vyslal tím do světa jako
oficiální představitel
žižkovské samosprávy
jasný signál: „Žádná
pravidla neplatí!“

Příklad černého výlepu uskupení Žižkov
(nejen) sobě poblíž křižovatky U bulhara.

Trapas

bývalého rebela
TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský

A

ž městský strážník chytí za flígr
sprejera, který taguje na nové fasádě obytného domu na Žižkově, možná se mu vyškubne se slovy: „Co
je? Jsem jako církevní reformátor Martin
Luther.“ Nebo: neuklízíte po svém psovi?
Nevadí, berte to jako vzdor proti systému.
Nelegální zahrádka před restaurací? Není
problém, jde přece o veřejný prostor, který
je uzurpován stávající mocí.
Přijde vám tato argumentace jako nehoráznost? Pak vězte, že přesně takto žižkovský místostarosta zdůvodňuje svůj
vandalský čin, kdy jeho hnutí polepilo
podobiznou svého lídra s rašícím knírkem
nelegálně sloupy, podloubí i stěny obytných
domů, zkrátka polepili téměř vše. Stropnický tímto činem posílá do celé městské
části signál, že žádná pravidla neplatí. Proč
by je měli dodržovat ostatní, když tak nečiní jeden z nejvyšších funkcionářů radnice,
který má zvelebování obecního prostoru

a boj s ničením veřejného i soukromého
majetku v třetí městské části přímo v popisu práce?
Navíc z nelegálního výlepu křičí i loga
Stropnického koaličních partnerů, kterými jsou lidovci se Starosty a nezávislými.
Přitom jejich stanovisko k černému výlepu
je poměrně striktní. „U volebních kampaní
se černý výlep řeší poměrně často. Voliči se
většinou dovtípí, kdo si vede kampaň ,na
černo‘. A výmluvy na ,pomocníky‘ jsou většinou ještě lepším svědectvím. Spíše apelujeme na zodpovědnost jednotlivců,“ říká
mluvčí KDU-ČSL Václav Pláteník. Zdá se,
že u Stropnického lidovecké apely nepadly na úrodnou půdu. „Myslíme si, že kdo
chce svůj produkt propagovat, měl by za to
i zaplatit. V opačném případě musí následovat trest, jinak bychom se totiž v ulicích
neprodírali davy, ale letáky,“ komentuje to
mluvčí majitele druhého koaličního loga,
Karel Kreml z hnutí STAN.

V době, kdy vedl Stranu zelených Martin Bursík, označil žižkovského Matěje za
rebela bez příčiny. Když si na „pankáče“
mimo systém hrál Stropnický coby tepající opoziční rebel, nu dobrá. Jako oficiální
představitel radnice však toto právo dávno
ztratil. I tím, že po té moci, proti které se
bouřil, chňapl.
Přesto s tváří jakoby nic. „Veřejný prostor,
není-li, nebo je-li uzurpován či skoupen stávající mocí, je třeba obsadit, a to i nelegálně.
Tak jako jiná práva jej totiž moc nikomu dobrovolně nedá. V našem, a tuším, že i v Lutherově případě, dokonce ani neprodá,“ napsal
Stropnický v deníku Referendum.
Přitom „stávající mocí“ je dnes přece on
sám! Copak zapomněl, že tuto moc před
dvěma lety „vyhandloval“ za to, že společně s TOP 09 a ČSSD protlačí hlasy svého
hnutí Žižkov (nejen) sobě zastupitelstvem
diskutabilní projekty, jako byl nákup fotbalového trávníku za 25 milionů? Projekt,
do kterého by o pár dní dříve z opozičních
lavic tepal hlava nehlava? Už jen tímto krokem definitivně ztratil právo na vzpouru
proti systému.
Stropnického obhajoba černého výlepu,
kterým se vyhnul nákladům na volební kampaň, jež si jiné strany platí, je tak
trapnou fraškou. Fraškou bývalého rebela,
který se snaží zakrýt, že se již dávno stal
součástí politického mainstremu. Koaličního sytému, kde je vždycky něco za něco,
a pragmatismus vítězí nad ideály. n
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Místo knihovny po prázdninách malí čtenáři nalezli minimarket Kačka. Na novou pobočku si budou muset počkat minimálně do příštího roku.

Jarov je bez
knihovny,

radnice to „nestihla“
TEXT Jan Kalous FOTO Michal Protivanský
Záchrana pobočky městské knihovny na Chmelnici
skončila po třech letech naprostým fiaskem.
Knihovna po prázdninách již své dveře na staré adrese
neotevřela a slibované nové prostory od žižkovské
radnice zatím nedostala. A tak mají čtenáři,
především děti, minimálně do příštího roku smůlu.
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T

ohle je průšvih, který si vedení
starostky Hujové (TOP 09), a především její zástupce pro kulturu
Matěj Stropnický rozhodně za rámeček
nedá. Obyvatelé Chmelnice a Jarova kvůli
jejich neschopnosti totiž skončili bez veřejné knihovny, přestože to ještě před dvěma
lety vypadalo, že vše směřuje k dobrému
konci.

Magistrát
naplánoval zavření,
radnice byla proti

V ohrožení se chmelnická pobočka městské knihovny ocitla již v roce 2014 poté, co
na pražský magistrát nastoupil nový radní pro kulturu Václav Novotný (TOP 09).
Dnešní náměstek primátora Hudečka tehdy naordinoval městské knihovně úsporná
opatření, v rámci kterých se mělo zavřít pět
poboček v hlavním městě. Mezi nimi i ta
jarovská. Proti se však ostře postavilo tehdejší vedení radnice. „Zrušení knihovny
na Chmelnici musíme zabránit. Její služby
hojně využívají děti z celého Jarova, pro které je doprava do druhé pobočky v Praze 3

politika
v Husitské ulici téměř nemožná. Chápu
potřebu úspor ve veřejných financích, ale
nemůžeme šetřit tím, že zamezíme našim
dětem v přístupu k literatuře. To je pro
mne naprosto nepřijatelné,“ argumentoval tehdy místostarosta Pavel Sladkovský
(ODS).

Obyvatelé Jarova
skončili bez veřejné
knihovny, přestože to
ještě před dvěma lety
vypadalo, že vše směřuje
k dobrému konci.
Radnice připravené
řešení spustila pozdě.
Jarovská pobočka rozhodně neměla problémy s nezájmem čtenářů, v roce 2011
měla 2324 registrovaných čtenářů, z toho
více než tři stovky dětí. Její návštěvníci si
jen za tento rok vypůjčili přes 57 tisíc knih.
Přitom počet registrovaných členů i výpůjček knih rok od roku stále stoupal. Problém
spočíval především ve skutečnosti, že se
nachází v prostorách soukromého domu,
jehož majitel tlačil na zvyšující se nájem,
a k tomu omezené prostory neumožňovaly
její rozvoj.
Po jednáních s městskou knihovnou
nakonec radnice přislíbila její přestěhování do obecních prostor s tím, že do doby,
než se tak stane, bude dotovat nájem
v současných prostorách. Podle dohody
se místo zrušení měla knihovna transformovat ve velkou spádovou pobočku. Byly
nalezeny tři varianty umístění, z nichž
nakonec volba padla na nebytové prostory v obecním domě na rohu Koněvovy
a ulice Za žižkovskou vozovnou nedaleko
Pražačky.

brány ještě letos. Bombastické náčrty variant, jak by knihovna se studovnami mohla
vypadat, se tehdy na stránkách radničního
plátku prolínaly s emotivními výkřiky zeleného místostarosty typu „Jarov je přece
také náš“.
Stropnického sugestivnímu divadlu
pravděpodobně uvěřili také zástupci městské knihovny, protože ve víře v žižkovskou
radnici se s majitelem dosavadních prostor
dohodli na vypovězení nájmu. A to neudělali dobře.

Další v řadě průšvihů

Dnes už je pozdě někoho, kdo spoléhá
na schopnosti současného vedení žižkovské radnice, upozorňovat na reálný
fakt, že z investičních záměrů, které si
politici okolo starostky Hujové vytyčili
na loňský rok, osmdesát procent skončilo fiaskem. A o moc slavnější to není ani
letos. Rozhádaná levostředová žižkovská
koalice s vypětím všech sil stěží dotahuje
dva roky staré projekty, které rozjela ještě
ODS. Je to paradoxní, že vedle kontroverzní napůl dokončené cyklostezky „odnikud nikam“ v Lupáčově ulici se před
volbami vedení starostky Hujové podaří
splnit v rámci veřejných investic asi jen
předvolební sliby dnes opoziční ODS –
obnovu Havlíčkova náměstí a hřiště pro
teenagery v Habrové ulici. Otevření nové
jarovské knihovny však mezi nimi rozhodně nebude.

O knihovnu Jarovští přišli
za funkčního období Matěje Stropnického.
Nic moc vizitka místostarosty pro kulturu.

Už v září musel Stropnický přiznat, že
stará knihovna sice zavřela, ale nová jen
tak brány neotevře. Objektivně je třeba přiznat, že byť zelený místostarosta
nechal stěhování knihovny na poslední
chvíli, hlavní zodpovědnost za to, že se
celá akce změnila v blamáž, nese stranický kolega starostky Hujové a jeden z lídrů
místní kandidátky TOP 09 Jan Materna.
Rekonstrukci totiž měla na triku městská
akciovka, v jejímž čele stál tento kontro-

Ohrožená jarovská
pobočka rozhodně
neměla problémy
s nezájmem čtenářů.
Jejich počet rok od roku
stoupal.

Bombastické plány
na papíře

V červnu 2012 nastoupil v rámci politických rošád na žižkovské radnici do funkce místostarosty Matěj Stropnický. A rok
a půl bylo ticho po pěšině. Až v lednu letošního roku oficiální noviny žižkovské
radnice přišly na titulní straně s bombastickým článkem s titulkem „Knihovna
a kulturní centrum nabídnou nové služby“,
ve kterém místostarosta Stropnický láká
do nové knihovny, jež zaručeně otevře své
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Počet čtenářů jarovské knihovny rok od roku
stoupal, ale obchod potravin asi „sype“ víc.

verzní podnikatel, angažující se vedle komunální politiky v Praze 3 mimo jiné také
v Harvardském průmyslovém holdingu
pravomocně odsouzeného tuneláře Viktora Koženého.
Což ovšem místním čtenářům a především dětem může být celkem jedno, protože jim je tak jako tak jejich čtenářský průkaz na Jarově celkem na nic. A to nejméně
na půl roku. Zatím si mohou místo knih
listovat letáky se sliby politiků, kterých
mají před blížícími se komunálními volbami jistě plnou schránku. n
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reportáž

Práce

na čerstvém vzduchu

TEXT Petr Hamšík FOTO Michal Protivanský

Nádherný den, azurovou
oblohou se prohánějí
běloučké mraky, babí léto
v plném proudu. Komu
by se chtělo pracovat
v kanceláři? Pracovna
v parku, která vznikla na
konci srpna v Riegrových
sadech, je skvělou
alternativou.

„S

nažili jsme se pracovat po kavárenských zahrádkách, v otevřených oknech, v parku,“ shrnuje Andrea Kosařová, jedna z iniciátorek
projektu, prvotní motivace pro budoucí
Pracovnu v parku, „ale pokaždé nám něco
chybělo. Došla šťáva v notebooku, nebyl
dostupný internet.“ Společně s Honzou Pelánem, s nímž Andrea uvedla v život coworkingový prostor s prozaickým názvem
Pracovna ve Vlkově ulici, stáli u zrodu
nápadu, jehož cesta k realizaci byla zdánlivě jednoduchá. Tým se rozrostl o Petru
Seidlovou a Jonáše Herzu, vznikly první
návrhy dvojice laviček se stoly od studentů
UMPRUM Viktórie Mravčákové a Jakuba
Herzy a nápad se mohl pomalu, ale jistě
posunout do truhlárny. Dalším důležitým
bodem na cestě byla především sbírka na
crowdfundingovém serveru HitHit, kde se
jen tak tak podařilo vybrat cílovou částku
150 tisíc korun.
Pracovna v parku je až kouzelně jednoduché a funkční místo. Při příjemném
počasí dorazíte na místo vybaveni notebookem, který si můžete dobíjet z jedné
z elektrických zásuvek, k dispozici je dokonce i bezdrátový internet, byť ten má
prozatím provozní chybky, které však organizátoři řeší. „Sestavili jsme ,ajťácký‘ tým,

který na odladění v současné době pracuje,“ slibuje Honza Pelán.
Iniciativa „zdola“ je v poslední době tím
hlavním motorem pozitivních změn ve veřejném prostoru a nejinak je tomu i zde.
„Jsou to takové minikatalyzátory veřejného života, které mají potenciál zlepšit míru
návštěvnosti a kvalitu daného místa,“ říká
mladý architekt Honza Vaněček a zdůrazňuje především stránku občanského aktivismu, v rámci něhož mají lidé k výsledku
mnohem bližší vztah, než kdyby se jednalo pouze o výmysl místní radnice. „Pevná
lavička a stolek v parku. Opravdu nic složitého,“ hodnotí Vaněček, „jsem zvědavý,
jaký bude další osud tohoto prvku.“ Stoly
již prvotní punc outdooru získaly, graffiti se objevilo záhy po slavnostní otevření
Pracovny. Nicméně v polovině podzimu
čeká mobiliář nové, zatím neznámé místo.
„Budeme rádi, když se nám ozve nějaká
instituce, která o pracovnu přes zimní období ve svém vnitřním veřejném prostoru
bude stát,“ vyzývá Andrea Kosařová. Mobiliář lze rozdělit na dvě menší, samostatně
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funkční poloviny, které mohou být umístěny na dvě různá místa.
Nad hlavami ševelí listí, vítr se někdy
vzedme a nadcházející podzim se občas
vtipně připomene. Ze stromů totiž začnou
v nestřeženou chvíli padat žaludy a jen se
štěstím nás pracující o vlásek míjejí. „Žaludy jsme v projektu zapracované opravdu
neměli,“ směje se Andrea a zároveň odmítá nápady na dodělání jednoduché stříšky, kterou by ocenili mnozí návštěvníci.
„Pohled do korun stromů je přesně to, co
v kanceláři nenajdete!“ zdůrazňuje Honza
Pelán. Zastřešení by navíc představovalo
větší problém s povolením a místo by pak
jistě lákalo k přespání nejen pracanty, ale
i mnohé lidi bez domova.
Když bude svítit sluníčko, jistě v Pracovně v parku potkáte podobně smýšlející pracanty na volné noze. A co by jim Andrea
a Honza vzkázali? „Hlavně ať mají vždy
dost práce, která je adekvátně zaplacená
nebo alespoň zaplacená. A samozřejmě
pěkné místo, v němž je bude jejich práce
bavit a těšit!“ n

kultura / hudba
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40 let je víc než dospělý
věk i pro lidi. Natož
pro kapely. Je až
neuvěřitelné, že Mišíkův
band se drží tak dlouho,
když si vezmeme, čím
musel projít: jeho
leader patří k těm, kteří
neuhnuli normalizačním
tlakům, a tak si vysloužil
perzekuci a zákazy.
Kapela ETC na archivním snímku

40 let šéfem
kapely ETC

J

méno Mišík znají i lidé, kteří hudbou
zrovna nežijí. Nepřehlédnutelná postava české kultury se za desítky let své kariéry v ETC i dalších kapelách (Flamengo,
Blue Effect aj.) zapsala do paměti české veřejnosti nesmazatelně. A nejen samotnou
hudbou, i když zejména písničky Stříhali
dohola malého chlapečka a Variace na renesanční téma jsou slavné. Několikrát se
ozval i nehudebně. Na vrcholu normalizace si tím vysloužil dokonce dva roky zákazu činnosti – v dnešní době to zní až neskutečně, ale před pár desítkami let to byla
obvyklá reakce na to, že si muzikanti moc
otvírali pusy. Na vratech Bohemky se tehdy
objevil nápis Nechte zpívat Mišíka – celé ty
dva roky ho někdo zamazával a někdo jiný
zase psal znova…
Dva roky trvala i další peripetie – nemoc,
která Mišíka dokonce na několik měsíců
upoutala na invalidní vozík. Poté se mu
ovšem výrazně ulevilo a celá anabáze dala
vzniknout nové kreativní euforii a novému

TEXT Jana Kománková FOTO redakce

albu Ztracený podzim (2013). Celkem má
na kontě kapela ETC 11 alb a jedno dévédéčko.
Nyní, v 67 letech, není Mišík zcela zdráv
a koncerty z letošního jara se musely přesunout na právě nadcházející období, ale
zdá se, že teď už bude lépe. Dlužno dodat, že Mišík ani přes starosti se zdravím
neuhýbá ani teď a nestává se hodným dědulou – kontroverzi způsobil loni v říjnu,
kdy odmítl převzít státní vyznamenání od
prezidenta Zemana, protože nesouhlasil
s jeho politickými rozhodnutími.
Kromě koncertu v Akropoli se bude konat řada dalších výročních akcí. Na nich
se kromě Vladimíra Mišíka a současné
sestavy ETC objeví i řada hostů známých
ze slavných kapel i sólové dráhy: Stanislav
„Klásek“ Kubeš (kytara, zpěv), Vladimír
„Guma“ Kulhánek (basa), Jaroslav „Olin“
Nejezchleba (violoncello, zpěv) a zpěvák
Pavel Bohatý. A které stálé členy má ETC
nyní? Kromě leadera to jsou Vladimír Pav-

líček – housle, Petr „Kulich“ Pokorný – kytara, Pavel Skála – kytara, zpěv, Jiří Veselý – basa, harmonika, Jiří Zelenka – bicí,
zpěv. n
Palác Akropolis / čtvrtek 9. 10. od 19.00 /
vstupné 240/280 Kč

Hudební tipy
Jiří Schmitzer
Balbínka / čtvrtek 23. 10. od 20.00
Pro mnohé je pouze hercem, avšak již dlouhou
dobu se věnuje i písničkářské kariéře a obráží se svými originální songy jeden festival za
druhým. Zapějte si společně s ním Boudu,
Máte na to? či Hrdlo prdlo!
Zuby nehty
Palác Akropolis / čtvrtek 30. 10. od 19.30
První celodívčí bigbítová kapela v Československu po dlouhé pauze vyslyšela volání fanoušků a přichází s novým albem Kusy. Album
vychází již 16. září a vy se můžete zúčastnit
slavnostního křtu!
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kultura / film

Chcete být

filmařem?

TEXT Miloš Dvořák
FOTO Michal Protivanský

Kino Aero již dávno není jen místem,
kde byste na plátně sledovali pohyblivé
obrázky. V průběhu let se stalo
inkubátorem nápadů, a tak si zde
můžete zatančit tango, přijít na „psí“
projekci či se naučit pracovat s filmem!

K

do by nechtěl být alespoň na chvíli
ve skrytu duše opravdovým filmařem? Děcka ze Žižkova své režijní ambice mohou již devět let přetavit ve
svůj vlastní krátký snímek. Aeroškola, tedy
místo nejrůznějších workshopů, působí
v Biskupcově ulici od roku 2005 a letos získává nové prostory v nedaleké Ambrožově
ulici. „Nová Aeroškola nabídne příjemné
a komfortní prostředí s veškerým zázemím, animační ateliér na míru přizpůsobený klasické animaci se specializovaným
vybavením a větší multifunkční učebnu
na výuku filmu a fotografie,“ vysvětluje
koordinátorka Linda Arbanová. Přestože
původně byla Aeroškola orientovaná spíše
na děti a jejich práci s animací, postupně
se její záběr rozšířil i na dospělé či učitele.
„Kurzy však nemají nahradit akademické
vzdělávání filmových profesionálů,“ upřesňuje Arbanová, „kladou důraz na to, aby
absolventi mohli v tvorbě filmů pokračovat dál i ve svých jednoduchých domácích
podmínkách.“
Kurzy se však pochopitelně v mnohém
liší – u dětí jde víc o zábavu a hru, kdy se
točí kupříkladu videoklipy. Dospělí však
chtějí jít více do hloubky, a tak se probírá
jak teorie (co je to filmová řeč, filmová narace, jaké vyjadřovací prostředky používá),
tak praxe (jakým způsobem filmovou řeč
využít, aby člověk dosáhl požadovaného
výsledku). To není vždy snadné!

Nový ateliér animace
v Ambrožově ulicii

V rámci Aeroškoly vznikají filmy nejrůznějších žánrů – od experimentů a videoartu přes klasické žánrovky typu groteska
a sci-fi až po horor. To je překvapivě u dětí
velmi oblíbený žánr! „Je až neuvěřitelné,
jak mají nakoukané všechny typické postu-

Není potřeba být
Federicem Fellinim,
abyste si vytvořili krátký
osobní snímek.
py a dějové zvraty a jak je umějí zapojit,“
kroutí hlavou Arbanová. Zářným příkladem dlouhodobého „kurzu“ jsou pak letní
filmové tábory Aertěk, obvykle beznadějně vyprodané záhy po zveřejnění turnusů.
Není se čemu divit – tým Aeroškoly totiž
dlouhodobě pracuje se zkušenými lektory,
jako je filmový střihač Aleš Paroulek, multimediální umělkyně Klára Doležálková či
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Martin Kublák, dlouholetý spolupracovník
Jana Švankmajera. Novinkou se pak stane
i workshop fotografie vedený kmenovým
fotografem týdeníku Respekt Matějem
Stránským. „Chystáme také akreditované
kurzy pro učitele, to je jedna z našich dlouhodobých priorit stejně jako spolupráce se
školami a nabídka nejrůznějších vzdělávacích programů pro školní skupiny,“ vysvětluje dále Linda Arbanová.
Jak probíhá takový ukázkový filmový
kurz? Účastníci nejprve zkouší práci s kamerou, záběrováním či střihem. Pracuje
se na scénáři a jednoduchém storyboardu,
který se následně natáčí, přičemž závěr
kurzu je věnován postprodukci. Není potřeba být novým Fellinim, abyste si vytvořili krátký osobní snímek. „Aeroškola nabídne prostor a své zkušenosti i těm, kteří
chtějí poradit a pomoci se svou domácí
amatérskou tvorbou,“ doplňuje Arbanová, „pomůžeme například sestříhat video
z dovolené!“ n

kultura / film
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Nestává se příliš často,
abyste z kina odcházeli
otřeseni tím, jak
originálně tvůrce zachází
s filmovým vyprávěním.
Ukrajinskému
debutantovi Myroslavu
Slabošpyckému se to však
bezezbytku podařilo.
Snímek Kmen je zářícím
drahokamem podzimní
filmové distribuce.

Nebezpečí neuslyšíš

přicházet 
P
říběh Kmenu je v podstatě krystalicky jednoduchý – mladý Sergej přijíždí do internátu pro hluchoněmé,
který je kromě výuky řízen i nevyřčenými
pravidly. Ústavem totiž v podhoubí hýbe
prostituce, kdy jsou dívky svými spolužáky
odváženy na blízké odpočívadlo nákladních automobilů. Sergejovi nezbývá než
status quo přijmout a kmenovým pravidlům se podvolit. Alespoň do chvíle, než se
zamiluje do jedné z místních konkubín.
Slabošpyckyj zvolil pro vyprávění příběhu několik vzájemně se podporujících
postupů – od dlouhých kamerových jízd,
v rámci nichž sledujeme hluchoněmé postavy procházející internátem, přes neuhý-

Hluší neherci „hovoří“
pouze znakovou řečí bez
jakýchkoli tradičních
podtitulků.
bající syrovost až po naprosto zásadní krok.
Všichni neherci jsou hluchoněmí, vzájemně
rozmlouvají znakovou řečí, která je však ponechaná bez jakýchkoli titulků! Režisérovi
se tímto rozhodnutím podařil mistrovský

TEXT Miloš Dvořák FOTO Film Europe

kousek – jednotlivé situace, do nichž se
postavy dostávají, sledujeme takřka jako
detektivové, kteří se snaží pochopit, o čem
se aktéři „dohadují“. Kmen tak do jisté míry
připomíná němý film, avšak poučený moderním uměleckým filmem. Prvotní šok
a snaha porozumět motivacím postav a jejich interakcím záhy vystřídá podivuhodné
souznění – přestože Sergeje ani ostatní primárně „neslyšíme“, jejich jednání naprosto
chápeme. Sergej jde v zoufalství první lásky
po cestě, která může být v komunitě zakončena pouze výbuchem násilí.
Výborná je kromě dokonale plující kamery i práce se zvukovou stopou. Jsme
to pouze my, kdo dokáže vnímat ušima
prostředí postav, zatímco ony se mohou
stát obětí pro nás evidentního nebezpečí.
Stačí jen, že neslyší couvající kamion. Slabošpyckého debut svou atmosférou od jisté
míry připomíná dystopické sci-fi – internát
nenabízí žádné východisko, jen marasmus,
prostituci a domácí potraty, při nichž kamera ani na vteřinu neuhne stranou.
Kmen není snímkem, který by vás pohladil na duši. Naopak vás vezme po hlavě
železným kladivem, abyste otřeseni odvrávorali s vědomím, že takový zážitek jste
dlouho neprožili. n

Kmen / Plemja / režie: Myroslav
Slabošpyckyj / hrají: Grigorij Fesenko,
Jana Novikova, Rosa Babij, Alexander
Dsiadevich / v kinech od 9. 10.

Filmové tipy
Gone Girl
V kinech od 2. 10.
Mnohým stačí přečíst jméno režiséra – David
Fincher. Thriller sleduje Nicka, jemuž se po
pěti letech manželství ztratila milovaná žena
Amy. Je však Nick trpícím manželem, nebo cynickou zrůdou, která má Amy na svědomí?
Divoké historky
V kinech od 9. 10.
Zakončovacím snímkem filmového festivalu
v Karlových Varech se line šest příběhů drobných i větších nespravedlností a křivd, v nichž
se hrdinové dostanou do bodu, kdy jim dojde
trpělivost. Ústy jednoho z hrdinů: „Jaké násilí?!“
Mami!
V kinech od 30. 10.
Odkvétající Diane se rozhodne opět vychovávat svého dospívajícího syna Steva, trpícího
hyperkinetickou poruchou. Šťastné chvíle
střídají nekontrolovatelné výbuchy hněvu
a Diane netuší, jak dlouho to ještě zvládne.
Snímek Xaviera Dolana získal Velkou cenu
z festivalu v Cannes.
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kultura / výtvarné umění

Také si s oblibou
pořizujete fotky
z dovolené nebo
rodinných oslav, na
které se pak už nikdy
nepodíváte? Nebo je vám
milejší nějaké pěkné,
profesionálně vytvořené
video ze svatby?

Nesmrtelnost

v době digitální

TEXT Zdeněk Brdek FOTO Drdova Gallery

A

ť tak či onak, něco nás nutí k zaznamenávání životních událostí;
máme sklon k vytváření památek,
jež by nějakým způsobem připomněly naši
existenci v momentě, kdy už existovat nebudeme. A v době digitálních médií, internetu a sociálních sítí nebylo nikdy jednodušší zanechat po sobě stopu.
Právě tento současný fenomén je tématem výstavy nazvané Legacy (tedy Odkaz),
která je aktuálně k vidění v soukromé galerii Lucie Drdové. O poskládání výstavy se
postarala kurátorka Claire Breukel, jež si
klade otázku, kde se vlastně naše touha po
uchování vlastních vzpomínek bere. Pravděpodobně pramení v dějinném okamžiku, kdy si Evropané začali uvědomovat, že
jejich pozemský život není méně důležitý
než ten posmrtný, případně že nic takového jako posmrtný život neexistuje. Tento
proces, rodící se někdy během osvíceného
18. století, mezitím díky moderním technologiím nabral monstrózních rozměrů.
Výstava se příznačně soustřeďuje na video, tedy filmové médium. Je tím zdůrazněno prolínání skutečnosti a fikce, jehož

Není lepší se souboje
o pozornost
na sociálních sítích
neúčastnit?
Co však po nás zbyde?
výrazem je podvědomá stylizace, ke které
se všichni neodvratně uchylujeme v domnění, že hrajeme hlavní roli ve svém
vlastním hollywoodském filmu. Dobrovolně dokumentujeme vlastní život pomocí
nejrůznějších obrazových médií a snažíme
se na sebe upozornit na sociálních sítích.
Ale jak má v té záplavě profilů vyniknout
právě náš odkaz? Není lepší se tohoto souboje o „druhý“ život neúčastnit? Jenže co
po nás pak zůstane? Zúčastnění umělci
přistupují k podobným otázkám velmi ironicky, čímž soudobý kult vzpomínky zpochybňují.
Třeba Američanka Jillian Mayer (narozena 1984) natočila pro své budoucí vnouče sebeprezentační videodokument I Am
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Your Grandma, jehož prostřednictvím
vytváří neosobní a zároveň velmi teatrální
vzpomínku, která staví na hlavu konvenčně pojímaný sled životních událostí.
Mexický umělec Emilio Chapela Perez
(narozen 1978) pro změnu proměňuje
funkci skenování z dvojrozměrného kopírování v dokumentaci reálného času.
Podobně jako videokamera zaznamenává
Perezův skener s nezúčastněnou precizností informace, které má před sebou.
Fotografická lineární sekvence Ronalda
Morana (narozeného 1972) pak klade
důraz na osobu kameramana. Dílo In the
Background totiž zachycuje hravý životní
okamžik, kdy starší pán, sedící za dvěma
ženami usazenými na kanapi, provokuje
kotě. Ženy jsou k pánovi zády, takže o žertíku v okamžiku jeho realizace vlastně ví
jenom kameraman.
Také ostatní díla určitým způsobem tematizují soudobou posedlost záznamem
všedních životů, kterou by snad bylo možné vykládat právě jako snahu o povznesení
těchto banálních existencí na vyšší úroveň.
V této souvislosti pak lze doporučit jediné: Pokud stojíte o exkluzivní příspěvek na
svůj facebookový profil, vyfoťte si na výstavě Legacy nějakou pěknou selfii. n

kulturní tipy
Legacy
Drdova Gallery, Křížkovského 10, Praha 3
do 11. 10. 2014
vstup zdarma

kultura / Divadelní tipy

Dvě říjnové
premiéry v Ponci
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Vražda v penzionu
pro starší dámy

Tramvaj
do stanice touha

Ve dnech 17. a 18. října uvede svoji novinku soubor DOT504, který do třetice
přizval ke spolupráci choreografický tandem Jozef Fruček (SK) a Linda Kapetanea (GR), známý též jako RootLessRoot
Company. V inscenaci COLLECTIVE
LOSS of MEMORY se s pěticí výjimečných tanečníků ponoří do nesmírně
silného sociálního jevu, kterým je jedno
ze zvláštních potěšení lidstva – zabíjet
a účastnit se násilí. Říjen bude v Ponci
pokračovat oslavami Dekády NANOHACH. Dne 27. října představí novinku
Michala Záhory Diptych, která je první
ze série tří premiér, jimiž soubor slaví
deset let své existence. n

Seniorský divadelní spolek Proměna
přichází s obnovenou premiérou autorské
divadelní hry pod režijním vedením Evy
Stanislavové. Deset žen versus jeden muž
vystupující zároveň jako řidič, údržbář,
sňatkový podvodník, továrník Jícha
a svůdce žen René Káles. Dámy v penzionu jsou velmi vybraného chování, ale pod
vybroušenou zdvořilostí se skrývá celá
škála jejich nepříliš vybraných povahových vlastností. A co teprve, když jde
o přízeň muže! n

„Já nechci vidět věci takové, jaké jsou.
Já chci iluzi!“ Po letitém odloučení se
opět setkávají sestry Stella a Blanche
Dubois. Dávno nejsou panskými slečinkami z usedlosti Belle Rêve, ale ženami
hledajícími, každá odlišně, naplnění vlastní touhy. Je jí zvířecky živočišný manžel
Stanley, nebo chlapecky něžný Mitch?
Začíná boj o pozornost, svobodu, štěstí
a lásku. Rodina Kowalských a rodina Dubois mají zkrátka na věci odlišná hlediska.
Legendární divadelní hra Tennesseho
Williamse v novém nastudování divadlem
Oldstars! n

Divadlo Ponec / říjen 2014

Palác Akropolis / pátek 10. 10. od 10.00

Prostor H20 / pátek 17. 10. od 20.00

MIME FEST
20.10. MICHAEL TRAUTMAN:
KING PONG´S PING PONG RODEO /USA
21.10. BODECKER & NEANDER: DÉJÀ-VU? /D, FR
22.10. RED BASTARD /USA

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

EUROCONNECTIONS

THE UKULELE
ORCHESTRA
OF GREAT BRITAIN
29.10.14 /19:30 PALÁC AKROPOLIS
≥ PALACAKROPOLIS.CZ

Projekt se uskutečňuje za finanční
podpory Ministerstvo kultury ČR

www.zizkovskelisty.cz
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Z historie Prahy 3

Jaké osobnosti vedly
v dlouhé historii
obyvatelstvo žižkovské
a částečně i vinohradské?
Tak jednoduché to
nebude, vždyť MČ Praha 3
existuje teprve od roku
1960, předtím je třeba
počítat starosty Žižkova
a Vinohrad.

V čele

lidu žižkovského

TEXT Marián Žižka FOTO archiv autora

O

bdobí komunistické vlády přineslo v klasickém starostování mezerou dlouhou 45 let – hlavní funkci
vedení městských částí převzali předsedové
národních výborů. V tomto období došlo
ke dvěma výrazným změnám. Tou první
bylo administrativní dělení Prahy v roce
1949, kdy se Žižkov změnil na Prahu XI
(což dodnes dokazuje velké množství tabulek s číslem popisným) a Královské Vinohrady na Prahu XII. K dodnes aktuálnímu, ale přece nelogickému rozdělení města
došlo v roce 1960. Královské Vinohrady
plné inteligence a buržoazie byly rozsekány
do pěti nových obvodů, nejvíce do Prahy 2,
Prahy 3 a Prahy 10. O osm let později navíc
přišly o první část svého názvu a proměnily se v obyčejné Vinohrady. Žižkov zůstal
v hranicích MČ Praha 3.
Během německé okupace bylo vedení
obce v rukou politické správy, takže posledním předválečným žižkovským starostou byl v roce 1938 zvolen legionář Václav
Cón. Vinohradští nám odpustí, ale spořádanost jejich starostů nám snad dovolí je
přeskočit a zaměřit se na ty žižkovské. Do
roku 1922 byl Žižkov stejně jako Královské

Vinohrady samostatným městem s vlastními starosty, jejichž prestiž samozřejmě po
připojení k Praze zeslábla. V rámci připojení k Praze dostal Žižkov spolu s Malešicemi a Hrdlořezy označení Praha XI, Královské Vinohrady pak Praha XII.
Mezi světovými válkami byl zvolen do
starostovské funkce na neuvěřitelných 19
let (1919–1938) praktický lékař a rozený Žižkovák Rudolf Kostrakiewicz. Právě
v době jeho starostování se město připojilo
k „velké“ Praze, na čemž pracoval už Gustav Žák, pod kterým přečkalo město Žižkov první světovou válku. Mezi lety 1899
a 1903, tedy v době stavby budovy kostela
sv. Prokopa nebo již neexistujícího obecního dvora, vládl žižkovským Pepíkům Eduard Žďárský.
K prvnímu žižkovskému starostovi nám
zbývají čtyři jména. Tím prvním byl František Bláha (1890–1899), který nastoupil
v roce 1890 po smrti svého předchůdce,
stavitele Josefa Morice Wertmüllera. První ze zmíněných pánů slavnostně otevřel
v roce 1891 dnešní budovu radnice na
Havlíčkově náměstí (kde dnes najdeme
galerii obrazů žižkovských starostů), ten

Žižkovské listy | společenský časopis | 03 2014

druhý zažil přeslavné chvíle povýšení
obce Žižkova na město v květnu 1881.
Do prvního starosty Karla Hartiga nám
zůstává ještě jedna krátká epizodka panování jeho přítele Jana Nepomuka Richtera
z roku 1880. Funkce tohoto muže trvala jeden jediný den, který ale rozhodně
nebyl promrhán – v průběhu obecního
zastupitelstva byla schválena žádost o povýšení Žižkova na město. Došli jsme na
samotný začátek ke Karlu Hartigovi. Co
říci k zakladateli Žižkova a velkému vlastenci? Právě díky Hartigovi, staviteli, který se přestěhoval do Prahy ze Sedlčanska,
oženil se tady a byl u rozparcelování pozemků usedlosti Pražačka jako první, začal čilý stavební ruch na bývalé Vídeňské
cestě, dnes Husitské a Koněvově. Hartig,
jehož založení Občanské záložny výrazně přispělo k půjčkám stavitelům, a tedy
zástavbě celého území, si na konci svého
starostování prožil měsíc „v base“ za nepodložené finanční spekulace. Po svém
očištění se přestěhoval na Vinohrady.
Jeho hrob na Olšanských hřbitovech dnes
připomíná člověka, bez něhož by Žižkov
nikdy nebyl Žižkovem. n

sport
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Kroky sportovního
fanouška mohou vést
na Viktorku Žižkov,
kde si náležitě zařve.
Opravdový milovník
pohybu, akce
a dynamiky nejspíše
zvolí aktivnější
sport – box.

Tvrdé háky,

otevřené srdce

B

TEXT Miloš Dvořák FOTO Filip Singer

ox je s Žižkovem svázán již dlouhé
roky, sídlí tu mnohé známé a vyhledávané tělocvičny. Přesto v každém Žižkovákovi box nerezonuje. „Je
tu nejspíš nějaká tělocvična,“ odpovídá
u Olšanského náměstí muž ve středních
letech, mladík pak matně loví z paměti název turnaje O Pohár města Žižkova.
I když box na Žižkově žije intenzivním životem, ze všeho nejvíc asi potřebuje dobrou propagaci. Na Praze 3 je na relativně
malém prostoru velké množství oddílů,
kdy opravdu vynikne, který dokáže vychovat více talentů.
Navíc je box relativně levnou aktivitou
– zvláště ve srovnání s takovými kratochvílemi, jako je hokej. „Box není vůbec
drahý sport – potřebujete boty, bandáže
a rukavice. To nikoho nezruinuje!“ přesvědčuje bývalý slavný boxer Rosťa Osička.
Bronzový medailista ze dvou mistrovství
Evropy v boxu začínal s pěstním šermem
v patnácti letech, a přestože byl zocelený
prací na moravském vinohradu, do ringu
vstoupil až po roce a půl tréninků. „Tehdy
byla mnohem větší konkurence. Dnes jsem

schopen dostat šikovného kluka do ringu
oblastních kol tak za rok,“ přiznává.
Rychlost prvního vstupu do ringu záleží
jak na vás, tak na posouzení trenérem jednoho z žižkovských klubů, ať už to je Kutil
Gym na Olšanském náměstí či Centrum
kontaktních sportů. Box podle trenérů
vede ke zlepšení kondice, vykreslení figury,
fyzické výdrže. Trénink však v sobě obsahuje i další podstatný moment – podporu
houževnatosti. Naučí vás zdánlivě jednoduchou věc – po inkasované ráně se nevzdat. Žižkovští amatérští boxeři mají navíc
v průběhu roku několik šancí se blýsknout
v hale hotelu Olšanka, kde se pořádá již
zmíněný největší místní boxerský turnaj
O pohár města Žižkova, Memoriál Josefa
Vokřála či Memoriál Julia Tormy.
Přední, zadní, hák, hák. Časomíra dává
signál. Střídání. Přední, zadní, přední, zadní, zvedák, hák. Gong a sladké vítězství! n

O pohár města Žižkova
23. října od 19.00 hodin
Velký sál hotelu Olšanka

sportovní tipy
Metr nad zemí
Bouldering neboli tréninkové bezpečné lezení nad žíněnkami je příjemným doplňkem ke
klasické stěně či skále. Navíc s nadcházejícím
podzimem to na výlety na písky nebude tak
žhavé. Boulder v síti v Bořivojově ulici je již
tradičním místem pro horolezecké nadšence.
Vyzkoušíte si oblézt vnitřní prostor úplně dokola? A nepodvádět!
Bořivojova 104, P3 / bouldervsiti.cz
Fitness na tyči

Stále populárnější pole dance neboli akrobatický tanec u tyče získal v průběhu let i svou
fitness variantu. Pokud máte pocit, že obtáčet
se okolo trubky je pod vaši sportovní úroveň,
vyzkoušejte pole fitness. Komplexní trénink
všech svalů v těle povede ke zpevnění postavy, neboť bez toho se na tyč hlavou dolů nikdy
nevytáhnete!
Sázavská 847/4, P2 / vertigopolefitness.cz

www.zizkovskelisty.cz
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Novou tajenku nám zasílejte se zajímavým komentářem do 25. října na e-mail soutez@zizkovskelisty.cz.
Autor, jehož správnou tajenku s dovětkem ohodnotí redakce jako nejzajímavější, obdrží výhru 500 Kč!
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Správná odpověď z minulého čísla je citát Percyho Bysshe Shelleyho: „Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svou nevědomost.“

STOLNÍ
NÁDOBA

www.zizkovskelisty.cz

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

