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Rok 2015 jistě mnozí lidé v budoucnu označí za výrazně temnější a pochmurnější než roky 
předcházející. Především evropská společnost prožívala trable týkající se uprchlíků migrují-
cích z islámských zemí. Obavy z teroristických útoků pod vlajkou islamistů se brzy ukáza-
ly jako opodstatněné. Už v lednu probudil Evropu masakr v redakci pařížského satirického  
týdeníku Charlie Hebdo. Do budovy vtrhli dva francouzští islamisté – rodilí Pařížané, po-
tomci alžírských imigrantů, kteří vyrůstali v sirotčinci a radikalizovali se při svých cestách  
na Blízký východ. Zavraždili dvanáct lidí včetně alžírského editora a muslimského policisty. 
Novou vlnu násilí rozpoutal v únoru také samozvaný Islámský stát. Zabíjení rukojmích povýšil  
na propagandu, kterou se prezentoval na profesionálně zpracovaném videu s upálením zaja-
tého jordánského vojenského pilota. Z původně extrémistických skupin bojovníků se postu-
pem krátké doby vyvinula fungující organizace schopná, sice ve zvrácené formě, ale přesto, 
simulovat fungování klasického státu, který do řad džihádistů dokázal nalákat tisíce všeho 
schopných bojovníků z celého světa.    

Ani na východních hranicích Ukrajiny nenastal klid. Navzdory formálnímu příměří počítali 
proruští separatisté i ukrajinští obránci padlé z bitvy o město Debalceve ve stovkách.

Na konci března projely Českou republikou tři kolony amerického obrněného konvoje. Bojová 
vozidla se po vlastní ose vracela ze cvičení v Polsku a v Pobaltí na základnu v Německu. 
Demonstrace připravenosti, viditelný průjezd vozidel, byla zvolena schválně jako ujištění 
Pentagonu směrem k evropským spojencům, že Amerika ctí závazky. Ač se zpočátku na so-
ciálních sítích šikovaly skupiny odpůrců „amerických imperialistů“, situace nastala nakonec 
přesně opačná. Při cestě konvojů se objevily jen hrstky odpůrců a naopak nadšenci vítající 
Američany se podél trasy i ve městech dali počítat na tisíce.

Začátkem léta 2015 zažili Evropané něco, co nepamatují. Po Středozemním moři začaly chao-
ticky připlouvat tisíce lodí nebo i jen malých rybářských člunů s uprchlíky z islámských zemí, 
mj. z válčící Sýrie ohrožované Islámským státem. Nápor nelegálních přistěhovalců prověřil 
připravenost politických představitelů evropských zemí, jak dovedou řešit skutečné krizo-
vé situace, a výsledky jsou i nadále tristní. Údajně propracovaná azylová pravidla se pod 
náporem běženců postupně zhroutila a poslanci Evropského parlamentu spolu s vrcholnými 
politiky Unie zahájili nekonečnou a planou sérii summitů o povinných kvótách pro umístění 
příchozích migrantů. Marně, jen na venek vynikla absolutní bezmoc a bezradnost evropských 
činitelů. Pouze německá kancléřka Angela Merkelová neztrácela optimismus, ani když se 
například školní tělocvičny nebo i další prostory napříč zemí měnily v provizorní ubytovny. 
Těmi, bez vyhlídek na brzkou změnu, zůstávají až do konce roku. Do zaslíbené a bohaté 
Evropy nevedly cesty však jen po moři. Uprchlíci brázdili Evropu na kole, pěšky či vlaky 
nebo autobusy. Řecko, Makedonie, Srbsko, Maďarsko, Rakousko a konečně vysněné Němec-
ko. To byla a je takzvaná Balkánská cesta. V polovině září však nastal obrat. Maďarská vláda 
už uprchlíky nechtěla dál pouštět a následně opevnila hranice armáda. Běženci neprošli 

4



5

a jejich stávající životní podmínky měly k snovému ideálu života v Evropě daleko. Uběhly 
jen dva dny a uprchlíci zaútočili na plot. Podle agentury Frontex přicestovalo jen do té doby 
již více než půl milionu běženců. Francie zažila v pátek 13. listopadu nejhorší masakr ve své 
novodobé historii. V hudebním klubu Bataclan a na dalších místech Paříže zemřelo 130 lidí, 
více než 350 dalších bylo zraněno nebo utrpělo psychické trauma. K útokům se přihlásili 
islamisté a svůj hrůzný čin doprovodili pohrůžkou, že Francie nebude žít v míru, dokud bude 
pokračovat v leteckých úderech na Islámský stát. Avšak opak je pravdou, intenzita náletů na 
pozice IS se výrazně zvýšila.

V srpnu 2015 byla uveřejněna zpráva o hospodářském stavu naší země. České ekonomice se 
v předešlém roce 2014 po dlouhé době nevídaně dařilo. První optimistická čísla se sice 
začala objevovat už v pololetí, ale až v srpnu statistici potvrdili, že Česká republika zažívá 
růst ekonomiky na špici celé Evropské unie. Přestože by si tento úspěch ráda přivlastnila 
stávající vláda, skutečnosti je poněkud jiná. Některé ekonomy naopak ministerstvo financí 
nemile překvapilo návrhem státního rozpočtu na příští rok. I přes téměř ideální výsledky 
rozjeté ekonomiky opět půjde do deficitu a vypůjčí si dalších 70 miliard korun na výdaje.

Při výročí 17. listopadu promluvil na téma běženců prezident republiky Ing. Miloš Zeman. 
Spolu s protiislámský aktivistou RNDr. Martinem Konvičkou pohovořili o tom, že český 
národ sice akceptuje cizince, ale jen ty, jejichž kultura je s Českou republikou slučitelná 
a není to „kultura vrahů a náboženské nenávisti.“ Jeho vystoupení však opětovně zhoršilo jeho 
vztahy s předsedou vlády Ing. Bohuslavem Sobotkou.

O teplotně nadprůměrném prosinci svědčí rekordy, které padaly 23. prosince 2015 na stanicích, 
které měří déle než 100 let. V pražském Klementinu bylo 12,9 stupně Celsia. Padl tak rekord 
z roku 1795, kdy bylo 12,4 stupně. Nejtepleji bylo v Osoblaze na Bruntálsku, kde teploměry 
ukázaly dokonce přes 15 stupňů Celsia.



| Od ledna 2015 mohli Pražané spatřit téměř dostavěnou budovu Paláce Crystal 
na Vinohradech poblíž stanice metra Želivského. Administrativní budova dosa-
huje výšky 60 metrů a je tak další výškovou, avšak mnohem mohutnější, budo-
vou vedle budovy bývalého Strojimportu (dnes Stimbuilding). Za 800 milionů 
korun ji postavila developerská společnost GES Real. Oficiálně má být objekt 
slavnostně otevřen v květnu 2015. Má 14 nadzemních podlaží a v nich k proná-
jmu kancelářskou plochu o rozloze 12 827 metrů čtverečních. Cena měsíčního 
pronájmu je od 14,50 do 19,50 euro za metr čtvereční. Stavbu na parcele 1944 
metrů čtverečních navrhlo architektonické studio Atelier 15 pod vedením Libora 
Hrdouška a Radka Lampy. Plocha fasády je 6000 m², z toho 2800 m² proskle-
ných ploch.

| Dne 8. ledna 2015 uctili představitelé žižkovské radnice památku obětí  
teroristického útoku, který se udál 7. ledna v Paříži. Muslimští teroristé po-
vraždili zaměstnance redakce časopisu Charlie Hebdo. Na budově radni-
ce byla vyvěšena černá vlajka a francouzskému velvyslanectví byl zaslán 
kondolenční dopis.

| Dne 10. ledna 2015 proběhlo v kostele sv. Anny poslední rozloučení s tamější 
dlouholetou kostelnicí Libuší Jiřičnou.

| Tříkrálová sbírka, která v žižkovské farnosti u sv. Prokopa probíhala ve dnech 
4. až 11. ledna 2015, vynesla celkem 27 947 Kč. Vstupné z koncertu činilo  
5 200 Kč a zbývající peníze vybrali naši koledníci, kteří v rámci koledy navštívi-
li také žižkovskou radnici. Tam po malém koncertě studentů dechového oddělení 
Hudební školy na Komenského náměstí představili Tříkrálovou sbírku vedení 
radnice.

| Ve dnech 29. ledna až 18. února 2015 proběhla v Galerii pod radnicí výstava 
děl studentů výtvarného oboru Gymnázia na Pražačce.

| Dne 12. února 2015 přinesl denní tisk zprávu o pokračování kauzy zastupitele 
PhDr. Matěje Stropnického, jemuž byl při říjnovém policejním zásahu na žižkovské  
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radnici zabaven služební počítač. Orgány činné v trestním řízení vyšetřují  
celou věc pro podezření z machinací při privatizaci obecního bytu poblíž hotelu  
Olšanka. Tehdejší radní PhDr. Stropnický si nechal vypracovat odborné posudky 
na cenu nemovitosti, která se pohybovaly v rozmezí 2,5 až 4,3 milionu korun. 
Městská část prodala byt nakonec za cenu nejnižší a v tom může být kámen 
úrazu. Policie šetří, zda volbou nejnižší ceny nebyla městské části způsobena 
finanční újma. PhDr. Matěj Stropnický jakékoli své pochybení odmítá a jeho 
advokátka JUDr. Hana Marvanová se zatím k věci nevyjadřuje.

| Univerzita Jana Amose Komenského sídlem na Žižkově se počátkem roku 
2015 ocitla na prahu ohrožení své existence. K celé kauze se vyjádřil mediální 
expert, publicista a bývalý pracovník školy, Petr Žantovský. Sám se o ústavu  
vyjadřuje jako o škole celebrit, neboť ji vystudovaly například olympijská  
vítězka Kateřina Neumannová, modelka Iva Kubelková či někdejší šéfka kabinetu 
premiéra Petra Nečase Jana Nagyová. Akreditační komise zatím odebrala akre-
ditaci jen pro obor speciální pedagogika v magisterském programu, ale hrozí jí  
i zrušení školy jako celku. „Musím předeslat, že jsem tam deset let pracoval, 
čili znám to zevnitř, ale zároveň jsem do jisté míry podjatý, protože jsem ze 
školy odešel v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se nenakládá poctivě se studijními  
výsledky a že se vkládají zápočty a zkoušky lidem, kteří je neabsolvovali,“  
vysvětlil Petr Žantovský. /.../ „Začátkem července 2010 jsem seděl u paní profe-
sorky Dvořákové, předsedkyně komise, a předložil jsem jí všechny hodnověrné 
důkazy o tom, že se na té škole velmi nepoctivě zachází se studijními výsledky  
a že se domnívám, že by to zasloužilo velkou pozornost Akreditační komise /…/. 
Paní Dvořáková to hodila do koše a dál se několik let nic nedělo. Teprve v po-
slední době se náhle paní Dvořáková zaktivizovala a začala vést tažení proti sou-
kromým vysokým školám včetně UJAK.“ /…/ Podle Žantovského tvrzení Akre-
ditační komise téměř pět let nechávala UJAK navzdory předloženým důkazům 
stranou pozornosti. „To, že od roku 2001, kdy ta škola vznikla, ji Akreditační 
komise zásobovala akreditacemi na různé obory včetně doktorského studia jako 
na běžícím páse, zatímco dnes ji chce odebírat akreditaci, není důkazem toho,  
že UJAK dělá něco špatně. UJAK sice dělá hodně věcí špatně, ale tohle je důkaz, 
že absolutně selhává Akreditační komise. Protože měla celá ta léta kontrolovat, 
jak se na té škole učí /…/ a jestli to studium má úroveň. Nedělala to a teď na 
poslední chvíli honí bycha. A musím říct, že to je zejména ve vztahu ke studen-
tům nehorázně nezodpovědné,“ míní Žantovský. Je přesvědčen, že Akreditační 
komise myslí jen na sebe a své budoucno. „A to budoucno je to, oč tu běží.  
Na stole pana premiéra leží návrh novely zákona o vysokých školách, kterou  
připravilo Ministerstvo školství. V tom návrhu je to, co předkládal už Josef 
Dobeš, že místo Akreditační komise má vzniknout Akreditační úřad, jenž má 
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být složen i ze zástupců podnikatelských svazů a ze zástupců soukromopráv-
ních institucí vzdělávání, tedy jinak, než tomu je u Akreditační komise. To je 
velmi výrazná změna fungování akreditační procedury a je tu velké nebezpečí,  
že paní Dvořáková přijde o trafiku. To je přesně to, co ji teď aktivizuje,“ domnívá  
se mediální analytik. Nedá mu to nepřipomenout jaro 2010 a fungování úřednic-
ké vlády Jana Fischera těsně před volbami. „Paní Dvořákové měl v květnu 2010 
vypršet první mandát předsedkyně Akreditační komise. Do této funkce jmenuje 
předseda vlády. Pan Fischer ji odmítl jmenovat s tím, ať to udělá vláda, která 
vzejde z voleb. Paní Dvořáková rozpoutala na konci roku 2009 a na jaře 2010 
korupční kampaň vůči Právnické fakultě Západočeské univerzity. Průběh byl 
velice podobný tomu, co se teď děje na UJAK. To znamená pohrůžka odejmutí 
nebo pozastavení akreditací, zákaz přijímání nových studentů, rozsáhlá veřejná 
diskuse na toto téma, že se na Západočeské univerzitě dějí věci nekalým způso-
bem,“ připomíná Žantovský. Přitom v době rozpoutání kauzy plzeňských práv 
byla profesorka Vladimíra Dvořáková už pět let ve funkci předsedkyně Akredi-
tační komise. „Ale kupodivu na to přišla půl roku před koncem svého mandátu, 
aby se veřejně vystavila jako bojovnice proti korupci a za čistotu vysokého škol-
ství. A dnes se ta historka opakuje. Já se strašlivě bojím, aby jí na to naši politici 
opět neskočili. Tehdy na to skočil Petr Nečas jako nový předseda vlády, když 
ji jmenoval do druhého mandátu s poukazem na to, že přece nemůže už z me-
diálních důvodů slavnou a svatou bojovnici proti korupci ve vysokém školství 
nejmenovat,“ podotýká mediální odborník. /…/ Podle něj se nyní jen opakuje 
pět let stará historie. „Myslím si, že paní Dvořáková zvolila úplně stejnou tak-
tiku, jak se přemístit do toho nového Akreditačního úřadu na kostech studentů 
UJAK…“

| Oslavy masopustu připadly v roce 2015 na 17. února. Počasí návštěvníkům 
příliš nepřálo, sice nemrzlo, ale zatažená obloha a teplota vzduchu kolem 3 stupňů  
Celsia měly jistě za následek nižší účast občanů oproti předešlým ročníkům. 
Masopustní průvod vyšel z náměstí Jiřího z Poděbrad v 17 hodin směrem  
k žižkovské radnici. Tam předala na balkóně starostka Ing. Vladislava Hujová 
klíče od Žižkova, avšak jen pro jednu noc, žižkovskému Pepíkovi. Poté nasedla  
do hasičského automobilu – veterána s posádkou hasičů z Prčice a odjela k fot-
balovému stadionu Viktorie Žižkov. Ohňovou show na závěr veselí předvedla 
skupina Amanitas Fire Theatre. Jako pohoštění nechyběly nabízené masopustní 
pochoutky, především jitrnice a chléb se sádlem a cibulí. Před radnicí však nastal 
při rozdávání dobrot mumraj a žel na někoho se nedostalo. Inu, když si někdo 
odnesl najednou pět jitrnic a dva chleby se sádlem…!
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| Ve čtvrtek 19. února 2015 začal v Praze na holešovickém Výstavišti čtyřdenní  
mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World a trval do 22. února. Měst-
ská část Praha 3 obsadila jako jediná pražská čtvrť na veletrhu poprvé svůj 
stánek a představila Žižkov jako „pražský Montmartre.“ Ten nabízí návštěvní-
kům mj. zhlédnout tamější expozice Armádního muzea nebo ocenit mysteriózní  
atmosféru Plečnikovy architektury – chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně, a záro-
veň aktivně pocítit žižkovskou atmosféru místních restaurací či hudebních klubů 
a divadel. Návštěvníky u stánku vítala a prezentovala kulturní činnost městské 
části vedoucí odboru kultury, PhDr. Eva Hájková.

| Dne 20. února 2015 se v denním tisku objevila zpráva, že bývalou polikliniku  
v Jeseniově ulici bude moci zdarma využívat společenská iniciativa Klini-
ka. Stávající majitel a správce objektu, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, ji nakonec vybral v soutěži. Tímto aktem byl, prozatím alespoň  
na 1 rok, ukončen spor o údajně násilné obsazení budovy „squatery“ na podzim 
roku 2014.

| Dne 21. února 2015 se komunisté a jejich stoupenci sešli na vinohradské 
Floře, aby oslavili 67. výročí únorového komunistického převratu v roce 1948. 
V rámci toho pak přešli na Olšanský hřbitov, ke hrobu Klementa Gottwalda. 
Nechyběli však ani odpůrci komunismu. Komunisté nesli transparenty s nápisy: 
„Stop kapitalismu“, „Co si nevybojujeme, to nikdy nezískáme!“, a jejich pro-
tivníci naopak: „Vítejte u hrobu masového vraha“, „Zrůdy rudý“, „Málo bylo 
Mašínů“. Nad hrobem promluvil i tajemník KSČ 21 Vojtěch Mišičák: „Skuteční 
lidé práce, dělníci, malí a střední rolníci, drobní živnostníci, inteligence byla  
v odhodlání pokračovat na cestě rozvíjení národa a národní demokratické revo-
luce socialistickým směrem. Rozhodující, klíčovou a nezastupitelnou úlohu zde 
sehrál jako předseda vlády, soudruh Klement Gottwald. Vyvrcholení únorových 
událostí z roku 1948 bylo poučením, nástrojem a příkladem vývoje společnos-
ti…“ „Komunisté se nemají za co stydět, mají čisté svědomí.“ Zároveň napadl  
i poslance Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM): „Nemůžeme jít  
do boje a držet v ruce třešničky, jak si to představují mnozí v poslanecké  
sněmovně nalevo sedící se stotisícovými platy a socialismu se mnohdy děsí-
cí poslanci. Podle nich je dostatečným bojem vystoupení v televizi a přitakání  
vůdcům českého kapitalismu,“ (Zdroj: server halonoviny.com ze dne 22. 2. 2015)

|  Haléř svatého Petra je název pravidelné sbírky, jíž papež jménem katolíků po-
máhá potřebným ve světě. Do 22. února 2015 přispěla ročně farnost u sv. Prokopa 
částkou 10 633 Kč.
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| Městská část Praha 3 zahájila postupnou revitalizaci Židovských pecí, jedno-
ho z nejrozsáhlejších a nejoblíbenějších parků na území Prahy 3. Předpokládané 
finanční náklady na celou akci ve výši zhruba 5 milionů korun mají být spolufi-
nancovány z dotace v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

| Ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluk Němeček odvolal 
ke dni 4. března 2015 ředitele pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohra-
dy MUDr. Marka Zemana, mimo jiné rovněž dlouholetého člena Zastupitelstva 
městské části Praha 3 za Občanskou demokratickou stranu. Důvodem je podle 
ministerstva špatná ekonomická situace nemocnice. Dočasně byl jejím vedením 
pověřen primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Jan Šturma. 
Bývalé vedení nemocnice podle serveru iDnes.cz prý porušilo zákon o veřej-
ných zakázkách při rekonstrukci budovy patologie. Byla sice vypsána veřejná 
zakázka, v níž byly pro výběr vítěze hlavní nejnižší cena a nejkratší doba opravy, 
ale původní smluvní cena byla neustále navyšována a upravována prostřednic-
tvím dodatků. Nakonec oprava stála místo 18 milionů o 3,5 milionu korun více. 
Rovněž doba rekonstrukce se oproti deseti týdnům prodloužila na 26 týdnů.  
Ve výsledku tak vybraná firma pracovala za vyšší cenu a delší dobu, než slibova-
li odmítnutí uchazeči. Zda má celý spor politické pozadí, nelze bezpečně určit. 
(Zdroj: iDnes.cz 4. 3. 2015).

| Ve dnech 5. až 31. března 2015 proběhla v Galerii pod radnicí výstava děl 
Rudolfa Mejsnara. Nesla název Sny a realita.

| Dne 10. března 2015 zavlála již po dvacáté z okna žižkovské radnice tibetská 
vlajka na podporu nezávislosti Tibetu a jako připomínka čínských represí vůči 
tomuto horskému národu. Vlajku vyvěsil přesně v 15.00 hodin místostarosta  
za ODS Bc. Alexander Bellu. V tomto roce vyvěsilo vlajku celých 694 radnic  
v ČR. Stojí jistě za zmínku, že před dvaceti lety byla radnice Prahy 3 mezi čtyřmi 
prvními radnicemi v celé republice, které se veřejně postavily na stranu Tibe-
ťanů. Po krátkém proslovu Alexandra Bellu, kdy se vymezil proti politickým 
pročínským postojům prezidenta Ing. Miloše Zemana, nastala minuta ticha  
za oběti čínských represí. O hudební vložku se již tradičně postarali Ladislav 
Brom a Michel Fabrice. Poté hlavní moderátorka PhDr. Eva Hájková přivítala 
delegaci z Barmy. Tradiční mandala byla letos umístěna v Galerii pod radnicí  
a poté pietně rozmetána v parku na Havlíčkově náměstí. Program dále pokra-
čoval krátkou přednáškou PhDr. Zuzany Ondomišiové a nakonec představi-
la výtvarnice Kamila Rízová výrobu mandaly, což si mohli osobně vyzkoušet  
i návštěvníci setkání.
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| Ve středu 11. března 2015 v 11 hodin byl na Olšanských hřbitovech předsta-
ven první digitální náhrobek v České republice. Ačkoli to zní poněkud nezvykle, 
lze předpokládat, že tento počin přinese mnoho dobrého. Moderní technologie 
byla umístěna na náhrobek spisovatele a publicisty Karla Havlíčka Borovské-
ho. Technologie spočívá v umístění destičky s tzv. QR kódem na náhrobek  
a návštěvník pomocí svého čtecího zařízení (mobilní telefon, smartphone) si tak 
může o osobnosti stáhnout, přečíst či shlédnout obrazové informace umístěné  
na internetu. Autorem projektu je Tomáš Studeník.

| Dne 17. března 2015 probíhalo ve Velké zasedací síni radnice 3. zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 3. Starostka Ing. Vladislava Hujová zahájila 
jednání těsně po 15. hodině. Prvním jednacím bodem bylo schválení nových pří-
sedících Obvodního soudu pro Prahu 3 na volební období 2015–2019. Navrženi 
a poté schváleni byli dva kandidáti – Karolína Skříčková a Václav Bajer. Dalším 
bodem bylo projednání petice občanů o zachování plného provozu mateřské ško-
ly Buková doručené na radnici 5. března. Starostka hájila zájem školku zrušit 
vzhledem k špatnému technickému stavu (postavena 1960), malé kapacitě dětí 
a nákladnosti celého zařízení. Areál by měl být předělán na zařízení jeselského 
typu pro děti do 3 let věku a mateřská škola Buková by byla přenesena do areálu 
základní školy na Jarově. Proti těmto záměrům ostře protestovala jak přítomná 
ředitelka školky Buková, paní Benešová spolu s maminkami tamějších dětí, tak 
především zastupitelé za koalici Žižkov (nejen) sobě. Samotná rozprava zastu-
pitelů trvala více než hodinu, ale výsledek nepřinesla. Bod byl odložen na dal-
ší zasedání zastupitelstva. Ve druhé polovině jednání pak byly schváleny body  
týkající se mj. rozpočtu městské části, poskytnutí darů z Grantového a podpůr-
ného fondu městské části nebo prodejů nemovitostí ve vlastnictví Prahy 3. Roz-
počet byl sice nakonec schválen, ale proti vůli zastupitelů KSČM a Ž(n)S.

| Dne 20. března 2015 nastalo mezi 9:36 až 11:57 hodin částečné zatmění  
Slunce. Nad  Prahou byla velmi dobrá viditelnost. Měsíc zakryl sluneční kotouč 
ze 75 procent.

| V pátek 27. března 2015 byl pro veřejnost slavnostně otevřen víceúčelový  
sportovní areál v ulici Habrová. Projekt areálu zpracoval Ateliér zahradní  
a krajinářské tvorby – Ing. Zdenek Sendler. Plocha sportoviště je 4477 čtve-
rečních metrů a na jeho údržbu a provoz bude dohlížet stálý správce. Náklady  
na jeho vybudování dosáhly výše 16,1 milionu korun. Dotace z evropských fondů  
se podílela částkou 14,5 milionu korun.
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| V sobotu 28. března 2015 zemřel světoznámý český kameraman Miroslav  
Ondříček, čestný občan Prahy 3.

| Výstavu „Barák na vodstřel“ bylo možné shlédnout v dubnu 2015 v galerii 
kavárny Saturnin v Orebitské ulici č. 5. Starobylé domy, které padly při asanaci 
v 80. letech minulého století, zachytila na svých snímcích amatérská fotografka, 
avšak v tomto případě dokonalá dokumentátorka doby, paní Helena Šulcová.

| Fotbalový klub Viktoria Žižkov se v dubnu 2015 opět ocitl ve finanční tísni. 
Ke konci března dlužil městské části za pronájem stadionu osm splátek dosa-
hujících částky téměř 1 milionu korun. Ačkoli majitel klubu, Ing. Luděk Vinš, 
nejeví jakýkoli zájem situaci řešit, zástupci městské části nadále hledají další 
a další cesty ke smírčí dohodě a vzájemnému vyrovnání. Bc. Alexander Bellu, 
zástupce starostky pro věci majetkové, si je vědom, že Viktoria Žižkov je neod-
myslitelným symbolem Žižkova, trvá na vyrovnání dluhů. Klub je nyní vyzván 
k vyklizení stadionu. Nakonec byla Praha 3 nucena na klub podat žalobu.

| V dubnu 2015 byla do kostela sv. Rocha povolána firma Ateliér Fiala, aby  
započala s napouštěním dřevěného mobiliáře a náročnou rekonstrukcí jeho  
poškozených částí. Červotoč totiž v posledních letech poškodil dvě klekátka  
i několik starých kostelních lavic. Práce trvaly dva týdny.

| Dne 7. dubna 2015 byla otevřena nová mateřská školka v areálu základní škola 
v ulici V Zahrádkách č. 48 na Jarově. Její kapacita činí 112 dětí.

| Životní jubilea si připomněly manželské páry ve středu 8. dubna 2015  
v Obřadní síni žižkovské radnice. Celkem osm dvojic oslavilo své jubilejní 
svatby. Diamantovou si připomenuli Galina a Mirko Vaněčkovi, pětapadesát let  
od složení manželského slibu oslavily pak Vlasta a Josef Jedlanovi a Věra a Jiří 
Vlčkovi. Zlatou svatbu zažilo dalších pět manželských dvojic: Hana a Antonín 
Borovcovi, Jiřina a Josef Gregorovi, Irena a Jiří Hujovi, Marie a Ladislav Kosovi 
a Vilemína a Jiří Tesařovi, kteří oslavili svatbu zlatou. Všem popřála mnoho 
zdraví a štěstí osobně starostka Ing. Vladislava Hujová a předala jim sváteční 
pamětní list.

| Téhož dne byla v Galerii pod radnicí slavnostně zahájena výstava s názvem 
Bosno moje, ušlechtilá, milá. Své obrazy vystavovala akademická malířka  
Gordana Stanić (*1959 v Sarajevu). Osobně autorka přítomna nebyla, ale její 
dílo představili zástupci Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Praze.
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| Deník Lidové noviny otiskl dne 13. dubna zprávu, že Úřad pro zastupování  
státu ve věcech majetkových, který spravuje bývalou polikliniku v Jeseniově ulici, 
se rozhodl předat v příštích dnech budovu Generální inspekci bezpečnostních 
sborů (GIBS). Sociální centrum, které tam několik týdnů působí, bude muset 
budovu opustit. Skončí totiž nedávno dojednaná nájemní smlouva, řekl mluv-
čí úřadu Pavel Hortig. Konkrétní datum však zatím nepadlo. Zástupci občan-
ské iniciativy podle něj nyní mají možnost dohodnout se na dalším setrvání  
v objektu spolu s GIBS. Kolem opuštěného areálu se vedou bouřlivé debaty 
už několik měsíců. Státem vlastněný neudržovaný objekt, který dříve obývali 
bezdomovci, obsadili vloni squatteři. Uklidili ho a několik dní v něm provozo-
vali sociální centrum. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sice  
po nedávné intervenci ministra financí Ing. Andreje Babiše nabídl budovu k bez-
platnému užívání aktivistům. Trvat měla tato dohoda ale jen do doby převodu  
na GIBS, nejdéle jeden rok. Vládní činitelé ovšem minulý týden na návrh minist-
ra financí zrušili možnou privatizaci areálu a otevřeli tak cestu k převodu majetku  
na GIBS.

| Na fotbalovém stadionu Viktorie Žižkov během nedělního zápasu 19. dubna  
2015 létaly vzduchem borové šišky. Fanoušci domácích tím vyjádřili podporu  
fotbalistům, kteří už čtyři měsíce nedostali výplatu. V souvislosti s tím zvažovali 
hráči dokonce stávku a bojkot nedělního utkání. Poté, co se jejich výhrůžky chytla  
média, se vedení klubu smilovalo a dalo hráčům alespoň zálohu. Viktoriáni  
nakonec zápas s Mostem odehráli a vyhráli 3:1. Hladký průběh ale zápas opravdu 
neměl. Sotva dal sudí pokyn k výkopu, zaházeli fanoušci trávník. Původně mělo 
přes zábradlí létat suché pečivo, ale to pořadatelé nedovolili na stadion pronést. 
Tak si diváci u tribuny posbírali alespoň borové šišky. Před sebou pak rozvi-
nuli transparent s textem: 4 měsíce bez výplaty a co vy? a pokřikovali: „Vinši,  
zaplať!“ Rozhodčí Karel Hrubeš musel na několik minut utkání dokonce pře-
rušit kvůli úklidu plochy a domácí hráči na důkaz souhlasu s fanoušky poklekli  
na jedno koleno. „Chtěli jsme hlavně fanouškům poděkovat za to, že při nás 
takhle stojí, tak jsme spontánně poklekli,“ vysvětlil gesto domácí útočník Radek 
Voltr. Majitel klubu Ing. Luděk Vinš tedy svolal schůzku s hráči a realizačním 
týmem, aby takovému důsledku předešel. Na ní dostali fotbalisté alespoň zálohu.  
Bez peněz jsou však i trenéři a celý realizační tým.

| V pořadí pátý Aprilles se konal 25. dubna 2015 již podruhé na žižkovské  
Parukářce a přilákal na pět tisíc diváků a posluchačů. Prosluněný den provázela 
hudba. Slavnostního zahájení festivalu se chopil zástupce starostky Bc. Alexander  
Bellu. První kapelou byli punk-rockoví Curlies. Na své si přišli milovníci  
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tvrdšího rocku i při vystoupení formace NIL. Černovlasá zpěvačka Hana  
Kosnovská si získala svým temně znějícím hlasem pozornost skutečně všech  
posluchačů. Téma letošního Aprillesu, tedy underground, dokonale podtrhli hráči  
hudební legendy s názvem Už jsme doma. Prostory před pódiem se zaplnily  
do takřka posledního místa. Hudební vystoupení ukončili členové trash  
rock‘n’rollové kapely Hentai Corporation. Celý festival moderoval Tomáš  
Dvořák. Pozitivní ohlas vedle hudebních vystoupení sklidilo také promítání  
hororu Svatý Mikuláš a autorské čtení v bunkru Parukářka společně s prohlíd-
kou muzea. Zde také mimo jiné proběhl graffiti battle od Grafficonu. Prostory  
bunkru poskytly skutečnou undergroundovou atmosféru.

| Dne 27. dubna 2015 se v obřadní síni radnice sešli iniciátoři a občané Žižkova 
usilující o vybudování pomníku básníku Jaroslavu Seifertovi. Ten by měl stát  
na pozemku manželů Kočích před nárožím domu na křižovatce ulic Lipanská, 
Chelčického a Táboritská. Slavnostní setkání uvedli starostka Ing. Vladislava 
Hujová spolu s radním Bc. Alexandrem Bellu. Poté promluvil básník Jiří Dědeček  
a zazněly Seifertovy verše v podání herců žižkovského divadla Aqualung.  
Technické parametry vysvětlil architekt Ivan Vavřík. Přítomna byla rovněž dcera 
Jaroslava Seiferta, paní Jana Seifertová-Plichtová. V návrhu autorského týmu 
– architekt Ivan Vavřík, akademický sochař Jan Roith a architekt Matyáš Roith 
– je dominantním znamením „stuha“ ve tvaru seifertovského „S“, v níž je umís-
těn citát z básně Prosinec 1920: „… To slovo letělo jako pták do sítě hvězd…“. 
Nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert věnoval Žižkovu svoji  
poetickou sbírku Město v slzách a ani ve svém pozdějším díle Všecky krásy svě-
ta se neopomenul vracet ve svých vzpomínkách do svého rodiště.

| Zasedání, v pořadí 4., Zastupitelstva třetí městské části se uskutečnilo  
30. dubna 2015 ve Velké zasedací síni žižkovské radnice od 14 hodin. Předsedala 
mu starostka Ing. Vladislava Hujová. Radní městské části vzali na vědomí zánik mandá-
tu zastupitelky za sociální demokracii Miroslavy Oubrechtové z důvodu její rezignace 
na člena Zastupitelstva městské části ke dni 9. dubna. Na její místo byl vybrán Radek 
Hlaváček, jenž na místě složil slib zastupitele. V rámci schvalování dalšího programu 
jednání požádal Ondřej Rut (Žižkov nejen sobě) o zařazení dalšího bodu, a sice projed-
nání dalšího osudu mateřské školy Buková. Přítomna byla i ředitelka školy Žaneta Bene-
šová. Po delší místy vyhrocené rozpravě však tento návrh hlasováním neprošel. Ostatní 
body programu pak byly projednány a schváleny: 1. Vzorové veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části. 2. Dotace a návratné  
finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje městské části. 3. Dotace v oblasti  
tělovýchovy a sportu pro rok 2015/I. etapa. 4. Dotace z Grantového a podpůrného 
fondu městské části Praha 3.
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| Generál Petr Pavel předal v pondělí 4. května 2015 velení Generálního štábu 
Armády České republiky svému nástupci generálu Josefu Bečvářovi. Součástí 
slavnostního aktu na pražském Vítkově byl i přelet letounů Gripen a CASA. Poté 
Bečváře oficiálně do funkce jmenoval prezident Ing. Miloš Zeman. Petru Pavlovi 
poděkoval za dosavadní působení a popřál mu úspěch v roli druhého nejvyššího 
muže ve vedení Severoatlantské aliance. „Jsem plně přesvědčen, že čest České 
republiky ve velení NATO plně obhájíte,“ a pokračoval „Všichni si vážíme vaše-
ho hrdinství, které jste prokázal při záchraně obklíčených francouzských vojáků 
v občanské válce v Jugoslávii, všichni si vážíme práce, kterou jste vykonal jako 
náčelník generálního štábu.“ Generál Pavel působil ve funkci náčelníka generál-
ního štábu od roku 2012. Od června bude předsedou vojenského výboru NATO. 
Nastupující náčelník Josef Bečvář označil za svou prioritu vybudovat moderní  
a akceschopné vojsko. Chce také dokončit proces personálního doplňování  
a pokračovat v zahraničních misích. Městskou část Praha 3 reprezentovala  
starostka Ing. Vladislava Hujová.

| 70. výročí Pražského povstání 1945
5. května 2015
V 11 hodin dopoledne proběhl pietní akt na nádvoří školy na Pražačce za účasti  
starostky Ing. Vladislavy Hujové a Bc. Alexandra Bellu, jenž také pronesl úvodní 
projev. Poklonit se obětem masakru přišli vedle pamětníků rovněž čeští junáci. 
Ceremoniál povznesli svou přítomností rovněž členové Klubu vojenské historie 
Gardekorps Praha, kteří postavili čestnou stráž. Z celé akce byl přenášen i krátký 
televizní vstup ČT, kdy rozhovor poskytl i jeden z členů Gardekorps, historik 
Adam Hájek. V 15 hodin odpoledne byla pak na náměstí Jiřího z Poděbrad za-
hájena výstava s názvem „Voláme na vlně 415 metrů – Praha 3 v Pražském po-
vstání“. K výstavě byl rovněž připraven katalog opatřený převzatými dobovými 
fotografiemi a napsaný Mgr. Tomášem Jaklem a Jaroslavem Čvančarou.
6. května 2015 byla v Galerii pod radnicí zahájena výstava fotografií událostí 
Pražského květnového povstání.
Dopoledne 8. května 2015 se prezident České republiky Ing. Miloš Zeman po-
klonil památce padlých vojáků v druhé světové válce. Stalo se tak před Národ-
ním památníkem na Vítkově. Ihned poté však odletěl do Moskvy na oslavy 70. 
výročí ukončení války v Evropě.
Později 8. května 2015.  Starostka Ing. Vladislava Hujová a spolu s 
Bc. Alexandrem Bellu a dalšími politickými představiteli republiky položili 
pamětní věnce na olšanském Vojenském hřbitově, kde jsou pochováni vojáci 
Rudé armády, Commonwealthu, Ruské osvobozenecké armády (Vlasovců), 
Bulharů a Čechoslováků. Bc. Alexander Bellu zdůraznil v úvodním projevu 
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hrdinství všech padlých vojáků, kteří bojovali za svobodu v okupovaných ze-
mích. Podle něj tento smutný historický fakt musí mladou generaci zavazovat  
k tomu, aby nedopustila opakování historie: „My všichni, kteří jsme válku ne-
prožili, si musíme její nelítostnou krutost stále připomínat. Zejména v dnešní 
době nesmíme zapomínat na všechny historické příčiny vzniku druhé světové 
války.“
9. května 2015
Již 8. května v poledne byly na Havlíčkově náměstí pro návštěvníky připraveny 
ukázky dobové vojenské techniky, výstroje a výzbroje, a dokonce zubní ordi-
nace německého polního lazaretu Wehrmacht. Většina návštěvníků však přišla 
až následující den. Na 9. května byla totiž připravena realistická a historicky 
velmi věrná komentovaná ukázka boje na barikádách. Od 14 do 16 hodin mohli 
účastníci shlédnout slíbenou bojovou akci. Dění komentoval historik Vojenské-
ho historického ústavu Mgr. Tomáš Jakl. Pochopení reality napomohly vedle 
komentáře i dobové reálie: dvoujazyčné uliční cedule, trafika, kompars korzující 
v dobových kostýmech a samozřejmě při vlastním boji výstroj vojáků, zbra-
ně, bojová vozidla a ohlušující práskání především pěchotních zbraní. O raněné  
se starala německá sanitka. Na celé akci měli lví podíl členové několika klu-
bů vojenské historie, především pak členové KVH Gardekorps Praha. Starostka  
Ing. Vladislava Hujová a její zástupce Bc. Alexander Bellu také odhalili společ-
ně s pamětníkem květnových bojů Eduardem Markem pamětní desky povsta-
leckých velitelství v Praze 3. Diváci zde měli unikátní možnost vidět napří-
klad německý stíhač tanků Jagdpanzer 38(t) Hetzer či sovětský tank T–34/76.  
Na přípravě a realizaci oslav spolupracovaly Odbor kultury úřadu MČ Praha 3, 
Vojenský historický ústav a Ústav pro studium totalitních režimů

| Paní Antonie Jouzková oslavila 9. května 2015 sté první narozeniny. V Praze 
3 podle svých slov prožila celý život a domov pro seniory obývá poslední dva 
roky. Zástupce starostky Bc. Alexander Bellu jí vedle květin a čokoládového 
dortu předal blahopřejný dopis starostky Ing. Vladislavy Hujové a dárkovou po-
ukázku na nákup zboží.

| Koncert smyčcových virtuózů Pavla Šporcla a Jiřího Bárty, který se ko-
nal 13. května 2015, se stal důstojným připomenutím 134. výročí povýšení  
Žižkova na město. Žižkovský kostel sv. Prokopa zazněl díly Johanna Sebastiana 
Bacha či Ignaze Playela. Po doznění tónů Halvorsenova Passacaglia pro housle 
a violoncello sklidili interpreti dlouhotrvající ovace. Následující den se deset 
mateřských a osm základních škol zapojilo do fotbalového klání o putovní po-
hár Františka Josefa I. Zápasy byly odehrány na hřišti Viktorie Žižkov. Ceny  
za odvedené výkony malých fotbalistů rozdávali starostka Ing. Vladislava  
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Hujová spolu s Miroslavem Fabíkem, předsedou komise pro tělovýchovu a sport. 
Nejvíc se ale radovali žáci základní školy Chmelnice a v mladší kategorii hráči 
mateřské školy Perunova. Získali pro tento rok putovní pohár Františka Josefa I. 
V rámci oslav si mohli zájemci zdarma prohlédnout interiéry žižkovské radnice.

| V sobotu 16. května 2015 se konalo Pietní shromáždění k uctění památky 
obětí komunismu na hřbitově v Motole, které bylo přímým přenosem vysíláno 
stanici ČT 2. Na shromáždění přednesla projev i Milena Kozumplíková, bývalá 
starostka městské části Praha 3 a nová členka Spolku Dcery 50. let. Svůj projev 
zakončila slovy: „Posledních 25 let jsme byli konečně opravdu svobodni! Jak 
jsme tu dobu prožili, to záleželo na jednom každém z nás! Po dlouhých, těžkých 
40 letech nesvobody, která na každém z nás zanechala nějakou stopu. Proto musí 
každý slyšet a vědět, že za komunistů lépe nebylo! Ti nespravedlivě odsouzení, 
ti mrtví tady nedaleko ve společném hrobě, to dokazují.“

| Zažij Vietnam. To byl název kulturně společenské akce pořádané Prahou 3 
na náměstí Jiřího z Poděbrad 21. května 2015. Úvodní slovo pronesl zástupce  
starostky Bc. Alexander Bellu a pak již mohli příchozí poznat vietnamskou hudbu  
či tance a ochutnat vietnamské gastronomické speciality. Záštitu nad akcí pře-
vzala vietnamská ambasáda za osobní účasti velvyslance Vietnamské socialis-
tické republiky.

|  Dne 22. května 2015 se ve 14 hodin zastupitelé třetí městské části sešli na rad-
nici k v pořadí 5. zasedání zastupitelstva. Toto mimořádné jednání bylo svoláno 
na podnět zastupitelů koalice Žižkov nejen sobě. Navržený program se týkal 
pouze problematiky mateřské školy Buková, mělo padnout rozhodnutí o jejím 
dalším provozu, o dalším nakládání s objektem školy a vytvořena koncepce péče 
o děti předškolního věku. Vzhledem k tomu, že program ani po delší rozpravě 
schválen nebyl, starostka městské části ukončila zasedání v 15:28 hodin.

| Ve dnech 28. a 29. května 2015 proběhlo odborné kolokvium s názvem  
Mimořádná hodnota Plečnikova díla na příkladu kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně. Akce probíhala v Informačním centru městské části Praha 3, která byla 
také hlavním organizátorem. Cílem setkání odborníků bylo vytvoření platformy 
pro odbornou diskuzi mezi historiky a teoretiky architektury, odborníky na pa-
mátkovou péči a turistický ruch, a to nad možnostmi nominace sériového čes-
ko-slovinského statku na seznam světového dědictví UNESCO. Česká strana do 
této mezinárodní nominace prosazuje právě jmenovaný chrám na Vinohradech a 
Slovinsko nominuje navíc dalších pět Plečnikových staveb v Lublani. Účastní-
kem kolokvia byl slovinský historik architektury a bývalý velvyslanec, pro
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fesor Damjan Prelovšek. Akci osobně zahájila starostka Ing. Vladislava Hujová  
a úvodní referát přednesl doc. Jiří T. Kotalík, emeritní rektor AVU.

| V létě roku 2015 schválila Rada městské části Praha 3 záměr vybudovat 
nový domov pro seniory. Dům sociálních služeb by měl stát na Jarově v ulici  
K Lučinám. Finanční náklady na výstavbu by se měly pohybovat okolo částky 
250 milionů korun.

| Síň Atrium na Žižkově v Čajkovského ulici se stala u příležitosti ukončení 
školního roku 2014/2015 opět důstojným místem k setkání pedagogů. Proběhl 
už devátý ročník Diploma Comenianum, tedy předání ocenění nejlepším uči-
telům Prahy 3. Ceny převzali ti učitelé, kteří se během školního roku podíleli 
na činnostech přinášející školám úspěchy zejména v mimoškolních aktivitách,  
a byly vykonávány nad rámec pracovních povinností. Zaplněný sál Atria přivítal 
zástupce starostky RNDr. Jana Maternu, jenž se ujal role gratulanta a předával 
diplomy spojené i s finanční odměnou. O hudební vložku se postaral smyčco-
vý kvartet z Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy na Komenského  
náměstí.

| Dne 4. června 2015 byla v Galerii pod radnicí pro veřejnost otevřena výstava 
nazvaná Neviděný svět. Na realizaci se podílelo vedle radnice Prahy 3 rovněž 
sdružení pro podporu nejen nevidomých – Okamžik. Záštitu převzal místosta-
rosta Bc. Alexander Bellu. Vystavené artefakty, sochy a reliéfy ze šamotové 
hlíny, pocházely z dílny sochaře Jiřího Vaňka a jsou přizpůsobeny hmatovému  
poznávání.

| Čtvrtý ročník Žižkovského pivobraní se jevil jako ještě úspěšnější než loňský. 
Proběhl ve dnech 5. a 6. června 2015 v parku na Parukářce. Již od páteční 14. 
hodiny se začali scházet příznivci této slavnosti zlatavého moku. Představilo  
se 35 minipivovarů z Čech a Moravy. V podvečer před zahajovacím projevem 
starostky Ing. Vladislavy Hujové však už na Parukářce hodovaly minimálně čtyři 
tisíce lidí. Žižkovská radnice tyto oslavy od počátku koncipuje jako degustační 
festival doplněný hudbou. Produkci zahájila hudební formace Kujooni a vrcho-
lem pátečního večera pak byla kapela Traband. Samozřejmou součástí programu 
bylo pak sobotní finálové hlasování v degustaci pivních vzorků. První místo  
obsadil minipivovar Slepý krtek, druhé místo porota přidělila minipivovaru  
Stará škola Chudenice, vítězi loňského ročníku. Třetí příčku obsadil minipivo-
var Klok Potštejn. Sobotní kulturní program uzavřela svým koncertem hudební 
skupina Všichni svatí.
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| Ve dnech 12. a 13. června 2015 proběhly na náměstí Jiřího z Poděbrad již  
podruhé Polské dny v Praze. Společenskou akci uspořádala radnice Prahy 3  
spolu s polským velvyslanectvím. Oficiálně byla akce zahájena 12. června v 16 
hodin a návštěvníky přivítaly starostka Ing. Vladislava Hujová spolu s polskou 
velvyslankyní Grazynou Bernatowicz.

| V roce 2015 uplynulo 120 let od narození humanisty a pedagoga Přemysla 
Pittera, zakladatele Milíčova domu. Výročí uctila v den výročí jeho narození  
15. června také starostka městské části Ing. Vladislava Hujová zasazením stro-
mu do zahrady Milíčova domu.

| Dne 15. června 2015 byl farář od sv. Prokopa, otec Miloš Szabo, jmenován  
nesídelním kanovníkem karlštejnské kapituly.

| Dne 16. června 2015 se v zasedací síni radnice konala v pořadí již 6. schůze 
Zastupitelstva městské části Praha 3. Předsedala Ing. Vladislava Hujová. Bylo 
přítomno 34 zastupitelů. Kromě stálé běžné agendy se projednávaly i body tý-
kající se dalšího osudu mateřské školy Buková – konkrétně sloučení příspěvko-
vých organizací Mateřské škola Buková a Základní a mateřské školy na Jarově. 
Proti tomuto návrhu se postavili zastupitelé koalice Žižkov (nejen) sobě a ústy  
Mgr. Ondřeje Ruta navrhli změny usnesení: 1/ ponechat MŠ Buková v činnos-
ti pro následující školní rok; 2/ ve spolupráci s ředitelkou MŠ Buková zajistit 
dodatečný zápis do MŠ Buková pro školní rok 2015/2016 a 3/ upravit rozpo-
čet městské části tak, aby byly zajištěny finanční prostředky pro činnost školky  
Buková pro rok 2015/2016. Ani jeden z pozměňujících návrhů však nebyl při-
jat. Krátce před začátkem schůze sice před radnicí proběhla protestní akce proti 
zrušení školky v Bukové, kterou podpořil i PhDr. Matěj Stropnický a Ing. Tomáš 
Mikeska, ale na výsledku to nezměnilo nic.

| Dlouhodobé finanční těžkosti připravily fotbalisty Viktorie Žižkov o možnost 
dále hrát fotbalovou ligu. Pro následující sezonu nedostal klub licenci a může 
tak hrát pouze až 3. nejvyšší soutěž, tedy ČFL (Českou fotbalovou ligu). Násle-
dujícího dne 18. června 2015 se proto sešli skalní fanoušci klubu na viktorián-
ském hřišti. Přišli ve smutečním oblečení a zapálili svíčky, aby se podle svých 
slov důstojně rozloučili s „druhou ligou“.

| Žižkovská noc je festivalem, který se opakuje několikrát do roka již po něko-
lik let. Hlavní program tvoří koncerty hrané v klubech a v doprovodném progra-
mu se může divák trochu odreagovat při divadelních představeních či autorském 
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čtení. V roce 2015 proběhly dvě Žižkovské noci: 13. a 14. března a 26. června. 
Unikátem a novinkou Letní Žižkovské noci pak byla Tříkolová divadelní impro-
show. Improvizační herecký tým KLIKA reprezentoval obor divadelní improvi-
zace jako sport štafetově na třech stanovištích. Začínalo se v 15 hodin v Campu 
Žižkov, kde se sice nesešlo mnoho diváků (snad kvůli brzké hodině a trochu 
vzdálenější lokalitě), ale přesto se povedlo přizpůsobit se situaci a setkání se 
proměnilo ve společný trénink – i spolu s diváky. Někteří z nich se přidali a pře-
sunuli se s aktéry plynule na druhé stanoviště v Komunitní zahrádce na náměstí 
Barikád. Zde už se povedlo zburcovat diváky, aby věnovali pozornost improvi-
zační show složené z několika krátkých scének neboli disciplín. Poté následoval 
přesun týmu do baru Saturnin v Orebitské ulici, kde KLIKA úspěšně zakončila 
štafetu třetí a poslední improvizační show, na níž se sešlo několik desítek diváků.

| Dne 30. června 2015 si před Národním památníkem na Vítkově vojáci a ve-
řejnost připomněli Den ozbrojených sil, který se slaví od roku 2002 jako při-
pomenutí slavnostní přísahy československých legionářů na konci června 1918  
ve francouzském Darney. Slavnostního aktu se zúčastnila i starostka městské 
části Ing. Vladislava Hujová.

| Trasa D pražského metra má být podle předpokladů nejmodernější součástí 
pražské hromadné dopravy. Dosud však ještě není rozhodnuto, kudy povede dále 
z náměstí Míru. Radní městské části Praha 3 proto již od léta 2015 usilují o to, 
aby vedla právě Žižkovem. Stavba trati má začít na přelomu let 2017 a 2018 
a první etapa povede z Pankráce do Písnice. Dále má pokračovat přes náměstí 
Bratří Synků na náměstí Míru na Vinohradech. Prosazovat prodloužení trati na 
Žižkov bude za třetí městskou část na půdě magistrátu Mgr. Irena Ropková,  
která pro tuto myšlenku získala náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka.

| Městská část Praha 3, která je majitelem fotbalového stadionu (dříve Viktoria 
Žižkov), se v létě 2015 dohodla s účastníky druhé nejvyšší fotbalové soutěže, 
zástupci klubu Slavoj Vyšehrad, na pronájmu hřiště. Představa radnice, že by 
si areál pronajímaly dva sportovní kluby, se tak začala naplňovat. Zda ovšem 
druhým tamtéž hrajícím klubem zůstane dosavadní nájemce FK Viktoria Žižkov 
ještě rozhodnuto není. Podle radního Bc. Alexandera Bellu tomu vedení radnice 
nebrání, avšak podmínkou je bezpodmínečné splacení celého dluhu městské čás-
ti ve výši 1,4 milionu korun.

| Od předání restaurátorských prací jezdecké sochy Jana Žižky na Vítkově 
provedených Petrem Doudou a Ivanem Houskou uplynuly téměř čtyři roky. 
Vzpomínky mají oba stále živé a podělili se o ně s redaktory Radničních novin.  
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Plánovala se totiž její demontáž a zrestaurování jednotlivých dílů. Později však 
zjistili, že takto to nepůjde. V některých místech vada materiálu vznikla totiž 
už v době výroby sochy. Původní předpoklad, že poškození sochy způsobilo 
pnutí betonového podstavce, se tak neukázal jako reálný. Odmontovali proto 
jen některé díly, aby nedošlo ke zhroucení sochy. Při vzpomínání neopomně-
li restaurátoři odpovědět na otázku, zda v soše zanechali vzkaz či poselství 
dalším generacím. /Cit.:/„Za nás restaurátory mohu po téměř čtyřech letech 
opravy sochy Jana Žižky potvrdit, že i my s kolegou Ivanem Houskou jsme 
v útrobách sochy rovněž vzkaz zanechali. Mezi obvyklé propriety, jako jsou 
třeba dobové noviny či peníze jsme opravdu vložili soukromé vzkazy dalším 
generacím. Když ale říkám soukromé, tak je ani nyní prozrazovat nebudu,“ 
doplnil restaurátor Petr Douda. (Zdroj: Radniční noviny, červenec 2015).

| V Galerii pod radnicí proběhla dne 1. července 2015 vernisáž výstavy výtvarní-
ka Libora Beránka, která si vzala za cíl detailně ukázat svět hmyzu. Na zvětšeni-
nách lze zpozorovat jednotlivé hmyzí druhy do nejmenších detailů. Libor Beránek  
tak zůstává věrný postmoderně melancholickému tónu i v rámci této výstavy 
nazvané Insecta.

| V den 600. výročí upálení M. Jana Husa, tedy 6. července 2015, zahájila  
starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová společně s prorektorem Univerzity 
Karlovy PhDr. Janem Roytem a kancléřem Českého vysokého učení technické-
ho Josefem Svobodou vernisáž výstavy nazvané Za pravdou stát. Je instalována  
v lapidáriu Betlémské kaple a přibližuje učení M. Jana Husa. Ústředním moti-
vem celé výstavy je pramen a voda, metafora k Husovu odkazu, která se vlévá 
do srdcí všech a hasí neukojitelnou žízeň po svobodě a vědění.

| Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech pro-
běhla ve středu 8. července 2015 z podnětu náčelníka Generálního štábu AČR, 
generálporučíka Josefa Bečváře, pietní vzpomínka na padlé vojáky Armády 
České republiky, kteří zemřeli při plnění úkolů v zahraničních misích. Pietní 
akt celebroval hlavní vojenský kaplan, plukovník Jaroslav Kníchal a obřadu
se zúčastnila rovněž starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová. Akce byla 
uspořádána k prvnímu výročí tragické události, při níž v důsledku tero-
ristického sebevražedného útoku v afghánské provincii Parwan zahynulo pět 
českých vojáků.

| Fotbalový klub Viktoria Žižkov oznámil ústy svých mluvčích, že novým ma-
jitelem klubu se 9. července 2015 stal jeho bývalý sportovní ředitel Jiří Rýva. 
Odkoupil 100 procent akcií klubu od Ing. Luďka Vinše a jeho prioritou 
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je oddlužení klubu, aby i nadále mohli hráči hrát na svém stadionu. Dluh na 
nájemném za stadion, který patří městské části, dosahoval v té době téměř mili-
on korun.

| Dne 10. července 2015 se uskutečnil pietní akt u hrobu čs. příslušníků RAF  
na Olšanských hřbitovech. Stalo se tak v den 75. výročí zahájení bitvy o Británii, 
jíž se aktivně zúčastnili rovněž Čechoslováci.

| Třetí ročník akce nazvané Hrrr na ně! – Bitva na Vítkově, pořádaný měst-
skou částí Praha 3, potvrdil velkou oblibu návštěvníků. Početné davy lidí mohly  
v sobotu 11. července 2015 znovu shlédnout rekonstrukci bitvy, kdy 14. červen-
ce 1420 husitští bojovníci pod velením Jana Žižky z Trocnova zdolali rakouské 
a míšeňské křižáky. Akci hodinu po poledni zahájila starostka Ing. Vladislava  
Hujová a neopomněla připomenout i šestisté výročí upálení M. Jana Husa.  
Pak dostali slovo aktéři, kteří diváky uvedli do historických reálií. Historickou 
předehrou k vlastní bitvě byla v historických souvislostech zmíněná přítom-
nost českého krále Václava IV. (+1419) s chotí Žofií a jejími dvořany. Diváci  
panovníky nadšeně zdravili a posléze stovka válečníků představila obraz zká-
zy Zikmundových nájezdníků. Útok stíhal útok, ale husité nájezdy dobyvate-
lů statečně odráželi až do konečného vítězství. Stejná podívaná se opakovala  
i v odpoledních hodinách. Komponovaný program slavnosti mimo jiné nabízel 
i dobovou hudbu v podání skupiny Dei Gratia, ukázku dovedností zacházení  
s mečem či pestrou škálu občerstvení nebo řemeslných výrobků. Nechyběla ani 
dobová módní přehlídka. Po celou dobu konání akce byl za poloviční vstupné 
zpřístupněn i Národní památník na Vítkově.

| Dne 13. července 2015 byl Českým centrem Mezinárodního PEN-Klubu zří-
zen Nadační fond Jaroslava Seiferta. Jeho posláním je získat finanční prostředky 
k plné realizaci básníkova pomníku při Táboritské ulici. Projekt vznikl z iniciati-
vy majitelů domu i pozemku, manželů Kočích a PEN-Klubu. Návrh sochaře Jana 
Roitha byl vybrán právě rodinou Kočích. V orgánech nadačního fondu je kro-
mě dalších osobností Jiří Dědeček, básníkova dcera Jana Seifertová-Plichtová, 
profesor Tomáš Halík nebo starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová. Položení 
základního kamene je plánováno na 22. září 2015 v 11.30 hodin, v předvečer 
výročí básníkova narození. Radnice městské části ještě zadá zpracování studie 
na vybudování nových schodů a úpravu chodníku v blízkosti pomníku. Celková 
cena realizace díla je odhadována na 1,5 až 2 miliony korun.

| Koncem léta 2015 se dobrovolníci ze sociálního projektu KLINIKA zapojili 
do organizované péče o především syrské uprchlíky.
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| Dne 5. srpna 2015 zemřel Jaroslav Tomsa, slavný český filmový kaskadér, 
jenž se nesmazatelně zapsal do filmové historie filmy jako Limonádový Joe, 
Rozmarné léto nebo Most u Remagenu atd. Do Knihy cti městské části Praha 3 
byl zapsán 22. února roku 2000.

| V neděli 23. srpna 2015 se v objektu Nákladového nádraží Žižkov z tzv.  
Legiovlaku ztratilo 12 (podle pozdější zprávy jen 9) originálních legionářských 
medailí. Hodnota lupu se odhaduje na 30 tisíc korun. Část lupu byla dne 27. září 
navrácena opět do vlaku, který v tu dobu stál již v Českých Budějovicích. Okol-
nosti krádeže i záhadného navrácení dále šetří policie. Ztracena zůstává nadále 
plaketa s podobiznou plk. Švece.

| Úsilí starostky Ing. Vladislavy Hujové zamezit hazardu na území Prahy 3 stá-
le nebere konce. Její dosavadní úspěchy v této věci nelze přehlédnout, avšak 
ze strany státních orgánů nedostává potřebnou podporu: /Cit.:/ „Boj s černými 
hernami není jen abstraktní pojem, je zcela konkrétní a pro všechny nezbytný. 
Nebezpečí hazardu bez kontroly se může dotknout každého z nás, nejen rodin 
hráčů, které se mohou díky jednomu člověku propadnout až na sociální dno. 
Zkušenosti nám říkají, že přímým důsledkem nulové tolerance je okamžitý ná-
stup nelegálních heren, který jde ruku v ruce s další nabalující se kriminalitou. 
Na území Prahy 3 je od roku 2013 pouze povoleno sedm legálních kasin, kte-
rá podléhají přísné kontrole. Souběžně s jejich kontrolou chci nelegální hazard 
tvrdě potírat. Oceňuji postoj vlády a zpřísnění, ke kterému došlo schválením troji-
ce návrhů zákonů nově regulujících hazard. Nicméně k nekontrolovanému hazar-
du dochází nejen prostřednictvím nelegálních výherních přístrojů, byť „převleče-
ných“ za kvízomaty, ale i např. prostřednictvím internetu. Bohužel se stále setkávám  
s částečnou bezmocí v důsledku nemožnosti dotáhnout celý proces potírání černého 
hazardu až do konce. To ukazuje i příklad z naší městské části, kdy při cílené razii byly 
objeveny nelegální herní přístroje, podala jsem trestní oznámení na provozovatele 
a vyzvala policii k jejich zabavení. Bohužel, k poslednímu úkonu přes mé intervence 
zatím nedošlo a přístroje jsou na svých místech dále. Proto jsem přistoupila k dalšímu 
kroku, kterým je otevřený dopis vládě ČR. Apeluji v něm na odpovědný a v rámci 
našeho státu jednotný společný přístup. Jedině vzájemnou součinností ministerstev, 
policie, měst a obcí můžeme účinně potírat černý hazard.“ (Radniční noviny 9/2015.)

| Vítězkou tenisového turnaje ITF WTA Kuchyně Gorenje Prague Open 2015, 
který se hrál na sklonku léta na dvorcích v ulici Na Balkáně, se stala bývalá 
7. hráčka světa Patty Schnyderová ze Švýcarska. Cenu vítězce předala pražská  
radní pro sport a zastupitelka Prahy 3 Mgr. Irena Ropková.
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| Od září roku 2015 působí v čele vinohradské farnosti u Nejsvětějšího Srdce 
Páně nový farář ThLic. Jan Houkal, Th.D. Působil v Dobříši, v Brandýse n. L. 
a ve Strašnicích. Pochází z Dejvic, kde bydlel se svými rodiči až do maturity. 
Pak odešel do semináře v Litoměřicích a následně dva roky studoval teologii 
na pražské fakultě. Po návratu z prezenční vojenské služby se vrátil do Prahy 
a na poslední tři roky studia byl vyslán do Říma na Lateránskou univerzitu, žil 
v české koleji Nepomucenum. Po jáhenském svěcení žil rok na Dobříšsku a na 
kněze byl vysvěcen v červnu 2002. Přes tři roky působil ve farnosti Neposkvrně-
ného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích. Pak byl na čtyři roky opět poslán 
na další studia do Říma. V roce 2009 nastoupil na faru do Brandýsa nad Labem  
a roku 2015 na Vinohrady.

| Dne 1. září 2015 začaly již po sedmé Dny žižkovského kulturního dědictví.

| Ve čtvrtek 10. září 2015 bylo hudebníkům Plastic People of Universe po kon-
certě v hospodě U vystřelenýho voka vykradeno auto a odcizeny cenné hudební 
nástroje. Na kohokoli, kdo by podal zprávu, kde se nástroje nacházejí, připadne 
odměna 20 tisíc korun. Městská část Praha 3 se rozhodla poskytnout při pátrání 
součinnost. Již sami hudebníci začali pátrat a nikoli bezvýsledně – našli alespoň 
ukradené klávesy v nejmenované žižkovské zastavárně a zavolali policii. Co k 
tomu vzápětí pro Lidové noviny řekl člen kapely Jan Karafiát: „Policajti zkont-
rolovali prodejce a poté zabavili klávesy. Tak jsem jim řek, ať to tam prohledají, 
že na 90% tam budou třeba někde ve skladu i naše věci. A bylo mi řečeno, že na 
to nemají právo, jenom v případě, že by prodejce byl například hledaná osoba. 
Já jsem se podivil…“ Poté policisté odešli.

| Slavnosti vína a burčáku, tedy Vinohradské vinobraní, přivítaly 11. září 2015 
na 30 malých českých a moravských vinařství. Na úvod přivítala návštěvníky 
starostka městské části a o kulturní zážitek se postarala hudební tělesa Hradišťan 
Jiřího Pavlici a jazz-rocková kapela Illustratosphere Dana Bárty.

| V Galerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí proběhla ve dnech 17. září 2015 
až do 30. října výstava malíře Jiřího Mášky a sochaře Tomáše Havlíka s názvem 
Fata Morgana.

| V pořadí 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 se konalo 22. září 
2015 v zasedací síni na žižkovské radnici. Starostka zahájila jednání těsně  
po 15. hodině. Na úvod uvedla, že Mgr. Světlaně Škapové hrozilo vyloučení  
z TOP 09, proto prý přestala být zastupitelkou za TOP 09 a přestoupila nově  
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k Hnutí Ž(n)S. Podle Mgr. Škapové však vystoupila ze strany sama, dobrovolně 
a po zralé úvaze. Hnutí Ž(n)S ústy Mgr. Ondřeje Ruta navrhlo přidat nový bod 
jednání pracovně nazvaný: „Pomoc uprchlíkům ze strany Praha 3“. Tento návrh 
na obohacení programu byl těsnou většinou přijat.Dále zastupitelka Miroslava 
Oubrechtová odstoupila z funkce člena kontrolního výboru a místo ní byl zvo-
len za ČSSD Radek Hlaváček. Ožehavým problémem jednání se stal bod řešící 
problematiku budoucí trasy metra „D“. Povede přes Nákladové nádraží či ne? 
Na 12. října 2015, dle sdělení starostky, bylo naplánováno zasedání zastupitelů 
ohledně trasy D. Zastupitelé Ž(n)S požadovali shodnout se v té souvislosti i na 
budoucí podobě Nákladového nádraží. Mgr. Ondřej Rut vyzval k zintenzívnění 
jednání s příslušnými orgány. Jistě by všichni zastupitelé Prahy 3 napříč politic-
kým spektrem chtěli vést metro na Žižkovem, ale je třeba v tomto směru tlačit  
na magistrát věcnými argumenty, pouhý obecný dopis podepsaný starostkou  
na magistrát nestačí, alespoň podle PhDr. Matěje Stropnického. Starost-
ka oponovala, že potřebuje nejprve plnou moc a důvěru ze strany zastupi-
telů, aby mohla jednat věcněji. Diskuse působila zdlouhavě a byla plná 
osobních invektiv, zejména ze strany PhDr. Matěje Stropnického a Mgr. 
Škapové. Pokus ukončit planou diskusi se pokusil Bc. Alexander Bellu, 
ale marně. Po 45 minutách byl podán návrh na ukončení diskuse Ing. Vo-
kálem. Návrh byl schválen a zastupitelé se shodli na potřebě stavby met-
ra „D“ protínající Žižkov. Další hlasováním schválený bod se týkal zrušení 
dotačního fondu starosty ke dni 31. prosince 2015 a zřízení nástupnického 
dotačního fondu městské části Praha 3. Ten se obdobně bude týkat finanč-
ních oblastí kultury a památkové péče, volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže, dále tělovýchovy, životního prostředí a sociálních věcí a zdravotnic-
tví. Všechny tyto oblasti by si měly být finančně rovny. Jednotlivé dotace  
budou muset nově projít jednáním zastupitelstva a být jím schváleny. Starší  
návrh na sloučení dvou organizací – Pečovatelské služba Praha 3 (novou ředitel-
kou se stala bývalá zastupitelka za ČSSD Miroslava Oubrechtová) a Ošetřovatel-
ského domu Praha 3 byl zrušen. Radní Bc. Alexander Bellu předložil dále návrh 
na sloučení kulturních organizací Atria koncertní a výstavní síně a Junior klubu 
Na Chmelnici, sloučená organizace ponese název „Za Trojku“ a fungovat začne 
1. ledna 2016. Dramaturgického plánu organizací na rok 2016 se tato změna prý 
nedotkne. Zastupitelé tento návrh schválili. Stadion bývalé Viktorie Žižkov by 
měl opět na návrh místostarosty Bc. Alexandra Bellu technicky, hospodářsky  
i finančně spravovat SARAP (Sportovní a rekreační areál Pražačka). Materiál 
byl přijat. Problematika pomoci uprchlíkům ze strany třetí městské části při-
šla na pořad po 19. hodině. Začala JUDr. Lucie Zachariášová: prý nehodlá 
rozhodovat, zda přijmout či nepřijmout utečence, ale jak celou situaci řešit 
obecně. Navrhla pak znění usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha 3 vní-
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nost solidarity s uprchlíky před válkou… Lze například vyčlenit finanční dar pro 
děti… v detenčním zařízení v Bělé pod Bezdězem. Starostka však oponovala,  
že návrh je pouze politickou deklarací a městská část se zachová do budoucna  
tak, jak se zachovají i další města či obce v celé ČR. V současné době žije  
na území městské části na 14 tisíc cizinců a další přibývají. Podle Mgr. Simeo-
na Popova koná městská část dostatečně a není třeba to nijak deklarovat. Podle 
Mgr. Martiny Chmelové by prý například symbolický dar 50 tisíc korun pomo-
hl stabilizovat až 8 dětí. Radní Bc. Alexander Bellu (ODS) to osobně podpořil,  
ale potřebuje více času k projednání na radě. Rozprava byla ukončena asi ve  
20 hodin a začalo hlasování. Návrh jako celek přijat nebyl.

| Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 22. září 2015 bylo 
rozhodnuto o sloučení příspěvkových organizací Atria a Junior Klubu na 
Chmelnici. A to ke dni 1. ledna 2016. Slavnostním koncertem 7. prosince 
2015 v Akropoli ukončil Junior klub své dlouholeté samostatné působení. Za-
hráli hudebníci z kapel mj. Plastic People of Universe nebo Garage.

| V předvečer výročí narození Jaroslava Seiferta, tedy 22. září 2015, byl polo-
žen základní kámen k pomníku básníka na Žižkově. Slavnostního aktu se vedle  
starostky Ing. Vladislavy Hujové zúčastnili: prezident českého PEN klubu  
a předseda správní rady nadačního fondu pomníku, Jiří Dědeček, dále autor 
pomníku Jan Roith, básníkova dcera Jana Seifertová-Plichtová, ministr kultury  
Mgr. Daniel Herman a konečně majitelé pozemku určeného pro pomník,  
manželé Kočí.

| Již po devatenácté proběhl ve dnech 23. září až 12. listopadu 2015 mezi-
národní hudební festival na území Prahy 3 nazvaný Nekonvenční žižkovský 
podzim. Organizace se ujal opět zakladatel festivalu a umělecký garant doc. 
Jiří Hošek. 19. ročník byl věnován především památce M. Jana Husa, J. S. Bacha 
a Jakuba Jana Ryby u příležitosti 200. výročí jeho smrti.

| Ve dnech 23. a 24. září 2015 se uskutečnila pracovní cesta zástupců třetí měst-
ské části do slovinské Lublaně. Důvodem k tomu bylo slavnostní otevření rekon-
struovaného rodného domu architekta Josipa Plečnika, stavitele chrámu Nej-
světějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Na programu návštěvy bylo 
rovněž projednání dokumentů týkajících se příprav zápisu uvedeného chrámu  
do seznamu památek UNESCO. Českou delegaci tvořili místostarosta  
Bc. Alexander Bellu a PhDr. Eva Hájková, vedoucí odboru kultury městské 
části, a slovinskou stranu zastupovali lublaňský místostarosta Janez Koželj  
a tamější vedoucí odboru kultury Mateja Demšič. Jednání se účastnily rovněž 
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česká velvyslankyně ve Slovinsku a slovinská ministryně kultury, aby společ-
ně inaugurovaly nově otevřený památník – rodný dům.

| Při 119. ročníku silničního běžeckého závodu Běchovice – Praha, který se 
konal v neděli 27. září 2015, došlo k několika změnám. Například letos se roz-
šířil limit maximálního počtu startujících na 3333. Startovné bylo stanoveno  
na 600 Kč při rezervaci předem a na místě na 800 Kč. Muži nad 70 let včetně 
a ženy nad 65 let včetně startovné nově platit nebudou. Nakonec vyběhlo 2974 
běžců. Absolutním vítězem se stal Jakub Zemaník (čas 30:51) a v ženské kate-
gorii opět Eva Vrabcová v čase 33:34. Medaile a další ocenění předával vítězům 
v areálu školy na Pražačce radní RNDr. Jan Materna. Závodu se aktivně účast-
nily i dvě členky Zastupitelstva městské části Praha 3 – Mgr. Irena Ropková  
(na výsledkové listině chybně uvedeno Kopková, celkově na 1994. místě, ve své 
kategorii 58. s časem 00:59:16) a radní Mgr. Lucie Vítkovská v čase 1:16:53 
(kategorie ženy 29–34 let, celkově na 2345. místě, ve své kategorii na 85. místě).

| Největší česká soukromá škola, Univerzita Jana Amose Komenského přišla 
od 30. září 2015 o akreditaci na obor speciální pedagogika. Stávající studenti 
tak nemohou obor na univerzitě dostudovat. Většinu z nich tvoří učitelé, kteří 
si zde doplňovali potřebnou kvalifikaci. Ministryně školství Kateřina Valachová  
(za ČSSD) svolala v této souvislosti představitele dalších pedagogických fakult, 
aby se dostudování dotčených studentů pokusila zajistit. V průběhu roku řešila 
škola problémy s akreditací několikrát. Státní závěrečné zkoušky, které se ko-
naly za dohledu odborníků z veřejných vysokých škol i ministerstva školství, 
však měly obvykle požadovanou kvalitu jen v ústní části, obhajoby diplomových  
prací vykazovaly naopak nedostatky. Souvisely například se špatnou metodo-
logií nebo nepodloženými závěry. Akreditační komise kritizovala rovněž pří-
liš vysoký podíl externích vedoucích diplomových prací. Například k červenci 
2015 bylo zadáno 522 prací, z nichž mělo být 305 vedeno externisty a v takovém 
případě nelze zaručit kvalitní vzdělání absolventů. Přesto v dubnu akreditační 
komise akreditace do konce září prodloužila, ale zároveň podala na ministerstvo 
školství podnět k zahájení řízení k odebrání státního souhlasu této vysoké škole. 
Prý pro údajné dlouhodobé závažné nedostatky ve fungování školy. Univerzita 
však obsah podnětu označila za lživý.

| Institut ombudsmana pro seniory na Praze 3 prožil podle zprávy o činnosti 
za rok 2015 úspěšné období. Od října, kdy byl projekt prezentován, vyhledalo 
pomoc ombudsmanky oprávněně 41 seniorů. V České republice je tato pozice 
ojedinělou novinkou,“ řekl zástupce starostky David Gregor, který projekt rea-
lizoval ve spolupráci s MUDr. Procházkou. Mezi nejčastějšími problémy patřily 
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například tíživá bytová situace nebo otázky spojené se zněním nájemní smlouvy, 
výpovědí nájmu, problematika dědictví atp.

| Při svatoprokopské mši 4. října 2015 představil generální vikář Michael Sla-
vík nového duchovního správce žižkovské farnosti otce Víta Uhera. Farníci ho 
následně přivítali tradičně chlebem a solí. P. Vít Uher (42 let) rodák z pražských 
Dejvic, chtěl původně učit němčinu na střední škole, po poznání, že jej Bůh volá 
ke kněžství, ukončil studium na PedF UK. Rád sportuje – nejraději hraje fotbal, 
tenis či basket, hrával na klavír, ale s úsměvem říká, že to je nyní již minulost. 
Přijímat výzvy a neotočit se k nim zády. Jaká tedy byla vaše studia a dosavadní 
působení? „Po roce na PedF UK jsem se rozhodl odejít do přípravného ročníku 
konviktu v Litoměřicích, poté jsem strávil rok na pražské teologické fakultě, 
další rok studoval teologii na Vysoké filozoficko-teologické škole v rakouském 
Heiligenkreuz. Studium jsem ukončil v roce 1999, poté jsem absolvoval rok 
vojenské služby v Berouně a v Praze. Dne 15. října 2000 jsem byl vysvěcen  
na jáhna, 16. června 2001 na kněze a ustanoven kaplanem v Praze na Smíchově 
u sv. Václava. Po dvou letech jsem byl jako administrátor poslán do farnosti  
Narození Panny Marie v Novém Strašecí. Po šesti letech, v roce 2009, jsem začal 
další studia licenciátu fundamentální teologie na Papežské Lateránské univerzitě 
v Římě. Skončil jsem v roce 2011 a pokračoval doktorátem na téma týkající se 
teologie Benedikta XVI.; proto jsem dalších 2,5 roku strávil v Mnichově přípra-
vou doktorandské práce. V červnu letošního roku jsem obhájil doktorát, a tím 
zakončil svá studia na Lateránské univerzitě. Pan kardinál mě ustanovil na rok 
kaplanem v pražské katedrále, a to od 1. ledna 2015. Takový byl plán, ale na 
svátek Narození Panny Marie 8. září mi zavolal pan generální vikář, že mám jít 
co nejrychleji do farnosti sv. Prokopa na Žižkově.“ (Převzato: Prokopské listy 
12/2015).

| Ve dnech 7. a 8. října 2015 zajistili kriminalisté Policie České republiky  
na území Prahy 3 na 50 hracích automatů. Zásah iniciovala osobně starostka 
městské části Ing. Vladislava Hujová, neboť pojala důvodné podezření z provo-
zování nelegálních hracích přístrojů.

| V parku před Základní školou Chelčického se 8. října 2015 uskutečnil slav-
nostní akt odhalení vzpomínkové lavičky válečným veteránům, která má  
za cíl připomenout oběti soudobých válek. Zároveň s odhalením byl tamtéž  
zasazen mladý strom. „Lavička tak ponese němé poselství, zároveň na ní může 
každý odpočívat a zároveň zavzpomínat,“ uvedl během slavnostního zahájení 
autor projektu Aleš Sedláček. Akce se za třetí městskou část zúčastnil zástupce  
starostky RNDr. Jan Materna, jenž prohlásil: „Jsem pyšný, že se Praha 3 stala 
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první městskou částí v hlavním městě, kde se instalovala lavička válečným vete-
ránům. Díky ní si připomínáme nejen tragickou smrt našich čtyř vojáků v Afghá-
nistánu v červenci 2014, ale činy všech ostatních válečných veteránů...“ Akce 
proběhla pod záštitou starostky městské části Praha 3 Ing. Vladislavy Hujové.

| Venuše ve Švehlovce. Znovu objevený sál v areálu Švehlovy koleje ve Slaví-
kově ulici zakončil v roce 2014 svou první sezónu a následně vstoupil s úspě-
chem do sezóny druhé. Zakládající divadelní soubor Depresivní děti touží po 
penězích, jeden ze tří rezidenčních souborů, se zaměřuje na zvrhlosti a živo-
čišnost v člověku, v čemž tkví jeho poetika. Jejich svérázná divadelní adaptace 
filmu Loni v Marienbadu nazvaná Loni v Marienbadu – Made in Czechoslovakia 
v režii Jakuba Čermáka dospěla 22. října 2015 ke své derniéře. Sál čítající 150 
míst byl vyprodán a příchozí diváci dostali u vchodu do ruky lázeňskou oplat-
ku. Scéna nebyla postavena na jevišti, stejně jako tomu je i u dalších inscenací 
(nejsem si proto jist, zda je jeviště vůbec zkolaudováno). Diváci seděli zády  
k portálu a měli výhled na zadní vchody do sálu, které se i se zadním foyer staly 
následně součástí scénické výpravy. Příběh je de facto inscenací o filmu: Nikdo 
neví, co se stalo loni v Marienbadu, čeští filmaři netuší, jak se s francouzským 
scénářem, který je plný fragmentární narace, vypořádat. Před očima diváků tak 
vzniká několik odvážných interpretací příběhu z ubytovny ROH v Mariánských 
Lázních, které naprosto bourají kýženou francouzskou poetiku, kterou do insce-
nace neustále vnáší snová postava francouzského filmaře.

| V noci z 22. na 23. října 2015 zasedalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
a z důvodu špatného fungování města odvolalo 4 členy rady hlavního města:  
náměstka PhDr. Matěje Stropnického, Michala Haška, Hanu Novákovou  
a Mgr. Irenu Ropkovou. Pražská magistrátní koalice se tak podle názoru polito-
logů prakticky rozpadla.

| V tradičním duchu proběhly na Vítkově ve středu 28. října 2015 oslavy 97. vý-
ročí vzniku Československé republiky. Slavnostního defilé politických a vojen-
ských osobností České republiky před památníkem se osobně zúčastnil rovněž 
prezident Ing. Miloš Zeman. Slavnostního setkání uvnitř památníku pořádaného 
Českým svazem bojovníků za svobodu se však již neúčastnil.

| Již popáté rozdělovali zástupci žižkovské radnice ocenění lidem, kteří na úkor 
svého volna pomáhali a pracovali pro potřebné v různých občanských sdruženích 
nebo neziskových organizacích. Letos si pro sošku anděla Vincka (sv. Vincent – 
patron dobrovolnictví) přišlo 14 osobností. Mezi nominovanými organizacemi 
nechyběl ani dívčí sbor Abbellimento, který zahájil pod vedením sbormistry
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ně Jarmily Novenkové slavnostní večer pastorálními a adventními skladbami. 
„Ráda bych poděkovala všem přítomným za jejich nezištnou práci pro druhé. 
Velmi si cením jejich úsilí, činnosti a sebeobětování, které tato práce s sebou 
nese,“ uvedla radní Mgr. Jaroslava Suková.

| V listopadu 2015 oslavilo v obřadní síni žižkovské radnice třináct manžel-
ských dvojic své jubilejní svatby. Kamennou svatbu oslavili 10. listopadu Jaro-
slav a Olga Kouřimští, diamantovou Antonín a Marie Lapáčovi, smaragdovou 
Pavel a Renata Dolejšovi, zlatou po 50 letech Jiří a Markéta Mandovi a Josef  
a Anežka Benešovi. Poté 24. listopadu slavili kamennou svatbu Václav a Helena 
Trunečkovi, diamantovou Zdeněk a Jindra Šimákovi, Miloslav a Věra Uhlířovi  
a Václav a Jarmila Horských, smaragdovou Jan a Věra Smutných a Karel a Anna 
Kutovi, zlatou Vlastimil a Leonie Hončovi a Miroslav a Julie Houškovi.

| Od 11. listopadu 2015 až do 6. ledna 2016 se v radniční galerii konala výstava 
Betlémy, kříže, andělé, díla nevidomých autorek. Artefakty vytvořilo sedm ne-
vidomých výtvarnic, které se rozhodly zpracovat téma Ježíšovy poslední pouti. 
„Poslepu nalézat tvary figurálního zobrazení Ježíšovy poutě jistě není snadné. 
V každém zastavení jde o vyjádření konkrétní myšlenky, přitom její ztvárnění 
předpokládá hmatovou srozumitelnost pro nevidomého tvůrce...“ uvedl Miro-
slav Michálek, ředitel spolku Okamžik, jenž spolu s třetí městskou částí výstavu 
organizoval. Reliéfy z barevného skla však nebyly určeny primárně pro nevi-
domé, nýbrž hlavně pro vidící návštěvníky. Podněty tvorby přesto vycházely 
z nitra tvůrců, kteří kombinovali vlastní abstraktní svět s nadějí, spiritualitou  
a biblickým utrpením i  radostí.

| Vojáci c. k. střeleckého pluku č. 8 – Praha, kteří padli za I. světové války na 
habsburské straně, mají díky svým příznivcům pamětní desku na Olšanských 
hřbitovech v sekci I. světové války. Po odpálení čestné salvy celebroval za  
15 769 padlých vojáků polní mši farář od kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.  
Stalo se tak 4. listopadu 2015.

| Svatomartinské slavnosti na náměstí Jiřího z Poděbrad proběhly již tradičně 
11. listopadu 2015 a přilákaly návštěvníky na dozlatova propečené husy s kned-
líky a zelím, kterých nechala městská část připravit na 2000 porcí, a samozřej-
mě na svatomartinské víno z produkce více než dvaceti českých a moravských  
vinařství. Hudební doprovod zajistila mj. cimbálovka Michala Horsáka.

| Dne 11. listopadu ve 14 hodin byla rovněž zahájena výstava malíře Martina 
Velíška v Informačním centru Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Výstava 

31



potrvá až do konce ledna 2016 a představila obrázky z kalendáře, který autor 
namaloval pro třetí městskou část.

| Podzimní sklizeň Festivalu otrlého diváka & Interaktivní projekce filmu  
The Rocky Horror Picture Show (13. až 14. 11. 2015). Festival otrlého diváka, 
známý též jako Otrlec, přináší dvakrát do roka to nejzvrhlejší a nejkuriózněj-
ší ze světové kinematografie, aby tím „potěšil“ své senzacechtivé diváky pra-
videlně stojící frontu u pokladny kina Aero, aby ukořistili propadlé rezervace 
a beznadějně vyprodali sál. Ačkoliv ústřední událostí je festival jarní, speciál-
ní dárek si pro své diváky připravili organizátoři na podzim. Film The Rocky 
Horror Picture Show, který je pro jistou sortu lidí kultem, uvedli poprvé na plát-
no českého kina a rovnou jako interaktivní projekci. Divákům byl rozdán balíček  
s nutnými proprietami, které dle návodu používali během projekce, a stali se tak 
i oni součástí příběhu, zatímco protagonisté z řad organizátorů festivalu přehrá-
li živě před plátnem celý příběh. Vyvrcholením představení se stalo hromadné 
provedení tance Time Warp, který se ve filmu několikrát opakuje. Diváci mohli 
též popíjet speciální drink „Sweet Transvestite from Transsexual Transylvania“ 
nazvaný dle ústřední postavy příběhu. Projekce byla zcela vyprodána stejně jako 
generální zkouška.

| Radní Prahy 3 neprodleně vyjádřili hlubokou soustrast s obětmi teroristických 
útoků z pátku 13. listopadu 2015 i se všemi obyvateli Paříže a celé Francie. Ten-
to odsouzeníhodný čin otřásl celým světem a je jedním z nejtragičtějších v po-
válečných dějinách Evropy. Na žižkovské radnici zavlál smuteční černý prapor.

| Fotbalový klub Viktoria Žižkov předal 23. listopadu 2015 městské části klíče 
od stadionu v Seifertově ulici. S tréninky a zápasy na tomto stadionu však za-
tím nekončí a snaží se najít mimosoudní cestu k vyrovnání se s radnicí Prahy 3 
ohledně nezaplaceného statisícového dluhu. Nárok na dlužnou částku za nájem 
areálu přiznal již v srpnu městské části prvoinstanční soud. „Pokud by fotbalový 
klub začal dluh splácet, radnice by mu mohla umožnit odehrát další sezónu opět 
na stadionu. Klub by však musel za jednotlivé zápasy či tréninky platit určenou 
částku, která by mu byla přímo fakturována,“ vysvětlil zástupce starostky pro 
majetek Bc. Alexander Bellu. Část současného dluhu navrhuje městská část klu-
bu splatit přímo a část dluhu by byla rozložena do splátkového kalendáře. Jed-
norázové faktury za užívání stadiónu by fotbalová Viktoria Žižkov platila až do 
doby, než se situace klubu ekonomicky stabilizuje. Zatím si stadion pronajímá 
klub Fotbalové národní ligy – FK Slavoj Vyšehrad.
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| Před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad zazářil 
opět vánoční strom. Slavnostní rozsvícení se událo 27. listopadu 2015 podvečer.  
Byl tím zároveň zahájen společensky laděný předvánoční festival nazvaný  
Advent 2015. V jeho rámci se například v Galerii pod radnicí uskutečnila výsta-
va betlémů a jinde několik adventních koncertů různého žánru.

| Na Jarově bylo 30. listopadu 2015 otevřeno nové Kulturní centrum Vozovna  
s moderní knihovnou, pobočkou městské knihovny pro 14 tisíc svazků. Moderní 
prostory v ulici Za Žižkovskou Vozovnou č. 18 vybudovala městská část Praha 
3. Slavnostního otevření centra se kromě ředitele Městské knihovny v Praze 
Tomáše Řeháka zúčastnili i zástupci radnice Prahy 3. Starostka Ing. Vladislava  
Hujová zdůraznila, že pro oblast Jarova se zde otevírá úplně nová kapitola,  
a věří, že se do nového kulturního centra lidé naučí chodit nejen kvůli knihám, 
ale i kvůli kulturním zážitkům. Pozvala je také k návštěvě nedalekého vnitroblo-
ku Za Žižkovskou Vozovnou, který po rekonstrukci v roce 2012 získal ocenění 
Park roku.

| Miroslav Pelta, šéf českého fotbalu a majitel fotbalového prvoligového klubu 
z Jablonce nad Nisou, se rozhodl na podzim roku 2015 pozvednout svůj tým 
angažováním manažera Ivana Horníka z Viktorie Žižkov. Ivan Horník má jis-
tě velké fotbalové zkušenosti, kdy hromadně a dlouhodobě uplácel rozhodčí?  
Že proslul slibováním „třicetníků“ na kříž (rozuměj úplatek 30 tisíc za remízu), 
že o úplatcích mluvil jako o plujících kapřících. Dnes je podle Pelty prý jiná 
doba!

| Žižkovský betlém oživily další postavičky k vidění od 1. prosince 2015  
do konce ledna 2016 v Informačním centru Praha 3 na náměstí Jiřího z Podě-
brad. Přibyli Josef Švejk, Jára Cimrman, Žižkovský Pepík, Žižkovská fiflena  
a četnický strážmistr. Na nových figurkách pracovali opět studenti Střední umě-
lecko-průmyslové školy. „Vyrobit jednu figurku trvá přibližně týden až čtrnáct 
dní, pak se ale musí ještě odlít a dostat nátěr. Rádi bychom také betlém elektri-
fikovali, popřípadě i ozvučeli,“ vysvětlil vyučující Richard Pešek, který vedl 
studenty během výroby.

| Dne 22. prosince 2015 proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva městské části 
Prahy 3 v průběžném roce. Jedním z prvních bodů byla volba nových přísedících 
Obvodního soudu pro Prahu 3 na období 2016 až 2020. Stali se jimi: PhDr. Jan 
Beer, Jozef Lucák a Petra Nýčová. Hlavním bodem však bylo bezesporu schva-
lování rozpočtu na rok 2016. Praha 3 by měla v roce 2016 hospodařit s 1,184 
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miliardy korun a rozpočet by měl být výrazně proinvestiční, podle slov radního 
RNDr. Jana Materny, Ph.D.: „…je sestaven výrazně jako proinvestiční s tím,  
že veškeré investice budou pokryty z vlastních zdrojů, tj. z úspor z minulých let.“ 
Na kapitálové (investiční) výdaje tak má přijít 699,7 milionu korun. Rozpočet  
v sobě dále nese dvě priority. Podobně jako v roce 2015 dodržuje klesající trend 
běžných výdajů na chod úřadu městské části. Cílem je dosáhnout v roce 2018 
takové výše běžných výdajů, aby je bylo možné pokrýt i bez příjmů z privati-
zace bytů. Druhou prioritou je co nejrychlejší zajištění oprav panelových domů 
prostřednictvím plánovaných investic tak, aby nedošlo ke zpoždění privatizace. 
Rozpočet však nepočítá jen s opravami domů, ale i s rozvojem veřejné zele-
ně. Na rok 2016 je plánována obnova například několika náměstí – Kostnic-
kého, Žižkova a náměstí Barikád. Příjmy rozpočtu tvoří daňové (60,2 mil. Kč)  
a nedaňové příjmy (31,5 mil. Kč), dotace z rozpočtu hlavního města Prahy  
(217,1 mil. Kč) a převody finančních prostředků z vedlejší hospodářské  
činnosti (266,0 mil. Kč). To jsou příjmy především z prodejů bytových jednotek  
(263,0 mil. Kč). Do příjmové části jsou však kalkulovány i výnosy ze zón pla-
ceného stání ve výši 16 milionů korun. Výdaje se dělí na provozní (466 mil. Kč)  
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Pohled z vrchu Parukářky. Nová budova Paláce Crystal na Vinohradské třídě.

Dílo Rudolfa Mejsnara – výstava  
v Galerii pod radnicí.
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Dne 10. března 2015 zavlála již po dvacáté z 
okna žižkovské radnice tibetská vlajka na podporu 
nezávislosti Tibetu. Za městskou část se účastnil 
místostarosta Bc. Alexander Bellu, jenž pak pietně 
rozsypal rozmetanou mandalu na Havlíčkově ná-
městí.



Zatmění Slunce nad Prahou 20. března 2015.
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Výstava Bosno moje, ušlechtilá, milá.  
Své obrazy vystavovala v Galerii pod radnicí  
akademická malířka Gordana Stanić.
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V pořadí celkově pátý Aprilles se konal 25. dubna 2015 podruhé na Parukářce. Prosluněný den provázela hudba.

První kapelou byli punk-rockoví Curlies. Skupina NIL se zpěvačkou Hanou Kosnovskou.



Pozemek vybraný pro realizaci Seifertova pomníku. 
(Stav duben 2015).

Manželé Kočí, v pozadí Jiří Dědeček.

Zazněly Seifertovy verše v podání herců žižkovského 
divadla Aqualung.

Přítomna byla dcera Jaroslava Seiferta, paní Jana 
Seifertová-Plichtová.

Promluvil básník Jiří Dědeček.

Dne 27. dubna 2015 se v obřadní síni radnice sešli iniciátoři a občané Žižkova usilující o vybudování  
pomníku básníku Jaroslavu Seifertovi.
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Generál Petr Pavel předal na Vítkově 4. května 2015 velení Generálního štábu Armády České republiky svému  
nástupci generálu Josefu Bečvářovi.

Pietní akt na Pražačce  
5. května 2015  
za účasti mj. starostky  
Ing. Vladislavy Hujové  
a jejího zástupce  
Bc. Alexandera Bellu.
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8. května 2015. Starostka Ing. Vladislava Hujová a spolu s Bc. Alexandrem Bellu a dalšími politickými představiteli 
položili pamětní věnce na olšanském Vojenském hřbitově, kde jsou pochováni vojáci Rudé armády, Commonwe-
althu, Ruské osvobozenecké armády (Vlasovců), Bulharů a Čechoslováků. Bc. Čest byla vzdána i gen. Karlu Kutl-
vašrovi, veliteli Pražského povstání.
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Novodobá komentovaná ukázka bojové situace na barikádách v Pražském povstání 1945.
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První místo na slavnostech piva toho 
roku obsadil minipivovar Slepý krtek  
a druhé místo přidělila porota  
minipivovaru Stará škola Chudenice, 
vítězi loňského ročníku.



Třetí ročník vzpomínkové akce nazvané Hrrr na ně! – Bitva na Vítkově 1420, pořádaný městskou částí Praha 3.
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Slavnosti vína a burčáku – Vinohradské vinobraní 11. září 2015. 
Hosty přivítala starostka Ing. Vladislava Hujová.
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Výstava malíře Jiřího Mášky a sochaře Tomáše Havlíka s názvem Fata Morgana v Galerii pod radnicí.

Komunista na kole.

Prostory výstavy, radniční rondel.

Arogance.

Baba Jaga píše předsednictvu ČSSD.
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22. září 2015, byl položen základní kámen k pomníku básníka J. Seiferta. Slavnostního aktu se vedle starostky  
Ing. Vladislavy Hujové zúčastnili: Jiří Dědeček, autor pomníku Jan Roith, Jana Seifertová-Plichtová,  
Mgr. Daniel Herman a manželé Kočí.
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Běžci na trati závodu Běchovice – Praha 27. září 2015.  
Absolutním vítězem se stal Jakub Zemaník  
a v ženské kategorii opět Eva Vrabcová.  
Medaile předával vítězům v areálu školy na Pražačce  
radní RNDr. Jan Materna.



Aero, kino  31
AFK Union Žižkov  33
Akropolis, palác  26
Anny sv., kostel  6
Aqualung, divadlo  14, 40
Ateliér Fiala, restaurátorská firma  12
Atrium, síň  18, 25, 26
Autonomní sociální centrum Klinika  9, 13, 22
Barikád, nám.  20, 33
Běchovice  27, 51
Betlémská kaple  21
Buková, mateřská škola  11, 14, 17, 19
Camp Žižkov  20
Crystal palác  6, 36
Čajkovského ul.  18
Dům sociálních služeb K Lučinám  18
Fakultní nemocnice Král. Vinohrady  10
Galerie pod radnicí  6, 10, 12, 15, 18, 21, 
24, 32, 36, 39, 49
Habrová ul.  11
Havlíčkovo nám.  10, 16, 24, 37
Holešovice  9
Hradčany  21
Chelčického ul.  14
Chelčického, škola  28
Chmelnice, škola  17
Informační centrum městské části Praha 3 
17, 30, 32
Jan Žižka, socha  20
Jana Nepomuckého sv. kostel  21
Jarov, základní a mateřská škola  11, 12, 19
Jeseniova ul. 9, 13
Jiřího z Poděbrad nám.  8, 15, 17, 19, 30, 32
Junior klub na Chmelnici  25, 26

K Lučinám ul.  18
Karlštejn  19
Komenského nám.  6, 18
Koněvova ul.  34
Kostnické nám.  33
Kulturní centrum Vozovna  32
Lipanská ul.  14
Lublaň  17, 26
Metro D  20, 25
Milíčův dům  19
Míru nám.  20
Motol  17
Na Balkáně ul.  23
Nákladové nádraží Žižkov  23, 25
Národní památník na Vítkově  15, 20, 22
Nejsvětějšího Srdce Páně, chrám  9, 17, 24, 
26, 30, 32
Olšanská ul.  34
Olšanské hřbitovy  9, 11
Olšany, Vojenské hřbitovy  15, 22, 30, 42
Orebitská ul.  12, 20
Parukářka, park  13, 14, 18, 36, 39
Perunova, škola  17
Pražačka SARAP  25
Pražačka, škola  6, 15, 27, 41, 51
Prokopa sv., kostel  6, 9, 16, 19, 28
radnice žižkovská  6, 8, 10–12, 14, 17–19, 
24, 29–31, 37, 40
Rocha sv., kostel  12
Saturnin, kavárna  12, 20
Seifert Jaroslav, pomník  14, 22, 26, 40, 50
Seifertova ul.  31
Slavíkova ul.  29
Stimbuilding-Strojimport, palác  viz Crystal

m í s t n í  R e j s t ř í k  2 0 1 5
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Švehlova kolej  29, 34
Táboritská ul. 14, 22
U vytřelenýho voka, hospoda  24
Umělecko-průmyslová škola na Žižkově  32
Univerzita Jana Amose Komenského  7, 27
V Zahrádkách ul.  12
Viktoria Žižkov, stadion  8, 12, 13, 16, 
19–21, 25, 31, 32
Vinohradská ul.  36
Vítkov vrch  15, 20, 22, 29, 41, 47
Vítkov, památník  viz Národní památník  
na Vítkově
Za Žižkovskou Vozovnou ul.  32
Židovské pece, park  10
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B
Babiš Andrej Ing., ministr financí ČR  13
Bach Johann Sebastian, hudební skladatel 
16, 26
Bajer Václav, přísedící soudu  11
Bárta Dan, hudebník  24
Bárta Jiří, violoncellista  16
Bečvář Josef gen., náčelník Generálního 
štábu AČR  15, 21, 41
Beer Jan PhDr., přísedící soudu  32
Bellu Alexander Bc., místostarosta  10, 
12–18, 20, 25, 26, 31, 37, 41, 42
Benešová Žaneta, ředitelka MŠ Buková  11, 
14
Benešovi, manželé  30
Beránek Libor, výtvarník  21
Bernatowicz Grazyna, velvyslankyně 
Polské republiky  19
Borovcovi, manželé  12
Borovský Karel Havlíček  11
Brom Ladislav, hudebník  10
Č
Čermák Jakub, režisér  29
D
Dědeček Jiří, básník, předseda Českého 
centra PEN klubu  14, 22, 26, 40, 50
Demšič Matej, Lublaň ved. odb. kultury  26
Dolejšovi, manželé  30
Dolínek Petr, radní magistrátu  20
Douda Petr, restaurátor  20, 21
Dvořák Tomáš, moderátor  14
Dvořáková Vladimíra Prof. PhDr.  7, 8

F
Fabík Miroslav, zastupitel  17
Fabrice Michel, hudebník  10
Fischer Jan Ing., premiér ČR  8
G
Gottwald Klement  9
Gregor David, radní  27
Gregorovi, manželé  12
H
Hájek Adam Mgr., historik  15
Hájková Eva PhDr., vedoucí odboru kultury 
9, 10, 26
Halík Tomáš prof. PhDr., Th.D., dr.h.c.  22
Hašek Michal, zastupitel  29
Havlík Tomáš, sochař  24, 49
Hlaváček Radek, zastupitel  14, 25
Hončovi, manželé  30
Horník Ivan, manažer  32
Horských, manželé  30
Hortig Pavel, mluvčí  13
Hošek Jiří doc., hudebník  26
Houkal Jan ThLic., Th.D., farář  24
Houska Ivan, restaurátor  20, 21
Houškovi, manželé  30
Hrdoušek Libor, architekt  6
Hrubeš Karel, fotbalový rozhodčí  13
Hujová Vladislav Ing., starostka  8, 11, 12, 
14–23, 26, 28, 29, 32, 41, 42, 48, 50
Hujovi, manželé  12
Hus Jan Mistr  21, 26
CH
Chmelová Martina Mgr., zastupitelka  26

J m e n n ý  r e j s t ř í k  2 0 1 5
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J
Jakl Tomáš Mgr., historik  15, 16
Jedlanovi, manželé  12
Jiřičná Libuše, kostelnice od sv. Anny  6
Jouzková Antonie, jubilantka  16
K
Karafiát Jan, hudebník  24
Kníchal Jaroslav plk., vojenský kaplan  21
Kočí Lubomír Ing.  14, 22, 26, 40, 50
Kočí Olga  14, 22, 26, 40, 50
Kosnovská Hana, zpěvačka  14, 39
Kosovi, manželé  12
Kotalík Jiří T., doc. PhDr., CSc., historik 
umění  18
Kouřimští, manželé  30
Kozumplíková Milena, exstarostka  17
Koželj Janez, radní v Lublani  26
Kubelková Iva, modelka  7
Kutovi, manželé  30
L
Lampa Radek, architekt  6
Lapáčovi, manželé  30
Lucák Jozef, přísedící soudu  32
M
Mandovi, manželé  30
Marek Eduard (přezdívka Hroznýš), skaut  
16
Marvanová Hana JUDr.  7
Mašín Zdeněk, fotbalista  33
Mašínové, bratři  9
Máška Jiří, malíř  24, 49
Materna Jan RNDr., Ph.D., radní  18, 27, 
28, 33, 51
Mejsnar Rudolf, malíř  10, 36
Michálek Miroslav, spolek Okamžik  30
Mikeska Tomáš Ing., zastupitel  19
Mišičák Vojtěch, politik  9
N
Nagyová Jana  7
Nečas Petr RNDr., premiér ČR  7, 8

Němeček Svatopluk MUDr., ministr zdra-
votnictví ČR  10
Neumannová Kateřina, lyžařka  7
Nováková Hana, zastupitelka Praha   29
Novenková Jarmila, sbormistr  30
Nýčová Petra, přísedící soudu  32
O
Ondomišiová Zuzana PhDr.  10
Ondříček Miroslav, kameraman  12
Oubrechtová Miroslava, zastupitelka  14, 25
P
Pavel Petr gen., náčelník Generálního 
štábu AČR  15, 41
Pavlica Jiří, hudebník  24
Pelta Miroslav, majitel fotbalového klub  32
Pešek Richard, učitel  32
Pitter Přemysl  19
Plečnik Josip, architekt  9, 17, 26
Prelovšek Damjan Prof., historik  18
Procházka Miroslav MUDr., zastupitel  27
R
Roith Jan, sochař  14, 22, 26, 50
Roith Matyáš, architekt  14
Ropková Irena Mgr., zastupitelka  20, 23, 
27, 29
Royt Jan PhDr., historik umění  21
Rut Ondřej Mgr., zastupitel  14, 19, 25
Ryba Jakub Jan  26
Rýva Jiří, majitel FK Viktorie Žižkov  21
Ř
Řehák Tomáš, ředitel Městské knihovny  32
S
Sedláček Aleš  28
Seifert Jaroslav  14, 22, 26, 40, 50
Seifertová-Plichtová Jana  14, 22, 26, 40, 50
Sendler Zdenek Ing., architekt  11
Schnyderová Patty, tenistka  23
Skříčková Karolína, přísedící soudu  11
Slavík Michael, generální vikář  28, 29
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Smutných, manželé  30
Stanič Gordana, malířka  12
Stropnický Matěj PhDr., zastupitel  6, 7, 19, 
25, 29
Studeník Tomáš  11
Suková Jaroslava Mgr., radní  30
Svoboda Josef, kancléř ČVUT  21
Szabo Miloš, farář  19
Š
Šimákovi, manželé  30
Škapová Světlana Mgr., zastupitelka  24, 25
Šporcl Pavel, houslista  16
Šturma Jan MUDr, pověřený ředitel vino-
hradské nemocnice  10
Šulcová Helena, fotografka  12
T
Tesařovi, manželé  12
Tomsa Jaroslav, kaskadér  23
U
Uher Vít, farář  28
Uhlířovi, manželé  30
V
Valachová Kateřina Mgr. Ph.D., ministryně 
školství ČR  27
Vaněčkovi, manželé  12
Vaněk Jiří, sochař  18
Vavřík Ivan, architekt  14
Velíšek Martin, výtvarník  30
Vinš Luděk Ing., majitel FK Viktoria Žižkov  
12, 13, 21
Vlčkovi, manželé  12
Voltr Radek, fotbalista  13
Vrabcová-Nývltová Eva, běžkyně  27, 51
Z
Zachariášová Lucie JUDr., zastupitelka  25
Zeman Marek MUDr., ředitel vinohradské 
nemocnice  10
Zeman Miloš Ing., prezident ČR  5, 10, 15, 29
Ž
Žantovský Petr, publicista  7, 8
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Plán Prahy. Praha, nákladem „Československého kompasu“ 1923. Soukromá sbírka.




