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Ú V O D E M

 
Č e s k á  r e p u b l i k a  v  r o c e  2 0 1 7

Rok 2017 byl jednoznačně ve znamení parlamentních voleb a kontroverzí vzni-
kajících v souvislosti s volenými politiky. Dne 2. května oznámil premiér Bohu-
slav Sobotka, že do rukou prezidenta republiky podá demisi a s ním i celá vláda. 
Jednalo se o reakci na údajné zneužití práva na vydání korunových dluhopisů 
firmy Agrofert ministra financí Andreje Babiše. V září pak Poslanecká sněmov-
na Parlamentu České republiky schválila vydání poslanců Hnutí ANO Andreje 
Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.
 Parlamentní volby v říjnu přesto vyhrálo ANO následované Občanskou 
demokratickou stranou a Pirátskou stranou. Dne 6. prosince jmenoval prezident 
republiky premiérem šéfa Hnutí ANO Andreje Babiše a 13. prosince schválil 
prezident Miloš Zeman první vládu Andreje Babiše. Ta však až do konce roku 
2017 parlamentní důvěru nezískala.
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| Nové informační centrum na Žižkově má být podle plánů roku 2017 zřízeno 
na adrese Koněvova 4 a bude doplňovat provoz infocentra na náměstí Jiřího  
z Poděbrad. Součástí bude i kavárna a klubový prostor pro spolkovou činnost, 
část má být vyhrazena pro stálou expozici muzea Prahy 3.

| V roce 2017 vynaložila radnice třetí městské části na rekonstrukce a stavební 
úpravy přes 443 milionů korun. Orientovala se i na opravy školských zařízení. 
Největší investiční akcí byla pak další etapa revitalizace panelových domů. Cel-
kovou rekonstrukcí činžovního domu v Bořivojově ulici vzniklo pětadvacet no-
vých malometrážních bytů vybavených novými kuchyněmi. V Ošetřovatelském 
domě Pod Lipami došlo k rozsáhlé přestavbě sociálních zařízení. Probíhaly prá-
ce i v objektu v Lipanské ulici, jehož prostory budou využity pro potřeby úřadu 
městské části.

| Rada hlavního města Prahy se ještě v prosinci 2016 schválila pojmenování uli-
ce Zvěřinova na katastrálním území Strašnice (Praha 3). Název je připomínkou 
římskokatolického kněze, historika umění a filozofa Josefa Zvěřiny (1913–1990).
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| Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta (ul. Vlkova 800/31) řídila 
v roce 2017 ředitelka Mgr. Marie Suchá.

| Radou městské části byl počátkem roku 2017 schválen záměr začlenění 
nové budovy mateřské školy v Třebešíně do sítě škol městské části jako nové 
součástí příspěvkové organizace Mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 
23/119. Zahájení provozu mateřské školy se předpokládá v únoru 2018.

| Podle urbanistické studie, kterou si nechali vypracovat radní Prahy 3, týka-
jící se revitalizace parku Parukářka, by se park měl raději zachovat v nynější 
podobě. Zachování současné podoby parku na Vrchu svatého Kříže je hlavní 
myšlenkou urbanistické studie z ateliéru architekta Josefa Pleskota. Svoji 
vizi představil Pleskot v lednu 2017. Další veřejné představení studie chystá 
radnice na přelom května a června, přičemž v červnu chce starostka studii 
předložit na jednání zastupitelstva.

| Kroky slovinského předsedy vlády Mirsada Begiče, jenž počátkem roku 2017 
navštívil Českou republiku, vedly i do nově upraveného Plečnikova salonku. 
Tam si prohlédl mj. model kostela Nejsvětějšího Srdce Páně i bustu Josipa Pleč-
nika od slovinského sochaře. Oba tyto exponáty byly do Infocentra Prahy 3 za-
půjčené z depozitáře Správy Pražského hradu. Starostka upozornila také na re-
pliku vitráže nad vstupem do salonku, která je sestavená z původních skel, jaká 
se používala při stavbě Plečnikova kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. „Našli 
jsme původní sklářskou dílnu, která pro nás tuto mozaiku vyrobila,“ uvedla Ing. 
Vladislava Hujová.
  
| Ve dnech 5. až 25. ledna 2017 proběhla v Galerii pod radnicí výstava umělec-
kých děl Oxany Herodesové s názvem Život umělce.

| V pátek 6. ledna 2017 zavítali tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar již tra-
dičně i na žižkovskou radnici, aby vykoledovali příspěvek na pomoc potřebným.

| Dne 14. ledna 2017 oslavila 90. narozeniny cembalistka Zuzana Růžičková. 
Ve svém bytě nedaleko Flory žije od roku 1952 a je zapsaná v Knize cti Prahy 3.

| Rada městské části Praha 3 na zasedání 18. ledna 2017 přijala záměr provozo-
vání farmářského tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kompetenčně odpovědný 
místostarosta Mgr. Alexander Bellu předložil Radě městské části Praha 3 návrh, 
aby farmářské tržiště provozovala městská část prostřednictvím Správy zbyt-
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kového majetku MČ Praha 3, a.s. Činovníci městské části podniknou veškeré 
kroky, aby trhy, jakmile to dovolí počasí, mohly opět začít. Prioritou je rovněž 
navázání spolupráce se stávajícími prodejci tak, aby zůstala zachována struktura 
nabídky, a tak tržiště nabídlo kupujícím vše, na co byli doposud zvyklí.

| Dne 20. ledna 2017 se ujal funkce prezidenta Spojených států amerických kan-
didát za Republikánskou stranu Donald Trump (nar. 14. 6. 1946 v New Yorku).

| Zastupitelstvo městské části Praha 3 projednalo dne 24. ledna 2017 petici týkající 
se další existence farmářských trhů. Tu předkládali „Návštěvníci za zachování stá-
vajícího organizátora farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad“. Zastupitelé 
petici však pouze vzali na vědomí.

| Jednotka hasičů likvidovala 30. ledna 2017 večer v ulici Žerotínova požár 
bytu. U požáru byla nalezena osoba bez známky života.

| Počátkem února 2017 přinesl denní tisk zprávu o odvolání Martina Červeného 
z funkce ředitele Správy pražských hřbitovů. On sám však nesouhlasil. Audit 
ukázal mj. na podezřelé okolnosti při nákupu elektromobilů či na milionovou 
zakázku při likvidaci odpadu, o kterém správa hřbitovů neměla přehled. Praž-
ští radní Červeného v úterý 31. ledna 2017 odvolali na návrh Daniela Hodka  
z ČSSD, jenž je na pražském magistrátu zodpovědný za sociální péči. Jedním 
z nejzásadnějších zjištění auditu je právě zakázka na likvidaci odpadu. Správa 
hřbitovů platila cenu podle hmotnosti odvezeného množství, avšak to nikdo ne-
vážil ani neevidoval. Takže chybí přehled, za co vlastně více než 800 tisíc korun 
měsíčně platila. Odvolaný ředitel Červený se však brání, že právě tento problém 
zdědil po svém předchůdci a dva roky řešil, až ho vyřešil. „Od letošního roku si 
to vážíme sami. A ta cena bude asi tak třetinová,“ řekl. U čtyř zakázek v hodnotě 
3,2 milionu korun auditoři dokumentaci vůbec nezískali. Dočasně pověřeným 
ředitelem Správy pražských hřbitovů se stal Karel Kobliha.

| Dne 1. února roku 2017 byla v Informačním centru Prahy 3 u náměstí Jiřího 
z Poděbrad díky iniciativě starostky Ing. Vladislavy Hujové a za přítomnosti 
ředitelky centra Ing. Evy Slezákové otevřena nová Galerie Toyen. Slavnostní 
otevření provázela vernisáž výstavy významného českého grafika Oldřicha Kul-
hánka. Sama starostka k tomu řekla: „Praha 3 dlouhodobě podporuje uměleckou 
komunitu působící v naší městské části, proto je součástí informačního centra 
také výstavní prostor, kde chceme propagovat právě tvorbu umělců a výtvarníků 
spjatých s touto lokalitou.“
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| Dne 1. února 2017 proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž výstavy obrazů 
Martina Škaldy s názvem AKVAREL.

| Ve středu 15. února 2017 odstartovaly opět pravidelné farmářské trhy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Od toho roku jejich organizaci a provoz převzala měst-
ská část Praha 3.

| Výrazného úspěchu na Halovém mistrovství ČR ve dnech 17. až 19. února 
2017 v Ostravě dosáhli závodníci a závodnice ze Sportovního klubu Základní 
školy Jeseniova. Starší žákyně získaly ve své kategorii bronzovou medaili na 
4x300 metrů (Krbcová, Pardubská, Ulmanová, Eibichová) časem 2:53,95. Mezi 
dorostenci excelovaly zlatá Emma Maštalířová v trojskoku a stříbrná štafeta na 
4x200 metrů (Cikánová, Husáková, Maštalířová, Tiplicová). Bronz získal Ivan 
Zavřel v běhu na 60 metrů překážek. V kategorii muži a ženy do 22 let získala 
zlatou medaili v hodu oštěpem Martina Píšová a stříbrnou Jan Michalec.

| Již 24. ročník Žižkovského masopustního veselí začal tradičně programem 
pro děti v sobotu 25. února 2017. Jako každý rok, i letos přispěly svým dílem  
k programu Palác Akropolis, kino Aero a hospoda U Vystřelenýho oka. Hlavním 
lákadlem však zůstal úterní rej masek vycházející z náměstí Jiřího z Poděbrad 
směrem k žižkovské radnici.

| Dne 1. března 2017 proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž výstavy obrazů 
Ondřeje Jermana s názvem Mýtus a logo.
 
| Od 1. března 2017 probíhala v Galerii Toyen výstava české malířky Jarmily 
Kalašové (*1927) s názvem ŽENA – řeka života.

| V březnu 2017 dosahoval dluh FK Viktoria Žižkov vůči třetí městské části 
výše již 1,4 milionu korun. Zástupci klubu v čele s Jiřím Rývou začali znovu jed-
nat o splacení dluhu. Konkrétní kroky zůstávají však zatím v nedohlednu. Podle 
radního Mgr. Alexandera Bellu se rýsují tři možnosti – prodej areálu, finanční 
účast hlavního města nebo vstup strategického investora, či možnost využití sta-
dionu více kluby.

| Telekomunikační firma Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) ve 
čtvrtek 9. března 2017 podepsala dohodu se společností Central Group o pro-
deji svého sídla v Olšanské ulici. Central Group tak získala nejen administra-
tivní budovu, ale i technologický komplex včetně vysílací věže, která je jed-
nou z dominant Prahy 3. Informaci potvrdila mluvčí Central Group. Cenu sice 
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neuvedla, ale dříve se v médiích objevila orientační částka 800 milionů korun. 
CETIN, jehož vlastníkem je PPF, již loni v dubnu oznámila, že mu budova 
technologicky ani ekonomicky nevyhovuje a chce si najít jiné sídlo. Central 
Group v Olšanské ulici, hned vedle sídla CETIN, nedávno dostavěla velký 
bytový komplex a zároveň vlastní pozemky v severní části bývalého Náklado-
vého nádraží, kde by měla vzniknout nová obytná čtvrť.

| Věžní hodiny odbily 15. hodinu a zástupkyně starostky Mgr. Lucie Vítkovská 
společně se zástupcem starostky RNDr. Janem Maternou vyvěsili v pátek 10. břez 
na 2017 z radničního okna tibetskou vlajku. Zahájili tím cyklus kulturních akcí 
k uctění památky tibetských obětí čínské agrese v roce 1959. V souvislosti s tím 
proběhla ve středu 22. března 2017 v Kulturním centru Vozovna vernisáž výsta-
vy Jak se žije ženám v Tibetu. Fotografie s doprovodným textem okomentovala 
PhDr. Zuzana Ondomišiová.

| Jeho Eminence kardinál a primas český, PhDr. Miloslav Vlk, zemřel 18. břez- 
na 2017. Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 25. března a ostaky byla ulo-
ženy v Nové arcibiskupské kapli v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě.

| Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 proběhlo dne 21. března 2017 
v zasedací síni žižkovské radnice. V souladu s aktualizovanými Zásadami po-
skytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 a zároveň v souladu 
s Vyhlášením programů pro poskytování dotací z Dotačního fondu v oblastech 
památková péče, životní prostředí, kultura, tělovýchova a sport, sociální oblas-
ti a zdravotnictví, volnočasové aktivity pro děti a mládež projednal Výbor pro 
dotační politiku na svém jednání 21. února 2017 podané žádosti a navrhl rozdě-
lit celkovou alokovanou částku ve výši 14 499 400 Kč takto: 1/ pro oblast pa-
mátkové péče celkem 650 tisíc korun; 2/ pro oblast životního prostředí celkem  
710 400 Kč; 3/ pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže celkem  
3 020 000 Kč; 4/ pro tělovýchovu a sport celkem 3 200 000 Kč; 5/ do sociální 
oblasti a zdravotnictví celkem 3 800 000 korun a 6/ pro oblast kultury celkem  
3 119 000 Kč.

| V pondělí 27. března 2017 proběhla v Kulturním centru Vozovna v předvečer 
Dne učitelů vernisáž. Výstavku originálů kronik mateřských škol Prahy 3 pocháze-
jících z let 1921 až 1990 slavnostně zahájila místostarostka Mgr. Lucie Vítkovská 
spolu s dlouholetou ředitelkou mateřské školy Milíčův dům. Právě jí, paní Mgr. 
Martě Vrabcové, náleží dík za zachování a následné zpřístupnění těchto písemnos-
tí. Pro návštěvníky byly k volnému listování dány k dispozici fotokopie originálů.
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| Armádní muzeum na pražském Žižkově se po 85 letech dočká rekonstruk-
ce. Podle tvrzení ředitele Vojenského historického ústavu Mgr. Aleše Knížka 
se výstavní prostory zčtyřnásobí. Budova muzea neprošla totiž od roku 1932 
žádnou rekonstrukcí. Bylo proto nutné například nechat zpracovat i nové sta-
tické posudky. Nejpodstatnějším zásahem však bude zakrytí plochy nádvoří, 
aby vznikl prostor pro slavnostní a příležitostné akty. Konat se tam budou 
moci například konference, přednášky či koncerty. Restaurováním projde  
i fasáda a původní byt generála Rudolfa Medka, prvního ředitele muzea.  
V provozu by mělo být do září 2017, pak se uzavře a promění ve staveniště. 
Nová expozice by se měla otevřít v roce 2020 na výročí založení Vojenského 
historického ústavu a návratu československých legií. Cena materiálu a prací 
by se měla pohybovat okolo 600 milionů korun.

| Stavební práce na domech v ulicích Sabinově a Rokycanově započaly za-
čátkem dubna 2017. Bylo provedeno zateplení, opraveny střešní ateliéry, 
lodžie, částečně vyměněna okna, vymalovány a částečně zrekonstruovány 
podzemní garáže. Došlo i k úpravě komunikací a okolního terénu. V Česko-
bratrské ulici pak byly opraveny chodníky, aby plynně navazovaly na Ko-
menského náměstí. Celková rekonstrukce v Sabinově 8 a 10, Rokycanově 18  
a Českobratrské 7, 9 a 11 stála přes 85 milionů korun.

| Nové komunitní centrum Armády spásy na území Prahy 3 vzniklo v dubnu 
2017. Poté, co organizace vyklidila prostory v Biskupcově ulici 36, kde síd-
lila od počátku své obnovené činnosti v České republice, se přestěhovala do 
vedlejšího domu č. 38.

| V dubnu 2017 oslavily na žižkovské radnici životní jubilea manželské 
páry: kamennou svatbu Oldřich a Hedvika Bodešínští a Irena a Luděk Šafaří-
kovi; diamantovou svatbu Miroslav a Alena Hankeovi a Jaroslav a Karolína 
Krejzovi; smaragdovou svatbu Jindřich a Jaroslava Tesařovi, Ladislav a Jana 
Herbergerovi a Karel a Bohumila Hosnedlovi; zlatou svatbu Zdeňka a Josef 
Matouškovi a Eva a Miroslav Vokurkovi.

| Dne 5. dubna 2017 proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž výstavy obrazů 
Ludmily Krestešové a Petry Pavlasové s názvem Vesmír a energie v obrazech.

| Ve čtvrtek 6. dubna 2017 přijala starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová 
uzbeckou delegaci v čele s Orzimuradem Gaybullaevem. Studijní návštěva se 
uskutečnila v rámci Projektu technické asistence, který zaštiťuje Ministerstvo 
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financí ČR. Uzbecká delegace se zajímala především o to, jak Praha 3 pečuje  
o sociálně slabší vrstvy obyvatel. Starostka Ing. Vladislava Hujová proto vy-
zdvihla práci s postiženými dětmi a dodala: „Naše městská část věnuje ročně 
kolem 10 milionů korun na denní stacionář pro postižené děti, čímž značně 
přispívá k ulehčení jejich nelehké životní situace.“ Následná debata zahrnující  
i další témata byla hodnocena velmi pozitivně a uzbečtí delegáti načerpali řadu 
zajímavých podnětů pro práci ve vlastní zemi.

| V sobotu 8. dubna 2017 oslavili Romové svůj mezinárodní den. Při té pří- 
ležitosti proběhla v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího  
z Poděbrad mše za společný život všech národností v ČR, kterou celebroval 
arcibiskup Dominik Duka. Pozvání přijala rovněž starostka Ing. Vladislava 
Hujová.

| V Praze se na Vinohradech na náměstí Míru sešlo 9. dubna 2017 kolem  
15. hodiny asi 300 lidí na podporu žižkovského Autonomního sociálního cen-
tra Klinika. Protestovali tak proti snaze vlastníka budovy, Správy železniční 
dopravní cesty, objekt vystěhovat a vyklidit. Podle žižkovského místostaros-
ty Mgr. Alexandra Bellu jde o trvalé porušování, až znásilňování práva ze 
strany nelegálních obyvatel Kliniky. Aktivisté ale hodlají nadále, byť nele-
gálně, obývat budovu bývalé kliniky v Jeseniově ulici. Odvolání proti vykli-
zení objektu podali 13. dubna 2017 k Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Žalobu 
původně podal stát na Terezu Virtovou, která centrum Klinika reprezentuje.

| Vernisáž výstavy Jana Boháče Nákaza se v žižkovském Atriu 13. dubna 
2017 těšila velkému zájmu veřejnosti. Autor se totiž nechal inspirovat po-
sazením této lokality na místě bývalého morového hřbitova ze 17. století. 
Jan Boháč je český výtvarník. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmy-
slovou a má na svém kontě řadu samostatných a skupinových výstav doma  
i v zahraničí. Vernisáž zahájila místostarostka Mgr. Lucie Vítkovská. Emo-
tivně zhodnotila dílo kurátorka výstavy Anežka Bartlová: „Konfrontace  
s nákazou v ambivalentní situaci mezi fascinací krásou a strachem ze smrti 
může sloužit jako očkování. V galerii se můžeme se strachem vyrovnávat po-
malu, po svém, zvykat si a budovat imunitu.“ O  hudební vložku se postaral 
hudebník a hudební publicista Phaerentz (Petr Ferenc), pracující se zvukem 
prostřednictvím nejrůznějších medií a to umocnilo právě propojení umělcova 
nápadu s historií jedinečného prostoru.

| Spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková, která usilovala na ná-
vrh a s podporou prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana stát se členkou Rady 
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Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) na Žižkově, neuspěla. Její nomina-
ci totiž provázela kritika jejích současných politických postojů. Bylo poukazováno 
na to, že s hodnocením minulosti nakládá ideologicky a používá propagandistický 
a demagogický styl – pálila symboly NATO, vyzývala Česko, aby se stalo pátou 
kolonou v Evropské unii, nebo katolickou církev označovala v souvislosti s ma-
jetkovým vyrovnáním za národního nepřítele. Invazi vojsk Varšavské smlouvy  
v srpnu 1968 pak hodnotila jako zradu západních politiků, kteří změny v Česko-
slovensku obětovali pro udržení mocenského rozdělení světa.

| Dne 22. dubna 2017 proběhl další ročník festival studentů Vysoké školy eko-
nomické v Praze – Aprilles 2017. Hudebně dramatický festival proběhl tentokrát 
v areálu Nákladového nádraží Žižkov. Počasí bylo velmi chladné.

| V noci z neděle na pondělí 24. dubna 2017 krátce po jedné hodině zasahovali 
pražští hasiči v žižkovském squatu v Jeseniově ulici (bývalá budova rádia), 
kde hořelo. Při požáru byl zraněn jeden člověk, 17 lidí budovu včas opustilo. 
Příčinou požáru se stala podle policistů zapálená svíčka.

| Radní pro školství Prahy 3 Mgr. Jaroslava Suková zahájila již tradiční žiž-
kovskou soutěž – vědomostní kvíz pro žáky I. a II. stupně základních škol 
zřizovaných Prahou 3. Začal 13. ročník soutěže O pohár starosty Hartiga. Vě-
domostní kvíz proběhl 24. a 25. dubna 2017 v kině Imax v obchodním centru 
Flora. Soutěžní družstva absolvovala několik kol otázek z učiva podle školních 
vzdělávacích programů. V kategorii 1. stupně zvítězila Základní škola Jiřího  
z Poděbrad a v kategorii 2. stupně si 1. místo odnesla Základní škola Lupáčo-
va. V polovině června se na Pražačce uskuteční druhá část soutěže zaměřená 
sportovně. V uvedeném roce se soutěže zúčastnilo na 500 žáků.

| Starostka Ing. Vladislava Hujová se 24. dubna 2017 spolu s dalšími význam-
nými osobnostmi veřejného života účastnila na náměstí Jiřího z Poděbrad  
12. ročníku veřejného pietního aktu čtení jmen obětí holocaustu. Shromáždě-
ní uvedla koordinátorka akce Tereza Štěpková a poté zahájil čtení velvyslanec  
Izraele v České republice Daniel Meron s manželkou.

| Zástupce starostky pro sociální oblast David Gregor přišel pogratulovat Jiřímu 
Mathesovi k jeho 100. narozeninám do Klubu důchodců v Olšanské ulici č. 7.

| Žižkovské divadlo získalo Cenu Superbrands 2017. Uvedený titul je oce-
něním postavení a uznáním „značky“ na lokálním trhu. Pečeť Superbrands 
mohou získat jen organizace s vynikající pověstí – sdílející významné hod-
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noty a mající k nim rovněž niterný vztah. Od svého vzniku ve Velké Británii 
si tento projekt získal světové uznání. Program Superbrands obnovil své pů-
sobení v České republice v roce 2013.

| V Galerii pod radnicí byla od 3. května 2017 instalována výstava fotografií 
s názvem Všechno je všechno. Své dílo představil fotograf Pavel Rydl, žijící 
a tvořící v Praze 3. Název výstavy vyjadřuje postoj autora vůči okolnímu 
světu a zároveň princip, který všechny obrazy spojuje: „Jakýkoliv detail je 
součástí našeho jediného světa, celý svět je vnímán jako jeden organismus, 
podléhající jednotným zákonitostem.“

| Výstava Jiřího Šuhájka Tajná příčina proběhla v Informačním centru Praha 3 
– Galerii Toyen ve dnech 3. až 30. května 2017. Jaká příčina? A proč tajná?  
K tomu se v rozhovoru vyjádřil sám autor: „Sklo je samo o sobě záhadné, obzvlášť 
když není ve formě klasické vázy nebo skleničky… Studoval jsem sklo na prů-
myslovce, na vysoké i na Royal College v Londýně. Sklářské technologie mě pak 
inspirovaly k tomu, že jsem začal malovat…“

| Ve školním areálu na Pražačce se v den 72. výročí vypuknutí Pražského po-
vstání uskutečnil tradiční slavnostní pietní akt. Představitelé radnice Praha 3 
v čele se starostkou Ing. Vladislavou Hujovou, ředitelem školy, jejími žáky  
a dalšími hosty vzdali hold všem, kteří obětovali své životy za svobodu Česko-
slovenska. Na závěr zazněla státní hymna.

| Vyjma uctění památky vojáků padlých v boji za svobodu Československa ve 
II. světové válce, jíž se na vojenských olšanských hřbitovech účastnili nejvyšší 
představitelé českého státu, došlo v sobotu 6. května 2017 k opětné provokaci ze 
strany ruského motorkářského gangu Noční vlci. Památku padlých, avšak pou-
ze sovětských, vojáků v sobotu odpoledne uctili spolu se svými příznivci. Na-
opak jejich odpůrci se sešli na Václavském náměstí. Členové klubu jsou podle 
denního tisku kritizováni za ruský nacionalismus a jejich představitel Alexandr 
Zaldostanov byl po ruském zabrání ukrajinského Krymu dokonce zařazen na 
sankční listinu Evropské unie.

| Na řadě míst České republiky si občané 8. května 2017 připomněli 72. vý-
ročí konce druhé světové války. Nejvyšší představitelé státu a armády se do-
poledne tradičně sešli v Národním památníku na Vítkově. Ceremoniál však 
letos vynechal prezident Ing. Miloš Zeman. Pietní akt zahájila tak po pří-
chodu premiéra Bohuslava Sobotky, ministra obrany Martina Stropnického 
a předsedy senátu státní hymna. Vojáci k památníku přinesli za zvuku husit-

12



ského chorálu historické armádní prapory, politici a vojáci poté k památníku 
položili věnce a květiny. Následovala minuta ticha a salvy čestné stráže.

| Dne 15. května 2017 si občané Prahy 3 opět připomněli výročí povýšení 
Žižkova na město. S účastníky oslav se setkala také starostka Ing. Vladislava  
Hujová. Houslový virtuos Jaroslav Svěcený spolu s cembalistkou Jitkou  
Navrátilovou provedli slavnostní koncert barokní hudby v kostele sv. Prokopa. 
Fotbalový turnaj O pohár Františka Josefa I. se bojovalo 18. května již po-
čtvrté. Své síly poměřili žáci mateřských a základních škol na hřišti Viktorie 
Žižkov.

| Dne 18. května 2017 byla do Knihy cti městské části Praha 3 zapsána 
in memoriam Olga Fierzová (1900–1990), blízká spolupracovnice Přemysla  
Pittera, spoluzakladatelka Milíčova domu na Žižkově. Mezi její humanitární 
zásluhy patří především spolupráce s Pitterem při záchraně židovských dětí 
před nacismem a v době komunistické perzekuce rovněž péče o uprchlíky  
z komunistických zemí v 50. letech 20. století.

| Podle agentury Phoenix, která se zabývá mj. oblíbeností pražských staros-
tů, se v květnu 2017 starostka Prahy 3 umístila stejně jako v roce minulém na 
třetím místě hned za svými kolegy Janem Čižinským (Praha 7) a Ondřejem 
Kolářem (Praha 6).

| Dne 25. května 2017 proběhla na náměstí Jiřího z Poděbrad kulturně-gastro-
nomická akce – festival Asie vzdálená a blízká. Za třetí městskou část přivíta-
li reprezentanty Koreje, Japonska, Vietnamu, Indonésie, Thajska a Indie radní 
Mgr. Alexander Bellu a Mgr. Lucie Vítkovská.

| Utkání čtveřice českých týmů, elitní Bitters ligy amerického fotbalu, pro-
běhlo již druhým rokem na stadionu Viktorie Žižkov v neděli 28. května 2017.  
V prvním zápase se utkali Prague Lions a Prague Black Panthers, kteří, stejně jako  
v minulém roce, zvítězili. Přítomni byli i kameramani České televize, která vysíla-
la druhý zápas mezi týmem Příbram Bobcats a Pardubice Stallions, ti také vyhráli 
47:27.

| Na náměstí Jiřího z Poděbrad a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně vyvrcho-
lil 30. května 2017 projekt základních uměleckých ZUŠ Open. Koncerty či jiná 
umělecká vystoupení mladých umělců mají za cíl propagovat činnost základ-
ních uměleckých škol v České republice. Vůdčí osobností projektu je ředitel 
České filharmonie David Mareček.
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| V první polovině roku 2017 požádala Praha 3 o závazné stanovisko odbor 
památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, aby mohla nechat odstranit graffiti 
z 525 objektů na území městské památkové zóny a 112 objektů v ochranném 
pásmu památkové rezervace. V červnu památkáři souhlasné stanovisko vy-
dali pro všech 112 domů v ochranném pásmu, převážně v oblasti Jarova. Na 
začátku září se podařilo vyřešit i právní problém týkající se domů v památko-
vé zóně. Odbor památkové péče začal postupně vydávat stanoviska k dalším 
525 žádostem. Mimo to probíhá též odstraňování graffiti ze stavebních prvků  
a mobiliáře ve veřejném prostoru.

| Zastupitelé hlavního města Prahy rozhodli, že budou pokračovat v dokon-
čení změny územního plánu v oblasti Nákladového nádraží Žižkov i přes ne-
souhlas Prahy 3, která v prosinci 2016 požádala o zpětvzetí návrhu na změnu. 
Cílem pražských zastupitelů má být proces transformace území na městskou 
čtvrť na základě předložené architektonické studie.

| Pražští zastupitelé rozhodli v polovině června 2017 o rozdělení rekordně 
vysoké rozpočtové rezervy hlavního města jednotlivým městským částem. 
Praha 3 obdrží celkem 83 milionů korun. Za tyto prostředky bude realizová-
na komplexní obnova panelových domů v Roháčově ulici, vybudováno hřiště  
u mateřské školy v Sudoměřské ulici a v roce 2018 provedena rekonstrukce 
polikliniky na Vinohradské třídě.

| Stavební úpravy domů v Jeseniově a Ostromečské ulici přišly městskou část 
Praha 3 na 200 milionů korun. Práce však nadále pokračují v Českobratrské, 
Sabinově a Rokycanově. Celá etapa trvala zhruba jedenáct měsíců od srpna 
loňského roku do června 2017. U všech panelových domů bylo provedeno 
zateplení, rekonstrukce střešních ateliérů, výměna oken, oprava lodžií, oprava 
vstupů do vchodů a celková úprava okolí.

| První sprejerské nápisy začaly v rámci akce AntiGraffiti mizet z fasád domů. 
V první fázi se jedná zhruba o 120 domů. Náklady na odstranění uhradí Praha 3 
na základě smluv s majiteli domů, kteří se do programu přihlásili.

| Cenu ministryně pro místní rozvoj převzal na Pražském hradě za Prahu 3 na 
slavnostním galavečeru CZECH TOP 100 nejvýznamnějších firem a osobností 
ČR radní Mgr. Alexandru Bellu zodpovědný za gesci Smart city v Praze 3.
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| V roce 2017 oslavilo centrum Paleček 10 let svého trvání. Rodinným a ko-
munitním centrem Paleček, prošlo za tu dobu více než 50 tisíc klientů. Kro-
mě volnočasové herny s kavárnou lze navštěvovat kurzy pro rodiče s dětmi 
do sedmi let věku. Předškoláčci navštěvující MŠ na Praze 3 mohou prázdni-
ny trávit v Palečkově letní školce. Pro dospělé Paleček organizuje vzdělávací 
semináře, besedy a workshopy a nabízí celou řadu poradenství.

| Veletrh sociálních a návazných služeb Veletrojka proběhl už po čtvrté na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Veletrojka pomáhá šířit obecné povědomí o mož-
nostech, které třetí městský obvod nabízí občanům. Například společnost Ergo 
Aktiv pomáhá lidem po mozkové příhodě, sdružení Mamma Help nebo TJ Zora 
Praha pak ženám s nádorovým onemocněním prsu. Poradenství v sociální ob-
lasti nabízeli pracovníci organizací Remedium Praha, Pečovatelská služba Pra-
ha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 aj.

| Spolek R-Mosty oslavil v červnu 2017 celých 25 let existence na poli so-
ciálních služeb, vzdělávání a humanitární činnosti. K Azylovému domu pro 
matky s dětmi, Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež a Sociální po-
radně přibyla řízená materiální a potravinová pomoc a od ledna 2017 též 
Komunitní centrum Husitská. Program komunitního centra bude bezplatný  
a přístupný všem obyvatelům Prahy 3.

| V červnu 2017 proběhl 13. ročník klání O pohár starosty Hartiga. V soutěži 
základních škol Prahy 3 získala 1. místo v kategorii pro 1. stupeň ZŠ Lupáčova. 
Držitelem poháru pro 2. stupeň se stala ZŠ Jeseniova. Do sportovních i vědo-
mostních disciplín vyslaly školy vždy po jednom zástupci z každého ročníku. 
Šeky na 40, 30 a 20 tisíc korun mohou ředitelé škol použít dle vlastního uvážení.

| Na slavnostním červnovém setkání v koncertní síni Atria převzalo z rukou 
radní pro školství Mgr. Jaroslavy Sukové ocenění Diploma Comenianum 28 
pedagogů.

| V červnu 2017, kdy Praha 3 získala souhlasné stanovisko odboru památko-
vé péče magistrátu, se naplno rozběhl plánovaný projekt nazvaný „Antigraffi-
ti“. Jeho posláním je nejen prevence bránění vandalismu, ale především od-
straňování škod napáchaných sprejery. Program zahrnuje jak čištění fasád, tak  
i dveří, oken či výloh do výšky dvou metrů, pokud jsou však viditelné z ulice. 
Veškeré finanční zatížení ponese Praha 3. K polovině roku 2017 bylo uzavřeno 
bezmála 800 smluv s vlastníky domů.
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| Atleti SK ZŠ Jeseniova opět slavili červnové úspěchy: z mistrovství České 
republiky mužů a žen v Třinci přivezla štafeta na 4x100 m (Jakub Svoboda, 
Jan Vlach, Daniel Musil, Radim Kůta) bronzovou medaili za čas 42,85 s.

| Již tradiční Žižkovské pivobraní proběhlo na Parukářce v pátek a sobotu  
2. až 3. června 2017. Pořadatelé nabídli návštěvníkům ochutnávku více než stov-
ky pivních speciálů z nabídky 40 minipivovarů. K mání byla piva všech různých 
kategorií: výčepní, ležáky, speciální, portery, speciální se sníženým obsahem 
alkoholu, bylinná, pšeničná i kvasnicová. Konečně nechybělo ani hlasování  
o nejlepší mok, hlavní cenu tentokráte vyhrál a 1. místo obsadil Biskupický pi-
vovar Gajdoš.

| Rada městské části vzala svým usnesením na vědomí rezignaci zastupitelky 
Marty Vrabcové (Volba pro město – nezávislí kandidáti) ke dni 7. června 2017 
a schválila předání osvědčení Gabriele Novákové jako prvnímu náhradníkovi.

| Výstava Petra Lichtenberga nazvaná Realistické obrazy probíhala v Galerii 
pod radnicí. Vernisáž byla 7. června 2017.

| Dne 14. června 2017 byl do čela správní rady Nadačního fondu na podporu 
realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej 
zvolen doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. Dosavadní předsedkyně fondu, starost-
ka Ing. Vladislava Hujová na setkání rady oznámila svou rezignaci. „Dospěla 
jsem k názoru, že bude lepší, když na svůj post v radě rezignuji. Nechci, aby 
se do celé věci skrze mou funkci na radnici pletla politika a byla ohrožena idea 
umístění Slovanské epopeje na Vítkově…“ dodala. Umístění pavilonu na Těš-
nově neshledává správní rada z mnoha důvodů jako optimální.

| Ve čtvrtek 15. června 2017 zemřel ve věku 91 let sochař, žižkovský rodák 
Olbram Zoubek. Zapsán do Knihy cti byl za celoživotní tvůrčí a uměleckou 
činnost v roce 1994 u příležitosti tehdejšího 25. výročí sejmutí posmrtné mas-
ky Jana Palacha.

| V sobotu 17. června 2017 se poprvé na náměstí Jiřího z Poděbrad uskutečnil 
festival Chuť Itálie. Ve 14 hodin se na pódiu sešli pozvaní diplomaté, předsta-
vitelé měst, či partneři akce. Za městskou část Praha 3 se slova ujal místosta-
rosta Mgr. Alexander Bellu, poukázal na svůj italský původ a vyzval přítomné, 
aby se bavili a ochutnávali.
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| V neděli 18. června 2017 proběhla na Vítkově benefiční sportovní akce – Běh 
pro Paraple. Praha 3 se stala jedním z hlavních partnerů. Osmnáctý ročník za-
hájil tradičně herec Zdeněk Svěrák. Na Vítkově se sešla řada běžců na podporu 
potřebným, děti i dospělí. Udílení cen se ujala starostka Ing. Vladislava Hujová.

| 18. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 proběhlo 20. června 2017 na žiž-
kovské radnici. Několik desítek občanů, především Jarova, podalo na červno-
vém zasedání zastupitelstva dvě petice. První proti záměru Prahy 3 vystavět 
dům sociálních služeb v ulici K Lučinám, druhá směřovala k ochraně zeleně 
na Krejcárku. Petenti stavbu označují za příliš rozsáhlou a ohrožující místní 
zeleň. Zástupce starostky Mgr. Ivan Holeček připraví odpovědi na petici, ve 
které budou vypořádány připomínky k dopravnímu zatížení, záboru zeleně, 
kapacitě a objemu záměru. Zeleň na Krejcárku zůstane. Filip Stome, jeden ze 
spoluvlastníků pozemku pod ulicí Kunešova, který si městská část dlouhodo-
bě pronajímá za 8 Kč za čtvereční metr, na zastupitelstvu oznámil výpověď 
ze smlouvy o povolení přístupu veřejnosti. Výpověď se týká všech pozemků, 
které rodina Stomeových v oblasti Krejcárku vlastní. Majitelé pozemku jsou 
rozhodnuti zamezit na něj veřejnosti přístup. Důvodem je negativní kampaň, 
která proti nim byla ze strany petentů vedena.

| Ve čtvrtek 22. června 2017 proběhl Festival Merkádo, největší kulturní akce 
ve střední Evropě se zaměřením na Latinskou Ameriku. Návštěvníky přivítal 
zástupce starostky gr. Alexander Bellu. Letošním tématem festivalu bylo chilli 
a doprovodný program připravila největší česká pěstírna chilli World of Chilli. 
Odvážlivci se mohli zúčastnit soutěže v pojídání chilli.

| Nápis Dům odborových svazů před několika lety ze sídla odborářů zmi-
zel, aby neodrazoval některé zájemce o pronájem volných kanceláří. V pátek  
23. června 2017 se mělo rozhodovat o prodeji komplexu. „Obsazenost domu 
se stále zmenšuje, tak velkou budovu nepotřebujeme,“ řekl Karel Sladkovský, 
1. místopředseda Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů. 
Podle dvou poradenských společností se cena nemovitosti s necelými 12 tisí-
ci čtverečními metry podlahové plochy pohybuje kolem 300 milionů korun. 
Cenu by však mohla snížit ještě stavba nové administrativní budovy, kterou 
na sousedním pozemku plánuje vybudovat finanční skupina Penta, a která by 
mohla přetáhnout eventuální zájemce. Odbory se myšlenkou na prodej svého 
sídla a dalších nemovitostí zabývají už několik let. Obavy však panují také  
z negativní publicity, kterou by prodej odborového sídla mohl přinést. Budo-
va byla postavena původně jako sídlo Všeobecného penzijního ústavu.
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| Tělovýchovná jednota Zora Praha sdružující nevidomé a těžce zrakově po-
stižené sportovce oslavila v červnu 2017 již 40. výročí své existence. Pro své 
členy připravil oddíl s grantovou podporou Prahy 3 a pod záštitou starost-
ky Ing. Vladislavy Hujové na den 24. června 2017 sportovní klání. Sportovci 
ostatně pravidelně trénují ve dvou školách v Praze 3. „Sport pro nevidomé 
není o výkonech, ale jedná se o formu relaxace, pohybu, ale i seberealizace  
a pozvednutí sebevědomí. Navíc musíme sportovat tak, abychom se nezrani-
li,“ řekl předseda Jaroslav Jelínek. Utkání proběhla v žižkovské sokolovně  
a v kuželně SK Žižkov v Pitterově ulici. TJ Zora je neziskovou organizací fi-
nancující svoji činnost převážně ze sponzorských darů a městská část Praha 3 
ji každoročně podporuje formou dotací na konkrétní sportovní turnaje.

| V sobotu 8. července 2017 nad ránem upozornila ostraha Úřadu městské čás-
ti Praha 3 na sprejera, který barvou postříkal budovu úřadu v Seifertově ulici. 
Pracovník ostrahy předal hlídce popis pachatele a toho nalezl operátor kame-
rového systému, jak se snaží schovat ve křoví. Strážníci ho zadrželi na náměstí 
Winstona Churchilla.

| Dne 12. července 2017 byla v Galerii pod radnicí zahájena výstava s názvem 
Jemná krása řemesel – drátenický šperk, ruční papír. Autorkami děl byly Mar-
cela Zweschperová a Irena Štyrandová.

| V sobotu 15. července 2017 se na Vítkově uskutečnil již 5. ročník středověké 
slavnosti Hrrr na ně! Diváci tak shlédli rekonstrukci historické bitvy na Vítkově 
z roku 1420.

| Putovní výstava s názvem Anthropoid k výročí atentátu na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha zamíří na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Autory byli Jaroslav Čvančara a Vlastislav Janík. Hlavním pražským opěrným 
bodem parašutistů byl v bytě Moravcových v Biskupcově ulici. Konkrétně jim 
zde pomáhala Marie Moravcová, jež získala pro parašutisty pomoc prostřednic-
tvím bývalých kolegyň ze svazu Dobrovolných sester Čs. červeného kříže. Její 
syn Vlastimil obstarával parašutistům kurýrní spojení a aktivně se podílel na 
přípravě atentátu. Druhý syn Miroslav bojoval u 310. čs. stíhací perutě ve Velké 
Británii a zahynul 7. června 1944 při havárii svého letounu. Marie Moravcová 
spáchala sebevraždu při zatýkání gestapem 17. června 1942. Vlastimil Moravec 
a jeho otec Alois byli popraveni 24. října 1942 v Mauthausenu. Ke spolupracov-
níkům parašutistů patřil i Jan Zelenka-Hajský. Spolu se synem Janem Milíčem 
a manželkou Františkou parašutistům všestranně pomáhali a poskytovali uby-
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tování v Biskupcově ulici č. 1837/4 na Žižkově (naproti bytu Moravcových). 
Jan Zelenka i jeho syn spáchali sebevraždu rovněž 17. června 1942 a manželka 
Františka byla popravena 24. října 1942 v Mauthausenu.

| Odkaz junáckého spisovatele Jaroslava Foglara má připomínat pamětní des-
ka. Městská část ji umístí na dům č. 18 v Křišťanově ulici, kde až do své smrti 
bydlel.

| Dne 3. srpna 2017 byla v žižkovském Atriu zahájena výstava 33 fotografií 
Olgy Havlové ukazující ji nejen se známými lidmi, ale především s těmi, kteří 
potřebují pomoc. Vernisáže se účastnila mj. zástupkyně starostky Mgr. Lucie 
Vítkovská, aby přečetla na úvod pár slov a uvítala přítomné. Nechyběl ani jeden 
z autorů fotografií – Přemysl Fialka a své zážitky přidala rovněž publicistka 
Petruška Šustrová.

| V pondělí 7. srpna 2017 za soumraku bylo možné i nad Žižkovem na obloze 
pozorovat částečné zatmění měsíce.

| V budově Obvodního soudu pro Prahu 3 v Jagellonské ulici zemřel 22. srpna 2017 
člen justiční stráže. Na místo vyjeli záchranáři krátce po jedenácté hodině dopole-
dne, ale marně. Podle policie se s největší pravděpodobností jednalo o sebevraždu. 

| Dne 26. srpna 2017 zemřel v 85 letech čestný občan Prahy 3 Josef Musil, 
český volejbalista, dvojnásobný mistr světa i Evropy, stříbrný a bronzový na 
olympijských hrách.

| Na svém jednání v dubnu 2017 schválila Rada městské části jmenování Mgr. 
Pavla Dobeše do funkce ředitele Základní školy Pražačka s účinností od 1. srpna 
2017. Předchozí ředitel Mgr. Bohumil Samek se této funkce vzdal.

| Dne 1. září 2017 zemřel český herec a žižkovský rodák Vladimír Brabec.

| Výstavu českých a německých umělců uspořádali v Galerii pod radnicí spol-
ky SUKUS Praha a LENHHARTISTS Limburg. Vernisáž se uskutečnila 6. září 
2017 a vystavovalo celkem 11 autorů.

| Akademický malíř Jan Tichý zahájil výstavu s názvem Architektury v Galerii 
Toyen. Výstava trvala od 6. do 27. září 2017.
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| Zástupkyně starostky Mgr. Lucie Vítkovská popřála dne 9. září 2017 k oslavě 
102. narozenin paní Růženě Křepelkové.

| Výstava fotografií staveb architekta Josipa Plečnika u příležitosti jeho 145. vý- 
ročí narození byla zahájena 13. září 2017 v Plečnikově salonku Informační-
ho centra na náměstí Jiřího z Poděbrad. Výstavu za přítomnosti představitelů 
slovinského velvyslanectví zahájil Iztok Toplak ze Spolku Josipa Plečnika. Cí-
lem výstavy bylo návštěvníkům představit především perlu urbanismu, město  
a rodiště architekta Jože Plečnika – slovinskou Lublaň.

| XXI. Vinohradské vinobraní. Tradiční oslavy vína na náměstí Jiřího z Podě-
brad patřily 16. a 17. září 2017 milovníkům vína a burčáku.

| Zastupitelstvo městské části zasedlo na 19. schůzi dne 19. září 2017 ve vel-
ké zasedací síni radnice. Předsedala Ing. Vladislava Hujová za přítomnosti 33 
zastupitelů. Ti toho dne vzali na vědomí Urbanistickou studii „VRCH KŘÍ-
ŽEK/PARUKÁŘKA – DOST MÍSTA PRO VŠECHNY“ jako koncepční ma-
teriál rozvoje této lokality z pera architektů a urbanistů AP atelieru Ing. arch. 
Josefa Pleskota. Dále se jednání týkalo dostavby Městského okruhu. Zazněla 
výzva městské části Praha 3 k pokračování přípravy realizace původního pro-
jektu dostavby severovýchodního segmentu Městského okruhu, včetně hloube-
né varianty. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schválilo doporučení rady ze dne  
11. září 2017, schválené podle doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 5. září 
2017. Vyzvalo město Prahu k plnění tohoto záměru – tedy k pokračování prací 
na projektové přípravě severovýchodního segmentu Městského okruhu. Praha 3 
dlouhodobě požaduje pokračování projektové i realizační přípravy tunelové-
ho vedení okruhu v úseku mezi Balabenkou a Spojovací. Pro informaci: Pra-
ha zároveň hledá možnost, jak postavit okruh bez tunelů. Ve výkresech chybí 
úsek Městského okruhu mezi Spojovací a Balabenkou, přestože sousedící úseky 
vymezeny jsou. To považuje Praha 3 za diskvalifikaci pro tento úsek a zne-
možnění jeho naplánování tunelovým úsekem a nadále požaduje vedení okruhu 
směrem k Balabence tunely. Několika usneseními schválili zastupitelé Vyhlá-
šení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 
3. Pro oblast památkové péče 900 tisíc, pro oblast kultury 3,5 milionu korun, 
pro sociální oblast a zdravotnictví 4 200 000, pro oblast tělovýchovy a sportu  
3 600 000,- Kč, pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 500 000 z celkové 
částky vyčleněné v rozpočtu pro dotační fond Prahy 3 a dotační program pro 
oblast životního prostředí získá 800 tisíc korun. Usnesením byl schválen i ná-
vrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 pro volební období 2017–2021.



| Podle denního tisku ze dne 20. září 2017 ředitele Správy pražských hřbitovů 
Martina Červeného možná odvolali neprávem, neboť audit obsahuje chyby. Za-
čátkem roku 2017 byl odvolán neprávem? Kontrolní výbor zastupitelstva pro-
to na jaře požádal odbor kontrolních činností magistrátu, aby prověřil, řádné 
zpracování auditu. Na zářijovém jednání výboru se však jeho členové uspokoji-
vé odpovědi nedočkali. Hřbitovy tak zatím provizorně vede Karel Kobliha. Fi-
nanční audit zkoumal hospodaření společnosti za posledních několik let. Jedním  
z jeho nejzásadnějších kontroverzních zjištění byla zakázka na likvidaci odpadu. 
Správa platí sumu podle hmotnosti odvezeného množství. Podle závěrů auditu 
se však odvezený odpad nijak neváží ani neeviduje. Nemohl proto existovat 
přehled, za co přesně více než 800 tisíc korun měsíčně platila. Vedoucí úseku 
dopravy Ludmila Karvánková, která má tuto zakázku na starosti, dokonce před 
auditory připustila, že pokud by firma fakturovala víc, hřbitovní správa by to 
vůbec nezjistila. Odvolaný ředitel se však tehdy bránil, že tento problém zdědil 
po svém předchůdci a dva roky ho řešil.

| Byt spisovatele Jaroslava Foglara v Křišťanově ulici je od podzimu 2017 pří-
stupný jeho obdivovatelům, a to díky Skautské nadaci Jaroslava Foglara, která 
ho převzala do vlastnictví. Autor Rychlých šípů žil na Žižkově od roku 1978. 
Starostka Ing. Vladislava Hujová je členkou správní rady nadace, která aktivně 
pečuje o spisovatelův odkaz ve prospěch Junáka a skautů. Než dojde k rekon-
strukci bytu, budou v bytě organizovány prohlídky.

| Vyhlášení výsledků celostátní soutěže Seifertův Žižkov se uskutečnilo 21. září 
2017 v aule základní školy Jaroslava Seiferta. Při té příležitosti vznikne sbor-
ník třiceti nejlepších prací. Do I. ročníku soutěže poslali žáci 2. stupně českých 
základních škol více než 70 příspěvků. Výsledky 1. ročníku literární soutěže 
Seifertův Žižkov: 1. místo – Tamara Čopová z Prahy: Pohled z okna. 2. místo 
– Klára Kovářová z Rokycan: Kytička Fialek. 3. místo dělené – Barbora Škam-
pová z Domažlic: Poslání rukou Venušiných a Vojtěch Černý z Prahy: Rozhovor 
s Jaroslavem Seifertem.

| V neděli 24. září 2017 proběhl 121. ročník běhu na 10 kilometrů na trati Bě-
chovice – Praha. Počasí bylo chladné, chvílemi deštivé. Mezi ženami vyhrála 
podle očekávání Eva Vrabcová-Nývltová časem 34 minut a 5 sekund a v mužské 
kategorii se vítězem stal Jakub Zemaník časem 30:46.

| „Be happy s epi, aneb Koncert ke dni epilepsie“ se uskutečnil 26. září 2017 na 
náměstí Jiřího z Poděbrad pod záštitou zástupce starostky MgA. Ivana Holečka. 
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Cílem akce bylo ukázat především, že i s touto nemocí lze žít plnohodnotný ži-
vot. Na koncertním pódiu vystoupil v samotném závěru mj. Michal David.

| Dne 27. září 2017 zemřela česká virtuoska, cembalistka Zuzana Růžičková, 
přezdívaná první dáma cembala, čestná občanka Prahy 3.

| Na začátku října 2017 byly zahájeny práce na úpravách Komenského náměstí. 
Na přání občanů bude prostor doplněn také o dětské hřiště a v blízkosti základní 
školy bude osazeno pítko.

| „Mimina“ sochaře Davida Černého byla z důvodu restaurování horolezci po-
mocí lan sňata z žižkovské televizní věže. U každé z deseti soch dojde k odbor-
nému posouzení technického stavu, opravě a vyčištění. Podle dohody Davida 
Černého s vlastníkem věže, Českými radiokomunikacemi, bude deset soch upev-
něno na věži dalších 20 let.

| Aktivisté z Autonomního centra Klinika oznámili v říjnu 2017, že v budově  
i nadále zůstanou, prý, pokud by odešli, zůstala by jen chátrající ruina, jejíž os-
traha by stála miliony. Prohlášení přišlo v den, kdy jim vyprší lhůta, do které se 
měli rozhodnutím soudu vystěhovat. Správa železniční a dopravní cesty opako-
vaně vyzvala aktivistku Terezu Virtovou, aby vyklidila předmětné nemovitosti 
a předala je SŽDC. Zároveň byla upozorněna, že pokud nesplní tuto zákonnou 
povinnost, ponese plně následky svého jednání.

| Paní Margaretě Kurfürstové, jež slavila 102. narozeniny, přišla blahopřát zá-
stupkyně starostky Mgr. Lucie Vítkovská.

| Postavy Žižkovského betléma. To je název publikace, kterou připravil Martin 
Hošna spolu s Richardem Peškem a fotografiemi opatřil rovněž R. Pešek. Vydala 
ji městská část Praha 3 v roce 2017.

| Údajně dříve provedené analýzy ukazují, že plánovat metro na Žižkov není 
nijak dopravně opodstatněné. Kvalitní dopravu jsou prý i v budoucnu schopny 
zvládnout tramvaje. Místní obyvatelé mají ale opačný názor. „Metro D na Žiž-
kov patří“ je název petice mířící na Magistrát hlavního města Prahy. S vedením 
trasy metra D přes Žižkov počítá stále ještě platný územní plán, a právě vyhlídka 
budoucího propojení na systém metra byla jedním z důvodů, proč si mnozí lidé 
právě na Žižkově pořídili byt. Radnice v souvislosti s tím požaduje jasnou ga-
ranci, že trasa D bude vedena Žižkovem.
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| Pražští hasiči zasahovali 2. října 2017 v ulici Milíčovská v Praze 3 u požá-
ru hotelu. Ze zakouřeného prostoru bylo zachráněno 13 osob, z toho osm bylo 
předáno do lékařské péče. Hasiči také zachránili několik osob z parapetu hotelu 
pomocí výškové techniky. Škoda byla odhadnuta na cca 500 tisíc korun.

| Ve dnech 3. až 30. října 2017 proběhla v Galerie Toyen výstava Vojtěcha  
Kovaříka „Buržoazní náměty“.

| V Galerii pod radnicí proběhla výstava Paralelní cestou výtvarníka Milana 
Křenka. Trvala od 5. do 26. října 2017.

| Druhý ročník mezinárodního festivalu Žižkovská loutka proběhl od 6. do 8. říj-
na 2017 na scénách v Atriu a v Kulturním centru Vozovna.

| Představení knihy Církevní památky v Praze 3 (I. Katolické kostely a kaple) 
a její požehnání se konalo 10. října 2017 v kostele sv. Anny. Publikaci z ediční 
řady knih o kulturních památkách Prahy 3 prezentovali samotní autoři: historik 
PhDr. Jan Vlk, Ing. arch. Ivan Vavřík a fotograf Rudolf Prekop. Za městskou část 
Praha 3 pozdravila shromážděné zástupkyně starostky Mgr. Lucie Vítkovská  
a připomněla, že akce je završením IX. ročníku Dnů žižkovského kulturního dě-
dictví. Pak následovalo požehnání knize duchovním správcem farnosti P. Vítem 
Uherem.

| Dne 10. října 2017 proběhl na žižkovské radnici obřad jubilejních svateb, 
který vedla zástupkyně starostky Mgr. Lucie Vítkovská. Manželé Světlíkovi  
a Jonákovi oslavili kamennou svatbu, dále Tesařovi diamantovou, Rutovi smara-
gdovou a manželé Sellnerovi zlatou.

| 18. října 2017 vypršela exekuční lhůta, kterou pro odchod neoprávněných oby-
vatel z Autonomního centra Klinika stanovil soud. Podle verdiktu měli aktivisté 
nemovitost vyklidit a předat majiteli, Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). 
Aktivisté však oponovali, že prázdný dům nebude využitý a proto vyzvali SŽDC, 
aby mohli setrvat do skutečného začátku rekonstrukce objektu. Objekt je však  
v nevyhovujícím stavu a jeho vlastník nese veškerou odpovědnost, a tak na vy-
stěhování pravomocně trvá.
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| Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20. a 21. října 2017

Praha 3
podle procent (5% a více), volební účast = 63,29%
Česká pirátská strana - 18,63
ANO 2011 - 17,78
Občanská demokratická strana - 16,23
TOP 09 - 14,69
SPD - T. Okamura - 5,51
Česká strana soc. demokratická - 5,41

Česká republika
podle procent (5% a více), volební účast = 60,89
ANO 2011 - 29,64
Občanská demokratická strana - 11,32
Česká pirátská strana - 10,79
SPD - T. Okamura - 10,64
KSČM - 7,76
Česká strana soc. demokratická - 7,27
KDU - ČSL - 5,80
TOP 09 - 5,31
STAN - 5,18

Praha, hlavní město
podle procent (5% a více), volební účast = 67,13%
ANO 2011 - 20,35
Česká pirátská strana - 17,59
Občanská demokratická strana - 16,22
TOP 09 - 12,64
SPD - T. Okamura - 5,81
Česká strana soc. demokratická - 5,57
STAN - 5,05

| Lidé oslavili 28. října 2017 vznik samostatného Československa – 99. výro-
čí si připomněli u Národního památníku na pražském Vítkově rovněž politické 
špičky státu nebo vojenští veteráni. Pietního aktu se zúčastnili i prezident repub-
liky Ing. Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka.
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| Vichřice Herwart, která na konci října zasáhla území České republiky, se ne-
vyhnula ani Praze 3. Hasiči vyjížděli 29. října 2017 v Praze 3 k 18 případům  
– uvolněné střešní plechy, spadlé stromy nebo billboardy hrozící pádem. Největ-
ší škodu zaznamenala Praha 3 na budově Základní školy Pražačka, kde vítr zni-
čil měděnou střešní krytinu, včetně izolací, hromosvodu a komínů za přibližně 
5 milionů korun. Velké škody způsobila vichřice i v parku Židovské pece. Další 
ztráty nastaly na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde větru podlehla okrasná třešeň,  
a dvě mladé hrušně ve stromořadí v Libické ulici.

| Rada městské části se dne 1. listopadu 2017 usnesla a schválila zapsání režisé-
ra Juraje Herze do Knihy cti městské části Praha 3. Od roku 1961 až do své emi-
grace v roce 1987 žil na Žižkově, a tam se po návratu na mnoho let opět usadil. 
Patří k významným osobnostem, které dlouhodobě spojily svůj život s Prahou 3 
a zasloužily se umělecký přínos české a světové kinematografii.ji městská část 
Praha 3 v roce 2017.

| Ve dnech 2. až 29. listopadu 2017 následovala v Galerii pod radnicí výstava 
Kateřiny Ranné s názvem „Veritas“.

| Ve dnech 2. až 29. listopadu 2017 proběhla v Galerii Toyen výstava výtvarníka 
Jaroslava Štědry, „Barevné doteky“.

| Den válečných veteránů 11. listopad 2017. V České republice je tento svátek 
pietně připomínán od roku 2001 a jeho symbolem se stal květ vlčího máku. Tato 
tradice se odvozuje od básně kanadského lékaře Johna McCraeho, jenž ji napsal 
roku 1915 poté, co v bitvě u Ypres přišel o svého nejlepšího přítele. Báseň se jme-
nuje In Flanders Fields (Na flanderských polích) a popisuje, jak idylicky všude 
kolem kvetou vlčí máky, zatímco vojáci umírají. Správa pražských hřbitovů ve 
spolupráci s městskou částí Praha 3 uspořádala pietní akt v sobotu 11. listopadu 
na Olšanských hřbitovech. Proběhl u renovovaného ossaria, které tvoří domi-
nantu Čestného vojenského pohřebiště obětí 1. světové války. Stavba původně 
podle projektu arch. Břetislava Svobody byla dokončena roku 1930. V tém- 
že roce zde byly pod žulovou dlažbu také uloženy ostatky více jak 3000 vojáků 
zemřelých v Praze v letech 1914–1918. Odpočívají tam vojáci vícero národností: 
Češi, Bosňáci, Černohorci, Chorvati, Italové, Maďaři, Němci, Poláci, Rakušané, 
Rumuni, Slovinci, Slováci, Srbové či Ukrajinci. V roce 2015 byla ve spolupráci 
s Ministerstvem obrany ČR zahájena revitalizace ossaria a završena opětným 
uložením ostatků. Pietní akt za městskou část uvedla radní Mgr. Lucie Vítkov-
ská. Mimo jiné se účastnil a promluvil i kandidát na funkci prezidenta České 
republiky Pavel Fischer. Ještě před tím si občané připomněli Den válečných 
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veteránů. Na pražském Vítkově, kde ministr obrany Martin Stropnický udělil 
vysoká resortní vyznamenání. Prezident republiky, ani premiér se neúčastnili.

| Zahájení slavnosti svatomartinského vína plánované na 11. 11. v 11 hodin,  
11 minut a 11 vteřin se v roce 2017 opozdilo. Bylo přesunuto na 13. hodinu. 
Ochutnávka vína a pečených husí však běžela na plné obrátky a počasí, ač chlad-
né, bylo plné slunce.

| Adventní rozjímání bylo v Praze 3 zahájeno rozsvícením vánočního stromu 
dne 24. listopadu 2017 na náměstí Jiřího z Poděbrad.

| Ludmila Mojžíšová (in memoriam) zdravotní asistentka, terapeutka a asistent-
ka na FTVS byla zapsána do Knihy cti dne 29. listopadu 2017. Téhož dne byla  
v Informačním centru Prahy 3 představena kniha Olgy Struskové a Jarmily No-
votné „Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z“. Knihu veřejnosti představila 
sama autorka Olga Strusková za přítomnosti starostky Ing. Vladislavy Hujové, 
dcery Ludmily Mojžíšové Jany Mojžíšové a mnoha dalších hostů, především  
z oblasti rehabilitační medicíny. Velký ohlas měla akce i mezi laickou veřejností. 
Podtitul publikace „Deset a dva cviky, které mohou změnit váš život“ ostatně 
napovídá, proč právě tato kniha vzbudila takový zájem. Legendární metoda re-
habilitační sestry Mojžíšové pomohla tisícům pacientů odstranit nejen chronické 
bolesti páteře či zmírnit menstruační problémy, ale rovněž úspěšně léčit např. 
ženskou sterilitu a přirozeně otěhotnět.

| Majitel objektu bývalých studií Čs. rozhlasu v Jeseniově ulici, společnost WH 
Estate, reagovala na výzvu Rady městské části a objekt nechala vyklidit a zabez-
pečit proti opětovnému vniknutí, a to v termínu do 30. listopadu 2017. Budovu 
opustily desítky osob a došlo i na úklid okolí objektu. Budovu bývalých studií 
čeká demolice a na jejím místě plánuje společnost WH Estate vystavět osmipod-
lažní budovu se 178 byty.

| Nové komunitní centrum (Komunitní centrum Žižkov) bylo v závěru listopadu 
2017 otevřeno v Koněvově ulici č. 65. Za podpory evropských fondů, nezisko-
vých organizací a pražského magistrátu tak mají senioři, děti v tíživé sociální 
situaci nebo cizinci možnost navštěvovat prostředí, které má sloužit právě jejich 
potřebám.

| Výstava výtvarníka Martina Velíška byla zahájena v galerii Toyen 5. prosince 
2017.

| V Galerii pod radnicí připravila Praha 3 výstavu Martina Michaela Stiltenna  
s názvem Utajené mechanizmy, která potrvá od 7. až do 27. prosince 2017. Roli 
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v autorově tvorbě hraje svět snů a snění. Vedle výtvarné tvorby se Stiltenn věnu-
je i autorskému psaní, tvorbě animovaných filmů a fotografování.

| Tradiční adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně proběhl 15. pro-
since 2017. Za doprovodu souboru Musica Lucis Praga vystoupili sólisté Václav 
Hudeček, Miroslav Vilímec a Markéta Stivínová. Přednesli skladby J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho, A. Corelliho, L. Janáčka a D. Šostakoviče.

| Dne 16. prosince 2017 byla opět na náměstí Jiřího z Poděbrad podávána zdar-
ma vánoční rybí polévka uvařená starostkou Ing. Vladislavou Hujovou spolu  
s kuchařkami z tamější základní školy.

| Dne 17. prosince 2017 ukončil v 91 letech svoji životní pouť malíř Pavel 
Brázda, čestný občan Prahy 3. Začal malovat ve 40. letech v Brně, kde založil 
vlastní výtvarný směr hominismus – umění o lidech a pro lidi. Zajímal ho život 
města, které rád přirovnával k živému organismu. V roce 1949 byl z politických 
důvodů vyloučen z Akademie výtvarných umění v Praze a jeho rodiče připravili 
komunisté o majetek. Dlouho se pak živil ilustracemi pro odborné publikace  
a později dokonce jako topič. Spolu s manželkou Věrou Novákovou vytvořil ma-
lou uzavřenou skupinu výtvarníků a následujících 40 let tvořili v izolaci. Začít 
vystavovat mohl až po roce 1989.

| 20. schůze Zastupitelstva městské části Praha 3 proběhla 19. prosince 2017 ve 
velké zasedací síni radnice. Předsedající byla Ing. Vladislava Hujová a přítomno 
34 zastupitelů. Byl schválen Akční plán pro rok 2018 strategického plánu měst-
ské části Praha 3. Akční plán pro rok 2018 reflektuje přijetí koncepce Praha 3 na 
cestě ke Smart City a rozpočet městské části Praha 3 na rok 2018 byl schválen 
v objemu příjmů ve výši 1 177 575,3 tis. Kč a v objemu výdajů ve stejné výši 
1 177 575,3 tis. Kč. Dále došlo ke stanovení výše paušální hodinové náhrady 
výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1. 1. 2018: pro neu-
volněného člena zastupitelstva ve výši 450,– Kč, nejvýše však 10 tisíc měsíčně. 
Dále výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného člena se stanovuje 
následovně: člen rady městské části 9 482 Kč, předseda výboru zastupitelstva 
4 741, předseda komise rady městské části 4 741, předseda zvláštního orgánu  
rovněž, člen výboru zastupitelstva 3 951, člen komise rady městské části 3 951, 
člen zvláštního orgánu 3 951 a člen zastupitelstva městské části 2 371 korun. 
Konečně zastupitelé městské části vzali na svém jednání na vědomí rezignaci 
Martina Dlouhého na mandát zastupitele za TOP 09 a na členství ve výborech pro 
územní rozvoj a pro výchovu a vzdělávání. Novým zastupitelem se stal Martin 
Brožek. Do pozice člena výboru pro územní rozvoj byl zvolen Antonín Svoboda 
a do výboru pro výchovu a vzdělávání Lenka Klopcová s Miroslavou Tužovou.
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| Stávající ředitelka Zuzana Novotná se ke dni 31. prosince 2017 vzdala své funk-
ce v Ošetřovatelském domově Praha 3 (Pod lipami 2570/44 a Habrová 2654/2). 
Rada městské části schválila jmenování nové ředitelky Mgr. Aleny Siegelové.

| Krátce před koncem roku 2017 přišla smutná zpráva. Více než šest let spolu-
pracovalo Slovinsko, Ministerstvo kultury ČR a městská část Praha 3, kdy usilo-
valy o nominaci kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, výjimečného díla slovinské-
ho architekta Jože Plečnika na Seznam světového dědictví UNESCO. Slovinská 
strana ale nakonec rozhodla na základě doporučení poradce v zájmu úspěšného 
zápisu pokračovat při přípravě samostatné národní nominace Plečnikova díla 
pouze v Lublani. Bez ohledu na tento zápis do seznamu UNESCO však získá 
kostel v roce 2018 nový oltář. Farnost oslovila architekta Josefa Pleskota, zná-
mého svými obecně přijímanými intervencemi do historického prostředí. Oltář 
nahradí ten starší z roku 1992, který byl už v době svého vzniku koncipován jako 
provizorium.

K O N E C  U D Á L O S T Í  R O K U  2 0 1 7
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V březnu 2017 probíhala v Galerii pod radnicí výstava 
obrazů Ondřeje Jermana nazvaná Mýtus a logo.
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Vyvěšení tibetské vlajky z okna radnice 10. 3. 2017. 
Mgr. Lucie Vítkovská a RNDr. Jan Materna.



Na festivalu Aprilles vystoupil vedle hudebních skupin 
i amatérský soubor improvizačního divadla Klika.
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Na květnovém, především gastronomickém, 
festivalu Asie vzdálená a blízká, přivítali 
návštěvníky zástupci asijských zemí spolu  
se zástupci Prahy 3 –  Mgr. Lucií Vítkovskou  
a Mgr. Alexandrem Bellu.
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Stadion Viktorie Žižkov 28. května 2017. 
V zápase české ligy amerického fotbalu 
zvítězili Prague Black Panthers nad týmem 
Prague Lions.
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15. července 2017 
se na paměť husitské 
bitvy na Vítkově 
uskutečnil již 5. ročník 
středověké slavnosti 
Hrrr na ně!
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Požehnání knize Církevní památky v Praze 3 
(I. Katolické kostely a kaple) proběhlo 
10. října 2017 v kostele sv. Anny.
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Den válečných veteránů 11. listopad 2017. 
Správa pražských hřbitovů spolu s městskou 
částí Praha 3 uspořádala pietní akt u ossaria 
na Olšanských hřbitovech. V roce 2015 byla 
ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR za-
hájena revitalizace ossaria a završena opětným 
uložením ostatků. Pietní akt za městskou část 
uvedla radní Mgr. Lucie Vítkovská.

Vedoucí odboru kultury městské části, 
PhDr. Eva Hájková spolu s radní 
Mgr. Lucií Vítkovskou.

Vojenský duchovní 
P. Petr Fiala.

Magr. Lucie Vítkovská 
při úvodním projevu.

Kandidát na funkci prezidenta ČR Pavel 
Fischer s rodinou, v rozhovoru s bývalou 
starostkou Milenou Kozumplíkovou.

Farářka Církve československé 
husitské.
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Chrám Nejsvětějšího Srdce Páně se na podzim 2017 
schoval do lešení.
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Pozvání 
pro kronikářku – kronikáře městské části  
 
na přijetí kronikářů pražských městských částí 
Adrianou Krnáčovou, 
primátorkou hlavního města Prahy. 
 
Přijetí se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 ve 14 hodin 
v Rezidenci primátora hlavního města Prahy, 
Praha 1, Mariánské náměstí 1. 
 
(Vstup z podloubí v pravém nároží objektu Městské knihovny v Praze.)  
 
Pozvání platí pro jednu osobu. 
 
Za správnost: PhDr. J. Bartoň, MČ Praha 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijetí pražských kronikářů u pražské primá-
torky. V pozadí s fotoaparátem PhDr. Jan Vlk, 
kronikář městské části Praha 3.
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P o z v á n k y  n a  v e r n i s á ž e
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Kronika - Městská část Praha 3
Za rok: 2017
Kronikář: PhDr. Jan Vlk
Foto: PhDr. Jan Vlk
Grafická úprava: Jaroslav Obst - R-Graf
Knihařské práce: KODEX
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Aero, kino     7
Akropolis, palác     7
Anny sv. kostel     23, 36
Armáda spásy     9
Atrium, výstavní síň     10, 15, 19, 23
Autonomní sociální centrum Klinika     10, 
22, 23
Balabenka     20
Biskupcova ul.     9, 18, 19
Bořivojova ul.     4
CETIN - Česká telekomunikační 
    infrastruktura     7, 8
Českobratrská ul.     9, 14
Čs. rozhlas, studio Jeseniova     26
Dům odborových svazů     17
Galerie pod radnicí     5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 
23, 25, 26, 30
Galerie Toyen     6, 7, 12, 19, 23, 25, 26
Habrová ul.     28
Husitská ul.     15
Informační centrum Jiřího z Poděbrad     4–6, 
8, 12, 20, 26
Informační centrum Koněvova     4
Jagelonská ul.     19
Jaroslava Seiferta, základní škola     5, 21
Jarov     14, 17
Jeseniova ul.     7, 10, 11, 14, 26
Jeseniova, škola     7, 15, 16
Jiřího z Poděbrad, nám.     4–7, 10, 11, 13, 15, 
16, 18, 20, 21, 25–27
Jiřího z Poděbrad, škola     11
Komenského nám.     9, 22
Koněvova ul.     4, 26
Krejcárek, kolonie     17

Křišťanova ul.     19, 21
Kříže sv., vrch     5, 21
Kunešova ul.     17
Libická ul.     25
Lipanská ul.     4
Lublaň     20, 28
Lupáčova, škola     11, 15
Mamma Help     15, 18
Milíčovská ul.     23
Milíčův dům     8, 13
Míru nám.     10
Nákladové nádraží Žižkov     8, 11, 14, 32
Národní památník na Vítkově     12, 24, 26
Nejsvětějšího Srdce Páně, kostel     5, 10, 13, 
27, 28, 38
Obvodní soud pro Prahu 3     10, 19, 20
Olšanská ul.     7, 8, 11
Olšanské hřbitovy     6, 12, 21, 25, 37
Ostromečská ul.     14
Ošetřovatelský domov Pod lipami 2570/44 
a Habrová 2654/2     4, 28
Ošetřovatelský domov Praha 3     15
Paleček, komunitní centrum     15
Parukářka, park     5, 16, 20
Pečovatelská služba Praha 3     15
Pitterova ul.     13, 18
Pod lipami ul.     28
Pražačka, sportovní areál     11
Pražačka, škola     12, 19, 25
Prokopa sv., kostel     13
radnice žižkovská     4, 5, 7–9, 12, 16, 17, 20, 
22, 23, 27, 31
R-Mosty, spolek     15
Roháčova ul.     14
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Rokycanova ul.     9, 14
Sabinova ul.     9, 14
Seifertova ul.     18
Spojovací ul.     20
Strašnice     4
Sudoměřská ul.     14
Telekomunikace, budova     7
Tělovýchovná jednota Zora Praha     15, 18
Těšnov     16
Třebešín, mateřská škola     5
U Vystřelenýho oka, hospoda     7
Ústav pro studium a totalitních režimů     11
Václavské nám.     12
Viktoria Žižkov, stadion     7, 13, 34
Vinohradská ul.     14
Víta, Václava a Vojtěcha, katedrála     8
Vítkov, vrch     12, 16–18, 24, 26, 35
Vlkova ul.     5
Vojenské hřbitovy na Olšanech     12, 15, 37
Vojenský historický ústav – Armádní muzeum     9
Vozovna, kulturní centrum     8, 23
Winstona Churchilla nám.     18
Zvěřinova ul.     4
Žerotínova ul.     6
Židovské pece, park     25
Žižkovská sokolovna     18
Žižkovská věž     22
Žižkovské divadlo Jára Cimrmana     11
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B
Babiš Andrej Ing., premiér ČR     3
Bartlová Anežka, kurátorka výstavy     10
Begič Mirsad, slovinský premier     5
Bellu Alexander Mgr., radní     5, 7, 10, 13, 
14, 16, 17, 33
Bodešínští, manželé     9
Boháč Jan, vytvarník     10
Brabec Vladimír, herec     19
Brázda Pavel, malíř     27
Brožek Martin     27
C
Cikánová, běžkyně     7
Č
Černý David, sochař     22
Černý Vojtěch     21
Červený Martin, ředitel hřbitovů     6, 21
Čižinský Jan, starosta     13
Čopová Tamara, vítězka soutěže     21
Čvančara Jaroslav     18
D
David Michal, zpěvák     22
Dlouhý Martin     27
Dobeš Pavel Mgr., ředitel školy     19
Duka Dominik, arcibiskup     10
E
Eibichová, běžkyně     7
F
Ferenc Petr - Phaerentz, hudebník     10
Fialka Přemysl, fotograf     19
Fierzová Olga     13
Fischer Pavel, kandidát na prezidenta ČR     
25, 37
Foglar Jaroslav     19, 21

G
Gaybullaev Orzimurad, uzbecký delegát    9
Gregor David, radní     11
H
Hankeovi, manželé     9
Havlová Olga     19
Herbergerovi, manželé     9
Herodesová Oxana, malířka     5
Herz Juraj, režisér     25
Hodek Daniel, pražský radní     6
Holeček Ivan MgA.     17, 21
Hosnedlovi, manželé     9
Hošna Martin     22
Hudeček Václav     27
Hujová Vladislava Ing., starostka     5, 6, 
9–13, 16–18, 20, 21, 26, 27
Husáková, běžkyně     7
J
Janík Vlastislav     18
Jelínek Jaroslav, TJ Zora     18
Jerman Ondřej, malíř     7, 30
Jonákovi, manželé     23
K
Kalašová Jarmila, malířka     7
Klopcová Lenka     27
Knížek Aleš Mgr., ředitel VHÚ     9
Kobliha Karel, ředitel hřbitovů     6, 21
Kolář Ondřej, starosta     13
Kotalík Jiří T., PhDr., CSc.     16
Kovařík Vojtěch, výtvarník     23
Kovářová Klára     21
Krbcová, běžkyně     7
Krejzovi, manželé     9
Krestešová Ludmila, malířka     9
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Pešek Richard     22
Píšová Martina, oštěpařka     7
Pitter Přemysl     13
Plečnik Josip     5, 20, 28
Pleskot Josef, architekt     5, 20, 28
Prekop Rudolf, fotograf     23
Procházková Lenka     10
R
Ranná Kateřina, výtvarnice     25
Rutovi, manželé     23
Růžičková Zuzana, cembalistka     5, 22
Rydl Pavel, fotograf     12
Rýva Jiří, Viktoria Žižkov     7
S
Samek Bohumil Mgr., ředitel školy     19
Seifert Jaroslav     5, 21
Sellnerovi, manželé     23
Siegelová Alena Mgr., ředitelka     28
Sladkovský Karel     17
Slezáková Eva Ing.     6
Sobotka Bohuslav, premiér     3, 12, 24
Stiltenn Michael, výtvarník     26, 27
Stivínová Markéta     27
Stome Filip     17
Stropnický Martin, ministr obrany     12, 26
Strusková Olga     26
Suchá Marie Mgr., ředitelka školy     5
Suková Jaroslava Mgr.     11, 15
Svěcený Jaroslav, houslista     13
Svěrák Zdeněk     17
Světlíkovi, manželé     23
Svoboda Antonín     27
Svoboda Břetislav, architekt     25
Svoboda Jakub, atlet     16

Křenek Milan, výtvarník     23
Křepelková Růžena, jubilantka     20
Kulhánek Oldřich, grafik     6
Kurfürstová Margareta, jubilantka     22
Kůta Radim, atlet     16
L
Lichtenberg Petr, výtvarník     16
M
Mareček David, ředitel České filharmonie    13
Maštalířová Emma, trojskokanka     7
Materna Jan RNDr.     8, 31
Mathes Jiří, jubilant     11
Matouškovi, manželé     9
Medek Rudolf     9
Meron Daniel, velvyslanec Izraele v ČR     11
Michalec Jan, oštěpař     7
Mojžíšová Jana     26
Mojžíšová Ludmila     26
Moravec, rodina     18, 19
Mucha Alfons     16
Musil Daniel, atlet     16
Musil Josef, volejbalista     19
N
Navrátilová Jitka, cembalistka     13
Nováková Gabriela, zastupitelka     16
Nováková Věra, výtvarnice     27
Novotná Jarmila     26
Novotná Zuzana, ředitelka     28
O
Ondomišiová Zuzana PhDr.     8
P
Palach Jan     16
Pardubská, běžkyně     7
Pavlasová Petra, malířka     9
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Š
Šafaříkovi, manželé     9
Škalda Martin, malíř     7
Škampová Barbora     21
Štědra Jaroslav, výtvarník     25
Štěpková Tereza     11
Štyrandová Irena, výtvarnice     18
Šuhájek Jiří, výtvarník     12
Šustrová Petruška, publicistka     19
T
Tesařovi, manželé     9, 23
Tichý Jan, malíř     19
Tiplicová, běžkyně     7
Toplak Iztok     20
Trump Donald, prezident USA     6
Tužová Miroslava     27
U
Uher Vít P., farář     23
Ulmanová, běžkyně     7
V
Vavřík Ivan Ing. arch.     23
Velíšek Martin, výtvarník     26
Vilímec Miroslav     27
Virtová Tereza, mluvčí Klinika     10, 22
Vítkovská Lucie Mgr., radní     8, 10, 13, 
19, 20, 22, 25, 31, 33, 37
Vlach Jan, atlet     16
Vlk Jan PhDr., kronikář     23, 39
Vlk Miloslav PhDr., kardinál     8
Vokurkovi, manželé     9
Vrabcová Marta Mgr., ředitelka školy     8, 16
Vrabcová-Nývltová Eva, vítězka Běchovice 21

Z
Zaldostanov Alexandr, ruský nacionalista   12
Zelenka-Hajský, rodina     18, 19
Zeman Miloš Ing., prezident ČR     3
Zemaník Jakub, vítěz Běchovice     21
Zoubek Olbram     16
Zvěřina Josef, filozof, teolog     4
Zweschperová Marcela, výtvarnice     18



Foto na předsádkách:
Plán Velké Prahy, výřez. 20. léta.
(Muzeum hlavního města Prahy)
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