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Ú V O D

Události roku 2018
V průběhu ledna proběhly prezidentské volby a velmi těsné vítězství nad
profesorem Jiřím Drahošem získal dosavadní prezident Ing. Miloš Zeman. Jeho
vítězství ovlivnilo i jmenování Ing. Andreje Babiše premiérem ČR. Sestavení
vlády vyšlé z voleb roku 2017 však stále nebylo jednoduchou záležitostí. Menšinová koaliční vláda Hnutí ANO 2011 a sociálních demokratů byla parlamentem
s podporou poslanců komunistické strany schválena a poté prezidentem jmenovány až 27. června.
Další volby, a to do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev obcí,
se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října.
Novým starostou třetí městské části se v komunálních volbách roku 2018
stal ve svých 39 letech Jiří Ptáček za stranu TOP 09. V Praze 3 bydlí od narození
a od svých 19 let podnes vede softwarovou firmu. V Praze 3 je znám jako jeden
ze zakladatelů periodika Kauza 3 – Časopis o Praze 3. Na Žižkově dříve působil
i jako vedoucí skautského oddílu.
V roce stého výročí vzniku Československé republiky 1918 se celá republiky oděla do svátečního hávu a po celý rok si připomínala i další novodobá výročí spojená s roky zakončenými osmičkou – 1938, 1948, 1968. Zejména
Žižkované vzpomínali též rok 1988, výročí prvního povoleného veřejného shromáždění nezávislých iniciativ v prosinci na Škroupově náměstí. Vrcholem oslav
v Praze 3 pak byla podzimní pamětní výstava s názvem 1918 Žižkov – „My,
národ československý…“
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Na počátku roku 2018 získala Praha 3 darem novou školku s kapacitou 60
míst. Ta byla vybudována v rámci rezidenčního projektu Tulipa Třebešín na náklady developera. Ten ji pak věnoval městské části. Děti do ní mají chodit již od
září 2018. Nová školka se začlení do stávajícího systému školek jako detašované
pracoviště Mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic.

|

Výstava Komunismus a jeho epocha na náměstí Jiřího z Poděbrad proběhla
od 4. do 24. ledna 2018. Expozici připravili pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s organizacemi Stiftung für Aufarbeitung der SED
Diktatur, Deutsches historisches Museum a městskou částí Praha 3 u příležitosti
stého výročí bolševické revoluce v Rusku 1917. Výstava představila na 25 tabulích přes 200 dobových fotografií a dokumentů. Autorem je frankfurtský historik
a publicista Dr. Gerd Koenen.

|

Prezidentem České republiky se v roce 2018 stal Ing. Miloš Zeman. Volba prezidenta republiky proběhla následovně, a to ve dvou kolech. Z 1. kola ve dnech
12. a 13. ledna postoupili dva kandidáti: Ing. Miloš Zeman a Prof. Jiří Drahoš.
Miloš Zeman získal celkově v České republice 38,56% hlasů a Jiří Drahoš jen
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26,6%. V Praze jako celku pak Zeman ale jen 22,43% a naopak Drahoš 35,03%.
Nepříliš jinak tomu bylo i v Praze 3. Zeman měl pouze 20,3% a Drahoš naopak
zvítězil s 35,71%. 2. kolo se uskutečnilo o 14 dní později a Miloš Zeman těsně
zvítězil v ČR s počtem 51,36%. ku 48,63% Jiřího Drahoše. Pražané však volili
opačně. V Praze jako celku Zeman získal 31,24% hlasů, ale Jiří Drahoš 68,75 %.
V Praze 3 pak Zeman získal ještě méně, jen 28,46% a Drahoš 71,53% hlasů.
Volební účast byla vyšší než obvykle, dosáhla ve 2. kole v ČR na 66,6% voličů,
v Praze 71,12% a v Praze 3 se dotkla 66,67%. Jiřímu Drahošovi chybělo k vítězství přibližně pouhých 80 tisíc hlasů nad 5 554 596 hlasů odevzdaných.

|

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je významnou českou sakrální stavbou 20. století. Do seznamu Národních kulturních památek byl zapsán v roce 2010
a roku 2015 bylo Plečnikovo dílo zapsáno na Indikativní seznam (jakýsi
předstupeň nominace) pod názvem „Nadčasová humanistická architektura
Jože Plečnika v Lublani a Praze“. Obě strany si od začátku příprav uvědomovaly, že nadnárodní nominace bude komplikovanější a pomalejší a s nejistým výsledkem. Proto Slovinci po vzájemné dohodě v roce 2017 požádali
o odborné stanovisko poradce ICOMOS (International Council on Monuments and Sites – Mezinárodní rada památek a sídel). Poradce po prostudování materiálů prohlásil, že připravená nadnárodní nominace nezaručuje
vyhlídku na úspěšný zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Jako
nejlepší řešení Slovincům doporučil připravit nominaci v podobě Plečnikova
díla pouze v Lublani. Slovinci poté rozhodli o samostatné nominaci.

| Dne 18. ledna 2018 představili architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt

veřejnosti novou podobu oltáře z kararského mramoru, který navrhli na základě podnětu faráře Jana Houkala. Oltář nahradí provizorní z roku 1992 od
Tomáše Černouška. Nový oltář si vyžádá na 2 miliony korun. „To bude investice farnosti z vlastních zdrojů, bez vnějších dotací, na tento účel budou
věnovány i čtyři nedělní sbírky. Doufám, že se shromáždí i další dary,“ uvedl Jan Houkal. Nový oltář v podobě bílého elipsoidu bude na malé podestě
z téhož materiálu. Zhotovitelem bude akademický sochař Petr Váňa.

|

Do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 3 byl s účinností ode dne
23. ledna 2018 nově jmenován JUDr. Michael Vích.

|

Žižkovské kino Aero uchystalo na počátek února 2018 týdenní oslavu svých
kulatin. Oslavilo 20 let své novodobé existence. Kino sídlící ve funkcionalistické budově ve dvoře obytného domu v Biskupcově ulici bylo otevřeno již v roce
1933 a jeho novodobá historie počala 6. února 1998. Občanské sdružení Pro-Aero
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a Společnost pro obnovu a rozvoj kina Aero nechala budovu rekonstruovat
a obnovit provoz. Na přelomu tisíciletí navštěvovalo představení i sto tisíc diváků ročně. V posledních letech se návštěvnost upravila na asi sedmdesáti tisících
diváků. Dramaturgie je zaměřená primárně na alternativní tituly, artové filmy,
přenosy oper nebo divadel, přehlídky významných režisérů a herců atd. Ředitelkou Aera je Zuzana Kameníková. Plánuje se mj. sousedská projekce, na kterou
budou pozvání lidé z nejbližšího okolí, či „otrlý den“ populárního Festivalu otrlého diváka nebo také tábornické odpoledne. To bude věnováno všem absolventům Aeroškoly, která se věnuje filmové výchově dětí i dospělých.

| 25. Žižkovský masopust přilákal i přes mrazivé počasí opět tisíce návštěvníků.

Třídenní oslavy začaly na náměstí Jiřího z Poděbrad v sobotu 10. února 2018.
Hosty přivítala starostka Ing. Vladislava Hujová. Pro děti byl přichystaný program v podobě workshopů, divadélka a dílniček. Masopustní veselí pokračovalo
v U Vystřelenýho oka. Vrcholem oslav byl průvod masek v úterý 13. února, který
z náměstí Jiřího z Poděbrad kráčel k žižkovské radnici pro symbolický klíč od
Žižkova. Pro ten se na pokyn krále masopustu na radniční balkon ke starostce
natáhla olbřímí masopustní ruka! Pak se za všeobecného jásotu průvod odebral
do parku u stadionu Viktorie Žižkov, kde žižkovští Pepíci a další masky v duchu
tradice, pohřbili masopustní basu. A pak už bylo na řadě jedno z největších lákadel – ohňostroj.

|

Radní městské části schválili zpracování projektové dokumentace zřízení
Centrálního archivu pro městskou část a zázemí pro skladovací prostory v ulici
Chlumova č. 8. V současné době je objekt nevyužívaný a ve špatném technickém
stavu. Rada městské části přijala takové usnesení č. 96 dne 14. února 2018.

|

Rada městské části schválila usnesením č. 98 dne 28. února 2018 zápis Prof.
Ing. Hany Machkové, CSc. do Knihy cti městské části Praha 3 u příležitosti
jejího životního jubilea. Od roku 2014 je rektorkou Vysoké školy ekonomické
v Praze a neodmyslitelně spjata s Prahou 3. Je významnou českou a světovou
ekonomkou a držitelkou mnoha významných vysokoškolských titulů. Jako přednášející na VŠE působí od roku 1981. Na základě nominace České konference
rektorů pro období 2017–2021 zastávala předsednickou funkci v European University Association. V zahraničí je dále členkou poradního sboru na francouzské
Université Jean Moulin Lyon 3 či Wirtschaftsuniversität Wien. V roce 2014 byla
zvolena rektorkou VŠE. V lednu 2018 byla jmenována do rektorské funkce opět.
V roce 2016 převzala Ordre national de la Légion d‘honneur (řád Rytíře Čestné
legie) za zásluhy o rozvoj univerzitních a vědeckých vazeb mezi Českou republikou a Francií.
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Živnostníkem roku se v soutěži Prahy 3 stal brašnář Jakub Jarolím (majitel
firmy EGGO). Vlastní na Žižkově v ulici U Rajské zahrady obchod a dílnu na
výrobu kabelek. Originální výrobky navrhuje sám, sám je vyrábí a také prodává.

|

U příležitosti nedožitých narozenin Olgy Havlové, manželky prezidenta Václava Havla, bude po celé republice zasazeno 85 stromů. První strom byl zasazen
7. března 2018 na Vrchu Sv. Kříže, na jejím rodném Žižkově. Žila v Chelčického
ulici a vdávala se na žižkovské radnici. Pamětní lípa má připomínat odkaz Olgy
Havlové, jejího zdravého rozumu a úcty ke svobodě. Strom posvětil a požehnal
mu světící biskup Václav Malý. Za Výbor dobré vůle se slavnosti zúčastnila
jeho předsedkyně Milena Černá. Místo bylo opatřeno také informační tabulkou,
kterou nadace Olgy Havlové věnovala Praze 3.

|

Dne 10. března 2018 vyvěsila žižkovská radnice opět vlajku Tibetu, a to v rámci
iniciativy Vlajka pro Tibet. V Galerii pod radnicí byla otevřena výstava fotografií
Svět tibetského buddhismu a návštěvníci shlédli prezentaci na téma Chutě Tibetu.
Mohli ochutnat tibetské speciality, jako například campa z praženého ječmene, sušené sýry, sušené jačí maso nebo slaný čaj s jačím máslem. Pietního rozmetání mandaly se účastnila rovněž starostka městské části Ing. Vladislava Hujová.

|

V pondělí (!) 12. března 2018 začala rekonstrukce Husitské ulice. Zmatky
v dopravě nastaly okamžitě a v „objízdné“ Seifertově ulici dokonce tramvaje
nabíraly až hodinová zpoždění a byly nuceny se otáčet ještě před konečnou.
Rozladění cestujících na sebe nenechalo dlouho čekat. Vedení městské části Prahy 3 kvůli tomu zkritizovalo nejen Technickou správu komunikací, ale i odbor
magistrátní dopravy vedený radním Dolínkem. Kvůli odklonu automobilové
a autobusové dopravy linek číslo 207 přes ulici Táboritskou do Seifertovy, kudy
jezdí i tramvaje, se už v pondělí tvořily kolony a tisíce cestujících chodilo ve
směru k Hlavnímu nádraží pěšky. Podle místostarostky Prahy 3 pro dopravu
Mgr. Lucie Vítkovské stojí za problémem magistrát, který nezvládl přípravu
rekonstrukce a zároveň přehlédl hrozící dopravní kolaps. Tramvajová linka 5
jedoucí Žižkovem až na Barrandov nabrala zpoždění 1 hodinu a dokonce nedovezla cestující do cílové stanice a otáčela se už v Hlubočepech. Do prostor
opravovaného úseku Husitské měli přístup pouze chodci. Zákaz vjezdu osobních
automobilů do Seifertovy a Táboritské magistrát neplánuje, ale podle vyjádření
odpovědného radního magistrátu: „Je třeba dopravu poskládat,“ řekl Dolínek.
Zároveň v rozhovoru pro Hospodářské noviny odmítl, že by vedení hlavního
města přípravu na uzavírku podcenilo. Práce prý nemohou trvat déle než od
8 do 18 hodin denně, to je velmi limitující. Proto primátorka požádal vedení Pra8

hy 3, aby projednalo se svými obyvateli, aby se mohlo pracovat až do 22 hodin. Prý opravy trvají od 8 do 18 hodin. Očití svědci však dokumentují situaci
a z fotodokumentace vyplývá, že v rozkopané Husitské je vidět na celém opravovaném úseku jen asi šest dělníků, kteří v té době dokonce ani nepracují. Přesto
se pražská primátorka vyjádřila a prohlásila Pražany za „zpovykané dopravou“.
Rekonstrukce skončila po 259 dnech v listopadu.

|

Dne 20. března 2018 se na svém 21. zasedání na žižkovské radnici sešli zastupitelé městské části Praha 3. Usnesením č. 372 týkající se revitalizace náměstí
Jiřího z Poděbrad vzalo na vědomí usnesení Rady městské části Praha 3 č. 26
ze dne 16. ledna 2013 Obnovení záměru revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad
nazvané Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace
náměstí Jiřího z Poděbrad mezi hlavním městem Praha a MČ Praha 3 konstatuje,
že dřívější projekt na revitalizaci náměstí je zastaralý a překonaný. Proto ukládá
Radě městské části Praha 3 revokovat příslušná usnesení rady, zastavit veškeré
práce na přípravách revitalizace a nově připravit plán oprav včetně rozpočtu
a harmonogramu.

|

Dne 22. března 2018 odsouhlasilo vedení hlavního města prodloužení trasy
D pražského metra ve směru na Žižkov a do Vysočan. Trasa je v současném
územním plánu vymezena jako územní rezerva, v novém Metropolitním plánu
byla pak ukončena na náměstí Republiky. Podle denního tisku, který se odkazuje na prohlášení místostarosty Prahy 3 Mgr. Alexandra Bellu (ODS), je budoucí prodloužení metra přes Prokopovo či Basilejské náměstí na Jarov nutné
zejména kvůli obsloužení spodní části Žižkova a plánované nové výstavbě, která
má vzniknout v oblasti Nákladového nádraží Žižkov. Podle předsedy dopravního výboru magistrátu, PhDr. Matěje Stropnického, jenž je zároveň zastupitelem
Prahy 3, je Žižkov jedinou vnitřní městskou částí bez zastávky metra.

|

Od 4. do 27. dubna 2018 trvala výstava Bohunky Waageové v Galerii Toyen
s názvem „V kosmu a na náměstí krále Jiřího“. Téhož dne byla zahájena výstava v Galerii pod radnicí s názvem Harmonie kamene a kovu z dílny Alexandry
Valinové.

| Skautská nadace Jaroslava Foglara odhalila 5. dubna 2018 v 17 hodin v Křiš-

ťanově ulici 817/18 ve spolupráci s městskou částí Praha 3 pamětní desku spisovateli Jaroslavu Foglarovi, jenž vedl na Žižkově skautský oddíl a žil v Křišťanově ulici v letech 1978 až 1999. Slavnostního odhalení se účastnila i starostka
Ing. Vladislava Hujová.
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V neděli 8. dubna 2018 zemřel režisér Juraj Herz, zapsaný v Knize cti městské
části Praha 3, přezdívaný mistr hororového žánru. Bylo mu 83 let.

|

Projekt adopce hrobů významných osobností městskou částí pokračuje. Rada
tak 11. dubna 2018 schválila dočasnou adopci dalšího hrobu – náhrobek sester
Klenkových, který je jedním z nejcennějších a nejstarších dochovaných náhrobků. Mezi opuštěné náhrobky, o které Praha 3 pečuje v rámci projektu dodnes
vzbuzuje mezi lidmi emoce. Je totiž opředen legendou o dvou sestrách, Františce
a Antonii, které zahynuly na následky úrazu, když jim těžký povoz při hře na
dvorku přejel nohy. Původně se hrob nacházel na zrušeném I. hřbitově a zřejmě
díky dojemnému příběhu se stal známým a navštěvovaným. Proto snad nedošlo
k jeho likvidaci při rušení hřbitova a byl přenesen na své současné místo. Praha 3
se po dobu 10 let ujala péče o náhrobek z podnětu Julie Stomeové.

|

Letošní veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa proběhlo ve čtvrtek
12. dubna 2018 od 14 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad.

| Dne 17. dubna proběhl na žižkovské radnici obřad jubilejních svateb za účasti

místostarostky Mgr. Lucie Vítkovské. Zlatou svatbu si připomněli manželé Hrabánkovi, Janouškovi, Jedličkovi a Landovi, kamennou Librovi, Žákovi, smaragdovou Toušovi a diamantovou svatbu Budilovi a Staňkovi.

|

Dne 26. dubna 2018 byla na náměstí Jiřího z Poděbrad slavnostně otevřena
exteriérová výstava věnovaná „osmičkovým“ výročím s názvem Po stopách
osmiček v Praze 3. Vernisáž za účasti autorů PhDr. Jana Vlka a Mgr. Terezy
Vlkové uvedla radní městské části Mgr. Lucie Vítkovská.

|

Na Pražačce se 30. dubna 2018, tak jako i předešlé roky, chystaly „čarodějnice ke svému sletu“. Letos však bez tradičního ohně. Vinou velkého sucha platil
v Praze zákaz rozdělávání ohně na rizikových místech, a to včetně parků.

| Dne 4. května 2018, v předvečer výročí vypuknutí Pražského povstání v roce

1945, proběhl v areálu školy Na Pražačce pietní akt věnovaný obětem nacistické zvůle.

| Motorkáři z ruského nacionalistického klubu Noční vlci již po několikáté uctili v Praze památku sovětských vojáků padlých při osvobozování ČSR na konci
druhé světové války. Na Olšanských vojenských hřbitovech je 7. května 2018
vítalo více než 150 příznivců, ale i desítky odpůrců. Mezi příznivci ruských
nacionalistů byl i český poslanec a místopředseda ČSSD, kontroverzní Jaroslav
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Foldyna, jenž na oponenty verbálně útočil a s jedním se dokonce postrkoval.
Stoupenci Nočních vlků na své odpůrce vulgárně pokřikovali a verbálně hanobili vlajky EU, Ukrajiny a NATO. Podpořit Noční vlky přišla ke hřbitovům mimo
jiné i bývalá poslankyně KSČM Marta Semelová.

| Při oslavách výročí konce 2. světové války v Evropě se 8. května 2018 uskuteč-

nil mj. za přítomnosti prezidenta republiky pietní akt u Hrobu neznámého vojína
na Vítkově. Pieta se však neobešla bez protestů proti současné vládní garnituře.
Aktivisté drželi v rukách transparenty s hesly: BABIŠ JE MEČIAR nebo ZEMAN
JE HUSÁK. Politování hodného incidentu se pak dopustila ministryně obrany ČR
Karla Šlechtová, když několik dní před tím na Hrobě neznámého vojína nechala
vyfotit svého psa! Navíc u věnce, který tam sama předtím položila.

|

Dne 9. května 2018 proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž výstavy malíře
Martina Frinda s názvem Setmění.

|

Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části Praha 3 a pražská zastupitelka, vystoupila k pondělku 14. května 2018 z TOP 09. Členkou strany byla
od roku 2009.

|

V pondělí 14. května 2018 vysadili senioři z Prahy 3 společně se zástupci
radnice MgA. Ivanem Holečkem a Davidem Gregorem v parku na Olšanském
náměstí Strom seniorů.

| Zasedání zastupitelstva na žižkovské radnici dne 15. května 2018 projed-

nalo petici a žádost občanů (Usnesení č. 388) městské části ve věci snížení prodejní ceny bytových jednotek v rámci privatizace bytového fondu.
Zastupitelé tuto petici vzali na vědomí. Petenti požadují snížení ceny bytů
v Jeseniově a Ostromečské ulici z původních 31 750 až 33 470 Kč za čtvereční metr na maximálně 27 000 Kč.

|

Výstava na Havlíčkově a Olšanském náměstí nabídla divákům ke studiu
neslavnou kapitolu žižkovské historie – plánovanou a částečně uskutečněnou asanaci města. Bylo lze shlédnout řadu novinových výstřižků a fotografií
z odstřelů či asanační plány, které ve svém archivu chová Ing. arch. Ivan Vavřík.
V 80. letech k nim podle svých slov nepřišel zrovna tím nejčestnějším způsobem. „To je pěkný eufemismus, prostě jsem je ukradl svému zaměstnavateli.
Bylo to ale pro dobrou věc,“ řekl. Tehdy totiž pracoval v Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. Exteriérová výstava byla k vidění od 16. května
až do neděle 30. září 2018.
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|

Na náměstí Jiřího z Poděbrad „byla 24. května 2018 Asie opět na dosah ruky.“
Festival pořádala městská část Praha 3 ve spolupráci se spolkem INFO-DRÁČEK, podporující integraci Vietnamců v Čechách. Akci podpořilo rovněž
Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Prahy, záštitu nad festivalem převzal pak místostarosta Prahy 3 Mgr. Alexander Bellu.

|

Národní památník na Vítkově uspořádal výstavu Československé obce legionářské s názvem Bachmač 1918–2018. Vybojování strategického železničního uzlu bylo v březnu 1918 pro budoucí československou anabázi zásadní. Výstava trvala až do 2. července 2018.

|

Jubilejní 50. ročník týmové soutěže v atletice pro druhý stupeň základních
škol, který se konal v červnu v Olomouci, skončil triumfem základní školy
Jeseniova. Mladí atleti ovládli hned tři kategorie – mladší žákyně i žáky a
starší žákyně. Protože je soutěž zařazena do Sportovní ligy základních škol o
Pohár ministra školství, do školy tak doputovaly tři ministerské poháry. Mezi
deset nejlépe bodujících závodníků se probojovala hned dvě děvčata: druhá
Terezie Táborská a devátá Lucie Krbcová. Terezie Táborská se v běhu na 600
m časem 1:41,41 min. dostala do čela republikových tabulek a byla vyhlášena nejlepší mladší žákyní olomouckého klání. K dalším hodnotným výkonům
patří 12,06 m starší žákyně Daniely Kozačové v kouli a 512 cm Jana Auředníka v dálce mladších žáků. Závodníci z Jeseniovky sedm disciplín ovládli a
v dalších třech obsadili medailové posty. Nejhodnotnější pro všechny trenéry
byl ale skvělý týmový výkon všech zúčastněných.

| Ve čtvrtek 31. května a v pátek 1. června 2018 zažili návštěvníci již popáté

na náměstí Jiřího z Poděbrad atmosféru Latinské Ameriky – festival Merkádo
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Záštitu nad akcí přijal za městskou část radní
Mgr. Alexander Bellu.

|

Zastupitelé Prahy 3 schválili na zasedání zastupitelstva 12. června 2018 usnesením č. 392 zásadní změny v obsazení Rady městské části Praha 3. Odvolali Ing.
Vladislavu Hujovou z funkce starostky městské části, Mgr. Jaroslavu Sukovou
z funkce člena Rady městské části. Dále vzali na vědomí rezignaci Mgr. Lucie
Vítkovské na funkci místostarostky městské části a rezignaci Michala Papeže na
funkci člena Rady městské části. Do funkce starosty zvolili Mgr. Alexandera Bellu
a do funkcí místostarostů Lýdii Říhovou a Ing. Tomáše Mikesku. Dále do funkcí
členů Rady městské části Mojmíra Mikuláše a Radka Hlaváčka. V Praze 3 tak
vznikla nová koalice ve složení Koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobodní).
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| Dne 11. června 2018 byl ve výstavní síni Atrium zahájen X. žižkovský výtvarný salon. Výstava trvala do 27. června.

|

Dne 12. června proběhlo na žižkovské radnici 23. zasedání zastupitelstva.
Usnesením č. 406 zastupitelstvo schválilo: 1. dotaci z rozpočtu městské části
Praha 3 na rok 2018 ve výši 100 000 Kč Židovské obci v Praze, jakožto finančního podílu na obnově kulturní památky Nový židovský hřbitov v rámci
Programu regenerace… (restaurování prvků vnějšího pláště na hrobce Kubinzky – závěrečná etapa), přičemž celkové náklady na obnovu v roce 2018 činí
458 000 Kč bez DPH (z toho podíl vlastníka 193 000, podíl městské části
100 000 Kč a příspěvek z Programu 165 000 Kč.

|

Usnesením č. 403 schválili zastupitelé závěrečný účet městské části Praha 3
za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením městské části v předešlém
roce, avšak s výhradami. Z bilance příjmů a výdajů k 31. prosinci 2017 vyplývá, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská
část Praha 3 dosáhla v roce 2017 záporného salda hospodaření ve výši přes 207
milionů korun. Městská část Praha 3 ve schváleném rozpočtu na rok 2017 sice
předpokládala záporný hospodářský výsledek krytý zůstatky z minulých let,
ale ve sledovaném období došlo k nižšímu zapojení těchto zůstatků. To je dáno
především nižším plněním výdajů, a to zejména kapitálových.

|

Usnesení č. 399 ze dne 12. června 2018 uvádí nové přísedících Obvodního
soudu pro Prahu 3 pro volební období 2018–2022. Jsou jimi: Horáková Eva (přísedící od roku 1999), Nejedlá Heda (přísedící od roku 2010) a Prokopová Vlasta
(přísedící od roku 1995).

| Již podruhé na náměstí Jiřího z Poděbrad, letos 16. června, proběhl festival za-

měřený na Itálii – Festival Tutto Italiano 2018. Cílem bylo představit veřejnosti
malou „ochutnávku“ Itálie v různých podobách. Na své si přijdou i milovníci
automobilů a ikonických skútrů Vespa. Na závěr akce je připraven v žižkovském
Atriu koncert italsko-českého Gymnázia Ústavní. Akci pořádala Společnost přátel Itálie, z. s. Ta spolupracuje i s městskou částí Praha 3. Záštitu převzal Mgr.
Alexander Bellu.

|

Do Knihy cti byl 20. června 2018 uveden žižkovský občan, profesor Jiří
Chvála, umělecký šéf Kühnova dětského sboru.

| Dne 27. června 2018 proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž výstavy Daisy
Shakti Sterby s názvem Obrazy filozofické, humorné a s příběhem.

13

|

Na slavnostním setkání u příležitosti konce školního roku v koncertní síni Atrium převzali z rukou bývalé radní pro školství Mgr. Jaroslavy Sukové, jako každoročně, ocenění Diploma Comenianum nejlepší učitelé a pedagogičtí pracovníci.
Návrh podali jejich ředitelé a ředitelky.

|

Dne 11. července 2018 byl do Knihy cti Prahy 3 zapsán herec Jiří Krampol,
jenž prožil velkou část svého života na Žižkově, a to za celoživotní práci v oblasti
kultury.

|

Podle denního tisku ze dne 13. července 2018 prodaly odborové svazy Dům
odborových svazů (budovu bývalého Pensijního ústavu) na Žižkově. Novým
majitelem je údajně firma Siko vyrábějící koupelnový sortiment a podle zdrojů
ČTK se hodnota nemovitosti pohybovala kolem miliardy korun. Na poslední
chvíli majitelé Siko přeplatili realitní holding M&M reality. Spolumajitel Siko,
Vítězslav Vala, má údajně v plánu přeměnit budovu na nájemní bytový dům.
Uskutečněnou obchodní transakci potvrdil rovněž člen představenstva Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, Karel Sladkovský. Veřejná
soutěž na prodej objektu byla vyhlášena již začátkem března 2018.

|

Dne 29. července 2018 připravilo vedení FK Viktoria Žižkov oslavy 115.
výročí vzniku klubu. Diváci na stadionu viděli mj. zápas bývalých internacionálů mezi Viktorií a pražskou Slávií. Žižkovští zvítězili hladce 3:0.

|

50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 1968 připomněli historici dvěma výstavami v Národním památníku na Vítkově. Exteriérová výstava L. Bielik / Srpen 1968 byla umístěna na Čestném dvoře a prezentovala fotografie slovenského autora Ladislava Bielika. Panelová výstava
Neznámá hrdinka od rozhlasu pak uvedla příběh lékařky záchranné služby, jež
ošetřovala raněné u budovy rozhlasu právě 21. srpna 1968. Expozice vychází
z jejího dopisu uloženého v Národním muzeu, který napsala týden po invazi
rodičům, je unikátním svědectvím o situaci v okupované Praze.

| Lékařské ordinace ve 3. patře Vinohradské polikliniky se po rekonstrukci v

srpnu 2018 vrátily svému účelu. Renovační práce pak postoupily do 2. patra,
a dokončeny budou do konce října. Na opravy přispělo hlavni město dotací
6 milionů korun.

|

Symbolicky 21. srpna 2018 oslavila v koncertní síni Atrium na Žižkově
undergroundová skupina The Plastic People of the Universe 50. výročí své exi14

stence. Úvodem nechal starosta Mgr. Alexander Bellu zapsat kapelníka Josefa
Janíčka do Knihy cti. Jeho osobní i pracovní život je neodmyslitelně spojen
s Prahou 3.

|

Výstavu v Galerii pod radnicí s názvem 1968 Praha 3 – Léta naděje rychle
pominula… bylo možné navštívit od 23. srpna do 29. září 2018. Autoři výstavy, historici Tereza a Jan Vlkovi, připomněli nejen celopražské události během
srpna 1968 a bezprostředně po něm, ale prostřednictvím originálně zpracované
výstavní koncepce zachycující toto tragické období v rámci událostí v Praze 3.
Na vernisáži přivítala účastníky Mgr. Lucie Vítkovská a po jejím úvodním slovu se o hudební doprovod postarali kytaristé Norbi Kovács a Olin Nejezchleba.
Graficky výstavu ztvárnil Jaroslav Obst.

|

V září 2018 byla publikována policejní zpráva o stavu bezpečnosti v Praze 3 za
rok 2017. Celkově je lze konstatovat, že bezpečnost v Praze 3 se trvale lepší. V
roce 2017 oproti předešlému roku v oblasti násilností došlo k poklesu o 1,82% a
loupeží dokonce o 17,39%. Vloupání pokleslo o 25,88%. V roce 2017 bylo spácháno celkem 1 078 trestných činů, ale objasněnost na tomto činila pouze 10,11%.
U odcizených vozidel došlo k poklesu o 58,11%. Dále bylo řešeno 2 541 přestupků
a v blokovém řízení a byly uloženy pokuty ve výši 1 264 000 Kč.

| Okofest 2018, tradiční večírek hospody U Vystřelenýho oka, se nesl v duchu
oslav kultovního žižkovského podniku, který oslavil 25 let od své existence.

|

Revitalizace Komenského náměstí si vyžádala výdaje ve výši bezmála 48
milionů korun, z toho 15 miliony korun přispěl pražský magistrát. Práce podle
návrhu MCA Atelier trvaly necelý rok a obnova spočívala v rozsáhlých terénních úpravách. Pobytová plocha náměstí je nyní maximálně rozšířena, přičemž
zůstaly zachovány vzrostlé stromy a dosazeny nové. Dřevěná paluba je zamýšlena jako prostor pro menší kulturní akce, zejména místní hudební školy.
Skrytou dominantou náměstí je vodní fontánka odkazující na osobnost a dílo
J. A. Komenského. Náměstí má rovněž nový mobiliář a osvětlení. Generálním
projektantem výzoru náměstí je Ing. arch. Miroslav Cikán.

| Velkolepě pojatou vernisáží byla 6. září 2018 v Atriu slavnostně zahájena

stěžejní akce projektu „Po stopách žižkovských osmiček“, multimediální výstava věnovaná 100. výročí vzniku Československa s názvem „1918 – Žižkov
– My, národ československý… “ A byly to vzpomínky v mnohém unikátní.
Počínaje říjnem 1918 se Žižkov ocitl nejen v éře, v níž se má vzpamatovat
z těžkých následků války, ale také v době, kdy toto stále ještě samostatné
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město získávalo nárok stát se plnohodnotnou součástí hlavního města a opět
významné evropské metropole. Píší autoři Jan a Tereza Vlkovi v úvodním
slově katalogu k výstavě a dodali: „Expozice 1918 Žižkov je určena všem
bez ohledu na bydliště, věk nebo hloubku historického poznání. Snažili jsme
se zprostředkovat každodenní život za první republiky – v přesvědčení, že
historie může i bavit, k čemuž tehdejší Žižkov nabízí skvělé podmínky. Práce
na výstavě trvaly celé dva roky. Jsme totiž přesvědčeni, že první republika
je dobou, v níž bychom dnes mohli a mnohdy snad i měli nacházet inspiraci.
Pokud 1918 Žižkov umožní nejen uvidět historii, ale i zamyslet se nad dnešní
dobou a pocítit vděčnost za hodnoty, u nichž máme sklon považovat je mylně za samozřejmé, bude to ta největší odměna za naše úsilí.“ Dobově pojatá
vernisáž zavedla návštěvníky do časů našich pradědů a prababiček a navodila
atmosféru přelomových dní na sklonku Velké války, kdy monarchie umírala
a rodila se republika. Na programu byla jak hudební část s jazzovým kytaristou Liborem Šmoldasem, který zahrál skladby žižkovského rodáka Jaroslava Ježka, tak zážitková podívaná, kterou představovala netradičně pojatá
módní přehlídka. Ta pocházela z dílny Pin up & Vintage Studia a představila
uplynulé století prostřednictvím módních stylů. Hosty vernisáže pozdravila
zastupitelka Mgr. Lucie Vítkovská (ODS) a Ing. Tomáš Mikeska. Dostavil se
i vnuk autora slavného Švejka Ing. Richard Hašek. Za špalírem čestné stráže,
kterou zajišťovali příslušníci Československé obce legionářské v dobových
uniformách, se potom otevřely dveře výstavního sálu a všichni se rázem vrátili na Žižkov v období první republiky. Všechny generace návštěvníků si
zde najdou to své, ale zaměření expozice je zejména na Pražany a zvláště
pak Žižkovany. Je koncipována tak, aby se v ní místní obyvatelé takříkajíc
„našli“. Návštěvníci mohou mezi exponáty poznat na školních fotografiích
třeba svého dědečka, s hrdostí si připomenout žižkovské prvorepublikové
stavby významné pro celou Prahu i stát, nebo se pobavit nad prvním sešitovým vydáním Haškova Švejka. Autoři kladou důraz právě na běžný život,
aniž by však ignorovali zásadní dějinné politické momenty doby. Doby, kdy
hospodám vládli Jaroslav Hašek a Franta Sauer, zvedat činky učil Fridolín
Hoyer a sáňkovat se mohlo i v ulici U Rajské zahrady. Najdete zde vystavené
jak trojrozměrné předměty, tak i dobové fotografie a úryvky z filmů o Žižkově. „K vidění bylo na 450 fotografií, k dispozici na výběr jsme jich měli
ale dvakrát tolik. Také přinášíme rozhovor s nejstarším žijícím Žižkovanem
Eduardem Markem (*1917), jenž pamatuje první republiku, kam se chodilo do školy, kde kluci dělali lumpárny, jak vypadaly ulice… Zmíněny jsou
rovněž okolnosti, jak se Žižkov stal součástí Velké Prahy, kteří starostové
tu úřadovali, jak se stavěl památník na Vítkově, jaká tu byla a je dobová architektura…“ říká Tereza Vlková. Nikoli jediným, ale podstatným smyslem
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výstavy je inspirovat se prvorepublikovou morálkou. „Skutečně jsme se pustili do pečlivého archivního bádání. Více než polovina věcí je zde vystavena
poprvé, o mnohých se vůbec nevědělo, že ještě existují. Archiv hlavního
města nám dovolil přístup i k nezpracovaným fondům,“ dodává Jan Vlk. Celá
jedna kapitola je věnována Haškovi a Sauerovi. Žižkov se s nabytím svobody vypořádal po svém, mnohdy svérázným způsobem. Uvidíme zde stržení
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, iniciované právě Frantou
Sauerem, sloupu, který byl mylně vnímán jako symbol habsburské nadvlády.
Pobaví i recese „Bitva na Vítkově roku 1920“, kdy bylo výročí této slavné
události husitské éry a Franta Sauer ho hodlal připomenout po svém. Posbíral
chlapy z místních hospod, aby sehráli bitvu. Jenomže se mu předtím nezřízeně opili a dopadlo to přesně naopak. Vyhráli křižáci a husité pádili dolů
s kopce. Pak Zikmund s Žižkou usnuli v hospodě – jeden na stole, druhý pod
ním. „Naše země prošla za sto let velkými změnami. Navrhuji se občas pozastavit a nechat na sebe dýchnout historii, příběh stavby, knihy nebo filmu. Ať
už je tvořili lidé nebo instituce, jsou právě umělecká díla, publikace nebo fotografie klíčem k pochopení příběhů Žižkovanů, bez kterých by Praha nikdy
nebyla takovou, jakou ji známe dnes. Věřím, že prostřednictvím této výstavy
objevíte některé z příběhů, prozkoumáte naši městskou část nebo objevíte
některou z mnoha zajímavostí z historie vzniku Československa,“ vyslovil
jako pozvánku k návštěvě výstavy starosta Alexander Bellu. Architekturu
a grafiku vytvořil a realizoval Jaroslav Obst. (Převzato z Radničních novin
12/2018, upraveno).

| V pondělí 10. září 2018 byla poklepáním na základní kámen spuštěna rekon-

strukce budovy Vojenského historického ústavu – Armádního muzea Žižkov.
Účastnili se mj. ředitel ústavu plk. Mgr. Aleš Knížek, ministr obrany Lubomír
Metnar, náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík
Aleš Opata či starosta Prahy 3 Mgr. Alexander Bellu.

|

22. ročník Vinohradského vinobraní proběhl ve dnech 14. a 15. září 2018.
Jednotlivá vinařství se představila na náměstí Jiřího z Poděbrad.

|

Dne 18. září 2018 proběhlo v žižkovské radnici další zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 3, jemuž předsedal starosta Mgr. Alexander Bellu. Přítomno
bylo 34 zastupitelů. Na programu byla pouze běžná agenda městské části.

|

Ve středu 19. září 2018 proběhla v hotelu Olšanka předvolební debata osmi
volebních lídrů kandidátek do zastupitelstva městské části Praha 3. Do debaty se
přihlásilo 8 z 12 lídrů – kandidátů na post starosty: Pavel Ambrož, KSČM; Petr
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Venhoda, ANO 2011; Alexander Bellu, Koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL,
Svobodní); Ondřej Rut, Zelení a nezávislí; Štěpán Štrébl, Česká pirátská strana;
Jiří Ptáček, TOP 09 a STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě; Petr Bednář (SPD)
a Robert Grill za ČSSD.

|

Dne 25. září 2018 se náměstí Jiřího z Poděbrad stalo místem připomínky
Národního dne epilepsie: „Be happy s epi“. Městskou část zastupoval radní
MgA. Ivan Holeček (ČSSD). Na podporu epileptiků na koncertě vystoupil
mj. Janek Ledecký.

|

V silničním běžeckém závodu Běchovice – Praha Ohrada na 10 kilometrů
zvítězil dne 30. září 2018 Jiří Homoláč z VSK Univerzita Brno časem 30 minut. V ženách byla nejlepší Kristýna Dvořáková z Univerzitního sportovního
klubu Praha s časem doběhu 34:46.

|

Mladí atleti Sportovního klubu Základní školy Jeseniova absolvovali úspěšný podzim 2018. Tato část atletické sezony patří především závodům družstev, a v nich bodovali napříč kategoriemi. Nejvyšší soutěží mladšího žactva
je Přebor Prahy, ze kterého si odnesli stříbrné medaile. Ve finále podlehlo
žákovské Áčko Slávii. Starší žactvo po vítězství v pražském přeboru postoupilo na mistrovství Čech, kde družstva chlapců i děvčat skončila shodně na
třetí příčce a zajistila si postup na Mistrovství ČR družstev staršího žactva
v Hranicích na Moravě. Největší radost přinesly dorostenky, které získaly titul mistryň ČR. Na podzim se také konalo Mistrovství ČR žactva jednotlivců,
odkud přivezla stříbrnou medaili Lucie Krbcová (100 m překážek: 14,29 s).

|

100 let Československa očima studentů Hollarky bylo téma výstavy prezentované od 3. října 2018 v Informačním centru na náměstí Jiřího z Poděbrad v
Plečnikově salonku. Vystavená díla přiblížila atmosféru vzniku Československé
republiky – roku 1918.

| Milníky pod radnicí. Milníky – Meilensteine 2018 je název výstavy instalo-

vané v Galerii pod radnicí a představující díla vytvořená na 20. mezinárodním
výtvarném sympoziu, které uspořádal spolek SUKUS Praha ve spolupráci s německým Lahnartists Limburg. Vernisáž zahájil 3. října starosta Mgr. Alexander
Bellu. Česko-německý fond budoucnosti se zrodil z vůle obou států a cíleně
podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí. Projekt byl dále
podporován i Státním fondem kultury a městskou částí Praha 3. Sympozia se
zúčastnilo třináct umělců z Česka i Německa a vytvořená díla nyní představují
právě v Praze 3.
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|

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Termín: 5. a 6. října 2018
Praha hlavní město
Volební účast = 46,44%
počet získaných mandátů strana a hnutí v zastupitelstvu:
Občanská demokratická strana: 14
Koalice Starostové a nezávislí, TOP 09: 13
Česká pirátská strana: 13
PRAHA SOBĚ: 13
Hnutí ANO 2011: 12
Praha 3
volební účast = 43,01%
počet získaných mandátů strana a hnutí v zastupitelstvu:
PRO PRAHU 3 – ODS, KDU-ČSL, Svobodní: 10
TOP 09, Starostové (STAN): 9
Česká pirátská strana: 8
Hnutí ANO 2011: 5
Zelení a Nezávislí: 3

|

Na náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, proběhlo 12. října 2018 poslední rozloučení s Janem
Kočkou mladším, jenž zemřel během tragické nehody spolu s protijedoucím
řidičem nákladního vozu. Mši celebroval kostelu příslušný P. Jan Houkal.
Poklonit se zemřelému přišli mj. osobnosti popové kultury: zpěváci Michal
David a Daniel Hůlka, modelka Andrea Verešová, herecké duo Genzer – Suchánek, mediálně známý kuchař Emanuele Ridi aj. To vše kvůli jednomu
muži – korunnímu princi kolotočářského klanu Janu Kočkovi ml. Dění na
náměstí se proměnilo podle svědků až v apotheosu zemřelého. Místní obyvatele ovšem rozzlobilo, že si klan Kočkových vyžádal uzavření Vinohradské ulice pro smuteční průvod směrem k Olšanským hřbitovům, kde ostatky
spočinuly, ale i to, že smuteční hosté zaparkovali své limuzíny všude: na
trávníku, na přechodu pro chodce, na chodníku, na zákazu... Starosta Prahy 3
Mgr. Alexander Bellu sice nesouhlasil s povolením smutečního průvodu po
Vinohradské, ale marně.

| Dne 24. října proběhla na náměstí Jiřího z Poděbrad další vzpomínková akce

nazvaná Před 100 lety a dnes. Při té příležitosti byla rovněž zahájena exteriérová
výstava Československé obce legionářské s názvem Vznik Československého
státu. V rámci oslav se se svými vzpomínkami podělil s návštěvníky i žižkovský
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pamětník Eduard Marek (*1917), celoživotní skaut a účastník protifašistického
i protikomunistického odboje.

|

Dne 28. října 2018 se na Vítkově uskutečnil pietní akt k 100. výročí Československé republiky. Mimo dalších politických a vojenských představitelů se
zúčastnili prezident republiky, Ing. Miloš Zeman nebo slovenský prezident Ing.
Andrej Kiska. Počasí bylo velmi chladně a intenzívně pršelo.

| Radní Prahy 3 v polovině listopadu 2018 schválili dvě dlouhodobě plánované

veřejné zakázky v hodnotě téměř půl miliardy korun. Týkají se adaptace bývalé
školy na Havlíčkově náměstí na kanceláře úřadu za 240 milionů korun a opravy
panelového domu určeného k privatizaci za necelých 200 milionů. Podle prohlášení Pirátské strany má však končící rada zajišťovat jen běžný provoz, nikoli
investovat stovky milionů. Po zvolení nové rady městské části v prosinci 2018
však má dojít k revizi uvedených zakázek.

|

Porotci 2. ročníku tvůrčí literární soutěže Seifertův Žižkov ocenili novou
vítěznou autorku. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v žižkovské radnici a
zvítězila šestnáctiletá Anna Tomšíková z Křižanova. Do druhého ročníku soutěže zaslali školáci ve věku 12–17 let tři desítky příspěvků.

|

V srpnu 2017 začala naplánovaná oprava havarijního stavu pláště budovy
Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici. Jenomže po odstrojení se zjistilo, že prý bude nutná úprava celé budovy včetně zpevnění konstrukcí. Ekonomce ústavu se to nezamlouvalo, ale v ústavu dostala výpověď. Bývalá ekonomická ředitelka Ing. Jaroslava Rákosníková tvrdí, že se právě obávala
toho, aby rekonstrukce nezůstala v půli cesty. Což se právě stalo. Zjistila totiž, že projektová dokumentace vznikla již 2004 a vyslovila podezření, že je
zastaralá nemůže pojmout novou legislativu ani normy. Vedení ústavu však
nadále nesouhlasí. Situace odstrojené stavby v podzimním a zimním marastu
je skutečně na pováženou, navíc je jasné že ani letos ani příští rok se badatelé
do badatelen ÚSTRu nebo Archivu bezpečnostních složek nevrátí. Navíc řada
Pražanů vnímá celou situaci jako aktuální politikum. Ačkoli to nezní přesvědčivě, podle Ondřeje Matějky, náměstka ředitele ústavu, postup prací v tuto
chvíli prý stále odpovídá harmonogramu celkové rekonstrukce. Ta by podle
předpokladů mohla skončit na závěr roku 2021.

|

Radní městské části schválili návrh úpravy obecně závazné vyhlášky č.
5/2011 Sb. hlavního města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Bude tak zrušen místní poplatek za restaurační zahrádky. Jde tak
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o dlouhodobou snahu podpořit malé a střední podnikatele při oživení veřejného prostoru a podporu míst, která by umožňovala posezení v kultivovaném
prostředí.

|

Rekonstrukce prostoru náměstí Barikád skončila v listopadu 2018. Parkové
chodníky byly nově zadlážděny, instalovány lavičky, odpadkové koše či pítka.
Proběhly sadové úpravy a vzniklo nové dětské hřiště.

|

Dne 10. listopadu 2018 proběhla v režii městské části Praha 3 připomínková
událost směřovaná k oslavě konce Velké války (1914–1918) v parku v Seifertově ulici. O dobovou atmosféru roku 1918 se postarali mj. členové Klubu
vojenské historie Gardekorps spolu s dalšími kluby a jednotlivci.

|

V sobotu 10. listopadu 2018 zemřel novinář, komentátor, literát a disident Jan
Petránek, od roku 1996 zapsaný v Knize cti Prahy 3. Bylo mu 86 let.

| V den 100. výročí ukončení 1. světové války (11. 11. 2018 – Den válečných

veteránů) proběhl na olšanském vojenském hřbitově pietní akt za oběti války.
Obětem se přišli poklonit i vojenští představitelé Ukrajiny, Ruska a Slovenska. Celou akci zaštiťovala a pořádala městská část Praha 3. Za ni promluvil
místostarosta Ing. Mojmír Mikuláš. O historické shrnutí se postaral historik
plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, PhD., mající v gesci na Ministerstvu obrany
ČR péči o vojenské hroby. Neopomněl zároveň uctít památku českých vojáků
padlých při zahraničních misích.

|

Dne 11. listopadu 2018 proběhly na náměstí Jiřího z Poděbrad oslavy martinského vína a martinských husí. Nechyběl ani příjezd sv. Martina z Tours,
jehož legendu připomněl farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Jan Houkal a
slavnosti požehnal.

| Zástupci nastupující celopražské koalice politických uskupení: Spojených sil

pro Prahu, Prahy Sobě a Pirátů podepsali 12. listopadu 2018 koaliční smlouvu
a programové prohlášení, jež představili minulý týden. Primátorem Prahy bude
MUDr. Zdeněk Hřib (Pirátská strana).

|

Dne 19. listopadu 2018 napadl na Žižkově první sníh, ale poprašek vydržel
jen pár hodin.

|

Po 16 hodinách jednání, po sedmé hodině ranní 21. listopadu 2018, skončilo
ustavující zasedání zastupitelstva Prahy 3. Zastupitelé nakonec zvolili vedení
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města. Starostou se stal Jiří Ptáček (TOP 09) a koalice TOP 09 a STAN, Pirátů
a Zelených získala v zastupitelstvu 20 hlasů z 35. Místostarosty Prahy 3 se stali
lídři Pirátů Štěpán Štrébl, za Zelené Ondřej Rut a za STAN Ing. Tomáš Mikeska. Uvolněnými radními jsou dále Jan Bína (TOP 09) a Jiří Svrček (Piráti) a
neuvolněnými Pavel Musil a Anna Kratochvílová (oba Piráti). Devětatřicetiletý
starosta Jiří Ptáček se v Praze 3 narodil a celý život v ní žije. Zastupitelem je
sice poprvé, ale působil v několika radničních komisích a zapojoval se do řady
projektů městské části. Působil mj. i jako vydavatel periodika Kauza3. Na začátku jednání se dostavila skupina lidí vybavená transparenty s hesly parodujícími program strany Zelených a narážející na to, že podle kritiků strana brání
tvorbě parkovacích míst a přispívá ke komplikování dopravní situace ve městě.
Skupina v sále pokřikovala a rušila jednání. Týden před tím se podobné plakáty
objevily po celé Praze 3, ale zástupci Zelených se od nich distancovali.

|

Farníci v sobotu 24. listopadu 2018 večer zcela zaplnili kostel Nejsvětějšího
srdce Páně, kde biskup Zdenek Wasserbauer posvětil nový oltář. Dílo navrhli
architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Oltář je situován v geometrickém
středu stavby. Stolec (mensu) vytesal z bílého carrarského mramoru sochař Petr
Váňa (mj. autor nového Mariánského sloupu připraveného pro Staroměstské náměstí). Dílo tak nahradilo provizorní oltář z roku 1992. Objekt má tvar mísy a
spočívá na podstavci ze stejného materiálu. Ačkoliv šedě žíhaný kámen váží
čtyři tuny, ve své konečné podobě působí odlehčeně, jako by se ani nedotýkal
země. Farnost oltář zaplatila z vlastních zdrojů. Biskup Wasserbauer ve svém
kázání připomněl, že podle Bible postavil první oltář v dějinách člověka Noe
poté, co po potopě světa vystoupil z archy na zemi. Zmínil to i proto, že autor
kostela Nejsvětějšího srdce Páně, slovinský architekt Josip Plečnik, se při stavbě
inspiroval právě Noemovou archou.

|

Na sklonku roku 2018 bylo rozhodnuto o zbourání chátrajícího objektu (dříve
budovy Československého rozhlasu) v Jeseniově ulici. Bourací práce mají započít na počátku roku 2019 a na místě má být postaven obytný dům.

|

Městská část Praha 3 se stala členem spolku Otevřená města, který sdružuje
města (a městské části) za účelem společného vývoje IT zakázek a opensource
softwaru, které má zajistit lepší informovanost veřejnosti. Členy jsou již například Praha 5 a 7 nebo Brno… Podle místostarosty Štěpána Štrébla je velkou výhodou členství společným postup členů, kdy bude snazší dosáhnout při vývoji
softwaru mj. na dotace z evropských fondů. Členstvím Praha 3 získá i možnost
využívat pilotní projekt spolku otevřených měst, kterým je aplikace CityVizor
– klikací rozpočet, který dává možnost zveřejňovat a vizualizovat data o hospo22

daření, způsobem, který je veřejnosti srozumitelný. Vstup do spolku schválili
zastupitelé na svém prosincovém jednání. Za vstup do spolku Praha 3 zaplatí
členský příspěvek 1,50 Kč za každého obyvatele městské části (asi 110 tisíc
korun ročně).

| Rada městské části schválila počátkem prosince 2018 zápis Dagmar Hazdrové

a Miroslava Čvančary do Knihy cti městské části Praha 3. Dagmar Hazdrová
(nar. 1933) byla zapsána u příležitosti životního jubilea za celoživotní zásluhy
v boji za svobodu projevu. Její hlas znají miliony cestujících z hlášení ve veřejné dopravě. Pracovala jako překladatelka a poté jako hlasatelka Čs. rozhlasu. Během srpnové okupace v roce 1968 vysílala bez vystřídání 52 hodin. Po
kádrových prověrkách v 70. letech byla vyhozena a pracovala jako uklízečka
nebo myčka nádobí a pod cizím jménem za honorář rozepisovala texty. Dnes ve
svých 85 letech stále namlouvá hlášení do vlaků. Miroslav Čvančara pak získal
ocenění za celoživotní přínos k poznávání a popularizaci především žižkovské
historie.

|

Výstavu členů Jednoty umělců výtvarných byla zahájena 3. prosince 2018 v Galerii Toyen na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cílem Jednoty je dát prostor všem směrům
a generacím a hledat, co jednotlivé tvůrce spojuje.

|

Dne 3. prosince 2018 přibyly do Žižkovského betlému další figurky patřící
neodmyslitelně k této pražské čtvrti: Franta Sauer, Oldřich Nový, Vlasta Burian, Jaroslav Marvan, Pérák a Olga Šplíchalová (provdaná Havlová).

|

Žižkovská radnice již tradičně ocenila dobrovolnickou činnost. Ocenění
vybraných kandidátů proběhlo v rámci slavnostního večera 4. prosince 2018
v koncertní a výstavní síni Atrium.

|

Dne 5. prosince 2018 proběhla Galerii pod radnicí vernisáž výstavy České
vánoční ozdoby. Historické ručně foukané exponáty pocházejí ze sbírky Robina
Böhma.

| Dne 10. prosince 2018 se uskutečnila pamětní akce na Škroupově náměstí jako

vzpomínka na první povolenou demonstraci nezávislých iniciativ 10. prosince
1988 – na Den lidských práv. Událost připomíná rovněž nově zasazená pamětní
deska na domě.

|

Dne 14. prosince 2018 proběhlo mimořádné jednání zastupitelstva svolané na
žádost opozice. Byly projednány dva body. První se týkal zrušení či nezrušení
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zadávacího řízení na rekonstrukci panelových domů v Blahoslavově a Roháčově
ulici, druhý pak personálního obsazení finančního výboru zastupitelstva. Starosta Jiří Ptáček zastupitele i přítomné občany ujistil o tom, že koalice považuje
rekonstrukci uvedených domů a jejich následnou privatizaci i nadále za prioritu.
V následující rozpravě se však zastupitelé koalice a opozice vzájemně obviňovali za průtahy v přípravě tohoto projektu. Do diskuse zasáhli i přítomní obyvatelé
bytů a zdůraznili, že o privatizaci s nimi radnice diskutuje již 15 let, takže „je
jim celkem jedno, kdo je momentálně v opozici a kdo v koalici“, chtěli slyšet konkréta. Starosta však vysvětlil, že koalice nemůže nést 4 roky odpovědnost za rozhodnutí předchozí rady učiněné na poslední chvíli, jímž se rozhoduje
o stamilionech. Místostarosta Ing. Tomáš Mikeska přiznal, že právě on je iniciátorem rozhodnutí o zrušení výběrového řízení vzhledem k podezření, že rozpočet projektu není v pořádku. Starosta Jiří Ptáček zdůraznil, že stavební řízení zastaveno nebylo a pokračuje dál. Nicméně připustil, že zrušení celého řízení bude
mít za následek zpoždění v řádu několika měsíců. Opozice oponovala, že bude
podstatně větší a nelze tudíž zatím očekávat zahájení stavebních prací. Vzhledem k tomu, že rekonstrukční práce budou trvat více než rok, lze předpokládat,
že zahájení privatizace se posune do 2. pololetí roku 2021. Mgr. Alexander Bellu
proto za opozici přednesl návrh usnesení: 1. Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ
zajistit realizaci rekonstrukce objektů ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova
30 v souladu s usnesením č. 370 ZMČ ze dne 20. 3. 2018. 2. ZMČ ukládá RMČ
zveřejnit do 14 dnů nový harmonogram realizace rekonstrukce včetně stanovení
nových termínů privatizace. Zastupitelé v hlasování však návrh usnesení nepřijali. Přítomní občané dali hlasitě najevo nespokojenost s výsledkem jednání.

|

Městská část uspořádala v sobotu 15. prosince 2018 v Betlémské kapli na
Žižkově adventní koncert, jehož součástí bylo představení nové publikace Církevní památky v Praze 3 – II. díl. Přítomné přivítal farář sboru Českobratrské
církve evangelické Pavel Kalus a předal slovo radnímu Pavlu Dobešovi, jenž
se ujal představení knihy, která je věnována nekatolickým kostelům, kaplím a
modlitebnám. Představil autorský kolektiv Mgr. Terezu Vlkovou a Ing. arch.
Ivana Vavříka jako autory textu a fotografa Rudolfa Prekopa. Adventní hudbu
přednesl orchestr Consortium Pragense Orchestra s dirigentem Adolfem Melicharem. Vrcholem večera se stalo přednesení díla Missa Pastoralis F. X. Brixiho
za doprovodu Břevnovského chrámového sboru.

| Ve dnech 16. a 17. prosince 2018 proběhl další „beatfest“ v pražské Lucerně jako

vzpomínka na přelom 60. a 70. let, kdy zde probíhaly legendární Československé
beat-festivaly. Druhý den festivalu nesl název „Starci na Chmelnici“ a vystoupily
hudební skupiny spjaté právě s legendárním Junior klubem Na Chmelnici. Zahrála
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původně dívčí punková skupina Dybbuk založená v roce 1981 pod názvem Plyn
a následovala Garáž s Tonym Ducháčkem či Abraxas. Čtvrtá skupina The Plastic
People of the Universe Na Chmelnici sice nikdy nevystupovala, ale měla. Dokonce byla uvedena na plakátech, avšak její vystoupení bylo na poslední chvíli zakázáno. Závěr koncertu patřil skupině Jasná páka (Hudba Praha).

|

Na jednání zastupitelstva dne 18. prosince 2018 byl po rezignaci Jana Bíny
do funkce uvolněného radního pro investice a majetek Rady městské části zvolen RNDr. Jan Materna.

KONEC UDÁLOSTÍ

ROKU 2018
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Husitská ulice v únoru 2018

Husitská ulice v květnu 2018

Husitská ulice v srpnu 2018
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Exteriérová výstava Po stopách osmiček
v Praze 3
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Pietní akt 8. května 2018 na Vítkově

Příchod prezidenta republiky

Praporečník Hradní stráže.

Dítě s českou vlajkou oděné v uniformě
Rudé armády

Pietní akt se neobešel bez politických protestů
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Výstava v Galerii pod radnicí
Připomenutí výročí okupace Československa 21. srpna 1968

Spoluautorka výstavy Mgr. Tereza Vlková před
pietním místem připomínajícím tragickou
smrt Jana Palacha.
Výtvarné řešení Jaroslav Obst

Perzekuce…
Úvodní zápis v pamětní knize výstavy
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Tisková konference před zahájením výstavy ke stému výročí vzniku republiky
1918 – Žižkov – „My, národ Československý…“.
Hospoda u Vystřelenýho oka 5. 9. 2018

Zahájení konference. Autoři výstavy spolu
s radním Prahy 3 Ing. Mojmírem Mikulášem
a moderátorem Petrem Stolařem

Autoři výstavy poskytli rozhovor televizní
stanici TV Praha

Veřejnost spolu s autory přivítala i vedoucí
odboru kultury PhDr. Eva Hájková
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Vernisáž výstavy 1918 – Žižkov – „My, národ Československý…“
Atrium 6. 9. 2018

Grafické a architektonické
ztvárnění výstavy
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Autoři výstavy spolu s bývalou starostkou
Milenou Kozumplíkovou

Výstavu zahájila radní Mgr. Lucie Vítkovská

Zastupitel Ing. Tomáš Mikeska spolu s vnukem Jaroslava Haška Richardem a jeho chotí

Účast veřejnosti

Uprostřed stojící autoři výstavy spolu s architektem Jaroslavem Obstem
a hlavní aranžérkou Eliškou Braidlovou

33

Komunální volby 2018

Za Koalici pro Prahu kandidoval
starosta Mgr. Alexander Bellu

Za koalici Starostové pro Prahu
kandidovala mj. bývalá starostka
MČ Praha 3 Ing. Vladislava Hujová
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Pohřeb člena kolotočářského klanu Jana Kočky ml.
Náměstí Jiřího z Poděbrad 12. 10. 2018

Rozsvícení pohřebního vozu

Smuteční obřad proběhl v chrámu Nejsvětějšího
Srdce Páně

Smuteční průvod

Vůz převezl rakev s ostatky po Vinohradské
třídě na Olšany

Nejbližší příbuzní zemřelého

Uložení do hrobu na Olšanských hřbitovech
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24. 10. 2018 – náměstí Jiřího z Poděbrad.

Vzpomínková akce nazvaná Před 100 lety
a dnes spolu se zahájením exteriérové výstavy
Československé obce legionářské s názvem
Vznik Československého státu. Účastnil se
rovněž žižkovský pamětník, celoživotní skaut
a účastník protifašistického i protikomunistického odboje Eduard Marek (*1917)
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Vzpomínkový akt na Vítkově 28. 10. 2018.

Příchod prezidenta republiky
Příchod starosty Prahy 3
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Pozastavená rekonstrukce budovy Ústavu pro studium totalitních režimů
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Připomenutí konce Velké války…
park v Seifertově ulici 10. 11. 2018

Na akci promluvil historik PhDr. Pavel Bělina, CSc.
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Oslavy svatomartinského vína a pečených husí
Náměstí Jiřího z Poděbrad 11. 11. 2018
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Připomenutí Dne veteránů 11. 11. 2018 na Olšanských hřbitovech

Státní a vojenská symbolika

Plk. PhDr. Eduard Stehlík,
vojenský historik.

Emeritní starostka Prahy 3
– Milena Kozumplíková.

Místostarosta Ing. Mojmír
Mikuláš.

Čestná salva.

Večerka.

V popředí vpravo příslušník RAF
spolu s Eduardem Markem.
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Vernisáž knihy Církevní památky v Praze 3. Díl II.
Betlémská kaple 15. 12. 2018

Autorka textu knihy Mgr. Tereza Vlková
spolu s grafikem díla Jaroslavem Obstem

Knize požehnal českobratrský farář

Autoři publikace spolu se zástupcem
městské části Mgr. Pavlem Dobešem

Aktéři díla v interiéru kaple

Autoři publikace: fotograf Rudolf Prekop,
Mgr. Tereza Vlková a Ing. arch. Ivan Vavřík
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Exteriérová výstava na téma asanace Žižkova (na Havlíčkově náměstí)
z pera architekta Ivana Vavříka
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29. 7. 2018 – FK Viktoria Žižkov oslavil 115. výročí vzniku.
Zápas bývalých internacionálů Viktorie a pražskou Slávií

Fanynka v dresu Viktorie

Společné foto

Gól v síti Slávie

44

Revitalizace náměstí Barikád v roce 2018
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Aero, kino 6, 7
Atrium, síň 13–15, 23, 25, 32
Barikád nám. 21, 45
Basilejské nám. 9
Betlémská kaple 24, 42
Biskupcova ul. 6
Blahoslavova ul. 24
Český rozhlas, budova Jeseniova 22
Dům odborových svazů Pensijní ústav 14
Galerie pod radnicí 8, 11, 13, 15, 18, 23, 30
Galerie Toyen 9, 23
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Vojenský historický ústav Praha – Armádní
muzeum 17
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A
Ambrož Pavel, zastupitel 17
Auředník Jan, atlet 12
B
Babiš Andrej Ing., premiér ČR 4, 11
Bellu Alexander Mgr., starosta 9, 12, 13,
15, 17–19, 24, 34
Bielik Ladislav, fotograf 14
Bína Jan, radní 22, 25
Böhm Robin, sběratel 23
Budilovi, manželé 10
Burian Vlasta, komik 23
C
Cikán Miroslav Ing. arch. 15
Č
Černá Milena, Výbor dobré vůle 8
Černoušek Tomáš, sochař 6
Čvančara Miroslav, badatel 23
D
Daisy Shakti Sterba, malířka 13
David Michal, zpěvák 19
Dobeš Pavel, radní 24, 42
Dolínek Petr, radní 8
Drahoš Jiří, kandidát na prezidenta ČR
4–6
Ducháček Tony, hudebník 25
Dvořáková Kristýna 18
F
Foglar Jaroslav, spisovatel 9
Foldyna Jaroslav, politik 11
G
Genzer Richard, herec 19
Gregor David, zastupitel 11
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Grill Robert, zastupitel 18
H
Hájková Eva PhDr. 31
Hašek Jaroslav, spisovatel 16, 17, 33
Hašek Richard Ing. 16, 33
Havlová Olga 8, 23
Hazdrová Dagmar, hlasatelka 23
Herz Juraj, režisér 10
Hlaváček Radek, radní 12
Holeček Ivan MgA., zastupitel 11, 18
Homoláč Jiří, běžec 18
Horáková Eva, přísedící soudu 13
Houkal Jan ThDr., farář 6, 19, 21
Hoyer Fridolín, sportovec 16
Hrabánkovi, manželé 10
Hřib Zdeněk MUDr, primátor 21
Hujová Vladislava Ing., starostka 7–9,
11, 12, 34
CH
Chvála Jiří, sbormistr 13
J
Janíček Josef, hudebník 15
Janouškovi, manželé 10
Jarolím Jakub, brašnář 8
Jedličkovi, manželé 10
K
Kalus Pavel, farář ?
Kameníková Zuzana, ředitelka Aero 7
Kiska Andrej, prezident SR 20
Klenkovy, sestry 10
Knížek Aleš Mgr., plk. 17
Kočka Jan ml. 19, 35
Koenen Gerd Dr., historik 5
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Kovács Norbert, hudebník 15
Kozačová Daniela, atletka 12
Krampol Jiří, herec 14
Kratochvílová Anna, radní 22
Krbcová Lucie, atletka 12, 18
L
Landovi, manželé 10
Ledecký Janek, hudebník 18
Librovi, manželé 10
M
Machková Hana Ing., rektorka VŠE 7
Malý Václav, světící biskup 8
Marek Eduard, skaut 16, 20, 36, 41
Marvan Jaroslav, herec 23
Matějka Ondřej, ÚSTR 20
Materna Jan RNDr., radní 25
Melichar Adolf, hudebník 24
Metnar Lubomír, ministr obrany 17
Mikeska Tomáš Ing., radní 12, 16, 22, 24,
33
Mikuláš Mojmír Ing., radní 12, 21, 31, 41

Musil Štěpán, radní 22
N
Nejedlá Heda, přísedící soudu 13
Nejezchleba Olin, hudebník 15
Nový Oldřich, herec 23
O
Obst Jaroslav, výtvarník 15, 17, 30, 33, 42
Opata Aleš genpor. 17
P
Petránek Jan, publicista 21
Plečnik Josip 6, 18, 22
Pleskot Josef, architekt 6, 22
Prekop Rudolf, fotograf 24, 42

Prokopová Vlasta, přísedící soudu 13
Ptáček Jiří, starosta 4, 18, 22, 24
R
Rákosníková Jaroslava Ing., ÚSTR 20
Ridi Emanuel, kuchař 19
Rut Ondřej, zastupitel 18, 22
Ř
Říhová Lýdie, radní 12
S
Sauer František, spisovatel 16, 17, 23
Semelová Marta, poslankyně 11
Schmidt Norbert, architekt 6, 22
Staňkovi, manželé 10
Stehlík Eduard plk. PhDr., historik 21, 41
Stropnický Matěj PhDr. 9
Suková Jaroslava, radní 12, 14
Svrček Jiří, radní 22
Š
Šlechtová Karla, ministryně 11
Šplíchalová Olga, provdaná Havlová 23
Štrébl Štěpán, zastupitel 18, 22
T
Táborská Terezie, atletka 12
Toušovi, manželé 10
V
Vala Vítězslav, investor 14
Váňa Petr, sochař 6, 22
Vavřík Ivan Ing. arch. 11, 24, 42, 43
Venhoda Petr, politik 18
Verešová Andrea, modelka 19
Vích Michael JUDr., tajemník úřadu 6
Vítkovská Lucie Mgr., radní 8, 10, 12,
15, 16, 33
Vlk Jan PhDr., kronikář 10, 15–17
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Vlková Tereza Mgr., historička 10, 15,
16, 24, 30, 42
W
Waageová Bohunka, výtvarnice 9
Wasserbauer Zdeněk, biskup 22
Z
Zeman Miloš Ing., prezident ČR 4–6, 11,
20
Ž
Žákovi, manželé 10
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