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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

M S 2 0 1 6 v l e d n í m h o ke j i Ž I V Ě u n á s !

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

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, sousedé,
jaro je tady – hurá! Jako každou zimu, už je jí
v dubnu dost.
V tomto občasníku se věnujeme znovu několika
závažnějším tématům – rozpočtu, územnímu plánu,
dopravě, dění na radnici. Ale také příjemnějším tématům, jakým je iniciativa k obnovení Malého divadla
v Hostivaři.
Pražskou atmosféru bych popsal jako mírně jiskřivou. Magistrátní rada vládne i přesto, že koaliční
smlouva stran skončila a vyjednávací výsledek z tohoto mírného marasmu je nejasný. O nové koalici se ani
příliš nejedná. Rozpočty na tento rok stojí za starou
bačkoru, ale jsou schváleny. Skandál ohledně podoby
smlouvy Prahy s Pekingem už je také skoro zapomenut, viditelnější jsou skvrny na čínských vlajkách a vítací billboardy.
Jarním tématem možná bude představení návrhu
nového územního (Metropolitního) plánu Prahy. My
jsme toto téma zařadili jako hlavní, i když jistě není
tématem č. 1 v kavárnách či hospodách v Praze 15
a okolí. Českou kotlinou dnes hýbou dotační skandály. Mimochodem, i my bychom o evropské granty
mohli žádat. Splňujeme kritéria, spolku ale žádná
banka nepůjčí. Ani nemáme bohatého strýčka či akciovku v zádech, která by se za nás zaručila. O granty
ale nežádáme. Jednoduše nechceme riskovat, že za pár

let přijde kontrolní orgán a na straně 226 naší žádosti
najde nějakou chybu, které si do té doby nikdo nevšiml, a my budeme muset vracet dvojnásobek původně poskytnuté dotace. Naštěstí také nejsme ani plátci
DPH a kontrolní hlášení se na nás nevztahuje – hurá!
Právníkům, kteří si museli vybrat mezi touto daňovou
povinností a mlčenlivostí o svých klientech, to nezávidím. Už je mají „na lopatě“.
Co také slýchám je diskuze o podobě té letošní
imigrační vlny. Evropou po dalších atentátech v Bruselu je cítit strach. Premiéři EU se schází a snaží se nás
úporně přesvědčit, že mají věc pod kontrolou. Lidé,
se kterými mluvím, jim moc nevěří, někteří už i slyší
na radikálnější řešení. Asi i proto, že nabídka radikálů
je velmi pestrá. Bohužel jsem zatím neslyšel o důsledném střednědobém řešení, které by Evropanům nabídlo důvěryhodný bezpečnostní model. Jestli existuje,
není asi bezbolestný a k jeho prosazení je třeba odvaha.
U nás ale zatím desetitisíce imigrantů nemáme a ještě
u nás nic nebouchlo. Tak zatím klid a nohy v teple.
Nesnažím se věci zlehčovat, naopak. Ale když se
nakupí, je asi nejdříve to nejlepší s prvním sluncem
ještě sjet pár kopců na lyžích, namazat kolo a vyjet
do lesa nebo jen tak na terase chytat první bronz a nabrat energii na věci příští.
Přeji Vám slunečné jaro.

Michal Frauenterka
šéfredaktor

Michal Frauenterka

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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TÉMA 1.

INICIATIVA SPOLKŮ K OBNOVĚ
MALÉHO DIVADLA V HOSTIVAŘI
v ulici Hornoměcholupská, čp. 289

S

polky Bosákovník, Gostiwar
Tato iniciativa není peticí, ta poBudova svou původní dispozicí (diva- dle našeho názoru není třeba. Přesto
a TJ Sokol Hostivař se dohodly
delní sál pro 300 sedících diváků s je- pokud byste se rozhodli naši iniciatina společné iniciativě, kterou by chtěly dosáhnout obnovení „Malého divavištěm a zázemím, společenský sál se vu podpořit, můžete se na jednom ze
dla a kulturního centra“ v Hostivaři
dvou míst (Umělecké kovářství Bešatnami a divadelní kavárnou) splňu- ran, Kozinova 4, Hostivař a TJ Sokol
na ulici Hornoměcholupská (objekt
je i dnes nároky malého divadla i kul- Hostivař, U branek 7, Hostivař) zapsat
č.p.289 pod ZŠ Hornoměcholupská).
Objektu s bohatou kulturní a spoledo jmenné listiny podporovatelů. Poturního centra.
čenskou historii, ale posledních téměř
čet zastánců projektu bývá často velmi
50let jen skladištěm norem. Nyní je
přesvědčivým argumentem pro rozobjekt ve správě státu, a to České správy sociálního zabezpehodování volených zástupců. A pokud se vám náš nápad líbí,
čení.
byl by to sice jen drobný, ale v budoucnu možná velmi podstatBudova svou původní dispozicí (divadelní sál pro 300 sedíný příspěvek k jeho zdaru.
cích diváků s jevištěm a zázemím, společenský sál se šatnami
Děkujeme Vám.
a divadelní kavárnou) splňuje i dnes nároky malého divadla
i kulturního centra.
za spolky Bosákovník, Gostiwar a TJ Sokol Hostivař
Svou polohou je Malé divadlo u Hornoměcholupské ulice
Michal Frauenterka, JUDr. Jan Brčák a Mgr. Petra Šikýřová
ve středu mezi starší a novější výstavbou v Hostivaři, dopravně
V Hostivaři dne 3. 3. 2016
dostupné i MHD.
Na webu www.izitra.info najdete i další dobové fotografie
a nalezenou archivní dokumentaci pro lepší představu o specifičnosti a velikosti Malého divadla.
Aby se divadlo a kulturní centrum do tohoto objektu mohMalé divadlo působilo již v 30. a 40. letech a hrálo v hoslo vrátit, je třeba mnohé. Přirozené nám připadá, aby bylo státinci Na Kovárně (na dnešním Kozinově nám.). Úroveň tohoto
tem předáno Městské části Prahy 15.
ochotnického souboru byla téměř profesionální. Svědčí o tom
Zástupce spolků předal iniciativu 16.března t.r. starostovi
i několikerá účast na Jiráskově Hronovu. Drdovým dramaMěstské části Praha 15, panu Milanu Wenzlovi. Starosta přitem Městečko na dlani dosáhli vrcholového umístění. Každé
slíbil, že se budou iniciativou zabývat. Se zastupiteli mluvíme
představení se několikrát opakovalo a nenašlo se prázdné sea věříme, že se nám povede většinu přesvědčit, aby se do tohoto
dadlo. Asi v roce 1948 se Malé divadlo přestěhovalo do budovy
náročného projektu místní radnice pustila.
na Hornoměcholupské ulici.
Naši iniciativu již podpořili i někteří místní rodáci, kteří
Tuto budovu postavil stavitel Ing. arch. Bauer v Mostě
v případě úspěchu dokonce přislíbili i finanční pomoc při jeho
a po válce asi hned v roce 1945 ji rozebral a nechal převézt
obnově.
do Hostivaře, kam se sám nastěhoval. Pamětníci pamatují, jak

Malé divadlo, sál a kulturní dům –
centrum Hostivaře
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•

•
•

•

•

30. 11. 1965 – hospodářskou smlouvou převedla rada
ONV Praha 10 budovu čp. 289 na Státní komisi pro techniku v Praze, která v budově umístila svou organizační
složku Výzkumné pracoviště průmyslové estetiky
od 1. 5. 1966 – Výzkumné pracoviště průmyslové estetiky
podřízeno předsedovi Úřadu pro normalizaci a měření
1. 10. 1966 - Výzkumné pracoviště průmyslové estetiky převedeno do Střediska výtvarné kultury výroby
a po tomto rozhodnutí pracovníci Výzkumného pracoviště
průmyslové estetiky budovu vyklidili
15. – 17. 11. 1966 – stěhování nových pracovníků do budovy - Úřad pro normalizaci a měření dal budovu do užívání Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření
9. 7. 1971 – Úřad pro normalizaci a měření převedl správu
objektu na Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření
– do roku 2015
Redakce iZITRA.info

INZERCE

se z těchto částí postavil kulturní dům, kde byl sál asi pro 400
diváků.
V této budově se v 50. a 60. letech kromě divadelních představení konaly i plesy a zábavy. Koncem 60. let (1967 – 8) byl
kulturní dům zrušen a upraven na kancelářské prostory nejprve podniku Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření,
později přejmenován na Institut pro vydávání norem.

Datové posloupnosti:
•

•
•
•
•

1939 – 1945 – budovu postavil stavitel Ing. arch. Bauer
v Mostě, zřejmě za II. svět. války jako dřevěný vojenský
objekt
Po 1945 – Ing. arch. Bauer nechal rozebrat a převézt
do Hostivaře, kam se sám přestěhoval
1945 – 1947 – budova opět postavena „brigádnickou svépomocí občanů hostivařských“
19. 10. 1948 – povolení k užívání jako „Kulturní dům“
1948 – 1965 – objekt sloužil jako kulturní dům s divadelním sálem o cca 400 místech s jevištěm, propadlištěm
v suterénu a mnoha technickými vymoženostmi, 2 velké
sály – o světlé výšce 485 cm a 1 menší sál o světlé výšce
393 cm

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

Školka Amálka

Školka, hlídání dětí a dětské centrum

Přijímáme děti pro nový školní rok 2016/2017
Cena školkovného již od 34,-/hod. při každodenní docházce.
Nabízíme celodenní i půldenní program včetně stravování
a pitného režimu od 7:00 do 18:00
Dále nabízíme hlídání večerní, noční nebo víkendové. Rovněž
poskytujeme pobyt pro neškolkové děti na hodinu či déle
dle individuální dohody.

Přijďte se podívat!
www.skolkaamalka.cz
Na Slavíkově
Měcholupy
Č Í S L O 2205/7,
/ d u b ePraha
n 2 0 10-Dolní
16
5
777 908 878, 777 208 878, info@skolkaamalka.cz

TÉMA 2.

ROZPOČET PRAHY 15 NA ROK 2016
diskriminace a údržba až do hořkého konce?
O rozpočtu radnice Prahy 15 jsme psali v občasníku již několikrát, na webu www.izitra.info se jím v celopražském kontextu zabýváme v jedné z rubrik trvale sledovaných témat. Schválenému rozpočtu na rok 2016
dominuje potvrzení trendu jeho bezvýchodnosti a dlouhodobé neudržitelnosti. Bohužel jako rozpočet státní a rozpočet hlavního města Prahy. Srovnání dokumentujeme na posledních třech grafech tohoto článku.

C

o je základním nedostatkem rozpočtu? Finanční diskriminace od hlavního města Prahy při přerozdělování daňových výnosů od Pražanů (9% získá Praha 15 a 91% si ponechá hl. m. Praha) a finanční diskriminace od českého státu při
příspěvku (je jen poloviční) na výkon jeho státní správy, kterou
za něj Úřad městské části v Praze 15 a okolí vykonává. Jsme
přesvědčeni, že výši diskriminace lze letos vyčíslit v provozních částech rozpočtu na 41,6mil. Kč (viz níže uvedený graf),
celkově až k 71mil. Kč. (započteme-li ústavní právo samospráv
mít pro sebe alespoň nějaké prostředky na rozvoj – podle nás
ve výši daně z nemovitosti a alespoň hodnotu odpisů k obnově
majetku). Je třeba se vrátit k požadavkům, které místní zastupitelstvo odsouhlasilo v minulém volebním období jako součást
i dalších kroků plánované obrany zájmů Prahy 15 v plném rozsahu, které jí české zákony umožňují.

Podobnosti o trendech neudržitelnosti rozpočtů státu, hl.
m. Prahy a Prahy 15 v grafech daňových příjmů a celkových
rozpočtových výdajů:

Aktuální dluh České republiky: 1.848.250.000.000,- Kč

Aktuální dluh hlavního města Prahy: 38.668.000.000,- Kč

příjmy na výkon státní správy
výdaje na výkon státní správy
schodek výkonu státní správy
příjmy samosprávy
výdaje samosprávy
schodek samosprávy
ostatní finanční diskriminace Prahy 15
(na rozvoj obce a obnovu majetku)

31,66 mil Kč
68,17 mil Kč
36,51 mil Kč
123,26 mil Kč
128,39 mil Kč
5,13 mil Kč
29 mil Kč

Při březnovém jednání zastupitelstva vedení radnice připustilo, že bude třeba spojit síly napříč politickými stranami.
Logické, střednědobě je ohrožena schopnost Prahy 15 rozpočet
vůbec sestavit. Naše předpoklady počítají s první rozpočtovou
krizí v roce 2019, tedy hned po příštích komunálních volbách,
kdy by finanční rezerva z původních více než 100mil. Kč v roce
2014 mohla klesnout pod 20mil. Kč, se kterými už rozpočet sestavit nepůjde. Úvaha o dalších mohutných prodejích majetku
je z mnoha důvodů nepřijatelná, protože by Prahu 15 uvrhla
do rozpočtového víru, který by ohrozil její existenci. A to si,
věřím, nepřeje nikdo ze zastupitelů.
6
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Aktuální dluh Prahy 15: bez dluhů

Graf Prahy 15 je úmyslně až tím grafem dole, aby bylo možné dobře dokumentovat systém, kterým se rozpočtový hazard
státu a hl. m. Prahy propadá až na nejnižší složku státní a obecní administrativy – Prahu 15. A to i přesto, že daňové příjmy
státu a hl.m. Prahy, až na výjimku období ekonomické recese,
trendově stále rostou.
Až se této generace budou děti ptát, proč od konce devadesátých let minulého století vytvářela v době převážně hospodářského růstu tak mohutné, dnes nesplatitelné dluhy, bude
těžké odpovědět. Pravdě nejbližší odpověď? „Prostě jsme se
zadlužili a skoro všechny půjčky projedli“.
Michal Frauenterka
Zdroje dat: weby MF ČR, hl. m. Prahy a MČ Praha 15
w w w. i Z I T R A . i n f o

HLAVNÍ ČLÁNEK

PŘIPRAVOVANÝ ÚZEMNÍ
(METROPOLITNÍ) PLÁN PRAHY
Více otázek než dobrých zpráv
V dubnu má Hlavní město Praha představit veřejnosti návrh
nového územního (Metropolitního) plánu. Tento projekt navazuje na zrušený „Koncept09“ územního plánu, který jako důsledek předvolební kampaně tehdy noví zastupitelé Prahy zrušili 7.
6. 2012 po pěti letech příprav a výdajích přes 1 miliardu korun.
Návrh „nového“, metropolitního plánu, od té doby stál Pražany
už dalších téměř 900 mil. Kč a do roku 2021, kdy by měl být Metropolitní plán teprve schválen, bude jeho pořizování zřejmě stát
dalších 1,2 až 1,4 miliardy Kč. Kdo už měl tu možnost seznámit
se s prezentacemi metropolitního plánu možná také potvrdí,
že ve svém důsledku jde jen o kosmetickou úpravu původního
Konceptu09, kde tato kosmetika ale vyjde Prahu na více než
2 miliardy Kč. A to ještě o deset let později proti původnímu
harmonogramu.
Z jakých základních představ Metropolitní plán vychází? Je
těžké na tuto jednoduchou otázku odpovědět. Odůvodnění tvoří
ke třiceti dílčích dokumentací a tisíce stran textu s desítkami výkresů, které pro občana prahnoucího po informacích znamenají
téměř neprostupnou vrstvu. Až to vypadá jako záměr pořizovatele zkomplikovat orientaci a odůvodnit miliardy na jeho vypracování. V základu však metropolitní plán obsahuje 9 základních
úrovní (stávající územní plán jich má 12, Koncept 09 jich měl
7). Podle nás ale s ničím novým nepřichází. Ono také příliš není
s čím. Jedna podstatná věc by ale Pražanům neměla uniknout.
Útroby návrhu metropolitního plánu mluví o poloviční hustotě
zalidnění pražské aglomerace proti „optimálnímu“ stavu. Praha
má nyní zalidnění ca. 2.540 ob./km2, Praha 15 má zalidnění 3.024
ob./km2. Představa o Praze se 3 milióny obyvatel a Prahou 15
s více než 51.000 obyvatel je s ohledem na pražskou kotlinu a stávající podobu Prahy 15 pro nás projektem nepřijatelným a začátkem konce životního stylu, jak jej nyní známe. Proto přicházíme
se záměrem vlastním, který navíc přináší daleko širší možnost
vlastníkům jejich pozemků na alespoň nějaké využití.
Náš záměr je jednoduchý. Představíme Vám vlastní návrh
územního plánu pro Prahu 15 (Hostivař a Horní Měcholupy)
jako ukázku pohledu lidí, kteří v Praze 15 žijí a kteří se prokousali tématikou územního plánování. Pokoušíme se předložit
přehledně, a doufáme i pochopitelně, základní smysl pohledu
na využití území v „naší“ části metropole. Respektujeme přitom základní omezení a výhledy, a to jak dopravní, infrastrukturní (sítě, koridory, apod.), které již dávno Praha definovala
pro její dlouhodobější rozvoj.

Smysl návrhu:
a) Hostivař a Horní Měcholupy měly v roce 1948 jen něco
přes 6.000 obyvatel, v roce 1989 už téměř 29.000 obyvatel a dnes
w w w. i Z I T R A . i n f o

přes 31.000 obyvatel. Prvním smyslem návrhu je dlouhodobě
pracovat s počtem obyvatel do 35.000 a na městskou část se
dívat jako na lokalitu příměstského charakteru, chcete-li jako
na město ve městě. Tím se zejména odlišujeme od pražského
pohledu na Prahu 15, který by nás rád viděl jako součást pražského urbanistického centra. Nový metropolitní plán k tomu
Prahu vidí jako „monocentristickou“, tedy s jediným centrem,
a to historickým pražským jádrem. Myslíme si, že naše vlastní
historie má právo na vlastní cestu. Naším původním osídlením
je hradiště ze 4.-5. století před n. l. (hradiště Šance na území
dnešního lesoparku) a novodobější historické jádro Hostivaře
a torzo domkářského osídlení v Horních Měcholupech.
b) Druhým smyslem návrhu je ukázat, že v centralizované
Praze má městská část právo na vlastní tvorbu územního plánu, samozřejmě při respektování základních představ o rozvoji
městské infrastruktury.

Čím jsme se při návrhu vlastního
územního plánu hlavně zabývali:
a) Funkční využití ploch – naše úvaha spočívá v přesvědčení, že každé místo v Praze 15 má především sloužit lidem,
kteří zde žijí. Až na úplné výjimky a s ohledem na již výše
uvedená dopravní a jiná infrastrukturní omezení jsme plochy
definovali jako území pro život na okraji metropole s nižšími
koeficienty zastavitelnosti, u nezastavěných ploch, odpovídajícími převážně rodinným domům a viladomům.
b) Doprava – respektovali jsme dopravní výhled jak z pohledu městské hromadné dopravy, tak i dopravy silniční, kde
jejím primárním článkem pro odvedení tranzitní dopravy je
Hostivařská spojka mezi vnitřním a vnějším městským okruhem, která výrazně uleví provozu na ul. Hornoměcholupské
a všem okolním menším městským částem. Za podstatné také
považujeme odvedení dopravy ze silně zatížené ulice K Horkám. Tyto dvě ulice jak v Hostivaři, tak i v Horních Měcholupech suplují tranzitní silniční síť i přesto, že vedou silně
obydleným územím. Významnými městskými komunikacemi
by pak zůstaly pouze ulice Švehlova a Průmyslová společně
s námi navrhovaným obchvatem ulice K Horkám.
Nabízíme pro přehlednost jeden výkres, a to funkční využití ploch v Praze 15 a pro úplnost ukázky již dříve připravovaných rozvojových projektů. Jeho podobu ve větším měřítku najdete na webu www.iZITRA.info. Diskuze o novém územním
plánu právě začíná. Zde je náš příspěvek.
Redakce iZÍTRA.info
Zdroje dat: weby hl. m. Prahy a MČ Praha 15
ČÍSLO 2 /duben 2016
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17. Park Veronské náměstí
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TÉMA 3.

VÝHLED NOVÝCH SILNIČNÍCH OBCHVATŮ
V ŠIRŠÍM OKOLÍ PRAHY 15 BUDE FUNGOVAT
AŽ NA JEDNU VÝJIMKU.
Kdy? Až přijde Godot?

M

ístní starostové
měli
před pár měsíci
možnost se sezná6
mit s „oprášenou“
verzí plánovaných
silničních obchvatů
5
v jihovýchodním
koutě Prahy. Návrh
vycházel ze základ7
ního předpokladu,
11
a to dokončení úseku vnějšího městského okruhu mezi
dálnicí D1 a křížením dnešní Štěrboholské
radiály
a vnějšího okruhu
u Běchovic - etapy 511. Navržené úseky vnitřních městských
radiál a menších silničních obchvatů řeší jako komplex větší část dnešního kritického stavu zejména v ulicích Hornoměcholupská, Kutnohorská a ul. Františka Diviše vedoucí
do Úhřiněvsi. Smyslem těchto nových silnic je odklonit na ně
tranzitní dopravu ze Středočeského kraje a tím výrazně ulevit
obyvatelům Hostivaře, Horních a Dolních Měcholup, Dubče,
Štěrbohol a již zmiňované Úhřiněvsi.
Na březnovém zasedání zastupitelstva byl zástupcem starosty p.Duckem předložen materiál, který z tohoto komplexního návrhu doporučil zastupitelům Prahy 15 prosazovat jen
některé etapy. Po bouřlivé diskusi byl tento materiál stažen
z programu jednání a bude zřejmě předložen na jeho dalším,
květnovém zasedání.
I to je příležitost projednávaný návrh zveřejnit k další diskusi. Na níže uvedeném obrázku předkládáme podobu těchto
navrhovaných komunikací.
Možná jste si všimli, že návrh zcela neřeší kritický stav
tranzitní dopravy v ulici K Horkám v Hostivaři. Tento problém
je trvale ignorován i přesto, že prakticky celá ulice vede hus10
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tě obydleným územím. Řešení existuje. Až na jednu
výjimku, před asi
deseti lety, se však
nikdo tento obchvat
nepokusil rozpracovat alespoň do podoby studie. Proč?
Protože by vedl
územím
zvaným
„trojmezí“ a musel
by přemostit potok Botič. Pokud
by s tímto řešením
někdo přišel, zelení
aktivisté by mu ze
života udělali peklo

tak, jako před lety.
My s touto myšlenkou znovu přicházíme a vyzýváme
hlavní město Praha, aby do návrhu nového územního (metropolitního) plánu alespoň ve variantě možnost obchvatu
připustilo k dalšímu jednání. (do návrhu HMP jsme obchvat
ulice K Horkám dokreslili, je označen jako etapa 11.). Pokud
k otevření tohoto problému nedojde nyní, pak zůstane ulice
K Horkám v celoměstské dopravní infrastruktuře na desítky let
„významnou sběrnou komunikací“. Průjezdnost se na ní bude
ještě zhoršovat. Jsme si vědomi možné komplikovanosti tohoto
obchvatu. Jednání o něm, a v této době, je příležitostí, jak při
ochraně životního prostředí brát na misku vah i ochranu prostředí pro život obyvatel Hostivaře.
Závěrečnou otázkou je, kdy budou tyto plány realizovány
v předlužené Praze? Nevíme, ani ti odpovědní neví. Přesto je
podle nás důležité, aby z jihovýchodní části Prahy hlasitě zaznělo: „Chceme odklon tranzitní dopravy!! Teď je třeba investovat u nás!!“
Redakce iZÍTRA.info
Zdroj dat: web hlavního města Prahy
w w w. i Z I T R A . i n f o

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Prázdniny plné zábavy s příměstským
táborem v OC Park Hostivař
Pokud patříte mezi rodiče, kteří upřednostňují, aby jejich
děti trávily prázdniny aktivně, máte nyní možnost přihlásit
je na dětský příměstský tábor pořádaný OC Park Hostivař
ve spolupráci s dětským koutkem Kulíškov. Pro děti jsou připraveny aktivní tři týdny plné zábavy a her. Každý z příměstských táborů trvá týden a je ve třech tématicky laděných variantách. Od 11. července do 15. července 2016 si mohou děti
užít spoustu zábavy se zvířátky. Další termínu od 1. srpna do
5. srpna 2016 bude v indiánském stylu a v duchu cestování
se ponese termín od 22. srpna do 26. srpna 2016. Přihlásit se
mohou děti od 6 let, na které čeká plno her, soutěží, tvoření
a zábavy, a to vždy od 9:00 do 16:30 hodin. Přihlášky k vyzvednutí přímo v Kulíškově OC Park Hostivař nebo na FB
www.kuliskov.cz.

Přijďte si pochutnat
do OC Park Hostivař

OC Park Hostivař je tu pro děti i dospělé. Přijďte se pobavit i relaxovat.

OC Park Hostivař nabízí kromě obchodů a služeb i možnost
si pochutnat v restauracích či cukrárně. Milovníci japonské kuchyně, i ti, kteří ji neznají, ale rádi by ji ochutnali, mají
nově možnost v restauraci running sushi Fuji ve 2. patře OC
Park Hostivař. Je zde možné sníst vše, co si zákazník odchytne
na běžícím pásu, který nepřetržitě projíždí kolem stolů. Kromě čerstvého sushi, salátů, ovoce a dezertů, je na výběr také
kuřecí, hovězí a vepřové maso, ryby, nebo mořské plody, které
si každý sám může připravit na grilu na svém stole. Pokud jste
na sladké, zajděte na dortíky do cukrárny Bany. Ta nabízí lahodné cukrovinky vlastní výroby, klasické, bezlepkové či dia.
Cukrárna Bany také pořádá narozeninové oslavy na klíč i dorty
na zakázku dle přání.
V brzké době se můžete těšit na další gastro zážitky, a to v RESTAURANT pizzeria MEX, kterou pro Vás OC Park Hostivař
plánuje otevřít již v květnu 2016.

OC Park Hostivař nabízí řadu zábavy pro celou rodinu, ale
i možnosti si odpočinout a relaxovat. Pokud jste unavení
po dlouhém dni, není nic příjemnějšího, než si zajít doplnit
energii do saunového světa Saunia. Ten nabízí 5 druhů saun,
saunové rituály, relaxační zónu i možnost občerstvit se následně na baru. Pro milovníky ručních prací jsou připraveny zdarma kurzy pletení v textilní galanterii Filiumí. Do tajemství
pletení vás každé úterý a čtvrtek mezi 15 a 18 hodinou zasvětí
zkušená pletařka.

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

Pro ty nejmenší jsou připravena zdarma divadelní představení,
a to každý týden v úterý od 16:00 hodin. Divadélka se konají
ve 2. patře naproti cukrárně Bany. Děti se mohou pravidelně
těšit na novou pohádku či zajímavý příběh.
Více na www.parkhostivar.cz
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Z RADNICE A MĚSTA

Bezdomovci v Praze 15 mají své příbytky v lesích
a parcích. Proč?
V Hostivaři a Horních Měcholupech
je lesů habaděj. Když se blíží zima,
počet bezdomoveckých příbytků
ještě vzroste. Asi je to v celé Praze
stejné, my jen máme pro ně vhodných lesů a křovisek víc než ostatní.
Prošli jsme hostivařský lesopark,
území U Forstu a další lokality a napočítali jsme jich více jak padesát.
V mini-soutěži o ten nejbizardnější
vyhrála chaloupka na stromě v lesoparku u vodárny Na Kozinci.

Obecně platí, že v lese přespat můžete. Nemůžete v něm ale stavět a přespávat celou zimu a musíte po sobě
uklidit. Většina těchto míst je na pozemcích hlavního města Prahy. To
má městskou policii, své sociální
pracovníky, podporuje neziskové
organizace a výsledek?
O této problematice se poměrně
rozsáhle hovořilo na prosincovém
pražském a březnovém místním zastupitelstvu. Zejména statistika byla
zajímavá. V Praze jich jsou desetitisíce, snad asi 30tisíc, ale skoro nikdo
z nich na ulici být nemusí a skoro
nikdo z nich nemá v Praze své původní (trvalé) bydliště.
Jak také bylo řečeno na místním zastupitelstvu, někteří radní v Praze 15
pro ně dokonce hledali, možná stále
hledají místo, kde by je u nás mohli
soustředit. Takové centrum by pak
prý pomáhalo bezdomovcům zpět
do života.
Praha vydává milióny na problematiku občanů, kteří se do metropo-

12

le stahují z celé republiky, pražské
nemocnice je stále znovu a znovu
a většinou zdarma umyjí a postaví
na nohy (bezdomovci si převážně
neplatí své zdravotní pojištění). Kolik na ně vydá stát? To už jsme ani
nezjišťovali. A pak se zjistí, že u většiny zřejmě jejich výběr tohoto životního stylu nebyl nezbytností, jen
nejjednodušším řešením, jak utéci
od odpovědnosti, placení složenek,
daní a zdravotního pojištění?
Možná nám jen připadá, že čím
více těchto záchranných projektů je
a čím více stojí, tím více je i bezdomovců.
Přišlo jaro a my jsme se byli podívat na jednom místě v hustém lese
U Forstu, kde součástí lesní probírky v lese soukromého vlastníka byl
i jarní úklid po těchto nezvaných návštěvnících. Na fotografii je odpad-binec soustředěný z jednoho hektaru lesa. Úklid lesa a likvidace tohoto
odpadu vyšla na 10tis. Kč. Jen v Praze 15 je této zeleně skoro 400 ha.

Nejsme žádní odborníci na tuto problematiku, jen si myslíme, že mimo
sociálních programů by neuškodila
i trocha represe v mezích zákona.
Když se proti vám z lesa vypotácí
mírně podroušený páchnoucí chlapík, jak má maminka s kočárkem
poznat, že pro ní není nebezpečný?
Prostě se mu vyhne a věří, že se nic
nestane. A opravdu se nikdy nic nestalo?
Věc budeme dále sledovat.
Redakce izitra.info
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Pokažené volební období na pražském magistrátu –
už druhé. Jak dlouho to ještě Praha vydrží?
Již v předchozích článcích i na našem webu jsme opakovaně upozorňovali na obecnou nečinnost
pražské radnice. Utápění se
ve vlastních politických problémech Prahu paralyzuje už dlouho,
za čtyři roky tři padlá vedení, dnes
vládnutí bez většiny v zastupitelstvu. Ad-hoc hledání podpory
mezi opozičními subjekty je realitou všedního dne.
Na druhý pohled se ale nelze
ostatním stranám moc divit, že
po 17ti měsíční nečinnosti městské rady se k převzetí odpovědnosti příliš nehrnou. Na své vlastní vládnutí by měly jen něco přes
dva roky a vlastně ani moc nevědí,
jací kostlivci na ně díky nynější
nečinnosti mohou vypadnout.
Třetím pohledem jsou důsledky
této paralýzy. Rozpočet města se
zcela utrhl ze řetězu, provozní
výdaje města za posledních 5 let
stouply o 42%, provozní dotace
do Dopravního podniku vzrostla o 54%, i když inflace za toto
období byla jen 6,5%. Za stejné
období také zadlužení Prahy
stouplo, o 83%.
Zkrátka pokažená dvě volební období.
Opravdu „mistrovské dílo“ předvedla rada a část zastupitelů
při schvalování smlouvy o sesterských městech mezi Prahou
a čínským Pekingem. Rada města
předložila návrh smlouvy, který
mimo běžných částí obsahoval
článek 3., který citujeme: „Hlavní
město Praha v souladu s Vládou
ČR nadále uznává politiku jedné
Číny, stejně jako uznává Taiwan
jako nedílnou součást čínského
území.“ Pro schválení smlouvy
s tímto článkem začalo horečné
shánění hlasů, protože část radních a zastupitelů z vládnoucích
stran avizovalo, že pro smlouvu
ruku nezvednou. Při jednání za-

stupitelstva trvalo dlouhé hodiny
sehnat potřebnou většinu. Hlasy
pro se nakonec našly. Kdo hlasoval a jak? Na webu www.izitra.info
najdete jmenný seznam zastupitelů a jak hlasovali.
S ohledem na fakt, že se zmiňovaný článek s tímto obsahem zřejmě
neobjeví v mezistátním memorandu o spolupráci mezi Českou
republikou a Čínskou lidovou
republikou, šlo ze strany Prahy
o projev mimořádné servility.
Možná nyní přijde na řadu dohoda se sesterskou Moskvou, jejíž součástí bude uznání Krymu
a Donbasu jako nedílné součásti
ruského území.
I přes tyto evidentní přešlapy v celoplošných médiích je obraz výrazně jiný než ponurá skutečnost.
Často to vypadá, že snad v Praze
nikdy nebylo lépe. Nejdůležitější
zpráva v prvních měsících nového roku? Hurá – máme přívoz!!
Čekáme, že dalším mediálním
šlágrem bude zpráva o vyčištění
primátorského řetězu.
A tak jedinou důležitou myšlenkou vzešlou od naší primátorky
zůstává ta, že magistrát naposledy
fungoval za Pavla Béma. Nejsme
zastánci jeho návratu, ale co se
týče rozpočtové kázně, pak čísla
jsou evidentní.
Praha sice potřebuje městskou
radu se silným mandátem, v tomto volebním období se jí ale asi
nedočká.
Dostat městský rozpočet pod
kontrolu, přestat s finanční diskriminací městských částí, vyřídit u státu stejné dotace, jako má
zbytek republiky, na výkon státní
správy a nezačínat megalomanské
stavby typu nové metro. Alespoň
toto tak může být minimální společný programový jmenovatel jakékoli nové koalice.
Redakce izitra.info
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DRBNA

l Webové stránky Městské části Praha 15 den mimo provoz, na pár hodin je nahradila karikatura starostova zástupce l Zastupitelstvo MČ Praha 15 jednalo 16.března do půl jedenácté v noci – čtyři velké pizzy pro všechny hladovějící objednal zastupitel
p. Rezek – snědeny za deset minut l Další zajímavosti ze zasedání zastupitelstva: po čase se jednalo v hasičárně v Horních Měcholupech, sardinky ve vlastní šťávě by se cítily lépe. Nejdéle
trvalo projednávání petice občanů z domů v ul. Vladycká a také
na téma rok nehrazených faktur za vydávání obecního Hlasatele – videozáznam stojí za shlédnutí, rozpočet na rok 2016
byl schválen (o něm více na straně 6.) l Předseda finančního
výboru p. Omáčka prý odchází z vedení radnice – důvody
zjišťujeme l Umělecký kovář Honza Beran z Hostivaře v televizní reportáži prozradil, že jako malý spal v ložnici za dílnou, přes zeď od bucharu. Měl tak největší budík na světě. Také
jsme se dozvěděli o jejich nejpikantnější zakázce – o té se více
dozvíte, pokud se podíváte na celou reportáž – najdete jí na
www.iZITRA.info l Na chodbách radnice se objevila nepodepsaná dohoda o vzájemných vztazích mezi „vládnoucími“ koaličními stranami – prý skandální. Její podobu sháníme a po-

Zdroj: web MČ Praha 15

drobnosti zjišťujeme
Poznámka redakce: do „DRBNY“ nezařazujeme sousedské neshody, jinak ale pište na udalosti@izitra.info

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

OBČASNÍK pro Prahu 15

ČÍSLO 1 / září 2015
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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
C

l stalo se - vážně i nevážně

E

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

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

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
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VE ZKRATCE — STALO SE

l V Hostivaři se objevil billboard – Vítejte v České republice i v čínském jazyce. Gubernie zdraví svého císaře, ale z Hradu do Lán se přes nás nejede. l
Pražská koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice stále rozpadlá, ale dále ve funkcích – platí dřívější TIP redakce na novou koalici ANO, ČSSD a TOP09
l Marlboro gold krabička cigaret je za baťovu cenu 99,-Kč. Ještě že není za kilo l Nejlevnější nafta a benzín je stále u ONO a na čerpačce u komína v Úhřiněvsi l Německé agentury spekulují nad objevenými dokumenty – byla Angela Merkelová spolupracovnicí tajné komunistické policie
Stasi? l EU uzavřela spornou dohodu s Tureckem – dáme mu peníze, vyměníme jednoho „nelegála“ za „legála“ (uprchlíka ze Sýrie) a Turci
budou mít jednodušší vízovou agendu s EU. Mezitím ovšem na jiné hranici, na té lybijské, je už připraveno na svou cestou za štěstím možná až
800tis. lidí. Neziskové organizace na pomoc uprchlíkům si mnou ruce a připravují stěhování z Makedonie do jiné jihoevropské země. Které?
To se teprve uvidí. A letošní kolotoč může znovu začít. l Premiér a jeho EU kolegové v Bruselu odsouhlasili Turkům měkčí podmínky pro víza.
Supééér !! l Matějská pouť je hlučná až dost, alespoň že ze Stromovky se na ní dostanete bez vstupného. l V hostivařské sokolovně proběhl
za hojné divácké účasti už 12tý ročník Pražského tajtrlíka – přehlídky loutkových divadel l V obchodním centru
Park Hostivař je na úterní divadélka pro děti pokaždé také „narváno“ l V 1. patře stejného obchodního centra
u kina rekonstruovali restauraci a nově tu najdete i suši a další jídla na nekonečném páse (running sushi & wok)
l V ulici U břehu, pár metrů od zahrady a frekventovaného chodníku mateřského centra, skácely Lesy hl. m.
Prahy na podnět torzo velkého stromu. Byl úplně „prožraný“ a hrozil pádem. I další chodcům nebezpečné
stromy podél této komunikace byly pokáceny. Díky všem za odvahu v době, kdy je kácení skoro zločinem proti
lidskosti. l Máme nového předsedu Komise pro územní rozvoj a životní prostředí. Rada vyměnila svého předsedu. Za p. Prouzu jde zastupitel p. Meluzín (Ano2011). l Semafory na Švehlově ulici s předností pro tramvaje
výrazně prodlužují interval autům z bočních ulic – naměřen rekord při výjezdu z Hostivařské ulice – 4 min.
15 sec. Směrem do centra jezděte přes ul. Vladyckou, do Štěrbohol přes ul. U hostivařského nádraží – ušetříte až
2 minuty a ještě si v hospodě na Svijanské baště (U miliónů) stihnete dát výbornou kávu. l Pražští zastupitelé
odsouhlasili dohodu s Pekingem i s článkem 3. – citace: “Hlavní město Praha v souladu s Vládou ČR nadále uznává
politiku jedné Číny, stejně jako uznává Taiwan jako nedílnou součást čínského území. Kdo z pražských zastupitelů
hlasoval pro najdete na našem webu. Bude teď na řadě dohoda s Moskvou o uznáním Krymu a Donbasu? Byl by třeba
levnější plyn a ropa? l Více zpráv najdete také na webu www.izitra.info
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.

Co připravujeme na webu a do následujícího občasníku
l sportovní a kulturní granty – přehled l pokračování v předchozích tématech již v občasníku uveřejněných l rozhovor se starosty

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

DUBEN
10., 18., 19., 20. a 21. dubna
PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
lokality v Hostivaři a H. Měcholupech –
podrobně na www.iZÍTRA.info
11. 4. od 14 do 17 hod.
Turnaj Scrabble – klub Chodba
Akce pro děti a mládež od 8 let. Přijďte poměřit své síly a dovednosti.
Dům UM Hostivař, Golfová 10/910
16. 4.
Zabijačkové hody s harmonikou
Restaurace Pod hrází, U břehu 61
19. 4. od 16 hod.
Sobotní keramická dílna v Hostivaři
Přihlášky předem na 777721742, děti 100,- Kč,
dospělí 150,- Kč
Dům UM Hostivař, Golfová 10/910
20. 4. od 19 hod.
NEŽÁRLI! Bláznivá komedie z horkého
Palerma – div.předst.
KD Petrovice, Edisonova 429,
vstupné 150,- Kč,
20. 4. od 17 do 19 hod.
HOSTIVAŘSKÝ DEN ZEMĚ
Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař,
vstup zdarma
více na www.sokolhostivar.cz
20. 4. od 18 hod.
PŘEDNÁŠKY O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
Detoxikace organismu
HERBA obchod, OC Park Hostivař
22. 4. od 16 do 18 hod.
Páteční tvořivá dílna - porcelán
Přihlášky předem na 777721742, děti 50,- Kč,
dospělí 100,- Kč
Dům UM Hostivař, Golfová 10/910
25. 4. od 14 do 17 hod.
Turnaj dáma – klub Chodba
Akce pro děti a mládež od 8 let. Přijďte
poměřit své síly a dovednosti.
Dům UM Hostivař, Golfová 10/910

26. 4. od 17:30 do 21 hod.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
zábavné odpoledne pro děti a rodiče, soutěže
a hry, oheň s opékáním buřtů a živou hudbou
na hřišti ZŠ Petrovice
30. 4. od 17 do 19 hod.
ČARODĚJNICKÝ REJ V HOSTIVAŘI
zábavné odpoledne pro děti a rodiče, soutěže
a hry, oheň s opékáním buřtů, zpívání s kytarou, vstup volný
Švehlova sokolovna, U branek 674, Hostivař
více na www.sokolhostivar.cz
30. 4. od 16 hod.
ČARODĚJNICE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Areál Na Šancích, Turínská 1
30. 4. od 16 hod.
Zábavné odpoledne - Po stopách Karla IV.
Štěrboholský park Hrušov

KVĚTEN
3. 5. od 17 do 19 hod.
Keramická dílna v Hostivaři
Přihlášky předem na 777721742, děti 100,-Kč,
dospělí 150,-Kč
Dům UM Hostivař, Golfová 10/910
7. 5. od 9 do 17 hod.
SLAVIA TOUR
velký turnaj fotbalových přípravek
hřiště SK Hostivař, Na Groši
15., 23., 24., 25. a 26. května
PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
lokality v Hostivaři a H.Měcholupech –
podrobně na www.iZÍTRA.info

ČERVEN
1. 6. od 15:30 do 17:30 hod.
DEN DĚTÍ V PETROVICÍCH
„Létající cirkus“ zábavné odpoledne, karneval,
soutěže, skákací hrad.
Na hřišti ZŠ Petrovice
4. 6. od 9 do 17 hod.
SLAVIA TOUR – velký turnaj fotbalových
přípravek
hřiště SK Hostivař, Na Groši
8. 6. od 17 do 19 hod.
CO UMÍME
Tradiční besídka a výstava prací a vystoupení
dětí z kroužků pro veřejnost, vstup volný
Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna,
U branek 674, Hostivař
12. 6. od 12 do 16 hod.
PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
lokality v Hostivaři a H.Měcholupech – podrobně na www.iZÍTRA.info
15. 6. od 18 hod.
PŘEDNÁŠKY O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
Zásady zdravého stravování
HERBA obchod, OC Park Hostivař
18. 6. od 9 do 14 hod.
PARK HOSTIVAŘ cup – tradiční fotbalový
turnaj nadějí (roč. 2006)
hřiště SK Hostivař, Na Groši

Úplný seznam místních událostí
najdete na webu www.iZITRA.info

18. 5. od 18 hod.
PŘEDNÁŠKY O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
Rostlinné a živočišné bílkoviny
HERBA obchod, OC Park Hostivař
28. 5. od 10 do 18 hod.
Den Prahy 15 – turnaje ve fotbale,
pozemním hokeji
hřiště SK Hostivař, Na Groši

INZERCE

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

Komplexní správa IT

Správa serverů

Efektivní webová řešení

Vývoj software a programování

Outsourcing IT

ČÍSLO 2 /duben 2016

Správa stanic a periferií

(+420)

15

605 008 147

30. 4.
od 16.00 hod

Štěrboholský park Hrušov
Rodinný den plný soutěží a zábavných aktivit pro malé i velké.
Od 19.00 hod se můžete těšit na Čarodějnický oheň, dětské atrakce
zdarma a vystoupení živé kapely v prostoru před školou.

Všechny hodné děti dostanou špekáček zdarma!

Rodinné centrum

KlubištČ

