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K r o n i k á ř

 
PhDr. Jan Vlk

Fakticky počínaje novým rokem 2011 jsem se stal kroniká-
řem městské části Praha 3.
 
Usnesení rady č. 743 ze dne 22. 9. 2010
ke  jmenování  kronikáře  měs tské  čás t i  Praha 3 
č. j.: 809/2010
I. bere na vědomí návrh na jmenování pana PhDr. Jana 
Vlka kronikářem městské části Praha 3.

II. doporučuje Zastupitelstvu městské části jmenovat 
pana PhDr. Jana Vlka kronikářem městské části Praha 3.

Podepsáni: Mgr. Jiří  Matušek, místostarosta a Milena 
Kozumplíková, starostka. Souhlas byl dán Usnesením 
č. 29 Rady městské části Praha 3 dne 26. ledna 2011. 
Smlouva o vzájemné spolupráci byla podepsána již no-
vou starostkou Ing. Vladislavou Hujovou a datována  
1. února 2011.

Narodil jsem se 30. listopadu roku 1960 v porodnici na 
Štvanici a v té době bydlel se svými rodiči v Truhlářské 
ulici na Novém Městě pražském. Zanedlouho jsem se 
přestěhoval na Vinohrady, kde jsem bydlel až do svých 
26 let. Poté jsem se přestěhoval na Žižkov do bytu na 
náměstí Barikád. Vzhledem k rekonstrukci domu jsem 
byl nucen se přestěhovat na sídliště Lužiny, nicméně 
zanedlouho jsem se opět přiblížil centru Prahy a bydlel 
v Karlíně. Nyní žiji na sídlišti Barrandov.

Moji rodiče i prarodiče byli rovněž rodem Pražané, ale-
spoň z dnešního pohledu. Otec se narodil v Karlíně, ale 
celé dětství i část dospělosti prožil na Žižkově na tehdej-
ším Perštýnově náměstí. Matka se narodila na Vinohrad-
ské (tehdy Fochově) třídě.

Po absolvování základní školy a gymnázia jsem vystu-
doval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a získal titul PhDr. – doktor filozofie. 
Poté jsem pracoval ve svém oboru nejprve v tehdejší 
Městské lidové knihovně a po absolvování základní vo-
jenské služby v Ústavu československých a světových 
dějin ČSAV (nyní Historický ústav AV ČR). Mojí vlastní 



specializací již od dob studia bylo studium dějin střední 
Evropy v 10. až 12. století. Teprve později jsem se začal 
specializovat rovněž na historii Prahy. Tomu napomohlo 
i moje nové zaměstnání – vedoucí historického oddělení 
Muzea hlavního města Prahy. Po několika letech jsem 
přijal nabídku svých kolegů a přešel opět jako vedou-
cí historického oddělení do Historického ústavu Armá-
dy České republiky (nyní Vojenský historický ústav).  
Po reorganizaci ústavu jsem roku 2004 odešel na volnou 
nohu. Nyní jsem kronikářem.

Vlastní  bibl iografie:
(řazeno chronologicky)
autorská díla a redakční podíl

POČÁTKY DĚJEPISECTVÍ východní a jihovýchodní 
Evropy. Kol. aut. /Red./ Věra Hrochová. (Jan Vlk – Dana 
Picková, Polská historiografie). Praha, SPN 1990. 91 s.
 
VLK, Jan ml. – VLK, Jan st.: Epidemie cholery na Bran-
dýsku v letech 1831 až 1832 s přihlédnutím k epidemii 
v českých zemích. In: Studie a zprávy Okr. muzea Praha-
-východ 10, 1988 /vyd. 1990/, s. 77–100.
 
HISTORIOGRAFIE v Československu 1985–1989. Vý-
běrová bibliografie. Praha, Historický ústav ČSAV 1990. 
376 s. Práce HÚ ČAV – Bibligraphia, D-I. (Kol. aut., 
vedoucí kolektivu a hlavní redaktor: Jan Vlk)
 
BIBLIOGRAFIE DĚJIN Československa za léta 1976–
1977. Kol. aut. /Člen aut. kol. Jan Vlk/. Praha, Academia 
1990. 436 s.

VLK, Jan – OBRAZOVÁ, Pavla – TVRSKÝ, Josef: Ces-
ta českého knížete Vratislava II. ke královské koruně. In: 
Historický obzor 2, 1991, č. 3–4, s. 60–64.
 
VLK, Jan – VAŇKOVÁ, Vendula – NOVOTNÝ, Jiří: 
Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 
1970–1989. Bibliografie. Praha, Ústav pro soudobé dě-
jiny AV ČR 1993. 227 s. (Vedoucí kolektivu a hlavní re-
daktor Jan Vlk)

BIBLIOGRAFIE DĚJIN Československa za léta 1980–
1981. Kol. aut. /Ved. aut. kol. a vedoucí redaktor Jan 
Vlk/. Praha, Historický ústav ČAV 1993. 524 s. Práce 
HÚ ČAV. Řada D – Bibliographia, sv. 2.

VLK, Jan – OBRAZOVÁ, Pavla: Maior Gloria, svatý 
kníže Václav. Praha – Litomyšl, Paseka 1994. 234 s.



VLK, Jan – HÁJEK, Jan: Bibliografie sborníku „Hospo-
dářské dějiny – Economic History“ č. 1–20 (1978–1992). 
In: tamtéž 21, 1995, s. 283–309.

BIBLIOGRAFIE DĚJIN Československa za rok 1991. 
Kol. aut. /Ved. aut. kol. Jan Vlk/. Praha, Historický ústav 
AV ČR 1993. 340 s. Práce HÚ AV ČR. Řada D – Biblio-
graphia, sv. 4.

DĚJINY PRAHY sv. I. (Ved. aut. kolektivu, spoluautor 
a vědecký redaktor Jan Vlk). Praha – Litomyšl, Paseka 
1997. 491 s.

DĚJINY PRAHY sv. II. (Ved. aut. kolektivu, spoluautor, 
vědečtí redaktoři Jan Vlk a Jaroslav Láník). Praha – Li-
tomyšl, Paseka 1998. 565 s.

BIBLIOGRAFIE DĚJIN Československa za rok 1992. 
Kol. aut. /Člen aut. kol. Jan Vlk/. Praha, Historický ústav 
AV ČR 1998. 376 s. Práce HÚ AV ČR. Řada D – Biblio-
graphia, sv. 5.

pouze odborné redakční  práce na
OPLL, Ferdinand: Fridrich Barbarossa – císař a rytíř. 
Praha – Litomyšl, Paseka 2001. 354 s. (Vědecká redakce 
českého překladu).

NAPOLEONSKÉ VÁLKY a české země. Kol. aut. Pra-
ha, Naklad. Lidové noviny 2001. 301 s. (Podíl na vědec-
ké redakci díla).

BEDRNÍČEK, Pavel: Příběhy pražských svatyní. Praha, 
Volvox Globator 2002. 547 s. (Vědecká a jazyková re-
dakce).

FOWLER, Will: Operace Owerlord. Vylodění v Nor-
mandii: prvních 24 hodin. Praha, Ottovo nakladatelství 
2004. 192 s. (Vědecká a jazyková redakce).

drobnost i
VLK, Jan: Historická bibliografie. In: Bulletin Historic-
kého ústavu ČAV, pros. 1991, s. 3–5.
 
VLK, Jan: Využití počítače v historické bibliografii. In: 
Duha 6, 1992, č. 2, s. 14–15.

NÁRODNÍ konference o bibliografii. Sborník diskus-
ních příspěvků /Olomouc 1991/. Praha, Národní knihov-
na 1992. (Příspěvek Jana Vlka na s. 105–106).



VLK, Jan: O problémech restitucí církevního majetku. 
In: Res Musei Pragensis 3, 1993, č. 9, s. 2–6.

VLK, Jan: Téma méně obvyklé. Příspěvek k výstavě 
Pražská kamenina. In: Res Musei Pragensis 6, 1996,  
č. 4, s. 7–12.

VLK, Jan – STÁTNÍKOVÁ, Pavla, Svatováclavská le-
genda. In: Harlekýn – magazín křížovek, osmisměrek  
a hádanek č. 5, 1996. Nestr.

VLK, Jan: Milénium /příspěvek k 1000letému výročí 
Rakouska/. In: Reflex 46, 1996, s. 16–17.

VLK, Jan: Nadšení pro zaniklou kulturu. Jde o víc než 
o pouhou keltománii. In: Lidové noviny 30. listopadu 
1996.

VLK, Jan: /rubriky/ Kalendárium a Víte, že... – pro de-
ník Impuls. Září-listopad 2003. Cca 100 s.

výstavy
uvádím jen projekty, na nichž jsem se podílel autorsky  
a kde jsem byl zároveň hlavním komisařem a manažerem 
výstavy

Výstava Josef Šembera - Památná místa Království 
českého v grafice a kresbách. Praha, Muzeum hl. m. 
Prahy 1995, (cca 300 m2).

Stálá expozice v Muzeu hlavního města Prahy na téma 
Pražská gotika (1996, cca 250 m2).

Výstava Dějiny 28. pěšího pluku – Pražské děti. Mu-
zeum hl. m. Prahy 1999, cca 250 m2. Výstava Třiceti-
letá válka začala a skončila v českých zemích. Praha, 
Schwarzenberský palác na Hradčanech 1999–2000, cca 
950 m2.

Výstava na téma Tortura a mučící nástroje. Praha, 
Schwarzenberský palác 2000, cca 400 m2.

Výstava Napoleonské války a české země. Zámek Slav-
kov u Brna a Mohyla míru 2001–2004, cca 850 m2.

Výstava Žižkov XX. (Dějiny 1945-1989). Budova žiž-
kovské radnice 2009–2010, cca 300 m2. (K výstavě do-
datečně vydán katalog).
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| Rok 2011 začal v Čechách i v Praze relativně krutou, mrazivou a na sníh boha-
tou zimou, která trvala velmi dlouho. Bohatý byl rok 2011 i na politické a eko-
nomické události či nesrovnalosti. V České republice se nově vzniklá politická 
reprezentace spojená v koalici doslova handrkovala o bezvýznamné maličkosti. 
Nicméně k dohodě koaličních stran ohledně reforem (ve státní správě, ve zdra-
votnictví, ve školách, či v kultuře...) nakonec došlo a vláda i parlament svoji roli 
ustály. Ve světě však šlo o víc. Evropská unie a její představitelé se po celý rok 
snažili vyrovnat s krachem řecké ekonomiky, z da úspěšně, ukáže budoucnost. 
S tím souviselo i ohrožení evropské měny – Euro. Nicméně lze konstatovat, že 
roku 2011 skončily „absolutistické“ nedemokratické režimy v severní Africe, či 
na Blízkém Východě – období bylo nazváno „arabské jaro“. Tragickou světovou 
událostí byl výbuch po drastické vlně tsunami, explodovala japonská jaderná 
elektrárna ve Fukušimě. Následkem jaderné katastrofy spolu s vlnou tsunami 
byly statisíce obětí. Toho roku nastalo rovněž částečné zatmění Slunce.

| Na jaře roku 2011 se rozhořel spor o budoucnost již dopravně nefunkčního 
Nákladového nádraží na Žižkově, a to jak o tamější zchátralé budovy, tak přede-
vším o rozsáhlé pozemky. Jaké instituce v této kauze vystupují? Ocitujme z Rad-
ničních novin: „Ministerstvo kultury ČR prohlásilo budovu nádraží v prosinci 
2010 kulturní památkou, proti čemuž se však majitel, České dráhy a. s., odvolal. 
České dráhy jsou totiž vlastníkem celého území i budov. V rámci svých vlast-
nických práv a v souladu s územním plánem by za dřívějších okolností mohly 
s majetkem volně nakládat, tomu však zabránilo právě zmíněné rozhodnutí Mi-
nisterstva kultury ČR. Hlavní město Praha schvaluje územní plán. Městská část 
Praha 3 dohlíží na dodržování územního plánu v souladu s předpisy a zákony  
a s rozhodnutím ministerstva kultury vyjádřili zastupitelé městské části nesou-
hlas. Provoz nádraží byl oficiálně ukončen již roku 2002. Názory pražských 
obyvatel, především pak Žižkova, nejsou rovněž jednotné.“ (Radniční noviny  
č. 3/2011, redakčně upraveno a kráceno).

| V roce 2011 bydlelo na území městské části Praha 3 celkem 12 občanů, kteří 
dosáhli věku 100 a více let.

8



| V roce 2011 slavila Praha 3 na své radnici vítání nově narozených občánků 
městské části. Toho roku jich bylo přivítáno 442.

| V letech 2010 až 2011 napsal a publikoval farář od sv. Prokopa – P. Miloš Szabo  
dva díly encyklopedie týkající se historie Olšanských hřbitovů. Dílo vydalo 
pražské nakladatelství Libri.

| V průběhu roku 2011 je plánováno investovat z finančního rozpočtu měst-
ské části Praha 3 do oprav a revitalizace chodníků 15 milionů korun. Rozhodla  
o tom Rada městské části a týká se to ulic Bořivojovy, Tovačovského, Baranovy  
a U Rajské zahrady.

| Po půlroční stavební rekonstrukci byla na jaře roku 2011 slavnostně znovu 
otevřena aula ve škole Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici. Aula bude vyjma žáků 
školy sloužit rovněž veřejnosti také jako koncertní sál. Celému slavnostnímu 
aktu byli přítomni ředitelka školy Bronislava Mardešičová, dále starostka měst-
ské části Ing. Vladislava Hujová a nakonec Mgr. Jiří Matušek, místostarosta pro 
školství.

| Roku 2011 se fotbalový klub Viktoria Žižkov navrátil po dvou letech do nej-
vyšší fotbalové soutěže – Gambrinus ligy.

| Od jara do podzimu roku 2011 probíhala generální oprava jezdecké sochy Jana 
Žižky z Trocnova dominující pražskému vrchu Vítkov.

| Koncem roku 2011 vydala městská část Praha 3 reprezentativního knižního 
průvodce autorů Mgr. Dany Schleichertové a Rudo Prekopa s názvem Kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně.

| Od samého počátku roku 2011 funguje v Chelčického ulici č. 9 studio in-
ternetového Rádia Žižkov, a to za finančního přispění městské části Praha 3.  
Ve velké míře sleduje úspěchy či neúspěchy fotbalového klubu Viktoria Žižkov 
či dění kolem žižkovských hudebních skupin. V témže objektu je v souvislosti  
s tím i hudební zkušebna a e-shop prodávající trička a další suvenýry propagující 
město Žižkov.

| V souvislosti s celostátní protestní akcí lékařů požadujících vyšší finanční 
ohodnocení, která nesla název „Děkujeme, odcházíme“, byla nucena připravit 
se na možnou problematickou situaci v péči o nemocné i vinohradská fakult-
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ní nemocnice jako spádové zdravotnické pracoviště pro občany Prahy 3. Vý-
pověď pracovního poměru podalo z celkového počtu 573 nemocničních lékařů 
87 jednotlivců. Do 21. ledna 2011 ji stáhlo pět. Nakonec bylo konstatováno,  
že i v případě, kdy by došlo k obávanému odchodu odborného personálu, je 
nemocnice nadále schopna svým povinnostem vůči pacientům z Prahy 3 dostát, 
snad jen s některými omezeními. V souvislosti s touto informací je třeba si uvě-
domit, že ředitelem nemocnice je MUDr. Marek Zeman, toho času zastupitel 
třetí městské části za Občanskou demokratickou stranu a primátorem hlavního 
města Prahy gynekolog, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, dlouholetý pracovník 
jmenované nemocnice.

| Vzhledem k neobvyklému přívalu sněhu v lednu 2011 byli pracovníci radnice 
městské části nuceni osobně posílit úklidové čety, aby i oni odstraňovali sníh  
a led z chodníků a střech domů.

| Dne 4. ledna 2011 před 10. hodinou dopolední bylo směrem od vrchu Balkán 
pozorováno částečné zatmění Slunce Měsícem. Bylo jasné počasí a velmi dob-
rá viditelnost. Celá událost byla fotografována digitálním fotoaparátem Lumix  
30 mm Wide přes clonu CD v 9 hodin a 52 minut samotným kronikářem.

| Dne 15. ledna roku 2011 byl do obchodního rejstříku zapsán Nadační fond 
Karla Hartiga se sídlem v radniční budově na Havlíčkově náměstí. Předsedkyní 
fondu byla ustanovena bývalá starostka městské části, Milena Kozumplíková  
a členy správní rady se stali radní Bc. Ondřej Pecha, vojenský historik pplk. 
PhDr. Eduard Stehlík, Miroslav Vilímec a Jaroslav Čvančara. Tento fond zřídila 
městská část Praha 3. Cílem organizace je mapování osudů účastníků 2. a 3. od-
boje z Prahy 3, podpora a péče o památky a životní prostor území městské části, 
dále podpora talentovaných dětí.

| Dne 21. ledna roku 2011 se v sále hotelu Olšanka uskutečnil myslivecký ples 
pořádaný Obvodním mysliveckým spolkem Praha 3.

| Paní Egermeierové přišla 21. ledna 2011 k 100. narozeninám popřát osobně  
i starostka Ing. Vladislava Hujová.

| Fotograf Jan Dostál, jenž dlouhodobě podrobně a svědomitě svým fotoapa-
rátem dokumentuje dění na území třetí městské části, prezentoval v lednu 2011  
v žižkovské Galerii pod radnicí svoji první samostatnou výstavu.

| Dne 3. února 2011 proběhla v žižkovské Galerii pod radnicí vernisáž výstavy 
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modelů vozů záchranné služby (sanitní vozy, policie, hasiči…) z celého světa, 
které ve své sbírce vlastní spolu se synem žižkovský záchranář a nynější ředitel 
Sejida Trans Rescue Jiří Semotán.

| V sobotu dne 5. února 2011 odpoledne došlo na Nákladovém nádraží Žiž-
kov k vykolejení jednoho z vagónů naložené vlakové soupravy. Ten pak narazil  
do drážního domu a celková škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 1,7 
miliónu Kč. Vše se naštěstí obešlo bez zranění osob. Z předběžného šetření dráž-
ní inspekce bylo zjištěno, že pracovníci, kteří měli posun zajišťovat, s největší 
pravděpodobností porušili drážní předpisy, když dostatečně neodhadli vzdále-
nost mezi vagóny a nedokázali jejich rychlost usměrnit tak, aby včas zabrzdily. 
Informovala o tom kpt. Bc. Eva Miklíková z pražského oddělení Policie České 
republiky. K události samozřejmě ihned vyjela jednotka drážních hasičů, která 
zabezpečila místo nehody a k poškozenému objektu byl následně povolán i statik. 
Ten konstatoval, že budovu lze nadále používat bez omezení.

| Makedonský prezident Gjorge Ivanov zavítal v rámci oficiální návštěvy 9. 
února 2011 do památníku na Vítkově, kde vzdal společně se svou chotí poctu 
padlým hrdinům. Uvítala je starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová v doprovo-
du ředitele protokolu KPR a generálního ředitele Národního muzea. Při pietním 
aktu zazněly státní hymny a prezident položil věnec k hrobu neznámého vojína. 
Po ceremoniálu se vydal na prohlídku památníku.

| Dne 17. února 2011 byla slavnostně za přítomnosti místostarosty Mgr. Jiřího 
Matuška a bývalé první dámy Dagmar Havlové otevřena nová Chráněná dílna  
A Mano, která má do budoucna být pracovní příležitostí pro osoby s mentálním 
či fyzickým handicapem. Hlavní činností bude ruční výroba a zdobení keramiky, 
dekorací a reklamního sortimentu. Ředitelkou je speciální pedagožka Daniela 
Prokopová.

| Polský prezident Lech Kaczyński na své oficiální návštěvě ČR zavítal dne 22. 
února 2011 také do nově zrekonstruovaného památníku na Vítkově, kde vzdal 
položením věnce poctu hrdinům padlým za svou vlast. Důvodem návštěvy bylo 
zejména setkání s prezidentem ČR Ing. Václavem Klausem, od kterého obdržel 
předešlého dne nejvyšší české státní vyznamenání – Řád bílého lva. V Národním 
památníku na Vítkově přivítala polského prezidenta starostka Ing. Vladislava 
Hujová v doprovodu ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindři-
cha Forejta, generálního ředitele Národního muzea v Praze Mgr. Michala Lukeše 
a velitele Hradní stráže plk. Radima Studeného. Při pietním aktu zazněla polská 
i česká hymna a prezident Kaczyński položil věnec k hrobu neznámého vojína. 
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Po slavnostním ceremoniálu se prezident odebral na prohlídku památníku.

| Dne 25. února 2011, na výroční den komunistického převratu roku 1948, byla 
v budově základní školy Chelčického slavnostně otevřena historická výstava 
sledující osudy obyvatel městské části Praha 3 v rozmezí let 1945 až 1989.  
Původní podoba repasované výstavy byla prezentována na půdě žižkovské  
radnice od 17. listopadu 2009 po dobu jednoho roku. Vernisáže se za autory zú-
častnil historik PhDr. Jan Vlk, za vystavovatele ředitel školy PhDr. Pavel Ostap  
a za Úřad městské části PhDr Eva Hájková, vedoucí odboru kultury, a dále mís-
tostarostové Mgr. Jiří Matušek a Ing. Pavel Sladkovský. Téhož dne byla prezen-
tována i publikace Žižkov XX s přílohou CD-ROM, vydaná u příležitosti opětné 
instalace výstavy.

| Večer 6. března 2011 byl v paláci Akropolis odehrán koncert k nedožitým 
60. narozeninám zpěváka a basového kytaristy Mejly Hlavsy (†5. ledna 2001). 
Zúčastnily se hudební skupiny Plastic People of Universe a Garage, s nimiž léta 
vystupoval.

| V úterý 8. března 2011 se uskutečnil již 18. ročník Žižkovského masopus-
tu. Bylo krásné jasné počasí, slunce svítilo a hřálo, hlásilo se jaro, ale mráz 
ještě zcela nepovolil. Perfektně zvládnutá organizace umožnila návštěvníkům 
vstřebat a naplno vychutnat veškeré zážitky. Ačkoli masopustní úterý je pojem,  
radovánky probíhaly v sobotu i v neděli před samotným karnevalem (z ital-
štiny volně přeloženo: karneval = carne – maso, vale – pryč, tedy půst, újma 
od masa). Ačkoli nedělní hudební produkce redukované kapely Žižkovanka  
v hospodě U vystřelenýho voka byla již tradiční, přeci jen se událo něco nového  
a původního. Na masopustní úterý byla pozvána pelhřimovská agentura Dobrý 
den a zaznamenala nový český rekord. Na jednom místě bylo ve sledovaný oka-
mžik přítomno a zaznamenáno 38 „žižkovských pepíků“. Nový rekord je tedy 
na světě, bude v následujícím roce překonán? Jen snad je trochu škoda, že na to 
stát se pro tento okamžik „pepíkem“ stačila tzv. čepice bekovka posazená řádně 
do týla a na stranu. Žádný jiný atribut se nevyžadoval, žádné místo narození, či 
alespoň dlouhodobější pobyt na Žižkově. Nicméně skuteční „žižkovští pepíci“, 
byť v menšině, nechyběli. Krátce poté se vydal impozantní masopustní průvod 
plný maškar směrem k žižkovské radnici, kde starostka Ing. Vladislava Hujová 
spolu s ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem předala na dobu koná-
ní masopustu klíč od města Žižkova vrchnímu „pepíkovi“, herci a principálovi 
Divadla v pytli, panu Petru Stolařovi. Doprovodné akce probíhaly již od soboty 
5. března až do úterka 8. března. Již tradičně se masopustu zúčastnili i hasiči  
z Prčice se svým historickým automobilem – tentokrát motor vozidla nezklamal. 

12



A nechyběla ani „Smrt s kosou“ poklepávající cestou v průvodu na sídlo pohřeb-
ní služby Helfi. Zdarma se v průvodu rozdávaly jitrnice, jelítka, sladké koláče  
a koblihy. V noci byla žižkovská televizní věž tradičně nasvícena v žižkovských 
barvách.

| Na pozvání prezidenta Ing. Václava Klause přicestoval v úterý 8. března 
2011 na státní návštěvu České republiky chorvatský prezident Ivo Josipović  
s manželkou Tatjanou. V rámci akce zavítal 9. března také do památníku odboje  
na Vítkově, kde vzdal poctu hrdinům padlým za naši vlast. Tam ho také přivítala 
starostka MČ Praha 3 Ing. Vladislava Hujová v doprovodu ředitele protoko-
lu Kanceláře prezidenta republiky. Při pietním aktu zazněly obě státní hymny  
a prezident položil věnec k hrobu neznámého vojína. Po slavnostním ceremoni-
álu se vydal na prohlídku historického památníku.

| Na zasedání Rady městské části Praha 3 byl 9. března 2011 projednán a do-
poručen zastupitelstvu k schválení návrh rozpočtu městské části pro rok 2011.  
V bilanci je počítáno na straně výdajů se sumou ve výši 1167,3 milionu Kč  
a úhrn zajištěných příjmů slibuje 956,5 milionu Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
ve výši 210,8 milionu Kč bude kryt ze zůstatků finančních prostředků z minu-
lých let.

| Dne 9. března 2011 proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž výstavy výtvar-
ných prací studentů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy. Spolu s ukončením výstavy 31. března proběhlo i vyhodnocení artefak-
tů a udělení divácké Ceny svatého Lukáše. Tu si odnesla Jana Kábrtová za dílo 
„Moje rodná hrouda“.

| Dne 10. března 2011 byla slavnostně, již po šestnácté vyvěšena tibetská vlajka 
na budově žižkovské radnice. Úvodní slovo pronesla starostka Ing. Vladislava 
Hujová. Celá akce na podporu svobody tibetského lidu byla zakončena před půl 
pátou slavnostním pietním rozmetáním mandaly. Zúčastnily se též zástupkyně 
dvou českých organizací podporujících vzdělanost v Tibetu, především však od-
stranění tamější negramotnosti domorodců. O hudební doprovod se postaral mj. 
pan Ladislav Brom hrou na sitár. Návštěvníci byli zároveň pozváni na benefiční 
koncert pořádaný 23. června 2011 městskou částí Praha 3.

| Dne 14. března 2011 začal Mezinárodní filmový festival dvanácti dokumen-
tárních filmů s tématikou lidských práv. Festival s názvem Jeden svět proběhl  
v budově Vysoké školy ekonomické ve dnech 14. až 17. března.
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| Dne 16. března 2011 začaly na náměstí Jiřího z Poděbrad opět farmářské trhy, 
které budou fungovat po celé jaro, léto a podzim. Již tradičně je možné na nich 
zakoupit produkty, především potravinové, vypěstované domácími pěstiteli.  
Pro letošní rok byla stanovena prodejní doba od 8 do 18 hodin vždy ve středu  
a v sobotu.

| Dne 17. března 2011 byl za přítomnosti starostky Ing. Vladislavy Hujové  
a místostarosty pro věci sociální Mgr. Jiřího Matuška zahájen provoz moderní 
kuchyně v Domě s pečovatelskou službou v Roháčově ulici 24. Denně je zde jak 
pro obyvatele domu, tak i pro externí klienty navařeno až na 600 jídel.

| Prezident Slovinské republiky Danilo Türk zařadil do svého programu pracov-
ní návštěvy České republiky rovněž návštěvu vinohradského chrámu Nejsvětěj-
šího Srdce Páně – dílo slovinského architekta Josipa Plečnika. Událost proběhla 
17. března 2011 a měla se stát dalším krokem ne cestě k zapsání kostela na se-
znam památek UNESCO. Prezidenta doprovodili mj. slovinská velvyslankyně 
Smiljana Knez, starostka městské části Ing. Vladislava Hujová a tamější farář  
P. Zdenek Wasserbauer.

| Dne 22. března 2011 se uskutečnila v žižkovském kině Aero přehlídka animo-
vaných filmů studentů Vyšší odborné školy Václava Hollara.

| Po deseti letech proběhlo po celé České republice sčítání lidu a domů. Rozhod-
ným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.

| 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 začalo dne 29. března 2011 
v 15:00 hodin v sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3. 
Předsedala Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části. Rada městské části 
vzala dne 9. února 2011 na vědomí zánik mandátu Mgr. Jana Freidingera (ko-
alice Strany zelených, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů) z důvodu jeho re-
zignace na člena zastupitelstva ke dni 25. ledna a předala 26. ledna 2011 osvěd-
čení náhradnímu členu zastupitelstva, Miroslavu Fabíkovi (koalice Strany 
zelených, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů). Rada městské části vzala na vě-
domí 23. března 2011 rovněž zánik mandátu Markéty Vranové (ODS) z důvodu 
její rezignace na člena Zastupitelstva městské části ke dni 22. března a předala  
ke dni 23. března osvědčení náhradní člence zastupitelstva, Bc. Martině Šandové 
(ODS). Bc. Martina Šandová a Miroslav Fabík složili slib člena zastupitelstva. 
Dále bylo mj. projednáváno stanovisko městské části ke koncepci územního plá-
nu v oblasti Nákladového nádraží Žižkov pro jednání rozkladové komise Mini-
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sterstva kultury ČR. V rozpravě vystoupili: T. Kalousek, Ing. Mgr. M. Poche, 
Bc. M. Stropnický, Ing. B. Nigrin, Mgr. O. Rut, P. Hurda, M. Kucián, MUDr. M. 
Zeman, Mgr. H. Benýšková, Ing. R. Rubík CSc., Bc. O. Pecha a Ing. V. Hujová. 
Bylo navrženo svolání mimořádného zastupitelstva s bodem programu Stanovis-
ko MČ Praha 3 k území Nákladového nádraží Žižkov. Návrh byl předán Ing. P.  
Fišerovi, tajemníku městské části. Rovněž byl odsouhlasen prodej pronajatých by-
tových i nebytových jednotek z majetku městské části. Starostka Ing. Vladislava  
Hujová ukončila zasedání v 18:57 hodin.

| Dne 6. dubna 2011 byla v radniční galerii slavnostně otevřena výstava přední-
ho českého grafika Ladislava Čepeláka (1924–2000) nazvaná Zlomky. Expozice 
představuje průřez jeho životní tvorbou a většina zde vystavených děl pochá-
zí se soukromé sbírky jeho synovce Jana Čepeláka. Ten také výstavu společně  
s kurátorkou docentkou Magdalenou Vovsovou slavnostně uvedl.

| V pátek 8. dubna 2011 zasahovali pražští drážní a městští hasiči u úniku plynu  
z plynové nádrže na Nákladovém nádraží Žižkov. Jednotky vytýčily nebez-
pečnou zónu a příslušníci železničního hasičského záchranného sboru provedli  
odborné utěsnění nádrže.

| Jednotka železničního hasičského záchranného sboru Praha byla povolána dne 
10. dubna 2011 v 16.55 hod. k dopravní nehodě na nákladovém nádraží Žižkov, 
při níž došlo k najetí jedoucího vlaku do stojící železniční soupravy, složené  
z plošinových vozů na kontejnery. Při nárazu nastala devastace lokomotivy,  
ze které se oddělila část strojovny i s motorem. Hasiči provedli protipožární 
opatření a zamezení úniku provozních náplní. Strojvedoucí střet přežil bez zra-
nění. Vyčíslená škoda dosahuje částky 8 miliónů Kč. Příčinu nehody šetří policie 
a drážní vyšetřovatelé.

| 4. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části se konalo 12. dubna 2011 
od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, 
Praha 3. Předsedala Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části. Hlavním 
bodem jednání byla budoucnost území a budov Nákladového nádraží Žižkov. 
Místostarosta Mgr. Jiří Matušek, ukončil zasedání v 18:36 hodin.

| S tím souvisela i veřejná debata pod taktovkou starostky městské části,  
Ing. Vladislavy Hujové. Rozdílné a mnohdy rozporuplné názory diskutujících 
na budoucnost pustnoucího Nákladového nádraží však nedošly ani nejmenšího 
kompromisu a na závěr nebylo přijato ani žádné usnesení.
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| Dne 12. dubna 2011 oslavily dva manželské páry, Lidka a Bohumír Vaňkovi 
a Pavla a Václav Vostatkovi tzv. kamennou svatbu, tedy 65 let společné cesty 
životem. Diamantovou svatbu (60 let) pak manželé Blanka a Jaroslav Rudolfovi 
a Marie a Josef Lejnarovi. Smaragdovou svatbu (55 let) prožili Olga a Jiří Ha-
velkovi a Vlasta a Miloslav Krůfovi. Zlatou svatbu (50 let) měli manželé Jiřina 
a Václav Čechtičtí a Danuše a Jiří Knotovi. Všem párům poblahopřál zástupce 
starostky Mgr. Jiří Matušek.

| Dne 13. dubna 2011 byl do Knihy cti zapsán dlouholetý pedagog a vynikající 
trumpetista Lubomír Novák (*9. 3. 1931 v Praze na Hanspaulce). Narodil se  
v rodině lékaře a po dokončení povinné školní docházky se šel proti své vůli, 
ale dle přání otce, učit čalouníkem. Ani to mu však nezabránilo věnovat se teh-
dy ještě jen koníčku, hře na trubku. Hrál v jazzových orchestrech a v roce 1954 
nastoupil na Vyšší hudebně-pedagogickou školu a studia dokončil na Pražské 
konzervatoři u profesora Václava Paříka. Od roku 1959 působí dodnes jako pro-
fesor na Základní umělecké škole v Praze 3 (dříve Lidová škola umění). V 70. 
letech 20. století založil a dodnes řídí hudební těleso s názvem Žižkovská smršť 
účastné na mnoha i mezinárodních hudebních soutěžích. Založil rovněž barokní 
komorní soubor Basfifa. Spolupracoval s legendárním big bandem Vlastimila 
Kloce, s orchestrem Divadla ABC nebo s Pražskými madrigalisty či se souborem 
Cantores Pragenses. Dále je autorem několika učebnic hry na dechové nástro-
je. Návrh na zápis do Knihy cti podala Ing. Dita Pecková, hornistka a členka  
orchestru Žižkovská smršť.

| Dne 18. dubna 2011 přinesl server MČ Praha 3 zprávu, že italský prezident 
Giorgio Napolitano zavítal v rámci své oficiální návštěvy ČR také do Národ-
ního památníku na Vítkově, kde vzdal položením věnce hold hrdinům padlým  
za vlast. Tam ho přivítala starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová v doprovodu 
ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky, generálního ředitele Národ-
ního muzea a tentokrát rovněž ředitele Vojenského historického ústavu pplk. 
Aleše Knížka. Při pietním aktu zazněly státní hymny. Po ceremoniálu se italský 
prezident odebral na prohlídku památníku a v něm umístěné historické expozice.

| Dne 19. dubna 2011 oslavily na žižkovské radnici manželské páry Dagmar  
a Jaroslav Fričovi, Marie a Jaroslav Pelánovi a Alena a Karel Ungerovi diaman-
tovou svatbu (60 let), smaragdovou svatbu pak Daniela a Miroslav Dvořákovi  
a Vlasta a Zdeněk Hrdličkovi. Zlaté svatby se pak týkaly tří párů: Aleny a Josefa 
Balounových, Jany a Josefa Dalešických a Veroniky a Františka Kubincových. 
Všem párům poblahopřál zástupce starosty Mgr. Jiří Matušek.
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| Dne 20. dubna 2011 začala ve výstavní síni Atrium v Čajkovského ulici  
výstava skleněných plastik z dílny výtvarníka Jiřího Šuhájka (*1943). Trvala do 
20. května.

| Národní památník na Vítkově navštívil v rámci své oficiální cesty do ČR  
v pátek 22. dubna 2011 maďarský prezident Pál Schmitt s chotí Katalin Schmittné  
Makray. Tam je přivítala starostka městské části Praha 3 Ing. Vladislava  
Hujová v doprovodu ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky a gene-
rálního ředitele Národního muzea. Při pietním aktu zazněly státní hymny a Pál 
Schmitt vzdal položením věnce k hrobu neznámého vojína poctu padlým hrdi-
nům. Po slavnostním ceremoniálu se prezident vydal na prohlídku památníku  
a v něm umístěné historické expozice.

| V pondělí 25. dubna 2011 se členové souboru Divadla Antonína Dvořáka  
z Příbrami představili v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v americké tragédii 
Dale Wassermana a Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem. Představení 
režíroval Milan Schejbal a hlavní roli ztvárnil jako host herec Filip Blažek.

| Dne 3. května 2011 oslavily manželské páry na žižkovské radnici výročí svých 
sňatků: diamantovou svatbu (60 let) František a Jiřina Lisovi, 55 let společným 
životem pak Jiří a Oldřiška Eisnerovi, Miloslav a Eva Kaprovi, Oldřich a Žofie 
Šíbovi a Jiří a Vlasta Wagnerovi. Půlstoletí společného života si připomněli Petr 
a Helena Singerovi, Miloslav a Věra Pirkovi, Karel a Jarmila Šulcovi a Antonín 
a Květa Teclovi.

| Dne 5. května 2011. Na Praze 3 v ulici Husitská čp. 43/404 hoří byt ve 4. patře 
obytného domu. Na místě zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru 
hlavního města Prahy a hlídky Policie České republiky. V průběhu zásahu zůstala  
v místě neprůjezdná komunikace. Hasiči zlikvidovali oheň do 18 hodin a začali 
se sanačními pracemi a odvětráváním. Bylo zachráněno pět lidí a jeden pes.

| Den vítězství oslavili v neděli 8. května 2011 na Vítkově státní představitelé 
včetně prezidenta Ing. Václava Klause společně s vojáky, pamětníky a zástupci 
Prahy 3. Ukončení 2. světové války si připomenula i starostka Ing. Vladislava 
Hujová. Vojenskou přehlídku i kladení věnců sledovalo několik desítek Pražanů.  
Na programu bylo rovněž propůjčení čestných názvů vojenským jednotkám. 
Prezident Klaus vydal rozkaz propůjčit název Tobrucká 25. protiletadlové rake-
tové brigádě velitelství společných sil. Po státní hymně následovala minuta ticha 
za padlé a po ní čestná stráž vypálila tři salvy. Dále na Pražském hradě jmenoval 
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prezident republiky v souvislosti se státním svátkem nové generály české armády  
a Celní správy České republiky.

| K výročí 130 let povýšení Žižkova na město byla vyražena pamětní mince  
z bílého kovu a přívěsek na klíče. Mince má na aversu opis 130 let města Žižkova  
a na reversu dominuje obraz Jana Žižky z Trocnova. Autorem výtvarného návrhu 
děl byl výtvarník spjatý s Žižkovem – Martin Velíšek.

| Dne 13. května 2011 proběhly na Havlíčkově náměstí a v budově radnice oslavy  
130. výročí povýšení Žižkova na město (15. května 1881). Byly zahájeny v jednu  
hodinu odpolední. Zúčastnili se jak prostí diváci, tak rovněž Žižkované v dobo-
vých kostýmech, kteří za zvuku dechovky korzovali v přilehlých ulicích. Záro-
veň proběhly komentované prohlídky radnice s odborným výkladem. Na boha-
tém kulturním programu se podíleli rovněž Klub vojenské historie – Gardekorps 
a herci Divadla v pytli.

| Téhož dne 13. května 2011 byla u příležitosti 130. výročí povýšení Žižkova 
na město zároveň otevřena pro veřejnost v Galerii pod radnicí historická výstava 
podle libreta paní Zuzany Chrástové ve spolupráci s odborem kultury a kroni-
kářem městské části. Na výstavě mohli návštěvníci vidět mj. dobové hračky  
či restaurované a aranžované svatební šaty žižkovské nevěsty z roku 1912.

| Dne 18. května 2011 oslavil koncertem v paláci Akropolis své lednové 65. 
narozeniny charismatický zpěvák a vynikající kytarista Vladimír Merta. Mezi 
gratulanty a zároveň hosty nechyběli zpěváci Vladimír Mišík, Vlasta Třešňák 
nebo flétnista Jiří Stivín.

| Ve dnech 20. a 21. května 2011 proběhl na Parukářce již 11. ročník hudebních 
slavností – Žižkovská smršť. Tradičně vystoupil i stejnojmenný padesátičlenný 
orchestr.

| Vynikajícím úspěchem studentů Hudební školy hlavního města Praha se síd-
lem na Komenského náměstí bylo umístění v celostátní soutěži Základních umě-
leckých škol ve hře na smyčcové nástroje. Žáci získali ve dnech 21. a 22. května 
celkem 7 prvních míst, 4 druhá a absolutní jedno vítězství ve hře na violoncello.

| Dne 1. června 2011 proběhl již tradičně na Pražačce a na náměstí Jiřího  
z Poděbrad sportovní dětský den s bohatým programem. Dětem se přišly před-
stavit osobnosti českého i světového sportu. Zúčastnili se mj. oštěpařka a olym-
pijská vítězka Dana Zátopková nebo mistr Evropy v kopané Antonín Panenka, 
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dále olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta a vítěz Velké par-
dubické, žokej Josef Váňa.

| Dne 9. června 2011 ocenil pražský primátor doc. MUDr. Bohuslav Svoboda 
čtveřici strážníků městské policie na Praze 3 za statečný čin. Dne 26. března  
nalezli strážníci Josef Herčík, Roman Neumann, Milan Panák a Stanislav  
Lysák v Jeseniově ulici člověka, jenž nejevil známky života. Okamžitě započali 
s oživováním a setrvali až do příjezdu profesionálních záchranářů. Těm se pak 
podařilo obnovit u muže životní funkce.

| Ve dnech 11. a 12. června 2011 proběhlo fotbalové sportovní zápolení – Bláža 
Cup. Toto sportovní setkání bylo uspořádáno k poctě Petra Bláži, jenž je s klu-
bem A. F. K. Union Žižkov spoután 40 let. Sehrál přes 500 zápasů a dal na 300 
gólů. V současné době působí jako trenér.

| Dne 17. června 2011 oslavila své 106. narozeniny druhá nejstarší žijící oby-
vatelka České republiky, Žižkovanka – Aloisie Pražáková. K životnímu jubi-
leu obdržela mj. od starostky Ing. Vladislavy Hujové květiny, dárkový balíček  
a osobní dopis.

| 5. zasedání Zastupitelstva městské části se konalo 28. června 2011 od 15:00 
hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3. 
Zasedání zahájila předsedající Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části. 
Byl projednán návrh na odvolání Ing. Světlany Škapové z funkce předsedkyně 
Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části. 
Na její místo nastoupil Ing. Josef Heller MBA. Dále byl odsouhlasen prodej pro-
najatých bytových i nebytových jednotek z majetku městské části. Na samotný 
závěr proběhla rozprava na téma: Poskytnutí půjčky z rozpočtu městské části 
Praha fotbalovému klubu Viktoria Žižkov. Návrh byl schválen a půjčka ve výši 
10 milionů korun poskytnuta Usnesením Zastupitelstva městské části č. 138. 
Ing. Vladislava Hujová ukončila zasedání v 19:40 hod.

| Dne 20. července 2011 oslavila 100. narozeniny obyvatelka Královských  
Vinohrad, paní Věra Kotrbová, původem z pražské Letné. K jubileu jí osobně 
popřála i starostka MČ Praha 3, paní Ing. Vladislava Hujová.

| Paní Berta Maršálová oslavila své 100. narozeniny a s gratulací přišla 8. srpna 
2011 i starostka Ing. Vladislava Hujová.

| V úterý 9. srpna 2011 byl do Knihy cti městské části Praha 3 slavnostně zapsán 
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pan Eduard Marek, čestný člen Svojsíkova skautského oddílu. Eduard Marek  
se narodil 17. března 1917 na Žižkově, kde v Chelčického ulici prožil i své 
mládí. V 17 letech vstoupil do skautského katolického sboru Legio Angeli-
ca, který založil páter Metod Clement. O rok později složil skautský slib a ujal  
se na Žižkově vedení družiny Čápů sboru Legio Angelica. V roce 1936 nastou-
pil jako dobrovolník k prvnímu leteckému pluku T. G. Masaryka na letiště Kbely.  
Poté absolvoval poddůstojnickou školu v Chebu a byl přidělen k velitelství  
pluku opět do Prahy a nakonec do Hradce Králové, kde ho v září 1938 za-
stihla mobilizace. Po návratu do civilního života vedl otcovu realitní kancelář  
na žižkovském Havlíčkově náměstí a v téže době začal tajně pomáhat ohrože-
ným Židům – doručoval jim peníze i materiální pomoc. Později byl však pro-
zrazen a zatčen gestapem. Německý zemský soud ho odsoudil k několika měsí-
cům žaláře za nelegální obchod. Svůj trest si pak odpykal ve věznici na Pankráci  
a v Jihlavě. I za protektorátu, kdy byl Junák zakázán, se pokoušel vést mládež 
v žižkovské Dělnické tělovýchovné jednotě ve skautském duchu. Později fun-
govala tato skupina skautů pod záštitou Klubu českých turistů. Markovu činnost 
kryl tehdejší pověřenec Kuratoria pro výchovu mládeže na Žižkově, Josef Lan-
ghammer. V květnu 1945 se aktivně zapojil do dění v Pražskému povstání jako 
spojka. Po válce se i nadále věnoval skautingu – na Žižkově založil spolu s ka-
marádem Aloisem Vlachem středisko Junáka – Pochodeň. Brzy nato byl jme-
nován okrskovým velitelem Junáka v Karlíně. Po únoru 1948 se Eduard Marek  
se svými přáteli zapojil do odbojové činnosti. Skupina pojmenovaná po preziden-
tovi Edvardu Benešovi vznikla v Markově bytě v Karlíně. Jejím hlavním poslá-
ním bylo pomoci pronásledovaným či jejich rodinám a organizovat přechody 
přes hranice. V červnu 1949 mu bylo zakázáno vést skautský oddíl a byl zbaven 
své velitelské funkce. O rok později byl zatčen a ve vyšetřovací vazbě strávil té-
měř rok. V třídenním monstrprocesu byl Eduard Marek souzen za ilegální proti-
státní činnost ve skupině Richarda Lederera (agent CIC) a Josefa Langhamme-
ra ze Žižkova. I když mu zprvu hrozil doživotní trest za špionáž, Státní soud  
v Praze ho nakonec odsoudil k 10 letům odnětí svobody. Eduard Marek byl převezen do 
uranových dolů v Horním Slavkově a následně na Bory a na Jáchymovsko. Po dlouhých 
sedmi letech věznění byl podmínečně propuštěn. Na jaře 1968, když byla činnost Junáka 
nakrátko povolena, se podílel na obnovení karlínského skautského střediska. Byl také 
zvolen předsedou obvodní rady Junáka na Praze 2. I během normalizace spolupracoval 
s oddíly mládeže, které nevstoupily do Pionýra. Po listopadu 1989, při obnově činnos-
ti Junáka, byl znovu zvolen do funkce předsedy obvodní rady Junáka Prahy 2. Dnes je 
Eduard Marek členem čestného Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderli-
ka. Angažuje se i ve Společnosti křesťanů a Židů, Konfederaci politických vězňů, účastní  
se skautských setkání a píše své paměti. (Údaje převzaty z databáze Ústavu pro studi-
um totalitních režimů).
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| Ve dnech 24. až 28. srpna 2011 proběhl v Praze 8. ročník mezinárodního fil-
mového festivalu nazvaného Fresh Film Fest. Festival je přehlídkou debutové  
a studentské tvorby. Letos bylo vybíráno z 1500 titulů, přičemž se promítalo na 
150 filmů mj. v paláci Akropolis či v divadle Ponec.

| Dne 6. září 2011 v 18 hodin začala vernisáží ve výstavní síni Atrium výstava 
Josip Plečnik – mistr sakrální architektury věnovaná dílu autora návrhu chrá-
mu Nejsvětějšího Srdce Páně na vinohradském náměstí Jiřího z Poděbrad. Pre-
zentace Plečnikova díla má napomoci zapsání stavby mezi památky UNESCO. 
Vzhledem k významu události, se tam sešly skutečné celebrity. Výstavu zahájili 
kromě starostky Ing. Vladislavy Hujové také primas český a pražský arcibiskup 
Dominik Duka, slovinská velvyslankyně a samozřejmě autor scénáře – dr. Dam-
jan Prelovšek, bývalý slovinský velvyslanec v ČR. O hudební vložku s díly J. S. 
Bacha a J. Kř. Vaňhala se postaral violoncellista doc. Mgr. Jiří Hošek. K výstavě 
byl rovněž vydán výpravný katalog.

| Dne 8. září 2011 byla večer slavnostně odhalena a nasvícena dokončená fasá-
da na domě v ulici U božích bojovníků (hospoda U vystřelenýho voka). Reliéfy 
jsou dílem sochaře Davida Janoucha realizované podle předlohy malíře Martina 
Velíška. Vernisáž zahájila majitelka hospody Pavla Caháková a za městskou 
část byla přítomna vedoucí odboru kultury, PhDr. Eva Hájková. Veselou náladu 
návštěvníků podpořila vedle vlastní fasády rovněž kapela Hudba Praha (Jasná 
páka). Jednotlivé postavy zpodobněné na veselém reliéfu, mj. kníže sv. Václav, 
Jan Žižka z Trocnova, Jan Hus, Jean Darc, Jimmy Hendrix, robot Emil, Ferda 
Mravenec, Gándhí, Václav Havel… a dokonce vesmírný pes Lajka, uzavírá po-
stava samotného autora Martina Velíška.

| Dne 15. září 2011 zemřel filmový režisér Otakar Vávra ve věku 100 let. Byl 
pohřben na Olšanských hřbitovech, avšak datum posledního rozloučení zůstalo 
pro veřejnost utajeno.

| Dne 16. září 2011 se v hospodě U vystřelenýho voka konal benefiční koncert 
skupiny Sto zvířat. Žižkovská radnice se tak rozhodla podpořit dvě občanská 
sdružení působící v Himalájích (v Kargyaku) a podporující vzdělání tamějších 
obyvatel. Celá akce, která souvisí rovněž s podporou Tibetu, nesla název Be-
nefice pro Sluneční školu. Za městskou část byla přítomna PhDr. Eva Hájková, 
vedoucí odboru kultury města.
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| Dne 16. září 2011 bylo velmi hezké počasí, teploty na slunci přesahovaly i od-
poledne 30 stupňů Celsia a počasí pozdního léta umožnilo návštěvníkům strávit 
celé tři dny na žižkovském vinobraní. Bylo zahájeno starostkou městské části 
Ing. Vladislavou Hujovou, místostarostou Ing. Pavlem Sladkovským a pražským 
primátorem, doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou. K přípitku bylo vybráno ru-
landské modré v růžové podobě. Množství prodejních stánků s občerstvením na-
bízelo nejlepší dobroty jak k pití, tak i k snědku. Moravská vína a kvalitní burčák 
tekl proudem. Prodával se za 25 Kč bílý a za 35 Kč červený. Klobásy nebo teplé 
uzené koleno stálo 100 gr. 50 až 60 Kč. Letošní ročník vinobraní byl prezentací 
deseti drobných moravských vinařů. První den navštívilo akci přes 11 tisíc lidí 
přítomných na závěrečném koncertu dne, který odehrála populární folk-rocková 
skupina Čechomor. Na druhý den probíhaly slavnosti opět za krásného počasí 
a hlavními hudebními protagonisty byli hudebníci skupiny Hudba Praha (Jasná 
páka) a Kamil Střihavka se svoji skupinou. Celou akci uváděli moderátoři a her-
ci Jan Vala a Petr Stolař.

| V sobotu nad ránem 17. září 2011 skončila honička motorkáře a policejního 
vozu. Muž, jenž ujížděl na kradeném motocyklu Yamaha, však na náměstí Jiřího 
z Poděbrad najel na obrubník, havaroval a byl tak dopaden. S lehčími zraněními 
byl odvezen do nemocnice a ošetřen.

| Dne 20. září 2011 byl koncertem duchovní hudby v olšanském kostele sv. Ro-
cha zahájen již 15. ročník hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. 
Festival potrvá do 24. listopadu.

| Běžecký silniční závod Běchovice – Praha (žižkovská Ohrada) se v roce 2011 
uskutečnil 25. září jako 115. ročník. V kategorii žen vyhrála Ivana Sekyrová 
z AK Sokolov v čase 36,03 min. a kategorii mužů vyhrál Elisha Kiprotich Sawe 
z Keni časem 29,56 min.

| V pondělí 26. září 2011 projel železničními tunely pod Vítkovem první vlak 
společnosti Radima Jančury – RegioJet. V 5 hodin a 20 minut vyrazila soupra-
va z Havířova a dojela na pražské Hlavní nádraží. Započalo tak soupeření mezi 
dvěma dopravními společnostmi – České dráhy a. s. versus RegioJet.

| 6. zasedání Zastupitelstva městské části se konalo 27. září 2011 od 15:00 hodin 
ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3. Zasedá-
ní zahájila Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části. Avizovaná návštěva 
a vystoupení ministra dopravy ČR Mgr. Pavla Dobeše na téma Nákladové ná-
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draží Žižkov se neuskutečnily. Ministr se omluvil. Hlavním tématem zasedá-
ní tak bylo odsouhlasení prodeje pronajatých bytových i nebytových jednotek  
z majetku městské části. Ing. Vladislava Hujová, starostka, ukončila zasedání  
v 19:40 hodin.

| Dne 27. září 2011 přijali policisté ČR hlášení o zranění muže v Husitské ulici. 
Přivolaní záchranáři však raněného nedokázali resuscitovat. Policisté následně 
konstatovali, že došlo k násilnému trestnému činu vraždy a zadrželi podezřelého.

| Dne 27. září 2011 byla zahájena výstava prací studentů a absolventů Vyš-
ší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední školy uměleckoprůmyslové  
na Žižkově (tzv. Hollarka). Byla instalována v Galerii Nová síň ve Voršilské 
ulici. Vernisáž svou hrou na housle uvedl virtuóz Jaroslav Svěcený a záštitu pře-
vzala manželka prezidenta Ing. Livia Klausová.

| Na den sv. Václava 28. září 2011 se na náměstí Jiřího z Poděbrad v rámci 
festivalu Nekonvenční žižkovský podzim uskutečnila slavnost, světelná „wa-
tershow“ z dílny doc. Mgr. Jiřího Hoška. Jednalo se o melodram na hudbu 
mj. Radima Hladíka ml. a básně z Kytice K. J. Erbena. O vodní efekty, kašnu  
a svícení se postarali dobrovolní hasiči z Kostelce nad Černými lesy. Na závěr 
zazněla symfonická báseň Tábor ze Smetanova cyklu Má vlast. Taneční prvky 
obstarali členové divadla Řešeto. Za městskou část byli přítomni: starostka Ing. 
Vladislava Hujová, místostarostové Ing. Pavel Sladkovský a Ing. Josef Heller, 
radní MUDr. Barbora Hanychová a zastupitelka Bc. Martina Šandová. Návštěv-
nost se pohybovala kolem několika set posluchačů.

| Ve čtvrtek 29. září 2011 proběhl v hotelu Olšanka 6. ročník amatérského tur-
naje v boxu O pohár města Žižkova. Za městskou část se zúčastnil velký ctitel 
tohoto sportu, radní Pavel Hurda. Ceny sportovcům předávali dále i další čle-
nové zastupitelstva, mj. i MUDr. Barbora Hanychová. Na turnaji samozřejmě 
nechyběla ani legenda českého boxu – Rosťa Osička. Vítězem hlavního zápasu 
se stal Emil Kocvelda.

| Dne 12. října 2011 započala vernisáží v Galerii pod radnicí výstava Mgr. 
Libora Beránka na téma fauna na Zemi s názvem Terra Interdicta. Při zahájení 
promluvili za městskou část Mgr. Simeon Popov, za přírodovědce RNDr. Evžen 
Kůs, za umělecké historiky PhDr. Anna Jeništinová a samozřejmě sám autor 
Libor Beránek. Hudební úvod provedl houslista Jakub Čepický. Návštěvnost 
vernisáže byla nad očekávání vysoká.

23



| Dne 17. října 2011 byl odehrán na žižkovském hřišti Viktorie fotbalový zápas 
mezi domácím týmem a pražskou Slávií. Čím bylo utkání jedinečné nám při-
blíží redakčně zkrácený a upravený text převzatý z denního tisku...: „Straka je 
škodná“, protestovali fanoušci Slavie při pochodu Prahou. Fanoušci fotbalové 
Slavie dali najevo nespokojenost s vedením klubu a především s příchodem tre-
néra Františka Straky. Před malým pražským derby na hřišti Viktorie Žižkov a.s. 
zorganizovali protestní průvod, kterého se zúčastnily stovky příznivců. Rázné 
pokřiky byly to nejostřejší, čím se fanoušci prezentovali. Celý průvod probíhal 
jinak v poklidu. Přesně tak, jak organizátoři slibovali. Přitom ještě pár minut 
před vypuknutím akce to vypadalo, že protest skončí neúspěšně. V Edenu před 
stadionem přešlapovalo pár jednotlivců. Ale postupně se počet lidí v průvodu 
zvyšoval až na několik stovek. Většina účastníků se oblékla do protestní černé. 
Někteří si přinesli transparenty. „Slavie není mafie! Nešpiňte tradice! „Straka je 
škodná.“ „Slavia není džob, my nejsme žoldáci!“ Všechny transparenty potom 
pečlivě kontrolovali pořadatelé u vstupu na žižkovský stadion, kam fanoušci 
zhruba po hodině došli. Vulgární vzkazy se přes prohlídku nedostaly. Příznivci 
Slavie si vzpomněli i na bývalého tiskového mluvčího Ondřeje Zlámala, který 
dal výpověď poté, co klub angažoval Straku. „Ondro, děkujeme za všechno!“ 
vzkázali mu. Fanoušci se bouří proti majiteli klubu Aleši Řebíčkovi, kterému 
vyčítají kontroverzní minulost. Spolu s ním spílají i generálnímu řediteli Miro-
slavu Platilovi. Vlnu protestů spustilo nedávné angažování trenéra Straky, jenž 
vždycky vystupoval jako kovaný sparťan. Protesty vyvrcholily průvodem a ná-
sledně nenávistnými pokřiky během derby se Žižkovem. Slávisté protestovali  
v ulicích i na Žižkově proti Strakovi. „Průvod byl poklidný, obešel se bez in-
cidentů,“ řekla ČTK mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová. Na průvod 
dohlíželi policisté včetně příslušníků na koních. U stadionu na ně čekali i těž-
kooděnci a psovodi. Policie již dříve informovala o tom, že se na bezpečnostním 
opatření v souvislosti s utkáním bude podílet na 300 policistů ze speciální pořád-
kové jednotky, pohotovostní motorizované jednotky, dopravní nebo kriminál-
ní služby. Průvod sledoval ze vzduchu i policejní vrtulník. Slávističtí příznivci 
dávali najevo nesouhlas se Strakovým angažováním i během zápasu. Většina  
z nich dorazila v černém oblečení. Před nástupem obou mužstev na hřiště byl 
kotel slávistických fandů nezvykle ticho. Ukázalo se, že sbíral síly na mohutný 
pokřik „Strako, táhni na Spartu“, který spustil ve chvíli, kdy nový trenér Slavie 
vyšel na hrací plochu. Během utkání fandili jako v jiných duelech, ovšem zhruba 
každých pět minut skandovali „Straka ven, Platil ven“. Nejhlasitější byli poté,  
co David Kalivoda poslal úvodním gólem Žižkov do vedení. Gól z kopačky 
bývalého slávisty fanoušci hostů paradoxně oslavovali. Sám trenér Straka s vě-
domím napjaté atmosféry kolem své osoby tlumil obvykle hlasité a aktivní 
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koučování a po většinu utkání jen seděl na lavičce. Jeho příchod do Slavie se nelíbí  
ani fandům Sparty, kterou v roce 2004 trénoval. Před týdnem někdo vykopal 
na slávistickém tréninkovém hřišti v Edenu symbolické hroby a kříže se jmény 
Straky a dalších klubových představitelů. V pátek pak chuligáni popsali trenérův 
dům hesly, v kterých mu vyčítají, že zradil Spartu. (Převzato ze serverů iDnes.cz, 
17. 10. 2011, eurofotbal.cz a ČTK).

| Dne 20. října 2011 byla publikována na internetu zpráva s názvem Workshop 
na záchranu Nákladového nádraží Žižkov. Výzkumné centrum Fakulty archi-
tektury ČVUT a Galerie Jaroslava Fragnera vyhlásilo seminář na téma nového 
využití nádražního komplexu. Ty proběhly v termínech 29. září, 20. října a 14. 
listopadu. Cílem bylo vytvořit koncepční využití komplexu při zachování archi-
tektonické historické hodnoty areálu. K tématu je plánováno vydání sborníku.

| V pondělí 24. října 2011 byla slavnostně odhalena a nasvícena zrestaurovaná 
jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova na vrchu Vítkově. Události byli přítomni 
mj. ministr kultury MUDr. Jiří Besser a starostka městské části Ing. Vladislava 
Hujová. Restaurování trvalo 17 měsíců, od dubna 2010. V roce 2006 byl prove-
den restaurátorský a statický průzkum a bylo konstatováno, že socha je v ohro-
žení. Vedení Národního muzea v Praze tedy zahájilo jednání s odbornou firmou 
Houska et Bouda, která následně provedla veškeré konzervační a restaurátorské 
práce. Celkové náklady dosáhly částky 23.316.000,- Kč.

| Dne 26. října 2011 rozhodla Rada městské části Praha 3 o prodeji (privatizaci) 
279 obecních bytů do osobního vlastnictví. Jednalo se o domy v ulicích: Přemy-
slovská, Perunova, Zelenky-Hajského, Sudoměřská, U Vinohradské nemocnice, 
Na Hlídce, Radhošťská a Soběslavská.

| Oslavy vzniku samostatného československého státu započaly na Vítkově hned 
v pátek 28. října 2011 ráno a vyvrcholily odpoledním koncertem uskutečněným 
v rámci hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. Slavnost 93. výro-
čí vzniku samostatného Československa zahájil pietním aktem na Vítkově pre-
zident Ing. Václav Klaus s doprovodem. Položení věnců se zúčastnila také sta-
rostka Ing. Vladislava Hujová. Ta zavítala na Vítkov rovněž v pátek odpoledne,  
aby zahájila koncert ke státnímu svátku ČR pořádaný v rámci hudebního festiva-
lu Nekonvenční žižkovský podzim. „Jsem ráda, že máme možnost si právě zde, 
na Vítkově, připomenout vznik našeho samostatného státu i památku těch, kteří 
se na jeho založení podíleli“, uvedla ve svém projevu.

| V rámci festivalu Nekonvenční žižkovský podzim 2011 vystoupil 1. listopadu 
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na žižkovské radnici český kytarový virtuóz a hudební skladatel – Štěpán Rak.

| Starostka městské části Praha 3, Ing. Vladislava Hujová, prohlásila dne 2. lis-
topadu 2011, že „…ministr dopravy Pavel Dobeš převzal zodpovědnost za řešení 
problému Nákladového nádraží. Návštěva ministra na konci září sice nepřinesla 
rozuzlení, ale přesto nastal v této otázce posun. Ministr přenesl odpovědnost 
na vládní úroveň. Dobeš se postavil jasně za zachování hlavní budovy nádraží  
a zamítl tak dosavadní postoj zástupců Českých drah, které se odvolaly na mini-
sterstvo kultury proti prohlášení objektu kulturní památkou. Ministr se postavil 
také proti vizi prodloužení Olšanské ulice v koridoru bývalé železniční trati, jak 
ji naplánoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Jasně tím dal tedy najevo,  
že přebírá odpovědnost za řešení celé problematiky. A řada otázek s tím spoje-
ných již nesnese velkého odkladu. Především očekáváme, s jakým návrhem ře-
šení přijde ministr v otázce dopravní obslužnosti. Koněvova ulice, Vinohradská 
i ulice Jana Želivského již doslova „přetékají“ auty... Proto řešení tohoto problé-
mu již nesnese prodlení. Stejně tak, jako samo řešení problému s chátrající obří 
funkcionalistickou budovou Nákladového nádraží. Budeme se proto ptát, kdy 
České dráhy začnou revitalizovat areál, jehož současný zdevastovaný stav je do-
slova černou skvrnou na mapě třetí městské části. I zde musíme požadovat řešení 
v nejbližších měsících, nikoliv letech. Městská část není majitelem tohoto území 
a do její kompetence nespadají ani investice do dopravní infrastruktury. Přesto  
v zájmu občanů městské části budeme všemi legitimními prostředky usilovat  
o to, aby řešení tohoto problému nezapadlo mezi nezpracovanou agendu minis-
terstva dopravy.“ (Upraveno kronikářem).

| Dne 6. listopadu 2011 byla ukončena multimediální výstava v Národním pa-
mátníku na Vítkově s názvem VOLBY a podtitulem Jak jsme v historii (ne)voli-
li? Jejím posláním bylo představit dobovou atmosféru voleb od konce 19. století 
přes období další až do doby komunistické totality.

| V neděli 6. listopadu 2011 byla v rámci projektu vysazena na Židovských 
pecích Lípa sv. Anežky České. Celá akce byla součástí ekologického projek-
tu České rady dětí a mládeže Stromy Anežky České. Události byl přítomen  
za městskou část Mgr. Jiří Matušek.

| Dne 8. listopadu 2011 si významná společná životní jubilea svatby přišlo 
na žižkovskou radnici připomenout hned několik manželských párů. Kamennou 
svatbu 65 let společné cesty životem si připomněli manželé Rapanovi. Diaman-
tovou svatbu (60 let) pak oslavili Balíkovi a Růžičkovi; smaragdovou (55 let) 
Janáčovi, Krušinovi a Pečovi; zlatou svatbu (50 let) Johannovi. Všem jubilan-
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tům pogratulovali místostarostové Mgr. Jiří Matušek a Ing. Pavel Sladkovský.

| Ve středu 9. listopadu 2011 byla v Galerii pod radnicí zahájena výstava Dialog 
I. Byla společnou akcí Úřadu městské části spolu s katedrou speciální pedago-
giky Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Svoji tvorbu zde předsta-
vili klienti Domova Petr Mačkov, který poskytuje péči osobám s těžkým kom-
binovaným tělesným postižením. Úvodní slovo na vernisáži pronesli starostka  
Ing. Vladislava Hujová a místostarosta pro kulturu – Ing. Pavel Sladkovský.  
Za univerzitu se zúčastnila vedoucí katedry speciální pedagogiky PaedDr. Jarmila  
Klugerová, Ph.D.

| Dne 10. listopadu 2011 získal Úřad městské části Praha 3 právo užívat pres-
tižní titul Společensky zodpovědná organizace. Ocenění převzali ve Španělském 
sále Pražského hradu starostka Ing. Vladislava Hujová a místostarosta Mgr. Jiří 
Matušek. Pravidla pro udělení zmíněné ceny jsou dána do souladu se stávajícími 
trendy Evropské unie související s její snahou o zlepšování životního prostředí, 
o dokonalou spolupráci s podnikatelskou sférou a o potlačování diskriminace. 
Národní cena kvality vznikla v Japonsku v roce 1951 a do Evropy byla přijata 
roku 1989.

| Na den veteránů a výročí ukončení 1. světové války 11. listopadu 2011 ucti-
li památku padlých nejvyšší státní představitelé spolu se starostkou Prahy 3  
Ing. Vladislavou Hujovou. Pietní akt proběhl před památníkem národního osvo-
bození na Vítkově. V souvislosti s pietním aktem bylo do vyšších hodností po-
výšeno 6 vojenských veteránů.

| V 11 hodin a 11 minut dne 11. listopadu 2011 byl zahájen na náměstí Jiřího  
z Poděbrad 1. ročník svatomartinských slavností vína a dobrého jídla. Zahajova-
cí proslov přednesl místostarosta Ing. Pavel Sladkovský. Nakoupit či ochutnat 
mladé svatomartinské víno spolu s martinskou husou přišlo mnoho lidí, celkem 
prý na 10 tisíc. Se svými produkty se představilo 17 českých a moravských vina-
řů, jimž v 17 hodin k úrodě požehnal farář od kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, 
P. Zdeněk Waserbauer Th.D. Vypilo se tehdy na 50 hektolitrů kvalitního vína.

| V pátek 11. listopadu 2011 podepsali po čtyřdenní návštěvě protokol o vzá-
jemné spolupráci Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části Praha 3, a pre-
zident jihoitalské oblasti Cilento (provincie Salerno) Aniello Onorati. Smlouva 
by měla podporovat rozvoj cestovního ruchu a vzdělání. Rýsuje se tak rovněž 
spolupráce s žižkovskou Univerzitou J. A. Komenského.
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| Dne 15. listopadu 2011 si významná společná životní jubilea svatby přišlo  
na žižkovskou radnici připomenout několik manželských párů. Diamantovou 
svatbu (60 let) oslavili manželé Burešovi a Vondrovi; smaragdovou (55 let)  
Hurychovi, Prudičovi; zlatou svatbu (50 let) pak Veselští. Všem jubilantům gra-
tulovali místostarostové Mgr. Jiří Matušek a Ing. Pavel Sladkovský.

| Ve středu 23. listopadu 2011 v podvečer rozsvítila slavnostně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad vánoční strom starostka městské části, paní Ing. Vladislava Hujová. 
Tím byl zahájen budoucí vánoční program v této lokalitě, vánoční trhy spojené 
s oslavami adventu.

| Ve dnech 25. až 27. listopadu 2011 proběhl v hotelu Olšanka 20. ročník Me-
moriálu Julia Tormy – mezinárodní turnaj juniorů v boxu. V hlavní kategorii 
turnaje, ve veltrové váze, vyhrál polský boxer Adam Pawlowski.

| V první polovině prosince roku 2011 byla odcizena pamětní deska rodin  
Zelenkovy a Růtovy, umístěná na domě v Biskupcově 1837/4. Původní text:  
V TOMTO DOMĚ ŽILI: JAN ZELENKA-HAJSKÝ, ŘID. UČITEL S MANŽEL-
KOU FRANTIŠKOU A SYNEM MILIČEM. POŠT. ÚŘED. VÁCLAV RŮTA, 
S MANŽELKOU MARIÍ A SYNEM JIŘÍM. ZA SVOU ČINNOST V ODBOJI 
STATEČNĚ ZEMŘELI: JAN ZELENKA SE SYNEM 17. ČERVNA OSTATNÍ 
29. ZÁŘÍ 1942. NEZAPOMENEME! SVÝM ČLENŮM VĚNUJE OKRESNÍ 
VÝK. VÝBOR A JEDNOTA ŽEN Č. S. STRANY NÁR. SOC. V ŽIŽKOVĚ

| Dne 13. prosince 2011 získalo na slavnostním večeru v síni Atrium 26 osob 
ocenění „dobrovolník roku“. Je určeno osobám, které bez nároku na honorář 
pečují v různých místních neziskových organizacích o potřebné. Cena Vincek je 
nazvaná podle sv. Vincenta (patron dobrovolníků, po žižkovsku lidově Vincek)  
a byla udělena poprvé. Autorem sošky je Magdaléna Bolenová. Slavnosti předá-
ní se za městskou část zúčastnili: starostka Ing. Vladislava Hujová a místostaros-
tové Ing. Pavel Sladkovský a Mgr. Jiří Matušek.

| Žižkovský palác Akropolis zažil ‘plastickou noc‘. Po návratu z turné uctila 
skupina The Plastic People of the Universe památku nedávno zesnulého guru 
českého undergroundu Ivana Martina Jirouse „Magora“. Kapela zahraje re-
pertoár zvěčněný na aktuálním live albu Nonstop opera věnovaném Jirousovi.  
A pokřtí CD nahrávku Magorovy labutí písně, jíž přečetl ještě sám osobně Ivan 
M. Jirous.
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| Dne 19. prosince 2011 byl na webových stránkách městské části Praha 3 pu-
blikován nekrolog k úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. Ve věku 75 
let zemřel v neděli 18. prosince spisovatel, filozof, disident a prvního prezident 
postkomunistického svobodného Československa a následně Česka. Zesnul na 
své chalupě na Hrádečku v kruhu své manželky Dagmar a pečovatelky z řádu 
boromejek. K úmrtí jednoho z nejvýraznějších politiků posledních dvaceti let 
kondoluje celý svět. Václav Havel měl mimo jiné zvláštní vztah i k Praze 3. Jeho 
první žena Olga se na Žižkově narodila, Škroupovo náměstí na Žižkově se stalo 
před třiadvaceti lety místem, kde totalitní režim poprvé toleroval demonstraci 
bojovníků za demokracii a lidská práva. Před pěti tisíci demonstranty zde tehdy 
vystoupil také disident Václav Havel, který vyslovil požadavek na propuštění 
politických vězňů. A na žižkovské radnici si v roce 1997 tehdejší český prezi-
dent také vzal svou druhou manželku Dagmar. „Václav Havel byl velkým člově-
kem, jehož význam pro naše novodobé dějiny nemusí zpětně hodnotit historici. 
On byl zoubkem v soukolí dějin, který významně posunul svět i život každého  
z nás o významný kus dál,“ řekla starostka městské části Praha 3 Vladislava  
Hujová. Zádušní mše se vzpomínkou na V. Havla se uskuteční v kostele sv. Prokopa  
v Praze na Žižkově ve čtvrtek 22. prosince v 18 hodin večer. 

| Dne 19. prosince 2011 publikovala starostka městské části Praha 3 novoroční 
projev pro následující rok. Vážení a milí spoluobčané, ráda bych Vám v tento 
předvánoční čas popřála mnoho krásného do nadcházejícího roku. Jsem si jistá, 
že rok 2012 nám přinese mnoho pozitivního, ale jak bude vypadat, záleží jen 
na nás. Stojíme na prahu nového roku a tradičně se ohlížíme za tím minulým. 
Rok 2011 přinesl v rámci městské části Praha 3 zásadní rozhodnutí v oblasti 
provozování heren. Nejpozději do konce příštího roku 2012 by měly skončit  
v hernách v Praze 3 výherní hrací automaty a do konce roku 2014 by měl potkat 
stejný osud i video-loterijní terminály. Toto je významný krok ke zvýšení bez-
pečnosti občanů v ulicích Prahy 3. Řešení otázky bezpečnosti v místě bydliště 
považuji za velmi důležité a je pro mě osobně prioritní. Cílem je, aby se obča-
né i návštěvníci cítili na území Prahy 3 bezpečně. Rok 2011 lze také považo-
vat za rok ve znamení nestabilit. Mnoho států EU se potýkalo s dluhovou krizí  
a s tím souvisejícími opatřeními, která mají za následek četné sociální nepoko-
je. Ačkoli recese se projevila i v naší vlasti, domnívám se, že česká ekonomika  
jí poměrně statečně odolá. Jakákoli nestabilita, ať už ekonomická či společen-
ská, vytváří živnou půdu pro nejrůznější alternativní a v horším případě extre-
mistické proudy. Jako příklad nám může posloužit aktuální dění na severu Čech. 
Považuji tuto situaci za alarmující a události posledních měsíců naznačují vel-
mi vyhrocenou situaci. Ráda bych tedy apelovala na kompetentní orgány, aby  
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se tímto problémem intenzivně zabývaly, neboť podobné sociální nepokoje mo-
hou mít fatální důsledky pro nás všechny. Nedá se jen nad tím mávnout rukou  
s tím, že se problém sám od sebe vyřeší – nevyřeší. Musíme být k sobě i jiným 
tolerantnější. Věřím, že politické síly, které profitují z této situace, pečlivě zváži-
ly mezi svým krátkodobým prospěchem a dlouhodobými důsledky ztráty základ-
ní společenské soudržnosti. Proč si neustále stěžujeme na nepopulární utahování 
opasků? Proč chceme dopadnout jako Řekové? Nejspíš to bude tím, že si nejsme 
ochotni přiznat nutnost těchto opatření. Když se podíváme kolem sebe, žijeme si 
v poměrně velké hojnosti. Ano, mnoha lidem se to tak nemusí jevit. Vyskytuje se 
snad v naší zemi hladomor? Máme nedostupnou zdravotní péči? Na tyto otázky 
můžeme odpovědět ne. Netrpíme materiální chudobou, ale mnoho z nás si stále 
neuvědomuje to štěstí, kde žije. Žádný stát nemůže svým občanům zajistit bla-
hobyt, i když to leckdy slibuje či na dluh provádí. Pokud chceme něco změnit, 
musíme začít u sebe doma. V našich rodinách. Ve vztazích mezi sebou. Stačí se 
vrátit k základním hodnotám společnosti. Nepodléhejme pesimismu a kritickým 
hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchu a nezdaru. Věřím, že nám rok 
2012 přinese mnoho úspěchů. Proto prosím nečekejme, co nám nadcházející rok 
přinese, ale postarejme se o to, aby byl takový, jaký si sami přejeme. Na závěr 
bych se ráda obrátila na Vás, drazí spoluobčané, a popřála Vám skvělý vstup  
do nového roku, hodně životních úspěchů a hlavně zdraví, protože to je nejdůle-
žitější. Vaše starostka

| Dne 20. prosince 2011 byl Zastupitelstvem městské části Praha 3 schválen 
rozpočet na rok 2012. Trend by měl směřovat k vyrovnanému rozpočtu.

| Zádušní mše se vzpomínkou na V. Havla se uskutečnila v kostele sv. Prokopa  
v Praze na Žižkově ve čtvrtek 22. prosince v 18 hodin večer. Mši celebroval 
tamější farář P. Miloš Szabo a na osobnost bývalého prezidenta zavzpomínala 
herečka a Havlova dlouholetá přítelkyně Táňa Fišerová. Rekviem faráře Miloše 
Szabo nechávám v plném znění tak, jak bylo publikováno v Katolickém týdeníku 
a mně osobně svoleno k zanesení do kroniky městské části.   Jsou vjemy a pocity, 
které se v nás vracejí pozvolna a jenom v určitých chvílích. Jako bychom je ne-
chali zarůst či zasypat jinými, aktuálně příjemnějšími pocity a vjemy. Když jsem 
ve čtvrtek 22. prosince ráno na pražském Václavském náměstí lepil plakátek  
s oznámením zádušní mše za Václava Havla, sledovali mě desítky přítomných 
lidí a několik kamer. Jedna z nich patřila ruské televizní stanici, která mě pak 
požádala o rozhovor. Kdo byl pro mě Václav Havel a co se to vlastně ten večer 
na Žižkově bude dít. Právě ze Žižkova pocházela Olga Šplíchalová, divadelní 
biletářka s neobvyklým kulturním rozhledem. Paní Božena Havlová se na svou 
budoucí snachu přesto dívala s pochopitelnými obavami: nevytěsní z hlavy i srd-
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ce jejich syna tato žižkovská proletářka idey a ideály, vštěpované intelektuálně-
duchovním prostředím významné české podnikatelské rodiny? Václav obavy své 
matky nesdílel a roku 1964 si Olgu pávě na žižkovské radnici vzal za manželku. 
I v nejtěžších a posléze pro tuto zemi také nejvýznamnějších okamžicích mu pak 
stála věrně po boku až do své smrti. A když se již pan prezident rozhodl podruhé 
oženit, v lednu 1997 míří s Dagmar Veškrnovou opět do obřadní místnosti žiž-
kovského městského úřadu. Na Žižkově se tedy po jeho smrti lidé modlí a vzpo-
mínají i trochu jinak, než na jiných místech republiky. V předvečer jeho pohřbu 
se zcela zaplňuje místní farní kostel sv. Prokopa na slavnostní rekviem. Jedním 
z prvních návštěvníků je David Vávra, herec, režisér a architekt. Do kondolenční 
knihy zapisuje svůj vzkaz, plný uznání a úcty k zemřelému prezidentu. S pietou 
vchází herečka Táňa Fischerová. Právě ona byla jednou ze čtyř lidí, pozvaných 
na dobře utajovaný svatební prezidentský obřad. Tentokrát není pronásledovaná 
médii ani senzacechtivými novináři. Přišla se pomodlit a zavzpomínat. Zastavu-
je se u velkého barevného portrétu Václava Havla, i na její tváři se odráží váž-
nost této chvíle. Jde o více než pouhý smutek za zemřelým. Jakoby ani po smrti 
posledního československého a prvního českého prezidenta nevymizel z jejího 
života respekt k člověku, který patřil k jejím nejbližším. Všude kolem fotogra-
fie hoří velké množství svíček. Po levé straně na klekátku česká státní vlajka.  
Už jenom pamětníky může napadnout její vícenásobná souvztažnost s osobou 
Václava Havla: u stejné vlajky skládal slib československého prezidenta, když 
ještě věřil v budoucnost společného federativního států Čechů a Slováků. A po 
rozpadu Československa opět u stejné vlajky odříkal prezidentský slib nově 
vzniklé České republiky. Přesně v 18 hodin rozeznívá Pavel Černý na kůru kos-
telní varhany a po úvodních tklivých tónech se chrámový prostor zaplní zvuč-
ným hlasem operního pěvce Romana Janála. Pietá Jesu – Smiluj se, Ježíši. Ještě 
několikrát v ten večer bude tato prosba v různých podobách zaznívat v žižkov-
ském kostele. Smiluj se, Pane. Nejen nad zemřelým, ale i nad námi, kteří jsme již 
zapomněli na nesvobodu, z níž jsme se sice všichni chtěli vymanit, ale jako vět-
šina jiných i naše revolta zůstávala ukryta v rodinách anebo po hospodách. Jen 
málokdo byl ochoten vyjít se svým protestem nahlas, a přitom pokojně. Říct to 
i těm nahoře, na nejvyšších státních a stranických místech. Smiluj se, Pane, nad 
námi, kteří jsme nebyli dostatečně vděčni za hrdinské oběti toho, jenž i za nás 
trpěl v domácím či státním vězení. Byl tam nikoli proto, že udělal něco, co dru-
hým ublížilo, ale naopak to, co jim mělo i v budoucnu být velmi užitečné. Smiluj  
se nad námi, kteří svou zbabělost mnohdy i dnes raději ukrýváme za výčet omy-
lů, chyb a lidských pádů těch, co jako hořící svíce spalovali své zdraví a životy 
za záchranu svobody celého národa. Mše i přes svou smuteční atmosféru neztrácí 
nic na své velkoleposti. Simona Šaturová, mezinárodně uznávaná pěvkyně zpívá 
své Pie Jesu. Síla onoho okamžiku je násobena tím, že účinkující vlastně nejsou 
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v pravém slova smyslu účinkující. I z nich vyzařuje osobní hluboká víra, jejich 
modlitba není pouhou hrou, jejich zpěv není zaplaceným vystoupením. V ten 
večer každý, kdo přišel či přijel na Žižkov, odevzdával Bohu své nejhlubší nitro. 
Jsou zde umělci, intelektuálové i dělníci. Mladí, kteří ho nemohli zažít na vlastní 
kůži, i starci, kteří si ještě roku 1989 mysleli, že se nedožijí vytoužené svobody. 
Muži i ženy, věřící i tápající. Otčenáš zní dnes tak jinak, tak zvláštně: jakoby 
ještě více než jindy pojil přítomné. Nelze si přitom nevzpomenout na pražskou 
Letnou, kde se tenkrát stejnou modlitbu modlili Václav Malý i Václav Havel.  
A právě svatováclavský chorál uzavírá hlavní část vzpomínkového večera. Píseň,  
která je duchovní hymnou českého národa i oslavnou prosbou o přímluvu  
k patronovi vlasti i jejího prezidenta. Svatý Václave, vévodo české země, kníže 
náš… Mše končí, lidé však neodcházejí. Nedaleko pravého bočního oltáře se 
vine klikatý zástup těch, co jeden po druhém přidávají své poděkování i podpis 
do vzpomínkové knihy v černých deskách. A před oltářem mezitím usedají dvě 
ženy: obě byly k Václavovi Havlovi velmi blízko. Jedna z nich jako rodinná 
přítelkyně, druhá jako rodinná pečovatelka v prezidentových posledních dnech. 
Táňa Fischerová i sestra boromejka Veritas Holíková nejen vzpomínají. Více než 
hodinu vydávají osobní svědectví o člověku, který se nikdy nechlubil tím, kolik 
majetku věnoval na charitu a nikdy, opravdu nikdy sebelibě nemluvil ani o svých 
zásluhách v boji za svobodu a demokracii nejen v Československu, ale v celé 
Evropě. I my si jeho zásluhy vlastně uvědomujeme teprve posléze. Jeho smrt  
v nás rozžehla tyto pocity a vjemy, které jsme naposledy zažili na sklonku roku 
1989. Jsou v nás a pomalu se opět probouzejí. Vděčnost Bohu i velkým lidem 
nejen za samotný dar svobody, ale i za jejich osobní nasazení a ochotu trpět pro 
její dosažení. Je pár minut po dvacáté hodině a přítomní povstávají. Žižkovským 
kostelem zní někdejší československá státní hymna. Možná naposledy. Mrazilo 
nám v zádech. A nejen proto, že stejně jako v listopadu 1989 byla v našem kos-
tele velká zima. /Napsal:/ P. MILOŠ SZABO

| Ve čtvrtek ráno dne 22. prosince 2011 napadla skupina zlodějů hotel Don  
Giovanni na Žižkově. Podle vyjádření svědků se jednalo o dva maskované muže, 
kteří vběhli do recepce hotelu a pod pohrůžkou násilí si vynutili předání klíčů 
od hotelového trezoru. Poté s lupem utekli. Policisté ČR se však k celé události 
nechtěli vyjadřovat ani další den.

| Od sobotního dopoledne na Štědrý den roku 2011 vyšetřovali pražští krimi-
nalisté tragickou událost související s nálezem torza ženského těla v lesoparku  
na Žižkově.

| 7. zasedání Zastupitelstva městské části se konalo 20. prosince 2011 od 15:00 
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hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3, 
zasedání řídila Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části. Jedním z bodů 
jednání bylo odsouhlasení vstupu městské části Praha 3 do Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. Usnesením Zastupitelstva městské části č. 170 se 
ukládá zástupci starostky, Ing. Pavlu Sladkovskému, zastupovat městskou část  
v uvedeném sdružení. Hlavním tématem zasedání však zůstalo odsouhlasení 
prodeje pronajatých bytových i nebytových jednotek z majetku městské části. 
Ing. Vladislava Hujová, starostka, ukončila zasedání ve 21:45 hodin.

| Dne 19. prosince 2011 provedla starostka Vladislava Hujová další kontrolu 
hazardních heren na území městské části. Následkem toho konstatuji, že k 31. 
prosinci 2011 bylo na území Prahy 3 zrušeno 13 provozoven s hracími automaty. 
Na konci roku 2012 by mělo ukončit provoz dalších 31 heren a o zrušení dal-
ších sedmnácti usiluje radnice cestou správního řízení v rámci programu nulo-
vé tolerance, který vyhlásila hazardu na území městské části. V současné době 
existuje na území městské části 114 adres, kde je povoleno provozovat výherní 
hrací přístroje nebo video-loterijní terminály. Dalších 31 míst však bude zrušeno  
s koncem roku 2012. K tomuto datu totiž budou muset ukončit provoz herny, 
které provozují výherní hrací přístroje, jež spadají do povolovací kompetence 
obce. V roce 2012 by tak na území městské části mělo zbýt jen 83 míst, kde 
jsou herny s video-loterijními terminály, které mají povolení od ministerstva 
financí až do konce roku 2014, kdy by měl hazardní byznys z ulic Prahy 3 zmi-
zet nadobro. Podle starostky Prahy 3 Ing. Vladislavy Hujové však bude radnice 
usilovat všemi prostředky o redukci i u tohoto počtu povolených míst. Městská 
část proto věří, že s příchodem roku 2013 zbude na území Prahy 3 maximálně 
66 heren, které nadobro zmizí 2014, kdy se má plán žižkovské radnice na cel-
kové zrušení hazardu naplnit. (Provozovny s hracími přístroji zrušené k 31. 12. 
2011: Bořivojova 15, Husitská 46, Husitská 64, Chlumova 26, Koněvova 25,  
Koněvova 14, Koněvova 56, Na Jarově 2, Na Viktorce 20, Seifertova 79,  
Štítného 15, U Kněžské louky 32, Viklefova 11).

| Ke dni 31. prosince 2011 ukončilo pod tlakem představitelů žižkovské radnice 
provoz 13 heren provozujících hrací automaty spadající do kompetence obce.
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Praha. Český statistický úřad 2011. 253 str. 
Publikované údaje jsou platné k 30. 11. 2011, zpřesňují údaje a odhady publikované 
již dříve. Pokud není uveden zdroj, jsou uveřejněny údaje ze statistických zjišťo-
vání ČSÚ. Hlavní město Praha je největším městem České republiky. Rozkládá 
se na ploše 496 km2, což je pouze 0,6% území republiky, ale počtem obyvatel 
1 257 158 ke dni 31. 12. 2010 představuje přibližně 12% obyvatel státu. Praha 
tedy výrazně dominuje struktuře osídlení v České republice, když druhé největší 
město Brno představuje pouze třetinu její populační velikosti.

Počet obyvatel k 31/12/2010:
   celkem  muži  ženy
Hl. m. Praha 1.257.158  612.072 645.086
Praha 3  73.587  35.710 37.877

Obyvatelé ve věku (k 31. 12. 2010)
  0–14 let 15–64 65 let a více
Praha 3 8.085  52.698 12.804

      sňatky    rozvody    narození    živě    mrtvě    potraty     interrupce
Praha 3   396  229         830         826     4    254   187

Praha 3 – zemřelí celkem: 914, z toho do roka = 3, do 28 dnů = 3,  
přirozený úbytek = 88, přistěhovalí = 5.380, vystěhovalí 5.202,  
přírůstek stěhováním = 178, celkový přírůstek = 90.

Cizinci Praha 3
celkem  Ukrajina Slovensko Rusko Vietnam Polsko
9 386   3.082  1.155  969  359  127

Ceny zboží    jednotka ČR  Praha
Chléb konzumní kmínový 1 kg  19,85  18,82
Vepřová kýta bez kosti  1 kg  102,37 98,74
Vepřový bůček   1 kg  64,89  65,29
Hovězí maso přední bez kosti 1 kg  135,43 136,69

S T A T I S T I C K Á  R O Č E N K A  H L .  M .  P R A H Y  2 0 1 1
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Kuřata kuchaná celá  1 kg  58,63  59,65
Vejce slepičí čerstvá  10 ks  21,38  20,00
Mléko polotučné trvanlivé 1 l  15,18  15,11
Máslo čerstvé   1 kg  134,38 146,55
Pivo výčepní, světlé, lahvové 0,5 l  10,05  10,35
Pivo světlé, sudové, výčepní 0,5 l  22,06  24,13
Cukr krystalový   1 kg  17,75  17,68

Ekonomické subjekty v Hlavním městě Praze podle správních obvodů  
a vybraných právních forem k 31. 12. 2010
  celkem  soukromý podnikatel  právnické osoby
Praha  506.273  300.894    205.379
Praha 3 36.714  19.625    17.089

Bytová výstavba v Hlavním městě Praze podle správních obvodů v roce 2010
Zahájena výstavba:
Praha  2.878
Praha 3 34
Dokončeno bytů:
Praha  6.151
Praha 3 748

Počet a kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu  
v Hlavním městě Praze podle kategorie a správních obvodů k 31. 12. 2010 
(hotely, botely, kempy atd.)

  počet zařízení kapacita hostů
Praha  630   82.559
Praha 3 49   5.363

Důvody zásahů hasičských záchranných sborů v roce 2010
  celkem zásahů z toho požáry dopr. nehody ostatní
Praha  9.721   2.149   923   6.649
Praha 3 482   134   20   328

Počet obyvatel dle sčítání lidu
  1970  1980  1991  2001  2010
Praha 3 112.146 92.338 81.927 72.840 73.587
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Neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2010
Praha  33.433
Praha 3 2.215

Vybavení městské částí k 31. 12. 2010
  MŠ ZŠ SŠ nemocnice ordinací prakt. lék.     Dom. důch.
Praha 3 17 11 11 1  45 (dospělí i děti)       3

Vybrané údaje o kulturních zařízeních
  muzea divadla galerie
Praha 3 2  5  5

K O N E C  U D Á L O S T Í  R O K U  2 0 1 1

36



Zatmění Slunce 
nad vrchem Balkán na Žižkově 

4. ledna 2011.

K R O N I K A 
2 0 1 1

o b r a z o v á  č á s t
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Trojice zastupitelů Prahy 3 Mgr. Jiří Matušek, MUDr. Barbora Hanychová a Ing. Pavel Sladkovský 
na vernisáži obnovené výstavy Žižkov XX v základní škole Chelčického dne 25. února 2011.

Polský prezident 
Lech Kaczyński při oficiální 
návštěvě ČR zavítal 22. února 
2011 také do památníku 
na Vítkově. Tam ho přivítala 
i starostka Prahy 3 
Ing. Vladislava Hujová.

Paní Egermeierové přišla k 100. 
narozeninám osobně popřát 
i starostka Ing. Vladislava 
Hujová.
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18. ročník masopustu 8. března 2011 se neobešel bez žižkovských pepíků. 
S jedním z nich se před žižkovskou radnicí pozdravili i starostka Ing. Vladislava Hujová 
a ministr financí Ing. Miroslav Kalousek.
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Dne 6. dubna 2011 byla slavnostně otevřena výstava  
předního českého grafika Ladislava Čepeláka. Výstavu  
společně s kurátorkou docentkou Magdalenou Vovsovou  
slavnostně uvedl jeho synovec Jan Čepelák a pozdravil se  
s Milenou Kozumplíkovou.

Tibetskou vlajku na podporu  
Tibetu vyvěsili 10. března 2011 
z oken žižkovské radnice  
starostka Ing. Vladislava Hujová  
a místostarosta Mgr. Jiří Matušek.

Dne 9. března 2011  
proběhla v Galerii pod  
radnicí vernisáž výstavy  
výtvarných prací studentů  
katedry výtvarné výchovy  
Pedagogické fakulty  
Univerzity Karlovy.
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Dne 13. dubna 2011 byl do Knihy cti zapsán 
dlouholetý pedagog a vynikající trumpetista 
Lubomír Novák. Slavnostního aktu se zúčast-
nila starostka Ing. Vladislava Hujová.

Téhož dne byla zahájena v Galerii pod radnicí výstava podle libreta paní Zuzany Chrástové. Na výstavě mohli 
návštěvníci vidět dobové předměty denní potřeby, hračky či svatební šaty žižkovské nevěsty z roku 1912.

Dne 13. května 2011 proběhly 
na Havlíčkově náměstí a v budově 
radnice oslavy 130. výročí povýšení 
Žižkova na město 
(15. května 1881).

Den vítězství oslavili v neděli 8. května 2011 na Vítkově státní 
představitelé včetně prezidenta Ing. Václava Klause společně  
s vojáky, pamětníky a zástupci Prahy 3. Ukončení 2. světové války 
si připomenula i starostka Ing. Vladislava Hujová.
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Dne 17. června 2011 oslavila 
své 106. narozeniny Aloisie Pražáková. 
K životnímu jubileu dostala od starostky 
Ing. Vladislavy Hujové květiny,
dárkový balíček a osobní dopis.

Dne 20. července 2011 oslavila 
100. narozeniny paní Věra Kotrbová.
K jubileu jí osobně popřála i starostka
Ing. Vladislava Hujová.

Paní Berta Maršálová oslavila 
100. narozeniny a s gratulací přišla 
8. srpna 2011 i starostka 
Ing. Vladislava Hujová.

42



V úterý 9. srpna 2011 byl do Knihy cti  
za účasti starostky Ing. Vladislavy Hujové 
slavnostně zapsán Eduard Marek, čestný 
člen Svojsíkova skautského oddílu.

Dne 6. září 2011 byla ve výstavní  
síni Atrium zahájena výstava  
Josip Plečnik – mistr sakrální 
architektury. Na úvod promluvili: 
starostka Ing. Vladislava Hujová, 
primas český a pražský arcibiskup 
Dominik Duka, slovinská velvyslankyně 
a samozřejmě autor scénáře – Dr. Damjan Pre-
lovšek, bývalý slovinský velvyslanec v ČR.

Dne 12. října 2011 započala vernisáží v Galerii pod radnicí  
výstava Mgr. Libora Beránka na téma fauna na Zemi  
s názvem Terra Interdicta.

Dne 8. září 2011 byla slavnostně odhalena  
nová fasáda na hospodě U vystřelenýho voka.  
Pamětní cedule.
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V pondělí 24. října 2011 byla slavnostně 
odhalena a nasvícena zrestaurovaná  
jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova  
na vrchu Vítkově.

Dne 13. prosince 2011 získalo na slavnostním večeru v síni Atrium 
26 osob ocenění „dobrovolník roku“. Cena Vincek byla udělena poprvé 
a autorkou sošky je Magdaléna Bolenová.

Na den veteránů a výročí ukončení 1. světové války 11. listopadu 2011 
uctili památku padlých nejvyšší státní představitelé spolu se starostkou 
Prahy 3 Ing. Vladislavou Hujovou. Osobně se účastnil i pražský primátor 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda.
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A–MANO, chráněná dílna  11
A. F. K. Union Žižkov  19
Aero, kino  14 
Akropolis, palác  18, 21, 28
Amedia Hotel Theatrino  14, 15, 19, 22, 33
Atrium, koncertní síň  17, 21, 28, 43, 44
Balkán, vrch  10, 37
Baranova ul.  9
Běchovice  22
Biskupcova ul.  28
Bořivojova ul.  9, 14, 15, 19, 22, 33
Čajkovského ul.  17 
Domov Petr Mačkov  27
Don Giovanni, hotel  32
Dům s pečovatelskou službou  
– Roháčova ul.  14
Fakulta architektury ČVUT 25
Galerie Jaroslava Fragnera  25
Galerie pod radnicí  10, 13, 15, 18, 23, 27, 
40, 41, 43
Havlíčkovo nám.  10, 18, 41 
Houska et Bouda, restaurátoři  25
Hudební škola hl. m. Prahy na Komenského 
náměstí  18
Husitská ul.  17, 23
Chelčického ul.  9 
Chráněná dílna A Mano  11 
Jana Želivského ul.  26
Járy Cimrmana, divadlo  17 
Jeseniova ul.  19
Jiřího z Poděbrad nám.  14, 18, 21–23, 27, 28
Komenského nám.  18, 27 
Koněvova ul.  26
Krejcárek, lesopark 

Na Hlídce  25
Nákladové nádraží Žižkov  8, 11, 14, 15,  
22, 25, 26
Národní muzeum v Praze  25
Nejsvětějšího Srdce Páně, chrám  9, 14, 21, 27
Nemocnice Královské Vinohrady  10
Ohrada  22
Olšanka, hotel  10, 23, 28
Olšanská ul.  26
Olšanské hřbitovy  9, 21 
Parukářka  18
Pedagogická fakulta UK  13, 40
Perunova ul.  25
Ponec, divadlo  21
Pražačka  18
Prokopa sv., kostel  9, 29, 30
Přemyslovská ul.  25
Rádio Žižkov  9 
Radhošťská ul.  25
Radnice žižkovská  10, 12, 13, 17, 18, 26, 
28, 29, 31, 39–41
Roháčova ul.  14
Rocha sv., kostel  22
Soběslavská ul.  25
Sudoměřská ul.  25
Škola Chelčického  12, 38
Škola Jaroslava Seiferta  9
Škola Komenského nám.  27 
Škroupovo nám.  29
Štítného ul.  33 
Televizní věž  13 
Tovačovského ul.  19 
U Božích bojovníků ul.  21
U Rajské zahrady ul.  9
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U Vinohradské nemocnice ul.  25
U vystřelenýho voka, hospoda  12, 21, 43 
Univerzita J. A. Komenského  27
Viktoria Žižkov  9, 19, 24
Vinohradská ul.  26
Vítkov, vrch, Národní památník na Vítkově 
9, 11–13, 16, 17, 22, 25–27, 41, 44
Vlkova ul.  9
Vysoká škola ekonomická  13
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
Václava Hollara  14, 23
Zelenky-Hajského ul.  25
Želivského ul. 
Židovské pece  26
Žižka z Trocnova Jan, socha   9, 25, 44
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A
Anežka Česká sv.  26
B
Balíkovi, manželé  26
Balounovi, manželé  16
Beneš Edvard Dr., prezident  20
Benýšková Helena Mgr., zastupitelka  15
Beránek Libor Mgr., výtvarník  23, 43
Besser Jiří MUDr., ministr kultury ČR  25
Bláža Petr, fotbalista a trenér  19
Blažek Filip, herec  17
Bolenová Magdaléna, výtvarnice  28, 44
Brom Ladislav, hráč na sitár  13
Burešovi, manželé  28
C
Caháková Pavla  21
Clement Metod, kněz  20
Č
Čechtičtí, manželé  16
Čepelák Jan  15, 40
Čepelák Ladislav, grafik  15, 40
Čepický Jakub, houslista  23
Černý Pavel, varhaník  31
Čvančara Jaroslav  10
D
Dalešičtí, manželé  16
Darc Jean  21
Dobeš Pavel Mgr., ministr dopravy  22, 26
Dostál Jan, fotograf  10
Duka Dominik, primas český  21, 43
Dvořákovi, manželé  16
E
Egermeierová, jubilantka  10, 38
Eisnerovi, manželé  17

Emil, robot  21
Erben K. J.  23
F
Fabík Miroslav, zastupitel  14
Fanderlik Velen, skauting  20
Ferda Mravenec  21
Fišer P. Ing., tajemník městské části  15
Fišerová Táňa, herečka   30–32
Freidinger Jan Mgr., zastupitel  14
Fričovi, manželé  16
G
Gándhí  21
H
Hájková Eva PhDr., ved. odb. kultury  12, 21
Hanychová Barbora MUDr., zastupitelka  23, 38
Hartig Karel, starosta  10
Havel Václav, exprezident ČR  21, 29, 30
Havelkovi, manželé  16
Havlová Božena, matka prezidenta  30
Havlová (Veškrnová) Dagmar, manželka 
prezidenta  11, 29, 31
Havlová (Šplíchalová) Olga, manželka 
prezidenta  30, 31
Heller Josef Ing. MBA, zastupitel  19, 23
Hendrix Jimmi  21
Herčík Josef, strážník  19
Hladík Radim ml.  23
Hlavsa Mejla, hudebník  12
Holíková Veritas, sestra boromejka  32
Hošek Jiří doc. Mgr., violoncellista  21, 23
Hrdličkovi, manželé  16
Hujová Vladislava Ing., starostka  9–17, 19, 
21–23, 25–29, 33, 38–44
Hurda Pavel, zastupitel   15, 23
Hurychovi, manželé  28
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Hus Jan Mgr.  21
CH
Chrástová Zuzana  18, 41
I
Ivanov Gjorge, makedonský prezident  11
J
Janáčovi, manželé  26
Janál Roman, operní zpěvák  31
Jančura Radim, dopravce  22
Janouch David, sochař  21
Jeništinová Anna PhDr., historička umění  23
Jirous Ivan Martin zv. „Magor“, básník  28
Johannovi, manželé  26
Josipović Ivo, chorvatský prezident  13
Josipović Tatjana, manželka prezidenta  13
K
Kábrtová Jana, výtvarnice  13
Kaczyński Lech, polský prezident  11, 38
Kalivoda David, fotbalista  24
Kalousek Miroslav Ing., ministr financí  12, 39
Kalousek Tomáš, zastupitel  15
Kaprovi, manželé  17
Kiprotich Sawe Elisha, běžkyně  22
Klaus Václav Ing., prezident  11, 13, 17, 25, 41
Klausová Livia Ing., manželka prezidenta ČR  23
Klugerová Jarmila PaedDr., Ph.D.  27
Knez Smiljana, slovinská velvyslankyně  14
Knížek Aleš pplk. Mgr., ředitel Vojenského  
historického ústavu  16
Knotovi, manželé  16
Kotrbová Věra  19, 42
Kocvelda Emil, boxer  23
Kozumplíková Milena, starostka  10, 40
Krušinovi, manželé  26
Krůfovi, manželé  16
Kubincovi, manželé  16
Kucián Michal, zastupitel  15
Kůs Evžen RNDr., přírodovědec  23
L
Lajka, pes  21

Langhammer Josef  20
Lederer Richard  20
Lejnarovi manželé  16
Lisovi, manželé  17
Lysák Stanislav, strážník  19
M
Mačkov Petr  27
Malý Václav, biskup  31
Mardešičová Bronislava, ředitelka školy  
Jaroslava Seiferta  9
Marek Eduard, skauting  20, 43
Maršálová Berta, jubilantka  19, 42
Matušek Jiří Mgr., místostarosta  9, 11, 12, 15, 
16, 26–28, 38, 40
Merta Vladimír, hudebník  18
Miklíková Eva kpt. Bc. Policie ČR  11
Mišík Vladimír, hudebník  18
N
Napolitano Giorgio, italský prezident  16
Neumann Roman, strážník  19
Nigrin Bohumil Ing., zastupitel  15
Novák Lubomír, trumpetista a dirigent  16, 41
O
Onorati Aniello, prezident italské oblasti  
Cilento  27
Osička Rosťa, boxer  23
Ostap Pavel PhDr., ředitel školy Chelčického  12
P
Panák Milan, strážník  19
Panenka Antonín, fotbalista  18
Pařík Václav, profesor konzervatoře  16
Pawlowski Adam, polský boxer  28
Pecková Dita Ing., hornistka  16
Pečovi, manželé  26
Pecha Ondřej Bc, zastupitel  10, 15
Pelánovi, manželé  16
Popov Simeon Mgr., zastupitel   23
Pirkovi, manželé  17
Platil Miroslav, ředitel FK Slavia Praha  24
Plečnik Josip, architekt  14, 21, 43
Poche Miroslav Mgr. et Ing., zastupitel  15
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Pražáková Aloisie  19, 42
Prekop Rudo doc., Mgr., pedagog FAMU  9
Prelovšek Damjan Dr., slovinský velvyslanec  21, 43
Prokopová Daniela, speciální pedagožka  
a ředitelka Chráněné dílny A Mano  11
Prudičovi, manželé  28
R
Rak Štěpán, kytarista  26
Rapanovi, manželé  26
Rubík Rostislav Ing. CSc., zastupitel  15
Rudolfovi, manželé  16
Rut Ondřej Mgr, zastupitel  15
Růtovi, rodina  28
Růžičkovi, manželé  26
Ř
Řebíček Aleš, majitel Slavie Praha  24
S
Sekyrová Ivana, běžkyně  22
Semotán Jiří, záchranář  11
Schejbal Milan, režisér   17
Schleichertová Dana Mgr., historička umění  9
Schmitt Makray Katalin, manželka prezidenta  17
Schmitt Pál, maďarský prezident  17
Singerovi, manželé  17
Sladkovský Pavel Ing., místostarosta  12, 22, 
23, 27, 28, 33, 38
Stehlík Eduard pplk. PhDr., vojenský historik  10
Stivín Jiří, hudebník  18
Stolař Petr, divadelník  12, 22
Straka František, fotbalový trenér  24
Stropnický Matěj Bc., zastupitel  15
Střihavka Kamil, hudebník  22
Studený Radim plk.  11
Svěcený Jaroslav, houslista  23
Svoboda Bohuslav MUDr.,  
primátor hl. m. Prahy  10, 19, 22, 44
Svojsík A. B., skauting  20
Szabo Miloš P., farář od sv. Prokopa  9, 30, 32
Š
Šandová Martina Mgr., zastupitelka  14, 23
Šaturová Simona, operní pěvkyně  31

Šíbovi, manželé  17
Škapová Světlana Ing., zastupitelka  19
Šuhájek Jiří, výtvarník  17
Šulcovi, manželé  17
T
Teclovi, manželé  17
Torma Julius, boxer  28
Třešňák Vlasta, hudebník  18
Türk Danilo, slovinský prezident  14
U
Ungerovi, manželé  16
V
Václav sv.  21
Vala Jan, herec  22
Valenta Aleš, lyžař  19
Váňa Josef, žokej  19
Vaňkovi, manželé  16
Vávra David, architekt, herec  31
Vávra Otakar, režisér  21
Velíšek Martin, výtvarník  18, 21
Veselští, manželé  28
Vilímec Miroslav  10
Vincent sv.  28
Vlach Alois, skauting  20
Vondrovi, manželé  28
Vostatkovi, manželé  16
Vovsová Magdaléna Doc.  15, 40
Vranová Markéta, zastupitelka  14
W
Wagnerovi, manželé  17
Wasserbauer Zdenek P., farář  14, 27
Z
Zátopková Dana, oštěpařka  18
Zelenkovi-Hajští, rodina  28
Zeman Marek MUDr., MBA, zastupitel, ředitel 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  10, 15
Zlámal Ondřej  24
Zoulová Andrea, mluvčí pražských policistů  24
Ž 
Žižka z Trocnova Jan  18, 21
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