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Rok 2014 skončil a lidé i v České republice začali rekapitulovat, připomínat si své prožitky 
v poněkud rozpačitém roce – na jedné straně naplněného smutkem nad válečným násilím, 
na druhé straně i s malými radostmi například ze světa sportu. Jednoznačně politicky nejvý-
znamnější událostí byly volby. V květnu se volilo do evropského parlamentu, v říjnu pak do 
místních zastupitelstev.

Shrňme si nyní chronologicky, co se událo ve světě. Především nelze opominout dění v Kyje-
vě, na Krymu, na východní Ukrajině a nakonec násilnosti islamistů vyhlašujících „Islámský 
stát“.
 
Dne 4. ledna vyhnali islamističtí teroristé irácké vojenské síly z ikonického „města mešit“,  
o nějž už roku 2004 bojovali Američané se vzbouřenými islamisty. Tak „Islámský stát“ zís-
kal základnu pro další expanzi a pro to, aby se stal jedním z fenoménů roku. Teprve v září se 
světoví politici odhodlali k akci proti „Islámskému státu“ v Sýrii. Akce se s tichým souhlasem 
Damašku zúčastnili především vojáci USA. Údery perspektivně pomohly Kurdům ubránit 
pozice u města Kobani.
 
Poslanci ukrajinského parlamentu, loajální prezidentu Janukovyčovi, schválili 16. ledna kon-
troverzní „pendrekový“ zákon umožňující snáze postupovat při zatýkání protivládních de-
monstrantů. Toto omezení svobod ale přispělo k radikalizaci protestů a výbuchu revoluce, 
následné zrušení zákona už nepomohlo. Při únorových protestech zemřely v Kyjevě desítky 
lidí denně. Nejradikálnější z demonstrantů zaútočili na represivní složky režimu, ale policisté 
odpověděli střelbou ostrými náboji. Poté 18. března Rusko dokončilo faktickou anexi ukra-
jinského Krymu a proruští separatisté zorganizovali referendum „pod samopaly“, v němž ani 
nebyla položena otázka týkající se setrvání obyvatel v rámci Ukrajiny. Následně 12. května 
separatisté v Doněcké a Luhanské oblasti východní Ukrajiny vyhlásili jednostranně nezávis-
lost a požádali o připojení k Rusku.
 
Únorové olympijské hry v ruském Soči byly pro české sportovce velmi úspěšné. Dvakrát na 
nich zněla česká hymna, když zlatou medaili vybojovaly lyžařka Eva Samková a rychlobrus-
lařka Martina Sáblíková. Češi dále získali čtyři stříbrné medaile, z toho tři v biatlonu, a dvě 
bronzové, rovněž v biatlonu. Radost nejen českých sportovců však kazily násilnosti v ukra-
jinském Kyjevě. Nejslavnější tenisový turnaj světa ve Wimbledonu má opět českou vítězku. 
Dne 5. července Petra Kvitová porazila ve finále Kanaďanku Eugenii Bouchardovou za pou-
hých 55 minut jednoznačně 6–3, 6–0. Wimbledon vyhrála už podruhé. Dne 9. listopadu pak 
tenistky České republiky v čele s Petrou Kvitovou, jež vyhrála obě své dvouhry, opět ovládly 
ženskou týmovou soutěž Fed Cup. Ve finále porazily výběr Německa.
 
Nejvyšší soud České republiky požádal 28. května o změnu zákona o archivnictví. Návrh, 
který podal Ústavnímu soudu, by ale prakticky umlčel historiky. Bádat v archivech například 
o komunistických vyšetřovatelích by nebylo možné, pokud by k tomu oni sami nedali souhlas. 
Tento zákaz by nejvíce postihl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) sídlící v Siwie-
cově ulici na Žižkově.
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| V Galerii pod radnicí bylo možné do konce ledna 2014 shlédnout výstavu 
výtvarných děl MUDr. Jaroslava Zelenky (1925–1998). Pracoval sice ve vino-
hradské nemocnici, kde vedl primariát oddělení ušní, nosní a krční, avšak při 
své náročné profesi miloval zároveň malbu. Ve 40. letech 20. století navštěvo-
val dokonce výtvarnou Školu Mánesa. Obrazy jeho poněkud komorních olejů, 
temper a akvarelů si uchovávají něžnost, optimismus a radost z tvoření. Dne 9. 
ledna proběhla vernisáž výstavy obrazů a hudebního vystoupení se ujala Markéta 
Stivínová.

| Policisté z místního oddělení Jarov zadrželi dva podezřelé, kteří v pátek  
17. ledna dopoledne v Malešické ulici napadli invalidního důchodce a poté co  
upadl na zem, začali do něj kopat. Přivolaní policisté, kteří přijeli na místo  
během několika málo minut, poskytli napadenému pomoc a zavolali rychlou  
záchrannou službu. Záchranáři jej převezli k ošetření do nemocnice. Zároveň  
policisté zadrželi oba útočníky, kteří skončili na policejním oddělení.     
(Zdroj: por. Bc. Jan Daněk).

| V únoru 2014 bylo za přispění městské části Praha 3 do jí spravovaných  
domovů pro seniory či do mateřských a základních škol dodáno několik přístrojů  
zdravotnické techniky. Tři resuscitační sety a na třicet kyslíkových inhalátorů,  
které vedení radnice pořídilo za bezmála 300 tisíc korun, mají efektivně  
pomáhat při záchraně lidského života nebo ohrožení zdraví. Slavnostního předání  
se účastnily starostka městské části Ing. Vladislava Hujová a místopředsedkyně 
sociální a zdravotní komise Mgr. Jaroslava Suková.

| V únoru roku 2014 získaly žižkovské a vinohradské Radniční noviny sledu-
jící aktuální dění v Praze 3 významné ocenění. V soutěži o nejlepší periodikum 
veřejné správy se v celé České republice umístily na 3. místě za Brněnským  
Metropolitanem a tiskovinou Kraj Vysočina. Tento úspěch zhodnotil i místostarosta 
PhDr. Matěj Stropnický slovy: /cit./ „…noviny sice po minulém období temna 
oddělují zpravodajství od publicistiky, otevřely se názorům opozice a zvýšily 
svou informační hodnotu, na druhé straně ale trpí dvěma sklony: zařazovat bul-
varizující témata na jedné straně a zatěžovat běžné zpravodajství úřední mluvou 
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na straně druhé. Máme tedy dva hlavní úkoly: zvyšovat čtivost při zachování 
serióznosti.“ Vyznamenanou redakci tvořili: Martin Hošna, fotografka Monika 
Otmarová, mluvčí Ing. Stanislav Kněnický, Milan Palán a David Samek.

| V Galerii pod radnicí proběhla výstava na motivy díla Jana Amose Komen-
ského. V díle Hlubina bezpečnosti píše, že střed veškerého dění je ve Stvořiteli 
a všechny ostatní věci kolem něho kolotají. Toto téma upravili autoři výstavy do 
vlastní podoby, otec a dcera – Jiří a Pavla Vaňkovi. Ti se bezmála dvacet let ve 
svých artefaktech často vracejí právě k odkazu Bible a dílu J. A. Komenského. 
Výstava s názvem Kolotání trvala od 6. do 28. února 2014, představila obrazy, 
sochy, olejomalby a koláže, v nichž byl barevný kontrast potlačen na úkor har-
monizujícího nádechu a spiritualismu. Expozice byla též hapticky zpřístupněná 
nevidomým návštěvníkům galerie.

| Dne 23. února 2014 oslavil P. Miloš Szabo, farář od sv. Prokopa na Žižkově, 
životní jubileum. Oslavu 50. narozenin spolu s ním prožívala celá farnost – prostory 
blízkého gymnázia byly svědky krásného nedělního farního společenství a mezi 
gratulanty se ocitla i starostka Ing. Vladislava Hujová.

| „Právě se vracím z hrobu!“ Takto nazval Radim Panenka svoji reportáž uveřej-
něnou na serveru Parlamentní listy (25. února 2014). Připomíná, že se na Olšan-
ských hřbitovech scházejí již tradičně pražští komunisté právě ve výroční den tzv. 
Vítězného února u hrobu prvního komunistického československého prezidenta 
Klementa Gottwalda. Po většinu let se akt odbýval pouze tichou vzpomínkou  
a položením květin. Toho roku bylo ale vše jinak. Počet odpůrců komunismu  
nakonec převážil nad komunisty. Žádný pietní akt se tak v podstatě nekonal. 
Před třetí hodinou odpolední nestál u Gottwaldova hrobu nikdo, poté přišla sku-
pinka antikomunistů s transparenty a mlčky postávali. Teprve po nich se dostavi-
la opět malá skupinka komunistů s květinami, které položili na hrob a otočili se  
k odchodu. /Cit.:/ „Žádné projevy, žádný zpěv internacionály, jak bývalo zvy-
kem. Oba malé tábory si pouze vyměnily několik jízlivých slov. Nepřišla ani 
pražská komunistická poslankyně Marta Semelová, kterou za tyto její aktivity 
v minulosti někteří spolustraníci kritizovali. Semelová totiž v minulých letech 
čelila trestním oznámením za obsah projevů, které u hrobu pronesla. Chválila  
v nich totiž komunistický režim a loni například řekla, že události v únoru 1948 
otevřely cestu k naději lidstva. Díky Gottwaldovi prý měli lidé 40 let práci. /…/ 
Tím ale celá akce neskončila. S pěti až sedmi komunisty se u hrobky minula 
možná až dvacítka antikomunistů s velkými transparenty, ostrými protikomu-
nistickými hesly i oblečením. /…/ Asi dvacítka protikomunistických aktivistů 
se společně vyfotila u hrobu, který byl od shora dolů zarovnán nápisy typu: Volíš  
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KSČM? Volíš vrahy!“ Následujícího dne, tedy 26. února podal jakýsi Milan 
Krajča trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu (výtržnictví, 
hanobení) ze strany protikomunistických aktivistů a doručil ho na oddělení kri-
minální policie v Lupáčově ulici na Žižkově.

| Žižkovský masopust 2014 započal jako ostatně již několik ročníku před tím 
již v sobotu 1. března programem určeným zejména dětem, ale i seniorům. Ty 
svou produkcí potěšili především Yvetta Simonová či Josef Zíma. V neděli se 
v hospodě u Vystřelenýho voka sešli příznivci zabíjačkových hodů. Hlavní pro-
gram byl však připraven v souladu s tradicí na masopustní úterý. Počasí toho dne 
příliš nepřálo, bylo zataženo a teplota kolem 10 stupňů Celsia a téměř přesně 
ve 4 hodiny odpoledne začalo pršet. Řazení do průvodu tak neprobíhalo hladce. 
Navíc na náměstí Jiřího z Poděbrad, odkud měl maškarní průvod vyrazit, nebyly 
žádné občerstvovací stánky. Průvod však v 5 hodin odpoledne, naštěstí už bez 
deště vyrazil směrem k žižkovské radnici a poté k fotbalovému stadionu Viktorie 
Žižkov. Starostka Ing. Vladislava Hujová předala toho roku „klíče od Žižkova“ 
nikoli jako dříve „žižkovskému Pepíkovi“, nýbrž hlavní masopustní maškaře. 
Poté starostka odjela spolu s hasiči z Prčice na jejich historickém vozidle k vikto-
riánskému stadionu. Zde již čekali příznivci masopustních oslav. Jen pohoštění 
oproti předešlým letům ustoupilo. Prodávalo se pivo Kozel 10 a jitrnice sice  
za 10,- Kč, nicméně poloviční. O kulturní program se v průvodu postarali umělci 
ze společnosti obřích loutek: Echt Street Puppets a od 19 hodin zahrály hudební 
skupiny Fekete Szeretlek a Vltava.

| Dne 10. března 2014 ve dvě hodiny odpoledne se tradičně, již po devatenácté, 
objevila tibetská vlajka na rondelu žižkovské radnice vztyčená na protest proti 
čínské agresi vůči Tibetu. Vlajku spustil z okna radnice místostarosta PhDr. Matěj 
Stropnický. Zároveň i on sám přivítal hosty slavnostního, pietního shromáždění 
a pronesl projev. Po minutě ticha za oběti čínské represe, o níž přítomné požádala 
moderátorka, vedoucí odboru kultury PhDr. Eva Hájková, vystoupili s hudební 
vložkou hráč na sitár Ladislav Brom rytmicky doprovázený Michelem Fabricem. 
Tibetská mandala byla rozmetána v Galerii pod radnicí a pietně vysypána na 
radničním dvorku. Radu městské části zastupoval MUDr. Vladimír Říha. Poté 
návštěvníci vyslechli přednášku na téma tibetská medicína a farmacie a shlédli 
dokumentární film o životě a vysídlování tibetských nomádů. Stranou nezůstalo 
ani připomenutí české iniciativy – stavba a chod Sluneční školy vybudované pro 
tamější děti (předána roku 2013 do užívání a péče Tibeťanům). Po celý průběh 
setkání byl servírován tradiční tibetský čaj.

| Dne 10. března 2014 započala v 21 hodin rozsáhlá noční policejní akce ukončená 
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ve 4 hodiny ráno dalšího dne na území pražského Jarova a Žižkova pod názvem 
„Ulice“. Byla zaměřená zejména na odhalování trestných činů, jako je vloupání 
do vozidel nebo jejich krádeží a na další pouliční delikty. Samozřejmostí bylo  
i hledání osob evidovaných v celostátním pátrání. Více než 60 policistů z třetího 
pražského policejního obvodu zkontrolovalo přes 300 osob a téměř dvě stovky 
vozidel a řidičů. Policisté zajistili například jednoho řidiče podezřelého z řízení  
vozidla pod vlivem alkoholu v rovině přestupkového jednání, dalšího řidiče už 
ovšem zadrželi jako podezřelého ze spáchání trestného činu. Dvaatřicetiletý  
řidič Renaultu Laguna totiž po zastavení vozidla začal z auta utíkat, nicméně  
policisté z místního oddělení na Jarově ho okamžitě dopadli a vyzvali k provede-
ní testu na přítomnost alkoholu a návykových látek v těle. Dechová zkouška sice 
vykazovala negativní výsledky, nicméně řidič se pak podrobil testu na drogy,  
který potvrdil v jeho těle přítomnost amphetaminu. Navíc bylo zjištěno, že již 
25. února mu byl zadržen řidičský průkaz. V rámci akce policisté zadrželi i dvojici 
osob, která se v Chelčického ulici pohybovala v blízkosti zaparkovaného dodáv-
kového vozidla Ford Transit s rozbitým oknem a podezřele nahlížela do kabiny 
řidiče. Když hlídka z žižkovského oddělení požádala muže a ženu o vysvětlení,  
v trávě kousek od auta pak nalezla bezpečnostní kladívko určené přímo k rozbíje-
ní oken. Poté policisté zjistili, že sedmadvacetiletý muž a jeho dvaadvacetiletá  
přítelkyně mají bohatou trestní minulost majetkového charakteru. Dvojice  
následně skončila na služebně, kde mimo jiné policistům vysvětlovala i obsah 
jejich batohu. Uvnitř totiž byly objeveny řidičský průkaz, platební karty, peněženka 
a další doklady jiného majitele vozu, který o svoje cennosti přišel u nákupního 
centra v pražských Stodůlkách. (Zdroj: por. Bc. Jana Rösslerová)

| Ve středu 12. března 2014 podvečer byla vernisáží zahájena výstava obrazů, 
kreseb a grafik akademického malíře Jiřího Jirky. Hudební doprovod provedli 
Tomáš a Milan Wichterlovi. Vzhledem k nepřítomnosti radního PhDr. Matěje 
Stropnického moderovala celou akci PhDr. Eva Hájková, vedoucí odboru kultury. 
Jako pohoštění byly připraveny chlebíčky, drobné sladkosti a víno.

| V úterý 18. března 2014 zasedalo v Kongresovém sále hotelu Olšanka  
Zastupitelstvo městské části Praha 3. Jednání zahájila starostka Ing. Vladislava 
Hujová v 15 hodin. Hned prvním a hlavním bodem bylo schválení Souboru pra-
videl prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených 
do péče třetí městské části a Pravidel prodeje bytových jednotek pronajatých,  
vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů. To vše 
v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. Soubor předkládal místostarosta 
PhDr. Matěj Stropnický. Po téměř dvou hodinách jednání byla pravidla schválena 
i přes odpor a výtky nejen opozičních zastupitelů. Odpůrci považovali materiál 



za nedopracovaný a místy dokonce i chybný, a žádali tudíž odložení tohoto bodu 
na další zasedání. K oponentům z klubu ODS se dokonce přidal i koaliční zastu-
pitel Michal Kucián zvolený za ČSSD. Po hlasování bylo přistoupeno k dalším 
bodům týkajících se prodejů, směn či jiného pohybu nemovitostí ve vlastnictví 
městské části. Rovněž ty byly schváleny. Pokud se týká kulturních či sportovních 
záležitostí, pak byly schváleny dary na obnovu 345 náhrobků na Novém Židov-
ském hřbitovy při Izraelské ulici ve výši 500 tisíc korun. Sokolové na Balkáně 
získali na svoji činnost bezmála 750 tisíc a konečně TJ Sokol Žižkov I. se sídlem 
Koněvova č. 19, potřebuje opravit mostek pro pěší vedoucí ze sokolovny na hřiště. 
Na havarijní opravu železobetonového mostku se zastupitelé rozhodli přispět 
částkou 499 tisíc korun.

| Dne 18. března 2014 přinesl internetový server Lidovky.cz souhrnnou zprávu 
týkající se památkově chráněné funkcionalistické stavby Nákladového nádraží 
na Žižkově. I když se toho roku za podpory představitelů městské části Praha 3 
chystala v areálu řada kulturně společenských akcí, následný osud nádraží zůstal  
stále nejasný. Diskuse probíhají již několik let. Společnost „Žižkov Station  
Development“ vzniklá spojením společnosti Českých drah a firmy Sekyra Group 
a. s. zde naplánovala rozsáhlou novou výstavbu, jíž mělo nádraží ustoupit. Proti 
demolici se ale postavila velká část odborné i laické veřejnosti. Ministerstvo 
kultury ČR nakonec na jaře minulého roku 2013 rozhodlo, že nádraží zůstane 
zachováno. Plány na výstavbu nové moderní městské čtvrti ale i nadále trvají  
a nádraží se má stát jejím centrem. Otevřela se však otázka dalšího praktického 
či komerčního využití obrovské budovy, kde proběhla už celá řada kulturních 
akcí jako Designblok nebo představení projektu Divadlo letí. /Cit.:/ „Praha 3 
chce ve spolupráci s neziskovými a zájmovými organizacemi otevřít nádraží 
pestrému okruhu diváků,“ řekl místostarosta PhDr. Matěj Stropnický a pokra-
čoval: „Chceme ukázat, že má smysl, že je budova zachráněna od demolice a že 
umožňuje pestrost využití.“ Radnice na tento projekt letos v rozpočtu vyčlenila 
1,9 milionu Kč. Účast na kulturním programu přislíbili letos znovu i organizátoři 
projektu Divadlo letí nebo organizátoři pražského festivalu United Islands, dále 
Galerie Jaroslava Fragnera nebo Národní filmový archiv. V září se tu uskuteční 
Dny žižkovského kulturního dědictví. Otazníky však i nadále visí nad dlouho-
dobým, trvalým využitím prostor a samozřejmě i nad financováním potřebné 
rekonstrukce budov. Žižkovská radnice spolu s některými neziskovými organi-
zacemi usilují o to, aby se budova stala kulturním centrem. S tím souvisí i my-
šlenka umístit zde Národního filmový ústav (NFÚ). V lednu 2014 podala Praha 
3 na magistrát správní žalobu kvůli vydanému územnímu rozhodnutí pro stavbu 
multifunkčního centra v prostorách severní části nádraží. Přesto se vedení radnice  
nevyhýbá mimosoudní dohodě, tedy konstruktivní komunikaci s investorem. 
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Starostka Ing. Vladislava Hujová a zástupce starostky Mgr. Ondřej Rut se minulý 
týden setkali se zástupci investora, společností Discovery Group a dohodli se,  
že budou spolu komunikovat častěji a pokusí se nalézt nekonfliktní řešení.

| V roce 2014 začalo astronomické jaro již v neděli 20. března odpoledne. 
Teploty na slunci chvílemi přesahovaly 20 stupňů Celsia. Ostatně i celá předchá-
zející zima byla nezvykle teplá, v Praze beze sněhu – podle údajů meteorologů 
nejteplejší za posledních 70 let.

| Z pomníku na Olšanských hřbitovech zmizely tabulky s kontroverzními  
nápisy oslavujícími sovětské internacionalisty. Těmi se ovšem v dnešním Rusku  
rozumí i okupanti Československa v srpnu 1968. Žulový pomník nesl nápis  
v azbuce: „Na věčnou slávu a památku padlým vojínům internacionalistům  
a mírotvůrcům“. To rozpačitě potvrdil i ředitel správy hřbitovů Martin Červený,  
ale udělá vše pro to, aby se podobný pomník v budoucnu na hřbitovech již neobje-
vil. Na kontroverzní pomník upozornil v pondělí server Echo24. Žulový pomník 
byl odhalen v polovině února jako připomínka 25. výročí odchodu sovětských 
vojsk z Afghánistánu. Ruské středisko vědy a kultury v Praze však tvrdilo, že se 
tak stalo s podporou českého ministerstva obrany, senátu a pražského magistrátu.  
Ty se ale od takové podpory distancovaly: „Od úterý dopoledne sjednávám  
v této věci co nejrychlejší nápravu. Osobně to vnímám jako provokaci. Nepři-
pustím, aby byla takto dále pošlapávána památka skutečných obětí okupace,“ 
uvedl primátor RNDr. Tomáš Hudeček. Stavbu epitafu financovalo sdružení  
veteránů války v Afghánistánu Afganvet a na vztyčení pomníku dostali od sprá-
vy hřbitovů povolení. Ředitel Červený připustil, že nastala systémová chyba. 
Úředníci totiž podle něj posuzovali technické parametry památníku, nikoli vlastní 
text. Od už podepsané nájemní smlouvy přitom správa hřbitovů nemohla tak 
snadno odstoupit. Ředitel Martin Červený proto iniciuje úpravu smluv a také 
změnu při posuzování žádostí, aby se podobný případ nemohl opakovat. Podle 
oficiálních ruských zdrojů zahynulo v roce 1968 při invazi do Československa 
98 sovětských vojáků. Většinou však šlo o oběti nehod, dvanáct vojáků ale mělo 
být podle moskevských pramenů zavražděno příslušníky kontrarevoluce, což 
ovšem tuzemští historici tvrdě odmítají. Několik dní poté, dne 26. března na po-
mník kdosi nastříkal katolický kříž a nápis „Jan Palach“.     
(Zdroj: server iDNES 26. března 2014).

| Ve čtvrtek 27. března 2014 krátce po deváté hodině ráno obdrželi policisté 
zprávu, že došlo k přepadení zlatnictví v Želivského ulici nedaleko křižovatky 
Ohrada. Na místo vyjely policejní hlídky z okolí včetně kriminalistů z výjezdové 
skupiny třetího policejního obvodu a detektivů pražského krajského ředitelství. 
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Ti si nakonec celý případ převzali. Kriminalisté několik hodin ohledávali místo 
činu. Mimo jiné měli k dispozici kamerové záznamy, na kterých je zachycena 
čtveřice maskovaných mužů nejen při vlastním přepadení, ale dokonce před i po 
loupeži. Čtyři muži měli podle prvotních informací vejít do zlatnictví, na obličeji  
měli uvázané šátky, na hlavách čepice, kukly nebo kapuce od mikin a dva z nich 
drželi v ruce střelné zbraně. Mířili na obsluhu, rozbili kladivy vitríny s vystaveným  
zbožím, odcizili šperky a utekli do Biskupcovy ulice. Podle předběžných odhadů 
by se škoda měla pohybovat kolem 900 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo. 
Muži byli štíhlí a vysocí asi 170 až 180 centimetrů. Během přepadení hovořili  
s největší pravděpodobností rusky nebo jiným východním jazykem.  
(Zdroj: por. Bc. Jana Rösslerová 28. 3. 2014)

| Na jaře 2014 došlo k dalšímu zásadnímu rozhodnutí ohledně dalšího  
využívání areálu Nákladového nádraží Žižkov. Memorandum o vzájemné  
spolupráci s cílem konverze prostor nádraží na kulturně-vzdělávací centrum 
svými podpisy stvrdili: generální ředitel Českých drah Ing. Daniel Kurucz,  
ministr kultury Mgr. Daniel Herman, starostka třetí městské části Ing. Vladislava 
Hujová, pražský primátor RNDr. Tomáš Hudeček a Luděk Sekyra za společnost 
Žižkov Station Development.

| Na jaře roku 2014 byla zveřejněna Výroční zpráva Art Frame Palác Akropolis 
v Kubelíkově ulici za rok 2013. Je v ní konstatováno, že společnost v tom roce 
uvedla celkem 340 koncertů, jiných představení nebo výstav. Tyto jednotlivé 
akce navštívilo celkem 74 520 diváků a posluchačů.

| V květnu 2014 schválila Rada městské části Praha 3 návrh starostky  
Ing. Vladislavy Hujové na pojmenování ulic v areálu Nákladového nádraží  
po osobnostech spjatých s protikomunistickým odbojem a následně s politickým 
převratem roku 1989. Připomínám v této souvislosti slova starostky: „Cítíme,  
že tyto názvy patří k nám i proto, že je to dva roky, co jsme dosáhli toho,  
aby ulice poblíž Nákladového nádraží Žižkov byla pojmenována po žižkovské 
rodačce a první dámě paní Olze Havlové. Již v roce 1988 se také konala v Praze 3  
na Škroupově náměstí první protikomunistická demonstrace.“ Ulice a náměstí  
ponesou jména: Václava Havla, Alexandra Dubčeka, Kardinála Tomáška, Václava  
Bendy, Pavla Tigrida, Ivana Medka, Jiřího Dienstbiera, Věnka Šilhána, Pavla 
Wonky, Jaroslava Šabaty, Valtra Komárka, Josefa Zvěřiny, Ivana Martina Jirouse 
a dále Charty 77, Několika vět, Sametové revoluce, Veřejnosti proti násilí nebo 
Občanského fóra.

| Koncem června 2014 se městská část Praha 3 jako celek stala členem Skautské  
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nadace Jaroslava Foglara a nadační rada navrhla a poté schválila úřadující  
starostku Ing. Vladislavu Hujovou a Jaroslava Čvančaru, aby se osobně stali 
členy správní rady. Starostka k věci prohlásila: „Jsem ráda, že městská část dostala 
tímto způsobem možnost dál rozvíjet odkaz Jaroslava Foglara a skautského hnutí. 
Prohloubení spolupráce by navíc mělo umožnit i přenesení sídla nadace na území 
Prahy 3, kde Jaroslav Foglar v závěru života žil a tvořil…“

| Ve středu 9. dubna 2014 oslavila 100. narozeniny paní Anna Mrázová. V před-
večer oslavy jí přišla osobně popřát hodně zdraví a štěstí i starostka Ing. Vladislava 
Hujová.

| Ve středu 9. dubna 2014 byla slavnostně zahájena výstava v Galerii pod radnicí  
na Havlíčkově náměstí. Prezentovala umělecká díla členů Sdružení pražských 
malířů. Po úvodním projevu starostky Ing. Vladislavy Hujové vystoupil též  
historik umění Adam Hnojil a o hudební doprovod se postaral kytarista Jaroslav 
Hudec. Svá díla předvedli následující výtvarní umělci: Tigran Abramjan, Alena 
Antonová, Daniela Benešová, Lucie Bukovská, Michal Čáda, Zdena Höhmová,  
Pavel Humpolec, Jiřina Olivová, Marie Preclíková, Věra Sedláková, Václav  
Stárek, Vladimír Veselý a Lenka Vojtová.

| V centrále České pošty a. s. v ulici Politických vězňů na Novém Městě  
a v Olšanské ulici na Žižkově zasahovala od úterního rána až do pozdního večera  
protikorupční policie. Důvodem k zásahu byly podezřelé zakázky týkající se  
stavebnictví a provozu automobilů. Podle JUDr. Lenky Bradáčové z vrchního 
státního zastupitelství souvisel zásah s kauzou údajných manipulací se zakázkami, 
z nichž už byla pošta obviněna dříve. Dále řekla, že policie zajišťovala důkazy  
a prováděla úkony trestního řízení. Kriminalisté rovněž prohledali nebytové  
prostory. Akce byla ukončena kolem půl desáté večer. Útvar pro odhalování  
organizovaného zločinu rozšířil stíhání tří zástupců pošty a dvou zástupců  
stavebních společností o zločin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky.  
Obvinění podle policistů jednali jako organizovaná skupina, která manipulovala  
s veřejnými zakázkami malého rozsahu na stavební práce. K dnešnímu dni  
policie stíhá v této věci celkem 15 fyzických osob a čtyři firmy. Poprvé v této 
věci zasahovali policisté v poštovních objektech již na konci ledna 2014. Tehdy 
obvinili devět lidí včetně bývalých zaměstnanců i samotnou Českou poštu a. s..  
Zásah policie nedávno zmínil ministr vnitra MVDr. Milan Chovanec, když 
oznamoval odchod generálního ředitele pošty Petra Zatloukala a jeho nahrazení  
Martinem Elkánem.

| Dne 16. dubna 2014 zemřel ve věku 73 let akademický malíř Jiří Načeradský,  
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od roku 1999 čestný občan Prahy 3. Jeho díla lze však nadále obdivovat jak 
například v pražské Národní galerii, tak i ve francouzském Centre Georges  
Pompidou v Paříži.

| Ing. Josef Heller přivítal jménem žižkovské radnice v úterý 29. dubna 2014 
šest manželských dvojic, které oslavily své jubilejní, diamantové a zlaté svatby. 
Celých 60 let společného soužití si připomněli manželé Jana a Jiří Blechovi,  
Milada a Antonín Lorencovi a Jarmila a Ota Petrákovi. Zlatou svatbu pak oslavili 
Jana a Petr Hadravovi, Anna a Jaroslav Procházkovi a Marta a Jiří Vitoušovi, 
kteří oslavili svatbu zlatou. Zástupce starostky Ing. Josef Heller pak předal manžel-
ským párům pamětní list.

| Novým ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se od  
1. května 2014 stal tamější dosavadní náměstek Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.  
Ve třetím kole konkurzu získal ve středu 16. dubna 2014 nadpoloviční většinu 
hlasů. Šestičlenná rada ústavu se rozhodovala mezi ním a francouzskou histo-
ričkou Muriel Blaiveovou, která do posledního kola postoupila také. Hlasování 
proběhlo tajně. Nový ředitel byl zvolen čtyřmi hlasy, jeden člen rady se zdržel  
a jeden hlas získala Muriel Blaiveová. Podle redaktorů ČTK /cit.:/ „Rada zvolila  
podle místopředsedy Nezávislé odborové organizace ÚSTR Miroslava Vodrážky  
tu nejhorší variantu. Zhruba polovina zaměstnanců už loni upozorňovala,  
že Hazdra je na post šéfa nepřijatelný.“ (Zdroj: ČTK 16. 4. 2014)

| V sobotu 3. května roku 2014 zemřel náhle ve věku nedožitých 54 let bývalý 
starosta městské části Praha 3 Milan Český. Pohřeb se konal 12. května ve velké 
obřadní síni krematoria ve Strašnicích.

| Dne 5. května 2014 se u příležitosti 69. výročí ukončení II. světové války  
v Evropě (8. 5. 1945) uskutečnil pietní akt na nádvoří školy Na Pražačce.

| Na jaře roku 2014 oslavil své 88. narozeniny český sochař, žižkovský rodák 
a čestný občan Prahy 3, Olbram Zoubek. Při té příležitosti daroval již třetí své 
dílo radnici. Bronzové sousoší nazvané Zaslíbení bylo instalováno 6. května do 
svatební síně.

| Dopoledne 7. května roku 2014 došlo k loupežnému přepadení banky v Nitranské  
ulici. Do bankovní pobočky vešel maskovaný muž, jenž předložil pokladnímu  
obálku s textem, že požaduje vydat veškerou peněžní hotovost a že je ozbrojen.  
Poté, co vytáhl pistoli a dostal několik desítek tisíc korun, z banky utekl.  
Prošetřováním kriminalisté zjistili, že to ale nebyla pachatelova první loupež. 
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Obdobného jednání se totiž dopustil už 22. listopadu 2013 v bankovní pobočce 
v ulici Na Poříčí. I tam tenkrát přišel v půl jedenácté dopoledne, i tam ohrožoval 
pokladní pistolí, i tam obdržel hotovost několik desítek tisíc korun. Zatím však 
pachatel nebyl dopaden a policie požádala o pomoc veřejnost.

| Ve středu 7. května 2014 proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž výstavy  
nazvané Francisco Goya – Hrůzy války. Expozici připravili pracovníci úřadu 
třetí městské části ve spolupráci s Vyšší odbornou uměleckoprůmyslovou školou 
na Žižkově a se Střední uměleckoprůmyslovou školou. Na vernisáži promluvili: 
starostka Ing. Vladislava Hujová, historik umění Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, 
Ph.D. a kurátor výstavy akademický sochař Milan Martiník. Na závěr výstavy 
byla naplánována aukce vystavených grafických děl. Goya vytvořil celý cyklus 
v letech 1810 až 1820 jako reakci na válečná utrpení španělského lidu ve válce 
za nezávislost.

| Česká politická reprezentace včele s prezidentem republiky Ing. Milošem 
Zemanem si připomněla 8. května 2014 v pořadí 69. výročí ukončení 2. světové  
války v Evropě pietním aktem na pražském Vítkově. Po vojenské přehlídce  
položili prezident a další politici k památníku věnce. Prezident republiky na závěr 
pietního aktu dekoroval prapor zabezpečení velitelství výcviku vojenské akademie 
a propůjčil mu název prapor Plukovníka Ladislava Preiningera (umučen nacisty  
1941). Ministr obrany Martin Stropnický prohlásil, že je nutné si historické  
události připomínat zejména vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině.

| Dne 14. května. 2014 převzal farář od sv. Prokopa, P. Miloš Szabo na žižkovské  
radnici prestižní ocenění Čestný občan Prahy 3 a podepsal se do Knihy cti.

990 Dne 14. května 2014 mezi 18. a 23. hodinou proběhl tentokrát na Žižkově 
festival Noc literatury 2014. Pro tu příležitost byly vytipovány prostory, k nimž 
zůstaly navázány konkrétní čtené texty. Četlo se tak například v bunkru pod  
vrchem sv. Kříže, v žižkovské Betlémské kapli, v bývalém kině Pokrok ve Štítného  
ulici nebo v bývalém nevěstinci v ulici Vlkově. Celkem se četlo na dvaceti místech.  
Vstup do všech prostor byl zdarma.

| Ve středu 14. května 2014 bylo uvedeno do provozu nové informační centrum 
pro občany a návštěvníky Prahy 3. Prostory se nalézají na rohu náměstí Jiřího  
z Poděbrad a Milešovské ulice. Vedoucí centra se stala Ing. Eva Slezáková. Stalo 
se tak v rámci oslav 133. výročí povýšení Žižkova na město.

| V pátek 16. května 2014 byli v Národním památníku na Vítkově vyznamenáni 
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příslušníci 1. strážní roty Bagram Air Field. Vojáci této jednotky po svém návratu  
z mise v Afganistanu obdrželi z rukou náměstka ministra obrany Jakuba Kulhánka 
a náčelníka generálního štábu armádního generála Petra Pavla medaile Za službu 
v zahraničí, Záslužné kříže ministra obrany a čestné odznaky Za zásluhy.

| Volební účast ve volbách do evropského parlamentu dosáhla pouze 18% voličů.  
Proběhly ve dnech 23. a 24. května 2014 (uvedeny pouze politické strany, které 
vyšlou své zástupce do evropského parlamentu)

Česká republika
ANO 2011 = 16,13%
Koalice TOP 09 a STAN = 15,95%
Česká strana sociálně demokrat. = 14,17%
Komunistická strana Čech a Moravy = 10,98%
Křesťanská demokratická unie–ČSL = 9,95%
Občanská demokratická strana = 7,67%
Strana svobodných občanů = 5,24%

PRAHA
Koalice TOP 09 a STAN = 26,96%
ANO 2011 = 14,47%
Česká strana sociálně demokratická = 9,99%
Občanská demokratická strana = 8,59%
Strana svobodných občanů = 7,27%
Komunistická strana Čech a Moravy = 6,20%
Křesťanská demokratická unie–ČSL = 5,15%

PRAHA 3
volební účast 23,80% voličů
Koalice TOP 09 a STAN = 27,83%
ANO 2011 = 12,65%
Česká strana sociálně demokratická = 10,32%
Občanská demokratická strana = 8,52%
Strana svobodných občanů = 7,20%
Komunistická strana Čech a Moravy = 6,10%
Křesťanská demokratická unie–ČSL = 4,60%

Další politické strany v Praze 3, které překonaly ve svém regionu hranici 5%, však 
své zástupce do parlamentu nepošlou, neboť v celostátním průměru povinnou  
hranici nepřesáhly: Česká pirátská strana = 6,38%, Strana zelených = 8,33%. 
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Nicméně vzhledem k výsledkům voleb se stal evropským poslancem i zastupitel 
městské části Praha 3, Mgr. et. Ing. Miroslav Poche (ČSSD).

| Dne 2. června 2014 přinesl server iDnes.cz zprávu o návratu někdejšího  
manažera FK Viktorie Žižkov Ivana Horníka zpět k žižkovskému fotbalu.  
Od roku 2004 stál totiž mimo veškeré fotbalové dění, neboť byl v roce 2004 
potrestán nejprve dvou a později dokonce desetiletým zákazem činnosti. Nyní 
prohlásil: /Cit.:/ „Už jsem několikrát říkal, že jsem nikoho nezabil, dostal jsem 
trest a odseděl jsem si ho. Kdybych neměl fotbal rád, nevracel bych se…“  
Po dohodě s prezidentem klubu Ing. Luďkem Vinšem převzal opět funkci  
generálního manažera klubu.

| Dne 4. června 2014 odměnil kardinál a primas český Dominik Duka medailí 
svatých Cyrila a Metoděje některé zasloužilé a obětavé farníky. Ocenění převzala 
i dlouholetá kostelnice od sv. Rocha, paní Alena Votavová.

| Ve dnech 6. a 7. června 2014 proběhl v parku na Parukářce další ročník  
Žižkovského pivobraní. Své výrobky představilo 30 českých a moravských mi-
nipivovarů.

| Dne 17. června 2014 v 15 hodin a 13 minut zahájila starostka Ing. Vladislava 
Hujová 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3. Na úvod složili do 
rukou starostky slib noví zastupitelé. Předtím odstoupili MUDr. Barbora Hany-
chová (ODS), nahradil ji Miroslav Rubáš. Dále na post zastupitele rezignoval 
Mgr. et Ing. Miroslava Poche (ČSSD) z důvodu odchodu do evropského parlamentu.  
Vystřídal ho David Gregor, jenž se stal i novým předsedou Výboru pro územní roz-
voj. Zároveň na svoji funkci místostarosty rezignoval Ing. Josef Heller (TOP 09),  
a to proto, že je /cit.:/ „…znechucen urážkami, jimiž je poslední dobou častován.“ 
Stěžejním bodem jednání se již po několikáté stala problematika fotbalového 
stadionu Viktorie Žižkov. Radnice nejprve prodala svůj akciový podíl ve Vikto-
ria Žižkov a. s. za 93,5 milionu korun a v souvislosti s tímto majetkovým vyrov-
náním rozhodla o koupi klubové budovy a přilehlých pozemků za 11,5 milionu. 
To vše v souladu s usnesením z roku 2002 o scelování viktoriánského majet-
ku do rukou městské části. Dále má následovat odkup již jen osvětlení hřiště  
a mobilní východní tribuny za 11 milionů. Ačkoli opoziční zastupitelé s předlože-
ným materiálem nesouhlasili a požadovali jeho dopracování, byl návrh schválen  
21 zastupiteli, tedy většinově. Toho dne bylo na zasedání schváleno i budou-
cí konání referenda ohledně dalšího osudu a využití parku Parukářka. Občané  
Prahy 3 se mají k této věci vyjádřit na sklonku léta roku 2014.
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| Ve čtvrtek 19. června 2014 se na fotbalovém stadionu Viktorie Žižkov usku-
tečnil 1. ročník turnaje mladých fotbalistů o pohár císaře a krále Františka Josefa 
I. Až při penaltovém rozstřelu byl rozhodnut finálový zápas turnaje. Vítěznou 
trofej si nakonec odnesli malí fotbalisté ze základní školy Jeseniova, kteří porazili  
tým školy Jiřího z Lobkovic. Třetí místo pak vybojovalo mužstvo školy Chmelnice.  
První ročník fotbalového turnaje o Pohár Františka Josefa I. plánovali činovníci  
třetí městské části odehrát již v květnu u příležitosti 133. výročí povýšení  
Žižkova na město, ale vinou nepříznivého počasí své zápasy v řádném termínu 
odehrály pouze děti z mateřských škol. Klání žáků základních škol muselo být 
odloženo a odehráno v náhradním termínu 19. června.

| V roce 2014 jsme vzpomněli 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Při té příle-
žitosti pronesl prezident republiky Ing. Miloš Zeman dne 24. června 2014 slav-
nostní projev v Národním památníku na Vítkově. Rozloučil se slovy: „Dámy 
a pánové, při příležitosti dnešního dne bychom měli odložit hněv a nenávist  
a jediný pocit, který bychom dnes měli mít, by měla být lítost a soucit. Pokoj 
všem padlým a mír na zemi všem lidem dobré vůle.“

| Dne 24. června 2014 podvečer proběhla v Galerii pod radnicí aukce souboru 
80 vystavených grafických listů Francisca Goyi z cyklu Hrůzy války (3. vydání, 
Madrid 1903). Dílo nabízel ze své sbírky Ing. Tomáš Janeček. Nikdo z přítom-
ných zájemců však zájem neprojevil, a tak byla položka vrácena majiteli. Jed-
notliví nákupčí projevili sice zájem o jednotlivé grafické listy, ale na to majitel 
sbírky nepřistoupil. Dražbu pořádal JUDr. Václav Prošek a vyvolávací cena byla 
stanovena na 550 tisíc korun.

| Ve čtvrtek 26. června 2014 proběhlo již tradiční setkání s učiteli a učitelkami 
v koncertní a výstavní síni Atrium. Osmý ročník slavnostního večera Diploma 
Comenianum se uskutečnil v předvečer konce školního roku. Diploma Come-
nianum je ocenění určené nejlepším pedagogům na školách třetí městské části. 
Letos bylo oceněno dvaadvacet vyučujících, kteří převzali diplomy z rukou 
místostarostky pro školství Miroslavy Oubrechtové.

| Dne 1. července 2014 složil P. Miloš Szabo, farář od sv. Prokopa, při příležitosti  
jmenování obhájcem Metropolitního církevního soudu, přísahu věrnosti do rukou  
pražského arcibiskupa a českého primase Dominika Duky.

| Ve dnech 8. a 9. července 2014 zavítal na svou první návštěvu České republiky 
nový prezident Slovenské republiky Ing. Andrej Kiska. Spolu se svým českým 
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protějškem Ing. Milošem Zemanem uctili rovněž památku padlých v Národním 
památníku na Vítkově.

| V sobotu 12. července 2014 se již podruhé uskutečnila akce nazvaná Hrrr na 
ně! – připomínka bitvy na Vítkově (14. 7. 1420). Opět proběhla bitevní klání 
husitů s křižáky, šermířské souboje, dětské soutěže a nechybělo ani pohoštění  
„z dobové kuchyně“. Kyvadlová doprava v úseku Florenc – Ohrada byla zdarma.

| Večer 21. července 2014 se Husitská ulice změnila v téměř „splavnou řeku“. 
Na vině byl mohutný přívalový déšť a nejspíše i z velké části neprůchodná  
kanalizace.

| Ve středu 23. července roku 2014 bylo na linku tísňového volání městské 
policie krátce před půlnocí oznámeno, že v Jeseniově ulici hoří. Vyslaná hlídka 
strážníků popsala, že z objektu bývalého zdravotního střediska vycházel hustý 
černý kouř. Okamžitě si vyžádali pomoc hasičů i záchranářů a ještě před jejich 
příjezdem začali sami prohledávat hořící komplex. Po chvíli v hustém kouři  
zaslechli kašlání a nalezli jednatřicetiletého muže, který se nadýchal zplodin  
a byl dezorientován. V jedné z dalších místností skutečně nalezli strážníci ještě 
jednoho muže. I toho hlídka okamžitě vyvedla ven mimo nebezpečí. Mezitím 
na místo přijeli další složky záchranného integrovaného systému. Oba muži byli 
ošetřeni záchrannou službou a požár se podařilo dostat pod kontrolu a zlikvidovat.

| Dne 31. srpna roku 2014 v 11:45 hodin likvidovali pražští hasiči v Koněvově 
ulici 2175/251 požár bytu ve 4. patře domu. Byt zcela podlehl zkáze a z domu 
bylo policisty ještě před příjezdem hasičů evakuováno 25 osob. Během vlastního 
zásahu pak byli ze zadýmených prostor zachráněni další tři lidé. K lékařskému 
ošetření byli nakonec předáni dva dospělí a čtyři děti. Příčinou vzniku požáru 
byla hra nezletilých dětí s otevřeným ohněm. Škoda byla na místě odhadnuta na 
asi 800 tisíc korun.

| Pražští radní v úterý 2. září 2014 svým rozhodnutím pozastavili partnerství 
mezi hlavním městem Prahou a ruskou Moskvou. Důvodem bylo aktuální dění 
na Ukrajině: /Cit.:/ „Praha vyzývá i další metropole k pozastavení partnerství  
s Moskvou, dokud Rusko svou agresi vůči Ukrajině nezastaví“, napsal pražský 
primátor Tomáš Hudeček. (Citováno podle serveru Aktualne.cz)

| V úterý 9. září 2014 proběhlo 22. zasedání zastupitelstva třetí městské části. 
Po dlouhé době se členové sešli opět v nově zrekonstruované velké zasedací síni 
radnice. Krátce po 15. hodině zahájila jednání starostka Ing. Vladislava Hujová.  
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Jednalo se o poslední zasedání zastupitelstva před blížícími se komunálními  
volbami. V prvním bodě bylo zastupiteli schváleno 9 přísedících Obvodního 
soudu pro Prahu 3. Dalším bodem, i přes protesty některých zastupitelů, kteří 
žádali o stažení bodu z jednání, byl „Podnět a výzva na výmaz Pavla Hurdy  
z Knihy cti městské části Praha 3.“ Tento návrh podal občan Prahy 3 Jaroslav 
Sláma a sám se osobně na jednání dostavil, aby mohl zodpovědět případné  
dotazy zastupitelů. Značně rozpačitý přístup ke kauze ze strany zastupitelů  
dokonce napříč politickým spektrem nebral konce. Jestliže zápis do Knihy cti je 
významnou událostí jak pro konkrétní zapsanou osobu, tak i pro celou městskou 
část, pak výmaz osoby je událostí neskonale citlivější. Sám navrhovatel Jaroslav 
Sláma se pokusil své jednání zdůvodnit, ale nepříliš přesvědčivě. Pavla Hurdu 
z ničeho neobviňoval, nic mu nevyčítal, prý mu ani nechce ublížit. Považoval 
však Pavla Hurdu za osobu příliš málo významnou, než aby byl zanesen v Knize  
cti. Toto pochybné, vlastně nic neříkající vysvětlení vneslo do myšlení řady  
zastupitelů zmatek. Vymazat někoho jako čestného občana vyžaduje neskonale 
závažnější důvody. V tomto duchu vedli zastupitelé dlouhou diskusi, která však 
končila patem a rozhodnou muselo hlasování. To dopadlo následovně: pro výmaz  
hlasovali 3 zastupitelé, proti bylo 9, zdrželo se 14 z celkově 26 přítomných. 
Návrh tedy schválen nebyl. Dále jako i na předešlých jednáních také tentokrát 
se jednalo o prodeji nemovitého majetku, poskytnutí darů z grantového podpůr-
ného fondu, dále z fondu zdravotního a sociálního. Rovněž byl přijat bod rušící 
akciovou společnost Správa zbytkového majetku městské části Praha 3 a. s.

| Dne 12. září 2014 začalo brzy odpoledne již 18. vinohradské vinobraní. Na úvod 
zahrála na náměstí Jiřího z Poděbrad cimbálovka „Pozdní sběr“ z Uherského 
Hradiště a návštěvníci mohli začít ochutnávat čerstvý burčák. Počasí však slavnosti 
příliš nepřálo, bylo kolem 18 stupňů tepla a chvílemi hustě pršelo. Teprve k večeru 
se počasí mírně vylepšilo. Svoji produkci vína zde vystavilo na 30 malých vi-
nařství především z jižní Moravy. Hlavními hudebními lákadly se v pátek večer 
stala hudební skupina Spiritual kvintet, v sobotu pak kapela Mňága a Žďorp.

| Na středu 17. září 2014 připadla vernisáž výstavy obrazů Snežany a Dragomira 
Lužaićových umístěná v Galerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí. Úvodní slovo 
pronesla starostka městské části, Ing. Vladislava Hujová krátce po 6. hodině 
odpolední.

| V neděli 21. září 2014 oslavili žižkovští farníci Svatoprokopské posvícení. 
Dopoledne slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Prokopa a poté v Rajské zahra-
dě fotbalovým turnajem. Nechyběly zajímavé workshopy, hudba ani tanec.
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| Dne 22. září 2014 přinesl server iDnes.cz komerční sdělení týkající se dalšího 
osudu Nákladového nádraží a jeho nejbližšího okolí. Developerský projekt nese 
název Nový Žižkov. Průzkum si nechala společnost CCZ zpracovat na repre-
zentativním vzorku občanů Prahy 3. Podle serveru se pro nový záměr vyslovilo 
více než dvě třetiny dotázaných občanů Prahy 3. /Cit.:/ „Úplně novou, moderní, 
urbanisticky promyšlenou městskou část zasazenou do zeleně a veřejně přístup-
ných parků a ploch pro rekreaci a odpočinek plánuje vystavět na současném  
území Nákladového nádraží Na Žižkově britská společnost CCZ. Jedná se  
o velkorysý projekt, postavený v první etapě na pozemku o rozloze 68 tisíc  
čtverečních metrů, který je kombinací rezidenčního bydlení, hotelu, administrativ-
ních objektů a obchodní pasáže s rozsáhlou občanskou vybaveností: s bazénem, 
fitnesscentrem, welness studiem atd. Mimochodem, zeleň bude tvořit 35 procent 
z celkové plochy projektu. První etapa projektu, která by mohla být zahájena  
v roce 2016, počítá s výstavbou dvou rezidenčních bytových domů s cca 250 byty 
včetně podzemních garáží, s výstavbou hotelu, s obchodní pasáží a s administra-
tivními budovami. Architektonický a urbanistický koncept vychází z původního 
ideového záměru architekta Jana Sedláka, který dále rozpracovala londýnská 
architektonická firma Bogle Architects. Zmíněná obchodní pasáž s galeriemi, 
tolik typická pro pražské prostředí, je prosvětlena skleněnou střechou originál-
ního tvaru s ovladatelnými panely, které do ní propouští světlo podle potřeby. 
Do jednotlivých pater vedou eskalátory a každé patro navržené jako galerie je 
propojené můstky s výhledem na celou pasáž. Ve druhém nadzemním podlaží 
pasáže se nacházejí kromě obchodů i restaurace s terasami s přímým vstupem 
do parku.“ Bytové domy pak umožňují pohledy na centrum města. /Dále cit.:/ 
„Dvě třetiny oslovených občanů v kvalitativním průzkumu si dovede představit,  
že na místě současného Nákladového nádraží na Žižkově by mělo vzniknout 
něco podobného, s čím přichází investor v podobě projektu Nový Žižkov.  
Devět z deseti občanů oslovených v tomto průzkumu odpovědělo, že se součas-
ným prostorem Nákladového nádraží na Žižkově, který je ve velmi neutěšeném 
stavu, se rozhodně musí něco udělat.“ Demolice historické nádražní budovy  
v souvislosti s tímto projektem prý nehrozí, a to ze dvou důvodů, jednak proto, 
že se budova nachází na vedlejším pozemku, jednak bude využita jako kulturní  
a osvětové centrum. Společnost CCZ investovala do nákupu pozemků a přípravy 
projektu zatím více než 980 miliónů korun. V tu chvíli mají být vydána potřebná 
územní rozhodnutí a stavební povolení pro první etapu výstavby by mohlo být 
vydáno v roce 2015. První etapa výstavby rezidenčního, komerčního, kulturního 
a rekreačního komplexu na bývalém Nákladovém nádraží na Žižkově by mohla 
být podle odhadu dokončena roku 2018.
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| Dne 23. září 2014 začal již 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu nazva-
ného Nekonvenční žižkovský podzim. Stálým uměleckým garantem zůstává  
i nadále violoncellista doc. Mgr. Jiří Hošek. Přichystáno je na 14 koncertů a další 
doprovodných akcí zejména na území Žižkova a Vinohrad.

| Dne 25. září 2014 se od 16 hodin uskutečnil v Domě odborových svazů (původ-
ně Všeobecný pensijní ústav) křest knihy autorů Dity Dvořákové a Rudo Prekopa  
s názvem Všeobecný penzijní ústav – Dům odborových svazů. Publikaci vydala 
v nákladu 3500 výtisků městská část Praha 3. Při slavnostní prezentaci díla pro-
mluvil kromě autorů též místostarosta pro kulturu PhDr. Matěj Stropnický, jenž 
knihu sám opatřil předmluvou. Pozvání přijala také dcera jednoho z původních 
architektů prvního pražského mrakodrapu, paní Helena Černá (dcera Ing. Karla 
Honzíka).

| Dne 25. září 2014 se v Infocentru Prahy 3 a zároveň v Galerii Josipa Plečnika 
v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad uskutečnila 
vernisáž výstavy fotografií uvedeného chrámu. Fotograf Martin Frouz pracoval 
na detailních snímcích interiéru kostela bezmála pět let. Návštěvníci vernisáže 
tak měli jedinečnou možnost uvidět detaily Plečnikova architektonického díla.

| Dne 27. září 2014. Žižkovští fotbalisté si udrželi první místo i po 8. kole druhé 
fotbalové ligy, ačkoliv na předních příčkách tabulky je velká tlačenice. Výhru si 
totiž připsaly i Táborsko, Sokolov a Vlašim, které ztrácejí na Viktorii pouze dva 
body. (Viktoria Žižkov v. Opava 2:0) Viktoriány, kteří na domácím stadionu ještě 
neprohráli a body ztratili jen vinou remízy s Pardubicemi. Diváků přišlo 2121.

| Dne 28. září 2014, na svátek zemského patrona svatého Václava, se uskutečnil 
již 118. ročník tradičního běžeckého závodu Běchovice – Praha. Česká reprezen-
tantka v běhu na lyžích Eva Vrabcová-Nývltová (startovní číslo 1003) zvítězila 
v traťovém rekordu a vybojovala svůj první titul mistryně České republiky v sil-
ničním běhu na 10 kilometrů (33:42 min., nejlepší čas české běžkyně od r. 1981). 
Absolutními vítězi běchovického závodu se stali Keňan Hillary Kiptun Maiyo 
Kymaiyo (startovní číslo 2) v čase 29:14 a Keňanka Nancy Nzisa Wambua (star-
tovní číslo 1000, čas 33:18 min.). Mezi českými muži obhájil titul Petr Vitner 
(startovní číslo 102), vytrvalec z Nového Města na Moravě. Ten proběhl cílem 
po 31:20 minutách. Bylo ideální počasí: slunečno, bezvětří a příjemná podzim-
ní teplota i vlhkost vzduchu. Rekord v počtu účastníků (cca 2500) je důkazem 
velkého zájmu o běžecký sport v České republice. „Do budoucna bude proto pro 
pořadatele výzvou, jak rostoucí masy běžců i diváků zvládnout, zejména podél 
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trati. I když jak poznamenal jeden z účastníků: „Atmosféra je tady jak na Tour 
de France.“

1050 Dne 2. října 2014 byly v parku na hřebenu Vítkova odhaleny dvě sochy 
studentů Akademie výtvarných umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové. 
Jednalo se o projekt, na němž se podílely obě školy spolu s radnicí třetí městské 
části. Ta ústy svých představitelů nabídla možnost prezentace mladým umělcům 
ve veřejném prostoru, a to v rámci celkové revitalizace Vítkova. Z jedenácti ná-
vrhů vybrala odborná komise původně čtyři. Vzhledem k financím uvolněným 
na tento projekt však mají být vystavena pouze tři díla. K této situaci došlo proto, 
neboť komise vybrala jednoho vítěze a udělila dvě druhá místa. Na prvním místě 
se se svým dílem nazvaným Oltář pro Vítkov umístila Pavlína Hlavsová, dvě 
druhá místa obsadili Petra Křivová s dílem Trychtýře a nakonec Matouš Lipus  
s plastikou Noc. Ta ale zůstala odhalena až o pár dní později, neboť autor své dílo 
nedodal v požadovaném termínu. Vernisáže se zúčastnili za radnici místostarosta 
PhDr. Matěj Stropnický a za uměleckou sféru mj. akademický sochař Jaroslav 
Róna a z pozice teoretiků umění PhDr. Jiří Kotalík. Sochy mají být prezentovány 
po dobu jednoho roku a poté, pokud bude projekt pokračovat, budou nahrazeny 
novými uměleckými artefakty.

| Dne 6. října 2014 přijali pozvání diskutovat s občany kandidáti na post staros-
ty třetí městské části. Setkání v sále hotelu Olšanka proběhlo za účasti veřejnosti 
a dostavili se: za hnutí Demokraté Jana Kasla Michal Konvička, za Svobodné 
Tomáš Štampach, za Žižkov (nejen) sobě PhDr. Matěj Stropnický, za TOP 09 
úřadující starostka Ing. Vladislava Hujová, za komunisty Pavel Ambrož, za ODS  
Bc. Alexander Bellu, za ČSSD Mgr. Irena Ropková a za Volbu pro město  
Gabriela Nováková.

| „Volte s knírem!“ Takové bylo předvolební zvolání stávajícího místostarosty 
PhDr. Matěje Stropnického (Strana zelených) v kampani na Praze 3. Ten totiž 
kandiduje na starostu za koalici Žižkov (nejen) sobě. Taková kampaň však vzbu-
dila všeobecné rozpaky, protože se pustil do nelegálního výlepu plakátů. Přímo 
při činu ho dokonce natočil reportér televize Prima. PhDr. Matěj Stropnický čelil 
dotazu na nelegální průběh kampaně i během debaty kandidátů na starostu, kte-
ré se účastnili rovněž starostenští kandidáti ostatních politických stran a hnutí. 
Dále /cit.:/ „V kampani zaujal i heslem Zateplíte=ušetříte, kdy se na leták vyfotil 
spolu se senátorem Liborem Michálkem. A u řady lidí tohle pojení v téhle sou-
vislosti vyvolalo úsměv na tváři, zatímco Stropnický se tváří drsně. ´Na fotce se 
tvářím přísně, protože to myslím vážně,´ napsal na webových stránkách zizkov-
nejensobe.net. (Zdroj: ČTK 8/10/2014)
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| Dne 8. října 2014 prezentoval své dílo, knižního průvodce po Praze 3, Mgr. Pavel 
Trojan. Slavnost se uskutečnila v podvečer v Informačním centru v Milešovské 
ulici. Dílo nese název Průvodce po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem Vinohrad  
a obsahuje celkem 94 stran. Slavnostním hostem a kmotrem knihy se měl původně  
stát akademický sochař a prý hlavně Žižkovan Olbram Zoubek. Pro nemoc se však  
omluvil a kmotrou se tak nakonec stala starostka městské části Ing. Vladislava 
Hujová.

| Dne 9. října 2014 se na Nákladovém nádraží Žižkov uskutečnila velkolepá 
společenská akce nazvaná Legiovlak. Oficiálně byla pro veřejnost otevřena 11. října.  
Prvotní slavnosti se zúčastnili například pražský primátor RNDr. Tomáš Hudeček, 
dále ředitel Českých drah, ředitel Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Aleš  
Knížek, předseda Československé obce legionářské, ministr obrany Martin 
Stropnický a za radnici třetí městské části PhDr. Matěj Stropnický. Dokonalá 
replika obrněného vlaku dorazila k nástupišti přesně v půl jedenácté dopoledne  
a mohla začít prohlídka, kterou zajišťovali do dobových uniforem oblečení mladíci.  
Ti návštěvníkům poskytli nezbytné informace o osudech československých  
legionářů v Rusku v letech 1918 až 1920, kdy na Transsibiřské magistrále bojo-
vali proti ruským bolševikům.

| Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly po celé republice komunální volby,  
v některých místech rovněž volby do senátu.

DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Voleno celkem 65 zastupitelů
Volební účast pouze 37,72% voličů
Výsledky:
Hnutí ANO 2011 – 22,08 % hlasů, tedy 17 mandátů
TOP 09 – 20,07 %, 16 mandátů
Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN – 11,21 %, 8 mandátů
Občanská demokratická strana – 10,97 %, 8 mandátů
Česká strana sociálně demokratická – 10,43 %, 8 mandátů
Komunistická strana Čech a Moravy – 5,91 %, 4 mandáty
Česká pirátská strana – 5,31 %, 4 mandáty

DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
Celkem 35 zastupitelů
Volební účast 33,70 % oprávněných voličů
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Výsledky:
Koalice Žižkov (nejen) sobě –27,29 % hlasů, 11 mandátů
TOP 09 – 20,89 %, 8 mandátů
Občanská demokratická strana – 13,13 %, 5 mandátů
Česká strana sociálně demokratická – 12,83 %, 5 mandátů
Komunistická strana Čech a Moravy – 6,69 %, 2 mandáty
Strana svobodných občanů – 5,88 %, 2 mandáty
Volba pro město – Nezávislí kandidáti – 5,44 %, 2 mandáty

Hnutí ANO 2011 v Praze 3 kandidátku nepostavilo. Proč? Vždyť vyhrálo volby 
v Praze jako celku a jeho potencionální voliči to jistě vnímali jako nemilé pře-
kvapení, které však vystřídalo překvapení další. Koalice Žižkov (nejen) sobě 
začala distribuovat předvolební plakát s dominujícím logem ANO a informací  
o vzájemné spolupráci. „Reakce na první vlnu modrobílých plakátů s logy ANO, 
Ž(n)S, STAN, SZ, KDU-ČSL a Pirátů byly různé. Řada členů Strany zelených 
se dokonce vyjádřila v tom smyslu, že si jakoukoliv spolupráci s ANO hlaso-
váním zakázali. Později tuto podporu označili za jednostranný akt hnutí ANO. 
Nakonec lídr Žižkova (nejen) sobě PhDr. Matěj Stropnický připustil, že členo-
vé místní organizace ANO budou mít svůj povolební poradní hlas.“ V Praze 3 
došlo v budoucím zastupitelstvu i k výrazné personální obměně zejména v řa-
dách ODS a ČSSD. Za ODS dokonce nekandidoval ani jeden bývalý zastupitel. 
V termínu voleb proběhlo na žižkovské radnici též referendum o budoucnosti 
parku na Parukářce. O tom však občané Prahy 3 nerozhodli. Na vině byla příliš 
nízká, zákonem netolerovaná, volební účast. Hlasovalo totiž jen 24,53 procenta 
oprávněných voličů a k platnosti referenda je potřeba účast alespoň 35 procent. 
Za zmínku jistě stojí, že v novém zastupitelstvu třetí městské části zasedne i její 
bývalý starosta Ing. Tomáš Mikeska. Poprvé byl zvolen starostou za ODS dne 
18. února 1994. Nyní úspěšně kandidoval za hnutí STAN – Starostové a nezávislí. 
(Zdroj: ČSÚ 2014, server Kauza 3 ze dne 6. 11. 2014)

| Dne 11. října 2014 uspořádala Československá obec legionářská rekonstrukci  
historické přísahy čs. legionářů na Rusi v roce 1914. Stoleté výročí přísahy 
„Starodružiníků“ si připomněly před památníkem na Vítkově osobnosti české 
politiky a kultury, církevní představitelé i vojenští veteráni či zástupci Sokola. 
Původní přísaha se udála podle juliánského kalendáře na svátek českého patrona  
sv. knížete Václava 28. září 1914 (podle gregoriánského kalendáře právě 11. října).  
Akce začala v 10 hodin dopoledne vojenskou přehlídkou. Vrcholem akce bylo 
předání a posvěcení repliky praporu České družiny kleriky pravoslavné církve. 
Do žerdi praporu se svatováclavskou korunou před tím zatloukli památeční hřeby  
osobnosti tak či onak, byť vzdáleně, související s historií této jednotky. Byli 
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mezi nimi ministr obrany Martin Stropnický, předseda Čs. obce legionářské, 
ředitel vojenského muzea plk. Mgr. Aleš Knížek nebo místostarosta Prahy 3, 
PhDr. Matěj Stropnický či váleční veteráni a sokolové. Poté prapor veliteli klubu 
vojenské historie předal sám ministr obrany se slovy: „Předávám vám prapor…“

| Ve dnech 14. a pak 21 října 2014 se na žižkovské radnici slavily jubilejní 
svatby. Diamantovou svatbu, tedy 60 let společné cesty životem, oslavili celkem 
čtyři manželské páry: Lydia a Antonín Bojanovští, Marie a Otakar Fiedlerovi,  
Marie a Václav Čápovi a Jaroslava a Karel Zouharovi. Smaragdovou svatbu (55 let)  
pak měli Marie a Ludvík Benešovi, Eliška a Miroslav Čermákovi, Růžena a Zdeněk 
Karel Mužíkovi a Magdalena a Jan Kunckovi. Zlatou svatbu oslavilo šest párů:  
Vlasta a Jiří Krylovi, Zdenka a Karel Suchých, Marie a Jaroslav Klimperovi, Václava  
a Petr Šantrůčkovi, Dagmar a Josef Šilhánovi a Helena a Vlastimil Tlaskalovi.  
Všem jubilantům popřála hodně štěstí do dalších let a předala pamětní listy  
místostarostka Miroslava Oubrechtová.

| V pátek 17. října 2014 došlo k dopravní nehodě policejního vozu s tramvají 
linky 9. Ta následkem nárazu vykolejila, zraněni byli dva policisté a chodec. 
Nehoda nastala krátce před polednem mezi stanicemi Olšanská a Nákladové ná-
draží Žižkov. Vzhledem k rozsahu nehody musela být Olšanská ulice na několik 
hodin uzavřena. Zranění policisté, které museli záchranáři z auta vystříhat, byli 
poté převezeni do nemocnice. Škoda na tramvaji byla vyčíslena na 30 milionů 
korun. Policisté vykonávali běžnou službu, nejeli k případu a neměli zapnuta 
výstražná světla. 

| Policisté začali okamžitě šetřit incident na pražském Vítkově, kde v tu dobu 
byli přítomni vysocí představitelé českého státu. Při oslavách svátku republiky  
28. října 2014 před dopolední 10. hodinou tam taxikář Zdeněk Ponert najel  
vozem Škoda Superb do vojáků. Byl i s vozem zadržen příslušníky Policie ČR 
pro podezření z násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí až šest let odnětí 
svobody. Směrem od křižovatky Ohrada projel nedovoleně dvě stanoviště, kde 
ozbrojená vojenská stráž hlídala příjezd k památníku a na třetím pak do vojáků 
přímo najel. „Nás k události přivolala armáda. Ošetřili jsme jednoho mladého 
muže s lehkým poraněním ruky. Poté jsme ho převezli do Ústřední vojenské 
nemocnice ve Střešovicích,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jiřina Ernestová. 
Taxikář Zdeněk Ponert je známý mj. tím, že například na demonstraci odborářů 
v prosinci 2010 propagoval tzv. „osmý odboj.“ Za postřeh jistě stojí, že jeho auto 
bylo ozdobenou českou státní symbolikou, na střeše měl českou vlajku a na bocích 
vozu siluetu Jana Žižky. Polepy na autě náležejí politickému hnutí s názvem 
Národní rada – Skutečná demokracie. Co bylo tedy motivem činu? Protest proti 
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čemu, komu? Proti komu byl útok namířen. Politický podtext jistě nelze zatím 
vyloučit. (Zdroj ČTK)

| Dne 30. října 2014 přinesly celostátní noviny týkající se minulého dne. Událost 
nastala 29. října 2014. PhDr. Matěj Stropnický prožil šok a podle svých slov  
netušil, proč mu vyšetřovatelé zabavili počítač! Pro notebook si přitom došli 
přímo na žižkovskou radnici kriminální policisté. Tak to uvedla televizní stanice 
Prima, podle níž zajištění počítače souvisí s vyšetřováním údajných machinací  
s byty, neboť PhDr. Matěj Stropnický má na starosti právě místní bytovou politiku. 
Je ostatně také kandidátem na starostu za hnutí Žižkov (nejen) sobě. „Nemůžu 
říct, že se to týká mojí osoby,“ uvedl a dodal, že byl postupem policie šokován. 
O zásahu se osobně dozvěděl prý od sekretářky, jež uslyšela hluk v jeho pracovně. 
Když vešla, spatřila policisty, jak zabavují služební počítač. Podle jeho názoru  
přišli zadem od pracovny starostky. Vzhledem k citlivým datům v počítači  
se místostarosta obrátil na právničku ohledně navrácení notebooku. I když se 
zatím nejedná o přímé právní zastupování, konzultace mu poskytuje JUDr. Hana 
Marvanová. /Cit.:/ „Mluvila jsem s ředitelem příslušného odboru policie a není 
vedeno žádné řízení proti Matěji Stropnickému. Vyznělo to tak sice v médiích, 
ale není to prý pravda.“ Obdobně se vyjádřila i úřadující starostka městské části: 
„Jsem si téměř jistá, že pan Stropnický neporušil žádný zákon. Že vždy jednal 
v souladu se zákonem. Beru to jako úřední epizodu.“ Dále uvedla, že policie 
na radnici zasahovala už v září 2014 a zajímala se o činnost šéfky odboru bytů  
Magdaleny Benešové. Ostatně ve středu 29. října si kromě inkriminovaného  
počítače vyžádali kriminalisté i vzájemnou korespondenci místostarosty  
a šéfky odboru. (Zdroje: BLESK 30/10/2014, iDNES 29/10/2014, ECHO24.
cz 30/10/2014, ČTK)

| Dne 31. října 2014 v podvečer přišla zpráva, že žižkovskou radnici povede 
strana TOP 09 v koalici se sociálními demokraty a Občanskou demokratickou 
stranou. Podporovat by ji dvěma hlasy mělo politické uskupení Volba pro město. 
V rozhovoru s ČTK to řekla starostka Ing. Vladislava Hujová (TOP 09). /Cit.:/ 
„Vítězné hnutí Žižkov (nejen) sobě v čele s Matějem Stropnickým tak skončí  
v opozici. Strana Žižkov (nejen) sobě, která sdružuje Stranu zelených, KDU-ČSL  
a STAN sice mohla sestavit většinu s TOP 09, překážkou ovšem podle všeho 
byly osobní neshody a to, že strana chtěla do čela radnice postavit dosavad-
ního místostarostu Stropnického.“ /…/ „Strana Žižkov (nejen) sobě vyjednávala 
téměř se všemi subjekty a za námi přišla včera, až když ji všichni odmítli,“ tvrdí  
Ing. Vladislava Hujová. Strana dosud pevně trvající na postu starosty pro  
PhDr. Matěje Stropnického ve čtvrtek odpoledne nabídla výměnu za jiného  
člena Ondřeje Ruta, který by mohl být pro TOP 09 přijatelnější. Podle  
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starostky ale přišla nabídka pozdě. Již bylo rozhodnuto o spolupráci s ČSSD  
a ODS.“ (Zdroj: server Lidovky.cz 31. 10. 2014, 19:25 hod.)

| V pátek 31. října 2014 se vyjednávací týmy budoucí pražské koalice Hnutí 
ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL a STAN), že novou 
primátorkou bude Mgr. Adriana Krnáčová zvolená za ANO (nar. 1960 v Brati-
slavě). Dále se strany dohodly, že územní rozvoj dostane na starosti PhDr. Matěj 
Stropnický (SZ) a za školství a sociální problematiku bude zodpovídat členka 
zastupitelstva rovněž třetího pražského obvodu, Mgr. Irena Ropková (ČSSD).

| Dnem 3. listopadu 2014 je datována Koaliční smlouva uzavřená na půdě  
Zastupitelstva městské části Praha 3 pro volební období 2014 až 2018. Podepsali 
ji zástupci politických stran a hnutí v Praze 3: TOP 09, ČSSD, ODS a Volby pro 
město – Nezávislí kandidáti.

| V pořadí 1. zasedání zastupitelstva Prahy 3 se sešlo 4. listopadu 2014 ve velké 
zasedací síni žižkovské radnice ve tři hodiny odpoledne. Avšak již ve tři čtvrti 
na tři se před budovou shromáždili příznivci PhDr. Matěje Stropnického (Strana  
zelených), lídra a faktického vítěze komunálních voleb za koalici Žižkov (nejen)  
sobě. Získal celkem 4933 hlasů. Podporovali svého kandidáta, jenž při té příle-
žitosti připomněl, že jeho hnutí je skutečným vítězem voleb v Praze 3 a osočil 
starostku Ing. Vladislavu Hujovou z nekalých politických praktik při sestavo-
vání koalice. Krátká demonstrace skončila před 15. hodinou a většina účastní-
ků se přesunula do jednacího sálu. Situace před zahájením zasedání byla mírně  
napjatá. Nicméně úřadující starostka městské části zahájila jednání těsně po 
15. hodině. Po krátké instruktáži týkající se používání hlasovacího zařízení 
složili všichni zastupitelé slib a bylo přistoupeno k volbám rady a starostky.  
Ing. Vladislava Hujová byla jedinou kandidátkou a byla zvolena 21 hlasy. Do její 
kompetence bude spadat následující: zastupování městské části Praha 3 navenek, 
krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast a územní rozvoj obce. Poté násle-
dovala volba radních, členů Rady městské části. Bylo jich spolu se starostkou 
navrženo celkem 9, z toho sedm tzv. uvolněných, a to jsou: Bc. Alexander Bellu, 
David Gregor, MgA. Ivan Holeček, RNDr. Jan Materna, PhD., Michal Papež, 
Mgr. et Ing. Irena Ropková, Mgr. Jaroslava Suková, a Mgr. Lucie Vítkovská.

| Dne 5. listopadu 2014 proběhla v Galerii pod radnicí na Havlíčkové náměstí 
vernisáž výstavy s názvem Povídej, poslouchám… Její autorkou byla nevidomá 
sochařka Marianna Machalová. Projekt byl realizován spolu s Nadačním fondem 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a nadací Umění pro zdraví. Hudební dopro-
vod předvedla na harfu Ivana Pokorná.
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| Dne 11. listopadu 2014 proběhly již tradičně oslavy Dne veteránů. Piet-
ní akt se uskutečnil před vítkovským památníkem za účasti vrcholných politiků,  
armádních činitelů a představitelů církví. Vyznamenáno nebo povýšeno bylo 
ten den na 20 mužů a žen. Kříž obrany státu získal in memoriam válečný stíhač  
Josef Koukal. Dále byli vyznamenáni veteráni 2. světové války: například radista  
z východní fronty Václav Kuchynka a palubní střelec bombardéru Josef Hofrichter.

| Dne 11. listopadu roku 2014 v 11 hodin a 11 minut začal již tradičně další ročník  
Svatomartinských slavností aneb husy a vína na náměstí Jiřího z Poděbrad.  
Návštěvníci tu kromě připravených 2200! porcí pečených hus s dvěma druhy  
knedlíků a červeným zelím ochutnávali i mladé víno z produkce více než 20 
malých českých a moravských vinařství. Slavnostní přípitek zazněl přesně  
v uvedený čas. K tanci i poslechu zahrála zpočátku cimbálová kapela Galán  
a poté lehce jazzové uskupení Praguematique.

| Předsedové pražských politických stran a hnutí ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice  
podepsali 13. listopadu 2014 koaliční smlouvu o vládě v Praze. Kandidátkou 
na primátorku zůstala Mgr. Adriana Krnáčová (Hnutí ANO 2011), jež by měla 
mít na starosti veřejnou správu, boj s korupcí a legislativu. Dále v městské radě  
zasednou Eva Kislingerová (ANO), náměstkyně primátorky (finance), Michal 
Hašek (ANO, správa majetku), Libor Hadrava (ANO) odpovědný za bezpečnost,  
Radek Lacko (ANO) spravující městské zdravotnictví a bydlení. Dále Matěj  
Stropnický (Trojkoalice, Strana zelených) jako náměstek primátorky pro územní  
rozvoj, Jana Plamínková (Trojkoalice) pro infrastrukturu, Jan Wolf (Trojkoalice) 
pečující o kulturu a památkovou péči. Nakonec Petr Dolínek (ČSSD) náměstek  
primátorky pro dopravu, Irena Ropková (ČSSD) pro oblast školství a Hana  
Nováková (ČSSD) pro sport a volnočasové aktivity. Koaliční smlouva byla sice 
podepsána a na magistrátu mají členové koalice těsnou většinu, avšak podle  
serveru Lidovky.cz jedno jméno budí u řady Pražanů nelibost: /cit.:/ „Do čela 
magistrátního výboru pro územní rozvoj a územní plán prošel sociální demokrat  
Jan Slezák (ČSSD), muž, jehož jméno budí kontroverze, protože v roce 1989 
rozháněl protikomunistické demonstranty. Jan Slezák byl během lednového  
Palachova týdne důstojníkem pohotovostního pluku SNB a při zásahu 28. října 1989 
velel první rotě Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti.“

| Klientka Domova pro seniory v Habrové ulici paní Bohumila Suchopárová, osla-
vila v pondělí 17. listopadu 2014 své 100. narozeniny. Ráno 14. listopadu, jí k vý-
znamnému životnímu jubileu přišla poblahopřát zástupkyně starostky pro sociální 
záležitosti a zdravotnictví Mgr. Irena Ropková a ředitelka domova Zuzana Novotná.
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| Revitalizace Havlíčkova náměstí trvala celý jeden rok. Za datum předání ho-
tového díla byl stanoven 18. listopad 2014. Autorem projektu byl Ing. Zdeněk 
Sendler a jeho Ateliér zahradní a krajinářské tvorby. Na projekt byla poskytnuta 
finanční podpora ve výši 12 261 333 Kč. Předchozí poslední úprava prostoru 
proběhla v roce 1985.

| Od 24. listopadu až do středy 31. prosince 2014 bylo možné shlédnout vý-
stavu v Informačním centru Praha 3 v Milešovské ulici poblíž náměstí Jiřího  
z Poděbrad. Připomněla 25. výročí pádu železné opony roku 1989 a připravili 
ji pracovníci žižkovského Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci 
s organizací Post Bellum, městskou částí Praha 3 a Národním divadlem. Autoři 
představili pohled na evropské události ve srovnání s občany Maďarska, Polska, 
Československa a tehdejší Německé demokratické republiky. Prezentovali tak 
přelomové období v kontextu dějin celé střední Evropy.

| Mgr. Adriana Krnáčová MBA (nar. 1960 v Bratislavě) byla dne 26. listopadu 
2014 po více než osmi hodinách nejtěsnější možnou většinou 33 hlasů zvolena 
primátorkou hlavního města Prahy. V březnu 2014 byla jmenována náměstkyní 
ministra vnitra, téhož roku pak přijala české občanství a na podzim zvítězila  
v pražských komunálních volbách.

| Pět let prázdnou a chátrající bývalou polikliniku (zanikla 2009) v Jeseniově 
ulici v Praze 3 obsadili v sobotu 29. listopadu 2014 aktivisté z občanské iniciativy  
KLIniKA a začali prostory uklízet a vynášet nepořádek, který tu zůstal po bez-
domovcích a narkomanech. Poté budovu hlídali. Jejich záměrem bylo vybudo-
vat tam v dohledné době sociální a kulturní centrum. K věci se v tisku vyjádřil 
iniciátor akce Arnošt Novák, jenž přednáší sociologii na Fakultě humanitních 
studií Univerzity Karlovy: „Squatting je pouze prostředek, abychom upozornili 
na tento problém a přivodili změnu. Naším cílem je vytvořit neziskové centrum,  
které by sloužilo všem lidem v okolí a oživilo by veřejný prostor.“ Během první 
trávené noci navštívili budovu dokonce hlídkující městští strážníci a prý akti-
vistům vyjádřili podporu, neboť objekt do té doby využívali především narko-
mané. Ráno ale dorazili státní policisté, kteří prolustrovali všechny přítomné  
a následně o situaci informovali zástupce vlastníka objektu, kterým je stát.  
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)  
dorazili v pondělí. Odmítli jakkoli vyjednávat a rozhodli, že do středy 3. prosince 
musí být budova opuštěna, protože prý o prostory projevila Generální inspekce  
bezpečnostních sborů. Zásah policistů proběhl nicméně pak až následující týden  
dne 9. prosince 2014. Tři aktivisté, kteří odmítli při zásahu policistů opustit  
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prostor, skončili na policii, většina jich však budovu opustila dobrovolně.  
Zastupitelé městské části Praha 3 i někteří radní z pražského magistrátu projevili 
ochotu jednat o dalším osudu polikliniky, byli dokonce vstřícní a projekt sociálního  
centra je zaujal. Jenže budova i s pozemky patří státu, nikoli Praze 3, a jeho  
zástupci byli nekompromisní, odmítli komunikovat. Ačkoli žižkovský zastupitel 
a pražský radní PhDr. Matěj Stropnický prosazoval uzavření třeba jen krátkodobé  
dohody, nepodařilo se. Při čtvrtečním jednání dále prohlásil, že i na něj dokonce 
tlačí policie, aby byl objekt okamžitě vyklizen. (Zdroj: server Lidovky.cz dne  
3. a 9. prosince 2014)

| Na počátku prosince roku 2014 zahájila ředitelka infocentra Prahy 3, Ing. Eva 
Slezáková, novou žižkovskou tradici. Až do svátku Tří králů mohli návštěvníci  
centra shlédnout nový žižkovský betlém. Celek se váže k dějinám města ve  
20. a 30. letech 20. století. I figurky představují symboliku města. „Svatou  
rodinu“ vidíme jako muže oděného do prostého dobového oděvu stojícího vedle 
ženy nad dítětem v kočárku. Dary novorozeňátku přinášejí „tři králové“: První  
stojí starosta Žižkova Karel Hartig, dále císař František Josef, jenž povýšil  
Žižkov na město, a posledním je prezident Tomáš Garrigue Masaryk, stavebník 
památníku na Vítkově. Dále nechybí např. postavičky rychlých šípů Jaroslava  
Foglara. Autorem výtvarného konceptu byl Richard Pešek, vedoucí odboru 
řezbářství Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí. O realizaci 
stavby dvoumetrového panoramatu se postarali studenti téže školy.

| Prosincové Radniční noviny přinesly následující zprávu. Na Žižkově by prý 
do budoucna mohla stát socha legendárního motocyklového závodníka Františka  
Šťastného (12. 11. 1927 – 8. 4. 2000), mj. i obyvatele třetí městské části.  
Motocyklová asociace totiž vyhlásila veřejnou sbírku na vybudování památníku, 
kterou na jaře podpoří výstavou o jeho sportovních úspěších. Je plánována na  
8. dubna 2015. S projektem k uctění památky populárního Žižkovana přišla už  
v roce 2013 Motocyklová asociace ČR. Výstavba památníku by měla stát zhruba 
milion korun. O umístění sochy do konkrétního prostoru není zatím rozhodnu-
to. Podporu asociaci přislíbili například výrobce motocyklů JAWA a činovníci  
Prahy 3. Pro zasílání případných finančních darů zřídila asociace účet  
u Raiffeisenbank. František Šťastný připojil v roce 1998 svůj podpis do Knihy  
cti městské části Praha 3 a roku 2013 jej prezident republiky vyznamenal  
in memoriam za zásluhy o stát v oblasti sportu. František Šťastný je pohřben  
na Olšanských hřbitovech.

| Žižkovští radní již počtvrté udělili ceny Dobrovolník roku, jimiž odměnili občany  
pomáhající v neziskové sféře – péči o handicapované spoluobčany. Slavnostní  
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vyhlášení nejlepších z nich spolu s doprovodným programem proběhlo v úterý 
2. prosince 2014 podvečer v koncertní síni Atrium v Čajkovského ulici. Ocenění 
dobrovolníci roku si pak odnesli cenu v podobě sošky Andílka Vincka, patrona 
dobrovolníků (sv. Vincenc).

1076 O půlnoci z 1. na 2. prosince 2014 se v Praze sešel krizový štáb, neboť 
byl v úterý očekáván dopravní kolaps vinou hrozících námraz a náledí. Řešil se 
problém provozu především příměstských vlaků a tramvají. Pražská primátorka 
Mgr. Adriana Krnáčová svolala část Krizového štábu hlavního města Prahy (bez 
účasti Armády ČR), aby se seznámila se situací v hlavním městě. Činovníci si 
byli vědomi toho, že pokud bude pokračovat mrazivé počasí spojené mrznoucím 
deštěm, nevyjede v ranních hodinách žádná tramvajová linka. Dopravní podnik 
hlavního města Prahy proto již v té době začal intenzivně nasazovat autobusy. 
V důsledku nepříznivého počasí zaznamenala dopravní policie zvýšený počet 
nehod a pražská záchranka řešila na 40 případů úrazů. V souvislosti s tím vším 
zprovoznil pražský magistrát bezplatnou telefonní informační linku, na níž se 
občané mohli dozvědět aktuální stav věcí. Kolem úterní 6. hodiny ranní již bylo 
jasné, že tramvaje nevyjedou a nahradí je autobusy. Ty byly zavedeny nejprve 
místo tramvajových linek 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 20, 22 a 25. Vlaky na Hlavním 
nádraží nabíraly nemalá zpoždění, pokud vůbec vyjely, a cesta do práce se tak 
lidem v Praze i okolí značně zkomplikovala. Podle denního tisku byly autobusy 
suplující tramvajovou linku č. 9 jedoucí Žižkovem tak plné, že prý ve stanicích  
ani nezastavovaly. Bylo to poprvé v dějinách pražských tramvají, aby vinou  
počasí byl zcela zastaven jejich provoz. První linka, která byla obnovena a vrátila  
se na trať po 15. hodině odpolední, byla žižkovská devítka.

| V úterý 2. prosince 2014 nalezli policisté v Jeseniově ulici na Žižkově  
v zaparkovaném automobilu zastřeleného muže. Podle mluvčí policie se jednalo 
o nešťastnou událost, kterou odmítla dále komentovat.

| Neustálé, letité spory a dohady o názvu tunelu pod vrchem Vítkov propo-
jujícího Karlín se Žižkovem skončily. Pro obyvatele Karlína to byl vždy tunel 
Žižkovský, pro Žižkováky tunel Karlínský, jen málokteří nazývali tunel Vítkov-
ským. Dne 4. prosince 2014 přijala Rada hlavního města Prahy usnesení a tunel 
oficiálně pojmenovala. Tunel pro pěší spojující Žižkov a Karlín se tedy nově 
oficiálně jmenuje pouze a jedině Žižkovský tunel.

| V pořadí 2. jednání zastupitelstva třetí městské části proběhlo 9. prosince 
2014 od 15 hodin v budově žižkovské radnice. Hned prvním bodem pozměněné-
ho programu jednání se stalo hodnocení aktuální situace v objektu v Jeseniově 
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ulici – tzv. Projekt Klinika. Iniciativu projevil především zastupitel za stranu 
zelených, PhDr. Matěj Stropnický: „Jako bývalý zástupce starostky /…/ jsem 
si přečetl projekt Iniciativy Klinika, říkal jsem si, kéž by tak všechny projekty, 
které k nám chodí do grantového řízení, měly /…/ všechno tak dobře promyš-
leno a nasměrováno… S projektem jsem se seznámil a následně došlo k tomu,  
že hl. m. Praha mým prostřednictvím nabídlo zprostředkování určitého jednání 
mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Diskutovali jsme 
na téma jednak dlouhodobého záměru projektu Klinika a jednak projektu do-
časného. Ukázalo se, že je tam souběh záměrů, kde úřad má jiný zájem pro 
trvalé využití. To se může stát. Kladu si otázku, kterou jsem také položil panu 
řediteli přímo na jednání, proč nemůže úřad vyhovět a najít nějaký způsob, jak 
pronajmout nebo jiným způsobem uvést do právního stavu ten stav, který tam 
v tuto chvíli nastal. Domnívám se, že je to velká škoda, zejména v souvislosti 
s několika otázkami /…/ Jsou to asi otázky směřující k panu tajemníkovi, který 
si pamatuje nejvíce. I já si pamatuji, že přišlo na Úřad v minulosti velmi mno-
ho stížností na objekt Jeseniova 60. Rád bych, kdyby pan tajemník nebo někdo 
jiný potvrdil, že Úřad v minulosti obdržel mnoho stížností. Jedna z informací, 
která se objevila v médiích, byla mimo jiné ta, že iniciativa vyklidila prostor od  
injekčních stříkaček a dalšího nebezpečného nářadí, ke kterému nebylo nesnad-
né se dostat a tudíž se zranit nebo nakazit atd. Tedy stížnosti, které byly před 
tímto obdobím, než se do úklidu a do péče o dům pustila Klinika. Naopak by 
mě zajímalo, jestli Úřad MČ obdržel nějakou stížnost v průběhu deseti dnů, kdy  
iniciativa nad tímto domem převzala dohled nebo kdy v něm pobývala. /…/ Další 
dotaz. Zajímalo by mě, kdo inicioval policejní zásah, který dnes proběhl? Byl to 
vlastník, policie sama nebo to byl občan? Na tuto otázku asi odpověď nedostanu. 
Zajímalo by mě, jestli byla na straně iniciátorů také městská část nebo Úřad MČ 
Praha 3? Pokud ne, tím lépe, ale byl bych rád, aby to tady zaznělo a jednoznačně 
se tato věc vyloučila.“ Odpověděla starostka: „Rozhodně ne, ale byli jsme o něm 
informováni dnes dopoledne. K Jeseniově 60 bych chtěla říct, že tam jsou dvě 
roviny řešení tohoto problému. Jedna je věc majetková. Jsme tady na půdě, kde 
se tato záležitost nemůže řešit. Je to majetek státu, jehož správu realizuje Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a o způsobu jeho dalšího uplatnění  
rozhoduje Ministerstvo financí. /…/ Co se týká činnosti, projektu, který jste 
představili, radnice by byla velice ráda, kdyby s Iniciativou mohla v budouc-
nosti komunikovat a nějaké vaše představy na 26. března 2015 území Prahy 3 
realizovat. Je mi velmi líto, že jste se nezapojili do grantového řízení, u kterého 
bylo přijímání žádostí ukončeno k 31. říjnu…“ Pak se do rozpravy přihlásila  
Tereza Virtová, bytem Křížkovského 18: „Dne 28. 11. zástupci Iniciativy Klini-
ka řádně podali projekt na znovuoživení objektu bývalé polikliniky v Jeseniově 
ul. 60 na Magistrát hl. m. Prahy, na Úřad Prahy 3 a na Úřad pro zastupování státu 
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ve věcech majetkových. Následujícího dne jsme v oranžových vestách vešli do 
bývalé polikliniky v Jeseniově ulici, která je minimálně od r. 2009 nevyužíva-
ná a vyklidili jsme desítky kilogramů nepořádku na vlastní nálady. Od té doby 
jsme v prostorách bývalé polikliniky pořádali každý den sociální a kulturní akce, 
kterých se zúčastnily stovky návštěvníků, často obyvatel z okolí, tedy občanů 
Prahy 3. Ti nám kontinuálně vyjadřovali podporu ať slovně, nebo např. podpi-
sem petice, kde je k dnešnímu dni více než dva tisíce podpisů. Správce objektu 
ÚZSVM se s námi odmítl bavit a podle našich informací, přestože probíhají 
jednání s potenciálním budoucím zájemcem o objekt, tedy s Generální inspekcí 
bezpečnostních sborů, ÚZSVM má široké pole působnosti a může nás v objektu 
nechat působit minimálně do doby rozhodnutí, co se s objektem bude dít. Dnes 
byla klinika bez jakékoli debaty vyklizena, řemeslníci právě zabedňují okna  
a pravděpodobně se stane jen dalším prázdným chátrajícím domem. Vzhledem  
k tomu, že městská část má objekt bývalé polikliniky ve svém katastrálním území,  
nás jako iniciativu by zajímaly tři věci. Za prvé – zda by zastupitelstvo podpořilo 
naše požadavky na transparentnost ohledně minulých, stávajících i budoucích 
jednání o využití budovy, kdo byl, kdo bude vlastníkem budovy, za jakým účelem  
se budova bude využívat. Také nás zajímá vyjádření zastupitelstva k našemu 
projektu, který byste dva týdny měli mít na stole. Za třetí – vyjádření k dnešnímu  
policejnímu zásahu, který se odehrál na území Prahy 3.“ Posléze se pokusila 
mírně napjatou situaci zmírnit sama starostka: „/…/ radnice velice ráda s touto 
iniciativou začne jednat, nicméně jsou majetkové záležitosti. Vláda ČR schválila 
privatizační projekt, který předložilo Ministerstvo financí. Ministerstvo financí 
potom předalo jeho realizaci Úřadu pro zastupování státu. Ze zákona má Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových nejprve povinnost nabídnout objekt  
některé organizační složce státu. Z informací, které mám, vyplývá to, že převod 
bude realizován Generální správě bezpečnostních sborů, která o tento objekt  
projevila zájem. Zařadila také jeho rekonstrukci do svého rozpočtu, který je navázán 
na schválení příslušné kapitoly rozpočtu, takže převod bude probíhat v měsíci 
lednu. To ale nesouvisí s činností, jsme rádi, že jsme dostali váš projekt. Myslím, 
že bychom s vámi jednali i bez této akce, ale musíte nám říci, co od nás chcete.“

| V prosinci si občané celého světa každoročně připomínají Den lidských práv. 
Při této příležitosti proběhla 10. prosince 2014 v 19 hodin na náměstí Jiřího  
z Poděbrad další z demonstrací namířených proti prezidentu Ing. Miloši  
Zemanovi. Obrana lidských práv je totiž podle organizátorů nyní znovu aktuální.  
Jedna z organizátorek protestní akce, Nikol Klevcovová, se k věci vyjádřila: 
„Spolupořádáme ji proto, že přístup k lidským právům je jedním z hlavních  
témat, které nám vadí na zahraniční politice prezidenta Miloše Zemana. Lpění  
na dodržování lidských práv musí být jedním z hlavních pilířů naší zahraniční  
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politiky reprezentované ať už prostřednictvím prezidenta, ministra zahraniční  
nebo jakéhokoliv poslance či senátora České republiky. Snižování vážnosti  
tohoto tématu nebo jeho ignorování musí být v demokratické zemi podrobeno  
kritice s následným vyvozením důsledků. A to zejména díky zkušenostem s režimem  
před listopadem 1989.“ České, tibetské či ukrajinské vlajky zavlály před kostelem  
na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Na dvě stovky lidí se sešly, aby vyjádřily  
nespokojenost s jednáním prezidenta České republiky. Na akci se podílelo na 
straně pořadatelů více než deset občanských uskupení. Mezi další organizátory 
patřil například Martin Přikryl, který je autorem projektu Červená karta proti 
Zemanovi, či Petr Placák, jenž ve shodný den ale roku 1988 spoluorganizoval  
protest proti komunistickému režimu konaný na žižkovském Škroupově náměstí.  
Ing. Miloši Zemanovi byla vytýkána především jeho postoje při nedávné návště-
vě Číny, kdy prohlásil, že nepřijel, aby Číňany poučoval o lidských právech, ale 
aby se naučil, jak stabilizovat společnost. „Česká republika leží v srdci Evropy, 
a my říkáme, že srdce má být statečné a má mít smysl pro spravedlnost. Nedo-
volme pokračovat ve výprodeji našich vlastních hodnot, který zahájila už éra 
předchozího prezidenta Ing. Václava Klause, a ve které ještě hlasitěji pokračuje 
naše současná reprezentace v čele s Milošem Zemanem. Nerozumíme, že naše 
země opouští pozice obhájců lidských práv,“ prohlásila dále Klevcovová.  
(Zdroje: server Reflex.cz 8. 12. 2014, server Novinky.cz 10. 12. 2014)

| Žižkov má mít vlastní otočné divadelní hlediště. /Cit.:/ „Samotný princip 
otočného divadla je znám již několik století a stal se významným mezníkem  
v dějinách moderního divadla. V českém prostředí přišel s touto myšlenkou český  
architekt a scénograf Joan Brehms. Pomocí otočného systému transformoval 
scénu i hlediště a odhalil tak nový druh divadelního prostoru, který již striktně 
nekladl překážky mezi diváka a herce. V Čechách nalezneme dva exempláře 
přírodního plenérového divadla, kterými je otáčivé hlediště v Českém Krumlově  
a v Týně nad Vltavou. Ten třetí, menšího rozsahu, avšak neméně originální, bude 
představen veřejnosti tento čtvrtek 18. prosince 2014 v hlavním sále budovy 
žižkovského husitského kostela na Náměstí Barikád č. 1. /…/ Jeviště je ve tvaru 
uzavřeného mnohoúhelníku simulujícího kruh o průměru 12,7 m, jehož obsahem 
je hlediště, složené z devadesáti kancelářských židlí. Tímto způsobem se mohou 
diváci nezávisle otáčet a sledovat tak ve výšce očí jakékoli místo na jevišti. /…/ 
Hlavou celého projektu je Václav Šindelář, který strávil tři roky života hledá-
ním prostoru, materiálu i lidí, kteří by mu s jeho nápadem pomohli. Samotní 
členové projektu Panoptikon Barikáda se popisují těmito slovy: „V našem týmu 
jsou osoby rozličných dovedností, povolání, zaměření a vzdělání. Co nás spoju-
je je láska k divadlu a touha experimentovat a dát divákům možnost zažít něco 
netradičního“. Panoptikon Barikáda, jenž má být v činnosti až do konce dubna 
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příštího roku, naleznete v hlavním sále husitského kostela, který byl za tímto  
účelem zapůjčen Církví československou husitskou. Je tak částečně vyřešen  
i zimní provoz kostela a bohulibé využití jeho prostoru. Na programu budou 
koncerty nejrůznějšího žánrového charakteru, autorská čtení, přednášky, ale i pro-
jekce panoramatického kina (Husinema) a mnohé další aktivity. /…/ Na konci 
ledna 2015 nadcházejícího roku sehraje umělecký soubor Panoptikonu Barikáda 
více než 40 let neuvedenou hru Egona Bondyho Nic jsem si nemyslel, která bude 
současně prvním celovečerním divadelním představením realizovaným v této 
originální jevištní formě.“ (Server Kauza3.cz ze dne 17. 12. 2014)

| Ve dnech 4. až 31. prosince 2014 mohli návštěvníci Galerie pod radnicí shléd-
nout výstavu antikvit Miroslava Mařence s názvem Starožitnictví.

| Dne 29. prosince 2014 napadl v Praze na Žižkově toho roku první sníh a opět 
nastaly problémy v hromadné i individuální dopravě.

| Ke dni 31. prosince 2014 žilo v Praze podle předběžných údajů ČSÚ 1 259 
079 obyvatel. Nárůst pražské populace je v souladu s celostátním trendem. Hlavní 
příčinou nárůstu bylo jednoznačně kladné migrační saldo, tedy převaha přistěho-
valých nad vystěhovalými. Převažovali však i narození nad zemřelými. Z celko-
vého počtu obyvatel bylo 610 376 mužů a 648 703 žen. Ve srovnání se stavem  
k 1. lednu 2014 činil nárůst 15 878 obyvatel. Přirozený přírůstek, tedy rozdíl 
mezi živě narozenými a zemřelými, dosáhl hodnoty 2506 osob, nejvyšší přiro-
zený přírůstek mezi kraji. Během roku 2014 se narodilo 14 624 dětí a zemřelo  
12 118 osob. Z celkového počtu 14 624 bylo 7486 chlapců, tj. 51,2%. Počet  
potratů meziročně poklesl o 162 (tj. o 3,8 %). V průběhu roku 2014 bylo v hlavním  
městě evidováno 4 074 potratů (z toho 2620 uměle vyvolaných). Z 12 118  
zemřelých bylo 5769 mužů (47,6 %) a 6349 žen (52,4 %). Po historicky mini-
málním počtu uzavřených sňatků v roce 2013 (5531 svateb), došlo v roce 2014 
k mírnému nárůstu. Bylo uzavřeno 5862 sňatků (o 6% více). Během téhož roku 
bylo rozvedeno 2828 manželství (proti předcházejícímu roku o 174 méně).  
Z celkového počtu bylo 63 procent manželství ukončeno na návrh ženy. Přírůstek  
daný stěhováním dosáhl v roce 2014 kladné hodnoty 13 372 osob. Přistěhovalo 
se 40 332 osob a naopak 26 960 se odstěhovalo. Praha měla mezi kraji migrační 
přírůstek jednoznačně nejvyšší. Mezi přistěhovalými mírně převažovaly ženy 
(50,5%) a rovněž přibližně jen polovina přistěhovalých pocházela z České republiky.

K O N E C  U D Á L O S T Í  R O K U  2 0 1 4
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Žižkovské masopustní veselí v březnu roku 2014.

Masopust 2014
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Vyvěšení vlajky na podporu 
Tibeťanů dne 10. března 2014. 
V okně žižkovské radnice 
radní PhDr. Matěj Stropnický.

Výtvarníka Jiřího Jirku 
přivítala v Galerii pod radnicí 
rovněž vedoucí odboru kultury PhDr. Eva Hájková 
dne 12. března 2014.
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Vernisáž výstavy Sdružení pražských malířů 9. dubna 2014.

Galerie pod radnicí. Vernisáž výstavy Francisco Goya – Hrůzy války dne 7. května 2014.
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Dne 8. května 2014 
se starostka Ing. Vladislava Hujová na Vítkově 
pozdravila s čelními státními představiteli:
kardinálem Dukou, 
ministrem obrany Stropnickým, 
prezidentem republiky 
a pražským primátorem Hudečkem.

Dne 8. května 2014 
na Vítkově
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Dne 9. července 2014 přijel na svou první 
oficiální návštěvu České republiky 
prezident Slovenské republiky 
Ing. Andrej Kiska. V Národním památníku 
na Vítkově ho přivítala rovněž starostka 
Ing. Vladislava Hujová.

Ve čtvrtek 26. června 2014 proběhl v síni Atrium již osmý ročník slavnostního večera Diploma Comenianum.
Bylo dekorováno 22 vyučujících.
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Večer dne 21. července 2014 se Husitská ulice změnila v téměř „splavnou řeku“. 
Na vině byl mohutný přívalový déšť a nejspíše i zčásti neprůchodná kanalizace.
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Na 17. září 2014 připadla vernisáž výstavy 
obrazů Snežany a Dragomira Lužaić.

25. září 2014 se v Domě odborových svazů uskutečnil křest knihy s názvem 
Všeobecný penzijní ústav – Dům odborových svazů. Pozvání přijala i dcera jednoho z původních architektů 
prvního pražského mrakodrapu, paní Helena Černá, dcera Ing. Karla Honzíka.
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Oltář pro Vítkov 
autorky Pavlíny Hlavsové 
byl odhalen 2. října 2014.

Dne 8. října 2014 prezentoval své dílo, knižního průvodce po Praze 3, Mgr. Pavel Trojan.
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Příjezd legiovlaku na Nákladové nádraží dne 9. října 2014
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Dne 28. října 2014 
přivítala na Vítkově starostka 
Ing. Vladislava Hujová 
mj. náčelníka generálního štábu 
armádního generála Petra Pavla.

Konunální volby 
v Praze 3 v říjnu 2014.

Dne 11. října 2014 uspořádala Československá obec legionářská rekonstrukci historické přísahy československých 
legionářů na Rusi v roce 1914. 
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Akropolis, palác  11 
Atrium, síň  17, 31, 41
Alexandra Dubčeka ul.  11 
Barikád nám.  34
Betlémská kaple na Žižkově   14
Běchovice, závod  21
Centre Georges Pompidou v Paříži  13 
Čajkovského ul.  31 
Domov pro seniory v Habrové ul.  28 
Dům odborových svazů  21 
Galerie pod radnicí  5–6, 12,1 4, 17, 19, 21, 
27, 35, 38, 39 
Habrová ul.  28 
Havlíčkovo nám.  12, 19, 27, 29 
Husitská ul.  18, 42 
Charty 77 ul. 11
Chelčického ul.  8 
Chmelnice, škola  17
Informační centrum Prahy 3  14, 21, 23, 29, 
30 
Izraelská ul.  9
Ivana Martina Jirouse ul.  11
Ivana Medka ul.  11
Jaroslava Šabaty ul. 11 
Jeseniova ul.  17, 18, 29, 31–33
Jiřího Dienstbiera ul. 11 
Jiřího z Lobkovic, škola  17 
Jiřího z Poděbrad nám.  7, 14, 19, 28, 33, 34
Josefa Zvěřiny ul.  11
Kardinála Tomáška ul.  11 
Koněvova ul.  9, 18 
Kříže sv. vrch  14 
Lupáčova ul. 7 
Malešická ul.  5 

Milešovská ul.  14, 23, 29  
Na Pražačce, škola  13 
Nákladové nádraží Žižkov  9, 11, 20, 23, 
25 
Národní galerie v Praze  13 
Nejsvětějšího Srdce Páně, chrám  21
Několika vět ul.  11 
Nitranská ul.  13
Občanského fóra ul. 11 
Ohrada, křižovatka  10, 18
Olgy Havlové ul.  11 
Olšanka hotel  8, 22 
Olšanská ul.  25 
Olšanské hřbitovy  6, 9, 10 
Parukářka, park  16, 24
Pavla Tigrida ul.  11
Pavla Wonky ul. 11 
Pokrok, bývalé kino  14 
Poliklinika Jeseniova ul.  29, 30, 32, 33 
Prokopa sv. kostel  6, 14, 17, 19 
Radnice žižkovská  7, 13, 18, 25–27, 31, 
32 
Rocha sv. kostel  16
Sametové revoluce ul.  11 
Siwiecova ul.  4  
Štítného ul. 14
U vystřelenýho voka, hospoda  7 
Ústav pro studium totalitních režimů  4, 13, 
29
Václava Bendy ul.  11
Václava Havla ul.  11
Valtra Komárka ul.  11
Věnka Šilhána ul.  11
Veřejnosti proti násilí ul.  11 

m í s t n í  R e j s t ř í k  2 0 1 4
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Viktoria Žižkov, stadion  16, 17 
Vítkov, Národní památník na Vítkově  14, 
17, 18, 22, 24, 28, 31, 40, 44 
Vlkova ul.  14 
Všeobecný penzijní ústav  21, 43  
Želivského ul.  10 
Židovský hřbitov Izraelská ul.  9
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J m e n n ý  r e j s t ř í k  2 0 1 4

A
Abramjan Tigran, malíř  12
Ambrož Pavel, kandidát na starostu   22
Antonová Alena, malířka 12
B 
Bellu Alexander Bc., radní  22, 27 
Benešová Daniela, malířka  12 
Benešovi, manželé  25 
Blechovi, manželé  13 
Bojanovští, manželé  25 
Bradáčová Lenka JUDr., prokurátorka  12 
Brehms Joan, scénograf  34 
Brom Ladislav, hudebník  7 
Bukovská Lucie, malíř  12 
Č 
Čáda Michal, malíř  12
Čápovi, manželé  25 
Čermákovi, manželé  25 
Černá Helena  21, 43 
Červený Martin, ředitel Olšanských hřbitovů  
10
Český Milan, starosta  13 
Čvančara Jaroslav  12 
D
Dolínek Petr, pražský radní  28 
Duka Dominik, kardinál  16, 17, 40
F
Fabrice Michel, hudebník  7 
Fiedlerovi, manželé  25 
Foglar Jaroslav, spisovatel 12 
František Josef, císař a král  30 
Frouz Martin, fotograf  21
G 
Gottwald Klement, prezident  6 

Goya Francisco  14, 39 
Gregor David, radní  16, 27 
H
Hadrava Libor, pražský radní  28 
Hadravovi, manželé  13 
Hájková Eva PhDr., ved. odb. kultury  7, 8, 
38 
Hanychová Barbora MUDr., zastupitelka 16 
Hartig Karel, starosta  30 
Hašek Michal, pražský radní  28 
Hazdra Zdeněk, ředitel ÚSTR  13 
Heller Josef Ing., místostarosta  13, 16 
Herman Daniel Mgr., ministr kultury ČR  11 
Hillary Kiptun Maiyo Kymaiyo, běžec  21 
Hlavsová Pavlína, sochařka  22 
Hnojil Adam, historik umění  12 
Hofrichter Josef, střelec bombardéru  28 
Höhmová Zdena, malířka  12
Ivan Holeček MgA, radní 27 
Horník Ivan, manažer fotbalu  16 
Hošek Jiří doc. Mgr.  21 
Hošna Martin, novinář  6 
Hudec Jaroslav, kytarista  12 
Hudeček Tomáš RNDr., primátor  10, 11, 
18, 23, 40 
Hujová Vladislava Ing., starostka  5–8, 
10–12, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 38, 40, 
41, 46 
Humpolec Pavel, malíř  12 Hurda Pavel, 
zastupitel  19
J
Janeček Tomáš Ing.  17 
Jirka Jiří, akad. malíř a grafik  8, 38
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K 
Kiska Andrej Ing., prezident SR  17, 41 
Kislingerová Eva, pražský radní  28 
Klaus Václav Ing., exprezident ČR  34 
Klevcovová Nikol, aktivistka  33, 34 
Kněnický Stanislav Ing., tiskový mluvčí 
Praha 3  6 
Knížek Aleš Mgr., plk., ředitel VHÚ  23, 
25 
Komenský J. A.  6 
Konvička Michal, kandidát na starostu  22 
Kotalík Jiří Phdr., historik umění  22 
Koukal Josef, válečný stíhač  28 
Krajča Milan, komunistický aktivista  7 
Krnáčová Adriana Mgr., MBA, 
primátorka  27–29, 31   
Krylovi, manželé  25 
Křivová Petra, sochařka  22 
Kucián, zastupitel ČSSD  9 
Kuchynka Václav, radista,válečný 
veterán  28   
Kulhánek Jakub, náměstek min. obrany  
15 
Kunckovi, manželé  25 
Kurucz Daniel, ředitel Českých drah  11
L 
Lacko Radek, pražský radní  28 
Lipus Matouš, sochař  22 
Lorencovi, manželé  13 
Lužaić Dragomir, malíř  19, 43 
Lužaić Snežana, malířka  19, 43 
M
Machalová Marianna, sochařka  27 
Martiník Milan ak. sochař  14 
Marvanová Hana JUDr., advokátka  26 
Mařenec Miroslav, starožitník  35 
Masaryk T. G.  30 
Materna Jan RNDr., PhD., radní  27 
Michálek Libor, senátor  22 
Mikeska Tomáš Ing., zastupitel  24 

Mrázová Anna, jubilantka  12 
Mužíkovi, manželé  25  
N
Načeradský Jiří, malíř  12 
Nancy Nzisa Wambua, běžkyně  21 
Novák Arnošt, aktivista, sociolog  29 
Nováková Gabriela, kandidátka na starostku  
22 
Nováková Hana, pražská radní  28
Novotná Zuzana, ředitelka domova seniorů  
28
O 
Olivová Jiřina, malířka  12 
Otmarová Monika, fotografka  6 
Oubrechtová Miroslava, místostarostka  17, 
25
P 
Palán Milan, novinář  6 
Papež Michal, radní  27 
Pavel Petr arm. generál  15 
Pešek Richard, SUPŠ  30 
Petrákovi, manželé  13 
Placák Petr, historik, aktivista  34 
Plečnik Josip, architekt  21 
Poche Miroslav Mgr., Ing., zastupitel  16 
Ponert Zdeněk, taxikář  25 
Preclíková Marie, malířka  12 
Procházkovi, manželé  13 
Přikryl Martin, aktivista  34
R 
Róna Jaroslav, sochař  22 
Ropková Irena Mgr. et Ing., radní  22, 27, 
28
Rubáš Miroslav, radní  16 
Rut Ondřej Mgr., zastupitel  10, 26 
Ř
Říha Vladimír MUDr., zastupitel  7 
S
Samek David, novinář  6 
Sekyra Luděk, developer  11 

50



Sendler Zdeněk Ing., architekt  29 
Sláma Jaroslav, občan  19 
Slezák Jan, policejní důstojník 1989  28 
Slezáková Eva Ing., ved. informačního cen-
tra  14, 30 
Stárek Václav, malíř  12 
Stivínová Markéta, hudebník  5 
Stropnický Martin, ministr obrany  14, 23, 
25, 40 
Stropnický Matěj PhDr., místostarosta  5, 
7–9, 21–28, 30, 32, 38 
Suchopárová Bohumila, jubilantka  28 
Suchých, manželé  25
Suková Jaroslava Mgr., radní  5, 27 
Szabo Miloš P., farář  6, 14, 17 
Š
Šindelář Václav, scénograf  34 
Štampach Tomáš, kandidát na starostu  22 
Šťastný František, závodník  30 
Štěpánek Pavel, prof. PhDr., Ph.D.  14 
T
Trojan Pavel Mgr.  23 
V
Vaněk Jiří, výtvarník  6 
Vaňková Pavla, výtvarnice  6 
Veselý Vladimír, malíř  12 
Vinš Luděk Ing., prezident Viktoria  16 
Virtová Tereza, aktivistka  32 
Vítkovská Lucie Mgr., radní   27
Vitner Petr, běžec  21 
Vitoušovi, manželé  13 
Vodrážka Miroslav, ÚSTR  13
Vojtová Lenka  12
Votavová Alena, kostelnice  16 
Vrabcová-Nývltová Eva, lyžařka  21 
W
Wichterle Milan, hudebník  8 
Wichterle Tomáš, hudebník  8 
Z
Zelenka Jaroslav MUDr., malíř  5 

Zeman Miloš Ing., prezident ČR  14, 17, 18, 
33, 34 
Zoubek Olbram, sochař  13, 23 
Zouharovi, manželé  25
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