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| Chceme-li připomenout hlavní historické události roku 2012, pak jistě neo-
pomeneme ty společensky a politicky nejzávažnější ať už ve světě, či týkající se 
našeho nejbližšího okolí, našich osudů. V lednu 2012 byl z vůle papeže Benedik-
ta XVI. jmenován kardinálem pražský arcibiskup Dominik Duka. Dne 6. května 
2012 se potřetí ujal prezidentského úřadu Ruské federace Vladimir Vladimirovič 
Putin a jeho předchůdce, Dmitrij Medveděv, se podle očekávání stal předsedou 
ruské vlády. V červenci 2012 reprezentovali čeští sportovci republiku na lon-
dýnských letních olympijských hrách a dosáhli nebývalého úspěchu. V celko-
vém pořadí zemí světa se umístili na 19. místě se ziskem 4 zlatých, 3 stříbrných  
a 3 bronzových medailí. Vinou těžkých otrav jedovatým metylalkoholem obsa-
ženým v běžně distribuovaných lahvích tvrdého alkoholu byla státními orgány 
dne 14. září 2012 vyhlášena v ČR částečná prohibice. Otravy si vyžádaly přes 
zásahy lékařů desítky zemřelých ve velmi krátké době několika dnů či týdnů. 
Zákaz prodeje tvrdého alkoholu trval celých 14 dnů. Od politického převratu  
v roce 1989 získali komunisté v komunálních volbách poprvé faktické volební 
vítězství. Bez jejich účasti by sociální demokraté nesestavili regionální koalice. 
V Ústeckém kraji dokonce dosáhli i na post krajského hejtmana. Dne 6. listopa-
du 2012 se na druhé funkční období ujal úřadu prezidenta USA Barack Obama. 
Dne 18. listopadu 2012 vybojovali čeští tenisté vítezství nad Španělskem v Da-
visově poháru, podruhé v historii. Poprvé to bylo roku 1980.

| V lednu roku 2012 vyšel článek s názvem „Skleněný mrakodrap na Vino-
hradech atakuje panorama Prahy“. Shrnuje fakta týkající se stavby skleněného 
obchodně administrativního monstra, které by mělo stát na území mezi Kouři-
mskou a Vinohradskou ulicí, poblíž křižovatky Vinohradská – Želivského. Kon-
troverze se týká právě urbanistické dominanty, skleněného hranolu o maximální   
uvažované výšce 14 nadzemních pater. V časopise Za starou Prahu jsou rovněž 
uvedeny odkazy na příslušná opatření týkající se územní správy v Praze 3. 

| V roce 2012 bydlelo na území městské části Praha 3 celkem 9 občanů, kteří 
dosáhli věku 100 a více let.

| V průběhu roku 2012 oslavila Praha 3 na své radnici uvítání nově narozených 
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občánků. Toho roku jich bylo přivítáno 478.

| Z iniciativy Nadačního fondu Karla Hartiga a radnice městské části Praha 3 
dojde v průběhu roku k obnovení zpustlého parčíku v Kouřimské ulici. Maji-
tel tohoto pozemku ho sice v roce 2007 prodal a měl zde stát pětipatrový dům, 
avšak proti tomuto záměru se postavili nejen okolní obyvatelé, ale i žižkovská 
radnice. Park bude tudíž projektován jako romantická uzavřená zahrada oplo-
cená asi metrovým, částečně živým plotem. Architektonickou studii vypracoval 
Ing. arch. Ivan Plicka.

| Dne 5. ledna 2012 objevil náhodný chodec v Osikové ulici v Praze 3 mrtvolu 
ženy. Nález ihned nahlásil policistům ČR, kteří začali případ dokumentovat a še-
třit. Totožnost ženy nebyla na místě zjištěna a vyšetřovatelé předpokládali, že se 
jednalo o násilný trestný čin. Původně neměli téměř žádné indicie, věděli pouze, 
že se jedná o asi čtyřicetiletou ženu. Ale i takto sporadické informace krimina-
listům stačily k tomu, aby během necelého jednoho dne případ objasnili. Ještě  
v noci zadrželi trojici mladíků, kteří se k činu přiznali. Jako motiv viníci uvedli, 
že se jednalo o vyřešení několikatýdenního sporu se skupinkou osob obývajících 
lesík poblíž Osikové ulice.

| Dne 17. ledna 2012 přinesl deník Lidové noviny zprávu týkající se jednoho 
pražského monumentu. Žižkovský vysílač je prý čtvrtou nejošklivější stavbou 
na světě, alespoň podle serveru CNN, kde byl sestaven žebříček 10 dalších ne-
vzhledných architektonických projektů po celém světě. /cit.:/ „Na dominantu 
pražského Žižkova – televizní vysílač architekta Václava Aulického – si Pražané 
většinou zvykli. Zejména zahraniční turisty ale nejvyšší pražská budova značně 
dráždí.“ Není to však poprvé, kdy tato budova „bodovala“ v podobných žebříč-
cích. Roku 2009 se žižkovská věž umístila ve stejné anketě webu VirtualTourist 
dokonce na 2. místě. Komentář tehdy uváděl, že ošklivost věže by stačila sama 
o sobě, aby působila jako pěst mezi oči, kvůli sochám batolat od umělce Davida 
Černého však nad ní člověk může jen kroutit hlavou. Den poté, 18. ledna 2012, 
se k vysílači vyjádřil sám autor Václav Aulický: „Kdybych ho měl navrhnout 
nyní, určitě bych to neudělal jinak,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz. 
Měsíc a den zbývá do chvíle, kdy uplyne dvacet let od otevření žižkovského 
vysílače v Praze. Dne 18. února 1992 byla po sedmi letech výstavby slavnostně 
zpřístupněna restaurace a vyhlídka ve 216 metrů vysoké věži, kterou lidé nejčas-
těji připodobňují ke startující raketě. Jak říká architekt Aulický, který věž navrhl 
společně s Jiřím Kozákem a Alexem Bémem, dostalo se mu pozitivních reakcí 
od svých kolegů z oboru mnohokrát. Zároveň se ale nejvyšší věž Česka dostala 
už minimálně dvakrát na seznam nejošklivějších staveb světa. Nicméně arch. 
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Aulický se vyjádřil dále: „Miminka se mi líběj.“ Zatímco CNN kritizuje přede-
vším skutečnost, že stavba svým vesmírným vzhledem nezapadá do prostředí 
„jednoho z nejmalebnějších měst Evropy“, cestovatelský server se pozastavil 
zejména nad miminky z dílny výtvarníka Davida Černého, která byla na věž 
připevněna v roce 2000. „(Věž) je už sama o sobě dost ošklivá, ale malé lezoucí 
děti od výtvarníka Davida Černého ji z ostudy proměnily v něco, z čeho se vám 
opravdu zatočí hlava,“ napsal VirtualTourist.com. Aulický je ale z lezoucích dětí 
naopak nadšený. „Já jsem je tam vyloženě podporoval. My jsme projektovali  
i jejich uchycení, protože mně se tam ty miminka obrovsky líběj, řekl v rozhovo-
ru pro Lidovky.cz. Aulický pokračuje: Kdyby měl věž navrhnout letos, určitě by 
se prý rozhodl opět pro stejnou podobu. Z nelichotivého umístění v podobných 
žebříčcích si totiž velkou hlavu nedělá. „V té minulé anketě se umístilo i Pom-
pidou centrum v Paříži, což je ikona high-tech architektury. Takže my si to nijak 
nebereme,“ pochválí si architekt zařazení žižkovské dominanty do dobré společ-
nosti. K proudu high-tech se Aulický také hlásí: „To jsou ale takové ankety, které 
nemají valný význam. Mě to nechává chladným,“ dodal Aulický.

| Dne 21. ledna 2012 započala na náměstí Jiřího z Poděbrad sezona tzv. farmář-
ských trhů. Nezvykle teplé počasí pro toto období roku tomu rozhodně nebránilo.

| V úterý 24. ledna 2012 bylo na tísňovou linku 156 městské policie nahláše-
no, že se v bytě v Seifertově ulici nachází oběšený muž. Policisté vzápětí přijeli  
a zahájili resuscitaci společně s příslušníky Policie ČR a zdravotníky. Ačkoli se 
podařilo obnovit základní životní funkce, pacient přes všechnu snahu následující 
den zemřel.

| Na přelomu ledna a února roku 2012 byla na podestu v prostorách žižkovské 
radnice umístěna za účasti starostky Ing. Vladislavy Hujové další figurální plas-
tika – dílo Olbrama Zoubka.

| V neděli 29. ledna 2012 nalezli bezdomovci v Karlíně lidskou, ženskou hlavu.  
Policejně bylo prokázáno, že hlava náleží k ženskému torzu nalezenému na Štěd-
rý den předešlého roku na žižkovském Krejcárku.

| Dne 30. ledna 2012 přinesl server Aktualne.cz následující zprávu: „…bylo 
policejně zjištěno, že lidská hlava objevená v neděli v Karlíně patří k trupu  
a horním končetinám, které byly nalezeny v minulých týdnech na různých mís-
tech hlavního města. To prokázaly i výsledky soudní pitvy. Kriminalisté už při-
tom dříve stanovili, že tělo patří neznámé ženě ve věku mezi 40 a 45 lety, vy-
soké přibližně 175 cm vysoké, se středně dlouhými tmavšími vlasy. Zvláštním 
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znamením je pak mateřské znaménko na jejím levém rameni poblíž klíční kosti. 
Hlavu nalezla dvojice bezdomovců v křovinatém porostu Rohanského ostrova  
u křižovatky ulic Pobřežní a Šaldovy krátce po nedělním poledni. Další části 
těla byly nalézány postupně. Nejprve ležely začátkem prosince u Kunratického 
potoka v Praze 4 ruce. Na Štědrý den pak bylo v lesoparku na Krejcárku nale-
zeno torzo těla uloženého v černém igelitovém pytli. Žena zemřela podle lékařů 
nejpozději 5. prosince 2011.“

| V únoru 2012 udělil Městský soud pro Prahu 3 trest 4 let odnětí svobody býva-
lému přestupkovému referentovi (strážníkovi) místní městské policie, jenž podle 
obžaloby přijímal úplatky za nedovolené odejímání trestných řidičských bodů 
prokázaným viníkům. Rozsudek však k dnešnímu dni (3/3/2012) nenabyl práv-
ní moci. Referent měl údajně nabídnout provinilci, že za úplatek 8 tisíc korun 
„smaže“ jeho 12 trestných bodů a nemůže mu tudíž být odebrán řidičský průkaz. 
Konkrétní řidič však celou věc oznámil, a tak začalo vyšetřování.

| Dne 3. února 2012 byl za účasti starostky Ing. Vladislavy Hujové zapsán 
do Knihy cti ředitel Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9, pan 
PhDr. Petr Klíma.

| Vlivem velmi mrazivého počasí byla 7. února 2012 přerušena sezona, která 
započala pro pořádání tzv. farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad již  
v lednu. Venkovní teploty se blížily až k 20 stupňům pod nulou. Trhy budou tedy 
obnoveny, jakmile to počasí znovu dovolí, avšak prý nejpozději 21. února.

| Dne 10. února 2012 byla do Knihy cti městské části Praha 3 slavnostně za-
psána ředitelka společnosti Remedium Praha, paní Zuzana Nováková. Bydlela  
v Křišťanově ulici 15.

| Dne 14. února 2012 navštívili dva představitelé městské části Praha 3 pobočku 
Městské knihovny na Chmelnici. Místostarosta Ing. Pavel Sladkovský a radní 
MUDr. Barbora Hanychová přišli diskutovat s ředitelkou pobočky, paní Rená-
tou Jíchovou, na téma dalšího rozvoje knihovny. Představitelé radnice se totiž 
krátce předtím zasloužili o záchranu této pobočky, když na radnici třetí městské 
části prosadili uvolnění finančních prostředků ve výši 1,2 milionu korun na její 
provoz.

| Žižkovský masopust se v roce 2012 setkal 21. února s již tradiční velkolepou 
podporou obyvatelstva především Žižkova a Vinohrad. K předání symbolického 
klíče od města Žižkova došlo v tomto roce nikoli před radnicí, ale přímo na rad-
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ničním balkóně. Za přítomnosti Miroslavy Němcové (ODS), předsedkyně par-
lamentu, předala „žižkovskému pepíkovi“ klíč starostka Ing. Vladislava Hujová 
(TOP 09). Oslavy masopustu vypukly již dopoledne, avšak hlavní rej se rozběhl 
v hodinách odpoledních a podvečerních. Již tradičně vystoupila dechová kapela 
Žižkovanka a vzápětí se na podium začali scházet žižkovští pepíci a slečinky, 
aby překonali rekord v počtu shromážděných „žižkovských pepíků na jednom 
fleku“. Oproti loňskému roku, kdy jich bylo napočítáno 38, se však počet snížil 
na pouhých 21. Opět se zúčastnily již tradičně „známé firmy“, aby rozpoutaly 
patřičné veselí. Nechyběli herci Divadla v pytli včele s Petrem Stolařem, přijeli 
hasiči z Prčice, smrtka na chůdách opět připomínala prchavost života a organi-
zátoři ze stran Úřadu městské části dělali, co mohli, aby odvedli nejen dobrou 
práci, ale povýšili příjemnou náladu na skutečné bujaré veselí. Toho dne bylo 
zataženo a počasí mírně mrazivé.

| V úterý 21. února 2012 proběhl v paláci Akropolis vzpomínkový večer na 
osobnost českého jazzrocku, vynikajícího baskytaristu Vladimíra Padrůňka 
(1952–1991). Dne 17. února by se býval dožil 60 let. K uctění jeho památky 
zahrály kapely, v nichž sám působil, mj. Energit, Jazz Q a Vladimír Mišík spolu 
s ETC… a hosty.

| Dne 2. března 2012 navštívil prezident Libanonu, generál Mišel Sulejman,  
v rámci státní návštěvy České republiky též Národní památník na Vítkově. Vedle 
prezidenta české republiky se slavnostního aktu zúčastnila i starostka městské 
části Prahy 3, paní Ing. Vladislava Hujová.

| Dne 3. března 2012 se představili žáci žižkovské Baletní školy BcA. Jána 
Nemce na prknech Nové scény Národního divadla s představeními Copélia a La-
butí jezero. Od přelomu roku 2011 a 2012 obývá škola nové prostory v objektu 
hotelu Olšanka na Olšanském náměstí.

| V úterý 6. března 2012 vypukl v osmém patře panelového domu v Baranově 
ulici číslo 2 požár. Přes veškerou snahu hasičů mu za oběť padla sedmatřicetiletá 
majitelka bytu.

| Dne 8. března 2012 proběhla již po sedmnácté pietní akce k uctění obětí čínské 
represe v Tibetu. Na žižkovské radnici opět v 15 hodin zavlála tibetská vlajka. 
Počasí toho dne účastníkům akce příliš nepřálo, teploměr ukazoval 5 stupňů Cel-
sia a poprchávalo. Jako již v předešlých ročnících i toho roku se podával tibetský 
čaj a zazněla hudba doprovázená tradičním chrámovým tancem. Na sitár zahrál 
Ladislav Brom, na tabla Michel Fabrice a na fujaru Jaroslav Svítek. Tančily 
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Monika Jeníková a Gabriela Markovičová. Vzhledem ke špatnému počasí byla 
tradiční mandala rozmetána v rondelu Galerie pod radnicí a rozsypána na dvorku 
radnice. Po projevu starostky Ing. Vladislavy Hujové měli návštěvníci v počtu 
asi 30 až 40 osob možnost shlédnout dokumentární film o budování Sluneční 
školy v Tibetu, která díky české pomoci přináší vzdělání do této těžko dostupné 
horské oblasti. Za projektem školy stál i přítomný architekt Jan Tilinger. Na zá-
věr prezentace byly předvedeny i čtyři tibetské dogy.

| Dne 8. března 2012 proběhlo v budově radnice vítání žižkovských občánků.

| Dne 8. března 2012 oslavil vlastním koncertem v žižkovské Akropoli legen-
dární český rockový hudebník Vladimír Mišík své 65. narozeniny.

| V pořadí 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 se konalo dne 13. 
března 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, 
Bořivojova 53, Praha 3. Předsedala Ing. Vladislava Hujová, starostka. Přítomni 
byli: členové zastupitelstva (35), vedoucí odborů (17), ředitelé podniků (1) a ob-
čané městské části, rovněž Ing. P. Fišer, tajemník úřadu. Zapisovala Bc. Štěpán-
ka Šulcová. Zasedání zahájila Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části. 
Nedílnou hlavní součástí jednání byla problematika privatizovaných bytů, které 
městská část navrhovala revitalizovat a pak teprve odprodat nájemníkům. Bylo 
však slyšet odpor veřejnosti. Jednotlivě na adresu zastupitelů zazněly verbální 
útoky na předraženou revitalizaci a v této věci na nedostatečnou informovanost 
obyvatel v souvislosti se správou obecního majetku. Dalším bodem byl Návrh  
na nově přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 3 (volební období 2012–2016) 
byl schválen bez problémů Zastupitelstvem městské části. Stali se jimi Jan Fili-
povský, Ilona Jirotková a Jan Jonáš. Zastupitelstvo dále mj. schválilo peněžitý 
dar pro Městskou knihovnu na Žižkově ve výši 1.200.000,– Kč, což by mělo 
výrazně přispět k pokrytí jejích nákladů na roční provoz. Příští zasedání Zastu-
pitelstva městské části se bude konat 26. června 2012. Ing. Vladislava Hujová 
ukončila zasedání ve 20:55 hodin.

| Dne 14. března 2012 proběhla v Galerii pod radnicí již poosmé vernisáž vý-
stavy výtvarných prací studentů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakul-
ty Univerzity Karlovy. Na úvod promluvila starostka Ing. Vladislava Hujová. 
Spolu s ukončením výstavy 2. dubna proběhlo i vyhodnocení artefaktů a udělení 
divácké Ceny svatého Lukáše. Tu si odnesla, stejně jako loni, Jana Kábrtová 
tentokrát za dílo Reliéf Orlických hor.

| Dne 19. března 2012 zemřel ve věku 89 let obyvatel a čestný občan Prahy 3 
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(do Knihy cti zapsán 1998), plukovník v. v. Jindřich Heřkovič. Za II. světové 
války bojoval v Československé armádě a při osvobozování naší vlasti byl těžce 
raněn. Po válce působil až do roku 1953 na ministerstvu vnitra, pak byl však 
nucen z politických důvodů odejít a pracoval jako dělník. Po roce 1989 se vý-
znamně zasloužil o obnovení činnosti Československé obce legionářské.

| První jarní den 21. března 2012 bylo překrásné počasí, jasno a teploty dosa-
hovaly ve stínu až 18 stupňů Celsia (na slunci pak přesahovaly 22 stupňů) a bylo 
jasno.

| V úterý 27. března 2012 přijala pozvání starostky Prahy 3 Ing. Vladislavy 
Hujové ministryně kultury ČR Alena Hanáková. Spolu navštívily kostel Nejsvě-
tějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, který má být vbrzku zařazen 
na seznam světových památek UNESCO. Ministryně vyjádřila této věci maxi-
mální podporu. Poté se obě dámy odebraly na prohlídku další, tentokrát technic-
ké památky z 30. let minulého století – Nákladového nádraží Žižkov. Zatímco  
u chrámu Srdce Páně nepanují nijaká protivenství, u budov Nákladového nádraží 
a zejména ohromných pozemků se stále vedou spory. Jednou z uvažovaných va-
riant je zbourání budov a výstavba rezidenční čtvrti. S tím by souviselo i nutné 
protažení Olšanské ulice prakticky až do Hostivaře, včetně provozu tramvají. 
Tomuto záměru však odporují nejrůznější občanská sdružení a řada dalších oby-
vatel Žižkova. Zainteresovány jsou v této kause tři strany – Ministerstvo kultury 
ČR, které má rozhodnout tak či onak o vydání statutu památky pro nádraží, dále 
České dráhy a.s. jako majitel pozemků i budov a městská část Praha 3, na jejímž 
území nemovitosti stojí. K následné veřejné diskusi byl pozván i úřadující mi-
nistr dopravy Pavel Dobeš. I přes odpor aktivistů se zúčastněné rozhodné stra-
ny nakonec shodovaly na tom, že na pozemcích vznikne obytná městská čtvrť  
s kompletní infrastrukturou. Odpor proti tomuto záměru však neustal.

| Ve středu 11. dubna 2012 odpoledne byla slavnostní vernisáží zahájena  
v Galerii pod radnicí výstava s názvem Válečná bojiště. Vznikla ve spolupráci 
3. městské části a Vojenského historického ústavu, který má ve svých sbírkách 
přes 35 tisíc cínových vojáčků a dalších vojenských miniatur. Výstavu zahájili 
starostka Ing. Vladislava Hujová a ředitel Vojenského historického ústavu plk. 
Mgr. Aleš Knížek. Autory výstavy pak byly pracovníci ústavu: Mgr. Pavel Šimů-
nek, Mgr. Ilona Krbcová a Zdeněk Polčák. Výstava byla ukončena 31. května.

| Dne 17. dubna 2012 gratuloval místostarosta Mgr. Jiří Matušek několika man-
želským párům slavícím jubilejní svatby: diamantovou Ing. Rudolf a Pavla Bě-
lohubých a Jan a Marie Světlíkovi; smaragdovou Ing. Karel a doc. Jiřina Mo-
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ravovi a Josef a Milena Peškovi; zlatou svatbu po padesáti letech Karel a Jana 
Bucharovi, Karel a Bohumila Hosnedlovi a Jindřich a Jaroslava Tesařovi.

| Dne 24. dubna 2012 promluvil místostarosta Mgr. Jiří Matušek k několi-
ka manželům slavícím své jubilejní svatby: diamantovou Jan a Alena Skučkovi  
a RNDr. et PhMr. Luděk DrSc. a Irena Šafaříkovi; smaragdovou Jaroslav a Ka-
rolína Krejzovi, Jaroslav a Vlasta Kudynovi a Jaroslav a Marie Popelkovi; zlatou 
svatbu pak Ladislav a Jana Herbergerovi a Josef a Jindřiška Mrštíkovi.

| Dne 25. dubna 2012 byla přejmenována ulice Na Vackově na ulici Olgy Hav-
lové, první manželky prezidenta ČR Václava Havla. Slavnosti se zúčastnily 
Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a starostka 
Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová, která prohlásila: „Jsem pyšná na to, že v Praze 3 
ode dneška najdeme ulici, která nese jméno Olgy Havlové. Paní Olga ze Žižko-
va pocházela, za Václava Havla se provdala na žižkovské radnici, a tak je zcela 
přirozené, že první ulice, která nese její jméno, se nachází právě na Žižkově.“

| Dne 28. dubna 2012 oslavila žižkovská vozovna 100 let svého fungování. Po 
strašnické vozovně je druhou nejstarší v Praze. Slavnost proběhla od 10 do 14 
hodin. Návštěvníci, ať dospělí či děti, si mohli prohlédnout celý provoz, expo-
zici vozového parku či si užít projížďku historickou tramvají na trase Vozovna – 
Olšanské hřbitovy. Vstupné bylo zdarma. Žižkovská vozovna byla zprovozněna 
rovněž 28. dubna, avšak roku 1912.

| V pátek 4. května 2012 si Pražané připomněli 67. výročí konce 2. světové 
války v Evropě. Stalo se tak na nádvoří nynější školy na Pražačce, kde v květnu 
1945 došlo ke krutému masakru českého obyvatelstva. Zúčastnili se starostka 
Ing. Vladislava Hujová a pracovníci žižkovského Vojenského historického ústa-
vu. Historickou ukázku předvedli členové vojenského historického klubu Gar-
dekorps Praha.

| V pátek 4. května 2012 přivítali Žižkované jaro vztyčením máje. Tento 1. 
ročník oslav jara má být navázáním na původní olšanské tradice. Hlavními scé-
náristy akce byli PhDr. Jan Vít a MgA. Jitka Trčková. Dopoledne bylo věnováno 
dětem. Na místě se podávaly topinky s česnekem, trdelníky..., popíjelo se me-
dové pivo a medovina... Se svými prodejnými výrobky se představili ve svém 
stánku rovněž studenti žižkovské Vyšší odborné a Střední umělecko-průmyslové 
školy. Ve 14 hodin 20 minut přivezli zahradníci desetimetrovou májku a počali ji 
za účasti mj. zástupců městské části Praha 3 (Ing. Pavel Sladkovský, Tomáš Ka-
lousek) v 15 hodin vztyčovat. Počasí bylo toho dne velmi romantické, ačkoli se 
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schylovalo k bouřce, nepršelo a teplota dosahovala 23 stupňů Celsia. Celou akci 
dokumentovala pražská televizní stanice Metropol. Při vztyčování nechyběla ani 
bývalá žižkovská starostka Milena Kozumplíková.

| V úterý 8. května 2012 proběhla oslava 80. výročí posvěcení kostela Nej-
světějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Slavnostní mši celebroval 
kardinál a bývalý pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Dále se zúčastnili velvyslan-
kyně Slovinské republiky, Smiljana Knez a za městskou část místostarostové 
Ing. Pavel Sladkovský, Mgr. Jiří Matušek a Tomáš Kalousek doprovázení radní 
MUDr. Barborou Hanychovou. Účast přijala i bývalá starostka Milena Kozum-
plíková. Všichni jmenovaní pak předali kardinálu Vlkovi dary k jeho nadcháze-
jícím narozeninám.

| Téhož dne 8. května 2012 se vzpomínkového pietního aktu na Vítkově zú-
častnil spolu s dalšími představiteli státu i města prezident republiky Ing. Václav 
Klaus. Připomněli si výročí ukončení 2. světové války v Evropě.

| Ve čtvrtek 10. května 2012 proběhla vernisáž výstavy s názvem 80. sezóna 
uskutečněná k 80. výročí založení Klubu fotografů amatérů v Žižkově. Díla byla 
vystavena v prostorách budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny v Orlické ulici. 
Úvodní slovo pronesli: Mgr. Jiří Matušek za městskou část Praha 3, PhDr. Věra 
Matějů, předsedkyně Svazu českých fotografů a Radek Homola předseda Klubu 
fotografů na Žižkově.

| V sobotu 12. května 2012 se na náměstí Jiřího z Poděbrad představilo 15 
českých a moravských vinařů, aby prezentovali plody své práce. V souladu  
s názvem celé akce „Růžový máj 2012“ se nabízela však jen růžová vína. Ochut-
návka byla spojena rovněž s živou hudbou. Zazněl jazz stejně jako moravská 
cimbálovka.

| Remízou 0:0 skončil v sobotu 12. května 2012 v podvečer fotbalový zápas 
mezi kluby Liberce a Plzně. Vítězem nejvyšší fotbalové soutěže se pro sezonu 
2011 a 2012 stali hráči Liberce. Naopak ze soutěže odešli dva nejslabší kluby 
– Bohemians 1905 a FK Viktoria Žižkov, sestoupily do nižší soutěže (dříve 2. 
liga). V posledním zápase týž den na domácím stadionu sehráli s FC Hradec 
Králové remízu 1:1.

| Dne 15. května 2012 byla přivolána hlídka městské policie do herny v Rohá-
čově ulici. Přivolal ji jeden z hostů, jemuž personál prý odmítal vyplatit výhru. 
Jakmile začali strážníci celou věc s obsluhou herny řešit, vešli do místnosti dva 
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muži. Jeden z nich zaútočil na jednoho ze strážníků pěstmi a způsobil mu kr-
vácející zranění v obličeji. Byl však hlídkou přemožen. Druhý neznámý muž 
odmítl předložit osobní doklady a také zaútočil na strážníka. I tento útočník byl 
pacifikován a celou věc k dalšímu šetření převzali policisté ČR. Lehce zraněný 
strážník byl ošetřen v nemocnici.

| Dne 17. května 2012 vydal mj. Pražský deník (www.prazsky.denik.cz) zprávu 
Soni Kacerovské s názvem Starostka Hujová asi končí. Nastalo malé zemětřese-
ní. Tak by se dala popsat situace na radnice třetí městské části. Zdejší rada totiž 
ve středu schválila návrh na odvolání starostky Ing. Vladislavy Hujové (TOP 
09). Hlasování o tom, jak si starostka u svých kolegů stojí, dokonce inicioval 
její spolustraník Tomáš Kalousek. Vyvrcholily tak neshody, které dlouhodobě na 
radnici panují. Týkající se nejen zdejší koalice, ale především vnitrostranických 
konfliktů samotné TOP 09. K největším rozporům dochází v oblasti územního 
plánování a výstavby. Mluvčí Jan Sotona a místostarosta Jiří Matušek (ODS), 
případ zatím odmítají komentovat. Ani od další radních nejsou v současné chví-
li k dispozici žádná vyjádření. Také hlavním aktér kauzy starostka Hujová se 
doposud k záležitosti nevyjádřila. Co je však jisté, je skutečnost, že o jejím 
případném odvolání by muselo rozhodnout zastupitelstvo. Příští řádné zasedání 
se uskuteční 26. června. Hujová podle svého stranického kolegy porušila zákon  
o hlavním městě Praze a několik usnesení rady městské části. „Starostka si osvo-
juje kompetence, které jsou vyhrazeny výhradně radě,“ řekl Kalousek. „Poslala 
na magistrát dopis, který je v rozporu s platnými usneseními rady,“ doplnil. 
Čeho přesně se údajné pochybení starostky týká, ale říct nechtěl. Pro odvolání 
starostky se vyjádřilo šest radních, proti dva a jeden se hlasování zdržel. Jádrem 
sporů jsou podle dostupných informací změny územního plánu a velké develo-
perské projekty na území městské části. Koalice se neshoduje třeba v názoru na 
pokračování výstavby poblíž parku Parukářka. Městská část v minulosti cenné 
pozemky za podivných okolností prodala. „Pozemky získala neznámá společnost 
se zakrytými vlastníky. Existuje přitom vážné podezření, že je firma napojena na 
vedení radnice,“ řekl zastupitel Matěj Stropnický (SZ). Nejčastěji je v tomto pří-
padě skloňováno jméno vlivného podnikatele a zastupitele Pavla Hurdy (ODS). 
Neshody dlouhodobě panují také v názoru na rozsáhlou revitalizaci městských 
bytů. Podle důvěryhodných zdrojů ČTK se Kalousek v rozporu s usnesením 
stranického klubu snažil pro pozemky u Parukářky vyjednat na magistrátu změ-
nu územního plánu. „Právo jednat za městskou část má starosta,“ řekl náměstek 
primátora odpovědný za územní plánování Tomáš Hudeček (TOP 09). „Starost-
ku podporuji, přesto jsme městskou část vyzvali, aby magistrátu zaslala oficiální 
stanovisko rady,“ doplnil. Situace podle něj bude mít vnitrostranickou dohru. 
Městskou část od posledních komunálních voleb řídí koalice TOP 09 a ODS. 

13



Podle některých informací ale TOP 09 není jednotná. Naznačil to i předseda re-
gionální organizace strany Martin Dlouhý. „Jde o selhání členů TOP 09. Spory 
jsou dlouhodobé,“ komentoval události v Praze 3. Situaci na radnici bude řešit 
místní sdružení i regionální výbor. Ten by podle důvěryhodných informací mohl 
navrhnout vyloučení Kalouska a také Jana Srba (TOP 09), kteří hlasovali pro 
odvolání starostky. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to pád koalice. (Autor: 
Soňa Kacerovská, ČTK).

| Při své dvoudenní státní návštěvě se islandský prezident Ragnar Ólafur 
Grimsson zúčastnil 18. května 2012 rovněž pietního aktu u hrobu neznámého 
vojína v památníku osvobození na Vítkově. Kromě dalších ho doprovodila sta-
rostka Ing. Vladislava Hujová.

| V sobotu 19. května 2012 zemřela ve věku 88 let Jiřina Polanecká (roz. Hav-
líčková) – dlouholetá aktivní předsedkyně historického Klubu přátel Žižkova. 
Narodila se v Praze 24. dubna 1924 a na Žižkově žila od roku 1943. Pohřeb se 
konal 28. května v obřadní síni na Olšanech. Do Knihy cti městské části Praha 3 
byla zanesena 24. listopadu 2009.

| Dne 22. května 2012 oslavil koncertem v paláci Akropolis své 60. narozeniny 
legendární český hudebník, zpěvák a textař Oskar Petr, zakládající člen folkroc-
kové hudební skupiny Marsyas. Na slavnostním koncertě dále zahráli např. Ane-
ta Langerová nebo David Koller.

| Dne 22. května 2012 byla uvedena do provozu ve své době nejdelší pražská 
skluzavka postavená v parku na Parukářce. Je 12 metrů dlouhá a v den otevření 
ji osobně vyzkoušel místostarosta Ing. Pavel Sladkovský.

| Dne 26. května 2012 bylo policií zveřejněno, že pouhých 15 minut stačilo 
policistům k dopadení bankovního lupiče, jenž přepadl peněžní ústav na Vino-
hradské třídě. Maskovaný a ozbrojený muž si odnesl finanční částku přesahující 
100 tisíc Kč. Avšak o 15 minut později byl s kompletním lupem a kuličkovou 
pistolí zadržen hlídkou místního oddělení policie Jarov v Seifertově ulici poblíž 
Lipanské. Byl obviněn z trestného činu loupeže a zatčen.

| Dne 28. května 2012 proběhlo poslední rozloučení s dlouholetou předsed-
kyní Klubu přátel Žižkova, Jiřinou Polaneckou. Obřad začal ve 13.30 hodin  
v Ústřední obřadní síni na Olšanech. Pohřeb byl církevní za účasti kněží Církve 
českobratrské evangelické. Na poslední cestu zemřelé zazněly barokní skladby 
dvou violoncell v podání doc. Jiřího Hoška a jeho spoluhráčky. Smuteční projev 
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přednesla bývalá žižkovská starostka Milena Kozumplíková. Za městskou část 
se zúčastnila i starostka Ing. Vladislava Hujová nebo bývalý starosta Ing. Tomáš 
Mikeska.

| Podle serveru Ceskapozice.cz usilovala pražská organizace politické strany 
TOP 09 o odvolání zastupitele a vlivného činovníka městské části Praha 3 – Pav-
la Hurdy, z funkce předsedy představenstva v pražských plynárnách (Pražská 
plynárenská a. s.). Podle redaktorů měli pražští radní jednat o odvolání předsedy 
představenstva Pražské plynárenské, Pavla Hurdy (ODS), a rovněž šéfa dozorčí 
rady Pražské plynárenské Holding, Filipa Dvořáka (ODS). Město Praha vlast-
ní 51 procent akcií společnosti, zbytek pak patří německé energetické skupině 
E.ON. V dceřiném podniku, Pražské plynárenské, a. s., vlastní holding 50,2 pro-
cent akcií, zbytek patří opět společnosti E.ON. Žižkovský developer Pavel Hur-
da je vlivný zastupitel a bývalý radní ODS v Praze 3. Jeho jméno je spojováno 
s mnoha problematickými kauzami. /Cit.:/ „Není možné zde shrnout všechny 
příběhy Pavla Hurdy, je jich, od likvidace Nákladového nádraží na Žižkově přes 
palác Crystal naproti Olšanským hřbitovům po výstavbu obytného komplexu fir-
mou Ortenaria na úpatí parku Parukářka, tisíc a jedna noc,“ napsal Matěj Strop-
nický (zastupitel, Strana zelených Praha 3). Představitelé TOP 09 jsou zajedno 
– odvolat Pavla Hurdu. Jenže ten se po pádu bývalé magistrátní koalice ODS  
a ČSSD (podzim 2011) stal spojencem primátora Bohuslava Svobody. Ten sice 
již několikrát veřejně slíbil, že Hurda funkci v Pražské plynárenské opustí, avšak 
stále k tomu nedošlo. Primátora za to kritizuje nejen TOP 09, ale i někteří vy-
soce postavení členové pražské ODS (vnitřní opozice vůči primátorovi). Podle 
dalších informací redaktorů ČESKÉ POZICE už však došla TOP 09 trpělivost.  
V radě města, v níž má tato strana většinu (6:5), hodlá Hurdovo odvolání prosadit 
i přes odpor ODS. Jaký dopad bude mít ale takový postup na stabilitu koalice? 
Zdroje blízké vedení ODS vidí ve snaze členů TOP 09 odvolat Hurdu odplatu 
za nedávné odvolání starostky Prahy 3 Ing. Vladislavy Hujové (TOP 09). Podle 
některých občanských demokratů si „topkaři“ myslí, že v tom měl prsty právě 
Pavel Hurda. (Ondřej Koutník, www.Česká pozice.cz dne 5. 6. 2012)

| V červnu 2012 přicestovala do České republiky prezidentka Švýcarské kon-
federace Eveline Widmer-Schlumpfová. Do svého programu zařadila i návštěvu 
Národního památníku na Vítkově, kde v úterý 5. června položila věnec ke hrobu 
neznámého vojína. Během pietního aktu i při návštěvě památníku doprovázela 
Evelinu Widmer-Schlumpfovou starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová.

| V pátek 8. června 2012 ve 14 hodin započal I. ročník oslav piva na Parukář-
ce. Žižkovské pivobraní představilo na 65 českých a moravských minipivovarů 

15



(roční výstav od 20 do 200 tisíc hektolitrů). Degustace nápojů byla doprovázena 
samozřejmě chutnými pokrmy a hudbou. Jako první zahrála kladenská hudební 
skupina Beatles-Revival. Oslavy probíhaly rovněž následující den a neděle byla 
vyhrazena sběratelskému Pivnímu blešímu trhu, který se konal na náměstí Ji-
řího z Poděbrad. Počasí poměrně přálo, bylo oblačno s občasnými přeháňkami 
a teploty mírně přesahovaly 20 stupňů Celsia. Návštěvnost byla odhadnuta na 
úctyhodných 14 tisíc lidí.

| V sobotu 9. června 2012 bylo pro veřejnost zprovozněno v lesoparku Na Krej-
cárku discgolfové hřiště (teprve 2. v Praze, jedná se o vrhání plastových „létají-
cích talířů“ do zavěšených sítěk). Na projektu se podílela městská část Praha 3 
spolu s Domem dětí a mládeže – Ulita.

| Dne 11. června 2012 se rozpadla koalice politických stran TOP 09 a ODS na 
Praze 3.

| Mimořádné 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 zahájila starostka 
Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) 12. června 2012 v 17.30 hodin v sále hotelu 
Amedia Theatrino na Žižkově. Po dohodě bylo schváleno, že ze zasedání bude 
pořízen audiovizuální záznam. Hlavním bodem programu a vlastním důvodem 
pro svolání tohoto mimořádného zasedání bylo odvolání celé Rady městské části 
včetně starostky a volba rady nové. Příčinou toho byl rozpad pravicové koalice 
politických subjektů ODS a TOP 09 již předešlého dne. Na to zareagoval rovněž 
pražský primátor MUDr. Bohuslav Svoboda dopisem, který byl veřejně přečten. 
Primátor vyjádřil nad rozpadem koalice politování. Dlouho trvající neshody nad 
příštím osudem Nákladového nádraží, parku Parukářka a v neposlední řadě i nad 
privatizací bytových jednotek na území městské části dovedly do té doby vel-
mi sebevědomou ODS nakonec do opozice. Po zprvu neplatném hlasování bylo 
hlasováno znovu a pro odvolání Rady městské části jako celku se vyslovilo 24 
zastupitelů, proti 9 a neplatné lístky byly vhozeny 3. Dále bylo ustanoveno, že 
počet zástupců starosty se zvyšuje ze 4 na 5. Nové členy rady tak má tvořit 1 sta-
rosta, 5 jeho zástupců a 3 neuvolnění funkcionáři. Starostkou byla poté zvolena 
opět Ing. Vladislava Hujová (pro 22, proti 14). Do rady pak dále prošli všichni 
navrhovaní kandidáti: za ČSSD zastupitelé Ing. Bohuslav Nigrin a Miroslava 
Oubrechtová, za TOP 09, vyjma starostky, Ing. Josef Heller MBA a za stranu 
zelených – Žižkov (nejen) sobě zastupitelé Bc. Matěj Stropnický a Mgr. Ondřej  
Rut. Třemi neuvolněnými funkcionáři rady se stali pánové Ing. Jan Vokál,  
Ing. et Mgr. Miroslav Poche a MUDr. Vladimír Říha. Zastupitelé zvolení za 
ODS tak přešli do opozice. Jednání bylo skončeno ve 20.30 hodin.
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| Dne 17. června 2012 byl na Žižkově v parku na Parukářce poprvé veřejně 
slaven mezinárodní Den otců.

| Dne 26. června 2012 bylo na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 
3 rozhodnuto zastavit veškerou další komerční výstavbu v oblasti Parukářka – 
Pražačka. Vedení radnice tak po dlouhé době vyhovělo výzvám obyvatel Žižkova 
ponechat na vrchu sv. Kříže a dále směrem na Pražačku parkovou úpravu zeleně. 
Starostka to doplnila slovy /cit.:/ „Museli jsme se postavit nesmyslným miliar-
dovým investicím...“

| V srpnu 2012 byla na Žižkově v Husitské ulici č. 11 otevřena nová výstavní 
síň – Record Gallery Club. První výstava pocházela z kolekce děl fotografů Jana 
a Sáry Saudkových.

| V pondělí 20. srpna 2012 padl nový teplotní rekord pro území České republi-
ky. Nejvyšší teplota 40,4 stupně Celsia byla naměřena v Dobřichovicích u Prahy 
a byl tak překonán rekord z 27. července 1983 (40,2 stupně Celsia v pražské 
Uhříněvsi). V Praze dosáhla 20. srpna teplota na hodnotu 38,8 v Řeži a 40 stupňů 
na Libuši.

| V létě 2012 uvedla do provozu první sběrný dvůr na území Prahy 3 společnost 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Nachází se v Malešické ulici číslo 74  
v areálu Vackov a je možné odevzdat sem veškerý komunální i nebezpečný odpad. 

| Koncem léta roku 2012 otevřel své předvolební centrum v Žerotínově ulici 
kandidát na úřad prezidenta České republiky, Ing. Jan Fischer, bývalý premiér 
úřednické vlády ČR. Slavnostního otevření kanceláře se zúčastnila i starostka 
městské části Ing. Vladislava Hujová.

| Dne 27. srpna 2012 zemřel ve věku 94 let válečný veterán generál v. v. Tomáš  
Sedláček. Prvorepublikový důstojník československé armády náleží podnes  
k legendám 2. odboje. „Pan generál Sedláček byl příkladem vojenské důstoj-
nosti, skutečným a pravým vojákem, z jehož slov i činů byla patrná zásadovost, 
věrnost a láska k vlasti a k armádě,“ uvedl prezident republiky Václav Klaus. 
Generál Sedláček se narodil 8. ledna 1918, vystudoval Vojenskou akademii  
v Hranicích na Moravě a absolvoval ji jako poručík dělostřelectva. Po německé 
okupaci, v roce 1940, emigroval nejdříve do Francie a poté do Velké Británie.  
V létě 1944 byl převelen do Sovětského svazu a prožil i kruté boje na Dukle. 
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Zřejmě však nejkrutějším obdobím si prošel po komunistickém převratu. Z věze-
ní se sice vrátil až na amnestii v roce 1960, ale rehabilitován byl až po roce 1989. 
Poté působil jako předseda Československé obce legionářské a za zásluhy ob-
držel Řád T. G. Masaryka, Řád M. R. Štefánika, dva válečné kříže a medaili Za 
chrabrost. Státní pohřeb s vojenskými poctami se udál 4. září 2012 v Národním 
památníku na Vítkově. Zúčastnila se starostka 3. městské části, Ing. Vladislava  
Hujová, jež připomněla generálova slova, že „...naše svoboda není zadarmo  
a stála obrovské oběti.“

| Dnem 1. září 2012 došlo k zásadní reorganizaci městské hromadné dopravy 
na celém území Prahy. Změnily se jízdní řády, změnily se trasy vozidel, upravi-
ly se intervaly atd. Ačkoli nedošlo k závažnějším komplikacím, cestující přesto 
přijímají dopravní změny s rozpaky. Obyvatelé Prahy 3 však nesou velmi nelibě 
zrušení tramvajové linky č. 19, zkrácení linky č. 11 a přesměrování linky č. 16.

| V úterý 11. září 2012 byla v hospodě U vystřelenýho voka slavnostně předsta-
vena vůbec první kniha prezentující žižkovská strašidla. Malebná knížka určená 
nejen dětem s názvem Žižkovské strašidelno s dotykem Vinohrad je dílem Pavla 
Vrány a ilustrátora J. F. Palmeho. Křtu knihy se jako kmotři spjatí s Žižkovem 
zúčastnili režisér Juraj Herz a herečky Martina Hudečková a Valérie Zawadská. 
Hudební vložku představila staropražská kapela Motovidlo a jako pohoštění se 
podávalo pivo a chléb se škvarkovým sádlem a cibulí. Bylo slunečné počasí  
a teplo kolem 25 stupňů Celsia. Za média byli přítomni redaktoři TV Žižkov  
a Radia Žižkov.

| V pátek 14. a v sobotu 15. září 2012 proběhly na náměstí Jiřího z Poděbrad 
svátky vína – Vinohradské vinobraní. Počasí bylo uspokojivé, a tak si návštěvní-
ci mohli dosyta užít bohatého programu, vína, burčáku a nejrůznějších pochutin. 
Již XVI. ročníku těchto slavností představil historii holdování vínu na dvoře 
českých panovníků a císařů Karla IV. a Rudolfa II. Celý program moderovali Jan 
Vala a Petr Stolař.

| Téhož dne 14. září 2012 v podvečer byla vyhlášena částečná prohibice pro 
území celé ČR, tedy zákaz prodeje alkoholických nápojů s vyšším obsahem al-
koholu než 20 procent. Důvodem k tomu byla nedovolená výroba a pančování 
alkoholických nápojů, což mělo za následek k tomu dni 20 zemřelých a dalších 
ohrožených po otravě smrtelně jedovatým metylalkoholem.

| V polovině září 2012 byla přestěhována služebna a Obvodní ředitelství měst-
ské policie Praha 3 z Cimburkovy ulice do nových prostor v Lupáčově ulici  
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číslo 14. Žižkovským policejním ředitelem byl v té době Dušan Machoň.

| V pondělí 24. září 2012 proběhne v paláci Akropolis slavnostní premiéra díla 
s názvem Mafiánská opera aneb Nebát se milovat a nekrást! Hra se zpěvy o lásce 
středního věku v době korupce.

| V pořadí 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 se konalo dne 25. 
září 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 
53, Praha 3. Předsedala starostka Ing. Vladislava Hujová. Jedním z nejprestiž-
nějších bodů jednání byl na tomto zasedání osud financování fotbalového klubu 
Viktorie Žižkov ze strany městské části. Usnesení Zastupitelstva městské části  
č. 321 se týkalo právě tohoto problému a rozpravu provedli jednotliví zastupite-
lé: /výběrově citováno, redakčně kráceno:/ Zastupitel MUDr. M. Zeman: položil 
otázku, kdy vznikl jednoznačný záměr městské části mít tento sportovní areál  
a kde bylo toto projednáno? Jaká je jistota, že věci mají takovou hodnotu, jaká je 
v materiálech uváděna? Bc. Ondřej Pecha doplnil otázku: „Kde je uveden záměr 
provozování fotbalového stadionu jako stadionu městského? Schvalujeme záměr 
vypořádání zhodnocení pozemků, koupi /fotbalové/ kotelny a záměr smluvního 
započtení vzájemných pohledávek. Kdy tento záměr chcete schválit jako vlastní 
akt? Záměr je jedna věc, druhá věc je vlastní akt, který musí odhlasovat zastu-
pitelstvo. Proč v tomto okamžiku nepostupujeme ve smyslu smlouvy o výpůjč-
ce, jak jsem navrhoval na minulém zastupitelstvu? Proč nepostupujeme v rámci 
platné a schválené smlouvy o půjčce? Proč agonii takto prodlužujeme? Zastupi-
tel Tomáš Kalousek se v rámci jednání optal: „Kupujeme si trávník a kotelnu – 
kdo se o trávník bude starat? Provoz nebude zadarmo, určitě bude ve statisících 
nebo milionech. Kdo provoz bude platit? Z důvodové zprávy bych vypíchl část 
majetku navrženého k odkoupení, a to umělé osvětlení, montovaná východní 
tribuna, budova VIP salonků a prodejna suvenýrů. Když se půjčka schvalovala, 
pan místostarosta Rut hovořil o tom, že právě tyto vyjmenované části vůbec ne-
jsou majetkem FK Viktoria Žižkov. Jsou, či nejsou? Pokud plánujeme jejich od-
kup, tak od koho a proč? Ing. Pavel Sladkovský položil další dotaz: „Byl dlužník 
FK Viktoria Žižkov vyzván k úhradě dluhu? V případě, že ano, tak kolikrát? Byl 
připraven návrh žaloby, nebo byla žaloba již podána? Byly dodatky, které prošly 
v předchozím zastupitelstvu, úhrady závazku  FK Viktoria Žižkov a. s., účelové 
tak, aby dlužník nemusel svůj dluh uhradit? Byl k předloženému návrhu zpraco-
ván právní či ekonomický posudek? Pokud ano, kdo jej zpracoval a doporučil? 
Pokud existuje, zda je dostupný, zda je možné jej obdržet? Bylo předložené řeše-
ní děláno proto, aby tímto způsobem bylo možné FK Viktoria Žižkov oddlužit? 
Pokud ano, nebo ne – byla provedena prověrka její ekonomické situace tak, aby 
nedošlo ke zmaření finančních prostředků – vkladu městské části? Zastupitel 
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Bc. Ondřej Pecha oslovil starostku ve věci, zda byla zaslána Viktorii žádost 
o splatnost celého dluhu (cca 10 mil. Kč) počínaje dnem 16. 9. 2012. Zastupitel 
Zeman doplnil dotaz: „V jakých dokumentech v historii žižkovské radnice po 
roce 1990 je uvedeno, že „/.../ směřujeme k vlastnictví sportovního areálu?“ /.../ 
Ani Tomáš Kalousek nezůstal stranou: „Jak v další etapě plánujete nakoupení 
osvětlení, montované tribuny, VIP salonků, prodejny suvenýrů – ptal jsem se 
vás, v majetku které společnosti se tyto vyjmenované věci nacházejí? Jste pře-
svědčen o tom, že jsou opravdu v majetku FK Viktoria Žižkov a. s.? /.../ Návrh 
nakonec nebyl schválen. Hlasování č. 38 o předloženém materiálu: pro 20, proti 
13, zdrželo se 1, nehlasoval 0. Trávník a některé další nezbytnosti žižkovského 
fotbalového klubu tak majetkově náleží městské části Praha 3.

| V úterý 25. září 2012 se v budově radnice uskutečnilo první veřejné setkání 
zájemců o historii Žižkova s kronikářem městské části Praha 3 PhDr. Janem Vl-
kem. Setkání proběhlo v rámci Dnů žižkovského kulturního dědictví.

| Běžecký silniční závod Běchovice – Praha (žižkovská Ohrada) se v roce 2012 
uskutečnil 30. září jako již 116. ročník. V kategorii žen vyhrála Monika Preibis-
chová z AC Mariánské Lázně v čase 34,53 min. a kategorii mužů vyhrál Samuel 
Kemboi z Keni časem 29,11 min.

| Od 3. října roku 2012 opět připomíná pamětní deska na domě v Biskupcově 
ulici číslo 4 krutý osud dvou českých odbojářů a jejich rodin v boji proti ně-
meckým okupantům. Byly jimi rodiny Jana Zelenky-Hajského a Václava Růta 
(†1942). Původní deska byla ukradena někdy v první polovině prosince roku 
2011. Slavnosti nového odhalení desky se zúčastnila i bývalá starostka 3. měst-
ské části Milena Kozumplíková.

| V úterý 9. října 2012 v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy na Florenci 
byla v 17 hodin zahájena výstava s názvem Vinohrady a Žižkov – Nová města za 
východní pražskou hradbou. Hlavními autory výstavy jsou historici Mgr. Tomáš 
Dvořák a Mgr. Pavla Státníková. Historická výstava sleduje vývoj obcí od jejich 
založení po období 1. čs. republiky. Na úspěšné prezentaci obou měst se podí-
lely vyjma soukromých sběratelů i společnosti zabývající se přímo žižkovskou 
historií, např. Republika Žižkov včele s Pavlem Trojanem nebo členové Klubu 
přátel Žižkova. Záštitu nad velkolepou výstavou převzali: pražský primátor Bo-
huslav Svoboda, starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová a starostka Prahy 2 
Jana Černochová. U příležitosti výstavy byly rovněž vydány dvě publikace sle-
dující odděleně Žižkov a Vinohrady. Jejími autory jsou opět Mgr. Tomáš Dvořák  
a Mgr. Pavla Státníková. Osobní účast přijala jen starostka Ing. Vladislava Hu-
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jová a přednesla i jednu ze zdravic. Primátor MUDr. Bohuslav Svoboda a Mgr. 
Jana Černochová se omluvili a poslali své zástupce.

| Od 10. října 2012 až do května následujícího roku potrvá výstava fotografií 
historického Žižkova umístěná v Galerii pod radnicí. Její název zní „Zapomenu-
té žižkovské pavlače“ a je nedílnou součástí velkolepé expozice probíhající ve 
stejném období v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy.

| Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly v České republice (vyjma Prahy) 
krajské volby a 1. kolo voleb do senátu. Obecně lze říci, že vítězně z nich vyšly 
levicové strany – Československá sociální demokracie a komunisté. Do senát-
ních voleb kandidovala za volební obvod 26, do kterého spadá rovněž Praha 3, 
i bývalá starostka městské části Praha 3, Milena Kozumplíková za občanské 
demokraty (ODS). Skončila však až na 4. místě s 14,61% hlasů a do 2. kola tak 
postoupili Libor Michálek za Pirátskou stranu (24,31%) a Stanislav Křeček za 
sociální demokraty (17,82%). Volební účast byla v této lokalitě pouhých 27,66%.

| Ve dnech 19. a 20. října 2012 proběhlo 2. kolo senátních voleb. Ve volebním 
obvodu 26, kam spadá i území Prahy 3, zvítězil kandidát Pirátské strany – Libor 
Michálek (koalice KDU-ČSL, Strana zelených a Pirátská strana). Získal úcty-
hodných 74,4% hlasů.

| Dne 22. října 2012 předala starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová stříbrnou 
pamětní minci a dárkový koš městskému strážníkovi Janu Habadovi. Toto vyzna-
menání získal za příkladný a statečný čin při ochraně zdraví a majetku jiné osoby.  
S nasazením vlastního života pronásledoval v polovině října dva zloděje, kteří patrně 
chtěli zaútočit i na majitelku bytu. Jednoho z pobertů dopadl ve stanici metra Jiřího  
z Poděbrad a došlo k potyčce, kdy oba muži skončili v kolejišti, vlak se však naštěs-
tí nerozjel. Poté byl muž zadržen. Vyznamenání obdržel Jan Habada i od ředitele 
pražské městské policie, Ludvíka Klemy, jenž mu u té příležitosti věnoval hodinky.

| Dne 28. října 2012 proběhly na Vítkově slavnosti připomínající založení Čes-
koslovenské republiky v roce 1918.

| Dne 30. října 2012 byly pro veřejnost opětně otevřeny zrekonstruované inte-
riéry Žižkovského vysílače.

| Na Den válečných veteránů, tedy 11. listopadu 2012, si bývalí hrdinové spolu 
s představiteli českého státu a české armády připomněli na Vítkově výročí ukon-
čení 1. světové války v roce 1918.
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| Svatomartinské slavnosti spojené s vůní pečených hus a chutí mladého vína 
proběhly na náměstí Jiřího z Poděbrad 11. listopadu 2012. Tento druhý ročník 
započal příjezdem sv. Martina přesně v 11 hodin a 11 minut. Počasí bylo sice 
deštivé a teplota kolem 10 stupňů Celsia, avšak návštěvníků bylo přesto plné 
náměstí. Lidovou veselici zakončila svým vystoupením kapela YoYo Band.

| Dne 13. listopadu 2012 byla v Lupáčově ulici č. 14 slavnostně otevřena nová 
služebna městské policie Praha 3. Slavnosti se mj. účastnili: primátor doc. Bo-
huslav Svoboda, starostka Ing. Vladislava Hujová a ředitel pražských strážníků 
– Ludvík Kléma. V současnosti zaměstnává městská policie 3. městské části 93 
strážníků. Budování služebny započalo v roce 2010 a proinvestováno bylo 75 
milionů korun.

| Dne 20. listopadu 2012 oslavili za přítomnosti místostarosty Hellera manželé 
Zdenek a Milada Procházkovi kamennou svatbu, dále pak diamantovou si připo-
mněli Stanislav a Danuše Jonákovi, Ing. Vladimír a Jiřinka Plíhalovi a František 
a Eva Příhonských. Smaragdovou svatbu měli Ing. Antonín a Pavlína Práglovi 
spolu s Františkem a Jarmilou Tesařovými. Zlatá svatba se slavila u manželů 
Jiřího a Barbory Wasserbauerových.

| Ke dni 21. listopadu 2012 byl do Knihy cti městské části zapsán František Prá-
šek (*1936). Bývalý projektant se celý život věnoval práci s dětmi, především 
pak trenérské činnosti. Nyní je již šestým rokem předsedou Základní organizace 
Svazu důchodců Praha 3, kde se mj. věnoval i práci se svými vrstevníky v turi-
stickém oddíle. Po zapsání do knihy mu gratulovala i starostka Ing. Vladislava 
Hujová.

| Místostarostka Oubrechtová přivítala na žižkovské radnici 27. listopadu 2012 
následující manželské páry slavící jubilejní svatby. PhDr. Václav a Růžena 
Frühaufovi kamennou svatbu, Bohuslav a Dagmar Indruchovi, Vlastimil a Hana 
Kahounovi, Miroslav a Marie Kořínkovi a Zdeněk a Božena Riantovi svatbu dia-
mantovou. Smaragdové výročí si připomněli Zdeněk a Eva Holečkovi a Václav 
a Vlasta Jeřábkovi. Zlatou svatbu slavili Jaroslav a Marie Žížalovi.

| Dne 3. prosince 2012 se novým tiskovým mluvčím Úřadu městské části Praha 
3 stal Ing. Stanislav Kněnický. Vystřídal ve funkci Jana Sotonu. Kněnický dříve 
působil na TV Nova a předtím, v průběhu tzv. televizní krize roku 2000, v České 
televizi jako šéfredaktor zpravodajství. Později pracoval rovněž v denících Li-
dové noviny a Mladá fronta DNES.
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| Dne 14. prosince 2012 došlo ve Vlkově ulici na Žižkově k děsivé tragédii. 
Přímo v bytě pokousal pes malého ročního chlapce, který na následky útoku zví-
řete na místě zemřel. Přivolaní záchranáři již chlapci pomoci nedokázali. Případ 
převzala k vyšetření policie, která však s ohledem na věk dítěte i na hrůznost 
události se odmítla k celé věci vyjadřovat v mediích.

| V průběhu celého roku 2012 protestovali obyvatelé Smíchova proti umístění 
obřích betonových květináčů na chodníky v ulicích, zejména pak na Janáčkově 
nábřeží. Svůj zásadní nesouhlas dávali najevo především formou demonstra-
cí, podpisových akcí či happeningů. V parném létě je dokonce napustili vodou  
a koupali se v nich. Občanům vadilo několik věcí, nejen naprostá absence vý-
tvarného vkusu, ale zejména zabrání velké části chodníků, kdy se do domů ne-
mohli dostat záchranáři, potkaly-li se dvě maminky jedoucí s kočárky proti sobě, 
pak jedna musela „couvat“. Zkrátka vedle sebe se nevyhnuly. Všechna tato pro-
tivenství si uvědomuje i městská část Praha 3, a proto při zadání podobného pro-
jektu požádala obyvatele Žižkova, aby se k němu vyjádřili. Žižkovské květináče 
by pak měly být umístěny v Olšanské ulici a opticky ji zúžit a tak prý zútulnit. 
Vysázet zde klasické stromořadí nelze, neboť celá ulice je příliš hustě protkána 
inženýrskými sítěmi. Je pravda, že zde by skutečně neměly bránit ani zásahům 
záchranářů, či průjezdu kočárků. Podle vyjádření Lidových novin ze 17. prosin-
ce 2012 je projektu nakloněna i starostka Ing. Vladislava Hujová. Z 90 procent 
by měl být projekt financován z prostředků Evropské unie. Jaké jsou v tomto 
případě finanční kalkulace? Počet květináčů 88, celkové náklady 8,7 milionu 
Kč, dotace EU 7,4 milionu, dotace ze státního rozpočtu 440 tisíc Kč a příspěvek 
MČ by byl 870 tisíc Kč. Roční náklady na údržbu zeleně by neměly přesáhnout 
sumu 200 tisíc Kč. Na Smíchově byly pak celkové náklady na 250 květináčů 19 
milionů Kč.

K O N E C  U D Á L O S T Í  R O K U  2 0 1 2
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Dne 10. února 2012 byla do Knihy zapsána ředitelka společnosti  
Remedium Praha, paní Zuzana Nováková.

Dne 3. února 2012 byl za účasti 
starostky Ing. Vladislavy Hujové 
zapsán do Knihy cti ředitel  
Pedagogicko-psychologické  
poradny pro Prahu 3 a 9,  
pan PhDr. Petr Klíma.

Na přelomu ledna a února roku 
2012 byla na podestu v prostorách 
žižkovské radnice umístěna za účasti 
starostky Ing. Vladislavy Hujové další 
figurální plastika – dílo žižkovského 
sochaře Olbrama Zoubka.
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Žižkovský masopust 21. února 2012. K předá-
ní symbolického klíče od města Žižkova došlo 
v tomto roce nikoli před radnicí, ale přímo na 
radničním balkóně. Za přítomnosti Miroslavy 
Němcové, předsedkyně parlamentu,  
předala „žižkovskému pepíkovi“ klíč sta-
rostka Ing. Vladislava Hujová. Nechyběla ani 
maska vysmívající  
se kontroverzní amnestii prezidenta Ing. Vác-
lava Klause.
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Dne 14. března 2012 proběhla  
v Galerii pod radnicí již poosmé 
vernisáž výstavy výtvarných prací 
studentů katedry výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy. Spolu s ukončením výstavy 
2. dubna proběhlo i udělení Ceny 
svatého Lukáše. Tu získala, stejně 
v předešlém roce Jana Kábrtová, 
tentokrát za dílo Reliéf Orlických 
hor.

Dne 8. března 2012 proběhla již po 
sedmnácté pietní akce k uctění obětí 
čínské represe v Tibetu. Na žižkovské 
radnici opět zavlála tibetská vlajka. 
Na sitár zahrál Ladislav Brom, na  
tabla Michel Fabrice a na fujaru  
Jaroslav Svítek. Tančily Monika  
Jeníková a Gabriela Markovičová.
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V pátek 4. května 2012 přivítali Žižkované jaro 
vztyčením máje. 1. ročník má být navázáním 
na původní olšanské tradice. Při vztyčování 
nechyběli zástupci městské části Ing. Pavel 
Sladkovský, Tomáš Kalousek a ani bývalá  
žižkovská starostka Milena Kozumplíková.

Dne 8. května 2012 se vedle praporečníků zúčastnili pietního aktu 
na Vítkově čelní představitelé státu i města.

V úterý 8. května 2012 proběhla 
oslava 80. výročí posvěcení kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Slavnostní mši  
celebroval kardinál a bývalý pražský 
arcibiskup Miloslav Vlk.

Ve středu 11. dubna 2012 byla zahájena v Galerii pod radnicí 
výstava s názvem Válka v malém – válečná bojiště. Na snímku: 
radní Mgr. Jiří Matušek, ředitel VHÚ plk. Mgr. Aleš Knížek,  
starostka Ing. Vladislava Hujová a radní Ing. Pavel Sladkovský.
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V pátek 14. září 2012 navštívila na náměstí Jiřího z Poděbrad svátky vína  
starostka Ing. Vladislava Hujová v historickém kostýmu.
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Běžecký silniční závod Běchovice – Praha. Kategorii mužů vyhrál Samuel Kemboi z Keni.
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Od 10. října 2012 až do 5. května 
následujícího roku trvala výstava 
fotografií „Zapomenuté žižkovské 
pavlače“ a byla nedílnou součástí 
expozice v Muzeu hlavního města 
Prahy. Na snímku: starostka  
Ing. Vladislava Hujová, ředitelka 
Muzea hl. m. Prahy PhDr. Zuzana 
Strnadová a autor projektu,  
historik Mgr. Tomáš Dvořák.

Armádní generál Petr Pavel. 
Den válečných veteránů 2012.
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Dne 21. listopadu 2012 byl  
do Knihy cti zapsán František Prášek.  
Po zapsání do knihy mu gratulovala  
i starostka Ing. Vladislava Hujová.
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Akropolis, palác  8, 9, 14, 19
Amedia Hotel Theatrino  9, 16, 19
Baletní škola BcA. Jána Nemce  8
Baranova ul.  8
Běchovice  20, 30
Biskupcova ul.  20
Bořivojova ul.  9, 19
Cimbůrkova ul.  18
Crystal, palác  15
Galerie pod radnicí  9, 10, 21, 27, 28
Husitská ul.  17
Chmelnice sídliště  7
Jiřího z Poděbrad nám.  6, 7, 12, 18, 21, 22, 
28, 29
Kouřimská ul.   4, 5
Krejcárek, lesopark, kolonie  6, 7, 16
Křišťanova ul.  7
Kříže sv., vrch  17
Lipanská ul.  14
Lupáčova ul.  18
Malešická ul.  17
Muzeum hlavního města Prahy  20, 21, 31
Na Vackově ul.  11
Na Vápence  11
Nákladové nádraží Žižkov  10, 15, 16
Nejsvětějšího Srdce Páně, chrám  10, 12, 28
Obvodní ředitelství městské policie Praha 3  18
Ohrada  20
Olgy Havlové ul.  11
Olšanka, hotel  8
Olšanská ul.  10, 23
Olšanské hřbitovy  14
Olšanské nám.  8
Olšany, ves 11

Orlická ul.  12
Osiková ul.  5
Parukářka, park  13–17
Pedagogická fakulta UK  9, 27
Pražačka, oblast  17
Pražská plynárenská Holding  15
Radnice žižkovská  4–9, 11, 13, 20, 22, 25, 27
Record Gallery Club  17
Remedium Praha  7, 25
Roháčova ul.  12
Seifertova ul.  6, 14
Škola na Pražačce  11
U vystřelenýho voka, hospoda  18
Ulita – Dům dětí a mládeže  16
Vackov, areál  17
Vítkov, vrch 28
Vlkova ul.  23

m í s t n í  R e j s t ř í k  2 0 1 2
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A
Aulický Václav, architekt  5, 6
B
Bělohubí, manželé  10
Bém Alex, architekt  5
Benedikt XVI., papež  4
Brom Ladislav, hráč na sitár   8, 27
Bucharovi, manželé  11
Č
Černá Milena, ředitelka Výboru dobré vůle 11
Černochová Jana Mgr., zastupitelka   21
Černý David, výtvarník  5, 6
D
Dlouhý Martin (TOP 09)  14
Dobeš Pavel, ministr dopravy  10
Duka Dominik, primas pražský  4
Dvořák Filip  15
Dvořák Tomáš Mgr., historik  20, 31
F
Fabrice Michel, hráč na tabla  8, 27
Filipovský Jan, přísedící soudu  9
Fischer Jan Ing., kandidát na prezidenta ČR  17
Fišer Petr Ing, tajemník úřadu  9
Frühaufovi, manželé  22
G
Grímsson Ólafur Ragnar, islandský prezident  
14
H
Habada Jan, strážník  21
Hanáková Alena Mgr., ministryně kultury  10
Hanychová Barbora MUDr., zastupitelka  7, 12
Hartig Karel, starosta  5
Havel Václav, prezident ČR  11
Havlová Olga, manželka prezidenta ČR  11

Heller Josef Ing., MBA, místostarosta  16, 22
Herbergerovi, manželé  11
Herz Juraj, režisér  18
Heřkovič Jindřich plk.  10
Holečkovi, manželé  22
Homola Radek, fotograf  12
Hosnedlovi, manželé  11
Hošek Jiří doc., hudebník  14
Hudeček Tomáš RNDr., náměstek primátora  
13
Hudečková Martina, herečka  18
Hujová Vladislava Ing, starostka  6–11, 
13–23, 25, 26, 28, 29, 31, 32
Hurda Pavel, radní  13, 15
I
Indruchovi, manželé  22
J
Jeníková Monika, tanečnice  9, 27
Jeřábkovi, manželé  22
Jíchová Renáta, ředitelka knihovny  7
Jirotková Ilona, přísedící soudu  9
Jonákovi, manželé  22
Jonáš Jan, přísedící soudu  9
K
Kábrtová Jana, výtvarnice  9, 27
Kacerovská Soňa, novinářka   13, 14
Kahounovi, manželé  22
Kalousek Tomáš, zastupitel  11–14, 19, 20, 28
Kemboi Samuel, běžec  20, 30
Klaus Václav, prezident ČR  12, 26
Kléma Ludvík, ředitel policie  21, 22
Klíma Petr PhDr., psycholog  7, 25
Kněnický Stanislav Ing., tiskový mluvčí  22
Knez Smiljana, slovinská velvyslankyně  12

J m e n n ý  r e j s t ř í k  2 0 1 2
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Knížek Aleš Mgr., ředitel VHÚ  10, 28
Koller David, hudebník  14
Kořínkovi, manželé  22
Koutník Ondřej, novinář  15
Kozák Jiří, architekt  5
Kozumplíková Milena, starostka  12, 15, 20, 
21, 28
Krbcová Ilona Mgr., pracovnice VHÚ  10
Krejzovi, manželé  11
Křeček Stanislav, právník  21
Kudynovi, manželé  11
L
Langerová Aneta, zpěvačka  14
M
Machoň Dušan, policejní ředitel  19
Markovičová Gabriela, tanečnice  9, 27
Matějů Věra PhDr., fotografka  12
Matušek Jiří Mgr., zastupitel  10–13, 28
Medveděv Dmitrij, ruský premiér  4
Michálek Libor, senátor  21
Mikeska Tomáš Ing., starosta  15
Mišík Vladimír, hudebník  8, 9
Moravovi, manželé  10
Mrštíkovi, manželé  11
N
Němcová Miroslava, předsedkyně  
parlamentu  8, 26
Nemec Ján BcA, učitel tance  8
Nigrin Bohuslav Ing., zastupitel  16
Nováková Zuzana, ředitelka Remedium  7, 25
O
Obama Barack, prezident USA  4
Oubrechtová Miroslava, zastupitelka  16, 22
P
Padrůněk Vladimír, baskytarista  8
Palme J. F., ilustrátor   18
Pavel Petr arm. gen.  31
Pecha Ondřej Bc., zastupitel   19, 20
Peškovi, manželé  11
Petr Oskar, hudebník  14

Plicka Ivan Ing. arch.  5
Plíhalovi, manželé  22
Poche Miroslav Mgr. et Ing., zastupitel  16
Polanecká Jiřina, předsedkyně Klubu přátel 
Žižkova  14
Polčák Zdeněk, pracovník VHÚ  10
Popelkovi, manželé  11
Práglovi, manželé  22
Prášek František, předseda svazu důchodců  
22, 32
Preibischová Monika, běžkyně  20
Procházkovi, manželé  22
Příhonští, manželé  22
Putin V. V., ruský prezident  4
R
Riantovi, manželé  22
Rut Ondřej Mgr., zastupitel  16, 19
Růta Václav, odbojář  20
Ř
Říha Vladimír MUDr., zastupitel  16
S
Saudek Jan, fotograf  17
Saudková Sára, fotografka  17
Sedláček Tomáš, generál v. v.  17
Skučkovi, manželé  11
Sladkovský Pavel Ing., místostarosta  7, 11, 
12, 14, 19, 28
Sotona Ján, tiskový mluvčí  13, 22
Srb Jan, zastupitel  14
Státníková Pavla Mgr., historička  20
Stolař Petr, herec  8, 18
Strnadová Zuzana PhDr., ředitelka Muzea 
hl. m. Prahy  31
Stropnický Matěj PhDr., Bc., zastupitel  13, 
15, 16
Sulejman Mišel, prezident Libanonu  8
Světlíkovi, manželé  10
Svítek Jaroslav, hudebník  8
Svoboda Bohuslav MUDr., primátor  15, 16, 
20–22
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Š
Šafaříkovi, manželé  11
Šimůnek Pavel Mgr., historik VHÚ  10
Šulcová Štěpánka Bc.  9
T
Tesařovi, manželé  11, 22
Tilinger Jan, architekt  9
Trčková Jitka MgA., zastupitelka  11
Trojan Pavel, historik města Žižkova  20
V
Vala Jan, moderátor  18
Vít Jan PhDr., historik  11, 20
Vlk Miloslav, kardinál  12, 28
Vokál Jan Ing., zastupitel  16
Vrána Pavel, spisovatel  18
W
Wasserbauerovi, manželé  22
Widmer-Schlumpfová Eveline, švýcarská 
prezidentka  15
Z
Zawadská Valerie, herečka  18
Zelenka-Hajský Jan, odbojář  20
Zeman Marek MUDr., zastupitel  19, 20
Zoubek Olbram, sochař  6, 25
Ž
Žížalovi, manželé  22
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