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Otevírací doba:
Po - So 11:00 - 23:00
Ne
11:00 - 22:00

Jsme putyka, restaurace či hospůdka v krásné, staré části Hostivaře jsme to co budete chtít aby jsme byli.
Hlavní část restaurace je nekuřácká a v letní sezóně můžete u nás posedět na dvou zahrádkách
s grilem a výčepem.
Připravujeme pro Vás jídla srdcem z čerstvých a kvalitních surovin. Náš jídelní lístek obsahuje
8 až 10 hlavních jídel a každý měsíc a někdy i dřív, ho měníme či upravujeme dle nápadů,
sezóny nebo podle toho co kde zrovna vyroste.
Jídelní lístek a jídla u nás připravujeme podle nálady, a doufáme, že náladu máme dobrou...
V naší nabídce nápojů najdete čepované pivo, domácí i nedomácí limonády, čerstvé bio mošty,
víno z rodiného vinařství, exclusivní rumy a vybrané destiláty které jen tak jinde neochutnáte.

Rádi pro Vás připravíme svatby, firemní i rodiné akce, degustační
menu či soukromé grilovaní

NA KAČABCE - PUTYKA
Chalupnická 12, Praha 10, Hostivař
gsm: 603 217 934
e-mail: putyka@nakacabce.cz
https://www.facebook.com/Nakacabceputyka/

www.nakacabce.cz
informace a foto najdete na portálu zomato.com / na kačabce

SVATEBNÍ KYTICE

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

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
co si do nového roku vlastně přát mimo pevného
zdraví a štěstí? Toho dalšího je jistě mnoho. Dovolte mi,
abych na úvod tohoto čísla vyslovil přání, aby v tomto roce
bylo možné se svobodně vyjadřovat. Většinový názor aby
se vytvářel v diskusi a nebyl občanům „předžvýkán“. Aby
nebylo v nejvyšším patře politiky předem rozhodováno,
co si má národ myslet. A když tak mnohdy většina národa
nečiní, aby byly takové myšlenky považovány za nevhodné nebo přímo za závadné.
Přál bych také našim veřejnoprávním médiím, České televizi a Českému rozhlasu méně autocenzury a více
odvahy se v naší sice stále ještě demokratické, ale k jisté
formě oligarchického řízení směřující společnosti, více
vzepřít. Jsou jako instituce jednou z demokratických pojistek a v době slučování ostatních velkých médií pod jen
pár velkých korporací bude jejich nezávislosti třeba více,
než kdy jindy.
Rád bych také poděkoval všem, kteří náš občasník
a web www.iZITRA.info čtou a někteří do něj svými názory i přispívají.
V posledních dvou měsících se na pozadí politických
změn na pražském magistrátu schvaloval rozpočet hlavního města, jehož součástí je i stanovení objemu prostředků
pro městské části. Pražské hospodaření je na našem webu
jedním z našich TRVALE SLEDOVANÝCH TÉMAT.
Tentokrát jsme mu věnovali velkou pozornost a také jsme
navrhli řešení. Osobně jsem se v prosinci zúčastnil rozpravy v pražském zastupitelstvu, kde má vystoupení směřova-

la především ke struktuře rozpočtu, který Praze umožňuje
hrát si s městskými částmi jak s postavičkami loutkového
divadélka. Až mě překvapilo, že z Pražanů jsme osobně
vystoupili jen dva, ale později jsem se dozvěděl, že drtivá
většina starostů zaslala své připomínky písemně. Má kritika jako obyvatele Prahy 15 směřovala hlavně k protipovodňovým opatřením na Botiči a na přípravu tranzitního
dopravního obchvatu – hostivařské spojky, důležité nejen
pro Hostivař a Horní Měcholupy, ale i pro Dolní Měcholupy, Dubeč a Štěrboholy. Na protipovodňová opatření
znovu nepůjde ani koruna, na přípravu hostivařské spojky
jeden milión korun, což v praxi znamená jen administrativní začlenění investice plánované ve velmi vzdálené budoucnosti, ne skutečnou její přípravu.
Toto číslo občasníku se ale zaměřuje především
na vize. Jak by mohla v Praze vypadat správa věcí veřejných, aby občana co nejméně zatěžovala jejími vlastními,
neustávajícími problémy udržet většinovou koalici déle,
než stačí vůbec něco vykonat. Jak by mohla postupně vypadat Praha 15, kdyby bylo odstraněno její diskriminační
financování ze strany Prahy a českého státu a byly realizovány dřívější návrhy na její rozvoj a zajištění bezpečnosti
jejích obyvatel.
Je začátek nového roku a kdy jindy by si lidé měli dávat předsevzetí i se trochu zasnít a představit si, jaký by
náš život mohl být. Naše návrhy a vize jsou jedním takovým zasněním. Pojďte se zasnít s námi.
Veselý rok 2016.
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

QUO VADIS, PRAHO?
QUO VADIS, PATNÁCTKO?
Kam vlastně Praha, hlavní město České republiky, paní celých Čech (r. 1119),
hlava království (r. 1518), matka měst (r. 1927), hlava republiky (r. 1991),
Praha stověžatá, vlastně dnes kráčí?

J

Dnešní nová výstavba přivádí do Praejí trpělivý vývoj, kterým ale PraPraha 15 jako městská část ale nemá
hy další desetitisíce nových obyvatel.
ha přesto reagovala na výzvy doby,
možnost k vlastnímu svébytnému Ti se už ale jako Pražané ani nepřihlanabral v minulém století neskutečné
rozvoji, je dušena stávající podobou šují, a i přesto, že oficiálně má Praha
obrátky. I přesto ale nejvýznamnější
zákona o hlavním městě Praze a z pří- jen o 50 tisíc nových obyvatel více, než
stavby a urbanistická koncepce tvojmů svých občanů odevzdává celých před 25 lety, skutečně už ale přesáhla
řící dnešní širší pražské centrum v té
době již stály, včetně Průmyslového
90 % pragocentristům, kteří s pro- zřejmě půldruhého miliónu rezidentů.
Žijeme ve městě, kde jen menší část
paláce (r. 1891), Strakovy akademie
středky od občanů nakládají.
jeho dospělých obyvatel může říci, že
(r. 1896), Národního technického muzde bydlel už jejich pradědeček, dozea (r. 1908), Hlavního či Masarykova
konce už 7 % jejích obyvatel jsou cizinci.
nádraží, 13ti mostů, čistírny odpadních vod i tramvajové, silJe mi jasné, že o pohlcení těch 87 městeček a obcí velkou Praniční a železniční sítě.
hou za posledních téměř sto let, většina našich novějších souseJeště pochopitelné rozšíření Prahy o další desítky měst a obcí
dů neví. Tento podstatný historický aspekt nebyl a není v prapo vzniku Československé republiky s touhou naplnit její ideu
gocentrickém proudu populární zdůrazňovat i přesto, že pro
hlavního města bylo plné rozvojových, většinou nerealizovakaždé pražské městečko a každou pražskou obec je její historie
ných plánů. Velké množství infrastruktury města bylo ale propohledu času jen velmi krátkou epive velké Praze z p
váděno s předstihem před vlastní výstavbou a po roce 1948
zodou.
ještě dlouhou dobu, přibližně ještěě do roku
příkladu Hostivaře, ve které jsem se nanNa příkla
1965, byly tyto plány a připravená inrodil a žiji, s doloženou téměř tisíciletou
frastruktura využívány a víceméně
„novodobou“ historií, ale také trvalým
„n
respektovány.
osídlením již ve starší době železné
Postupně vlivem společenských
v 6. století před n. l., je myslím
změn, ale i nové urbanistické exdostatečně zřetelné, o čem je řeč.
panze, se vše změnilo. Sice jen mírJe jen jedním příkladem trvalého
%
ný nárůst pražských obyvatel o 25%
přehlížení historické různorodosti
kou
(mezi lety 1948–1989) byl ale velkou
pražských městeček a obcí na úkor pražažapraž
změnou lidskou. Desetitisíce Pražaského centra a je typizovaným chovánů bylo nuceno v 50tých letech město
skéh
reprezentací. O to více, že
opustit nebo v letech 60tých emigrovali,
grovali,
ním pražských
p
pražské historické centrum je světově znástatisíce mimopražských se staly Pražany.
ražany.
pražsk
mé,
Domov našli hlavně na pražských sídlištích.
dliští h
é jjeho charakter je i bude dostatečně
Spojená
Praha
v
roce
1784
chráněn a na svou ochranu je schopno si
Potřebovali metro, daleko více vody, novou
Obce připojené v letech 1883–1901
díky turismu i vydělat. Pražané v něm ale
čističku a další nezbytnosti. O tom, zda je
Obce připojené k Velké Praze v roce 1920
už skoro nežijí.
Praha k takové expanzi vhodná? To nebyla
Obce připojené v roce 1960
Vždy jsem si přál a prosazoval, aby nejen
doba na diskusi. Nerušit! – stavíme.
Obce
připojené
v
roce
1968
historie, ale i svébytný rozvoj Hostivaře
Po roce 1989 dochází k nové vlně stěhováObce připojené v roce 1974
a Horních Měcholup (dnes Praha 15) byl
ní obyvatel. Z centra do pražského prstence,
pro místní radnici prvořadý. Mimochopo privatizaci bytů z Prahy za její hranice. Zdroj: web HMP
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dem, spojení obou obcí do městské části je i návratem historickým, protože obě obce zřejmě vyšly ze stejného osídlení na hradišti Na Šancích.
Praha 15 jako městská část ale nemá možnost k vlastnímu svébytnému rozvoji, je dušena stávající podobou zákona o hlavním městě Praze a z příjmů svých občanů odevzdává celých
90 % pragocentristům, kteří s prostředky od občanů nakládají.
Ročně odevzdají do rozpočtu hlavního města Prahy až 900 miliónů korun. V dobré víře ve férové jednání Praha 15 převzala i výkon státní správy za český stát tak, aby občané nemuseli vyřizovat každou drobnost v centru. Stát ale celou polovinu
nákladů Prahy 15 na výkon státní správy neplatí a to je další
rozpočtová díra skoro 30 miliónů ročně.
Máme svou vlastní svébytnou historii, své rodáky, kteří se proslavili nejen v české kotlině, naší historii urbanistickou, spolkovou, kulturní i sportovní. Nemáme ale pravé náměstí, zato
přes nás vedou dvě dálnice. Máme na našem území hodně panelových sídlišť, ale nemáme peníze na úpravu jejich veřejného
prostoru. Máme na našem území velký lesopark, ale nesmíme
v něm postavit ani hřiště, ani malou rozhlednu. Máme na našem území vodní nádrž. Na břehu nádrže je pláž. Pokud pláž
chceme rozvíjet, nejdříve si jí musíme od státu koupit. Pokud
vůbec na koupi seženeme peníze, pak musíme prosit o peníze
z fondů, protože pak nezbyde ani na nové záchody. Máme vlastní představu o síti cyklostezek. Ani ty nemůžeme udělat, protože nezapadají do pražské koncepce, skoro každý rok jiné. Jednu
cyklostezku přes Botič k základní škole nám centristé nedovolili ani osvětlit, brouci letící okolo by si o lampy rozbily hlavičku.
Pozor!! To není vtip. S odborníky vytvoříme projekt ochrany
před povodní na Botiči, aby centristé jako jejich odpovědnost
občany před povodní ochránili, a jako natruc ji od té doby ignorují a dva roky na ní nedají ani korunu. Na obnovu panelákových škol a školek z minulého století do normálního technického stavu je jen v Praze 15 potřeba ještě min. 200 mil. Kč
(dle jejich majetkového pasportu z r. 2013). Ty ale Praha 15
nemá, musí o každou korunu na investice prosit u primátora
či primátorky a Rady města, jejichž poločas rozpadu v poslední
době je do dvou let. To není koncepce, to je přehlížení a diktát.
A nový územní plán? Praha vyhlašuje, jak se k němu městské
části budou moci vyjádřit. Když se městská část před dvěma lety
vyjádřila, centristé všechno zamítli. Když městská část předtím
na volných pozemcích pro obytnou výstavbu chtěla už jen rodinné domy? Žádost zamítnuta – nekoncepční. I tato pravomoc
musí přejít na Prahu 15, jinak se vůle občanů přes tak složitý
a od místních obyvatel odtržený mechanismus neprosadí nikdy.
A to ještě obyvatelé v jejich trvalém omylu viní z toho kterého
nového bytového komplexu starostu a radu městské části.
Co se snažím vysvětlit je, že situace je neudržitelná. Zastupitelé
Prahy 15 skládali svůj slib svým občanům, ne všem Pražanům.
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Když věc nefunguje, stranická kolegialita s pragocentristy musí
jít stranou a musí být prosazen jiný model vztahů mezi centrem
a pražskými obcemi. Jestli bude vypadat nový model tak, jak
navrhuji (najdete na www.iZITRA.info v sekci trvale sledovaná témata – PRAŽSKÉ HOSPODAŘENÍ), nebo se představitelé
městských částí dohodnou na jiném, pro ně možná ještě výhodnějším modelu, není podstatné. Je důležité začít a bránit zájem
těch, kterým zastupitelé svůj slib dali. Občanům městských částí.
Nelze „sklopit krovky“ a zrušit rozvojový program, jak se bohužel stalo díky některým radním v Praze 15. Rozvojový program
jistě nebyl geniální, byl vizí podoby tehdejších místních zastupitelů. A to byl také, jak jsem se doslechl, bohužel ten jediný
skutečný důvod k jeho zrušení. Dnes od nich slýchám, nejsou
peníze. Bez změny koncepce opravdu nebudou. A pod diktátem centristů za chvíli nebude ani Praha 15.

Základní struktura rozvojového programu Prahy 15 z období 2010–2014:
•

obnova školek a základních škol do normálního technického stavu podle již hotového majetkového pasportu
• volnočasové projekty ve veřejném prostoru (dětská hřiště,
úpravy školních a sportovních areálů, parky, úpravy u odpočinkového mola a na pláži hostivařské přehrady, a další)
• dílčí realizace komplexních protipovodňových úprav v obydlených oblastech Hostivaře dle studie a korytového modelu na ochranu před povodní rozsahu z června 2013
• realizace sítě cyklostezek podle již hotového programu Patnáctkou na kole
• doplnění a úpravy stávajících ploch pro parkování na všech
sídlištích v Praze 15
• úprava prostor bývalé hostivařské nádražní budovy na obecní dům
• úpravy prostor pro zkušebny hudební školy i místních skupin
• revitalizace bývalého vodojemu na volnočasové centrum
• revitalizace okolí nádraží Horní Měcholupy
• pokračování v uceleném programu zdravé stravy v základních školách a pečovatelském centru
• územní koncepce konečné tramvají na lokální centrum
Hostivaře po prodloužení tramvajových linek
• dokončení územních úprav na park a lokální centrum
na Veronském náměstí v Horních Měcholupech
V dalších článcích tohoto občasníku najdete téměř všechny tehdejší rozvojové projekty Prahy 15 a názor na jejich rozsah a obsah si už udělejte sami. Já se k tomuto programu hlásím stále.
Michal Frauenterka
zastupitel a bývalý radní pro majetek
ve volebním období 2010–2014
ČÍSLO 1 / leden 2016
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TÉMA

ROZHODNUTO!
ZRUŠENÉ PROJEKTY
z rozvojového programu pro Prahu 15 z let 2010 až 2014
Společně s projekty chránící občany Hostivaře před další povodní, o kterých píšeme na straně 8 tohoto
čísla, se tak jedná o vnitřní rozvojový dluh, který se svým objemem již velmi blíží 1 miliardě korun.
V současném ekonomickém modelu financování městských částí je s tak omezenými zdroji nemožné
tento vnitřní dluh dohnat, ale vlastně nejde být ani řádným hospodářem. Jako u zchátralého domu
donekonečna opravujete prasklou vodu, porouchanou elektriku, prasklé tašky na střeše, občas, když
o něco více vyděláte, vyměníte to úplně shnilé okno, ale peníze na jeho celkovou rekonstrukci nemáte.
Jak dlouho takový stav, rok za rokem, člověk vydrží?

V

uplynulých týdnech byly na návrh některých radní
ukončeny další projekty městské části Praha 15. Redakce
iZITRA.info se rozhodla, že čtenářům občasníku a webu při-

praví souhrnnou podobu všech tehdy připravovaných programů a v nich desítek projektů, které jsou nyní zrušeny úplně,
nebo se v nich nepokračuje.

ZRUŠENÉ nebo ZASTAVENÉ PROJEKTY
Sociální služby a péče o seniory:
1. Dům pro seniory Na Plískavě
1

Kultura:
6. Rekonstrukce areálu bývalého vodojemu v ulici V Chotejně na společenské centrum
6

7. Úprava prostor pro zkušebny hudební školy
8. Rekonstrukce staré hasičárny v Hostivaři na kavárnu s galerií
2. Seniorské centrum Gercenova

8

Školství:
3. Venkovní studovna ZŠ Hostivař
4. Dopravní hřiště Chudenická
5. Program zdravé stravy pro děti a seniory a renovace školních kuchyní
6
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Cyklostezky a propojení:
9. Promenáda Na Groši s cyklostezkou od ZŠ Kozinova
9

14. zvýšení počtu parkovacích stání při ul. Milánská a 2-úrovňové parkování „před rampou“
14

10. Cyklostezka Selská – pod hráz
11. Program „15 na kole“ – síť a okruhování cyklostezek

15. úpravy parkování-sídliště Košík
16. úpravy parkování-Na Groši

Parkování:
12. Úpravy a zvýšení počtu parkovacích stání v ul. Golfová

Projekty v zeleni a parky:
17. Relaxační areál v lesoparku
18. Doplnění zázemí u mola

12

18

19. Oddechový park na pláži hostivařské přehrady
19
13. Nové parkoviště u polikliniky v ul. Tenisová
13

20. Park u hostivařského hřbitova
21. Park U průseku
21

w w w. i Z I T R A . i n f o
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TÉMA

ZRUŠENÉ nebo ZASTAVENÉ PROJEKTY
22. Park v ul. Pražská
22

29. Oddechové místo s fontánou – ul. Evy Omerové
30. Malá oddechová místa na šesti místech v Hostivaři a Horních Měcholupech – II. etapa
30

23. Parkové úpravy v ul.Na Plískavě
Urbanistické projekty:
23. Územní koncepce konečné tramvají po prodloužení linek
Úpravy veřejného prostoru a sport:
24. Hřiště a parkové úpravy – vnitroblok Milánská/Livornská
25. Úpravy území okolo Veronského náměstí na centrum
Horních Měcholup
26. Parkové úpravy pro sport a oddech – vnitroblok v ul.
Parmská
27. Hřiště Boloňská – II. etapa revitalizace vnitrobloku
27

Protipovodňová opatření Botič:
souhrnnou informaci najdete v článku na stranách 8 a 9

28. Nová hřiště Neapolská
28

8

Obrazové zdroje v tomto článku – web a Hlasatel MČ Praha 15/2014
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Po komunálních volbách podle původních programů došlo
v roce 2015 k dokončení Centra předškolního vzdělávání Bolevecká, v redukované podobě původního projektu k renovaci
školního hřiště u ZŠ Hostivař. Pokračuje také snaha získat historickou budovu hostivařského nádraží.
Bližší informace o podobě programů a projektů najdete
na našem webu www.iZITRA.info
Souhrn navíc neobsahuje desítky projektů rekonstrukcí,
které vycházely z majetkového pasportu obnovy objektů svěřených městské části s cílem je dostat do normálního technického stavu. Jde o školky, školy a bytové domy z minulého
století, jejichž technický stav se sice podařilo výrazně vylepšit,
ale jejich dřívější, zděděnou zanedbanost a zchátralost, nebylo v silách radnice napravit ani za 20 uplynulých let i přesto,
že na tyto objekty pravidelně šlo více než 75 % investičních
zdrojů. Co se nám podařilo zjistit, je odhad investic, které tyto
objekty ještě vyžadují. Jde o 350 mil. Kč.
Myslíme si, že se už dále nelze tvářit, že je vše v pořádku. Je
čas pokračovat, věci měnit, ne udržovat. Nečekat na Godota.
Redakce iZITRA.info
w w w. i Z I T R A . i n f o

V HOSTIVAŘI SE TO VAŘÍ...

PATRIK BEČVÁŘ
KUCHAŘ ROKU ČR
2013/2014
VAŘÍ PRO VÁS.

R SKVĚLÁ DOMÁCÍ KUCHYNĚ
R RODINNÉ OSLAVY
R RAUTY R5 SVATBY
K HORKÁM 56, PRAHA 10
TEL.: 271 751 940, 271 751 321
EM@HOTELSELSKYDVUR.CZ

RESTAURACE SELSKÝ DVŮR

WWW.RESTAURACE-SELSKYDVUR.CZ

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)

JIŽNÍ SPOJKA

ŠTĚRBOHOLSKÁ
RADIÁLA

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

DNES
DNES ULICE
ULICE
RABAKOVSKÁ
RABAKOVSKÁ

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
Prahy a výkonu přenesené působnosti (státní správy) ze
číst dále

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

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

C
E

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

Zveřejněno: 27. 6. 2015 11:52

Návštěvy

1025

Počítáno v auditu

Spolupracujeme s

DNES

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
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

12. září 2015
14:00
III. Pražský Prohibifest v Dubči

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

Šéfredaktor: Michal Frauenterka, tel.: 602 952 085, e-mail: redakce@izitra.info
Inzerce: Dagmar Kubinová, tel.: 603 300 215, e-mail: inzerce@izitra.info

ČÍSLO 1 / leden 2016

9

Z RADNICE A MĚSTA

BOTIČ V HOSTIVAŘI – STÁLÁ HROZBA
i dva a půl roku poté
Skutečné řešení protipovodňových opatření v Hostivaři dopadlo „jako vždycky“. Po povodních silné
proklamace, několik málo miliónů použitých z EU na odstranění přímých škod (silnice, mostky) a v roce
2014 jen jedna malá dotace pro MČ Praha 15 na pořízení dočasných mobilních protipovodňových zábran pro dílčí úsek ulice U břehu.
Koncepčně se jistou dobu chovala MČ Praha 15. Vypracovala
komplexní studii protipovodňových opatření v obydlených
oblastech Hostivaře. Dotáhla po šesti letech jednu protipovodňovou etapu (D1) do stavebního povolení, ale na dotaci
z fondů EU z Prahy nedosáhla (pozn.: dodnes není vyřešeno
její oprávněné odvolání do Výzvy OPPK z roku 2014). Aktuální
situace = zastavení rozpracovaných etap D2 a D5 novým vedením MČ Praha 15 a převedení projektové dokumentace etapy
D1 na Technickou správu komunikací, která stavební povolení
využije jen pro cyklostezku a zbytek projektu, tedy právě protipovodňové opatření, spadnou do koše.
Hlavní město Praha nerozpracovalo v Hostivaři ze studie ani
jednu protipovodňovou etapu (D3, D4 a D6). Na roky 2015
a 2016 v rozpočtu HMP není vyhrazena na tyto etapy ani koruna.
Lesy hl. m. Prahy jako správce Botiče zavedly non-stop dispečink na hrázi hostivařské přehrady a jeho nové vedení přijalo
za princip systém preventivního odpouštění. Obecně ale dů-

sledek povodně podobné jako v roce 2013 nemůže regulace
na hrázi zabránit, jen lze s větším předstihem občany informovat a eliminovat některé škody na majetku. Na několika místech v Hostivaři byly pouze instalovány odečtové průtokové
latě.
Vodohospodářsky se situace od června 2013 nijak nezměnila. Naopak.
Pro obyvatele pod hrází se připravuje ještě její zhoršení, a to
nový obtok přehradní hráze, který v případě kritické situace
přivede do Botiče pod hrází dalších až 5m3 průtoku navíc.
Z vodohospodářského pohledu pochopitelné opatření k ochraně sypané hráze před jejím protržením. Že by ale důsledky tohoto opatření měly doprovázet úpravy pod hrází? Proč? Škody
na obecním majetku z poslední povodně zaplatila EU a škody
na majetku občanů město nebolí. Jsou to přece jen dvě stovky voličů. Hlavní město Praha nijak nepokročilo v systému
včasného varování, koordinace s Povodím Vltavy na horním
toku Botiče ani preventivním sledováním a vyhodnocováním

P3 - PŘEHLEDNÁ SITUACE

Obrazový zdroj: web MČ Praha 15
10
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rizik povodňových stavů na pražských potocích, kde byla situace často velmi odlišná a individuální od povodňové predikce
na Vltavě. V původním záměru realizovat vlastní systém včasného varování pro Hostivař MČ Praha 15 se nepokračuje.
Zcela bez řešení zůstává přítok Botiče pod hostivařskou přehradou, tj. Košíkovský potok a jeho neregulované retenční
nádrže. Tento potok byl hlavní příčinou povodňových škod
v Hostivaři v roce 2002.
Zcela bez řešení zůstává zvýšení retenčních ploch, zejména
nových nádrží, v povodí Botiče nad hostivařskou přehradou
(kompetence Lesy hl. m. Prahy a Povodí Vltavy s. p.). Koncept
nových nádrží existuje již 50 let.
S ohledem na výše uvedené a na „pozměněné personální
vztahy“ v odborech krizového řízení hlavního města Prahy
a MČ Praha 15 je představa nové, obdobné situace, jaká nastala
v roce 2013 spíše noční můrou než iluzí, že se lidé z takové živelné katastrofy přece musí poučit.

Základní údaje:
1. Ucelená studie protipovodňových opatření na Botiči
v obydlených oblastech Hostivaře z roku 2014
Zadavatel studie: Městská část Praha 15, Autoři studie:
PK Flora a D-plus a. s.
Důvody: povodeň z roku 2002 a 2013 (škody v Hostivaři přes
150 mil. Kč) a nedostatečná kapacita hostivařské přehrady
čelit takto výrazným povodňovým stavům.
Odhad investičních nákladů všech protipovodňových opatření dle studie: 80–100 mil. Kč
Podrobnější informace o etapách studie:
Studie je rozdělena do šesti etap, tři z nich (D1, D2 a D5)
rozpracovala MČ Praha 15 (nyní zastaveny), k realizaci zbývajících etap (D3, D4 a D6) je kompetentní hlavní město Praha.
Studie doručena zastupitelům HMP v dubnu 2014. Hlavní
město Praha již rok a půl neučinilo pro rozpracování etap
studie do dalších projektových stupňů (územní rozhodnutí
a stavební povolení) nic.
Studie obecně vyřešila matematickým modelem průchod velké
vody (83 m3/s – ekvivalent povodně z r. 2013) obydlenými oblastmi Hostivaře bez škod na objektech.
Technické provedení etap najdete na webu www.iZITRA.cz
2. Stav řešení dalších požadavků MČ Praha 15 vyplývajících
ze Zprávy o povodni ze srpna 2013
Obecný požadavek Mimo výše uvedených návrhů na protipovodňové úpravy na toku je jasné, že účinek jakýchkoli
úprav v záplavovém území může být negován nejen manipulací na hostivařské vodní nádrži, ale také neřešením problémů
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v povodí Botiče. Požadujeme jako součást komplexního řešení včasnou predikci a informovanost o možných povodňových stavech (systém včasného varování) mezi správci povodí
Botiče, odborem krizového řízení MHMP a Městskou částí
Praha 15.

Návrhy vůči hl. m. Praha:
• realizace a pomoc při financování odstranění starých navážek, zkapacitnění toku Botiče a protipovodňové úpravy
v úseku Kozinovo nám. – jez Marcela – etapy D1, D3 a D5
- nerealizováno
• zvýšení průtočného profilu mostů v ulici Pražská –
K Horkám a na Kozinově náměstí – etapy D4 a D2 – nerealizováno
• rozšířeni retenčního prostoru podél toku Botiče v obydlených oblastech Hostivaře – etapa D6 – nerealizováno
• vybudování retenčních prostor a zajištění regulace
Košíkovského potoka včetně odečtu průtoků – odečet průtoků realizován instalací latí, ostatní nerealizováno
• obnovení provozuschopnosti retenční nádrže pod sídlištěm Košík - nerealizováno
• provést koordinovanou aktualizaci povodňových plánů
HMP, správních obvodů (MČ Praha 1–22) a malých MČ
(Praha 23–57) a správců povodí – nerealizováno
• upravit Manipulační a provozní řád VD Hostivař v návaznosti na analýzu kritických srážkových podmínek a retenční schopnost VD Hostivař z důvodu ohroženi hráze vodního díla zahrnující mimo jiné i nepřetržitou službu na VD
– upraven manipulační a provozní řád a realizována nepřetržitá služba, ostatní nerealizováno
• zpracovat model vývoje situace při zvláštní povodni - nerealizováno
• zavést systém preventivního upouštění – realizováno
v rámci úpravy manipulačního a provozního řádu Lesy
hl. m. Prahy

Návrhy vůči Povodí Vltavy s. p.
• zvýšení retenční schopnosti Botiče nad jezem v Petrovicích
(toto opatření považujeme za nezbytné a klíčové k ochraně obydlených částí hl.m.Prahy podél toku Botiče zejména
v případech přívalových srážek - citace ze zprávy o povodni
MČ Praha 15) – nerealizováno
• návrhy na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná,
předpovědní služba, součinnost s ostatními povodňovými
orgány, se správcem toku, zlepšení komunikace) – v obecné rovině přislíbeno
Redakce iZITRA.info a Michal Frauenterka
ČÍSLO 1 / leden 2016
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Z RADNICE A MĚSTA

Nové místo pro odpad
a další plány na hostivařském hřbitově.

Nakládání s územním
plánem a stavebním
zákonem na Praze 15.

Dodržování smluv? Někteří radní P15 si s nimi
hlavy příliš nelámou.

Proč mají být sportovci
při svém financování
spojováni s hazardem?

Hostivařský hřbitov se krok za krokem vylepšuje. Díky spolupráci
Správy pražských hřbitovů, spolku
Gostiwar a s přispěním místních
rodáků z rodin Beranů a Švehlů se
za posledních několik let podařilo opravit železný kříž na hlavním
chodníku hřbitova, nedávno byla
na čestném pohřebišti instalována
tabule připomínající hostivařské
rodáky, kteří se účastnili bitvy o Británii, společnými silami i s městskou
částí došlo k opravě hřbitovních zdí
a jako poslední počin je před dokončením místo pro ukládání odpadu za hřbitovní zdí. Stavba byla
po třech letech trvajících příprav
realizována na podzim na pozemku,
který poskytla městská část.
Před hřbitovem je také umístěna
tabule, která jako součást stezky
historií Hostivaře informuje o jeho
historii i významných osobnostech
republiky, kteří zde našli místo posledního odpočinku.
Nově Správa pražských hřbitovů
připravuje architektonickou soutěž na jeho rozšíření na jižní straně
hřbitova o území k uložení zpopelněných ostatků. Podmínky soutěže
jsou pro soutěžící nastaveny velmi
otevřeně s možností volně uchopit
tuto myšlenku. Jak jsme zjistili, součástí projektu rozšíření bude i řešení parkování. Uzávěrka soutěže je
31.3.2016 a redakce iZITRA.info Vás
bude o jejím výsledku informovat.

Územní plán je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si
klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové
předpoklady, které by umožnily
další výstavbu a trvale udržitelný
rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního
prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit
naplnit potřeby současné generace
tak, aby umožnil existenci a přežití
i generací příštích. (definice).
Příhodná definice pro další popis situace v Praze 15. Zřetelně
není v souladu s touto definicí, že
všech 27 návrhů soukromých osob
na dílčí změny územního plánu
bylo zastupiteli stávající koalice
zamítnuto a jen jedno území, které
patří přímo Praze 15, bylo ke změně územního plánu odsouhlaseno.
Podle slov autora návrhu, radního
PhDr. Pencáka (strana Zelených)
to je proto, že jen na vlastním pozemku si Praha 15 dokáže ohlídat,
co bude v místě stát. Z radnice zazněla jasná zpráva. Stavět se nebude nic, jen na našem.
Stavebníkem není jen ten „zlý“
developer, ale každý, kdo vlastní jakoukoli nemovitost, i byt. I přesto,
že územní plán je u vás „v pořádku“ a nepotřebujete jeho změnu, si
nemůžete být jisti. Leda když zaplatíte do obecní kasy, jako v jednom
případě, nebo když přenecháte
radnici část prostor, jako v případě
druhém.
Jak se situace dál bude vyvíjet, sledujeme. Je ale zákonem stanovené,
že stavební úřad musí být na samosprávě nezávislý i přes riziko, že
jeho šéfa může rada Prahy 15 odvolat. Nebo také ještě může ukončit
svou práci dohodou.
Redakce izitra.info

Jak jsem již psal v minulém čísle
občasníku iZITRA.info, někteří
noví zastupitelé vstoupili na radnici Prahy 15 s přesvědčením, že
všechno bylo špatně. Toto vnitřní
rozpoložení nakonec není v české
politice nic neobvyklého, jde ale
o to, zda naslouchání tomuto duchu pomsty přehluší racionalitu,
kterou pro výkon funkce na radnici denně potřebujete. Pokud démon vítězí, pak se stává, že s nově
nabytou funkcí přichází i duch
pomsty.
Na radnici se tak dnes stává, že
se ve vybraných případech dříve
uzavřené smlouvy jednostranně
ze strany městské části ukončují,
nebo jsou činěny pokusy je ukončit. Často tyto snahy doprovází
různé formy nátlaku, jednostranné navyšování požadavků, neplacení sjednaných služeb, zastavení
jakéhokoli jednání o věci, apod.
Zda je takový postup radnice vůbec právně možný se nedozvíme
hned, budeme muset chvíli počkat. Jak dopadnou soudy, které
v některých případech již probíhají? Jak bude smluvní partner
důrazný při prosazování svých
práv? Jaká škoda a komu vznikne? A kdo za ni bude zodpovědný? Znát odpověď na tyto otázky
bude trvat.
Nepředpokládám, že by se právní nejistota z uzavřených smluv
měla týkat i dalších smluvních
partnerů radnice. Stávající dosud
rozehrané, právně komplikované
případy, snad ducha pomsty zatlačily na okraj mysli rozhodování
některých nových zástupců.
Michal Frauenterka
zastupitel MČ Praha 15

Jak se stalo, že výše podpory sportu ze strany státu je vázána na objem výnosů z lehkého či těžkého
hazardu? Odpověď najdeme jistě
v historii, kdy sazka a sportka
spolufinancovala sportovní kluby.
Tato podpora byla zejména pro
malé kluby významná ne tolik
svou výší, ale jistotou pravidelného plnění části jejich rozpočtů. Postupem času se z pravidelné jistoty
stal trvalý boj o existenci. Kluby,
na které přešel majetek z trvalého
užívání, mohou ještě mluvit o štěstí. Ti ostatní, kteří založily své kluby po roce 1989, pak musejí improvizovat mnohem více. U všech
ale platí, že až na výjimky musejí
své provozní náklady pokrýt ze
svých zdrojů. Každý z předsedů
klubů by vám jistě hodiny dokázal
vyprávět o způsobech financování
toho svého vlastní, jistě zajímavý
příběh. Pražské příběhy sportovních klubů jsou o to zajímavější,
že zhruba polovinu peněz z grantů
rozděluje hl. m. Praha a polovinu
městské části. Jak rychle, jak pravidelně a jak spravedlivě je na jiný,
delší článek.
Proč stát nestanoví, jak důležitý pro něj sport je a podle toho
určí, jaký podíl na jeho výdajích
sportovci každý rok obdrží? Pak
je věcí další úvahy, jaký podíl
těchto prostředků přerozdělí stát,
kraj a obce. Vazba příjmů sportu
na výši příjmů z potíraného hazardu je nejen systémem nemorálním, ale dnes také sport existenčně ohrožující.
Pražský příklad financování sportu z hazardu v letech 2015 a 2016 je
typickou ukázkou paradoxu tohoto systému. Díky potírání hazardu půjde do sportu příští rok jen
čtvrtina toho, co před dvěma lety.
Bez náhrady. Opravdu systémová
změna.
Redakce izitra.info

Redakce izitra.info
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VE ZKRATCE — STALO SE

l Nové hostivařské nádraží v provozu – úplné dokončení červen 2016 l Pražská koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice se rozpadla –
TIP redakce na novou koalici je ANO, ČSSD a TOP 09 l V rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016 není ani koruna na protipovodňová opatření na Botiči v Hostivaři – kupte si holínky a vysoušeče l V OC Park Hostivař byl před Vánoci kapr zdarma
za nákup nad 600 Kč l Návrh nového územního plánu (Metropolitní plán) dorazil na Magistrát, do března se do něj mohou podívat
jen úředníci stavebního úřadu – mluví se o nepřehledných bednách dokumentace l Mgr. Marta Semelová, poslankyně a zastupitelka komunistů v Zastupitelstvu Prahy v rozhovoru pro Českou televizi – otázka č.1: Považujete bývalé spolupracovníky
Stb za slušné lidi? Opověď: „Spolupracovník Stb pro mě není známka, že by to byl někdo neslušný“. Otázka č.2: Je podle Vás
obsazení ČSSR v roce 1968 Rudou armádou okupací nebo internacionální pomocí? Odpověď: „Já bych to nazvala internacionální pomocí, která ovšem nám jako komunistické straně a komunistickému hnutí do budoucna udělala mnohé problémy“.
Otázka č.3: Jaký je Váš pohled na političku Miladu Horákovou a na proces, který ji poslal na šibenici? Odpověď: „Bylo to v té
době, nicméně Milada Horáková se přiznala ke všemu, ke své činnosti“ replika redaktora: „Přeci je známé, že to byla přiznání
vynucená“ na to Semelová: „Tak o tom dost pochybuju, že to byla vynucená přiznání, ale je to záležitost, která je smutná“. Dále
Semelovou citujeme ze stejného rozhovoru: „Já když sleduju, kdo všechno byl obětí, tzv. obětí komunistického režimu, tak když
se na to člověk podívá, tak to je pomalu víc lidí, jak kolik má tato země obyvatel“. A na závěr rozhovoru jsme se dozvěděli, že
pro paní poslankyni a pražskou zastupitelku byl Vasil Bilak pozitivní politickou postavou. Poznámka redakce: trestní zákoník
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia - Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se
snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
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 sportovní a kulturní granty – přehled l metropolitní plán Prahy

Již nyní na webu www.izitra.info najdete trvale sledovaná témata
l METROPOLITNÍ PLÁN l HOSTIVAŘSKÝ LESOPARK l PRAŽSKÉ HOSPODAŘENÍ l ZRUŠENÉ
PROJEKTY ROZVOJE PRAHY 15 l HOSTIVAŘSKÁ RADIÁLA – DOPRAVNÍ OBCHVAT HOSTIVAŘE,
HORNÍCH A DOLNÍCH MĚCHOLUP, DUBČE A ŠTĚRBOHOL
INZERCE

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

LEDEN
22. 1. pátek od 20 hod.
SPOLEČENSKÝ PLES HASIČŮ
Z HORNÍCH MĚCHOLUP
KD Varta, Boloňská 310, předprodej vstupenek každé pondělí 19 - 20 hod. v KD

24. 1. neděle od 16 hod.
LOUTKOVÉ DIVADLO FRYDOLÍN
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna,
U branek 674, Hostivař
25. 1. pondělí od 19 hod.
BESEDA S REŽISÉREM
ZDEŇKEM TROŠKOU
Společenský sál kulturního domu v Petrovicích, Edisonova 429

ÚNOR
7. 2. neděle od 16 hod.
LOUTKOVÉ DIVADLO FRYDOLÍN
KAŠPÁREK A BABA KLABZUBA
Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna,
U branek 674, Hostivař

7. 2. neděle 11:00 - 15:00 hod.
14. 2. neděle 11:00 - 15:00 hod.
21. 2. neděle 11:00 - 15:00 hod.
28. 2. neděle 11:00 - 15:00 hod.
NEDĚLNÍ BRUNCHE - NA KAČABCE
Vychutnejte si nedělní oběd s přáteli nebo
v rodinném kruhu, v příjemném prostředí
zrekonstruované restaurace Na kačabce.
Každou neděli v únoru připravujeme pro
Vás oblíbený nedělní brunch.
„Sněz co sníš a vypij co vypiješ“ Brunch
menu obsahuje vybrané nápoje, předkrmy, polévku, hlavní jídla, saláty a něco
sladkého.
Cena: dospělá osoba 259 Kč, děti 5 - 12 let
159 Kč, děti do 5 let zdarma
Rezervace na tel.: 603 217 934
Na Kačabce - putyka
Chalupnická 12, Praha 10, Hostivař
e-mail: putyka@nakacabce.cz
www.nakacabce.cz

19. 2. pátek od 16 hod.
PÁTEČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
V HOSTIVAŘI
Téma: plstění z ovčího rouna
výtvarný ateliér pro děti i dospělé
Dům UM Hostivař, Golfová 10/910
20. 2. sobota od 16 hod.
SOBOTNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
V HOSTIVAŘI
práce s keramickou hlínou, točení na hrnčířském kruhu pro děti i dospělé
Dům UM Hostivař, Golfová 10/910
20. 2. sobota od 15 do 17 hod.
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař
více na www.sokolhostivar.cz
24. 2. středa od 19 hod.
HARMONIKA V PIVNICI U JENÍČKA
Přijďte si zazpívat s harmonikářem, na uvítanou welcome drink zdarma.
Hostivařská 22, rez. na tel.: 739571240

BŘEZEN
6. 3. neděle od 16 hod.
ZLATÉ VŘETENO
Loutkové představení divadélka Frydolín
„Kašpárek a baba Klapzuba“ s živou babou
Jagou
Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna,
U branek 674, Hostivař
19. - 20. 3. sobota a neděle
PRAŽSKÝ TAJTRLÍK
12. ročník soutěžní přehlídky amatérských
loutkových divadel
Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna,
U branek 674, Hostivař
20. 3. neděle
HOSTIVAŘSKÁ TANČÍRNA
Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna,
U branek 674, Hostivař

Úplný seznam
místních událostí
najdete na webu
www.iZITRA.info
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KABELKOVÝ
VELETRH
PODPOŘTE S NÁMI DĚTI,
KTERÉ TO POTŘEBUJÍ!

5. - 6. 3.
WWW.PARKHOSTIVAR.CZ
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