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SLAVÍME
NAROZENINY
PŘIJĎTE NA DORT
3. 10. od 15:00 hod.

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
jsme rádi, že jste našli čas, možná při ranní kávě, po obědě nebo po práci, abyste otevřeli
první vydání tohoto občasníku. Asi se hned ptáte
proč? Proč nový občasník?
Protože je to možné. Je možné, že se pár lidí
u kávy shodne na tom, že není vše úplně v pořádku, někteří vidí i nebezpečné trendy, dost často
mluví o banánovém či jiném hospodářství, populismu a také o skutečném stavu obce a města.
Vadí nám, že se podstatné věci města už léta
prakticky neřeší a to má následně dopad i na
obce — městské části, ve kterých žijeme. Proto
část našich informačních snah bude orientována
na prezentaci těch názorů, které jsou většinovým
mediálním proudem přehlíženy.
Dalším cílem je systematicky některé události sledovat a trvale poskytnout čtenářům přehled
o jejich vývoji a řešení.
Kromě občasníku je další naší snahou všechny dostupné informace dostat na jedno místo,
na webové stránky www.iZITRA.info

Webové stránky a občasník jsou hlavně o místním dění, ale často s tématy překročíme hranice
obce, Prahy i Čech. Našim hostům umožníme
sdělit názor. Sledujeme i to, co se děje na místních
radnicích, ale i program místních kin, divadelní
i spolkovou činnost včetně sportu, na webu najdete i seznam všech škol a školek, místních firem
a další praktické informace.
Jsme spolek s názvem Bosákovník (podle pověsti je Bosákovník les, který dříve pokrýval území, kde dnes leží Hostivař a Dolní a Horní Měcholupy, Petrovice, Dubeč a Štěrboholy). Zakladatelé
spolku zde žijí, většina se zde i narodila.
Spolek Bosákovník je z povahy neziskový,
zdroje pro vydávání občasníku i webu zajišťujeme
výhradně přes inzerci. Nečerpáme žádné dotace
ani granty a nemáme ani jiné příjmy z daní občanů České republiky ani Evropské unie.
Jak budou vypadat i dále věci kolem, je především na nás všech. Náš spolek jen do mozaiky
přidává další dílek. Budeme se snažit, aby byl hodnotný.
Redakce www.iZITRA.info

Michal Frauenterka
šéfredaktor

Co naleznete na našem webu?
Na našich webových stránkách www.izitra.info naleznete nejen další, podrobnější informace
k tématům uvedeným v tomto čísle včetně několika trvale sledovaných témat, dále úplný kalendář místních událostí, také úplný seznam škol v Praze 15 a seznam místních živností i firem.
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HLAVNÍ ČLÁNEK

HOSTIVAŘSKÁ SPOJKA – radiála,
která je tranzitním obchvatem pro 60 000 Pražanů.
A MĚSTO JI MÁ „NA HÁKU“

H

ostivařská spojka už oficiální
(dnes radiálu suplují ulice K Horkám,
Pokud
nebude
tento
tranzitní
obchvat
název ani nemá, je složená z něŠvehlova, Průmyslová a Hornoměchokolika úseků tvořících jako celek dopěti městských částí řešen nyní, pak lupská), obchvat Dolních Měcholup
pravní spojku. Nazvěme ji pro další
na dalších dvacet let bude i více než (dnes tranzit zajišťuje ul. Kutnohorská)
části tohoto článku příznačně jejímu
a návazně pomoc pro Dubeč a Štěr50
000
přespolních
denně
jezdit
okolo
významu „Radiála úlevy“. (pozn.: raboholy a obchvat Uhříněvsi (dnes přes
domů v ulicích Švehlova, Průmyslová, ul. Přátelství). Souhrnně jde přes tyto
diála — komunikace směřující ze středu
města na jeho okraj). V územním plánu
Hornoměcholupská, K Horkám, Přá- městské části denně o tranzit 50 000
přijatém v roce 1999 byla Radiála úleaut. Na některých místech těchto ulic
telství
i
Kutnohorská
a
k
tomu
MHD
vy navržena jako páteřní spojka řešící
navíc díky instalaci přednosti pro právě
s předností před domácími!
obchvat obytných částí původně někoprojíždějící městskou dopravu dochází
lika obcí a odvedení dopravy z hostik výraznému omezení časové průchodvařské průmyslové zóny. Vedena má být z křížení na Štěrboholnosti světelné signalizace z bočních ulic a tím se i dále na úkor
ské radiále (křížení s ul. Rabakovskou), tedy z vnitřního pražského
tranzitní dopravy komplikuje den co den život místních obyvaokruhu, na okruh vnější na křížení u Uhříněvsi. Úlevou má být
tel (např. tramvaj či autobus křižovatkou Švehlova—Hostivařská
nejen pro nákladní tranzit, ale také pro rychle rostoucí zástavprojede ve všední den ráno mezi 7. a 8. hod. celkem 75x! — zdroj:
bu na jihovýchodě Prahy a za její hranicí v kraji Středočeském.
jízdní řád DP). Co víc, nad našimi hlavami jsou jak příletové, tak
Radiála úlevy tak řeší obchvat Hostivaře a Horních Měcholup
i odletové hlavní východní koridory ruzyňského letiště.
Foto z ŘSD

4

ČÍSLO 1 / září 2015

w w w. i Z I T R A . i n f o

Redakce iZITRA.info měřením certifikovaným měřidlem
zjistila následující hodnoty zatížení místních obyvatel:

Co teď? Jaká jsou možná řešení?

Čtvrť / křižovatka
Rozpětí hodnot hluku v dB
Hostivař / Švehlova—Hostivařská
68—91
Hostivař / K Horkám—Selská
75—89
H. Měcholupy / Hornoměcholupská—Milánská
65—88
D. Měcholupy / Kutnohorská—Dolnoměcholupská
74—84

Nejjednodušší by bylo investiční politiku hlavního města
přehodnotit a přitom myslet na to, že většina Pražanů už dnes
žije mimo jeho centrum. Ale protože se přehodnocení investic
asi nedočkáme, navrhujeme ochránit 60 000 tranzitní dopravou dotčených obyvatel žijících v Hostivaři, Horních a Dolních
Měcholupech, Dubči, Štěrboholech, Petrovicích, Uhříněvsi
a okolí jinak.

Měřeno vždy v 8:00hod. v pracovní den v září 2015,
hygienická norma je 65 dB.

Navrhujeme:

I přesto, že všechny dotčené radnice Radiálu úlevy požadovaly, bylo ještě před půldruhým rokem argumentem Hlavního
města to, že není jisté, zda bude možné východní konec radiály
napojit na připravovaný poslední úsek na jihovýchodě – úsek
511 mezi dálnicí D1 a křížením s Jižní spojkou v Běchovicích.
Tento úsek české dálniční sítě realizován bude, a to včetně obchvatu Běchovic, Újezda nad Lesy a Úval u Prahy. Obecně dálnice platí stát a úsek 511 by měl být hotov do pěti let.
Řekli byste si, pět let je tak akorát na to začít. A předpokládáte, že se teď rozhýbou ledy? Omyl. V rozpočtu hlavního
města na Radiálu úlevy letos nebyla vyhrazena ani koruna.
Co víc, nové hlavy na pražské radnici již rozhodly o problematické realizaci trasy metra D (za 50 mld. Kč!), která společně s nezbytnou rekonstrukcí a novou čistírnou odpadních
vod (za 12,5 mld. Kč) přinese nové dluhy do již nyní superpředluženého hlavního města a na Radiálu úlevy tak zřejmě
nedojde dalších dvacet let.

1. úpravu příslušné vyhlášky, kterou by tranzitní nákladní
doprava (nad 3,5 t) byla do realizace „Radiály úlevy“ vymístěna pouze na Jižní spojku.
2. vybudování nových P+R odstavných parkovišť u železničních zastávek v Uhříněvsi a v Horních Měcholupech
a rozšíření P+R parkoviště u železniční zastávky v Běchovicích.
3. zřízení zjednodušeného systému rezidenčního parkování, obsahující mimo jiné také výrazně odlišné cenové tarify pro domácí, tj. např. jedno vozidlo do 3,5 t = 100 Kč/rok,
ale pouze pro obyvatele s bydlištěm a firmy se sídlem v příslušné městské části.
Zaslali jsme starostům okolních městských částí žádost o vyjádření postoje k Radiále úlevy a budeme na našem webu
www.iZITRA.info tuto problematiku sledovat v rubrice
TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA.
Redakce iZITRA.info

INZERCE

Inzerce na
WEB:
základní firemní inzerát firmy se sídlem či provozovnou v Praze 15* ZDARMA
* Firma se sídlem či provozovnou v Hostivaři, Horních či Dolních Měcholupech, Dubči,
Štěrboholech nebo Petrovicích
bannerová inzerce od 1 000 Kč/měsíc

TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ — OBČASNÍK
ceník naleznete na www.izitra.info nebo nám napište na inzerce@izitra.info
nebo nám zavolejte na tel.: 602 952 136

WEB A OBČASNÍK PRO DOMÁCÍ.Č ÍPROČ
S L O 1 / z á ř íNE!
2015
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TÉMA

Budoucnost Prahy 15 a problémy ve „Velké Praze“

B

udoucnost Prahy 15 je nejistá. Hlav(správa věcí veřejných co nejblíže občaVysoké
zadlužení
i
schodkové
hosponím důvodem je dlouhodobě nenům), jehož dodržování je jinak součástí
daření hlavního města Prahy a trvalé české legislativy.
koncepční model financování městských
částí ze strany hlavního města Prahy
Času už není nazbyt. Hlavní město
podfinancování zákonných povinnosa výkonu přenesené působnosti (státní
Praha
se rychle a na dlouho zadlužuje.
tí jeho městských částí spěje k detroitsprávy) ze strany českého státu. I přesské tragédii, ale na palubě Titaniku Za posledních pět let jeho dluhy znovu
to, že v roce 1993 vzniklo na základě
strmě rostly a již překročily tři čtvrtiny
stále ještě vyhrává kapela
Zákona o hlavním městě Praha dalších
jeho ročních příjmů. Praha je na obyva47 městských částí (původně jen Praha
tele nejzadluženějším městem v České
1 až Praha 10), od počátku byly podmínky jejich existence vazalrepublice. Běžné hospodaření Prahy je v ročním schodku ve výši
ské, tedy přímo závislé na dotační politice hlavního města Prahy.
cca 4,5 mld. Kč, jen tento rok se schodek běžného hospodaření proPolitika města je od počátku v pozici, že musí trpět existenci „nohloubil o 2,5 mld. Kč „mandatorních výdajů“. Tato rozpočtová díra
vých“ městských částí ve svém prstenci, a ve své přezíravosti nikdy
je v letošním roce „zalátána“ z předchozích rezerv a další rok ještě
nenašla odvahu skutečně zjistit, jak velký kus práce tyto městské
bude „látání“ pokračovat, protože plánovaných 11 mld. Kč na kapičásti pro celek odvádějí a jaký skutečný podíl na příjmech města
tálové výdaje zřejmě utraceno nebude a stejně jako letos bude ještě
by tedy měly získávat. Na počátku odhad, později fixace na 8%
z čeho brát. Pak zřejmě nastane situace, kdy přijde na řadu již avipodílu na daňových příjmech Prahy je pro Prahu 15 almužnou
zovaná úprava Zákona o Praze, kde pod rouškou racionality dojde
(2 500 Kč/obyv.), umožňující s bídou přežít, ne se rozvíjet. Praha své
ke změně – centralizaci samosprávy. Důvody špatného hospodařeměstské části od začátku odírá, nebere vůbec v úvahu, že jiná velká
ní Prahy jsou kryty pod rouškou údajných dílčích nehospodárnos(statutární) města svým městským částem vyčleňují cca 12 % svých
tí, jen aby se nerozvinula debata o jeho skutečných důvodech. Ty
příjmů. Tímto trvalým stavem se nyní situace „nových“ městských
jsou patrné zejména v posledních pěti letech, některé trendy jsou
částí mimo pražské centrum (ve kterých žije cca 40% obyvatel Prahy
ale staršího data.
s trvalým bydlištěm a drtivá většina ze statisíců přespolních) přiblížiKlíčovým důvodem je jako smyslu zbavené nastavení strukla k boji o každoroční existenci.
tury investic ve prospěch hromadné dopravy a i v jejich důsledku
Společně s podfinancovaným příspěvkem na výkon státní správy
obrovské zatížení běžných výdajů. Investiční politika Prahy se pod
od českého státu (cca 50 % oproti mimopražským úřadům) jsou tak
tíhou populizmu zcela vymyká kontrole a racionalitě. Ve srovnání
městské části nuceny nejdříve sanovat „ze svého“ rozpočet na tyto
i s mnohem bohatšími městy Německa je hustota veřejné dopravy
zákonné povinnosti (v roce 2015 ca. 30 mil. Kč) a pak ze své hospoa hlavně její intenzita v páteřních statistikách až dvojnásobná proti
dářské činnosti a z prodejů majetku zabezpečit povinnosti svých
Berlínu, Mnichovu, Vídni, Milánu. A to ještě dál Praha plánuje její
samospráv (školky, školy, pečovatelské domy, hřiště, péči o veřejný
expanzi, v současnosti trasu D metra. Zcela je ignorován fakt, že
prostor a komunitní rozvoj — v roce 2015 dalších min. 30 mil. Kč)
další investice vyšší využití hromadné dopravy nepřinese bez reguk všestrannému rozvoji, jak jim ukládají jiné zákony a vyhlášky.
lace dopravy automobilové. O zavedení mýtného systému či prstenMinulé vedení Prahy 15 se tomuto likvidačnímu trendu začacového systému rezidenčního parkování, zmohutnění P+R parkolo bránit včetně „krizového scénáře“. Nezačnou-li se městské části
višť se již debatuje druhou desítku let. Zcela tabu je debata o tom, že
z pražského prstence bránit společně, budou nejdříve donuceny,
stávající luxusní systém hromadné dopravy si dnes Praha nemůže
prodlužujíce svou agónii, k prodeji veškerého svého nepotřebnédovolit. Výdaje na hromadnou dopravu již přesahují polovinu jejích
ho majetku a poté ke stagnaci a čekání na svůj zánik. Rozpočtové
příjmů a na další nezbytné povinnosti krajské i obecní samosprávy
trendy hlavního města Prahy ve svém vlastním hospodaření již přise zoufale nedostává prostředků.
pravují půdu pro takový krok, tj. úpravu Zákona o hlavním městě
Je ale rozpracován jiný způsob jak tento nepopulární problém
Praze, ve kterém se zřejmě vrátí zpět komunistický model velkých
kompenzovat. Praha bude mít dvojnásobný počet obyvatel. Ti pak
městských částí, molochů, které sice budou mít k problémům kove svých daňových výnosech v důsledku sníží poměr výdajů na domunit mimo pražské centrum tak daleko jako tučňáci na Saharu,
pravu a problém bude vyřešen. Nikdo o tom nemluví a přípravy
ale jejich stamilionové vedlejší příjmy by sloučení téměř nepocítily
pokračují. Zbývají tři roky.
a Praha by se tím zbavila tlaku požadavků na vyšší podíl z vybraTaké následující tři roky rozhodnou o nové podobě Zákona
ných daní. Tímto krokem by byl také popřen systém subsidiarity
o hlavním městě Praha, zřejmě i o jejím novém členění. Do této
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debaty by se Praha 15 měla aktivně zapojit a nenechat jiné, aby jako
v roce 1922 a v roce 1968 rozhodovali za nás. Koncept 57 městských
částí, založený v roce 1994, byl na jedné straně krokem ke správě
věcí veřejných co nejblíže jejich občanům. Ti mají možnost vybírat
ze svých zástupců, téměř sousedů, mohou je i osobně znát (jen 10
městských částí má počet obyvatel nad 50 tisíc). Na straně druhé každá městská část má svou radnici, i když její obyvatelé jsou často jen
ve stovkách (10 městských částí do 1 500 obyvatel).
Úřady vykonávající státní správu má 22 městských částí. Svým
rozsahem sice plní službu státní správy pro často rozdílný počet
občanů, ale jejich smysl je až na výjimky dán rozlohou či významem jejich území. Tím je jejich členění víceméně logickým vyústěním i pro budoucí vývoj. Najít kompromis u členění samosprávy
bude i tak velkým oříškem. Přímo související debatou je i možnost skončit s další anomálií: Praha je současně kraj a obec. Těch
22 stávajících obvodů, které jsou vlastně téměř všechny svou velikostí městy, by mělo získat statut obcí. Například Praha 15 by byla
26. největším městem v České republice. Pokud by takové členění nastalo, hlavní město Praha jako kraj by bylo poměrně chudé, s velkými dluhy a zejména se zátěží výdajů na celopražskou
„krajskou“ dopravu. Na druhý pohled je ale Praha ve stejné situaci jako jakýkoli jiný kraj v České republice. Provozuje také krajskou dopravu a obce se na její provoz skládají podle toho, jak jsou
touto dopravou obsluhovány. A ony rozhodnou o jejím rozsahu
a četnosti, ne kraj Praha. Praha jako kraj by se starala o krajské
záležitosti. Znovu jako každý jiný kraj. Krajské priority (silniční
a železniční síť, krajská doprava, pro kraj významné územní priority, kultura, sport apod.).
Ostatní záležitosti by mohly být v pravomoci obcí — městských částí, které by tak samy mohly ovlivňovat výraznou část své
samosprávy, včetně své expanze. Rozhodování o vlastní expanzi
by bylo podstatným benefitem městských částí. Proč je pravomoc
územního plánování tak důležitá i pro celý správní obvod Prahy
15 (pozn.: obsahuje Hostivař, Horní Měcholupy, Štěrboholy, Dolní
Měcholupy, Dubeč, Petrovice)? Protože nový metropolitní plán obsahuje ve svých útrobách koncept Prahy jako superměsta pro až
2,5 mil. obyvatel. Nový více než milion obyvatel se samozřejmě ne-

vejde do centra města, ale v jejím prstenci jsou tisíce hektarů polí,
která zastavět jdou. Na příkladu polí v Dubči, Štěrboholech a Dolních Měcholupech, na kterých má vzniknout „severovýchodní město“ s až 15 tisíci obyvateli, lze demonstrovat představy architektů
Prahy o její expanzi. Za hranicí domkářské zástavby těchto obcí má
stát komplex až dvanáctipodlažních bytových domů. Proti tomuto
projektu se zdá být letitá diskuse o Trojmezí jen hrou na pískovišti. Je jen těžko představitelné, že by si zastupitelé těchto městských
částí takto představovali expanzi obce. A když ano, bylo by to jejich
rozhodnutí, ne 65 zastupitelů Prahy, kteří ve Štěrboholech či Dubči
často ani nikdy nebyli. Expanze obytných či jiných ploch jistě nepatří do oblasti veřejného zájmu, a tak není jediný důvod přesouvat
tuto kompetenci na vyšší správní celek. Případné rozhodnutí kraje
o vedení páteřní dopravy, plynu, vody, zřízení chráněného území by
nijak dotčeno nebylo.
Praha je na rozcestí své další expanze. Bez dořešené dopravní
sítě a další infrastruktury i na dnešní počet obyvatel, pod tlakem
dalších výdajů na městskou dopravu a potřeby expanze Prahy
do velikosti superměsta. Praha je navíc svou geografickou polohou
v kotlině k expanzi nevhodná i z tohoto pohledu. Až na výjimky
podobně velké státy v Evropě nemají více než 10 % obyvatel žijících
ve svém hlavním městě. Jednou z výjimek jsou řecké Athény. Kdo
v nich byl, myslím, může potvrdit, že by v takovém mraveništi žít
chtěl jen stěží. Metropolitní plán je hra s ohněm. Jeho součástí je
slévání zástavby mezi původními obcemi s vesnickým charakterem
a vlastní bohatou historií a konstrukce Prahy jako monocentrického města právě bez ohledu na unikátní vývoj v jednotlivých obcích
pražského prstence.
To, že o rozvoji Prahy v posledních letech rozhodují zejména
zastupitelé, kteří v Praze žijí jen několik let a jejich angažmá v pražské politice je jen výtahem k celostátní moci, dokresluje důvody
absence řešení skutečných pražských problémů. Praha nemůže být
dále jednou z důležitých kořistí v celostátní politice, musí být vedena tak, aby se v ní její obyvatelé necítili jako cizinci na periférii.
Bez kousnutí do kyselého jablka se to ale neobejde.
Michal Frauenterka
Zastupitel Městské části Praha 15

INZERCE

www.kovari.cz
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Z RADNICE A MĚSTA

Superměsto s 2,5 miliony obyvatel
a „federální“ Praha – děkujeme, NE !!

Ú

zemní plánování, jak se o něm zmiňuZnovu se v Praze mění ovzduší. Zatím
Platné zadání metropolitního plánu jen vánek přináší zatuchlost minulého stolejeme v širších souvislostech v tomto
i přes výrazné připomínky městských tí. A to navíc Hostivař, Dubeč, Dolní a Horní
vydání občasníku na straně 6, spěje k nočástí koncipuje Prahu jako superme- Měcholupy, Štěrboholy ani Petrovice dnes
vému územnímu (metropolitnímu) plánu.
Odkrývá se tím nejen budoucí podoba Pratropoli. Stavět se má zejména v praž- nemají v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, ale také přežitý způsob jejího vnitřního
hy jediného zástupce. A mají tisíce hektarů
ském prstenci.
rozhodování.
polí, které jde zastavět. I o těchto polích buHistorická pravomoc magistrátu vytvářet a schvalovat celý územní
dou rozhodovat pražští zastupitelé? Ti, kteří zde nežijí a možná zde nikdy
plán Prahy (na rozdíl od dnešní praxe v ostatních krajích) je myslím tyani nebyli? Metropolitní plán, u kterého by už od počátku byla největší
pickou ukázkou, jak si v určitých obdobích pražští zastupitelé, a to už
váha rozhodování na městských částech, bude účinně bránit plánu superod vzniku „Velké Prahy“ v roce 1922, představovali její rozvoj a expanměsta s 2,5 mil. obyvatel. V našem případě jihovýchodu Prahy to bude
zi v tehdy ještě útulné pražské kotlině. I přesto, že pražští zastupitelé byli
rozhodování o dalších až sto tisících nových sousedů.
vždy vyslanci svých obvodů (nyní městských částí), často zapomínali, odPražský způsob života už není ten v centru města, Pražané v něm
kud přišli, a naopak upevňovali vliv hlavního města na úkor pražských
už stejně skoro nežijí. Je třeba změnit způsob rozhodování. Kde to raobcí. Na obranu některých, ne všichni zapomněli. A tak je hlavní město
cionálně půjde, co nejblíže k Pražanovi. Je čas změnit zákon o hlavním
Praha krajem a obcí zároveň, se všemi podstatnými pravomocemi, které
městě Praze.
také vydatně používá.
V případném novém uspořádání Praze nelze upřít běžné pravomoci
kraje. Praha musí i nadále plánovat a stanovovat krajsky a celostátně výMezi lety 1918—1945 v Praze vzrostl počet obyvatel o 250 tisíc, do roku
znamné záležitosti v území, vedení tranzitních dopravních staveb, tech1989 o dalších 250 tisíc. Od roku 1990 dodnes vzrostl počet Pražanů jen
nické infrastruktury, ochrany celopražsky významné zeleně či plánování
o 50 tisíc (pozn.: je tedy mimochodem velkým mýtem, že se v posledních
celostátně významných prvků. A s ohledem na velikost Prahy a racionali25 letech Praha zalidňuje nejvíce v historii. Naopak.). Za posledních 25 let
tu také zajišťovat provoz městské hromadné dopravy. Pro tyto účely si také
se ale počet obyvatel výrazně „promíchal“ uvnitř Prahy. V pražském histoPraha musí ponechat pozemky i potřebný majetek.
rickém centru žije asi 55 tisíc obyvatel, v širším centru pak do 300 tisíc. To
Všechny ostatní pravomoci by měly získat městské části a o věcech
je jen každý čtvrtý Pražan (pozn.: ještě v roce 1920 zde žilo 650 tisíc obyvarozhodovat volení zástupci městských částí.
tel). Většina Pražanů žije dnes v prstenci velkoměsta mimo jeho centrum.
Každá změna zákona o hlavním městě Praha bude schvalována v ParJako jeden z typických příkladů expanze dříve okrajové pražské čtvrti
lamentu ČR. S ohledem na historické zkušenosti si myslíme, že by návrh
lze uvést obec Hostivař. Nedobrovolně byla obec k Praze připojena (záměl vycházet z místa, kterého se bude nejvíce týkat, tj. od městských částí.
konem Národního shromáždění) od roku 1922; byla zrušena její radnice
Pokud od nich iniciativa nepřijde, pak může být návrh iniciativou Prahy
a Hostivař byla zařazena do obvodu XIII. Následně od roku 1922 do roku
a městské části budou jen připomínkovým místem a z praktického pro1989 vzrostl počet jejích obyvatel 8x (z 2 500 na 20 000 obyvatel).
jednání změn v zákoně se stane jen demonstrace soudržnosti vládních
Volení zástupci Prahy sice od roku 1990 do roku 2014 nedopustili
stran při jeho schvalování ve sněmovně a senátu.
zvyšování absolutního počtu obyvatel Prahy, i to se má ale zřejmě změnit.
Tvoří se nový metropolitní plán. Obsahuje ve svých útrobách koncepci
Navrhujeme, aby se:
Prahy-superměsta pro až 2,5 mil. obyvatel. Nový více než milion obyvatel
• přednostně začala projednávat nová podoba zákona o hlavním městě
se samozřejmě nevejde do centra města, ale v jejím prstenci jsou tisíce
hektarů polí, která zastavět jdou. Metropolitní plán je navíc znovu „moPraha a jeho statutu s cílem — konec „federální“ Prahy jako kraje a měsnocentrický“, nebere v úvahu, že je Praha historicky vlastně složena z deta zároveň. Nejen v územním plánování, ale i ve správě věcí veřejných.
sítek obcí s vlastním vesnickým charakterem, bohatou historií a atmosfé• připravovaný nový metropolitní plán schvaloval až po změně zákona
rou. A ještě většina z nich byla do Prahy zavlečena nedobrovolně. Jako
o hlavním městě Praze.
bychom neznali příklady z minulosti i současnosti, že centralizace moci
Zaslali jsme starostům okolních městských částí žádost o vyjádření pona úkor menších celků nekončí zpravidla dobře. I v Praze platí přirovnání,
stoje ke změně zákona o hlavním městě Praha a budeme na našem webu
že dlouhodobé odtržení od kořenů nemůže přežít žádný organizmus.
www.iZITRA.info mít tuto problematiku zařazenou v rubrice TRVALE
SLEDOVANÁ TÉMATA.
Redakce iZITRA.info
Už začínáte cítit to nebezpečí?
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Rušení dříve připravovaných projektů novými
radními MČ Praha 15
za každou cenu je hlavně hloupost.
Projekty schválené před lety do přípravy v programu „Patnáctka domovem“ byly novým vedením zcela
přerušeny včetně na etapy rozdělené
komplexní ochrany v obydlených
oblastech Hostivaře před povodní
na Botiči.
Všechny tabule s navrhovanou podobou té které revitalizace byly hned
po podzimních volbách potichu odstraněny.
Zařazení souboru 21 projektů do
programu revitalizace veřejného
prostoru Prahy 15 mělo dva důvody. Jedním z nich byla ucelená koncepce, která pomáhá k úspěchu při
žádosti o financování z fondů Evropské unie. Druhým důvodem byla
výrazná úspora vlastních finančních
prostředků, protože spolufinancování těchto projektů „z vlastní kapsy“
by MČ Praha 15 stála asi jen 10 %
skutečných nákladů projektu.
Typické překroucení skutečnosti
pak předvedl radní Pencák, který
ve svém článku v Hlasateli MČ Praha 15 zdůvodňoval v zásadě zrušení projektu velkého parku v ulici
U Průseku na základě setkání s občany, kteří prý park odmítli jako příliš drahý a zbytečný. Kdo na setkání
byl, mně potvrdil, že občané v převaze souhlasili s rozsahem i prvky
parku, ale naopak přítomní radní
argumentovali tím, že park je příliš
velký a drahý a že na něj MČ nemá
peníze.
Vskutku otevřená radnice a moudré
rozhodnutí.
Michal Frauenterka
Tuto problematiku průběžně sledujeme v rubrice TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA na našem webu
www.iZITRA.info, kde najdete
i popis a navrhovanou podobu zrušených revitalizačních projektů.
w w w. i Z I T R A . i n f o

Hlasatel
Městské části Praha 15 –
mediální nástroj
i horký brambor.

Jste soukromý vlastník
a máte v Praze 15 zeleň?
„VLK“ z radnice hrozí
pokutou až 100 tis. Kč.

Lepší parkování v Hostivaři a Horních Měcholupech – zapomeňte
a jezděte na kole.

Všechno bylo špatně!, říká nové
vedení radnice. Vše změníme, pro
vás. A tak na řadu přišel i Hlasatel,
měsíčník Městské části Praha 15,
a webové stránky radnice a úřadu.
Nejdříve byl rozpočet vydávání
Hlasatele navýšen o novou placenou funkci šéfredaktora, jehož pozice nebyla ani v letošním
rozpočtu plánována. Je schována
v provozu radnice. Nyní je v utajeném režimu ukončován smluvní
vztah s firmou, která před třemi
lety vyhrála výběrové řízení a má
smlouvu ještě do dubna. O ukončení platné smlouvy se nové vedení radnice snaží už víc než půl
roku. Donucovacím prostředkem
je, že firma nedostala od ledna zaplaceno za vydané Hlasatele, tedy
sama platí i tiskárnu, grafiky, distribuci apod. Jak tato věc dopadne? Uvidíme!
Jestliže se s nynější firmou nepočítá, jak bude Hlasatel vydáván?
S novou agenturou zřejmě ne, protože jinak by již bylo vypsáno nové
výběrové řízení podle zákona
o veřejných zakázkách. Znamená
to tedy, že budou přijati noví pracovníci na radnici do mediálního
odboru? Na tyto zaměstnance samosprávy není třeba vypisovat výběrové řízení a jejich mzda navíc
může být „schována“ mezi platy
zaměstnanců radnice. Vydávání
Hlasatele pak bude jako položka
v rozpočtu velmi nízká (zřejmě
jen jeho tisk) a to bude navenek
důkaz úspor.
Představu o způsobu vydávání
Hlasatele však radní dosud nepředstavili, v červencové radě MČ
navíc utajené rozhodování v této
věci budí další pochybnosti.
Věc budeme dále sledovat.
Redakce izitra.info

Péči o zeleň v Praze stanovuje vyhláška. Najdete v ní také povinnost
sekat trávu, která platí i pro soukromé vlastníky pozemků. Na vlastní
zahradě je to přirozené. Povinnost
ale platí i pro ty neoplocené pozemky. Ale ne pro všechny.
Zvláštní výběrový přístup nyní
zvolila radnice MČ Praha 15, která skrze odbor životního prostředí
rozeslala „vybraným“ vlastníkům
dopis, ve kterém je upozornila, že
by si tento pozemek měli posekat
do konce května t. r. a že jim při nesplnění hrozí pokuta až 100 tis. Kč.
Zjistili jsme, kdo byl obeslán. Byl to,
až na jednu výjimku, tucet soukromých vlastníků, a šlo o celkovou výměru jen přes šest hektarů. Jak byl
tento „seznam zlobivých“ sestaven,
se nám dosud nepodařilo zjistit.
Byli jsme se ale podívat, jak svou
povinnost plní hlavní město Praha
a státní instituce. Neprošli jsme jistě vše, ale našli jsme jen v Hostivaři
statisíce metrů čtverečních veřejně
přístupných pozemků, na kterých
se tráva nesekala roky. U hřbitova
v Hostivaři — vlastníci Povodí Vltavy, s. p., a Ministerstvo kultury
ČR — byla situace stejná.
Obecně se jedná o problematiku
„veřejné zeleně“, jejíž dlouhodobý
statut není z hlediska údržby dosud
vyřešen. Obecně platí, že do této
zeleně má veřejnost právo přístupu bez omezení, ale povinnost její
údržby má její vlastník. Toto omezení vlastnického práva je již v několika případech soudy vyřešeno
tak, že obec za toto právo občanů
musí platit. Místní radnice tedy nejen „dráždí hada bosou nohou“, ale
hlavně selektivně hrozí jen některým, navíc co do rozsahu marginálním soukromým vlastníkům.
Redakce izitra.info

Možná jste občas někde viděli, že se
na vozovce podél chodníku, hlavně
na sídlištích, objevila nově nakreslená místa pro parkování. Jak jsme
zjistili, zvýšení parkovacích stání
tímto způsobem přineslo v minulosti asi 350 míst a tento způsob
navýšení parkovišť je již v Praze 15
vyčerpán. Některé další, již stavebně náročnější projekty na sídlištích
byly novými radními zastaveny.
Na sídlišti Hornoměcholupská
v Hostivaři tak nepokračuje projekt
v ul. Golfová podél knihovny — cca
25 míst, parkoviště pro polikliniku v Tenisové (a večer pro domácí) — cca 40 míst. V Horních Měcholupech byl zastaven projekt zahloubeného parkovacího podlaží před
obchody v ul. Milánské — 200 míst,
stejně jako pro lokalitu Nad přehradou / R. A. Dvorského — 35 míst.
V této věci nelze očekávat žádný
vývoj, na radnici mají na starost dopravu Zelení. Ti ještě před dvěma
lety jako oponenti zvyšování parkovacích míst při diskuzních setkáních s občany ostatním radili, že
mají jezdit na kole a že žádná nová
parkovací stání nejsou potřeba. Doplnění parkovacích stání zejména
tam, kde se v minulém století při
výstavbě sídlišť s větším rozvojem
automobilizmu nepočítalo, by jistě
lokálně situaci pomohlo řešit. Co
je ale důležitější, je řešení dlouhodobější. Placené zóny se ze středu
města brzy rozšíří až na hranici
Prahy 15, a to do okolí konečných
stanic metra C na Hájích a „Áčka“
ve Strašnicích. Pak lidé z venkova
zaparkují tam, kde nebudou muset
platit, to je také v Hostivaři a Horních Měcholupech. Dnešní systém
nahrává venkovu na úkor městských částí v pražském prstenci,
tedy i Prahy 15.
Redakce izitra.info
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l Jak si vedly některé místní sportovní kluby ve svých soutěžích — Fotbal: SK Horní Měcholupy – muži 8. místo v divizi, SK Hostivař – muži 12. místo v 1. A třídě, dorost – 10. místo v I. třídě, SK Viktoria Štěrboholy — muži 10. místo v 1. A třídě. Hokejbalový
tým HBC Hostivař přenechal místo v 1. lize, od nového ročníku nastoupí ve 2. lize. Jde o nastavení cílů a orientací na děti, stojí v prohlášení klubu. Pozemní hokej: extraliga muži — President 6., HC Hostivař 7., extraliga ženy — HC Hostivař 2., dorostenci — President 2., dorostenky — HC Hostivař 2. Atletika Hostivař — největší úspěchy sezóny: pražský přebor 2. místo starší žákyně — Sylvie
Vraná — disk, 2. místo mladší žáci — Martin Ornst — 150 m, 3. místo mladší žáci — Martin Ornst - 60 m. l Rekonstrukce nádraží v Hostivaři vrcholí, stará lávka přes železnici je po rekonstrukci. Celá rekonstrukce nádraží má být hotova v červnu 2016.
l Hlavní město Praha odsouhlasilo výstavbu trasy D pražského metra. Zatím se neví, kde bude končit, ale stát má 50 miliard
Kč. l Restaurace Hole in one měla akci „beton za 35 Kč“. Asi z probíhající rekonstrukce vedlejšího hotelu? l U sokolovny
v Hostivaři proběhla 1. 6. tradiční Šlapanda. l Na radnici skončil místostarosta Tomáš Brauner (SZ) „dohodou“. l V obchodním centru Park Hostivař otevřelo nové saunové centrum, textilní galanterie, značková prodejna ETA a cukrárna. l Vláda
ČR v červenci ratifikovala úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. To mimo jiné znamená, že cizinec
(i mimo EU) bude moci na místní úrovni volit a být volen, pokud v ČR žije alespoň 5 let před volbami. l Vodojem Na Kozinci zásobující vodou hlavně Hostivař a Horní Měcholupy má vyčerpanou kapacitu. Nové žadatele správce vodojemu (Veolia)
nepřipojuje. Čeká se na realizaci posilňovacího potrubí. Takže snad napřesrok. l Pražští radní schvalují stavební předpisy.
V kuchyňce vedou rozpravu. Druhý den si píší otevřené dopisy a po měsíční taškařici se líbají před televizními kamerami.
Více na webu ECHO24.cz. l V Europarku ve Štěrboholech byl přes prázdniny minigolf zdarma. l V Hostivaři extrémní sucho
narušovalo kořenový systém stromů podél Botiče. Lesy hl. m. Prahy i soukromí vlastníci museli několik stromů ohrožujících
chodce a zahrádku restaurace odstranit.
Do této rubriky sbíráme informace na emailu: udalosti@izitra.info. Uveřejnění informace dle uvážení redakce. U „citlivějších“
zpráv pomůže k jejich zveřejnění kontakt na odesílatele. Sportovní kluby a další spolky mohou pro zveřejňování informací i zpráv
získat autorizovaný přístup na náš informační web www.izitra.info. Více informací na zadní straně a na tel.: 602 952 136.

Co připravujeme na webu a do následujícího občasníku
l Financování

sportu v Praze

l Sýrie l Botičsko l a

další

Již nyní na webu www.izitra.info najdete trvale sledovaná témata
l Zrušené

projekty rozvoje Prahy 15 l Metropolitní plán Prahy
l Pražské hospodaření l a další témata

l Hostivařský

lesopark

INZERCE

Jediná bezlepková pizza v ČR
Vyráběná v samostatné výrobně
Český výrobek
100% kvalita
Regionální výrobek
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KAM NA PATNÁCTCE

Fotbalový klub SK Hostivař
Vás zve na své domácí podzimní zápasy
A tým: vždy sobota v 10:30 hod.
3. 10. SKH — Újezd nad Lesy
17. 10. SKH — Dolní Počernice
31. 10. SKH — Kyje
14. 11. SKH — Libuš
dorost: vždy neděle
04. 10. od 13:45 SKH — Stodůlky
18. 10. od 15:30 SKH — Praga
08. 11. od 11:45 SKH — ČAFC
areál Na Groši (u OC Park
Hostivař)
Občerstvení, dětský koutek,
vstup dobrovlný.
ZÁŘÍ
22. 9. úterý od 14:00 hod.
(45 min.)
Divadlo Paleček — Haló děti hola
škola, školka volá — Hostíkova
divadélka v kinosále OC Park
Hostivař
29. 9. úterý od 14:00 hod.
(45 min.)
Divadlo Úsměv — Jak koťátko
zapomnělo mňoukat — Hostíkova
divadélka v kinosále OC Park
Hostivař
ŘÍJEN
2. 10. pátek od 20 hod.
Ochutnávka a seznámení
s bezlepkovou pizzou
Zveme celiaky (i neceliaky)
k ochutnávce nového českého
výrobku.
Kavárna U Sousedů,
Herbenova 27, Hostivař

3. 10. sobota od 15 hod.
OC Park Hostivař
Slavíme 15. narozeniny
Přijďte na dort
www.parkhostivar.cz
10. — 11. 10. celý víkend
XIV. Hostivařská Loutkárna
10. 10. v 15 hod. — Dividlo Emillion — Cirkus plný loutek
10. 10. v 16 hod. — Divadlo máma
a táta — Zlatovláska
11. 10. ve 14 hod. — Sváťovo divadlo — Pohádky ovčí babičky
11. 10. v 16 hod. — Divadlo Frydolín — Kašpárek a ježibaba
T. J. Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař
21. 10. od 18:00 hod.
Zdravé vaření s Herbou — Pečeme bezlepkově
Večery obsahují přednášku, ukázku vaření, ochutnávky + recepty
+ konzultace výživové poradkyně
Petry Polanské. Prodejna HERBA ve 2. patře OC Park Hostivař,
Švehlova ul., Hostivař. Nutné se
přihlásit předem v prodejně nebo
na email: hostivar@herbazdravavyziva.cz

LISTOPAD

PROSINEC

8. 11. od 16.00 hod.
Divadlo Frydolín — O ledové
chaloupce
T. J. Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař

MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY
4. 12. pátek v 17:30 hod.
5. 12. sobota v 11 hod. a 15 hod.
Předprodej vstupenek
od 1. listopadu.
Divadélko Frydolín, Švehlova sokolovna, U branek 674,
Hostivař

11. 11. od 18:00 hod.
Martinský lampionový průvod
malý ohňostroj a při průvodu
v okolí čekají různé bytůstky a
strašidla. Na konci sladká odměna. Před Švehlovou sokolovnou,
U branek 674, Hostivař
18. 11. od 18:00 hod.
Zdravé vaření s Herbou — Chutné pomazánky
Večery obsahují přednášku,
ukázku vaření, ochutnávky +
recepty + konzultace výživové poradkyně Petry Polanské.
Prodejna HERBA ve 2. patře
OC Park Hostivař, Švehlova
ul., Hostivař. Nutné se přihlásit
předem v prodejně nebo na email:
hostivar@herbazdravavyziva.cz
22. 11. od 16.00 hod.
Divadlo Frydolín — Křemílek a
Vochomůrka
T. J. Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař

24. 10. od 10:00 hod.
7. ročník běhu Jana Kocourka
od 10 hod. pro děti, od 11 hod.
pro dospělé cca 3,2 km v okolí
sokolovny.
Švehlova sokolovna,
U branek 674, Hostivař
25. 10. od 16.00 hod.
Divadlo Frydolín — O kačátku
Pepíkovi
T. J. Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař

28. 11. od 9 do 12 hod.
Adventní dílna pro dospělé
Adventní motání — výroba
vánočních věnců a dekorací.
Rezervace míst předem nutná.
T. J. Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař

13. 12. od 16.00 hod.
Divadlo Frydolín — Vánoční
představení
T. J. Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař

13. 12. od 17:00 hod.
Vánoční zpívání koled pod
lípou
Sousedské předvánoční zastavení, ochutnávka a připomenutí
vánočních zvyků. Zpěvníky
máme.
Před Švehlovou sokolovnou,
U branek 674, Hostivař§
16.12. od 18:00 hod.
Zdravé vaření s Herbou —
Vánoční cukroví zdravě
Večery obsahují přednášku,
ukázku vaření, ochutnávky +
recepty + konzultace výživové poradkyně Petry Polanské.
Prodejna HERBA ve 2. patře
OC Park Hostivař, Švehlova
ul., Hostivař. Nutné se přihlásit
předem v prodejně nebo na email:
hostivar@herbazdravavyziva.cz
Úplný seznam místních událostí
najdete na webu www.iZITRA.info

INZERCE
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Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice

OBČASNÍK pro Prahu 15
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a okolí

Co přináší občasník

Informace a názory z Prahy 15 a okolí

Co najdete na webu

Nastavit jako úvodní stránku
25. 08. 2015

Hostivař
H o r n í a D o l n í M ě c h o l u py
Dubeč
Š tě r b o h o l y
Pe t rov i ce

Dnes má svátek Michal
Zítra má svátek Petra

Úvodní stránka | Novinky a zprávy | Firmy v Praze 15 a okolí | Školky a školy v Praze 15 | Názory členů spolku a hostů | O spolku

l názory na místní problémy i události

I

l příspěvky hostů

N

l tématické články

Z

l glosy z radnice a města

E

l kam na Patnáctce
kudykam nejen za zábavou

R

Kalendář místních událostí

Praha 15 - podrobná fakta a úvahy o možných řešeních
Zveřejněno: 27. 6. 2015 12:08 | Napsal Michal Frauenterka | Zobrazeno: 90
Finanční hospodaření Městské části Praha 15 je od jejího vzniku / 18.11.1994 / vyrovnané, MČ Praha 15 nemá ani korunu úvěrů, ale stejně tak
dlouho je její financování předmětem diskuse. Trend financování městských částí a tím i Prahy 15 je rok od roku podrobován dalším a dalším
číst dále
zkouškám.
Více o této problematice naleznete v rubrice „PRAŽSKÉ HOSPODAŘENÍ“

HOSTIVAŘSKÁ SPOJKA
RADIÁLA PRO 60.000 PRAŽANŮ
A MĚSTO JÍ MÁ „NA HÁK U“
více na straně 4

MĚSTSKÝ OKRUH

MĚSTSKÝ
OKRUH (VÝHLED)
ŠTĚRBOHOLSKÁ
RADIÁLA

JIŽNÍ SPOJKA

HOSTIVAŘSKÁ
SPOJKA
DNES
DNES ULICE
ULICE
RABAKOVSKÁ
RABAKOVSKÁ

Budoucnost Hostivaře a Horních Měcholup
a problémy ve „Velké“ Praze
str. 6

Od září 2015 najdete v restauracích a provozovnách
místních podnikatelů.
Seznam míst naleznete na www.izitra.info

l stalo se - vážně i nevážně

Budoucnost Hostivaře a Horních
Měcholup a problémy ve „Velké“ Praze

Evropská unie - co jiného - ale v jaké
podobě?

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52 | Napsal Michal Frauenterka | Zobrazeno: 47

Zveřejněno: 27. 6. 2015 13:43 | Napsal Michal Frauenterka | Zobrazeno: 72

Budoucnost Prahy 15 je nejistá. Hlavním důvodem je dlouhodobě nekoncepční model financování městských částí ze strany hlavního města
číst dále
Prahy a výkonu přenesené působnosti (státní správy) ze

Evropská unie (zdroj : wikipedie ) je politická a ekonomická unie. Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungočíst dále
vání Evropské unie, které uzavřely členské státy a kterými

Více o této problematice naleznete v rubrice „PRAŽSKÉ HOSPODAŘENÍ“

Rozpočet Hlavního města Prahy na rok
2015 - provozní schodek 4,5mld.Kč

Radiála je tranzitním obchvatem pro
60.000 Pražanů a město jí má „na háku“

Zveřejněno: 8. 7. 2015 14:34 | Napsal Michal Frauenterka | Zobrazeno: 30

Zveřejněno: 23. 8. 2015 19:40 | Napsal Redakce | Zobrazeno: 9

Hlavní město Praha se rychle a na dlouho nevratně zadlužuje. Za posledních pět let jeho dluhy znovu strmě rostly a již překročily tři čtvrtiny
číst dále
jejích ročních příjmů. Praha je na obyvatele nejzadlužejším

Je opravdu někdy zábavné sledovat, jak se vyvíjí příprava obchvatu šesti
městských částí, kdyby to nebyla spíše tragikomedie. Oficiální název už
nemá, je složená z několika úseků tvořících jako celek dopravní číst dále

Více o této problematice naleznete v rubrice „PRAŽSKÉ HOSPODAŘENÍ“

Více o této problematice naleznete v rubrice „HOSTIVAŘSKÁ SPOJKA“

Další články
Rušení připravovaných projektů novými radními Prahy 15 je hlavně hloupost

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Superměsto s 2,5 miliony obyvatel? Je třeba říci hlasité NE

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Jak s veřejnou zelení v Praze? Další neřešený oříšek

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Pronájmy 8 bytů Městské části Praha 15 - Horní Měcholupy

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Pronájem 1 bytu Městské části Praha 15 - Hostivař

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Galerie v chodbě - Švehlova sokolovna

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Loutkové divadlo Frydolín-současnost

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Loutkové divadlo Frydolín-historie

C
E

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Návštěvy

1025

Počítáno v auditu

DNES
12. září 2015
14:00
III. Pražský Prohibifest v Dubči
12. září 2015
14:00 - 00:00
Fotbalové utkání hvězd

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI
12. září 2015
14:00
III. Pražský Prohibifest v Dubči
12. září 2015
14:00 - 00:00
Fotbalové utkání hvězd
21. září 2015
08:00 - 17:00
Zápisy do kurzů cvičení rodičů s dětmi ve Švehlově sokolovně
23. září 2015
17:00 - 00:00
Zasedání zastupitelstva
MČ Praha 15
12. září 2015
14:00
III. Pražský Prohibifest v Dubči
12. září 2015
14:00 - 00:00
Fotbalové utkání hvězd
21. září 2015
08:00 - 17:00
Zápisy do kurzů cvičení rodičů s dětmi ve Švehlově sokolovně
12. září 2015
14:00
III. Pražský Prohibifest v Dubči
12. září 2015
14:00 - 00:00
Fotbalové utkání hvězd

Spolupracujeme s

21. září 2015
08:00 - 17:00
Zápisy do kurzů cvičení rodičů s dětmi ve Švehlově sokolovně

INZERCE

l kalendář místních událostí
zábava, sport i praktické info den po dni

23. září 2015
17:00 - 00:00
Zasedání zastupitelstva
MČ Praha 15
12. září 2015
14:00
III. Pražský Prohibifest v Dubči

l přehled místních škol a školek
l přehled místních firem
l místní novinky a události
co se stane i co se stalo z první ruky
od našich místních spolků...
l názory členů spolku a hostů
a také TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA

Jak bude možné s námi spolupracovat?
l Místní občanské spolky všeho druhu (dříve mimo jiné i sportovní kluby, ale i další), mohou hlavně na webu www.iZITRA.info získat bezplatný přístup k prezentaci své
činnosti a zejména jejich akcí, a to více možnými způsoby (kalendář místních událostí, rubrika „novinky a zprávy“ případně i v rubrice „názory hostů“). V těchto případech
je vždy nezbytné sjednat přístup s šéfredaktorem.
l Místní školky a školy mohou hlavně na webu www.iZITRA.info získat bezplatný přístup k prezentaci své činnosti a zejména jejich akcí, a to více možnými způsoby (kalendář místních událostí a rubrika „novinky a zprávy“). I v tomto případě je vždy nezbytné sjednat přístup s šéfredaktorem.
l Místní podnikatelé a firmy mohou bezplatně zařadit svou základní prezentaci do příslušné podnikatelské sekce na webu www.iZITRA.info a jejich zařazení zajišťuje naše
„inzertní víla“.
l Občané z Prahy 15 mohou příspěvky o místních událostech zasílat na e-mail: udalosti@izitra.info
Každého skutečného zájmu o dění v komunitě Prahy 15 si vážíme. Pokud budete mít zájem naši snahu podpořit „jen“ finančně, na našem webu naleznete ceny inzerce,
která bude i vaším nákladem daňovým, nebo nám můžete na činnost přispět darem. Za jakoukoli pomoc předem děkujeme.

Kontakty

l Šéfredaktor: Michal Frauenterka, tel.: 602 952 085, e-mail: redakce@izitra.info
l Inzerce („inzertní víla“): Dagmar Kubinová, tel.: 602 952 136, e-mail: inzerce@izitra.info

INZERCE
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Květinářství PAPAVERA
tel.: 777 313 047
e-mail: info@papavera.cz
www.papavera.cz/svatebni-kytice
www.facebook.com/kvetinarstvi.papavera
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