Žižkovská věž - dubnový cíl vesteckých seniorů
Měsíc duben nabízí svoje charakteristické aprílové počasí a neznám nikoho, kdo by se v něm
vyznal, natož aby na jeho rozmary vsadil. V pondělí 10. dubna, jsme se probudili do slunného
jarního rána. Jasná obloha a teploty přes 20 stupňů se nabízely po celý den. Právě na takový
den čekali vestečtí senioři, aby mohli vyrazit do Prahy, na Žižkovskou věž.
Nejprve, po výstupu z metra na Náměstí Jiřího z Poděbrad, někteří krátce nahlédli do
polootevřeného interiéru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, moderní sakrální stavby, která je
jeho pozoruhodnou dominantou. Kostel byl postaven podle plánů Josipa Plečnika. Tento
původem slovinský architekt se pro stavbu nechal inspirovat starokřesťanskými vzory. Právě
on se také zasloužil o rekonstrukci a současný vzhled Pražského hradu.
Cílem seniorů byla nově zrekonstruovaná Žižkovská věž - Tower Park Praha. Tato
vyhledávaná atraktivita je nesporně nepřehlédnutelnou dominantou metropole. Zároveň je
současně nejvyšší pražskou stavbou. 216 metrů vysoká věž byla postavena v letech 1985 1992 podle plánů architektů Václav Aulického a Jiřího Kozáka. Po více než roční
rekonstrukci (2012) nabízí návštěvníkům hlavní město jako na dlani, s pohledy na všechny
světové strany.
Rychlovýtah seniory dopravil do výšky 93 metrů na vyhlídkovou plošinu.
Postupně jsme prošli třemi místnostmi, jejichž střed tvořila spojovací místnost s minibarem.
Odpočinek nabízely zajímavé sedačky. Na stěně běžel dokument zobrazující žižkovskou věž
od jejího počátku až po současnost. Ocelové dílo, složené ze tří obrovských tubusů, které je
dlouhé přes sto třicet metrů, poskytuje návštěvníkům kromě vyhlídky, nadstandardní
restauraci, café, bar. Navíc se může pyšnit i další raritou, kterou je luxusní jednopokojový
hotel s výhledem na Prahu, nejmenší v České republice.
Od roku 2000 se součástí věže stala charakteristická miminka. Deset obřích černých človíčků,
šplhajících po věži, jsou dílem českého umělce Davida Černého. Původně zde byly tyto
laminátové sochy umístěny jen dočasně. Staly se ale tak populární, že byly na věž
nainstalovány natrvalo. Vzhledově stejně, avšak odlišná materiálem, jsou k vidění v pražském
parku Kampa. Možná, že i tato pražská lokalita se někdy stane cílem vesteckých seniorů.
Další akce vesteckých seniorů - výlet na zámek Dobříš a do města Příbram je naplánovaná na
středu 17. května. Všichni senioři budou ještě informováni prostřednictvím SMS.
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