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filmových hvězd
Historie

velikonoce
Jaro je tu!

Když chcete víc než

FITNESS
KLUB
Proč jsme členy klubu
„Klub Park Holiday jsme objevili v roce
2013 a brzy se stal pevnou součástí našeho
života. Jedinečný je v tom, že není masovým
zařízením a my zde našli ideální podmínky
pro naše sportovní vyžití. Rádi si zahrajeme
badminton, relaxujeme v bazénu a cvičíme ve
fitness, jehož vybavení a špičkové technologie
po loňské rekonstrukci předčí vše, s čím jsme
se dosud setkali.
V rámci klubových akcí jsme zde potkali
mnoho zajímavých lidí, kteří jsou
dnes našimi přáteli. V Parku Holiday
se cítíme opravdu dobře.“
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ZA PŮLKU!
.4

.

www.ener-gym.cz

obsah
Velikonoční
rozjímání
starce na chmelu
Pamatujete se na rozmluvu studenta Filipa s jeho
třídní učitelkou z muzikálu Starci na chmelu?
„Je Bůh, soudružko učitelko?“
„Ovšemže není.“
„A jak to víte?“
Kráčím lesní pěšinou, ptáci v korunách stromů
zpívají a já slyším Filipa, jak se mě ptá: „Je Bůh?“
Co mu mám říct? Když odpovím „ano“, přijde
nutně Filipův smeč: „A jak to víte?“
Velikonoce obvykle pojímáme jako možnost užít
si prodloužený víkend. Lidé naloží do auta děti,
psa, nějaké dobré jídlo a vyrazí ven. Jenže právě
v poselství Velikonoc jsou skryta ta největší
tajemství Boží lásky k lidem. Má cenu tomu
věnovat pozornost? Nechce se nám. Není snadné
opustit bezpečný svět zažitého způsobu života,
na který jsme si zvykli. Jsme dospělí, takřka
na všechny otázky dokážeme dávat odpovědi.
A z těchto našich slov jsme si vytvořili pevné
mříže, aby do našeho nitra nemohl jen tak někdo
proniknout. Jenže, co když se stala tato obranná
krusta zároveň naším vězením?
Čtou se velkopáteční pašije. Zkrvavená, nahá,
ponížená postava vleče kříž. Před zraky své
plačící maminky, která se s hrůzou dívá, jak jejího
syna nemilosrdně bičují pokaždé, když padne
vyčerpáním na zem. A pak jeho tichá slova: „Otče,
odpusť jim.“ Ano, velikonoční příběh je o bolesti.
O svědectví Boha – člověče, jsem s tebou, když
trpíš. Protože já sám tím prošel. Abys věděl, že
jsem s tebou, i když jsi přemožen žalem a ranami
života. Jenže to hlavní poselství je především
o radostném vzkříšení. O naději, že zlé věci se
nakonec vždycky překonají a světlo zvítězí nad
tmou, i když se tma zdá být neporazitelná.
A tak, ať už se Velikonoce rozhodnete prožít
nákupy v obchodních centrech, na zahrádce
na chalupě, anebo v kostele, vám všem bez
rozdílu přeji, abyste si tyto svátky prožili
v radosti a pokoji. Protože, milý Filipe, pokud
Pán Bůh opravdu existuje a velikonoční příběh
je pravdivý, má nás rád všechny stejně. A to je ta
nejdůležitější zpráva, kterou ti mohu dát.

Josef Bernard,
jáhen
hostivařské farnosti
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POJĎTE S NÁMI ZLEPŠOVAT
MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 15
Vážení spoluobčané, chcete dostávat do svého
mobilu či mailu upozornění na blížící se
nebezpečí, čištění komunikací, odstávky,
poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky
na kulturní a sportovní akce?

Musíme si pomáhat!

Naše městská část vytváří občanskou
infrastrukturu, která se skládá z dobrovolných
kontaktních údajů na občany, kteří v městské
části bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují
jejich děti.
Díky této infrastruktuře budeme schopni
zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů
do kulturního a sportovního dění, umožnit
efektivnější a modernější komunikaci mezi
občanem a úřadem, zvýšit čistotu veřejných

prostranství, rychleji a efektivněji řešit vznikající
problémy ve veřejných prostorech a celkově více
občany zapojit do dění kolem nás.
To a mnohem více získáte jednoduchou
registrací ZDARMA:
– přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko,
– přes webovou stránku
www.praha15.mobilnirozhlas.cz,
– vyplněním registračního letáku a předáním
na Úřadu MČ Praha 15.
Vše je samozřejmě v souladu s GDPR, obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.
Od druhé poloviny dubna to rozjíždíme…


Jednou z hlavních priorit naší městské části je
prohlubování mezigeneračních vztahů. Na toto
téma se zaměřuje především Klub seniorů
v CSOP Praha 15 ve spolupráci s mateřskými
a základními školami. Ať se jedná o projekt
„čtecích babiček“, či „společně na počítač“,
jsou to vždy aktivity oblíbené a přínosné pro
obě skupiny účastníků. Navštívili jsme setkání
nad počítačem, kde panovala tvůrčí a veselá
nálada, a jsme rádi, že jsme za vedení radnice
také mohli přispět svou „troškou do mlýna“
malou pozorností v podobě flashdisků, které
společně předali místostarostové pro školství
a sociální věci paní Mgr. Jitka Kolářová a Michal
Fischer. Odměnou jim bylo nejen milé přijetí, ale
také ukázka toho, co se již účastníci projektu
naučili. Myslíte si, že naše babičky a dědečkové
neovládají e-mailovou konverzaci anebo snad
že nedokážou chatovat na Messengeru, či
dokonce čiperně „lajkovat“ na Facebooku? Omyl!
Za pomoci žáků základních škol a někdy i jejich
rodičů toto všechno ovládají s neuvěřitelným
přehledem, a tak se místností nesly hlášky, které
bychom zde asi nečekali: „Maruško, olajkuj mi
fotku.“; „Hele, jak se vkládá příloha k e-mailu?“;
„Co máš ve svém stromě zdrojů?“ a mnoho
dalších. Děti chválily své starší kolegy, že se jim
daří, ale zazněla i malá výtka: „Dnes se na paní
zlobím, zapomněla si brýle a nemůžeme pracovat
dál.“ Přejeme všem, aby jejich elán neustával,
a spoustu „lajků“ do další práce.

OMEZENÍ PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH
DUBEN–KVĚTEN 2019
Českobrodská, v úseku do Říčan –
Dolnopočernická – uzavírka po polovinách –
kyvadlová SSZ – průjezd jen na povolenky
Termín: 18. 2. 2019 – 30. 6. 2019

Doupovská, K Jezeru
zúžení průjezdního profilu
Termín: 16. 3. 2019 – 12. 5. 2019

Štěrboholská spojka, směr z centra
v úseku Průmyslová – ČSPH MOL Štěrboholy
Termín: 16. 3. 2019 – 4. 8. 2019

příjezd k DPS z ulice Janovská
komunikace bude uzavřena
Termín: 25. 3. 2019 – 28. 6. 2019
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informace z městské části

Sháníte důležité kontakty?
Zde vám přinášíme souhrnný seznam kontaktů
a spojení k nahlašování závad z oblasti
pozemních komunikací, veřejného osvětlení,
inženýrských sítí a dalších spojení.

ROPID
– www.ropid.cz – provoz PID MHD + hlášení
závad v provozu, podněty, připomínky
– e-mail: ropid@ropid.cz

TSK hlavního města Prahy
– http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/
hlaseni-poruch-a-zavad – závady na pozemních
komunikacích, dopravním značení, světelné
signalizaci, mostních objektech, uličních
vpustích, zimní a letní údržba komunikací aj.
– OS TSK Praha-východ
tel.: 257 015 366
(komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy)
– OD ÚMČ Praha 15
tel.: 281 003 603 – ZÚ+LÚ
tel.: 281 003 668 – komunikace ve vlastnictví
MČ Praha 15

Dopravní podnik hl. m. Prahy
– http://www.dpp.cz/ – omezení v PID MHD,
jízdné aj.

Hlášení poruch na veřejném osvětlení
v Praze
– Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném
osvětlení kontaktujte dispečink THMP
na bezplatné lince 800 404 060 či
na poruchyvo@thmp.cz.
– Kontaktní formulář pro hlášení poruch
veřejného osvětlení a další informace naleznete
na stránkách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/
hlaseni-poruch a na www.facebook.com/
prahasviti/.
– Prosím, nahlaste vždy číslo lampy uvedené
na identifikačním štítku na stožáru veřejného
osvětlení.
Technologie hlavního města Prahy
– poruchy či havárie veřejného osvětlení
tel.: 800 404 060
– e-mail: poruchyVO@thmp.cz
– www.thmp.cz
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
– http://www.pvk.cz – havárie, odstávky
– tel.: 840 111 112 – poruchy voda + kanalizace
Pražská plynárenská, a. s.
– http://www.ppas.cz
– tel.: 1239 – poruchy plyn
PRE, a. s.
– https://www.pre.cz/domacnosti
– tel.: 224 915 151 – energetická síť
Pražská teplárenská, a. s. (teplovody)
– http://www.ptas.cz/cs/ – odstávky
– http://www.ptas.cz/cs/o-nas/kontakty/
poruchova-sluzba/ – poruchy

pohybu a komunikace, koordinuje čerpání
fondů EU a státních dotací pro oblast dopravy
a usměrňuje po odborné stránce organizace
ROPID a TSK.

Magistrát hl. m. Prahy
– h ttp://www.praha.eu/jnp/cz/index.html –
doprava, registr řidičů, registr vozidel, aj.
odbor dopravních agend
– tel.: 236 004 486
– www.praha.eu (odbory)
–p
 ro oblast výkonu státní správy v dopravě.
Vykonává funkci drážního správního úřadu,
speciálního stavebního úřadu, dopravního
úřadu, silničního správního úřadu a obecného
stavebního úřadu pro stavby světelných
signalizačních zařízení (včetně požadavků
na seřízení), portálů pro dopravně informační
systémy a v rozsahu stavebního zákona i pro
stavby prováděné v souvislosti s velkými
dopravními stavbami, provádí kontroly
taxislužby a dále zabezpečuje činnosti
podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Silniční správní úřad pro místní komunikace
I. třídy – na území správního obvodu
Praha 15 – Černokostelecká, Františka Diviše
(Hornoměcholupská – Vyderská), Hostivařské
nám. (průběžná vozovka K Horkám – Pražská),
Jižní spojka, K Horkám, Kutnohorská,
Novopetrovická, Pražská (Hostivařské nám. –
Švehlova), Průmyslová, Štěrboholská spojka,
Švehlova, Výstavní.
odbor rozvoje a financování dopravy
– tel.: 236 004 302
– www.praha.eu (odbory)
–p
 ro výkon činnosti v oblasti rozvoje
a organizace dopravy a financování dopravy.
Ve věcech přenesené působnosti nevykonává
žádnou agendu. Dále odbor vykonává agendu
v oblastech nalezených a opuštěných vozidel,
záchytných parkovišť P+R, zón placeného
stání, veřejných hromadných garáží, zatřiďování
pozemních komunikací, metodického řízení
zimní údržby komunikací, bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích (BESIP), rozvoje
cyklistické dopravy, snižování bariér v dopravě
z hlediska osob se sníženou schopností

Městská policie Praha, OŘ Praha 15 –
Hostivař, Hostivařská 552/3
– http://www.mppraha.info
– tel.: 222 025 788
– fax: 272 655 634
– e-mail: operacni.p15@mppraha.cz
Správa služeb Městské policie ČR
– e-mail: info@sshmp.cz
– tel.: 222 027 000 – hlášení, správní řízení
a odtah vraků, informace o odtažených
vozidlech
– http://www.sshmp.cz – mj. databáze
odtažených vozidel
Policie ČR
– http://www.policie.cz
Informace o provozu na pozemních
komunikacích, omezeních
a uzavírkách aj.
– aktuální doprava na území hl. m. Prahy –
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/
aktualni-doprava
– dopravní kamery na území hl. m. Prahy –
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/
aktualni-doprava/dopravni-kamery
– dopravní uzavírky a omezení na území
hl. m. Prahy – http://www.tsk-praha.cz/wps/
portal/root/aktualni-doprava/dopravniinformace
– další dopravní informace – www.tsk-praha.cz
– omezení a uzavírky na území ČR –
www.dopravniinfo.cz
– dálniční síť ČR – http://www.rsd.cz
– plánovač tras, omezení provozu (Evropa) –
www.routes.tomtom.com
– po zadání adresy se místo objeví virtuálně –
http://showmystreet.com
– po zadání předpověď počasí pro konkrétní
oblast – http://www.meteoskop.cz/ceskarepublika
– předpověď počasí – www.chmu.cz
– informace pro řidiče – www.uamk.cz
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Toulavé
kočky
nekrmte,
vlastně jim
tím škodíte!
Vznik útulků pro opuštěná zvířata se datuje
od roku 1993, kdy vznikl první městský útulek
pro psy v Troji, který byl podřízen Městské
policii hlavního města Prahy. V současné
době mají útulky v pražské Troji a Dolních
Měcholupech kapacitu více než 410 míst
včetně záchytné stanice s variabilní kapacitou
přes 100 míst.
Za celou dobu fungování útulků pro opuštěná
zvířata Městské policie hl. m. Prahy bylo do jejich
zařízení přijato celkem 85 275 zvířat, z toho
57 212 psů, 24 882 koček a 3 181 ostatních druhů
zvířat.
Přinášíme vám rozhovor s panem Radkem
Bogdanem, vedoucím dolnoměcholupského
útulku, který nás provedl celým jeho zázemím
a vše pečlivě vysvětlil.
Kdy vznikl útulek v Dolních Měcholupech a jak
dlouho jej vedete?
Útulek vznikl v roce 1995, kdy ho provozovala
soukromá nadace. Nesla jméno doktorky Dagmar
Matinové, která svým majetkem přispěla na jeho
zřízení. V září roku 2002 tato organizace lidově
řečeno zkrachovala a veškerá zvířata byla
převezena do Troji. V květnu 2004 jsme sem
z Troji převezli kočky, a od té doby tu byl tedy
již primárně kočičí útulek. V objektu útulku je
vybudována záchytná stanice pro ostatní zvířata,
pracovně zvaná „exoti“, která je jediná svého
druhu. Často se tato zvířata odebírají z bytů, kde
se o ně nikdo nestará, nebo se jedná o odchyt
nebezpečných druhů zvířat, která svému majiteli
unikla.
Já jsem ve vedení útulku od roku 2007, ale
u odchytové služby městské policie pracuji již
od roku 1993.
Tento útulek je tedy primárně určen opuštěným
kočkám a domácím či exotickým zvířatům.
Vím, že teď není „sezona“, ale kolik koček nyní
v útulku máte a jaká je jeho kapacita?
Momentálně je zde zhruba 40 koček, ale to
se opravdu každý den mění. Kapacita útulku
činí 200 míst pro kočky včetně kastračního
programu. V Praze jde o první městské zařízení
6
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tohoto druhu splňující všechny veterinární
a chovatelské požadavky na moderní, evropské
úrovni.
Při našem rozhovoru jsme mohli zahlédnout,
jak veterinární technička dávala léky jednomu
kocourovi. Staráte se i o vážně nemocné
kočky?
Sem se dostanou všechna zvířata ve stavu,
v jakém je lidé najdou. Většinou bývají po těžkých
úrazech nebo jsou velmi nemocná. Ne každé
zvíře se podaří zachránit. Nemůžeme říct, že
některé zvíře nechceme, a pokud není stop stav,
tak i musíme přijmout všechna, která pod nás
spadají. Právě u koček je tomu tak, že když už
je nalezena zraněná a nechá se chytit, je na tom
velmi špatně. Pokud totiž může, zaleze si raději
někam do klidu, kde si líže rány, nebo bohužel
zemře. V předloňském roce se nám právě
přihodilo, že nastal stop stav. V hlavním městě se
rozšířil kočičí mor a už jsme neměli žádné volné

Odchytová služba najezdila po Praze od roku
2000 již 2 629 000 km

místo. Ale pokud nám někdo nechal před dveřmi
nemocné zvíře, stejně jsme ho samozřejmě přijali.
Jestliže se na území Prahy objeví nějaká
infekční choroba a zvířata se nám sem dostávají
ve velkém počtu, je samozřejmě úspěšnost léčby
procentuálně daleko nižší. Jsme ale pyšní, že
se nám daří hodně zvířat zachránit. Neumím si
představit, že bychom byli na úrovni dřívějších
dřevěných kotců a podlah, tam by dezinfekce
nemohla být tak účinná.
V ulicích Prahy 15 je možné vidět opuštěné
a toulavé kočky. Jakým způsobem se k vám
zvířata nejčastěji dostanou?
Nejčastěji občané zavolají přímo do útulku,
nebo na linku městské policie 156, která nám
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hovor přepojí či se s námi zkontaktuje. Poté tam
dojedeme, a pokud je zvíře domestikované, dá
se běžně odchytit, přivezeme ho k nám. Jestliže
se ale jedná o volně žijící zvířata, která se takto
odchytit nedají, řeší se to přes odbor životního
prostředí pomocí kastračního programu, při
kterém se zvířata odchytnou, vykastrují, naočkují
a vrátí zpět na místo odchytu.
Ve městech se stává, že občané chtějí toulavým
kočkám pomoci a začnou je krmit. To je bohužel
kontraproduktivní a ve výsledku to udělá více
škody než užitku. Jak se kočky stahují na jedno
místo, je daleko větší možnost nákazy smrtelných
nemocí. Také se může velmi ovlivnit jejich
genetika a v neposlední řadě, jak se kočky při
dostatku potravy nudí, mohou lovit jen tak pro
zábavu a zbytečně zabíjet například ptáky. Takže
v zájmu koček bych doporučil opravdu nekrmit.
Toulavé kočky se nebudou shlukovat a uvedené
problémy nenastanou. Kočka je lovec a dokáže
se o sebe velmi dobře postarat sama. Nejlepší
pomocí je podle mého názoru hromadný odchyt,
očkování, následná kastrace a vypouštění zpět.
Nebudou se pak tolik množit a mohou si v klidu
žít. To je podle mě nejhumánnější pomoc těmto
zvířatům.
Pokud se toulavé kočce podaří odebrat kotě
do pátého týdne, pak je možné z něj vychovat
typickou domácí ochočenou kočku, ale později
už to nemá smysl. Pak už je kočka zvyklá být
volná a nebude se chtít přizpůsobovat lidem.
Odmítáte někdy žádosti o umístění kočky
do útulku?
Neodmítáme a ani nemůžeme odmítat kočky
nalezené na území hlavního města Prahy. Je
povinností obce se o nalezená zvířata postarat.
Soukromé nadace si mohou vybrat, ale my
opravdu musíme přijmout zvíře za jakýchkoliv
okolností.
Co všechno musí zájemce udělat, aby si mohl
adoptovat kočku z útulku?
Víceméně musí splnit jen jednu podmínku, a to
mít trvalý pobyt na území České republiky,
abychom ho mohli dohledat, pokud by se přihlásil
původní majitel v době dočasné péče. Tato doba
činí čtyři měsíce od nálezu zvířete. V této době
může původní majitel přijít a chtít ztracené zvíře
navrátit zpět, má na to právo. Po uplynutí čtyř
měsíců se dočasný majitel stane skutečným
majitelem.
Takže stačí vybrat si zvíře, uhradit poplatek
za očkování a odčervení, který je zhruba 300 Kč.
Nemáme na tom opravdu žádný zisk.
Ne vždy si adoptované zvíře, jak se říká,
„sedne“ se svým novým majitelem. Stává se

Číslo dárcovského účtu Útulku pro
opuštěná zvířata pražské městské policie
je: 080004-5157998/6000
vám, že lidé adoptovaná zvířata vracejí zpět
do útulku?
Tyto případy samozřejmě jsou. Po dobu
dočasné péče můžete zvíře vrátit. Chceme znát
důvody, abychom věděli pro další adopci, čeho
se vyvarovat a co říci dalším zájemcům. Mám
zkušenost, že nejlepší je nechat kočku, aby si
první týden či dva na nové teritorium zvykla,
a počkat, až přijde sama.
Můžete zhodnotit situaci opuštěných koček
v dnešní době? Dá se porovnat s dobou před
deseti lety?
Situace je opravdu o hodně lepší, už jen z toho
pohledu, že tu nemáme jen městské útulky, ale
i spoustu soukromých nadací na velmi slušné
úrovni. Některé radnice dokonce přispívají
na provoz těchto organizací. V 90. letech se třeba
kočky vůbec neřešily, v tom vidím opravdu velký
pokrok. Nyní je vlastně v Praze více kočičích
útulků než psích.

Kotě při podávání léků od veterinární techničky

Máte hodně přispěvatelů z řad občanů? Vím,
že i MČ Praha 15 pomáhá ze svého rozpočtu
útulku v Dolních Měcholupech a Troji.
Z darů od občanů byl například zakoupen
nový rentgen pro malá zvířata, dále byla
provedena digitalizace rentgenů v obou útulcích.
V neposlední řadě byly z darů zakoupeny dvě
průmyslové pračky, které slouží pro praní dek pro
zvířata a které se prakticky za celý den nezastaví.
Pro velké množství přijímaného exotického
ptactva byla zakoupena i vyhřívaná voliéra. Jsme
za každý dar velice vděčni.


Dana Benešová

Před lety se rozmohlo čipování (značení) psů
a díky tomu se zhruba 60 % psů svému majiteli
vrátí do 24 hodin. Kdyby se toto zavedlo
i u koček, bylo by to skvělé a věřím, že by se pak
situace s hledáním původního majitele velmi
zlepšila. Jen nevím, jak by se to dalo legislativně
vyřešit.
Hodně znalců této problematiky namítne, že
vhodní pracovníci do útulku se špatně shánějí,
jak je tomu u vás?
Ano, to je problém, sháníme pořád nové
zaměstnance. Pokud by měl někdo zájem dělat
hezkou práci se zvířaty, velmi rádi ho uvítáme.

Na svého nového majitele čeká v útulku
Dolní Měcholupy i tento krásný zakrslý králík
  HLASATEL 4
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Politické strany a hnutí zvolené do Zastupitelstva
MČ Praha 15 si střídavě určují společná témata pro vyjádření
svých politických kolegů. Tentokrát určil téma 1. místostarosta
Václav Bílek.
Potřebuje Praha 15 v Trojmezí školku a koupaliště
nebo azylové domy?
Příspěvky nejsou nikterak upravovány ani korigovány.

Potřebuje Praha 15 v Trojmezí školku
a koupaliště nebo azylové domy?

Vážení občané Prahy 15,
téma je nutné pojmout šířeji. Trojmezí,
nezastavěná oblast o současné velikosti
cca 100 ha nacházející se na rozhraní tří
městských částí (Prahy 10, 11 a 15) a šesti
sídelních celků (sídliště Chodov, sídliště Spořilov,
Staré Záběhlice, Zahradní Město, Stará Hostivař
a sídliště Košík), lákala k zástavbě investory
již od roku 2004. Ať už první, kteří si pozvali
světoznámého londýnského architekta Fostera
a měli vizi vybudování nové městské čtvrti, tak
pozdější developerské skupiny, které zhmotnily
svoje představy do změny územního plánu
Z 1175/06 za tehdejší vlády ODS na radnici
hl. m. Prahy i na radnicích okolních městských
částí. Nevadilo jim, že plánují zastavět lokalitu,
která je tvořena přírodním parkem Hostivař-Záběhlice a podél Botiče i přírodní památkou
Meandry Botiče. Proti této změně územního
plánu se v roce 2009 postavili prostřednictvím
petice občané z okolí. Následnou spoluprací
několika občanských sdružení z oblasti vznikla
Koalice OS Trojmezí, která začala koordinovat
kroky k zabránění zástavby této lokality.
A skutečně se tuto změnu podařilo zastavit.
Na několik dalších let snaha o zástavbu navenek
ustala; o to víc nás překvapilo v roce 2018
schválené usnesení Rady hlavního města Prahy
o prověření lokality Trojmezí pro výstavbu
dostupného bydlení, které předložil radní
Procházka z ANO 2011. S touto zástavbou
Patnáctka náš domov zásadně nesouhlasí.
Trojmezí je nutné řešit participativním způsobem
jako jeden celek, a to v souladu s přírodním
charakterem lokality, jak je naznačeno i v návrhu
Metropolitního územního plánu a za úzké
spolupráce všech tří městských částí. A teprve
toto řešení může rozhodnout o záboru dosud
nezastavitelného území a výstavbě školky nebo
koupaliště.

Zdeněk Edlman,
Patnáctka náš domov
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Část území ležící v Praze 15, všeobecně známého
jako Trojmezí, jsme pro rozlišení nazvali Botičsko.
Nechceme si tím tento pojem přivlastnit, jen jsme
chtěli „naši“ část nějak pojmově odlišit. Okolí
tohoto pražského potoka a jeho využití pro nás
bylo vždy důležité.
Důležité i proto, že desetiletí trvající diskuse
o jeho funkci je znovu zastřena nejasnostmi.
Situace se dlouho vyvíjí „ode zdi ke zdi“. Od úplné
uzávěry až po celoměstskou lokalitu č. 1 pro
dostupné bydlení i azylové domy.
Ani z jednoho z těchto hraničních postojů
jsme nebyli, a ani dnes nejsme, nadšeni. Naopak.
Do sbližování postojů vlastníků pozemků, místní
samosprávy i místních iniciativ pokaždé zasáhne
někdo zvenčí ve snaze budovat si na něm svou
vlastní image. A tomu bychom se chtěli vzepřít.
A tak se po letech vracíme se snahou vyvolat
místní diskusi o tomto našem, svou rozlohou
nemalém, dílu Prahy 15.
Požádali jsme město o možnost zpracovat
vlastní studii a s místními diskutovat jeho další
podobu.
Navrhli jsme pod Košíkem u Botiče obnovit
ideu parku s koupalištěm i propojení obou břehů.
S tímto záměrem, včetně lužního lesa, jsme
blízko i místním iniciativám (KosT), ale také
starším záměrům na doplnění již provedených
protipovodňových opatření. Poblíž ulice
Doupovské též navrhujeme doplnit veřejné
vybavení o novou školku.
Uvědomujeme si také, že bez diskuse
s vlastníky pozemků se věc dále posune jen
velmi obtížně či vůbec.
Máme novou šanci se přiblížit shodě a najít
pro Botičsko ucelené a průchodné řešení.
Na místní úrovni, po svém. Pojďme do toho bez
předpojatostí a staré zátěže. A sami.

Michal Frauenterka,
místostarosta
za Občanskou
demokratickou stranu

Má se stavět v Trojmezí?
Minulé vedení Magistrátu (kde byli i Zelení)
přijalo usnesení Rady MHMP č. 20888 ze dne
28. 8. 2018, které předpokládá dostupné sociální
bydlení.
Minulé vedení Prahy 15 nám zanechalo
dědictví. Budou se stavět byty a bude jich
poměrně dost. Udělali jsme „inventuru“, kdy byla
ke dni 30. 10. 2018 na Praze 15 připravována
výstavba téměř 3.000 bytů (přesně 2.996 bytů
v 19 bytových projektech). V současné době se
snažíme s investory domluvit alespoň to, aby
do bytových projektů zahrnuli vyšší stupeň
občanské vybavenosti tak, aby vznikly nebytové
prostory, kde by mohly vzniknout kavárničky
a různé jiné obchůdky. Domlouváme též vznik
školky, aby budoucí sousedé měli kam vodit
své ratolesti. Školky budou sloužit samozřejmě
i pro současné obyvatele. Na Košíku nás trápí
dlouhodobě nedostatek míst ve školkách.
Provedla se rekonstrukce školky v Libkovské,
kde bude letos navýšena kapacita o další třídu.
Celková kapacita tak vzroste na 160 dětí.
Přesto je kapacita školek v Hostivaři stále
nedostačující, a proto zde chceme postavit ještě
další školku. Našli jsme pro školku krásné místo
s výhledem na Trojmezí. V současnosti, aby se
školka mohla začít projektovat, jsme Magistrát
požádali o změnu územního plánu. Na území
školky by pak mělo navazovat oddychové území
na území Prahy 15-park pod Košíkem, jehož
součástí by mělo být protipovodňové opatření,
revitalizace Hostivařského náměstí, propojení
s druhým břehem a s cyklostezkou.
S těmito plány v hlavě a doufám, že i brzy
na papíře, si myslím, že by byla velká škoda,
kdyby bylo Trojmezí zastavěno sídlištěm…
Myslím si, že Trojmezí si zaslouží důstojné
řešení, aby zde vzniklo území, kam budeme rádi
chodit a na které budeme hrdí.

Ing. Petr Neumann,
předseda klubu zastupitelů
TOP 09 a NAŠE 15
s podporou STAN
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Golfové kurzy pro
obyvatele Prahy 15
Láká vás golf? Jezdíte často kolem golfového
areálu a říkáte si, že už se tam musíte jít
někdy podívat? Hledáte vhodnou aktivitu pro
celou rodinu? Trávíte rádi čas venku? Bydlíte
v Praze 15? Golf Club Hostivař, váš golfový
soused, zve všechny obyvatele Prahy 15
na víkendové kurzy golfu zdarma.
Přesně pro vás jsme připravili celkem čtyři
jednorázové intenzivní víkendové kurzy golfu
zdarma, po jejichž absolvování budete vědět, jak
na to, a dokážete odpálit golfový míč do dálky.
Pokud budete mít zájem, naučíme vás základy
golfu a možná si sport, který už dávno není jen
pro bohaté, oblíbíte.
Golf hrají po světě miliony lidí. Tento sport nabízí
zábavu a zdraví prospěšný pohyb na čerstvém
vzduchu, navíc vždy v nádherném přírodním
prostředí. Využijte výhody, že právě vy máte
v blízkosti svého bydliště tak krásný sportovní
areál!

Neděle:
10:00–12:00 – lekce golfu
12:00–13:00 – pauza na oběd
13:00–15:00 – lekce golfu (hra na cvičném hřišti)
Pauzu na oběd můžete využít k občerstvení
v místním bistru Green.

Termíny
Vyberte si jeden z termínů
27.– 28. dubna
4.–5. května
11.–12. května
18.–19. května

Pro koho je kurz určen?
Pouze pro obyvatele Prahy 15 s trvalým pobytem
nebo platnou nájemní smlouvou, kterým je
alespoň 10 let. Děti od 10 do 15 let mohu přijít
také, ale v doprovodu dospělé osoby.

Rádi byste se našeho kurzu zúčastnili, ale
nemáte hlídaní pro své děti? Nezoufejte. Pro děti
od 4 do 10 let jsme připravili speciální program.
Musíte se ale registrovat současně.

Díky golfu
„S golfem přišel táta, myslel si, že to bude sport,
při kterém ho tak brzo neporazím,“ říká naše
členka Elisabeth Křenovská. Ze začátku ji golf
moc nebavil, ale byl tu táta, aby ji naučil, že
ke sportu patří emoce, píle a vytrvalost. Golf je
pro ně sport, který tátu a dceru spojuje a díky
němuž společně tráví víc času.

Kurzu se mohou zúčastnit začátečníci, kteří
nemají s golfem žádné zkušenosti a kteří mají
zájem kouzlo tohoto sportu poznat. Golfové lekce
povedou profesionální trenéři a jejich asistenti.
Program kurzu
Sobota:
10:00–10:45 – seznámení v kurzu, představení
golfu, procházka po areálu, zapůjčení holí
10:45–12:30 – lekce golfu
12:30–13:30 – pauza na oběd
13:30–14:30 – lekce golfu
14:30–15:00 – základ golfových pravidel

Co s sebou?
Říká se, že není špatné počasí, jen špatně
oblečený golfista. Nemusíte se ale bát, nebudeme
vás trápit hrou v dešti. V areálu je i krytá hala,
kde se dá při nevlídném počasí pohodlně
trénovat. S sebou si vezměte pohodlné oblečení,
sportovní obuv a samozřejmě dobrou náladu.
Golfové vybavení vám zapůjčíme zdarma.
Registrace včas
Zaregistrujte se na www.golfhostivar.cz/praha15
a počkejte na potvrzení přijetí do kurzu, které
vám přijde do dvou pracovních dnů. Počet míst je
omezen, doporučujeme včasnou rezervaci.

Díky golfu můžete být s rodinou a přáteli, díky
golfu můžete navazovat nové pracovní kontakty,
díky golfu můžete zažít pocit z vítězství, zábavu
a ctít pravidla fair play, díky golfu můžete
relaxovat a užívat si klidu. Přijďte si vyzkoušet, co
díky golfu můžete zažít vy.


Elisabeth Křenovská s tatínkem

Mgr. Lenka Černá

kalendárium

Přehled kulturního a společenského dění

co se kde
bude dít
zapište si do diáře

KLUB SENIORŮ PRAHA 15
a komunitní centrum
praha 14
DPS JANOVSKÁ 486

SČR, z. s., Praha
ZO 10/28 Aktivní
senioři Praha 15

2/4, 14 H
ŠIKOVNÉ RUCE

www.aktivni15.estranky.cz

4/4, 8.30 H
POCHOD KOLEM HRÁDKU
VÁCLAVA IV.
Sraz v 8.30 hodin na peroně metra Roztyly.
Akci pořádá Krajská organizace seniorů
Praha.

9/4, 9 H
DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKA
„STÁRNUTÍ NENÍ NEMOC“
Klubovna, Spolkový dům, Boloňská 310

www.csop-praha15.cz

4/4, 14 H
NÁVŠTĚVA POTMĚ
Pokusíme se vás vtáhnout do světa
nevidomých a slabozrakých spoluobčanů,
kteří se i přes svůj hendikep snaží pomáhat
druhým. Oni sami přijdou přednášet o životě
bez obrazu a zároveň nás upozorní na fakt,
že největším nepřítelem dobré duševní
kondice je osamělost. Dozvíte se, jak
pomáhají seniorům, aby se tak necítili. Akce
je pod záštitou nadačního fondu Českého
rozhlasu a Světlušky.

18/4, 15 H
JARNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
– DUO VANC
Hasičárna, Horní Měcholupy

25/4, 7.30 H
JEDNODENNÍ ZÁJEZD –
JINDŘICHŮV HRADEC
Odjezd přihlášených v 7.30 hodin
od OC Varta a v 7.45 hodin od nádraží
Hostivař.
Veškeré informace o programu a srazu
získáte vždy v pondělí ve Spolkovém
domě, v 1. patře v objektu „Varta“ Praha 15,
Boloňská 310, od 14 do 16 hodin nebo
na našich internetových stránkách.

11/4, 16 H
MODERNÍ TECHNOLOGIE
Mezigenerační setkání

15/4, 14.30 H
POSLECH KLASICKÉ
HUDBY S VYPRÁVĚNÍM
O AUTOROVI
Antonín Dvořák, Koncert pro violoncello
a orchestr h moll: sólista Mischa Maisky,
Polská filharmonie

16/4, 14 H
VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
S HUDBOU U KÁVY

Sraz ve 12.30 hodin, Hostivař, tramvaj č. 22

Klubovna, Spolkový dům, Boloňská 310

Pokračování na téma Druhá generace
národního obrození

Výroba jarních dekorací a čarodějnice
na zahradní slavnost

11/4, 12.30 H
VYCHÁZKA, NÁVŠTĚVA
BŘEVNOVSKÉHO
KLÁŠTERA
16/4, 14 H
PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ
POLICIE HL. MĚSTA PRAHY

11/4, 14.30 H
PŘEDNÁŠKA PHDR. ALENY
HUDCOVÉ

Duo Veronika Šotová a Antonín Jankovský

8/4, 14 H
SETKÁNÍ SE SOCIÁLNÍ
PRACOVNICÍ
PHDR. VERONIKOU
FUNTOVOU

18/4, 14 H
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
MANŽELŮ HORÁKOVÝCH
NA TÉMA „JIŽNÍ VIETNAM“

Beseda pro obyvatele DPS Janovská,
na které budete moci vznášet dotazy
a získat důležité informace o možnostech
poskytovaných služeb CSOP Praha 15,
budete si moci také domluvit individuální
schůzku.

23/4, 17 H
TANČÍRNA „ČAJE O PÁTÉ“

9/4, 15 H
FOTOGRAFOVÁNÍ
S MICHALEM VITÁSKEM
Tento kurz otevřeme zajímavou přednáškou
umělce, který je zároveň i cestovatelem.
Vhodné i pro hendikepované a vozíčkáře.
Ti, kteří se do tohoto kurzu přihlásí, se také
dozvědí datum první ukázky v praxi. Na ni
se účastnící kurzu vydají do centra Prahy
v květnu.

Náhrada za zrušený termín v únoru

Další lekce účastníků tanečního kurzu

25/4, 14.30 H
ZAHRADNÍ SLAVNOST:
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Zahájíme vystoupením dětí ze ZŠ Veronské
náměstí s paní učitelkou Mirkou Trnkovou.
Od 15 hodin nám zahraje pan Mgr. Václav
Vomáčka. Akci zakončíme poslechem
a tancem s country skupinou Knokaut.
Občerstvení: pečené klobásky, chléb, křen
a hořčice.

Přehled kulturního a společenského dění

OV ČSBS PRAHA 15

Přijďte s námi
zavzpomínat

Občanské spolky působící v Městské
části Praha 15 a zejména občané Horních
Měcholup a Hostivaře jsou co nejsrdečněji
zváni k účasti na těchto pietních aktech.
Na ostatním území správního obvodu
Praha 15 jsou pietní vzpomínky organizovány
157. základní skupinou ČSBS Praha 15
v součinnosti s MČ Praha-Petrovice;
158. základní skupinou ČSBS Praha 15
v součinnosti s MČ Praha-Štěrboholy
a MČ Praha-Dolní Měcholupy a 159. základní
skupinou ČSBS Praha 15 v součinnosti
s MČ Praha-Dubeč.

kalendárium

TJ SOKOL HOSTivař
www.sokolhostivar.cz

30/4, 17 H
TRADIČNÍ ČARODĚJNICKÝ
REJ PŘED ŠVEHLOVOU
SOKOLOVNOU
Dětské soutěžní odpoledne, od 19.00 hodin
pálení čarodějnic, opékání buřtů a zpívání
u ohně

Milan Wenzl, starosta Městské části Praha 15
Ing. Emil Kulfánek, předseda OV ČSBS Praha 15

obchodní centrum
europark
www.europark.cz
Městská část Praha 15 a Český svaz
bojovníků za svobodu, Oblastní výbor
Praha 15, vás srdečně zvou k účasti
na pietních vzpomínkách na padlé
a umučené obyvatele Hostivaře a Horních
Měcholup v době německé nacistické
okupace v letech 1939–1945. Pietní
vzpomínky se uskuteční ve středu dne
24. dubna:
– od 10.00 hod. v Horních Měcholupech
u pamětní desky obětem druhé světové
války, v parčíku za obchodním centrem
Na Vartě,
– od 14.00 hod. v Hostivaři na Čestném
pohřebišti areálu Ústředního památníku
padlých, ulice K Jezeru.
Pietní vzpomínky u příležitosti 74. výročí
vypuknutí Českého národního povstání
a ukončení druhé světové války v Evropě,
jsou organizovány Městskou částí
Praha 15 a Oblastní organizací Českého
svazu bojovníků za svobodu Praha 15,
za součinnosti Základní školy Křimická,
Základní školy Hostivař a Křesťanského
gymnázia Kozinovo nám., Hostivař.
U ostatních památníků a pomníků obětem
druhé světové války na území Městské části
Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy) se
pietní vzpomínky uskuteční podle místních
zvyklostí.

Divadélka pro děti
Každou neděli v 11, 14 a 16 hodin, vstup zdarma
7. 4.	Kejkle
Kometa je popleta
14. 4.	Kamarádi
Jak přivolali jaro
21. 4.	Maňadlo
Vlkovy pohádky
28. 4.	KLubko
Pirátská pohádka

Obec baráčníků Horní Měcholupy
srdečně zve všechny občany a děti na

REJ A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

SLÉTNEME SE V ÚTERÝ 30. DUBNA 2019
NA PARKOVIŠTI U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V 16.00 HODIN
opékání buřtů, limonády, pivo a další občerstvení zajištěno
masky a převleky vítány, malování na obličej
doprovodný program pro děti a dospělé zajištěn

kalendárium
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toulcův dvůr
www.toulcuvdvur.cz

7/4, 14–16 H
JAK BERÁNEK O ROUNO
PŘIŠEL
Jak se získává vlna? Mají všechny ovce vlnu
stejnou? A jak se o ovečky postarat, aby
byly spokojené? Tohle všechno se dozvíte
a ještě mnohem víc. Společně naše stádo
zaženeme do chléva a střihačka Eva nám
pak předvede svoje umění. Těšit se můžete
i na jarní jehňata!

10/4, 16.00–17.30 H
KOZÍ SKOTAČENÍ
4/4, 16–17 H
TOULCŮV DVŮR
VE STŘEDOVĚKU
Už za dávného středověku bydleli v místě
dnešního Toulcova dvora lidé, později zde
postavili tvrz, ze které spravovali území
celé Hostivaře. Podíváme se do obydlí,
ve kterém tu pravděpodobně staří Slované
žili. Prohlédneme si i středověkou tvrz
včetně gotického sklepení. Podíváme
se i do mokřadu, protože těch bylo
za středověku plno, a řekneme si, s jakými
rostlinami jste se tenkrát nemohli setkat.

6/4, 10–16 H
ROUBOVÁNÍ OVOCNÝCH
DŘEVIN
Víte, co je to anglická kopulace? Nebo
roubování na kozí nožku? Chtěli byste umět
zachovat staré odrůdy ovoce? Naučíme
se, jak a kdy správně roubovat ovocné
dřeviny. Seminář sestávající z odborné části
i praktické činnosti, kterou si vyzkoušíme
přímo v našem sadu, povede Ing. Aleš
Matějíček, Ph.D., zaměstnanec Výzkumného
a šlechtitelského ústavu ovocnářského
v Holovousích.
S sebou: vhodné oblečení, obuv do terénu.

6/4, 10–13 H
VÝSADBA VÁNOČNÍCH
JEDLIČEK
Zveme vás na výsadbu vánočních jedliček
zpět do lesa. Výsadba se uskuteční
6. dubna 2019 v údolí Břežanského
potoka. Po výsadbě bude následovat výlet
na keltské oppidum Závist. Těšíme se
na vás.
Sejdeme se v 10.00 u kapličky v Dolních
Břežanech (zastávka autobusu Dolní
Břežany, obecní úřad).

Chcete pomoct farmáři s péčí o kozí
rodinku? Připravíme pro ni krmení
a odvedeme naše stádečko z pastvy.
Podíváme se, jak se kozy dojí, jak vypadá
správný kozí chlév, a dozvíme se o těchto
šikovných zvířatech mnoho dalšího.

13/4, 10.00–16.30 H
STAROČESKÝ
VELIKONOČNÍ JARMARK
Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi,
řemesly a řemeslníky. Budete mít možnost si
v připravených dílničkách vyrobit píšťalku,
pomlázku, řehtačku nebo jiný předmět
vztahující se k jaru, potěšit se s lidmi, kteří
předvádějí stará řemesla, nakoupit drobné
dárečky, zhlédnout pohádku, zazpívat jarní
písničky, ochutnat velikonoční pokrmy…
a nakonec společně vynést Moranu a zpátky
přinést jaro. Tento starodávný zvyk se
uskuteční v 16.15 hod.

15/4, 16–19 H
VODA JAKO DŮLEŽITÁ
SOUČÁST NAŠÍ KRAJINY
Zjistíme, jak to, že na sebe může voda
brát tolik různých podob, představíme si
koloběh vody a ukážeme, na čem je vlastně
závislý. Objasníme si princip klimatické
funkce zeleně a mokřadů, který úzce souvisí
s koloběhem vody. Následně se vypravíme
do terénu prozkoumat prostředí mokřadu
i s jeho drobnými obyvateli.

17/4, 16–17 H
OBOJŽIVELNÍCI
V MOKŘADU
Zveme vás na prohlídku Toulcova dvora,
na které se uchýlíme k našemu mokřadu.
Do něj se na jaře stahují žáby i čolci z okolí,
vydávají mámivé zvuky, páří se a kladou
vajíčka. Dozvíte se zajímavosti o životě žab.
Jestliže budete mít štěstí, uslyšíte unikátní
žabí koncert.

24/4, 15–19 H
DEN ZEMĚ A 25 LET
TOULCOVA DVORA
Pojďte s námi oslavit
Den Země a 25 let
Toulcova dvora! Vždyť
jakým jiným způsobem
bychom měli slavit než
s vámi – s lidmi, kteří
k nám pravidelně chodí,
a mnozí jsou s námi již
od našeho vzniku. Proto jsme vybrali i téma
„Odpovědně každý den“. Snažíme se o tento
přístup ve svém životě a chceme přinést
další inspiraci. Připravujeme pro vás pestrý
a zajímavý program.
Čeká vás 15 stanovišť, která vám pomohou
najít odpovědi nejen na otázku: „Je toto
zodpovědné vůči Zemi a našim dětem?“,
ale i na celou řadu dalších. Můžete se těšit
nejen na interaktivní stanoviště. Součástí
oslav bude výstava fotografií z historie
Toulcova dvora, beseda s panem Toulcem,
který na statku vyrůstal, přednášky,
promítání filmu.
Pro milovníky hudby je připraven koncert
oblíbené skupiny Ekopela. Určitě přijďte,
užijeme si společně krásnou narozeninovou
oslavu.

Přehled kulturního a společenského dění

KŘESŤANSKÉ
SPOLEČENSTVÍ
HOSTIVAŘ
www.kshostivar.cz

V první polovině dubna vrcholí přípravy
na Velikonoce, při nichž si připomínáme
završení Kristovy cesty. Slavný vjezd
do Jeruzaléma, poslední večeři s nejbližšími,
oběť kříže, kterou Bůh vyřešil problém
každého z nás. A slavné vzkříšení, kterým
začala proměna úzkostných učedníků
v neohrožené apoštoly, jejichž slovem
i skutky je celé město obráceno naruby…
O tom, kterého smrt neudržela ve své
moci, bude také Velikonoční slavnost,
kterou pořádáme na Květnou neděli 14. 4.
od 14.30 hodin na Veronském náměstí.
Živá hudba, krátké vstupy v podobě
scének a pantomimy a ozdobení stromu
velikonočními symboly ve spolupráci
s dětským centrem Paprsek nás uvedou
do následujícího velikonočního týdne.
Srdečně zveme všechny přátele a sousedy!

5, 12, 26/4, 15 H
KREATIVNÍ ODPOLEDNE
V Boloňské 310 pokračuje kroužek
pro tvořivé děti (8–12 let) malováním,
modelováním a všemožným tvořením
ve Spolkovém domě (1. patro) pod vedením
akad. malířky Josefy Potfajové. Zájemci se
mohou hlásit před začátkem na místě nebo
na kterékoliv akci Křesťanského společenství.

28/4, 15.30–17.00 H
BOHOSLUŽBY
V BOLOŇSKÉ 310
(Spolkový dům – boční vchod, 1. patro)
Souběžně probíhá samostatný program
pro děti a mládež – tentokrát s návštěvou
z žižkovského střediska Teen challenge.
Po skončení je k dispozici káva a čaj,
případně rozhovory a modlitby za osobní
věci, ale také fotbálek na nedalekém hřišti.

Dům UM Hostivař
www.dumum.cz

16/4, 16–18 H
HOSTIVAŘSKÝ DEN ZEMĚ
Zábavné odpoledne pro děti, hry, soutěže,
skákací hrad. Tématem Dne Země bude
česká příroda, co jí prospívá, jak se k ní
chovat a jak o ni správně pečovat.

kalendárium
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Ze zápisníku
městské
policie

Test na drogy byl pozitivní
Autohlídka OŘ MP Praha 15 si všimla 5. ledna před
půl desátou večer vozidla tovární značky Ford
zaparkovaného těsně před přechodem pro chodce.
Pro důvodné podezření ze spáchání přestupku
v dopravě provedli strážníci kontrolu řidiče.
Následný orientační test na drogy byl pozitivní.
Muž byl proto omezen na osobní svobodě.

Řidič pod vlivem drog
Strážníci narazili 15. ledna minutu po půlnoci
na vozidlo značky Škoda, které přijíždělo od ulice
Holoubkovská. Jeho jízda byla nekoordinovaná.
Protože byl test na přítomnost drog v organismu
řidiče pozitivní, omezili strážníci muže pro
podezření z řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu nebo OPL na osobní svobodě.
Následně bylo ve vozidle nalezeno větší než
malé množství bílého krystalického prášku. Ten
bude podroben chemické analýze, aby se zjistilo,
o jakou látku se jedná.

Muž konzumoval alkohol
Strážníci kontrolovali 19. ledna ve tři odpoledne
Veronské nám. Neznámý muž zde konzumoval
alkohol, čímž spáchal přestupek proti veřejnému
pořádku. Při jeho kontrole bylo dále zjištěno,
že ho hledá Policie ČR, a proto byl omezen
na osobní svobodě.

Krádež v prodejně Lidl
Strážníci přijeli 22. ledna před šestou večerní
do prodejny Lidl v ulici Hornoměcholupská řešit
případ muže, který se měl dopustit krádeže.
Lustrací osoby bylo zjištěno, že cizinec požívající
výsady dočasné mezinárodní ochrany byl
v posledních třech letech pravomocně odsouzen
za trestný čin krádeže. Proto byl omezen
na osobní svobodě.

U prodejny Albert nalezen celostátně
hledaný muž
Strážníci zahlédli 27. ledna před desátou hodinou
dopolední u prodejny Albert v ulici Plk. Mráze
14
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muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní
pátrání z důvodu nenastoupení výkonu trestu. To
se také při následné lustraci potvrdilo. Proto byl
muž omezen na osobní svobodě.
Strážníci poskytli první pomoc
Strážníci obdrželi 31. ledna před jedenáctou
hodinou dopoledne prostřednictvím linky 156
pokyn, že v ulici Neapolská je nutné poskytnout
první pomoc přístrojem AED, kterým se mj.
provádí nepřímá masáž srdce. Strážníci osobu
na místě oživovali až do příjezdu RZS.

Rvačka v autobusu
6. února po šesté hodině večer byla autohlídka
strážníků zastavena v ul. Milánská dvěma
občany, kteří je informovali, že v autobuse
MHD č. 154 na zastávce Boloňská dochází
k vzájemnému napadání mezi občany. Dva muži
na místě drželi třetího a hlídku informovali,
že je tento muž napadl. Ten se ke svému
nevhodnému chování ke spolucestujícím doznal.
Pro podezření ze spáchání trestného činu
výtržnictví byl muž omezen na osobní svobodě.
Napadení muži a řidič dále hlídce oznámili, že se
zadrženým jel ještě jeden muž, který se choval
stejně nepřístojně, ale že před příjezdem hlídky
vykopl dveře autobusu, čímž způsobil škodu
cca 63 000 Kč, a utekl. Totožnost tohoto muže
je však strážníkům známa, a tak se trestnímu
postihu nevyhne.

Vozidlo jelo velice nejistě
a kličkovalo
8. února v půl osmé večer bylo na linku 156
oznámeno, že se na parkovišti u Kauflandu v ulici
Hornoměcholupská nachází vozidlo značky BMW,

jehož osádka je pod vlivem drog. Po 30 minutách
spatřili strážníci uvedené vozidlo v pohybu. Jelo
velice nejistě, kličkovalo, a proto bylo v ulici
Hornoměcholupská zastaveno. Po celou dobu
komunikace s hlídkou byl řidič nesoustředěný,
nervózní a měl zarudlé oči. Protože byl orientační
test na opiáty pozitivní, byl řidič pro podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky omezen na osobní svobodě.

Podnapilý muž v restauraci
25. února ve čtvrt na dvě odpoledne bylo
na linku 156 oznámeno, že se v provozovně
Bageterie Boulevard v ulici Hornoměcholupská
nachází podnapilý muž obtěžující obsluhu
takovým způsobem, že se před ním musela
schovat. Po příjezdu hlídka na místě zjistila,
že se oznámení zakládá na pravdě, a tak muž
po vykonání nezbytných opatření skončil
v protialkoholní záchytné stanici.

Muž byl velmi vulgární a popíjel
u OC VIVO!
Strážníci si v rámci běžné hlídkové činnosti
26. února po jedné odpoledne všimli muže,
který na lavičce před OC VIVO! v ulici Švehlova,
na místě vyhláškou zakázaném, požíval
krabicové víno. Hlídka muže vyzvala k prokázání
totožnosti, na což reagoval vulgárními výroky
na adresu strážníků, a to i před kolemjdoucími
občany. Po opakované výzvě nakonec poskytl
strážníkům potřebnou součinnost nutnou
ke zjištění totožnosti. Po celou dobu jednání však
ve vulgaritách pokračoval. Proto bude mít věc
pro podezření ze spáchání přestupku znevážení
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci
dohru ve správním řízení.

informace z městské části

SVOZ BIOODPADU ZE ZAHRAD
duben–květen 2019
Odevzdávat lze následující druhy odpadů: listí, trávu, neznečištěnou zeminu,
případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu vyjma živočišných zbytků.
Telefonní kontakt pro případ nepřistavení kontejneru: 605 244 444
čas přistavení

Harmonogram přistavování
kontejnerů na velkoobjemový
odpad duben–červen 2019
Odevzdávat lze následující druhy odpadů: domovní odpad, např.: nábytek,
kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní
náčiní apod.

datum

stanoviště

6. 4.

Dýšinská x V Aleji

9.00–12.00

6. 4.

Chalupnická x Kubatova

9.00–12.00

Odevzdat NELZE: stavební odpad, nebezpečný odpad, vyřazené
elektrospotřebiče, bioodpad ze zahrad, veškerý odpad vzniklý
z podnikatelské činnosti.

6. 4.

Na Sedlišti x Nad Botičem

9.00–12.00

Telefonní kontakt pro případ nepřistavení kontejneru: 284 091 630

6. 4.

Brumovická x K Lesoparku

13.00–16.00

6. 4.

K Horkám x Nad Košíkem

13.00–16.00

6. 4.

Ovesná x Na Křečku

13.00–16.00

7. 4.

Řepčická x Hornoměcholupská

7. 4.

Na Košíku x K Horkám

7. 4.
7. 4.

datum stanoviště

čas přistavení

7. 4. Kytínská x Plk. Mráze

12.00–16.00

9.00–12.00

7. 4. Milánská u čp. 461

12.00–16.00

9.00–12.00

7. 4. Miranova x Purkrabská

12.00–16.00

U Továren x V Nových domcích

9.00–12.00

7. 4. parkoviště Neapolská

12.00–16.00

Pod Vartou x Lochotínská

9.00–12.00

7. 4.

Štěrboholská x U Branek

13.00–16.00

15. 4. Dačická x Na Kameni

16.00–20.00

7. 4.

Kozinova v dolní části

13.00–16.00

16. 4. Dobropolská x Mezi Potoky

16.00–20.00

7. 4.

Dobropolská x Mezi Potoky

13.00–16.00

17. 4. Janovská u čp. 366

16.00–20.00

7. 4.

V Nové Hostivaři 15

13.00–16.00

24. 4. Pod Průsekem x Pod Štěpem

16.00–20.00

13. 4.

U Břehu 473/47

9.00–12.00

25. 4. Evy Olmerové x Lochotínská

16.00–20.00

13. 4.

Strašnická x Záveská x Pod Štěpem

9.00–12.00

5. 5. Herbenova x Proti Proudu

12.00–16.00

13. 4.

Kaznějovská x Křimická

13.00–16.00

5. 5. Hostivařská x U Břehu

12.00–16.00

13. 4.

Sáňkařská x Golfová

13.00–16.00

5. 5. Milánská u čp. 451 (parkoviště)

12.00–16.00

13. 4.

Na Plískavě x Poplužní

13.00–16.00

5. 5. Na Košíku x K Horkám

12.00–16.00

14. 4.

Kunická x Hornoměcholupská

9.00–12.00

14. 4.

Dačická x Dubská

9.00–12.00

14. 4.

Herbenova x Hostišovská

9.00–12.00

14. 4.

Nad Botičem x Zápotoční

9.00–12.00

20. 4.

Miranova x Purkrabská

13.00–16.00

20. 4.

Stadická x Bolevecká

13.00–16.00

27. 4.

Štěrboholská x V Chotejně

27. 4.

Nad Přehradou mezi čp. 406 a 408

27. 4.

U Dvojdomů x Gercenova

13.00–16.00

27. 4.

U Průseku x Na Groši

13.00–16.00

27. 4.

Kozinova X Selská

13.00–16.00

28. 4.

Pod Průsekem x Pod Štěpem

13.00–16.00

28. 4.

Hostivařská x Kozmíkova

13.00–16.00

5. 5.

Herbenova x Pod Stanicí

9.00–12.00

5. 5.

Pražská x Azalková

9.00–12.00

5. 5.

U Břehu x U Potoka

5. 5.

Daliborova x Stavovská

13. 5. Řepčická x Hornoměcholupská

16.00–20.00

14. 5. U Továren x V Nových domcích

16.00–20.00

15. 5. Záveská č. 6

16.00–20.00

16. 5. Bratislavská x Budapešťská

16.00–20.00

17. 5. Daliborova x Šafářova

16.00–20.00

9.00–12.00

2. 6. Gercenova x U Dvojdomů

12.00–16.00

9.00–12.00

2. 6. Herbenova x Hostišovská

12.00–16.00

2. 6. V Aleji x Dýšinská

12.00–16.00

2. 6. Holoubkovská x Veronské nám.

12.00–16.00

11. 6. Pražská č. 10/7

16.00–20.00

12. 6. Štěrboholská x U Branek

16.00–20.00

13. 6. Golfová x Sáňkařská

16.00–20.00

18. 6. Kozinovo náměstí – v dolní části

16.00–20.00

13.00–16.00

19. 6. Na Křečku x Parmská

16.00–20.00

13.00–16.00

20. 6. Pod Štěpem x Strašnická

16.00–20.00

Mapu přistavení kontejnerů na BIOODPAD a VELKOOBJEMOVÝ ODPAD naleznete na následující dvoustraně.
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Místa a čas přistavení kontejnerů naleznete zde
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informace z městské části

Mapa přistavení kontejnerů
na BIOODPAD a VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(místa a čas naleznete na předchozí straně)
Svoz BIOodpadu ze zahrad
duben–květen 2019

Umístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad duben–červen 2019

VOK – kontejnery pro jarní úklid
4 oblasti – 6. dubna 2019

  HLASATEL 4
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Komplexní úklid
komunikací
pro rok 2019
I v letošním roce proběhne na území Městské
části Praha 15 komplexní úklid komunikací.
Žádáme proto motoristy, aby respektovali
osazené přenosné dopravní značení
s vyznačením termínů čištění v ulicích
a odstranili na tuto nezbytně nutnou dobu
úklidu svůj automobil. Svislé přenosné
dopravní značení musí být osazeno nejméně
7 dní před dnem čištění. Jestliže je ulice bez
parkujících aut, její úklid probíhá plynule.
Čisticí vozy vyčistí vozovku dokonaleji
a rychleji než prováděné ruční čištění. Věříme,
že společným úsilím se nám i v letošním roce
podaří zajistit čistotu komunikací a též zlepšit
životní prostředí v naší městské části.
Termíny úklidu komunikací budou do 5. 9. 2019
vyvěšeny na úřední desce Úřadu městské
části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10,
a na internetových stránkách ÚMČ Praha 15.
Blok č. 1
komunikace: Boloňská + parkoviště a spojky,
Pod Vartou (Milánská – Neapolská), Neapolská,
Hornoměcholupská (K Měcholupům –
Na Křečku; v úsecích parkovacího stání),
Hornoměcholupská (zast. MHD Na Křečku
– zast. MHD Janovská; v úsecích parkovacího
stání), Dýšinská (NN 2791 – Milánská), NN 2791,
Ravennská (Holoubkovská – NN 5368)
Termín: 3. 4. 2019 a 20. 8. 2019
Blok č. 2
komunikace: Nad Přehradou, Bolevecká,
Milánská – parkoviště 2x (NN 3168, NN 1785,
NN 1825, NN 1824 – část), Livornská + parkoviště
(NN 3506), NN 3507 (část), NN 3504 (Livornská
– slepý konec), Milánská – 2 zálivy (u ul. Nad
Přehradou a Livornská)
Termín: 4. 4. 2019 a 21. 8. 2019
Blok č. 3
komunikace: Holoubkovská, Ravennská
(Holoubkovská – Milánská), Hornoměcholupská
(zast. MHD Janovská – Janovská; v úsecích
parkovacího stání), Na Křečku + parkoviště,
Parmská, Janovská, NN 1571 (spojka ul. Parmská
a Janovská), Veronské náměstí vč. vybraných
zálivů (bez slepého úseku)
Termín: 5. 4. 2019 a 22. 8. 2019
Blok č. 4
komunikace: Herbenova (Hornoměcholupská –
Kobylákova), NN 1642 + NN 1643 (otočka u kom.
Plk. Mráze), Pod Stanicí (Hornoměcholupská –
Plk. Mráze), Proti Proudu (Herbenova – Weilova),
Štěrboholská (úseky V Chotejně – U Továren
a U Továren – Za Drahou), U Branek, U Továren
(U Branek – slepý úsek), V Chotejně (U Branek
– slepý úsek), V Nové čtvrti, V Nových domcích,
18
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Weilova, Za Drahou (Štěrboholská – konec
u čp. 15), Kytínská + slepý úsek (60 m)
Termín: 8. 4. 2019 a 23. 8. 2019
Blok č. 5
komunikace: Lochotínská, Evy Olmerové
(Lochotínská – R. A. Dvorského), R. A. Dvorského,
Bratislavská, Hornoměcholupská (Milánská –
K Měcholupům; v úsecích parkovacího stání),
Hornoměcholupská (Hostivař – Plk. Mráze),
K Horkám (zálivy), Na Košíku, Doupovská
(přilehlé parkoviště)
Termín: 9. 4. 2019 a 26. 8. 2019
Blok č. 6
komunikace: Frostova + parkoviště mezi
ul. Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště,
Kurčatovova, Edisonova (Bellova – Milánská),
Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova;
jen ručně)
Termín: 10. 4. 2019 a 27. 8. 2019
Blok č. 7
komunikace: Archimédova (Novopetrovická –
Ohmova), Rezlerova vč. parkovišť, Lessnerova +
parkoviště, Ohmova (Galvaniho – Archimédova
vč. zálivů), Bellova, Dopplerova (část kom.
od ul. Bellova), Morseova (Milánská –
Galileova), Galileova (Morseova – Galvaniho),
Galvaniho vč. zálivů, Janovská (Rezlerova –
Hornoměcholupská), NN 1822 (část parkoviště
u ul. Janovská), NN 1823 (část – parkoviště
u ul. Janovská), NN 1818 (část – parkoviště
u ul. Janovská), NN 1819 (část – parkoviště
u ul. Janovská), NN 1821 (část)
Termín: 11. 4. 2019 a 28. 8. 2019
Blok č. 8
komunikace: Daliborova, Hornoměcholupská
(Hostivařská – U Potoka), Hostivařská,
Hostivařské náměstí (část + chodník – pouze
ručně), Miranova, Na Plískavě + 2x schody
do ul. Hostivařská, NN 1639, NN 1640,
NN 5436 (Hornoměcholupská – Průmyslová),
Pod Plískavou, Poplužní, Purkrabská (Miranova
– Daliborova), Stavovská, Šafářova, Trhanovské
náměstí + schody do ul. Hostivařská,
U Hostivařského nádraží (Šafářova –
Hostivařská), Zemské právo, U Hostivařského
nádraží (Hostivařská – konec u zast. ČD)
Termín: 12. 4. 2019 a 29. 8. 2019
Blok č. 9
komunikace: Brumovická, Gercenova
(U Dvojdomů – Plk. Mráze), Herbenova
(Kobylákova – U Dvojdomů), Horolezecká
(U Dvojdomů – Plk. Mráze), Hostišovská,
Kobylákova, K Lesoparku (Řepčická –
Hornoměcholupská), Na Vlastní půdě, Plk. Mráze
(Bělinského – Hornoměcholupská; pravá strana),
Řepčická (K Lesoparku – Hornoměcholupská
+ kom. rovnoběžná s ul. Hornoměcholupská),
Tenisová (U Dvojdomů – Plk. Mráze),
U Dvojdomů
Termín: 15. 4. 2019 a 30. 8. 2019

Blok č. 10
komunikace: Bělinského (bez úseku
Bruslařská – NN 3500), Bruslařská, Gercenova
(Plk. Mráze – Bruslařská), Golfová, Hokejová,
Horolezecká (Plk. Mráze – Bruslařská), Lyžařská,
NN 1559 (Tenisová – Bruslařská), Plk. Mráze
(Hornoměcholupská – Bělinského; pravá strana),
Sáňkařská, Tenisová (Plk. Mráze – Bruslařská),
Zápasnická
Termín: 16. 4. 2019 a 3. 9. 2019
Blok č. 11
komunikace: Dobropolská (Doupovská – Mezi
Potoky), Chudenická + parkoviště, Přeštická +
slepý úsek, Mračnická, Tesaříkova, Libkovská,
Vajdova, Doupovská (Tesaříkova – NN 3495;
v úsecích parkovacího stání)
Termín: 18. 4. 2019 a 5. 9. 2019
Blok č. 12
komunikace: Pražská (U Průseku – Švehlova),
U Průseku, Strašnická (Pražská – Pražská),
NN 2767, Záveská, Pod Štěpem, U Štěpu,
Pod Průsekem, Azalková, Na Groši
Termín: 17. 4. 2019 a 4. 9. 2019
Blok č. 13
komunikace: Domkářská + chodník a schody
ke kom. NN 3494, Chalupnická + chodník
a schody k ul. Doupovská, Kozinova (Kozinovo
nám. – slepý úsek + chodník a schody
k ul. Doupovská + lávka přes Botič), Kozinovo
nám. (část 37 m pouze ručně), Kubatova, Mezi
Potoky (Selská – konec. živič. povrchu), Přibíkova
(pouze ručně), Selská
Termín: 18. 4. 2019 a 5. 9. 2019

Komplexní úklid
komunikací
jaro 2019
Doba platnosti dočasného zákazu zastavení:
Blok č. 1
komunikace: ul. Přeštická, ul. Boloňská,
parkoviště u ÚMČ P15
termín: 15. 4. 2019
Blok č. 2
komunikace: ul. Stadická, parkoviště
Veronské náměstí
termín: 23. 4. 2019
Blok č. 3
komunikace: ul. Bělinského, ul. NN3500
(parkoviště)
termín: 29. 4. 2019
Blok č. 4
komunikace: ul. Milánská (parkoviště rampa)
termín: 6. 5. 2019
Vždy v časovém rozmezí od 8:00 hod.
do 15:00 hod.

 Odbor dopravy ÚMČ Praha 15
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Seriál o Hostivaři
Lípa Evropy
Lípa se nachází na travnaté ploše mezi ulicemi
Hostivařská, Švehlova a Hornoměcholupská.
Strom byl vysazen 9. května 2000 na počest
Evropského dne v Praze, který byl uspořádán
k 50. výročí od podpisu tzv. Schumanovy
deklarace mezi Francií a Německem považované
za počátek evropských integračních snah. Lípu
vysadil tehdejší starosta Prahy 15 Jan Nádvorník
za pomoci Ing. Ivana Holešinského (tehdejšího
vedoucího odboru životního prostředí na Praze 15).

Seriál „Hostivařské ulice“
Ulice Plk. Mráze
Bohuslav Mráz (1920–1944), rodák z Hostivaře, plukovník letectva in memoriam, člen 312. perutě RAF,
padl ve svých 24 letech jako příslušník 1. čs. stíhacího pluku za SNP. Dnešní ulice vznikla spojením ulic
Lokajíčkovy a Blagojevovy a jejich přejmenováním v roce 1991.
Dimitr Blagojev (1856–1924), bulharský socialista, jeden ze zakladatelů BKS
František Lokajíček (1896–1973), český rudoarmějec, člen KSČ a aktivní stranický funkcionář


red

1995 Plk. Mráze, foto Michal Šimků
Označení stromu kamenem s informační
tabulí zajistil v roce 2017 současný
starosta Milan Wenzl.

Plk. Mráze, foto Michal Šimků
  HLASATEL 4
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Na nejmodernější kuželník zvala místní
restaurace v roce 1934 (Expres)

Největší konkurence Barrandova se představuje.
Restaurace s hotelem stojí v nejbližším rohu

Host – restaurace filmových hvězd
15. část
Restaurace navzdory všemu lákala hosty
i politiky na nejkrásnější restaurační
a kavárenské zahrady. Ale to už přichází válka,
prodej firmy, požár, zestátnění a nakonec
i zrušení restaurace. A přesto znovu ožila jako
jídelna, která pamatuje hvězdy stříbrného plátna.

Objekt původních pekáren v pozadí
za hostivařskou sklárnou (30. léta)

Dnes se v putování po hostivařských
hospůdkách a vinárnách zastavíme u podniku,
který stál od ostatních maličko stranou, vynechat
ho však nemůžeme. Jedná se o restauraci a hotel
Host, jež byly součástí filmových ateliérů. Jak ale
uvidíme, lákaly i hostivařské sousedy. A vlastně
tak trochu plní účel dodnes, kdy v části jejich
někdejších prostorů funguje jídelna U Ateliérů.
U historie samotného Hostu jsme se zastavili
v minulém čísle našeho seriálu, připomeňme,
že značka Host patřila nepříliš úspěšným
Hostivařským mlýnům a pekárnám (1920–1926),
které zkrachovaly, a majetek firmy byl v době
hospodářské krize rozprodán. V roce 1932 došlo
k ustavující valné hromadě a nedaleko nádraží
vznikla – opět pod názvem Host – akciová
společnost na výrobu filmů. Ateliéry byly
dokončeny v říjnu 1934.
Ateliéry s nádražím spojovala vlečka
Tři ateliéry, synchronizační studio, bazén,
šedesát šaten, dvanáct dalších místností pro
20
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pracovníky, vše na 20 000 metrech čtverečných.
Praktické bylo, že s nádražím ateliéry spojovala
vlečka. A co je podstatné pro nás, součástí areálu
byla též nová budova s restaurací a hotelem.
Moderní funkcionalistická stavba s čp. 660
vyrostla u silnice v opačném rohu než původní
mlýn s věží. Jako nájemce se o hostinec i hotel
staral brněnský hoteliér Stanislav Schützmeister.
Otevření ateliérů dokonce krátce předběhl,
což jistě dobře udělal. Nové dítě se totiž rodilo

ztěžka, konkurence Barrandova málem skončila
dříve, než vůbec začala, čemuž jsme se opět
věnovali v předešlém díle našeho seriálu.
Pohostinství Host bylo zprvu na ateliérech
nezávislé, pouze platilo nájemné. Zdánlivý
zlatý důl ovšem zejména hotel málem pohřbil.
Důvodem bylo právě průběžné zadlužování,
odkládání filmování, stávkování, a tak neměl
přirozeně ani hotel své zákazníky. Výletníci

ze života v horních měcholupech a hostivaři

restauraci a vinárně Plzeňský dvůr. Krátce
před dokončením ateliérů 6. května 1934
proběhl v Hostivaři koncert k zahájení provozu
restaurační zahrady, na který lákala i novinová
inzerce. „Otevření nejkrásnější restaurační
a kavárenské zahrady ve filmových ateliérech
Host v Hostivaři,“ četli lidé na reklamním
poutači v Expresu. „Úplná hudba poštovních
a telegrafních zřízenců z Prahy…“ A navrch pan
hoteliér přidal svou chloubu: „nejmodernější
kuželník“. V archivu se dokonce dochovaly jeho
stavební plány. Kuželník stál po východní straně
domu, zatímco zahrada na západní.

Miloš Havel z Barrandova (uprostřed) u někdejší
konkurence během natáčení komedie Ryba
na suchu (1942). Vlevo Vlasta Burian, vpravo
režisér Vladimír Slavínský
do průmyslové části Hostivaře nezabloudili
a místní lidé hotel pochopitelně nepotřebovali
už vůbec. Vše směřovalo ke krachu, nakonec
i hotelu pomohl Jan Antonín Baťa, resp. jeho
firma, která podnik převzala spolu s celými
ateliéry a úžeji je vlastnicky propojila. Novým
správcem restaurace se stal Jaroslav Čáslavský.
Podnik nebyl malý, hostinec měl čtyři místnosti
a hotel nabízel patnáct pokojů.
V roce 1933 zde Československá národní
demokracie v restauraci pořádala přátelský
večírek, kam zvala všechny hosty, nejen své
voliče. I v dalších letech tady (z této strany
vzniklé) Národní sjednocení pořádalo akce i své
schůze. A nejenom oni.
Podnik měl zprvu na starosti zmíněný hoteliér
Stanislav Schützmeister, který navazoval
na své renomé z Brna, kde pracoval v hotelové

Původní dřevěné budovy filmových ateliérů
zničené požárem v roce 1945

Konkurence Barrandova znatelně kulhala
Brzy po otevření restaurace se tedy koncem
roku 1934 konečně začalo souvisle filmovat.
Konkurence Barrandova rozbíhala provoz, ale
znatelně kulhala. Pro srovnání: v roce 1937 natočil
Barrandov třicet pět filmů, zatímco Host čtyři.
Předběhla jej i další nová filmařská firma Foja
z Radlic, která připravila osm celovečerních
snímků. Restaurace i hotel přesto přežívaly
a prestiž Hostu postupem času přece jen
stoupala. Natáčela zde celá plejáda slavných
prvorepublikových herců i režisérů, můžeme
jen spekulovat, kteří z nich se zašli občerstvit
do místní restaurace.

se zde interiéry i mnoho dalších oblíbených
filmových klasik, namátkou: Byl jednou jeden král,
Baron Prášil, Cesta do pravěku, Vyšší princip,
Dobře placená procházka, Konec agenta W4C
prostřednictvím psa pana Foustky, Svatba jako
řemen, Slasti Otce vlasti, Ucho, Ecce homo
Homolka, Šest medvědů s Cibulkou, Božská Ema
a mnoho dalších.
Kuriozitou zůstává, že v bývalé sýpce,
v dominantní budově s čtvercovou věží, byl
na konci 40. let zřízen Ústav atomové fyziky
a byl sem umístěn náš vůbec první jaderný
urychlovač. Na co všechno se budova parního
mlýna nevyužívala!
Prostory někdejší restaurace i dnes slouží
svému původnímu účelu, je zde stravovací
jídelna (bistro) U Ateliérů. „Do jídelny chodíme
rádi,“ čteme v internetové recenzi příspěvek
jednoho z uživatelů serveru Zomato, který si sice
postěžoval na časté opakování vařených jídel,
nicméně dodal: „Na veselý personál nejde říct nic
pohoršujícího.“ A pro úplnost: Další hospůdku,
přesněji tzv. klubovou restauraci (pro sedmdesát
hostů) s názvem Gatteo najdeme o kousek dál
přes ulici, rovněž v pronájmu ateliérů. Čepují zde
kácovské pivo a potkat u něj můžete i hvězdy
seriálu Ordinace v Růžové zahradě nebo Ulice,
které se v Hostivaři v současnosti natáčejí.


Lukáš Berný, z knihy Toulky Prahou 15

Hledá se pomoc do hotelové kuchyně,
Národní politika, 1937
Hostivařské ateliéry i jejich zázemí přečkaly
druhou válku, v roce 1945 se zde natáčel první
film po osvobození, Průlom s Jindřichem Plachtou
v hlavní roli (režie Karel Steklý). Zato jejich
existenci málem ukončil závěr roku 1945, kdy
zde vypukl mohutný požár a velká část ateliérů
lehla popelem. Hroutící se budovy snímaly filmové kamery a mezi přihlížejícími zahlédneme
dokonce básníka Vítězslava Nezvala. Spekulovalo
se o nehodě i úmyslné sabotáži, kterou v rámci
dobové propagandy vydatně podporovalo Rudé
právo, protože ateliéry již byly znárodněny.
Katastrofu se ale podařilo překonat, peníze
na výstavbu nových budov se získávaly pomocí
darů, loterií i věnovanými mzdami. Byl to právě
Vítězslav Nezval, který přišel ateliéry slavnostně
znovuotevřít a brzy se natáčely další filmy, jako
Znamení kotvy (r. František Čáp, 1947) nebo
agitka Pan Novák (r. Bořivoj Zeman, 1949). V té
době si studia pronajímali také sovětští filmaři.
Ateliéry Hostivař fungují dodnes
Ateliéry Hostivař, jako součást firmy Barrandov
Studio, fungují pochopitelně dodnes. Natáčely

V dominantním silu někdejších mlýnů, jedné
z nejzajímavějších budov Hostivaře, dnes sídlí
kanceláře (foto Marie Zdeňková)
  HLASATEL 4
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Žijí mezi námi
Baráčníci ctí
minulost,
váží si
přítomnosti
a věří
v budoucnost!
Dříve byl spolkový život základem fungování
každé obce či města. Postupem času však lidé
jako by pozapomněli na kouzlo pravidelného
setkávání se sousedy či lidmi sdílejícími stejné
zájmy. Díky lidem jako Miloslav Rýdl se daří
obnovovat zvyky, které už málem zmizely
v propadlišti dějin.

S Miloslavem Rýdlem jsme se setkali u dobré
kávy a tento usměvavý a milý muž začal povídat.
Nedalo se nepoznat, že rychtář Obce baráčníků
Horní Měcholupy je nadšeným propagátorem
baráčnické myšlenky a aktivním členem.
Kdy v Česku vznikl spolek baráčníků?
Baráčnická myšlenka lidské pospolitosti
a nezištnosti, podporovaná dobrovolnou
aktivitou, vznikla ve 2. polovině 19. století. První
baráčnická skupina v Čechách byla ustavena
v Kolíně 7. listopadu 1873 a následující rok získala
úřední povolení ke spolkové činnosti.
Proč se členové spolku nazývají baráčníci?
Začátkem 19. století byl postaven nedaleko
Kouřimské brány domek č. p. 15, který od Jana
Roha v roce 1836 koupil Jan Šleitr, hospodský
z Chotusic, zařídil ho jako hostinec s názvem
U Šleitrů a 7. listopadu 1873 založili společnost
s názvem Svobodná obec baráčníků. Jméno
spolku tedy vzniklo od názvu hostince U Šleitrů,
kterému se lidově říkalo Baráček.
Takže když to zjednoduším, správný baráčník
nemusí vlastnit „baráček“, ale může klidně
bydlet v bytě?
Baráčníci nejsou žádnou společností lidí, kteří by
vlastnili jakýkoliv dům nebo i sebemenší baráček,
ale sdružením lidí, kteří mají vztah k myšlence
zrozené v Baráčku. Do jejich programu patřila
hlavně podpora vdov, sirotků a chudých,
dodržování staročeských zvyků a zachování
lidových krojů.
22
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Rychtář OBHM Miloslav Rýdl

Dodnes pro své členy používáte různá
označení. Proč?
Na památku občanského zřízení z doby
pobělohorské, kdy rychtáři a konšelé hájili
zájmy svého lidu proti vrchnosti, si baráčníci
ponechali názvy jako rychtář, syndik, berní, šafář
a další. Vzájemnou úctu, lásku, družnost a kázeň
dotvrzují oslovením sousede a tetičko.
Stál jste za založením místního spolku. Začínali
jste úplně od nuly nebo má spolek na našem
území už své historické kořeny?
Historie Obce baráčníků Horní Měcholupy
se píše od října 1937, kdy ji ustavilo celkem

29 zakládajících členů. Na tablu z roku 1940 je
53 členů, prvním rychtářem byl František Levý.
Bývalou rychtou je sál a restaurace U Čouků.
Toto místo se stalo 3. října 2011 svědkem
i prvního setkání zájemců o znovuobnovení Obce
baráčníků v Horních Měcholupech. 7. listopadu
2011, přesně 138 let po ustavení první baráčnické
skupiny, se začala psát nová historie Obce
baráčníků Horní Měcholupy.
Mělo obnovení spolku i podporu tehdejší místní
politické reprezentace?
Ano, s myšlenkou obnovit činnost v Horních
Měcholupech přišel tehdejší starosta Ing. Pavel

ze života v horních měcholupech a hostivaři

Baráčníci ve svých krojích
na Májových slavnostech

Klega s rychtářem XXIV. župy Pavlem Klímou,
pod kterou teď spadáme.
Od kdy jste baráčnickým rychtářem?
Od samého znovuobnovení.
Spolek má celkem pevně danou hierarchii
a každý člen své úlohy. Přibližte nám trochu,
kdo co dělá.
Rychtář je nejvyšším představitelem každé
obce, místorychtář jeho zástupcem, syndik je
organizační pracovník, berní se stará o finanční
záležitosti, slídil kontroluje finance, kontribuční
vybírá členské příspěvky, vzdělavatel vychovává
tetičky a sousedy, švandymistr připravuje
kulturní a vzdělávací akce, šafář se stará
o svěřený majetek, archivář chrání a ukládá
historicky cenné a jiné významné dokumenty.
Praporečník se stará o prapory, dráb hlídá
pořádek a dbá na důstojný průběh jednání,
poslíček roznáší pozvánky, ponocný zapaluje
svíčky, gratulantka hlídá a organizuje gratulace
k významným životním jubileím, kronikář zapisuje
do pamětní knihy nebo kroniky.
Pořádáte spoustu kulturních akcí a účastníte
se i většiny akcí městské části. Které byste
zmínil jako nejvýznamnější?
Za sebou máme již tradiční ples, který měl i letos
velkou návštěvnost a těší se značné oblibě.
V květnu nás čekají Májové slavnosti, které už se
pomalu ale jistě staly také tradicí Prahy 15.

Dovolte mi, abych se zastavila u Májových
slavností, tuším, že se jedná již o 4. ročník.
Ano, začínáme průvodem s alegorickým
vozem, který je zahájen u hasičské zbrojnice
v Holoubkovské ulici, a různými oklikami
projdeme naší městskou částí až na Veronské
náměstí. Během průvodu se občanům nabízejí
různé dobroty. Na Veroňáku se zpívá, tančí
a vždy je připraveno něco dobrého k zakousnutí.
Květen přímo vybízí ke slavnostem. A náměstí
Spolek baráčníků Horní Měcholupy se
v Praze 15 účastní mnoha akcí a pomáhá
například s občerstvením či přispívá nějakým
zajímavým vystoupením

uprostřed mohutných hradeb obytných domů
nabídlo vlídnou a pohostinnou tvář.
Dá se v jedné větě shrnout myšlenka či účel
Májových slavností?
Vytváříme atmosféru sousedského porozumění
a pocitů užitečné vzájemnosti. Na májové veselici
spolupracujeme se všemi spolky, které mají
o spolupráci s námi zájem. Měcholupští hasiči
jsou výborní, také Aktivní senioři, kteří na Májové
veselici tančí, jsou skvělí.
Chtěl byste našim čtenářům závěrem něco
vzkázat?
Ano, že být baráčníkem je být přítelem,
sousedem s čistým
pohledem, který ctí
minulost, váží si přítomnosti
a věří v budoucnost, kterou
připravuje podle svých
nejlepších sil. Možná, že
baráčnictví zní mladým
starodávně, ale jak se
říká – i kdyby se růže
jmenovala jinak, voněla by
stejně. Záleží na nás, jestli
oslovení „sousede“ bude
opravdovou ctí a oslovení
„tetičko“ vyvolá pocit
důvěrnosti.


Dana Benešová
  HLASATEL 4
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Hostivařská přehrada
V minulém čísle jsme vás informovali
o zkapacitnění přelivu Hostivařské přehrady.
Tentokrát se na ni podíváme z trochu jiného úhlu.
Připravili jsme si rozhovor s výkonným ředitelem
areálu Danielem Ulrichem. Tento muž má za úkol
vrátit Hostivařskou přehradu na její zasloužené
místo na mapě zajímavých míst pro aktivní
odpočinek a dbát na rozvoj tohoto překrásného
koutu hlavního města, které nemá obdoby – jde
totiž o největší vodní plochu v Praze.
Za uplynulé roky prošel areál Hostivařské
přehrady zásadními změnami. Co vše se zde
změnilo anebo se ještě měnit bude?
Areál Hostivařské přehrady prošel v uplynulém
období vývojem, na který bychom dále rádi
navázali. Tím nejdůležitějším pro všechny
návštěvníky je nepochybně kvalitní přírodní
24
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voda, která vyhovuje hygienickým předpisům.
V této oblasti pomohlo nejen odbahnění celé
přehrady před pár lety, ale i instalace speciálních
mikrovlnných zařízení, která brání růstu sinic
a pomáhají je likvidovat, což se v loňské
sezoně již projevilo a kvalita vody v přehradě
byla i na podzim naprosto v limitech. Pozitivní
odezva návštěvníků tuto výraznou změnu jasně
dokazuje.
Naším cílem pro sezonu 2019 je ještě rozšířit
nabídku sportovních a zábavních aktivit tak, aby
si u nás našel opravdu každý, co mu vyhovuje a je
mu blízké. Rodiny s malými dětmi se mohou těšit
nejen na své oblíbené dětské hřiště s lezeckou
stěnou, ale také na speciální dílničku, ve které
si budou moci nakreslit obrázky, vyrobit třeba
vlastní placku na památku či se naučit taneční

Výkonný ředitel areálu Daniel Ulrich
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skutečně prima léto, aniž by museli za zábavou
a kvalitní vodou cestovat mimo území Prahy.
V loňském roce se areál Hostivařské přehrady
otevřel nově velkou akcí na čarodějnice a bylo
zde opravdu mnoho lidí. Bude tomu tak i letos?
Poučili jste se, jak se na takové velké akce
připravit?
Ano, na tradici čarodějnic jako otvírací akce
sezony 2019 navážeme i letos, kdy ve spolupráci
s PIGYM připravujeme velmi zajímavý program
plný hudebních představení, kouzelnických čísel
Pavla Kožíška, vystoupení Terezy Balounové
a Lollipopz. Pro tento rok dokonce s volbou
nejhezčí masky a s čarodějnickým rejem.

Pálení čarodějnic v areálu Hostivařské přehrady
kroky a choreografie s našimi animátory.
Pochopitelně nezapomínáme ani na jejich rodiče
a seniory, pro které chystáme spoustu zábavných
soutěží a kvízů o zajímavé ceny a mnoho
doprovodných akcí.
Mezi opravdové lahůdky se pak určitě zařadí
zbrusu nová nafukovací skluzavka se dvěma
dráhami s časomírou na fotobuňku, která
jistě rozpoutá nejen rodinné bitvy o to, kdo je
nejrychlejší. Tato skluzavka v délce 50 m a nově
instalované trampolíny se, dle mého názoru,
stanou hitem této sezony.
Dalším faktorem je pro většinu návštěvníků
pochopitelně i kvalitní gastronomie a další
volnočasové aktivity, které mohou během své
návštěvy provozovat, a strávit tak den nejen
příjemným relaxem u vody, ale i zábavou, která
trošku rozhýbe tělo a mysl. To vše spoluvytváří
ten správný dojem a naším cílem je nabídnout
Pražanům ideální místo letního odpočinku
v dosahu MHD a bez nutnosti cestovat mimo
hlavní město, a trávit tak na cestě více času než
přímo u vody.
Hostivařská přehrada nabízí nejširší paletu
aktivit a služeb široko daleko a je připravena
naplnit očekávání návštěvníků toužících
po kvalitním aktivním odpočinku. Možnost
vybrat si mezi travnatou nebo písečnou pláží,
ochutnat míchané nápoje v novém Beach Baru
na písečné pláži, využít možnost půjčení lehátek
se slunečníky, širokou nabídku sportovišť či
si třeba najít klidnější kout pro odpočinek, to
vše je na Hostivařské přehradě jednoduše
uskutečnitelné.

Jaké nové sportovní aktivity jste si pro
návštěvníky v letošním roce připravili?
V areálu naší přehrady lze využít wakeboardový
vlek pod vedením zkušených instruktorů nebo
se nově za vlekem jen svézt na nafukovacím
banánu až pro šest osob, lze si pochopitelně
zapůjčit lodičky či šlapadla, ale i paddleboardy
různých velikostí, třeba i pro více osob,
popř. další sportovní vybavení a nářadí. Stejně
jako v uplynulých letech je možné si zarezervovat
jeden ze dvou beachvolejbalových kurtů, hřiště
na pétanque nebo využít nabídku některých
speciálních kurzů, workshopů a dalších aktivit.
Všechny tyto novinky zájemci pochopitelně
postupně naleznou na našich webových
stránkách a facebookovém profilu a určitě
i na stránkách Hlasatele a webových stránkách
městské části.
Areál Hostivařské přehrady navštěvují
převážně rodiny s dětmi, bude pro ně
připravené něco, jak se říká, přímo na míru?
Rodiny s dětmi jsou pro nás velmi vítanými
návštěvníky, pro které se také snažíme rozšiřovat
nabídku služeb. Od již zmíněné megaskluzavky
a trampolín přes výtvarnou dílničku, lanové
překážky a skluz pro nejmenší až po možnost
svěřit děti pod dohled animátorů. Připravujeme
také speciální akce, kurzy či zajímavé ukázky
práce záchranářů i dalších složek, které spojí čas
strávený u vody s možností dozvědět se něco
nového a užitečného. I tyto aktivity budeme
v této sezoně akcentovat, a nabídneme tak
opravdu „family friendly” prostředí nedaleko
centra Prahy, uprostřed Hostivařského lesoparku,
s kvalitní přírodní vodou a zábavou na celý den
pro všechny. To vše za přiměřené vstupné, které,
troufám si říct, umožní opravdu všem užít si

Pro malé i velké návštěvníky budeme mít
připravenou nejen velkou vatru, ale i více menších
ohňů, na kterých si budou moci vlastnoručně
opéct prvního letošního buřta či vyzkoušet
některou z našich dílniček kapitána Korkorána,
nechat si namalovat na obličej čarodějný motiv, či
dokonce nahlédnout do budoucnosti za pomoci
věštkyně. Opravdu se snažíme, aby náš program
byl pestrý a zajímavý pro všechny věkové
kategorie, a vážíme si každého návštěvníka, který
k nám zavítá.
Po loňské zkušenosti kolegů vás mohu ujistit,
že pro tentokrát budeme dobře připraveni
na velké množství návštěvníků, a jsem si jist, že
kdo si naplánuje 30. 4. od 15.00 hodin návštěvu
Hostivařské přehrady, litovat opravdu nebude
a užije si skvělou oslavu čarodějnic. A pokud
přijde i v masce čarodějnice/čaroděje, získá
možnost vyhrát hodnotnou cenu.
Vím, že se tu v minulém roce konala spousta
kulturních i hudebních akcí. Můžete nám již
prozradit, jaké nás čekají tuto sezonu?
Na přípravě akcí intenzivně pracujeme
a informace o sportovních a kulturních akcích
proběhne v rámci tiskové konference na konci
dubna, kde již představíme konkrétní kalendář
akcí na tuto sezonu. V této chvíli bych nerad
předbíhal, jen napovím, že návštěvníci dostanou
v průběhu sezony příležitost nejen kulturního, ale
i sportovního vyžití, například během druhého
květnového víkendu (11.–12. května) budou
mít příležitost osobně vyzkoušet a otestovat
kompletní produkci jednoho z nejvýznamnějších
výrobců jízdních kol firmy SPECIALIZED
v rámci akce Test the Best. Veškeré informace
nejdete včas na našem webu a profilech
na sociálních sítích, které velmi doporučuji přidat
do oblíbených. Letos to totiž v Hostivaři opravdu
bude žít!
Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně
slunečných dnů.

Dana Benešová
  HLASATEL 4
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Baráčníci
pořádali již
8. reprezentační
ples

Křesťanské
gymnázium má svou
3D tiskárnu

Bude určitě také potřeba s 3D tiskárnou provádět
různé úkony, kterými se budou moci žáci rozvíjet
v technické a konstrukční oblasti.
3D tiskárnu postavili právě žáci školy, což je
důkazem, že studenti umějí použít nejen svou
hlavu, ale zvládnou vzít do ruky šroubovák,
kleště, inbusový klíč a složí, co jim předložíte.
A možností je opravdu celá řada, ale nyní je
3D tiskárna novinkou zatím i pro nás. Nicméně
jsme nesmírně rádi, že naše škola má takovou
technickou vymoženost. Například pro mě
osobně byla před 5 lety jen sci-fi prvkem a nyní
se bude směle tisknout ve 3 rozměrech i u nás
na Křesťanském gymnáziu.



Kryštof Müller, sexta
šéfredaktor časopisu KáGéčko

V Praze 15 se bude
opět zpívat

Vystoupení se vydařilo i přes trému
některých tanečníků
Nová 3D tiskárna v Křesťanském gymnáziu
Obec baráčníků Horní Měcholupy pořádala
již poosmé svůj reprezentační ples, který se
uskutečnil v kulturním domě Varta v pátek
15. února. Měl bohatý program a účastníci mohli
vyhrát hodnotné ceny. K poslechu a především
k tanci výborně hrála hudební skupina Varta
band. V průběhu večera vystoupil zpěvák a herec
Petr Vondráček. Vrcholným číslem programu bylo
jako každoročně vystoupení tanečního kroužku
baráčníků s tancem na hudbu z muzikálu My
Fair Lady („Kapička štěstí“) pod vedením Igora
Vejsady (baletní mistr a choreograf Pražského
komorního baletu). Už nyní začínáme přemýšlet,
jak bude vypadat 9. reprezentační ples příští rok
a velmi se na něj těšíme.

MR

Vskutku je to tak, na naší škole se již nebude
tisknout pouze na papír, od této chvíle máme
možnost tisku 3D objektů. To samozřejmě pro
školu znamená celou řadu nových možností.
Jednou z těch nejzajímavějších je možnost tisku
pomůcek, ať už pro učitele jako pomůcek pro
výklad, nebo pro žáky samotné.
Pomůcky do různých předmětů jsou v poslední
době stále dražší, a přitom ne vždy ideální,
pokud tedy daná pomůcka vůbec existuje. Nyní
má každý učitel naší školy možnost nechat si
vytisknout potřebný předmět přímo na svém
pracovišti na 3D tiskárně. A to přesně takovou,
jakou ji potřebuje, a nemusí se omezovat pouze
na to, co nabízejí obchody. Lze ji také tisknout
v různých barvách i velikostech, v požadovaném
množství a v případě, že se pomůcka časem zničí,
není problém ji kdykoli vytisknout znovu a vždy
poměrně levně. Takže šroubovice na biologii
nebo modely na chemii a fyziku už nebudou jen
abstraktními pojmy nebo obrázky, protože je
uvidíme ve 3D a budeme je moci držet v ruce.
Další skvělý směr a projekt, do kterého se
můžeme pustit, je studentský 3D tisk, kdy by
si studenti mohli v rámci předmětů vyzkoušet
práci s konstrukčním programem, programem
pro provedení tisku a samotnou 3D tiskárnou,
přičemž by mohly vzniknout nové pomůcky
a modely do těchto předmětů.

26

HLASATEL 4

„... a vylétla Vaše bublina, je jen na Vás, jestli
se z ní zrodí hvězda, nebo jen tak praskne
ve vzduchu…“
A je to tady zase! Letošní ročník celorepublikové
pěvecké soutěže BubbleStar se nese v duchu
velké novinky, po které všichni již dlouho volali.
Do soutěže se lze přihlásit přímo prostřednictvím
webové stránky www.bubblestar.cz, a to
nejpozději do 4. dubna. Letošní soutěžní dny
budou 25. a 26. dubna a pozor, bude to čtvrtek
a pátek. Do pěvecké soutěže se hlásí čím dál
více nadaných zpěváků a zpěvaček, dokonce
i z Chorvatska a Slovenska. Už teď se nemůžeme
dočkat, jak nás 6. ročník všechny opět rozezpívá
a roztančí.

red
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Ptáte se nás,
my odpovídáme…

Občané MČ Praha 15 komunikují
s místním úřadem mnoha způsoby,
nejvíce dotazů nám však chodí do mailu
nebo do soukromých zpráv na oficiálním
profilu městské části. Vzhledem k tomu,
že se témata mnohdy opakují, rozhodli
jsme se pro zavedení pravidelné rubriky,
která bude výběr nejčastějších či
nejzajímavějších dotazů a našich odpovědí
zprostředkovávat i vám. S ohledem
na ochranu osobních údajů nebudou však
jména tazatelů uváděna.

Otázka:
Dobrý den, plánuje MČ nějakou
oslavu čarodějnic?
Odpověď:
Městská část žádnou akci
30. dubna neorganizuje, na území
Prahy 15 však bude několik různých akcí,
kterých se lze zúčastnit. Sledujte náš profil
na Facebooku.

Otázka:
Četla jsem na internetu, že
Magistrát bude zdražovat nájem
ve svých bytech. Dotkne se to
i nás?
Odpověď:
Toto nařízení se nájemců našich
bytů zatím netýká, ale vedení
městské části už delší dobu také uvažuje
o zvýšení nájemného v bytech patřících
městské části, jelikož vychází z politiky
hl. m. Prahy. Propast mezi tržním nájemným
a nájemným v našich bytech je obrovská,
čehož někteří nájemníci zneužívají a dále
byty přepronajímají. Vybrané nájemné navíc
dlouhodobě nepokryje ani náklady spojené
s nutnými opravami bytových domů.

Otázka:
Rádi bychom u vás inzerovali
upoutávku na náš letní tábor. Je
to možné?
Odpověď:
Pokud jste příspěvkovou
organizací naší městské části
nebo jste nezisková organizace, lze se
s redakcí Hlasatele domluvit na různých
formách propagace v rámci Hlasatele nebo
sociálních sítí. V ostatních případech spadá
zveřejnění inzerátu do pravidel zveřejňování
placené inzerce a podléhá schválenému
ceníku, který najdete na webových
stránkách městské části.

Otázka:
Dobrý den, kde najdu provozní
řád a otevírací hodiny nového
tenisového hřiště Na Vartě v Boloňské ulici?
Odpověď:
Otevírací doba je uvedena
na plotě tenisového hřiště:
únor 8.00–18.00 hod.,
březen–duben 8.00–20.00 hod.,
květen–září 8.00–21.00 hod.

V únoru navštívil honorární konzul pro Českou
republiku v nepálském Káthmándú, pan Vishnu
Kumar Agarwal, mateřskou školu vybranou
konzulátem. Ta leží v blízkosti starého města
v Káthmándú a před čtyřmi lety ji otevřela
skupina čtyř učitelek. V současné době má
zapsáno 100 dětí. Pan konzul mluvil s paní
Krishnou Dongol Singh ještě před osobní
návštěvou, seznámil ji s naším projektem a ukázal
jí fotografie od nás. Byli velmi rádi, když se
dozvěděli o naší akci. Cítili se poctěni, že byli
vybráni a mohou být součástí našeho projektu.
Z velvyslanectví nám zaslali několik fotografií
z předání finančního daru, které si můžete
prohlédnout v aktualitách na stránkách naší
školy. Máme z toho velkou radost a všem, kteří
přispěli, moc děkujeme!

Otázka:
Odpověď:
Dobrý den, chci se zeptat, zda
Otevírací
je uvedena
ještě mátedoba
k dispozici
knihu
na
plotěPrahou
tenisového
hřiště: únor
Toulky
15, Hostivař
8.00–18.00
hod., březen–duben
8.00–20.00
a Horní Měcholupy
od Lukáše Berného?
hod., květen–září 8.00–21.00 hod.
Odpověď:
Ano, knihu můžete zakoupit
v recepci našeho úřadu
v Boloňské ulici

Poděkování
z MŠ Milánská
„Kostičky“
V rámci projektu zelené třídy Cesta kolem
světa se konala beseda o Nepálu „Himálajské
dobrodružství“. Cestovatel Jindřich Hulín
vybral od návštěvníků a zájemců o cestování
dobrovolné vstupné, které po výměně
představovalo částku 100 USD. Za pomoci naší
mateřské školy a pracovníků Velvyslanectví ČR
v Novém Dillí doputoval finanční dar na místo
určení.

Další poděkování patří všem, kteří v únoru
přinesli starý textil, hračky a obuv do červeného
kontejneru umístěného na týden v areálu naší
školy. Společnost Dimatex, která provozuje
tyto kontejnery po celé republice, přispívá
a pomáhá SOS dětským vesničkám. Vhodné
věci z kontejneru jim předá k používání, ostatní
recykluje a ještě dětem přispěje sponzorským
darem 500 Kč za kontejner. U nás se tentokrát
vybralo 120 kg materiálu. Zástupkyně společnosti
paní Procházková nám přijela poděkovat
a sdělila nám, že sběr u nás byl úspěšný. Tímto
poděkování předáváme dál.
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Setkání masek
v Toulcově dvoře

Vyšetření sluchu
v MŠ Košík

Mateřská škola Košík zprostředkovala foniatrické
vyšetření nejen pro děti, které ji navštěvují,
ale mohly ho v ní podstoupit i ty, které do ní
pravidelně nechodí. Vyšetření provedla paní
MUDr. Karolína Hoňková Radilová z foniatrické,
audiologické a ORL ambulance, Revoluční 19,
Praha 1. Paní doktorka pracuje 15 let jako foniatr,
má zkušenosti z Foniatrické kliniky 1. lékařské
fakulty a z funkce primářky Centra péče
o nemocné s poruchami sluchu, hlasu a řeči.
V naší mateřské škole provedla foniatrické
vyšetření zaměřené na včasný záchyt vad
řeči, sluchu a hlasu. V případě potřeby nabídla
možnost domluvit následně speciální ambulantní
vyšetření a zajistit logopedickou péči, eventuálně
neurologické nebo psychologické vyšetření.
Vyšetření bylo provedeno zábavnou formou
hry s dětmi a skládalo se z diagnostiky ORL
onemocnění, vyšetření sluchu ladičkou a hlasem,
tympanometrie (tj. zjištění stavu bubínku
a funkce středouší), diagnostiky poruch hlasu
a řeči (oromotorika a artikulace, jemná, hrubá
a celková motorika), poruch plynulosti řeči
a vývojových poruch řeči. Zároveň provedla
s dětmi nácvik rehabilitace, tj. procvičení
oromotoriky, sluchové paměti, slovní zásoby
a sluchové diskriminační cvičení.
Při oslavách masopustu v Toulcově dvoře byly
již tradičně představeny nádherné masky.
Ohromný průvod prošel starou Hostivaří, tančilo
se a k vidění byly i veselé scénky. Prodávala se tu
také spousta masopustního občerstvení. Všichni
se moc těšili na vyhlášení nejlepší masky z řad
návštěvníků. Samozřejmě se také zpívalo při
harmonice.
Podle rostoucího počtu návštěvníků je více než
jasné, že tato akce je opravdu velmi úspěšná
a oblíbená.
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Vady sluchu jsou vzhledem k časté
infekčnosti a anatomickým poměrům u dětí
stále častější. Většinu problémů se sluchem
lze vyřešit. Nejčastěji je nedoslýchavost
způsobená zvětšenou nosní mandlí, která tlačí
na sluchovou trubici. Na poškození sluchu
má také vliv nadměrný hluk, ve kterém dnes
žijeme. Statisticky se vady řeči – dysartrie,
dyslalie, vývojové poruchy řeči – vyskytují
u 2/3 předškolních dětí. Včasná léčba a následná
intenzivní logopedická péče u poruch řeči
umožňuje většinou úplnou nápravu ještě
v předškolním věku.

red

Jaro je tady!

Krásné jaro všem! Opět se vám hlásíme ze žluté
třídy z kostičkové školky. Březen byl měsícem
knihy, a tak jsme ani my nemohli na knížky
zapomenout. Nejdříve jsme se věnovali knížkám
a encyklopediím o lidském těle. Sešlo se nám jich
ve třídě opravdu hodně. Další týden přišly na řadu
naše nejoblíbenější knížky. To už jsme si museli
v herně vytvořit i vlastní knihovnu. Knížky nás
začaly tak moc bavit, že si každý z nás vyrábí
i svou vlastní. Abychom se o knížkách dozvěděli
ještě více, vyrazili jsme do knihovny do Petrovic.
Paní knihovnice nás velmi mile přivítala a seznámila
nás nejen s prostředím knihovny, ale také se
spoustou krásných knížek. Dozvěděli jsme se, jak
se máme o knížky starat, a také nám vyprávěla
kouzelnou pohádku o skřítcích knihovníčcích.
Každý z nás dostal na památku záložku do své
oblíbené knížky. A protože nás letošní školní rok
provází Ferda Mravenec, chystáme se na knížky
Ferdy Mravence a jeho kamarádů.
Jak už všichni víme, jaro ťuká na dveře, a tak
jsme pozvali maminky a tatínky na jarní tvořivou
dílnu, při které jsme se pásmem písniček
a básniček rozloučili se zimou a přivítali jaro.
Společně jsme si vyrobili krásné jarní kytičky,
které nám nyní zdobí třídu.
Na jaro se určitě těší i všichni senioři z Klubu
seniorů v DPS v Janovské ulici. Se svým pásmem
písniček a básniček jsme u nich odstartovali
hezké odpoledne určené především k MDŽ
a vítání jara. Po našem vystoupení jsme společně
se seniory sledovali program záchranné stanice
Penthea o tajemných sovách. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací ze života těchto
ptáků. Program byl doprovázen prohlídkou živých
soviček, které jsme si mohli všichni i pohladit.
Společně se seniory jsme přemýšleli nad
hádankami o sovách. Za odměnu jsme si všichni
odnesli naučné obrázky sov. Společně nám bylo
moc hezky a už teď se těšíme na další setkání
s babičkami a dědečky z Klubu seniorů.
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napsala Jana Boháčová
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Hledání velikonočních vajíček – 4. ročník
Zveme vás na 4. ročník oblíbené akce –
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
2019. Závod je určen pro rodinné
týmy, které se nebojí změřit síly v lovu
čokoládových vajíček a dalších sladkostí.
Vedle věcných cen pro vítěze a cen
útěchy pro méně úspěšné si každý
účastník odnese vše, co najde. V rámci
doprovodného programu budou připraveny
sportovní aktivity a zábavní nafukovací
atrakce. Akce se koná ve spolupráci
s MČ Praha 15 v Hostivařském lesoparku.
Místo: Hostivařský lesopark, Praha 15
Termín: 13. 4. 2019, 15:00–17:00 hodin
Startovné: 100 Kč / osoba
Registrace na e-mailu:
info@hrybezhranic.cz (nutná předem)
Informace: www.hrybezhranic.cz
Pořadatel: Hry bez hranic, z. s.

Chcete si vyzkoušet
školkový program?
Hledáte mateřskou školu pro své dítě,
kde by se mohlo vyřádit, naučit novým
věcem a získat skvělé kamarády i učitele?
Rádi bychom vás tímto pozvali na Den
otevřených dveří Sportovní mateřské školy
Človíček, s. r. o., který proběhne 23. dubna
od 8.30 do 10.30 hodin.
Máte možnost získat veškeré informace
o chodu školky a zeptat se na vše, co
vás zajímá. Vaše dítko si mezitím může
vyzkoušet školkový program. Více
informací získáte i o nadcházejících
zápisech, které proběhnou dne
6. a 14. května od 14 do 18 hodin. Pro více
informací sledujte naše webové stránky
www.sportovniskoly.cz nebo napište
na kancelar@sportovniskoly.cz. Budeme se
na vás moc těšit na adrese Kunická 1568,
Praha 10-Hostivař.



Bc. Anežka Charvátová,
koordinátorka vzdělávacích aktivit

DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10,
veverkova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

DDM PRAHA 10 – DŮM UM A TJ SOKOL HOSTIVAŘ
ZA PODPORY MČ PRAHA 15
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA AKCI

HOSTIVAŘSKÝ DEN ZEMĚ

ÚTERÝ 16. DUBNA 2019
16.00 – 18.00 hodin
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI, HRY, SOUTĚŽE, SKÁKACÍ HRAD.
Tématem dne země bude česká příroda – co jí prospívá, jak se v ní
chovat a jak o ni správně pečovat. JAKO ODMĚNU SI DĚTI ODNESOU
VLASTNORUČNĚ OZDOBENÝ PLÁTĚNÝ PYTLÍK NA SVAČINU.

VSTUP ZDARMA
HŘIŠTĚ U ŠVEHLOVY SOKOLOVNY, U BRANEK 7, PRAHA 15
WWW.DUMUM.CZ
WWW.SOKOLHOSTIVAR.CZ
www.praha15.cz

Čarodějnický rej, táborák, opékání buřtů,
soutěže a mnoho dalšího
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Žáci ZŠ Veronské
náměstí jeli
do Anglie

Poslední den v Londýně jsme zahájili v oblasti
Westminsteru. Navštívili jsme Westminster
Abbey, kde jsou korunováni angličtí králové
a královny a kde je řada památníků slavných
osobností. Dále nás čekala procházka místy jako
např. vládní třída Whitehall, Buckingham Palace
a Piccadilly Circus. Naskytla se nám též možnost
nakoupit pár suvenýrů v největším londýnském
hračkářství Hamleys. V podvečer jsme se
s Londýnem rozloučili z výšky během jízdy
na obřím vyhlídkovém kole London Eye.


Mgr. Aneta Míčková

Mateřská škola je
první vzdělávací
institucí
Na Základní škole Veronské náměstí jsme
zorganizovali zájezd do Londýna. Žáci byli
z výletu do Anglie natolik ohromeni, že ještě při
noční cestě Belgií žil celý autobus. Brzy ráno
jsme dorazili do přístavu ve Francii, abychom se
trajektem přeplavili do Velké Británie. Na lodi
zprvu panovala dobrá nálada a nadšení, které
po vylodění v Doveru vystřídala únava.
Na doplnění energie spánkem však nebyl čas,
neboť jsme se už v 7 hodin ráno procházeli
parkem ve čtvrti Greenwich, kde jsme společně
překročili nultý poledník protínající královskou
observatoř. Poté jsme se svezli lodí po řece
Temži až k Bankside, abychom mohli navštívit
monumentální St. Paul´s Cathedral. Během
prohlídky jsme vystoupali na vrchol kopule,
odkud se nám naskýtal překrásný pohled
na Londýn. Odpoledne na nás čekala bitevní loď
HMS Belfast, která bojovala ve druhé světové
válce. Následně jsme se vydali k nejslavnějšímu
londýnskému mostu, k Tower Bridge. Do jeho
věží, abychom se prošli po prosklené lávce
s výhledem do centra Londýna, jsme šlapali
z posledních sil a těšili se, až se večer odjedeme
ubytovat do hostitelských rodin v oblasti Purley.
Po dohnání spánkového deficitu jsme se opět
druhý den sešli na smluveném místě. Ještě
plni dojmů z anglických rodin jsme vyrazili
zpět do centra Londýna, abychom si mohli
prohlédnout slavné muzeum voskových figurín
Madame Tussauds. Odpoledne jsme si užili
příjemnou procházku Hyde Parkem. Také jsme
ve čtvrti South Kensington navštívili některé
z muzeí, např. Natural History Museum, kde
bylo možné vidět kostry dinosaurů, sbírku
meteoritů nebo na vlastní kůži zažít zemětřesení.
Večer jsme se vrátili do stejných hostitelských
rodin a tentokrát se více pokusili o anglickou
konverzaci.
30
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životě. Nejedná se tedy o hernu, ale o místo, kde
dochází k cílené edukativní přípravě na postup
do základní školy. Naše výuka je plně v souladu
s rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání v měsíčních tematických
blocích. Z tohoto důvodu upřednostňujeme
děti na pětidenní docházku, kdy se jim můžeme
dennodenně věnovat opravdu svědomitě a kdy
také může plně docházet k jejich socializaci.
Budeme se tedy na Vás těšit 9. 5. 2019 v době
od 15:30 do 16:30 hod. K zápisu je třeba se
předem registrovat na stránkách Toulcova dvora
(středisko ekologické výchovy), v jehož rámci
naše environmentální Mateřská škola Semínko
působí. Brzy na shledanou.

Michal Křístek (zástupce ředitelky, učitel),

Mateřská škola Semínko, o. p. s.
(www.msseminko.cz)

Rybáři se sešli
U Břehu

S příchodem jara se již tradičně blíží zápis
do mateřských škol. Nejinak je tomu i v naší
Mateřské škole Semínko. 9. května se může
započít krásná cesta pro nově příchozí děti, ale
i jejich rodiče. Cesta, která začíná prohlídkou
školky, kde se děti poprvé seznámí s našimi
prostory a hračkami. Dále je to okamžik, kdy se
děti poprvé uvidí navzájem, a lze tak navázat
přátelské pouto, které může trvat i celý život.
Ale i pro rodiče může být tento den, tento
začátek zlomový. Plně si uvědomujeme váhu
tohoto prvního velkého rodinného kroku, kdy
začíná proces osamostatňování dětí. Ty začínají
navazovat sociální vazby i mimo rodinu a jejich
zorné pole se dramaticky rozšiřuje.
V naší mateřské škole se mohou děti těšit
na krásné dřevěné hračky, velkou vnitřní skluzavku,
„čtenářský“ koutek, zvířátka, o která se mohou
starat (rybičky, agama, strašilky), inspirativní
badatelnu plnou mikroskopů, lup, pipet, ale také
přírodní zahradu s vodním prvkem, blátovištěm,
chaloupkou baby Jagy, velký altán s dřevěným
nábytkem, zvonkohrami a větrnou elektrárnou,
vyhlídkou na pozorování ptactva a mnohé další.
Ačkoliv si to mnozí neuvědomují, mateřská
škola je první vzdělávací institucí v lidském

Když jste šli v sobotu 9. března ráno kolem
Botiče, bylo všude ticho a klid, jen v hostinci
U Břehu (dříve Rybářská bašta) pulsoval život.
Ve známé restauraci, která se letos opět chystá
přivítat své návštěvníky, se sešlo kolem šedesáti
členů místní organizace Českého rybářského
svazu na výroční schůzi. Jejím obsahem
bylo hodnocení uplynulého období a rozdání
nových úkolů na letošní rok. Nejlepší členové
obdrželi po zásluze ocenění a přání obdržel
i jeden jubilant. V loňském roce rybáře navždy
opustili dva dlouholetí členové a funkcionáři –
paní Olga Jungová a kronikář pan Ivo Míšek.
Po něm štafetu převzala kronikářka paní
Monika Bečvářová a vede si nadmíru dobře, což
dokazovala i vystavená kronika. Co jiného si
přát necelé dva roky před 100. výročím tohoto
největšího spolku v Hostivaři, než aby byl patron
rybářů sv. Petr i nadále nakloněn hostivařskému
revíru a všem členům místní organizace.

(Zde)

ze života v horních měcholupech a hostivaři

Velikonoční dílna
pro děti

Velikonoční bohoslužby
Velikonoce ukazují vítězství lásky nad hříchem a nespravedlností, života nad smrtí.
Kristus smazal náš dluh, osvobodil nás od hříchu a otevřel nám cestu k novému životu.
Není většího daru, není úžasnější skutečnosti. Zveme Vás do kostela na setkání s Ježíšem.

Přijďte s dětmi na hostivařskou faru
a nachystejte se na velikonoční svátky!
Ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 jsme pro
vás připravili dílnu, v jejímž rámci si budete moci
omalovat vajíčka, vytvořit velikonoční výzdobu,
vybarvit omalovánky či připravit speciální
velikonoční pomazánku svatého Vavřince,
patrona kuchařů.
Termín konání: Květná neděle 14. dubna 2019
od 9 do 12 hodin. Pro zájemce je v kostele
od 11 hodin bohoslužba.

Velikonoce 2019

Hostivař
kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Petrovice
kostel sv. Jakuba Staršího

14. 4. Květná neděle
mše sv. s žehnáním ratolestí
a pašijemi, začíná Svatý týden…
připomíná se velikonoční vjezd
Ježíše na oslíku do Jeruzaléma

8.00 – mše sv.
11.00 – mše sv.

8.30 – mše sv.
10.00 – mše sv.

18. 4. Zelený čtvrtek
připomíná se poslední večeře
Ježíše s učedníky, při které
dal své Tělo v podobě chleba
a Krev v podobě vína, pak umyl
apoštolům nohy a odešel se
modlit na Olivovou horu

18.00 – mše sv.

18.00 – mše sv.

10.00 – křížová cesta

10.00 – křížová cesta
s dětmi v kostele a venku

19. 4. Velký pátek
připomíná se Ježíšovo utrpení
a smrt na kříži

kostel otevřen pro osobní
modlitbu 13–18 hod.
18.00 – velkopáteční obřady

Místo konání: Římskokatolická farnost Stětí
sv. Jana Křtitele Praha-Hostivař,
Domkářská 21/1.

18.00 – velkopáteční obřady
13.00 – modlitba u Božího hrobu

Vstup zdarma.

20. 4. Bílá sobota

řádková inzerce

PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery
firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze.
Garantujeme bezproblémový průběh nájmu.
BEZ PROVIZE! Tel.: 734 319 304
Provádíme malířské a lakýrnické práce,
štukování, stěrkování stěn i stropů.
Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz
Koupím byt v Praze 10 blízko MHD.
Mám hotovost. Tel.: 604 617 788

15.00 – křížová cesta
v kostele

kostel otevřen pro osobní
modlitbu 13–18 hod.

9.00 – modlitba u Božího
hrobu, ranní chvály
a modlitba se čtením

20. 4. Velikonoční vigilie
hlavní velikonoční bohoslužba,
velmi starobylá
liturgie světla, svěcení ohně
a paškálu, liturgie slova,
svěcení vody a obnova
křestních závazků, liturgie
eucharistie

20.00 – vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání, křest
dospělých

21.00 – vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání, na závěr
velikonoční agapé

21. 4. Hod Boží velikonoční –
slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00 – mše sv.
11.00 – mše sv.

8.30 – mše sv.
10.00 – mše sv.

22. 4. Velikonoční pondělí

8.00 – mše sv.
11.00 – mše sv.

9.00 – mše sv.

inzerce

PLAVECKÁ ŠKOLA
MB PLAVÁČEK
T: 603 935 585, www.plavani.com
Milánská 311 (Na Vartě), Praha 10 - H. Měcholupy

✔ bazén se slanou
vodou
✔ výuka plavání dětí
od 6 měsíců do 6 let
✔ individuální výuka
✔ víkendový pronájem

Vás zve na výstavu

Tomáš Hřivnáč
grafika, malba
17. 4. - 10. 5. 2019
Představení nové monografie.
Doprovodný program:
sobota 4. 5. od 14 hodin
autogramiáda Tomáše Hřivnáče
a umělecké workshopy nejen pro děti

