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| V roce 2013 bydlelo na území městské části Praha 3 celkem 8 občanů, kteří 
dosáhli věku 100 a více let.

| V roce 2013 oslavila Praha 3 na své radnici uvítání nově narozených občánků. 
Toho roku jich bylo 250.

| V roce 2013 vydala vlastním nákladem městská část Praha 3 originální fo-
tografickou publikaci týkající se dějin Nákladového nádraží Žižkov, dílo Dity 
Dvořákové a Rudo Prekopa. (DVOŘÁKOVÁ, Dita – PREKOP, Rudo: Praha 
3 – Nákladové nádraží Žižkov. Praha, městská část Praha 3 roku 2013. Nestr.)

| Dne 1. ledna 2013 pronesl prezident republiky Ing. Václav Klaus svůj posled-
ní novoroční projev, neboť končí jeho druhé volební období, kdy již nemůže být 
v souladu s ústavou zvolen potřetí. Z projevu vybírám: /Cit./ „Vážení spoluobča-
né, dovolte, abych Vás /.../ jako každoročně pozdravil a do nadcházejících dva-
nácti měsíců Vám popřál zdraví a štěstí v osobním životě a naší zemi politickou 
a ekonomickou stabilitu a tolik potřebnou svornost občanů. /.../ Začít nový rok 
s novým odhodláním a s novým úsilím je lepší, než přispívat k šíření nedobré 
nálady. Přes všechny problémy, které nás právě teď provázejí, neprožíváme žád-
nou katastrofu. Materiálně žijeme ve stavu, jaký žádná z generací našich předků 
nepoznala. Již několik let však přešlapujeme na místě, což lidé cítí a různí na-
šeptávači špatných nálad a namyšlení samozvaní spasitelé se toho snaží využít 
pro své cíle. Dejme si na to pozor. Těmto lidem o skutečné zlepšení života v naší 
zemi nejde. Jde jim o zvyšování neklidu a o zpochybňování našeho demokratic-
kého politického systému. /.../ Při vší, v mnohém oprávněné kritičnosti si buďme 
vědomi základních faktů. Výkon naší ekonomiky, tedy to, co jsme za posledních 
10 let vyprodukovali, rozdělili si a spotřebovali, vzrostl o 35 procent /.../. Přesto 
to ve chvíli, kdy jsem pronášel svůj první novoroční projev, vypadalo nadějněji. 
Nákupní centra jsou sice dnes větší a naplněnější, ale spokojenější nejsme. Tento 
náš pocit je vytvářen atmosférou v zemi, nečekanými a ne příliš hezkými udá-
lostmi na politické scéně, jak – mimo jiné – ukázal poslední předvánoční týden, 
i rozdílným vývojem uvnitř tohoto desetiletého období. V jeho první polovině  
u nás probíhal relativně rychlý ekonomický růst, dnes už poněkud pozapomenutý. 
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Ve druhé polovině došlo k jeho zastavení. Že podobným způsobem zůstala stát 
na místě i řada dalších zemí Evropy, důvodem k jakékoli radosti či škodolibosti 
u nikoho rozumného není a být nemůže./.../ Před deseti lety měly souboje 
mezi vládou a opozicí rozměr v demokratickém světě obvyklý. Stejně tomu 
bylo i s mírou spokojenosti či nespokojenosti občanů. /.../ Dnes je situace jiná. 
Mezi vládou a opozicí a na ni navázanými či jí konkurujícími protestními inici-
ativami a hnutími je vykopán hluboký a stále více se rozšiřující příkop. I míra 
individuální nespokojenosti a občanského vzdoru přesáhla běžnou mez. To jsou 
fakta stejně nepopiratelná jako to, co nám říkají statistické ročenky. Nedošlo  
k tomu náhodou. Nedokážeme táhnout za jeden provaz. Hledáme ta nejsnadnější 
a krátkodobě líbivá řešení. Závidíme jeden druhému. Nevěříme si. Vláda má jen 
malou většinu, je nesourodá a nestabilní. /.../ Opozice je negativistická, nepře-
svědčivá a realistické řešení problémů nenabízí. /.../ Ekonomika je přibrzďována 
tíhou domácí, tedy námi samotnými vytvářené byrokratické regulace, do sebe-
menších detailů zasahujícími příkazy a zákazy a zcela neúnosným počtem pro 
každou maličkost požadovaných papírů a razítek. To, co si na sebe vymýšlíme 
sami, stojí na mohutné základně nejrůznějších povinných evropských pravidel  
a norem, které se zdravým tržním prostředím a často i zdravým rozumem nemají 
moc společného. /.../ Příčiny toho všeho hledejme v našem myšlení, ve ztrátě 
respektu k poctivé práci, v hluboké degradaci úcty, kulturnosti i chování nás 
samotných i světa kolem nás, v nekritickém obdivu k povrchnosti, okázalosti  
a líbivým gestům a ve ztrátě odvahy /.../. Uskutečnit změnu není a nebude snad-
né. Nezajistí ji lepší či horší volba prezidenta, poslanců a senátorů, hejtmanů 
i starostů. Nepovede k ní obměna jednoho či více ministrů. /.../ ...skutečnou 
změnu mohou přinést jen věci daleko zásadnější – návrat ke starým dobrým 
hodnotám, tradicím, návykům, ale i povinnostem, které pod heslem modernos-
ti a pokroku tak nezodpovědně znevažujeme a opouštíme. /.../ Nezapomínejme  
na to, co je tak důležité v každé obtížnější době, a tím je udržení naší národ-
ní soudržnosti a v rámci ní přirozené solidarity a pocitu spoluodpovědnosti  
za ostatní /.../. Vážení spoluobčané, dnes uplynulo 20 let od chvíle, kdy se na mapě  
světa objevila samostatná Česká republika. Dovolte mi, abych před zakončením 
svého projevu oznámil, že jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročí vyhlásit 
dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna.“

| Dne 1. ledna 2013 využil prezident republiky Ing. Václav Klaus práva dané-
ho mu Ústavou a u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky 
vyhlásil dílčí amnestii, mající vstoupit v platnost 2. ledna 2013: Čl. I Promi-
nutí a zahlazení některých nepodmíněných trestů (1) Promíjím nevykonané ne-
podmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně 
uloženy před 1. lednem 2013 ve výměře nepřevyšující jeden rok. (2) Promíjím 
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nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly 
pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud osoba, které byl trest uložen, 
dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout věku 75 let a zároveň jí byl uložen trest ve 
výměře nepřevyšující 10 let. (3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 
1 a 2 se hledí, jako by odsouzeny nebyly. Čl. II Zastavení trestního stíhání Na-
řizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou 
trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo 
více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svo-
body nepřevyšující deset let. Čl.  IIIZmírnění některých nepodmíněných trestů 
odnětí svobody (1) Promíjím s podmínkou, že se osoba, které byl trest promi-
nut, nedopustí trestného činu v době odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení, 
nepodmíněné tresty odnětí svobody uvedené v odstavci 2 a 3 tohoto článku. (2) 
Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, 
pokud byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013, pokud byl 
uložen trest nepřevyšující 24 měsíců a zároveň nebyl trest uložena) za zločin, 
při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví, nebo b) za zločin proti 
životu a zdraví, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, anebo proti rodině 
a dětem, nebo c) osobě, která kromě trestné činnosti, o níž se rozhoduje podle 
tohoto článku, byla v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 odsouzena  
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo která byla v posledních pěti letech 
před 1. lednem 2013 propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, pokud se na ni  
nehledí, jako by odsouzena nebyla. (3) Promíjím nevykonané nepodmíněné tres-
ty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 
1. lednem 2013 a pokud byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 36 měsíců 
a zároveň osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout 
věku 70 let. (4) Jestliže prominutí trestu podle tohoto článku nelze vztáhnout  
na celou trestnou činnost, za niž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, neužije 
se ho ani zčásti. Čl. IV Prominutí dalších trestů (1) Promíjím podmíněně odlože-
né tresty odnětí svobody pravomocně uložené před 1. lednem 2013 osobám, které  
a) dosáhly či v roce 2013 dosáhnou věk 70 let, b) osobám, kterým byl trest uložen  
ve výměře nepřevyšující dva roky. (2) Promíjím nevykonané tresty obecně pro-
spěšných prací nebo jejich zbytky a nevykonané tresty domácího vězení nebo je-
jich zbytky, pokud byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013. (3) 
Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1 a 2, se hledí, jako by odsouzeny 
nebyly. Čl. V Společné ustanovení Trestným činem se též rozumí provinění spá-
chané mladistvým a trestem též trestní opatření uložené mladistvému. Podepsán 
Václav Klaus, Prezident České republiky.
Amnestie se však vzápětí po svém vyhlášení stala terčem ostré kritiky, jak  
ze strany politiků a ústavních činitelů, tak i ze strany řadových občanů ČR. Kri-
tika zašla dokonce tak daleko, že prezident byl viněn z poškozování zájmů země. 
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Předmětem kritiky se stalo především osvobození „tunelářů“, daňových odsou-
zených a dalších, kteří tak nebudou muset dostát svým finančním závazkům vůči 
poškozeným.

| V rámci volební kampaně kandidátů na funkci prezidenta republiky se 9. ledna 
2013 uskutečnil koncert na náměstí Jiřího z Poděbrad na podporu Karla Schwar-
zenberga. Koncert začal v 17 hodin za účasti nejen kandidáta samého, ale i řady 
umělců, kteří ho přišli podpořit. Podle České tiskové kanceláře se dostavilo  
na 5 tisíc diváků a posluchačů, Schwarzenbergových stoupenců. Na jeho podpo-
ru vystoupili například zpěváci Marie Rottrová, Dan Bárta, David Koller, skla-
datelé Karel Šíp spolu se Zdeňkem Svěrákem nebo hudební skupiny Tatabojs  
a tradiční Olympic s Petrem Jandou.

| Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhlo 1. kolo historicky první přímé vol-
by prezidenta České republiky. Z něj postoupili dva kandidáti: bývalý premiér 
ČR Ing. Miloš Zeman s 1.245.848 hlasy (24,21%) a na druhém místě stávající 
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg s 1.204.195 hlasy (23,40%). Na třetím, 
avšak nepostupovém místě, se umístil kandidát Ing. Jan Fischer, jenž založil 
centrum své kampaně na Žižkově v Žerotínově ulici číslo 35. Původně jeden  
z horkých favoritů získal celostátně však pouhých 841.437 hlasů (16,35%).  
V Praze jako celku získali oba postupující kandidáti následovně: Zeman 103.411 
hlasů (17,09%), naproti tomu Schwarzenberg 261.380 hlasů (43.20%). Jan Fis-
cher pak jen 10,41%. Velmi podobný poměr volebních výsledků zůstal zachován 
i na území městské části Praha 3, volební účast jejích občanů dosáhla 60,36% 
(Český statistický úřad).

| Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 proběhlo 2. kolo přímé volby prezidenta Čes-
ké republiky. Ve finále stáli proti sobě Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman. 
Hlasování skončilo v sobotu 26. ledna ve 14 hodin a vítězem se stal ve věku 
68 let prognostik Ing. Miloš Zeman, bývalý premiér české vlády, bývalý před-
seda strany Československé sociální demokracie a zakladatel politické Strany 
práv občanů – Zemanovců (SPOZ). Získal celkově v republice 54,80% hlasů, 
zatímco Karel Schwarzenberg jen 45,19%. Tento celkový výsledek však za se-
bou skrývá velkou polarizaci českých voličů v různých regionech ČR. Zatím co  
na Moravě jednoznačně vítězil Zeman, pak v hlavním městě, ve středočes-
kém kraji a i jiných českých krajích dominoval Schwarzenberg. V Praze získal 
66,01%. Obyvatelé Prahy 3 volili následovně: volební účast byla ve druhém kole 
59,44% a jednoznačně zvítězil Karel Schwarzenberg (67,98% = 21.749 hlasů) 
nad Milošem Zemanem (32,01% = 10.244 hlasů). Po druhém kole voleb, na kon-
ci ledna, vyklidil svoji volební kancelář vybudovanou na Žižkově v Žerotínově 
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ulici č. 35 prezidentský kandidát Ing. Jan Fischer a zanechal za sebou nemalý 
dluh dosahující částky bezmála 8 milionů Kč za svoji volební kampaň. (Český 
statistický úřad).

| Masopustní úterý připadlo v roce 2013 na 12. února a Žižkovský masopust 
propukl v tradiční slávě a jubilejně již po dvacáté. Počasí sice návštěvníkům  
nepřálo (4 cm nového sněhu, teploty kolem nuly a občasné sněžení), ale ma-
sopustní pohoštění si ujít nenechali. Stejně jako každý rok i letos předala sta-
rostka Ing. Vladislava Hujová klíče od města před radnicí na Havlíčkově ná-
městí do rukou „žižkovského Pepíka“. Poprvé v tomto roce byla však změněna 
trasa masopustního průvodu a zakončení veselice. Průvod po 18. hodině dorazil  
ke stadionu FK Viktorie Žižkov a tam na 2000 lidí dostalo šanci ochutnat obří, 
21 metrů dlouhou, huspeninu – a to zdarma! Lidové veselí zakončila hudební 
skupina Sto zvířat.

| Dne 20. února 2013 došlo k loupeži ve zlatnictví v ulici Jana Želivského.  
Na tísňově volání okamžitě reagovali kriminalisté 3. policejního obvodu a jen 
několik set metrů od místa činu dopadli muže na útěku. Nalezli u něj jak odci-
zenou hotovost, zlaté šperky, tak i plynovou pistoli. Pachateli hrozí trest odnětí 
svobody ve výši až deset let.

| Na počátku března 2013 potvrdila svým podpisem ministryně kultury ČR  
Alena Hanáková status chráněné památky pro objekt Nákladového nádraží  
Žižkov.

| V březnu roku 2013 tomu bylo již 13 let, kdy byla na žižkovském náměstí 
dnes Winstona Churchilla instalována socha tohoto státníka, která je však jen 
kopií díla stojícího od roku 1973 v Londýně. Na Žižkově měla však být umístě-
na původně socha originální, sice od stejného autora, avšak původní, vytvořená  
pro Prahu. Ivor Roberts Jones však roku 1996 zemřel a stihl tak vytvořit pouze 
státníkovu hlavu. Právě tento příběh zaujal britskou historičku umění z King-
stonské univerzity, Saru Ayersovou. Hlavu sochy nyní přechovává ve svých ve-
řejných prostorách žižkovská radnice. Do Prahy přivedlo 5. března 2013 Sáru 
Ayersovou bádání právě nad Robertsovým dílem výtvarným dílem. „Ta hlava 
není symbolem vítěze světové války. Je lidštější, jako by více přemýšlela,“  
postřehla rozdíl mezi londýnskou sochou, již autor tvořil v tvůrčí pohodě,  
a nedokončenou prací ze sklonku života. Pro Ayersovou se mají nedokončená 
socha Churchilla a pomník na Žižkově stát posledními kapitolami její knihy  
o Robertsově celoživotním díle. Churchill stojí na Žižkově od 17. listopadu 1999,  
kdy sochu odhalili tehdejší předseda Sněmovny Ing. Václav Klaus a bývalá brit-
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ská premiérka Margaret Thatcherová.

| Dne 6. března 2013 provedla Česká obchodní inspekce kontrolu kvality 
motorových paliv u čerpací stanice Ekospola v areálu Nákladového nádraží  
Žižkov. Bylo zjištěno závažné porušení jakosti u prodávané motorové nafty 
– bod vzplanutí byl na hranici 32,5 stupně Celsia, správně má být minimálně  
53 stupňů Celsia. Následkem toho byla provozovatelům uložena pokuta ve výši 
100 tisíc korun.

| Dne 6. března 2012 večer likvidovali pražští hasiči v Baranově ulici požár 
bytu v 8. patře domu. Bylo zde nalezeno ohořelé torzo ženského těla. Při zásahu 
se lehce zranil příslušník hasičského sboru. Odhadnutá škoda činila asi 1,5 milio-
nu Kč. Celá kauza byla předána k šetření Policii ČR.

| Dne 7. března 2013 skončil ve funkci prezidenta republiky Ing. Václav Klaus.

| Dne 8. března 2013 se ujal funkce prezidenta České republiky Ing. Miloš 
Zeman. Stal se prvním prezidentem zvoleným v přímé volbě, tedy samotnými 
občany České republiky.

| Radnice městské části Praha 3 si již tradičně vyvěsila dne 11. března 2013 
tibetskou vlajku, aby tak připomněla pražským občanům utrpení obyvatel Tibetu 
během povstání proti čínské okupaci. Na úvod promluvila starostka Ing. Vladi-
slava Hujová, oběti povstání byly uctěny minutou ticha a následovala hudební 
meditace. Zahráli ji Ladislav Brom (sitár) a Michel Fabrice (tabla). Hudební-
ky pak vystřídaly tanečnice Gabriela Markovičová s Monikou Jeníkovou, které 
předvedly Poklonu bohu Ganéšovi. Poté byla rozmetána mandala a hosté vy-
slechli přednášku PhDr. Zuzany Ondomišové na téma Tibet – 100 let vyhlášení 
nezávislosti (1913). Na závěr byly formou módní přehlídky představeny kolekce 
tibetských oděvů z orientální sbírky Národní galerie v Praze.

| Habemus Papam! Těsně po 19. hodině dne 13. března 2013 vystoupal z komí-
na na náměstí sv. Petra v Římě bílý kouř a novým papežem se stal argentinský 
kardinál Josge Mario Bergoglio (76 let), jenž přijal jméno František.

| Dne 19. března 2013 v 15.09 hodin zahájila starostka Ing. Vladislava Hujová 
13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v kongresovém sále hotelu  
Olšanka. Toho dne bylo na pořadu mj. schválení přísedících Obvodního soudu 
pro Prahu 3. Stali se jimi Eva Kaprasová (*1936), Aneta Krombholzová (*1975), 
Bc. Milan Kozerovský (*1957), JUDr. Bohumil Sedlák (*1947) a Bc. Martin 
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Sušický (*1982). Poté bylo jednáno o poskytnutí peněžitých darů pro městské 
sportovní kluby. Zde ovšem začalo docházet mezi zastupiteli k nedorozuměním  
a matení pojmů v případě tří právnických celků: FK Viktoria Žižkov a.s., Vik-
torka Žižkov o.s. a konečně SK Viktoria Žižkov o.s. Nebylo tedy jasné, komu  
poskytnou dar a v jaké výši, kdo je vlastně žádajícím subjektem. K tomu se 
následně vyjádřil zastupitel za ODS, MUDr. Jiří Jungwirth se slovy ve smyslu,  
že nelze o těchto darech hlasovat a připomněl navíc, že FK Viktoria Žižkov a.s. 
místo aby vrátila městské části dluh 10 milionů korun, poskytla jí náhradou 
vyhřívaný trávník svého stadionu. I přes odpor řady opozičních zastupitelů byl 
návrh na poskytnutí půjčky (2 miliony Kč) FK Viktorii Žižkov a. s. schválen. 
Nepomohly ani narážky na kontroverzního podnikatele a majitele soukromé-
ho fotbalového klubu Luďka Vinše, jenž o dar požádal. Zastupitel sociální de-
mokracie Ing. et Mgr. Miroslav Poche finanční injekci doporučil ke schválení.  
Nedílnou součástí zasedání zastupitelstva byla privatizace dalších bytových  
i nebytových jednotek na území a v majetku městské části.

| Dne 26. března 2013 proběhlo jednání Oblastního sněmu Občanské demo-
kratické strany v Praze 3. Funkce předsedy ODS se vzdal Pavel Hurda a na jeho 
místo byl ve svých 25 letech zvolen Bc. Alexander Bellu. Ten pak krátce zhodno-
til politickou a situaci a prohlásil: „Pro mne je nesmírně cenný fakt, že jsme se  
v rámci strany dokázali dohodnout na generační obměně a veřejnosti tak dáváme 
jasný signál, že žižkovská ODS je jednotná, a tak půjde i do voleb.“

| Dne 28. března 2013 přinesly Lidové noviny zprávu, že došlo ke změně  
na postu trenéra fotbalového klubu Viktorie Žižkov. Dosavadního kouče Roma-
na Nádvorníka vystřídá trojice italských trenérů. Šéftrenérem se stal Giancarlo 
Favarin.

| Dne 15. dubna 2013 ukončila svoji činnost vědecká rada Ústavu pro studium 
totalitních režimů (ÚSTR) na protest proti odvolání ředitele Daniela Hermana. 
Prakticky po celý rok 2013 probíhaly diskuse, zda ústav splňuje své původ-
ní vědecké poslání. Zejména ze strany levicových politických stran docházelo  
k verbálnímu napadání celého vedení ústavu spojující v sobě touhu po zruše-
ní instituce, která dokumentuje dění minulých dob – totality. Do celé causy 
vstoupila poněkud nešťastně i známá signatářka Charty 77, novinářka Petruška  
Šustrová. Ač sama popírala, že by za vším stála její „prý trockistická“ minulost, 
nepochybně svoji roli, ať už jakoukoli, sehrála. Stranický politický boj nebylo 
možné přehlédnout, ať už ze strany ODS nebo sociálních demokratů a komuni-
stů. Boj politických stran nelze v tomto případě nevidět. Podle zákona vybírá 
členy vědecké rady ústavu horní komora parlamentu, tedy senátoři ČR, takže 
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politici. Daniel Herman byl do funkce instalován senátem ovládaným tehdy pra-
vicovou ODS, nicméně tohoto roku má v senátu většinu levice – sociální demo-
kraté. Herman byl tudíž odvolán. Prý proto, že jednak není vystudovaný historik 
ani archivář, jednak nezvládal plánovanou digitalizaci archivních dokumentů. 
Personální zemětřesení, které následovalo, však v podobných institucích nemá 
obdoby. Vědecká rada přestala pracovat a všech 15 jednotlivců podalo výpověď. 
Nově designovaná ředitelka Pavla Foglová, ostatně sama rovněž nesplňující 
podmínky vzdělání na takovou funkci, situaci korigovat nedokázala. Nově jme-
novaná vědecká rada ústavu se stala „pašalíkem“ pro odborníky, avšak některé 
již dávno za zenitem. Ohromnou nevoli vyvolala například přítomnost bývalé-
ho komunistického kádra, vědeckého pracovníka Ústavu marxismu-leninismu  
University Karlovy, PhDr. Jana Rataje, učitele dějin KSČ.

| Dne 16. dubna 2013 oslavily za přítomnosti místostarosty Hellera manžel-
ské páry své jubilejní svatby: manželé Bohuslav a Jaroslava Draštíkovi spolu  
s doc. PhDr. Miroslavem a Evou Librovou a Josefem a Vlastou Žákovými dia-
mantovou svatbu; smaragdové výročí si připomněli Zdeněk a Marie Staňkovi. 
Konečně zlatou svatbu měli Ing. Pavel a Ludmila Hrdličkovi a Jiří a Milada 
Pejchovi.

| Ve Španělském sále Pražského hradu získala dne 18. dubna 2013 Praha 3 
zastoupená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou od ministryně kultury Aleny 
Hanákové prestižní ocenění za péči o památky na svém území. Vítězství v kraj-
ských kolech národní soutěže jí vyneslo odměnu 100 tisíc korun za obnovu vit-
ráží v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Hlavním 
vítězem celorepublikové soutěže se stalo město Jilemnice.

| Za přítomnosti místostarosty Ing. Josefa Hellera MBA oslavily následující 
manželské páry své jubilejní svatby dne 23. dubna 2013. Kamennou svatbu pro-
žili Antonín a Marie Slušňákovi a Rudolf a Danuše Šátkovi. Diamantové výročí 
měli JUDr. Jaroslav a Soňa Brzobohatých i František a Květa Rejfkovi. Smara-
gdovou svatbu oslavili Karel a Marie Šusterovi.

| Dne 8. května 2013 se na mnoha místech republiky konaly vzpomínkové akce 
vztahující se k ukončení 2. světové války v Evropě. Tradičního pietního aktu 
se zúčastnil prezident Ing. Miloš Zeman u Národního památníku na Vítkově. 
V souvislosti s tím se setkal s válečnými veterány a na Pražském hradě jmeno-
val nové generály české armády. Na Vítkově se pozdravil rovněž se starostkou 
městské části Ing. Vladislavou Hujovou.
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| Dne 16. května 2013 oslavila škola v Lupáčově ulici 100. výročí svého zalo-
žení. Slavnosti se zúčastnila vedle představitelů školy i starostka Ing. Vladislava 
Hujová.

| Dne 23. května 2013 byl za problematických okolností a podezřelých nejas-
ností Zastupitelstvem hlavního města Prahy odvolán ze své funkce primátor
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda.

| Dne 24. května 2013 bylo na žádost dvanácti zastupitelů ODS svoláno mimo-
řádné 14. zasedání zastupitelstva Prahy 3. Opoziční zastupitelé chtěli mj., ale 
snad i především, zpochybnit financování fotbalového klubu Viktoria Žižkov 
(schváleno minulým zastupitelstvem). Starostka Ing. Vladislava Hujová zahájila 
setkání v 15.08 hodin. Na programu bylo mj. i privatizování bytů městské části. 
Přes výkřiky publika však nakonec nebyl schválen ani program jednání. Z audi-
toria se ozývaly na stranu zastupitelů velmi urážlivé nadávky a pískání, nicméně 
ani to nepomohlo. Zasedání bylo po neschválení programu jednání v souladu  
s právem ukončeno po několika minutách v 15.26 hodin. Všichni zúčastnění 
vnímali postoj stávající koalice jako obstrukci vůči ODS.

| POVODEŇ 2013
3. června – pondělí
Do ulic Prahy vyjely v pět hodin ráno autobusové a tramvajové linky, které 
nahradily uzavřené metro v úsecích trasy A Dejvická - Muzeum, trasy B Čes-
komoravská – Smíchovské nádraží a trasy C Kobylisy - Muzeum. V pondělí 
byly zrušeny také tramvajové linky 4, 5, 6, 8, 14, 17, 24. Autobusy na lince XC 
jezdily v 90 vteřinových intervalech, tramvaje XA a XB pak po 4 minutách. Do-
pravní podnik vyslal do provozu o 50 autobusů a 60 tramvají navíc. V šest hodin 
ráno zasedal krizový štáb Prahy 2. Kritická situace byla zejména podél Botiče  
v Nuselském údolí a v Podskalí. „Povodňová situace v Praze zůstává vážná. Botič  
do rána poklesl, hladina Vltavy by měla dnes řízeně stoupat. Předpokládaná kul-
minace Vltavy v průběhu dopoledne by neměla výrazně ovlivnit klesající hla-
dinu Botiče,“ uvedla mluvčí Prahy 2 Ilona Chalupská. Ze zatopené části parku 
Folimanka voda pomalu odtéká, nadále je však park uzavřen stejně jako dolní 
část Havlíčkových sadů. Byl uvolněn most přes Botič spojující ulice Na Foli-
mance a Jaromírovu. Omezený provoz je v části ulice Pod Nuselskými schody, 
kde se propadla vozovka.

09:41 Současný průtok Vltavy – zhruba 2800 m3/s – zřejmě zůstane i po dal-
ších pár hodin, vyplývá z informací po zasedání krizového štábu Prahy. Situace  
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na Rokytce je ale bohužel stále riziková. Probíhá pravidelná kontrola povodňo-
vých vrat na Rokytce a kdykoli situace umožňuje jejich otevření voda je vypou-
štěna do Vltavy.

10:31 Podle zpravodaje iDNES.cz stoupla voda v okolí Palmovky. Zcela zapla-
vila blízký park a stoupala směrem k Libeňskému zámečku.

10:33 České dráhy posílily pravidelné spoje v pražské aglomeraci a byl zajištěn 
interval vlaků cca 15 minut, jako náhradní doprava za přerušený provoz metra.

10:53 Průtok Vltavy v Praze byl zhruba 2850 m3/s, při povodni v roce 2002 
dosáhl až 5300 m3/s.

11:22 Hladina Vltavy v Praze přestala prozatím stoupat. Od 8 hodin od rána  
do 9:40 měla stejný průtok 2840 metrů krychlových za vteřinu.

4. června – úterý
08:04 Vltava v Praze kulminovala na hranici průtoku 3200 krychlových metrů  
a přítoky Vltavy už nestoupaly.

10:21 Galerie hlavního města Prahy odhaduje zatím své škody po povodni  
na 30 milionů korun. Zaplavená byla část areálu Trojského zámku, budovy  
i zeleň.

12:52 Pověřený pražský primátor Tomáš Hudeček zakázal od dnešních 8 hodin 
ráno vstup do dalších parků. Příčinou je podmáčení půdy a stromů, které by 
mohly pádem ohrozit zdraví a životy lidí. Nařízení platilo i pro Riegerovy sady.

5. června – středa
00:51 Vltava v hlavním městě klesla od úterního rána, kdy kulminovala, o téměř 
80 cm. Ve středu v půl jedné ráno byla její hladina ve výšce 467 cm.

05:04 Od dnešní páté hodiny dopravní podnik opět otevřel pět stanic metra, které 
byly uzavřeny od pondělního večera. Soupravy tak budou na lince A jezdit až 
do stanice Muzeum, na lince B se potom otevřou stanice Smíchovské nádraží, 
Kolbenova, Českomoravská a Vysočanská.

05:37 V Praze se situace každou hodinou zlepšuje. Ve středu před půl šestou 
ráno hlavním městem protékalo 2500 krychlových metrů za vteřinu, hladina  
v Chuchli klesla na 451 centimetrů.
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10. června – pondělí
10:08 Zastupující pražský primátor odvolal v Praze stav ohrožení. Vltava byla 
na 2. stupni povodňové aktivity, aktuální průtok činil necelých 1000 m3/s.

| Fotbalový klub Viktoria Žižkov nepřekonal svoji hráčskou krizi ani s novými 
italskými trenéry. V červnu 2013 se s nimi proto žižkovští činovníci rozloučili. 
Skončil jak hlavní kouč Favarin, tak i oba jeho italští asistenti. Týmu se nově 
ujali Jindřich Trpišovský a asistent Jakub Slezáček. Hlavním důvodem odchodu 
italských koučů byly finance, respektive vstup italského kapitálu do žižkovské 
Viktorie. Ti údajně nesplnili představy o financování klubu a vstupu italského 
kapitálu.

| Ve dnech 3. až 28. června 2013 se uskutečnil již 6. ročník hudebně divadel-
ního festivalu Žižkov sobě. Pořadatelství převzala společnost Art Frame Palác 
Akropolis s. r. o. v koprodukci s Public Art o. p. s. a za podpory města Prahy  
a městské části Praha 3.

| 7. a 8. června proběhlo v parku na Parukářce již podruhé Žižkovské pivo-
braní a dorazilo více než 11 tisíc návštěvníků. Možnost a snad i touha ochutnat 
netradiční pivní speciály z třiceti minipivovarů jim očividně učarovala. Ochut-
nat pivo a přivítat návštěvníky festivalu přišla také starostka městské části Praha 
3 Ing. Vladislava Hujová. Připila na zdar slavnosti a na úvod řekla: „Loňský 
první ročník Žižkovského pivobraní se setkal s velkým úspěchem a nastavil nám 
pro letošní rok laťku dost vysoko. Doufám tedy, že nezklame vaše očekávání, ale 
dokonce je předčí. Výběr minipivovarů z celé republiky proběhl velmi pečlivě 
a domnívám se, že každý milovník piva si tu přijde na své…“ Sobota byla také 
dnem vyhlášení soutěže o nejlepší pivo letošního ročníku pivobraní. Nejvíce 
hlasů získal minipivovar Slepý krtek z Ujkovic, který se stal se svým polotma-
vým, světlým a kávovým ležákem absolutním vítězem. V těsném závěsu (o pou-
hý jediný hlas) se umístil rokycanský pivovar U Stočesů. Ten okouzlil Stočeskou 
jedenáctkou a Hořkým pomerančem – ochucenou polotmavou dvanáctkou.

| V pondělí 10. června 2013 před 8. hodinou ranní byli přivoláni policisté  
do sklepa v Biskupcově ulici, kde mělo docházet k nesrovnalostem při vyklízení. 
Policie byla v souvislosti s oznámením informována o skutečnosti, že se jedná  
o prostory s nahromaděným odpadem, které má v užívání obyvatelka domu spo-
lu se svou 85 letou matkou. Přivolaná policejní hlídka při prohlídce prostor na-
lezla v hromadě odpadků mumifikovanou mrtvolu ženy. Z dostupných informací 
vyplývá, že se s největší pravděpodobností jedná o tělo zmiňované staré ženy, 
jež zemřela za nevyjasněných okolností před mnoha týdny.
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| Jako Praha má svůj Žižkov, tak i Varšava má svou Pragu. Co mají obě městské 
čtvrti společné? Kromě toho, že jsou nedaleko center svých měst, také minu-
lost nelákavých periferií, čím dál se zvyšující oblíbenost mezi svými obyvateli  
a také budoucnost velkých developerských výzev. Letošní ročník festivalu Noc 
Pragi, který se odehrál v pátek 14. června 2013 ve svébytné varšavské čtvrti Pra-
ga-Pólnoc, přivítal svého budoucího partnera – zástupce městské části Praha 3. 
Slavnostního zahájení festivalu spojeného s představením konceptu partnerství 
v kině Praha se zúčastnila za Prahu 3 vedoucí odboru kultury PhDr. Eva Hájko-
vá, za Českou republiku dva „žižkováci“ – velvyslanec ČR ve Varšavě Jan Sech-
ter a ředitel Českého centra ve Varšavě Petr Janyška (oba bydlí v MČ Praha 3!) –  
a nefalšovaný žižkovský Pepík zastupující Polský institut v Praze Pavel Trojan. 
Polskou stranu reprezentovala primátorka Varšavy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
starosta Pragy-Pólnoc Piotr Zalewski a známý polský spisovatel a novinář Ma-
riusz Szczygiel. Po krátkých proslovech,  přivítání a promítání starých žižkov-
ských pohlednic s komentářem se diváci dočkali filmu Karla Kachyni „Lásky 
mezi kapkami deště“, který zároveň odstartoval třídenní maraton českých filmů 
v kině Praha pod taktovkou Českého centra ve Varšavě. O Žižkově se ale mohli 
diváci dozvědět mnohem více díky výstavě „Žižkov ve vzpomínkách“ zapůjčené 
z Národního památníku na Vítkově ve foyer kina a zcela jistě je potěšily drob-
né dárky od města Žižkova. Další program už byl čistě neformální. Delegace  
se odebrala do legendárního klubu Plešatý tučňák (Łysy pingwin), kde slav-
nostně otevřela čestný konzulát Svobodné republiky Žižkov a povolala do di-
plomatických služeb prvního konzula – Mariusze Sczygieła. Zmíněný pro-
pagátor české kultury obdržel následně ocenění „dajli-medajli“ za zásluhy  
od prezidenta pivní kavárny Republika Žižkov Pavla Trojana. Delegace poté na-
vštívila bar s tradiční lidovou muzikou z Pragy, kde se podávaly starovaršavské 
knedlíky zvané pyzy, a za zvuku klaksonů se odebrala starobylým autobusem 
označovaným jako Ogórek na objezd celé čtvrti – na Národní stadion postavený  
pro EURO 2012, na famózní pláž na Visle, do bývalého lihovaru Koneser  
a na závěr zpět do konzulátu v Plešatém tučňákovi. Program Nocy Pragi trval 
v 50 místních klubech až do ranních hodin a k českým akcentům patřil také 
koncert hip-hopera Olivera Lowe anebo přítomnost českého piva skoro ve všech 
barech v této čtvrti.

| Dne 17. června 2013 navštívila žižkovskou radnici česká operní pěvkyně Dag-
mar Pecková spolu s houslisty Pavlem Šporclem a Leošem Čepickým. Dalším 
byl violoncellista Tomáš Strašil. Zapsáni byli všichni do Knihy návštěv městské 
části Praha 3 téhož dne.
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| V pořadí 15. schůze Zastupitelstva městské části Prahy 3 se sešla dne 18. 
června 2013 v 15 hodin v kongresovém sále hotelu Olšanka. Jednání zahájila 
starostka Ing. Vladislava Hujová krátce po 15. hodině. Na programu byla mj. 
jako již tradičně privatizace bytových i nebytových prostor ve správě a majet-
ku městské části, ta byla bez problémů schválena. Dále se jednalo o poskyt-
nutí peněžitých darů a grantů financovaných radnicí ve prospěch sportovních  
či uměleckých projektů neziskových organizací. Jediným sporným bodem byla 
v tomto ohledu podpora místního, avšak druholigového fotbalového klubu Vik-
toria Žižkov a.s. Neshody nastaly po předložení dokumentu představitelů opo-
zice (Klub zastupitelů ODS). Ti navrhli radě vypracovat zprávu o podpoře FK 
Viktorie Žižkov a předložit ji na zasedání příštího zastupitelstva. V důvodové 
zprávě vznesli opoziční zastupitelé následující skutečnosti: „Rada městské části 
Prahy 3 a následně i Zastupitelstvo městské části Prahy 3 na svých zasedáních  
v minulém i letošním roce opakovaně rozhodly o podpoře FK Viktoria Žižkov 
a.s. formou přímé finanční podpory celkově v řádu několika desítek milionů 
korun. Na podzim loňského roku šlo o odkup části fotbalového stadionu se zá-
počtem vůči více než desetimilionového dluhu, který FK Viktoria Žižkov a.s.  
u MČ Prahy 3 měla a nebyla jej dlouhodobě schopna splácet. V letošním roce  
na minulém zastupitelstvu byl schválen dar ve výši 2. mil., a to aniž předtím 
prošel jednáním příslušné komise právě k tomuto účelu zřízené radou MČ Praha 
3. Městská část navíc má v záměru další odkup majetku FK Viktoria Žižkov a.s.  
a to za několik desítek milionů korun. Je tedy na místě otázka, proč takto ma-
sívně MČ Praha 3 podporuje tuto soukromou společnost, jaký je další plán této 
pomoci, případně co s nabytým majetkem a kolik to bude všechno stát.“ Cito-
vaný bod jednání zastupitelstvo nepřijalo, nebyl schválen. Jedním ze zásadněj-
ších bodů jednání byla i rezignace Mgr. Simeona Popova na člena výborů MČ 
(Výboru pro územní rozvoj a Výboru pro majetek městské části). Zasedání bylo 
ukončeno na večer.

| Dne 18. června 2013 v 18 hodin odstoupil za své funkce premiér ČR, Dr. Petr 
Nečas (ODS). Začala vládní krize.

| Zastupitelstvo třetí městské části schválilo finanční dar ve výši 3 milionů korun 
Zoologické zahradě hl. m. Prahy. Peníze z fondu obnovy a rozvoje budou využity 
na likvidaci následků škod letošních povodní. Každý občan městské části tak při-
spěl na obnovu pražské Zoo částkou 40 Kč. Darovací šek předala 21. června 2013 
starostka Ing. Vladislava Hujová řediteli zahrady, Miroslavu Bobkovi přímo před 
poničeným pavilonem goril, který bude nutné zrekonstruovat. Finanční dar byl 
schválen na zasedání zastupitelstva dne 18. června 2013.
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| Oslav Dne ozbrojených sil ČR se na Vítkově 30. června 2013 vedle státních 
představitelů zúčastnil místostarosta městské části Praha 3 Ing. Josef Heller, 
jenž zastoupil starostku.

| Koncertní pěvecký sbor Zvonky – Praha, který je součástí sborového studia 
Zvoneček Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy, získal v neděli 
7. července 2013 významné ocenění. Cenu Karla IV. uděluje od roku 2010 Kultur-
ní spolek Cáchy – Praha. Medaile a pamětní listiny si pěvecká tělesa zasloužila 
za mimořádné zásluhy v oblasti kultury, umění a vědy a za intenzivní kontak-
ty mezi oběma městy, které se uskutečňují např. prostřednictvím výměnných  
pobytů členů souboru. Studio Zvoneček, jehož součástí je soubor Zvonky – Praha,  
vzniklo v roce 1996. Od počátku ho řídí sbormistryně Jarmila Novenková, jež 
byla za úspěšnou pedagogickou činnost zapsána dne 20. října 2009 do Knihy cti 
Prahy 3.

| Dne 13. července 2013 si obyvatelé Prahy i návštěvníci mohli připomenout 
historickou událost – husitskou vítěznou bitvu na hoře Vítkově (r. 1420). Husit-
ská obrana pod velením Jana Žižky z Trocnova odrazila útok vojsk císaře Zik-
munda Lucemburského a ubránila se mohutné přesile. Na akci nazvanou Husité 
na Vítkově dorazily tisíce návštěvníků. Před bitvou už na ně čekala překvapení: 
hudební skupina Turdus, taneční soubor Gloria, který předvedl dvorské tance  
z doby Václava IV. a tance táborské chudiny, kejklířské vystoupení žongléra 
Jéni či šermířkou grotesku. Poté promluvila starostka městské části Praha 3 Ing. 
Vladislava Hujová a popřála všem hezkou podívanou – jako dárek od „husitů“ 
si odnesla kalich a láhev medoviny. Vzápětí se rozezněly polnice a začaly řinčet 
zbraně. Prostor u národního památníku zaplnili bojovníci. Jako první zaútočilo 
křižácké jezdectvo, avšak bylo odraženo. Poté nastoupila pěchota. S autentický-
mi výkřiky a dunivými výstřely nastala ta pravá mela, která nakonec vyvrcholila 
bojem o srub. Celé opakované představení mohli návštěvníci zhlédnout ještě  
od 16 hodin.

| Kameny zmizelých nenechají zapomenout na oběti nacistické genocidy. Nově 
do chodníků osazené kameny zmizelých v počtu 20 připomínají oběti nacistické 
zvůle za 2. světové války. Tzv. Stolpersteine usadili 18. července 2013 příbuzní  
i další iniciátoři z řad veřejnosti před domy, kde oběti holokaustu žily. Na čtr-
nácti místech Žižkova a Vinohrad leží nyní kameny s mosaznou cedulkou při-
pomínající toho, kdo v domě žil a rovněž jeho smutný osud. Informují o datu 
deportace i zavraždění v koncentračním táboře. Stolperstein v Kouřimské ulici 
připomíná novinářku, spisovatelku a překladatelku Milenu Jesenskou poprave
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nou roku 1944 v táboře Ravensbrücku. Na několika místech je kamenů několik 
najednou. Tak je tomu např. v Libické ulici, kde žili manželé Čadovi. Josef Čada 
byl jako politický vězeň odvlečen do Mauthausenu a roku 1942 popraven. Jeho 
manželka Josefa putovala do Ravensbrücku a věznění přežila. „Ve stejném domě 
bydlel i můj dědeček Josef Šperl,“ říká iniciátorka položení třetího kamene před 
domem v Libické 6. „Dědeček byl za svoji pomoc odbojové organizaci Petiční 
výbor Věrni zůstaneme a za svoje členství v ilegální skupině pracovníků Léčeb-
ného fondu roku 1941 zatčen, následně byl vězněn v Terezíně a v Mauthausenu, 
kde byl roku 1942 zavražděn.“ „Smyslem Kamenů zmizelých je uctít a připo-
menout památku obětí nacistické genocidy za druhé světové války. Ráda bych 
při této příležitosti vzpomněla ale také na všechny další zavražděné, kteří ještě 
svůj kámen nemají,“uvedla při ceremoniálu položení kamenů starostka Ing. Vla-
dislava Hujová. Na celé pietní akci se podílí především finančně radnice Prahy 
3 a hlavním iniciátorem je sdružení Stolpersteine CZ o.s. jako součást meziná-
rodního projektu Stolpersteine. Původním autorem nápadu je německý umělec 
Günter Demnig. Seznam všech pražských kamenů lze nalézt na serveru www.
stolpersteine.cz.

| Dne 20. července 2011 nalezli pražští kriminalisté pěstírnu marihuany v Ko-
runní ulici. Obviněný muž pěstoval přes šedesát rostlin konopí ve stanu v pro-
najatém bytě. Vzápětí byl obviněn z trestného činu nedovolené pěstování rostlin 
obsahující omamnou nebo psychotropní látku, za což mu hrozil trest odnětí svo-
body až na šest měsíců.

| Ke dni 31. července 2013 se starostka třetí městské části Ing. Vladislava Hu-
jová vyjádřila ve smyslu, že původně zamýšlená úplná likvidace hazardu, tedy 
heren na území Prahy 3, není ideální řešení. Totiž tam, kde z ulic zmizí legální 
provozovny, objeví se herny nelegální. K 30. červnu 2013 měla Praha 3 aktuálně 
77 heren a hodlá jich zachovat 7. Výdělek z hazardu je na Praze 3 za rok 2012 
vyčíslen na 29,7 milionu Kč.

| Dne 31. července 2013 byla do Knihy cti městské části Praha 3 slavnostně 
zapsána Bc. Marta Vrabcová, ředitelka mateřské školy Milíčův dům. Bydlela  
v Kubelíkově ulici 60.

| Dne 14. srpna 2013 bylo podle úředních mediálních zpráv započato se stavbou 
komplexu „Crystal“ v prostoru mezi Kouřimskou a Vinohradskou ulicí v Praze 
3. Nesouhlasné postoje se stavbou zaznívající mj. z Klubu za starou Prahu vy-
slyšeny nebyly.
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| Na den 15. srpna 2013 bylo svoláno 16. (mimořádné) zasedání zastupitel-
stva třetí městské části. Starostkou Ing. Vladislavou Hujovou bylo zahájeno  
v 15 hodin v sále hotelu Olšanka. Podnětem k němu byla petice občanů nesouhla-
sících v rámci revitalizace náměstí s asanací fontány na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
adresovaná právě zastupitelstvu. Pod ní bylo ke dni jednání podepsáno 371 ob-
čanů, a proto museli zastupitelé tuto žádost vzít na vědomí a začít projednávat. 
Jako zmocněnec pro jednání s úřady byla pověřena Bc. Alice Němcová. Fontánu 
vytvořil v roce 1980 podle vlastního návrhu akademický sochař Petr Šedivý a na-
zval ji „Sjednocená Evropa“. Zasedání skončilo v 16.45 hodin a věc byla prozatím 
odložena.

| V pátek 20. září 2013 odpoledne začal na náměstí Jiřího z Poděbrad další 
ročník Vinohradského vinobraní. Počasí návštěvníkům nepřálo, bylo sychra-
vé chladno a chvílemi pršelo. Několika minutovým projevem uvítala starostka 
všechny přítomné a poté mohli za zvuku hudebních skupin návštěvníci začít 
ochutnávat letošní burčák a zakousnout se do bohaté nabídky jídel. Vinobraní 
skončilo v sobotu.

| Na den 25. září roku 2013 bylo svoláno 17. zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 3 do kongresového sálu v hotelu Olšanka na Olšanském náměstí. 
Starostka Ing. Vladislava Hujová zahájila schůzi v 15 hodin a 7 minut. Ve dvou 
blocích bylo projednáno 17 bodů týkajících se především hospodaření městské 
části a přidělení finančních příspěvků formou grantů či darů na podporu zdra-
votní, sociální péče nebo péče o úroveň bydlení. Nejdiskutovanějším bodem se 
jako už poněkolikáté stala problematika financování fotbalového klubu Viktoria 
Žižkov a.s. ze strany městské části. Tentokrát se jednalo o prodeji akcií klubu, 
kdy jich Praha 3 vlastní přes 44% (celková cena přesahuje 93,5 milionů Kč). 
Cena akcií je však ostatními akcionáři garantována pouze do 29. října letošního 
roku. To se pak stalo předmětem diskuse a tvrdého odporu opozičních zastupi-
telů za ODS, zejména slova vyslovená ústy Pavla Hurdy. Termín je prý sdělen  
na poslední chvíli a nelze se tak k celé kause fundovaně vyjadřovat. Opoziční  
zastupitelé poukazovali především na nedostatečně zpracovanou důvodovou 
zprávu obsahující pouhých „dvanáct řádků textu a jedno slovo“. Nicméně tento 
třetí bod jednání byl schválen a Praha 3 tak prodá svůj akciový podíl ve společ-
nosti FK Viktoria Žižkov a.s. za bezmála 100 milionů korun. Dalším diskutova-
ným bodem byl bod 13., který se týkal finančního daru na nutné opravy interiéru 
chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně náměstí Jiřího z Poděbrad (především zed-
nické a malířské práce při rekonstrukci havarijního stavu dvorany). Přes odpor 
některých zastupitelů ČSSD a zastupitelky za KSČM vzhledem k probíhajícím 
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církevním restitucím byl dar ve výši 218 tisíc Kč schválen. Zasedání bylo roz-
puštěno ve večerních hodinách.

| Běžecký silniční závod Běchovice – Praha (žižkovská Ohrada) se v roce 2013 
uskutečnil 29. září jako 117. ročník. V kategorii žen vyhrála Christine Chep-
kemei z Keni v čase 34,46 min. a kategorii mužů vyhrál Ukrajinec Olexandr  
Matviichuk časem 29,41 min.

| Dne 1. října 2013 v noci likvidovali pražští hasiči požár v 7. patře obytného 
domu v Koněvově ulici č. 235. Zraněná majitelka bytu byla po silné intoxikaci 
zplodinami hoření převezena do nemocnice. Příčinou vzniku požáru byla nedba-
lost nebo technická závada na elektroinstalaci. Škoda se odhaduje na půl milionu 
korun.

| V neděli 20. října 2013 byla na vrchu Vítkově dle serveru Bezimproti.cz uspo-
řádána protestní akce proti politickému směřování prezidenta republiky Miloše 
Zemana. Cituji podle serveru bezimproti.cz: „…ukážeme všem kolem, že ne-
tolerujeme hrátky s Ruskem, nechceme se stydět za to, jak vypadáme ve světě 
a chceme svobodně žít a běhat, dokud to ještě jde. /…/ Běžíme tím proti naru-
šování demokracie…“ Socha Jana Žižky byla při akci oděna do obřího trička  
s nápisem „Nechci mít na triku další totalitu“.

| Předčasné volby do poslanecké sněmovny v roce 2013 (Zdroj Český statistic-
ký úřad 2013) proběhly ve dnech 25. a 26. října a dopadly následovně:

Celá ČR
Celkem voličů 8.424.227
Volební účast 59% = 5.007.212 občanů
Platných hlasů 4.969.984

Hlavní město Praha
Celkem voličů 921.819
Volební účast 64,14% = 590.667 občanů
Platných hlasů 586.509

Praha 3
Celkem voličů 52.802
Volební účast 59,60% = 31.448 občanů
Platných hlasů 31.228
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Srovnání stran, které dosáhly v ČR nebo v Praze 3 na více než 5% platných hlasů
Politická strana:   (ČR–Praha–Praha 3)
Česká strana sociálně demokratická: (20,45–14,09–13,72)
TOP 09: (11,99–23,03–24,13)
Občanská demokratická strana: (7,72–11,99–12,08)
Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová: (6,78–5,46–5,24)
Úsvit přímé demokracie T. Okamury: (6,88–3,19–3,02)
ANO 2011: (18,65–16,46–14,25)
Komunistická strana Čech a Moravy: (14,91–8,52–8,27)
Strana zelených: 3,19–6,45–8,22).

Po zveřejnění výsledků voleb byla u prakticky všech voličů znát nálada více než 
pochmurná, dá se říci až zoufalství, bylo jasné, že sestavit smysluplnou vládní 
koalici bude téměř nemožné nebo velmi riskantní. Do toho promlouvá i stávající 
vnitřní krize v rozpadající se vítězné Straně sociálně demokratické.

| Ve výroční den 28. října 2013 si založení Československé republiky roku 1918 
připomněli na Vítkově představitelé státu i města. Mezi přítomnými byli mimo 
jiné úřadující premiér „vlády odborníků“, Ing. Jiří Rusnok, primas český Msgre. 
Dominik Duka, prezident Ing. Miloš Zeman či primátor RNDr. Tomáš Hudeček. 
Třetí městskou část reprezentovala starostka Ing. Vladislava Hujová.

| Na podzim v roce 2013 uspořádala Světová organizace karate, kickboxu, 
kung-fu a dalších bojových sportů ve spolupráci se Světovou federací kickbo-
xu mistrovství světa v italské Carraře. Zúčastnili se bojovníci z 90 zemí světa  
a Českou republiku reprezentoval patnáctiletý žižkovský junior David Bouberl. 
Odchovanec trenérky Mgr. Petry Lorencové dokázal na tomto prestižním zá-
vodě získat ve své kategorii dvě bronzové medaile – za sólové sestavy cvičení  
se zbraní a beze zbraně.

| Dne 5. listopadu 2013 zasedalo Zastupitelstvo městské části Praha 3 v sále 
hotelu Olšanka na Olšanském náměstí. V pořadí 18. zasedání začalo v 15 hodin  
a 14 minut úvodním slovem starostky Ing. Vladislavy Hujové. Od samého po-
čátku bylo v sále cítit napětí. Program jednání obsahoval pouhých šest bodů, 
z nichž jeden se týkal prodeje domu v Milešovské ulici č. 1. Další body jed-
nání nebyly až tak urgentní. Proto vystoupili opoziční zastupitelé ODS s tím,  
že toto zasedání je zbytečným mrháním peněz daňových poplatníků, neboť musí 
se svolat 36 zastupitelů, zaplatit kompletní servis a pronájem sálu. Podle opozice 
všechny zmíněné body jednání mohly počkat až na zasedání plánované v prosin-
ci. Rada městské části byla obviněna z nepřipravenosti a neprofesionality. Útoky 
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směřovaly především na člena rady PhDr. Matěje Stropnického. Na několikeré 
dotazy opozičních zastupitelů, kolik stojí jedno zasedání zastupitelstva, odpo-
věď nezazněla. Celý bod byl schválen až po 65 minutách jednání. Ostatní body 
byly schváleny obratem a zasedání skončilo v 17 hodin a 6 minut.

| Ve dnech 6. listopadu až 4. prosince 2013 byla v Galerii pod radnicí za pod-
pory městské části a Sdružení Okamžik nainstalována výstava nevidomých  
sochařů nazvaná NASLEPO.

| V pondělí 11. listopadu 2013 v 11 hodin 11 minut a 11 vteřin byly na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad zahájeny další slavnosti svatomartinského vína. Mladého 
vína, pečených husí bylo dost – údajně 2000 porcí. Celému veselí a hlavně vínu  
požehnal odpoledne farář od Nejsvětějšího Srdce Páně – Zdenek Wasserbauer.

| Dne 12. listopadu 2013 proběhla v kongresovém sále hotelu Olšanka ve-
řejná diskuse nad příštím osudem zadluženého fotbalové klubu Viktoria Žiž-
kov a. s. Krátce po 18. hodině zahájil jednání Ing. Stanislav Kněnický, tiskový 
mluvčí Úřadu městské části Praha 3. Veřejnou debatu iniciovala sama starostka  
Ing. Vladislava Hujová, která se diskuse účastnila osobně. Dále byli za radnici 
přítomni například zastupitelé Michal Kucián (ČSSD) a MUDr. Marek Zeman 
nebo místostarostové PhDr. Matěj Stropnický (Ž(n)S) či Ing. Josef Heller (TOP 
09). Fotbalový klub zastupoval jeho majitel Ing. Luděk Vinš a akciovou spo-
lečnost CTR Group Ján Horváth. Především na poslední dva jmenované se po 
chvíli nahrnulo množství otázek týkajících se problémů, které musí fotbalový 
klub urgentně řešit, jinak může být budoucí existence klubu ohrožena. V sále 
zasedla necelá stovka příznivců žižkovského fotbalu zajímajících se dokonce 
o to, zda vůbec dohraje „Viktorka“ letošní ročník národní fotbalové ligy, neza-
nikne-li úplně. Celá tato nešťastná situace začala tím, že podnikatel Luděk Vinš 
přestal platit městské části nájemné za stadion a dluh se vyšplhal na bezmála  
1 milion Kč. Městská část tak zahájila právní kroky týkající se výpovědi nájemní 
smlouvy, aby pohledávku vymohla. Fotbalisté by v případě výpovědi ztratili svůj  
stadion a klub by tak fakticky přestal existovat. Lhůta vyrovnání dluhu byla 
stanovena na konec roku 2013. Luděk Vinš se k tomu vyjadřoval jednoznačně, 
že dluh uhradí, ale na konkrétní otázky odpovídal vyhýbavě. Na několikerý do-
taz, co se stane s klubem, když majitel dluh neuhradí, odpověď z jeho strany 
nepadla. Stále jen opakoval: „Pevně věřím, že po 1. lednu budeme hrát na Žiž-
kově.“  Ani na jiné dotazy směřující k amatérskému mládežnickému fotbalu 
neodpovídal nijak přesvědčivě. Jedním z posluchačů, bývalým mládežnickým 
hráčem, byl dokonce nařčen, že do žáků či dorostu nikdy nic neinvestoval, pros-
tě na ně „kašlal“ a staral se jen o svůj prospěch. Vinš si naopak stěžoval, že mladí 
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hráči nemají kde trénovat, chybí malá hřiště. Tím si však řekl o další otázku, 
proč tedy chce zrušit škvárové hřiště za východní tribunou hlavního stadionu  
a postavit tam obytný komplex, který obyvateli Žižkova není vnímán pozitivně. 
Prý z utržených peněz za prodej či pronájem těchto bytů bude možné podporo-
vat amatérský fotbal. Odpověď však posluchači nepřijali, považovali ji za příliš 
nekonkrétní a vyhýbavou. Krátce po 20. hodině byla diskuse ukončena s tím, 
že Luděk Vinš nadále necítí, že by spolupráce s městskou částí měla zaniknout, 
finance podle něj sice nejsou, přesto dluh zaplatí…, ale co když ne…?!

| Dne 19. listopadu 2013 oslavili za přítomnosti místostarosty Ing. Hellera 
manželé Ing. Josef a Ludmila Šolcovi a Vladimír a Marie Vyskočilovi diaman-
tovou svatbu. Smaragdovou svatbu si připomněli František a Marie Budilovi, 
manželé Fejtkovi a Karel a Galina Nedvídkovi. Zlatou svatbu oslavili Zdeněk  
a Danuše Čejkovi a Antonín a Jaroslava Lanhausovi.

| Dne 26. listopadu 2013 byl jubilejním svatbám přítomen místostarosta  
Ing. Heller. Kamennou svatbu oslavili René a Bohumila Schröderovi a Josef  
a Růžena Šťastných, diamantovou Milan a Marie Radostovi. Zlaté svatby oslavi-
li Jaroslav a Blanka Hrdličkovi, Ing. Vladimír a Eva Matějkovi a Jiří a Dagmar 
Skrčených.

| Na podzim roku 2013 bylo definitivně, i přes dřívější nesouhlas třetí městské 
části, rozhodnuto o vybudování minigolfového areálu v parku pod žižkovským 
televizním vysílačem, v těsné blízkosti židovského hřbitova. Stavbu povolil sta-
vební úřad, tedy orgán státní správy. Městská část byla sice účastníkem sta-
vebního řízení, ale propásla možnost podání odvolání. Pozemek patří Českým  
radiokomunikacím a. s., tudíž je radnice proti developerům naprosto bezmocná.

| Ve čtvrtek 5. prosince 2013 byla pro veřejnost otevřena výstava historic-
kých fotografií zachycující proměny Tachovského náměstí (dříve Žižkova nám.) 
v letech 1920 až 1970. Vystavena bude sbírka v baru Bajkazyl a v hospodě  
u Slovanské lípy (Tachovské náměstí č. 3 a 6). Komplex snímků je pozůstalostí 
Leopolda Malicha a nyní je vlastní jeho pravnuk Michal Vronský, jenž je rov-
něž autorem výstavy. Vernisáž proběhla o den dříve a uvedl ji Vladimír Kučera, 
moderátor populárního televizního cyklu Historie.cs. Celou akci podporuje též 
městská část.

| Dne 17. prosince 2013 proběhlo v kongresovém sále hotelu Olšanka  
19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3. Vzhledem k nemoci starostky 
Ing. Vladislavy Hujové, která se ze zasedání omluvila, zahájil schůzi krátce po 
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15. hodině předsedající, Ing. Bohuslav Nigrin. Prvním důležitým bodem jednání 
bylo schválení a volba stávajících a čtyř nových přísedících Obvodního soudu 
pro Prahu 3. Bod jednání byl schválen bez připomínek. Nejdůležitějším bodem 
celého programu jednání bylo projednání a schválení rozpočtu městské části pro 
rok 2014. Přesto, že zastupitelé schodkový rozpočet nakonec schválili (schodek 
by neměl přesáhnout 1 miliardu Kč), diskutovalo se velmi emotivně. Ze stra-
ny opozičních zastupitelů ODS zazněly hlasy, že rozpočet je příliš nekonkrétní  
a dokonce „rozhazovačný“. Zatím městská část prodává obecní byty do osobního 
vlastnictví, takže finance do obecní kasy přibývají, ale co bude dál, až se všech-
ny bytové i nebytové prostory rozprodají? Zastupitel Bc. Pecha (ODS) dokonce 
navrhl nechat celý rozpočet přepracovat a konkretizovat. Uvedl příklady nejas-
ného utrácení peněz v oblasti kultury. Ze znění rozpočtu není například naprosto 
jasné, za co hodlá městská část utratit 1,9 milionu Kč v areálu Nákladového 
nádraží, nebo proč pořádat prý nepříliš úspěšnou akci Husité na Vítkově… atd., 
atd. K celé této problematice se vyjadřoval a hájil svá stanoviska místostarosta 
PhDr. Matěj Stropnický. U zastupitelů ODS však neuspěl. Opozice nadále trvala 
na odmítnutí takto koncipovaného rozpočtu, avšak marně. Koaliční zastupitelé 
opozici přehlasovali a rozpočet schválili. Ostatní body programu se týkaly pře-
devším prodeje bytových a nebytových prostor v majetku městské části a při-
dělení darů z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 (jednoleté  
a dvouleté granty). Zasedání skončilo v pozdních večerních hodinách.

| Vánoce roku 2013 byly v Praze bez sněhu. Počasí připomínalo spíše jaro, mís-
ty slunečno nebo oblačno a teploty přes den dosahovaly 5 až 10 stupňů Celsia.

K O N E C  U D Á L O S T Í  R O K U  2 0 1 3

24



K R O N I K A 
2 0 1 3

o b r a z o v á  č á s t

25



Masopustní průvod.

Starostka Ing. Vladislava Hujová  
přijala masopustní maškary  
na půdě radnice.

Masopust 2013
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Obří huspenina.

Starostka Ing. Vladislava  
Hujová s výtvarníkem  
Martinem Velíškem.

Starostka Ing. Vladislava Hujová  
v historickém vozidle hasičů z Prčice.
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Britská historička umění Sara Ayersová
se zabývá dílem Ivora Roberts-Jonese, 
autora sochy Winstona Churchilla.

Sara Ayersová spolu s bývalým starostou 
Prahy 3, panem Ing. Tomášem Mikeskou.
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Dne 8. května 2013 se tradičního 
pietního aktu na Vítkově zúčastnil 
prezident České republiky,  
pan Ing. Miloš Zeman.  
Na Vítkově se pozdravil rovněž  
se starostkou městské části  
Ing. Vladislavou Hujovou. 

Přítomen byl i premiér ČR  
RNDr. Petr Nečas.
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Dne 31. července 2013  
byla do Knihy cti zapsána  
Bc. Marta Vrabcová,  
ředitelka mateřské školy  
Milíčův dům.

Dne 16. května 2013 oslavila škola  
v Lupáčově ulici 100. výročí svého  
založení. Slavnosti se zúčastnila vedle 
představitelů školy i starostka  
Ing. Vladislava Hujová.
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Ve výroční den 28. října 2013 si založení Československé republiky roku 1918  
připomněli na Vítkově představitelé státu i města. Mezi přítomnými byli mimo jiné  
úřadující premiér „vlády odborníků“ Ing. Jiří Rusnok.

Dne 6. listopadu 2013 byla v Galerii pod radnicí instalována 
výstava nevidomých sochařů nazvaná NASLEPO.
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Akropolis, palác  14
Bajkazyl, bar  23
Baranova ul.  9
Běchovice  20
Biskupcova ul.  14
Crystal Palace, komplex  18
Ekospola s. r. o., čerpací stanice  9
Galerie pod radnicí  22, 31
Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy  17
Havlíčkovo nám.  8
Jana Želivského ul.  8
Jiřího z Poděbrad nám.  7, 11, 19, 22
Koněvova ul.  20
Korunní ul.  18
Kouřimská ul.   18
Kubelíkova ul.  18
Libická ul.  18
Lupáčova ul.  12
Milešovská ul.  21
Milíčův dům  18, 30
Nákladové nádraží Žižkov  4, 8, 9, 24
Nejsvětějšího Srdce Páně, chrám  11, 19, 22
Ohrada  20
Olšanka, hotel  9, 16, 19, 21, 22, 23
Olšanské nám.  21
Parukářka, park  14
Radnice žižkovská  4, 8, 26
Riegrovy sady  13
Sjednocená Evropa, název fontány  19
Škola Lupáčova  12, 30
Tachovské nám.  23
U Slovanské lípy, hospoda  23
Ústav pro studium totalitních režimů  10

Varšava, hl. město Polska  15
Viktoria Žižkov, fotbal  8, 10, 12, 14, 16, 
19, 22
Vinohradská ul.  18
Vítkov, Národní památník na Vítkově  11, 
17, 20, 21, 24, 29, 31
Winstona Churchilla nám.  8
ZOO Praha  16
Žerotínova ul.   7
Žižka Jan z Trocnova, socha   20

m í s t n í  R e j s t ř í k  2 0 1 3
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A
Ayersová Sara, historička umění  8, 28
B
Bárta Dan, zpěvák  7
Bellu Alexander Bc., předseda ODS  10
Bergoglio Jorge Mario, kardinál  9
Bobek Miroslav, ředitel Zoo Praha  16
Bouberl David, bojovník kung-fu  21
Brom Ladislav, hudebník  9
Brzobohatí, manželé  11
Budilovi, manželé  23
Č
Čada Josef, odbojář  18
Čejkovi, manželé  23
Čepický Leoš, houslista  15
D
Demnig Günter, umělec  18
Draštíkovi, manželé  11
Duka Dominik, primas český  21
Dvořáková Dita  4
F
Fabrice Michel, hudebník  9
Favarin Giancarlo, trenér Viktorie Žižkov  
10, 14
Fejtkovi, manželé  23
Fischer Jan Ing., bývalý premiér ČR  7, 8
Foglová Pavla Mgr., ředitelka ÚSTR  11
František, papež  9
G
Gronkiewicz-Waltz Hanna, primátorka 
Varšavy  15
H
Hájková Eva PhDr., ved. odb. kultury  15
Hanáková Alena Mgr., ministryně kultury  8, 11

Heller Josef Ing. MBA, zastupitel  11, 17, 
22, 23
Herman Daniel Mgr., ředitel ÚSTR  10, 11
Horváth Ján, CTR Group  22
Hrdličkovi, manželé  11, 23
Hudeček Tomáš RNDr., primátor  13, 21
Hujová Vladislava, Ing., starostka  8, 9, 11, 
12, 14, 16–19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30
Hurda Pavel, předseda ODS a zastupitel  10
CH
Chalupská Ilona, mluvčí  12
Chepkemei Christine, běžkyně  20
Churchill Winston  8, 28
J
Janda Petr, zpěvák  7
Janyška Petr, ředitel Čes. centra ve Varšavě  15
Jeníková Monika, tanečnice  9
Jesenská Milena, novinářka  18
Jungwirth Jiří MUDr., zastupitel  10
K
Kaprasová Eva, přísedící soudu  9
Klaus Václav Ing., prezident ČR  4–6, 8, 9
Kněnický Stanislav Ing., mluvčí  22
Koller David, zpěvák   7
Kozerovský Milan Bc., přísedící soudu  9
Krombholzová Aneta, přísedící soudu  9
Kucián Michal Ing., zastupitel  22
Kučera Vladimír, moderátor  23
L
Lanhausovi, manželé   23
Librovi, manželé  11
Lorencová Petra Mgr., trenérka kung-fu  21
Lowe Oliver, hip-hoper  15

J m e n n ý  r e j s t ř í k  2 0 1 3
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M
Malich Leopold, fotograf  23
Markovičová Gabriela, tanečnice  9
Matějkovi, manželé  23
Matviichuk Olexandr, běžec  20
Mikeska Tomáš Ing.  28
N
Nádvorník Roman, trenér FK Viktorie Žižkov  
10
Nečas Petr RNDr., premiér ČR  16, 29
Němcová Alice Bc.  19
Nedvídkovi, manželé 23
Nigrin Bohuslav Ing., zastupitel  24
Novenková Jarmila, sbormistryně  17
O
Ondomišiová Zuzana PhDr.  9
P
Pecková Dagmar, pěvkyně  15
Pecha Ondřej Bc., zastupitel  24
Pejchovi, manželé  11
Poche Miroslav Mgr. et Ing., zastupitel  10
Popov Simeon Mgr., zastupitel  16
Prekop Rudo  4
R
Radostovi, manželé  23
Rataj Jan PhDr.  11
Rejfkovi, manželé  11
Roberts Jones Ivor  8, 28
Rottrová Marie, zpěvačka  7
Rusnok Jiří Ing, premiér  21, 31
S
Sedlák Bohumil JUDr., přísedící soudu  9
Sechter Jan, velvyslanec  15
Schröderovi, manželé  23
Schwarzenberg Karel, ministr zahraničí  7
Skrčených, manželé  23
Slezáček Jakub, kouč FK Viktorie Žižkov   14
Slušňákovi, manželé  11
Staňkovi, manželé  11
Strašil Tomáš, violoncellista  15

Stropnický Matěj PhDr, zastupitel  22, 24
Sušický Martin Bc., přísedící soudu  10
Svěrák Zdeněk, herec  7
Svoboda Bohuslav doc. MUDr., primátor  12
Szczygiel Mariusz, spisovatel  15
Š
Šátkovi, manželé  11
Šedivý Petr, sochař  19
Šíp Karel, herec  7
Šolcovi, manželé  23
Šperl Josef, odbojář  18
Šporcl Pavel, houslista  15
Šťastní, manželé  23
Šusterovi, manželé  11
Šustrová Petruška, novinářka  10
T
Thatcherová Margaret, britská premiérka  9
Trojan Pavel Mgr.  15
Trpišovský Jindřich, kouč FK Viktorie Žižkov  
14
V
Velíšek Martin, výtvarník  27
Vinš Luděk Ing., majitel FK Viktoria Žižkov  
10, 22
Vrabcová Marta Bc., Milíčův dům  18, 30
Vronský Michal, autor výstavy  23
Vyskočilovi, manželé  23
W
Wassebauer Zdenek, farář  22
Z
Zalewski Piotr, starosta  15
Zeman Marek MUDr., zastupitel  22
Zeman Miloš Ing., prezident ČR  7, 9, 11, 
20, 21, 29
Zikmund Lucemburský  17
Ž
Žákovi, manželé  11
Žižka Jan z Trocnova   17
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