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V případě potíží s distribucí (nedoručení do poštovní 
schránky) se obraťte s reklamací na českou poštu, a. s., 
Veronské náměstí 403, Praha 10, horní měcholupy nebo 
na telefonní číslo +420 954 210 900.

každé vydání hlasatele je k dispozici na webových stránkách 
Úřadu: www.praha15.cz/mestska-cast/hlasatel-casopis-mc/

Jsme Na FaCeBooku a INstaGRamu!
Pokud máte zájem, navštivte facebookový profil mč Praha 15, 
kde naleznete aktuální informace nejen z Prahy 15, ale i další 
zajímavosti a fotografie z různých událostí a akcí.

termíny vydání hlasatele
HlaSatel vychází 11x ročně, 
s výjimkou srpna, vždy 1. den 
v daném měsíci. 

termíny dodání článků
Podklady článků do 10. dne 
předcházejícího měsíce.

termíny dodání inzerce
do 13. dne předcházejícího měsíce 
daného vydání zpravodaje 
HlaSatel
inzerce: e-mail: inzerce@praha15.cz
tel.: 281 003 523

Řádková inzerce: v Kč
1. řádek 60
2. a každý další řádek 49
1 řádek s doplňkovou barvou 99

slevy
opakování  sleva v %
3–5x  5
6–8x  7,5
9–11x  10
Sleva může být poskytnuta pouze 
na stejný formát inzerátu.

pŘíplatky  v %
výroba inzerátu  20

vkládaná inzerce
Cena je stanovena smluvně 
a individuálně.

platba, stornopoplatky
Splatnost daňových dokladů 
(faktur) za jednorázovou 
plošnou inzerci je nejpozději 
do data uzávěrky aktuálního 
čísla (tj. do 13. dne v měsíci 
předcházejícím měsíci vydání 
inzerátu). Při platbě předem 
na delší období (opakující se 
inzerce) je splatnost 14 dní 
od vystavení faktury. Pokud 
zadavatel inzerci stornuje 
do 10. dne v měsíci předcházejícím 
měsíci vydání inzerátu, neplatí 
žádný stornopoplatek. Při pozdějším 
stornu činí stornopoplatek 
50 % ceny inzerátu. Případné 
vady uveřejněného inzerátu lze 
reklamovat výhradně písemně 
do 10 dnů po expedici inzerátu.

Technické požadavky a etický kodex inzerce najdete na www.praha15.cz 
v sekci Hlasatel.

ceník inzerce

nenašli jste hlasatel 
ve své schránce?

formáty inzerce

•  formát zpravodaje 
HlaSatel – 210 x 275 mm

•  formáty inzerce  
jsou uvedeny v mm 

•  ceny jsou uvedeny v kč bez DPh

1/1
210 x 275

19 820

2/1
420 x 275

37 658

1/2
šíŘka

210 x 135

10 900

1/2
vÝška

102 x 275

10 900

1/3
šíŘka

210 x 88

7 267

2/3
šíŘka

210 x 181

14 534

1/4
šíŘka

210 x 65

5 450

1/8
šíŘka

210 x 30

2 725

1/4
vÝška

102 x 135

5 450

1/3
vÝška
67 x 275

7 267

2/3
vÝška

139 x 275

14 534

hlasatel nabízí občanům 
prostor pro Řádkovou inzerci
Vážení občané, máte-li zájem inzerovat v Hlasateli, formulář 
na řádkovou inzerci najdete na webových stránkách městské části 
nebo je vytištěný k dispozici v recepci ÚMČ Praha 15. Vyplněný 
formulář je nutné fyzicky odevzdat a zaplatit v budově Úřadu.
 
Veškeré další informace naleznete na webových stránkách 
www.praha15.cz/mestska-cast/hlasatel-casopis-mc/, případné dotazy 
rádi zodpovíme na e-mailu: inzerce@praha15.cz.



Vážení občané, milí čtenáři, 
konečně jsme se dočkali prázdnin, což je skvělá 
zpráva nejen pro děti, ale i pro nás, rodiče. Naše 
běžné životní tempo se lehce zpomalí a můžeme 
si o něco víc užít všeho, co nám léto nabídne. 
to s sebou většinou přináší nejen celou řadu 
kulturních akcí pod širým nebem, ale i příležitosti 
k milému venkovnímu posezení s přáteli. Přeji 
vám, ať je léto co nejhřejivější a ať si dosyta 
užijete dlouhých teplých dní a vlahých nocí. 

My v Hlasateli jsme se v červnu dočkali 
příjemného zhodnocení naší celoroční práce, 
když náš časopis byl velmi pozitivně přijat 
odbornou veřejností na tradičním každoročním 
workshopu vydavatelů městských věstníků. Byla 
oceněna jeho svěží a čistá grafika a za příklad 
dobré praxe byla označena naše letos nová 
rubrika Ptáte se, my odpovídáme.

Na léto jsme pro vás připravili dva větší 
rozhovory. Herec a moderátor aleš Háma s námi 
zavzpomínal na dobu, kdy se jeho synové 
učili rybařit na Botiči a Hostivařské přehradě, 
a prozradil, co si na bydlení v rodinném domku 
užívá nejvíce. Hvězda fotbalové Slavie, mladý 
talentovaný záložník tomáš Souček, zase 
v rozhovoru vysvětluje, proč se s rodinou 
nastěhoval do Hostivaře.

Chybět samozřejmě nebude ani tradiční výlet 
do historie se spisovatelem lukášem Berným. 
Věnovat se ale budeme i informacím ryze 
praktickým. V Hlasateli najdete prázdninovou 
otevírací dobu knihoven, v naší poměrně nové 
rubrice s názvem okénko do právních předpisů 
se dočtete o tom, jak se připravuje zasedání 
zastupitelstva, o jednacím řádu, interpelacích, 
jednoduše o všem, co se tohoto tématu týká. 
V tomto vydání naleznete ale i přehled všech 
staveb s povolením odboru územního rozvoje 
hl. m. Prahy, protože to je téma, o které nás často 
žádáte. 

Seniorské tematice se tentokrát věnuje článek 
o připravované Senior akademii, cyklu přednášek 
a vzdělávacích programů, který v naší městské 
části odstartuje 8. října, a my doufáme, že 
přispěje ke zvýšení informovanosti a bezpečnosti 
našich starších spoluobčanů. 

Milí čtenáři, užijte si léta a my se na vás budeme 
těšit na stránkách zářijového čísla, které 
přinese mimo jiné i veškeré informace o Dnech 
Prahy 15, které pro vás na radnici nyní intenzivně 
připravujeme. 
 Ing. Dana Benešová, Ph.D.,
 redaktorka Hlasatele

slovo redaktorky
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aktuality

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

HLEDALA JSEM 
PRÁCI, KTERÁ MĚ 
BUDE BAVIT 
Rozhovor s Evou 
Pikalovou

ŽIJÍ MEZI NÁMI
JANA TOPOLOVÁ
Rozhovor
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2019 
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ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15
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NEFOTÍ FOŤÁK, ALE 
DŮLEŽITÝ JE TEN, 
KDO HO OVLÁDÁ
Rozhovor s hostivařskou 
fotografkou Markétou 
Zachovou

SOUTĚŽ NA ROZŠÍŘENÍ 
HŘBITOVA 
V HOSTIVAŘI
Byla vyhlášena soutěž 
na novou podobu
hřbitova v Hostivaři
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PLÁN,
JAK EFEKTIVNĚ

INVESTOVAT
DO ŠKOLSTVÍ

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15
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ZNÁTE DOBŘE 
HOSTIVAŘ? 1. ČÁST
Hostivař patří 
k nejstarším obcím 
připojeným v roce 1922 
k Velké Praze

VÝSTAVBA NA GROŠI II 
BUDE VÝRAZNĚ MENŠÍ
Plány na zastavění 
pozemku mezi Švehlovou 
a Strašnickou ulicí poblíž 
OC Hostivař 
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POUR
FÉLICITER
2017

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2016 
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LETNÍ 
DOBROVOLNICKÁ 
POMOC V CSOP
Zábavný a aktivizační 
program pro seniory

ROZHOVOR 
S ANTONÍNEM RANDOU
Nepovažuji se za někoho, 
kdo by měl sbírat podobná 
ocenění
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DO ŠKOLY
S ÚSMĚVEM

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15
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2017 

ROČNÍK 23
NEPRODEJNÉ W

W
W

.P
R

A
H

A
15

.C
Z

ZNÁTE DOBŘE 
HOSTIVAŘ? 2. ČÁST
První písemná zpráva 
o Hostivaři pochází 
z roku 1068

CO PRO NÁS UDĚLÁTE, 
PANE SENÁTORE?
Křeslo v horní komoře 
Parlamentu získal
Ladislav Kos 
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NAVŠTÍVILA NÁS 
OPRAVDOVÁ ZIMA

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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PRAHA 15
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2016 
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SLAVNOSTNÍ 
POŽEHNÁNÍ 
PRAPORU XXIV. 
ŽUPY JANA ŽIŽKY 
Z TROCNOVA

NA VODĚ MUSÍ BÝT 
KAŽDÝ SÁM ZA SEBE
Rozhovor s jachtařkou 
Kateřinou Švíkovou
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NÁVRAT LINKY 154

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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S ADRENALINEM 
V KRVI
Daniel Šarman pracuje 
jako hasič – lezecký 
a letecký záchranář 
u HZS hl. m. Prahy

FRYDOLÍN SLAVÍ SVÉ 
DVACÁTÉ NAROZENINY
Letos se rozjíždí 20. sezona 
Divadélka Frydolín, které je 
provozováno v rámci
TJ Sokol Hostivař
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FOTOREPORTÁŽ
DNŮ PRAHY 15 

STRANA
20

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15
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PŘÍBĚH VÁNOČNÍ
U dveří se ozvalo 
zaklepání. „Dále!“ 
odvětil hlas uvnitř 
místnosti...

SPORT UŽ DNES 
NENÍ JEN SRDEČNÍ 
ZÁLEŽITOST, UŽ JE TO 
TAKY BYZNYS
Rozhovor s hokejovým 
reprezentantem Janem 
„Gustou“ Havlem
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ADVENT V PRAZE 15

STRANA

15

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2019 
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SERIÁL O HOSTIVAŘI
Místa, zákoutí, stavby 
a ulice Hostivaře

VÁCLAV ROKOS
Hostivařský rodák,
který má o čem vyprávět

2

JAN KOPEČNÝ
V CENTRU PRAHY UŽ BYCH 
BYDLET NECHTĚL!

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

FILMOVÉ ATELIÉRY 
HOST – VŮNĚ CHLEBA, 
VŮNĚ LÍČIDEL 
Historie

ŽIJÍ MEZI NÁMI
ING. ARCH. VLADIMÍR 
LAVRÍK
Rozhovor

MASOPUST
ZVYKY A TRADICE 
V PRAZE 15

ČÍSLO
2019 
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3 ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

HOST – RESTAURACE 
FILMOVÝCH HVĚZD 
Historie

ŽIJÍ MEZI NÁMI
MILOSLAV RÝDL
Rozhovor

VELIKONOCE
JARO JE TU!

ČÍSLO
2019 
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ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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PRAHA 15
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DOC. MUDR. JAN 
MĚŠŤÁK, CSC.:
Když někdo nepotřebuje 
operaci, tak mu to 
rozmluvím

K VÝSTAVBĚ
V PRAZE 15
Které stavby byly 
zamítnuty a které naopak 
dostaly zelenou

9

MÁME TU
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15
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DĚLAT VĚCI S CHUTÍ 
JE PRO RADOST
Dokončení našeho
„trojlístku“ z hostivařské
Základní umělecké školy

OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ 
VOLEB
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky
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BRONZOVÁ 
KARATISTKA

FOTOREPORTÁŽ
DNŮ PRAHY 15

STRANA

18

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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NOVÉ BYTOVÉ 
PROJEKTY NA ÚZEMÍ 
PRAHY 15
Pokračují přípravy 
několika nových 
developerských záměrů

SNAŽÍM SE TRÉNOVAT,
JAK TO JEN JDE
Nejtalentovanější hráč 
hokejbalu trénuje 
v Hostivaři
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KONĚ VE SLUŽBÁCH 
MĚSTSKÉ POLICIE

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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NOVÉ NEBYTOVÉ 
PROJEKTY 
NA ÚZEMÍ PRAHY 15
Informace o stavebních 
záměrech v nebytové 
oblasti

UCHOVAT HISTORII
Kronikář Jan Pláteník je 
plný energie a je to vidět 
na všem, co dělá
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PŘÍVÍTEJME
JARO V PRAZE 15

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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ZDRAVÉ SVAČINKY 
HROU
Vzdělávací program, 
jehož cílem je naučit 
děti nebát se ochutnat 
něco nového

OBYTNÝ SOUBOR 
PRAGA
V současné době probíhá 
proces posuzování vlivů 
na životní prostředí (EIA) 
obytného souboru Praga
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FILIP CHUDOBA
TALENT

ZE ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY 

HOSTIVAŘ

STRANA
20

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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TROJLÍSTEK,
KTERÝ SE POVEDL –
díl druhý
Míša Chudobová

DEN SENIORŮ
Každoroční slavnost byla 
opět plná zábavy

6

PŘIPOMÍNÁME SI
SMUTNÉ VÝROČÍ POVODNÍ
NA BOTIČI – DĚLÁME VŠE PRO TO,
ABY SE SITUACE JIŽ NEOPAKOVALA

STRANA
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ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
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DEJME
DĚTEM ŠANCI
Rozhovor s hercem, 
zpěvákem, moderátorem 
a skvělým člověkem 
Vladimírem Hronem

HOSTINSKÁ OKÉNKA 
HOSTIVAŘE
Pojďte s námi na výlet 
hostivařskou historií

7–8

UŽIJTE SI
LÉTO!

ČESTNÁ OBČANKA 
EDITA KOSINOVÁ
Strhující rozhovor
nejen o životě 
v terezínském ghettu

VYSOKORYCHLOSTNÍ 
ŽELEZNICE V PRAZE 15
Plány na páteřní 
vnitrostátní trať

ANTONÍN ŠVEHLA
145. VÝROČÍ NAROZENÍ

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2018 

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W

W
W

.P
R

A
H

A
15

.C
Z

4
MARIE ZDEŇKOVÁ
Rozhovor s kronikářkou 
a čestnou občankou 
Prahy 15

EKOCITY PODRUHÉ
ZAMÍTNUTO
Stavební úřad Prahy 15 
zamítl žádost
společnosti Ekospol

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2018 

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W

W
W

.P
R

A
H

A
15
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Z
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NOC KOSTELŮ
PŘIJĎTE
A POSLOUCHEJTE…

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2017 

ROČNÍK 23
NEPRODEJNÉ W

W
W

.P
R

A
H

A
15
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NÁKLAĎÁKY ZMIZÍ 
ZA ZEMNÍM VALEM
Starostové hodlají 
společně urychlit přípravu
dopravních veřejně 
prospěšných staveb
stabilizovaných v platném 
územním plánu HMP

ÚSPĚŠNÝ KARATISTA
OLIVER SIMON
Odchovanec SKBU 
Hostivař získal
stříbrnou medaili 
v kategorii kadetů
a bronzovou medaili 
v kategorii juniorských
družstev na MS v karate 
v italském Trevisu
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BAREVNÝ 
PODZIM
V PRAZE 15

ODBORNÍCI EU
 K DOSTAVBĚ

 OKRUHU:
PRAHA UŠLA

VELKÝ KUS CESTY

STRANA

5

NOVÉ 
ARCHEOLOGICKÉ 
NÁLEZY 
V HOSTIVAŘI
Záchranný 
archeologický průzkum 
v Hostivaři

DISKUZNÍ FÓRUM
SE VYDAŘILO
Historicky první
Diskuzní fórum
Zdravé městské části

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2017 

ROČNÍK 23
NEPRODEJNÉ W

W
W

.P
R

A
H

A
15
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Z
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NASTAL 
ADVENTNÍ ČAS

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

JSEM V TÝMU, 
KTERÝ VÍTĚZÍ
Rozhovor s novým 
hostivařským farářem

NÁVRH 
METROPOLITNÍHO 
PLÁNU ZVEŘEJNĚN
Občané mají možnost 
rozhodnout

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
NAŠICH STRÁŽNÍKŮ

ČÍSLO
2018 

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W

W
W

.P
R

A
H

A
15

.C
Z

1 ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ J. J. RYBY
Ohlédnutí za koncertem 
v katedrále sv. Víta

ČESTNÁ OBČANSTVÍ 
MČ PRAHA 15
Představení stávajících 
čestných občanů

ZIMA
PRAZE 15 SLUŠÍ

ČÍSLO
2018 

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W
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15
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2 ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ORCHESTR
JEŽKOVY STOPY
Rozhovor s kapelníkem 
orchestru Lukášem
Jadrníčkem

NA SHLEDANOU
V RÁJI U VLASTY!
Historie podniku, kam se 
chodilo na výtečná
vína a prvotřídní kuchyni

VELIKONOCE SE BLÍŽÍ
JAKO NA VESNICI, 
A PŘESTO V PRAZE

ČÍSLO
2018 

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W
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W
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R

A
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A
15
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VÁNOČNÍ
SVÁTKY
SE BLÍŽÍ

Advent ve znamení
setkávání s blízkými a rodinou

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15 W

W
W

.P
R

A
H

A
15
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ČESTNÁ OBČANKA 
VĚRA HANUŠOVÁ
Rozhovor o životě 
a malá vzpomínka 
na významné 
všesokolské slety

U HOSTIVAŘSKÉHO 
NÁDRAŽÍ
Takřka stoletá hospůdka 
schovaná ve stínu 
hostivařského nádraží

ČÍSLO
2018

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ12 ZPRAVODAJ 

MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2019 

ROČNÍK 25
NEPRODEJNÉ W

W
W
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15
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HOSTINEC BAZAR – 
PRVNÍ HOSTIVAŘSKÝ 
SPOLEK 
Pokračování seriálu
o historii hostinců

ŽIJÍ MEZI NÁMI:
PETR VONDRÁČEK
Rozhovor s muzikantem, 
hercem a moderátorem 
v jedné osobě

1

POUR
FÉLICITER

2019

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

HŘÍŠNÍ LIDÉ 
NA KAČABCE
Hostivař má mnoho 
slavných hospůdek

ČESTNÝ OBČAN
PRAHY 15
Rozhovor s kovářem 
Janem Beranem

LÉTO
JE ZA DVEŘMI…

ČÍSLO
2018 

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W

W
W
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A
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15
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STRANA

12
ZDRAVÁ 
Praha 15

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2018 

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W
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W
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A
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AKADEMICKÝ MALÍŘ
JAROSLAV TRNKA
Jaroslav Trnka se 
narodil v kraji Nikoly 
Šuhaje, většinu života 
však prožil v Hostivaři

ČESTNÝ OBČAN
PRAHY 15
KAREL STRNAD
Rozhovor

7–8

SABINA 
KŘOVÁKOVÁ
Rozhovor na str. 24

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2018

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W
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W
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A
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A
15
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ČESTNÝ OBČAN 
VÁCLAV ŠIMEK
Rozhovor s hasičem 
tělem i duší

PŘIPOMÍNKY 
K METROPOLITNÍMU 
PLÁNU SCHVÁLENY
Jednomyslné hlasování 
napříč politickým spektrem

9

 ZPĚVAČKA 
MAGDA MALÁ

ROZHOVORDNY
PRAHY 15
7.–15. ZÁŘÍ

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15

ČÍSLO
2018

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ W

W
W

.P
R

A
H

A
15
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ČESTNÝ OBČAN
JIŘÍ STÁREK
Skvělý pedagog 
a ředitel ZUŠ Hostivař

ROZMARNÉ LÉTO 
NA KOVÁRNĚ 
Historie nejstaršího 
hostivařského hostince

10

MARIE ZDEŇKOVÁ 
A LUKÁŠ BERNÝ 

AUTOŘI
NOVĚ VYDANÝCH KNIH

O HISTORII PRAHY 15

ZPRAVODAJ 
MĚSTSKÉ
ČÁSTI
PRAHA 15 W

W
W

.P
R

A
H

A
15
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Z

ČESTNÝ OBČAN
JIŘÍ GRYGAR
Významný 
a mezinárodně 
uznávaný astrofyzik

MYŠLENKY
ANTONÍNA ŠVEHLY
Zdá se až neuvěřitelné,
jak korespondují
i se současností

PODZIM
JE TADY!

RYBÁŘI MAJÍ
PLNÉ RUCE PRÁCE

ČÍSLO
2018

ROČNÍK 24
NEPRODEJNÉ11

DEN 
HLASATELE
25. 5. OD 14 HODIN NA VERONSKÉM NÁMĚSTÍ

více na str. 25

občanům Prahy 15 i návštěvníkům radnice je 
nově v budově úřadu v Boloňské ulici k dispozici 
knihopolice, ze které si knížky mohou libovolně 
brát, nebo naopak odložit knihu, kterou už 
nebudou číst, a udělat tak radost dalším 
čtenářům.

Police je umístěna v hale radnice a zaměstnanci 
úřadu už ji pomalu začali plnit knížkami. Pro 
umístění uvnitř budovy se vedení radnice 
rozhodlo po zkušenostech z minulých let, kdy 
knihobudky a kniholavičky umístěné venku často 
ničili vandalové, a ty pak neplnily účel, kvůli 
němuž byly zřízeny. Knihy v nich uložené bohužel 
často končily ve sběrnách papíru. Vzhledem 
k tomu, že zvláště do kniholaviček umisťovala 
městská část díky spolupráci s vydavatelstvím 
Dobrovský nové tituly, vznikala tak zbytečná 
škoda a občané, kteří by si knížku skutečně rádi 
přečetli, většinou nedostali příležitost.

Nová knihopolice bude nyní pod neustálým 
dozorem recepčních a ostrahy úřadu, kteří snáze 
zabrání nežádoucímu rozebrání jejího obsahu.

  red

Novinky v Hlasateli i letos uspěly na odborném 
semináři a workshopu vydavatelů městských 
věstníků, který se konal v úterý 4. 6. v pražských 
Dejvicích. Za příklad dobré praxe pochválila 
lektorka semináře zvláště rubriku Ptáte se 
nás, my odpovídáme…, která podle ní skvěle 
propojuje aktivitu na sociálních sítích s tištěným 
médiem, což je považováno za moderní způsob 
komunikace.

Kladně hodnocena byla ale i květnová titulní 
strana Hlasatele a nápad uspořádat samostatný 
den časopisu. Hlasatel pořadatele semináře také 
zaujal jednoduchou, čistou a moderní grafikou, 
jasnými titulky a dominantními fotografiemi, 
což je trend, ke kterému se začíná klonit většina 
vydavatelů tištěných periodik.
  red

MČ Praha 15 se v posledních letech snaží 
některými kroky přispět ke snížení dopadu 
klimatických změn, mimo jiné i tím, že pravidelně 
vysazuje stromy a keře. V posledních třech 
letech vysadila na pozemcích ve své správě 
kolem 150 stromů a 360 keřů. od podzimu roku 
2017 mají všechny výsadby zajištěnou následnou 
péči, která po dobu tří let zahrnuje také zálivku. 
Následnou péči jsme nově zahrnuli i do rámcové 
smlouvy o péči o zeleň.

V následujících letech MČ plánuje každý rok 
vysadit minimálně 70 stromů a 30 keřů jako 
opatření ke zlepšení klimatických podmínek. Při 
vysazovaní nových dřevin, zejména v sídlištní 
zástavbě, je však nutné respektovat všechna 
ochranná pásma inženýrských sítí. Vzhledem 
k neustále se navyšujícímu počtu inženýrských 
sítí a specifikacím, za jakých se mohou překrývat, 
volného prostoru pro nové výsadby mnoho 
nezbývá. Navíc ne každá lokalita je pro výsadbu 
vhodná. u každé dřeviny, kterou městská část 
vysadí, je maximální snaha o výběr vhodného 
stanoviště tak, aby zde dřevina mohla růst další 
desítky let a nemusela být omezována v růstu, 
přesazována, nebo dokonce odstraněna.

trávníky na pozemcích ve správě MČ jsou 
převážně v sídlišti na menších plochách, které 
jsou hojně využívány obyvateli, pejskaři či 
rodiči s dětmi k různým aktivitám. tyto trávníky 
vzhledem ke svému charakteru a typu využívání 
není možné ani vhodné zkratkovitě převést 
na luční trávníky a očekávat květnaté louky 
v sídlištích ze dne na den. 

MČ se snaží ve spolupráci s firmami zajišťujícími 
péči o zeleň maximálně reflektovat aktuální 
klimatické podmínky a přizpůsobovat jim seč 
jak výškou sečení trávníků, tak vhodnou dobou 
sečení, omezit sekání v nevhodných klimatických 
podmínkách (po vydatných deštích nebo při 
vysokých teplotách). 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
ve spolupráci se Zahradnickou fakultou 
MeNDelu v lednici k problematice péče 
o travnaté plochy ve veřejném prostoru 
doporučuje správcům zeleně „racionalizovat 
péči o trávníky tak, aby byly optimálně využity 
prostředky na údržbu zeleně a současně 
se nezhoršil stav ploch veřejné zeleně. 
To především znamená: pečlivě zvažovat 
technologie péče a přizpůsobovat je aktuálním 
klimatickým podmínkám. Především se 
jedná o počty a termíny sečí. Zcela chybným 

mč praha 15 má 
novou knihopolici

praha 15 vysazuje 
stromy a keŘe

hlasatel je 
odbornou 
veŘejností 
hodnocen kladně

postupem je zrušit kosení v jarním období, navíc 
při dostatku vláhy. Naopak v letním horkém 
počasí s vláhovým deficitem by mělo být kosení 
omezeno. Výška seče by měla korespondovat 
s typem trávníků a způsobem jejich využití.“ 
toto prohlášení přesně koresponduje s péčí MČ 
o trávníkové porosty v její správě.

  Mgr. Zuzana Venclíková,
 vedoucí odboru životního prostředí
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Redaktorka ing. Dana Benešová, Ph.D., působí 
v redakci časopisu Hlasatel od ledna 2018. S její 
prací a prací celé redakční rady jste se mohli 
seznámit na Dni Hlasatele s růžovým vínem 
v sobotu 25. května na Veronském náměstí. tato 
slavnost měla přímou souvislost s květnovým 
25. výročím vydávání periodika.

vystavujeme 
titulní strany 
hlasatele v budově 
radnice

Stálou expozici titulních stran časopisu Hlasatel, kterou budeme průběžně doplňovat, 
si můžete prohlédnout v 5. patře ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1

Na akci si přítomní mohli prohlédnout všechny 
titulní strany Hlasatele za poslední rok a hlasovat 
o nejlepší z nich. Zvítězila titulní strana 
prosincového vydání z roku 2018 s fotografií 
keramického betléma, kterou pořídila kronikářka 
MČ Praha 15 Marie Zdeňková. Nyní je v budově 
úřadu připravena stálá expozice všech titulních 
stran časopisů vydaných v době působení 
současné redaktorky.

V rámci ankety jsme se návštěvníků také ptali, co 
se jim v Hlasateli líbí a co jim naopak chybí. Pokud 
by vás napadlo, co by se dalo v časopisu zlepšit, 
napište nám na e-mail: hlasatel@praha15.cz.
  red

Den Hlasatele se i přes větrné počasí 
velmi podařil, ochutnávku růžových vín 
všichni návštěvníci ocenili
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Každý se někdy ocitne v situaci, kterou bychom 
mohli označit jako krizi. jak se taková krize 
pozná? Často jde o pocit, kdy člověk neví, jak dál, 
je toho na něj příliš. Může stát před důležitým 
rozhodnutím, prožít něco nepříjemného v práci, 
ve škole, ve vztazích. Něco nebo někdo může 
člověka tak trápit, že už je to pro něj neúnosné. 
Důvodů, kvůli kterým se člověk ocitá v krizi, je 
nespočet. Zda je někdo v krizi, nepoznáme podle 
objektivních okolností, záleží pouze na tom, co 
konkrétní člověk prožívá.

Pro tyto situace jsou veřejnosti k dispozici 
služby krizových center. terapeutické centrum 
Modré dveře je jedním z těchto pracovišť, 
kam může kdokoliv přijít a bude mu nabídnuta 
pomoc kvalifikovaných pracovníků – krizových 
interventů. Služba je pro všechny bezplatná 
a anonymní, není tedy potřeba sdělovat jméno 
ani žádné jiné osobní údaje. Stačí přijít kdykoliv 
ve všední den od 8 do 15 hodin. Můžete, ale 
nemusíte se předem objednávat. Nejblíže k nám 
mají obyvatelé Prahy 15 a Prahy 10.

Pražská pobočka terapeutického centra 
Modré dveře navíc poskytuje tzv. terénní 
krizovou pomoc. tato služba je zaměřena 
na rodiny, děti a dospívající. Probíhá tak, že dva 

a jak to tedy je? oSP neboli odbor sociální péče 
je součástí ÚMČ Praha 15. Samotný odbor je 
rozdělen na oddělení péče o sociálně potřebné 
a zdravotně postižené, oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí a oddělení sociální prevence. Cílem 
jednotlivých oddělení je pomáhat klientům 
z řad občanů Městské části Praha 15. Pokud to 
trochu zjednodušíme, oddělení péče o sociálně 
potřebné a zdravotně postižené pečuje zejména 
o zdravotně postižené osoby, seniory a sociálně 
slabší občany, oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí se věnuje rodinám s dětmi a oddělení 
sociální prevence přednostně pečuje o klienty 
nesvéprávné, lidi bez domova a klienty ve výkonu 
či po výkonu trestu a vazby. 

Úřad práce, nacházející se v budově radnice, 
není součástí ÚMČ Praha 15. Úřad práce zde má 
pouze pronajaté prostory a sídlí tu detašované 
pracoviště ÚP Prahy 10. Zaměstnanci zde 
pracující nejsou tedy zaměstnanci ÚMČ Praha 15, 
ale přímo úřadu práce. Na tomto pracovišti 

terénní krizová pomoc v praze 15

občané často zaměňují činnost odboru sociální péče 
s činností úŘadu práce či pečovatelské služby

krizoví interventi přijedou ke klientům domů 
a na začátku si všichni společně promluví 
o situaci, kvůli které rodina pomoc vyhledala. 
Pak se zpravidla každý pracovník věnuje jinému 
členovi rodiny a na konci se opět na krátkou 
chvíli setkají všichni společně a domluví se, zda 
má rodina zájem o další návštěvu. Nejčastějším 
důvodem poskytování terénní krizové pomoci 
jsou potíže s docházením do školy nebo 
dlouhodobé odmítání vycházet ven, úmrtí 
v rodině, situace, kdy je v rodině někdo nemocný 
nebo jedno z dětí potřebuje krizovou pomoc, ale 
rodič si nemůže zařídit hlídání pro své další děti. 

Pokud i vy řešíte tíživou situaci a cítíte se 
psychicky „na dně“, nebojte se říct si o pomoc. 
Nejde o známku slabosti, naopak. Vyhledat 
v psychicky náročném období pomoc je 
zodpovědné k vlastnímu duševnímu zdraví. 
Pokud nemůžete přijít osobně, zavolejte nám, je 
možné uskutečnit výjezd k Vám. Pokud chcete 
přijít osobně, najdete nás na adrese terapeutické 
centrum Modré dveře, Praha-Hostivař, 
K Horkám 16/23 (zastávky autobusů 181, 182, 177, 
stanice Hostivařské náměstí). 

  tým Modrých dveří Praha,
 www.modredvere.cz

si občané mohou žádat o nepojistné sociální 
dávky, jako je příspěvek na péči, průkaz osoby 
pro zdravotně postižené (tP, ZtP nebo ZtP/P), 
příspěvek na mobilitu, příspěvek na bydlení 
apod., přičemž jejich přiznání a vyplácení je 
v kompetenci úřadu práce. odbor sociální péče 
nemůže přiznání ani vyplácení sociálních dávek 
ovlivnit ani urychlit. 

Nicméně naši sociální pracovníci ochotně 
a trpělivě pomáhají občanům s vyplněním 
a uplatněním žádostí. Na které sociální 
pracovníky osP se můžete obrátit? 
Soňa Miklová, tel. 281 003 131
Zuzana Krpešová, tel. 281 003 227
andrea Klihavcová, tel. 281 003 150
Pavlína Hypšová, tel. 281 003 110
Helena akrmanová, tel. 281 003 149
Zuzana Vencovská, tel. 281 003 114
ilona Záhorská, tel. 281003105

  odbor sociální péče

Interiér pražské pobočky 
Terapeutického centra Modré dveře
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léto je v plném proudu, jak hodnotíte uplynulé 
týdny z pohledu výkonného ředitele areálu? 
Daniel Ulrich: jsem moc rád, že se sezona 
rozběhla velmi úspěšně. oproti loňskému roku 
sice začala cca o měsíc později, opravdové léto 
jsme na Hostíku přivítali až na začátku června, 
ale musím říct, že naši návštěvníci oceňují 
změny, které jsme pro ně přichystali, a pozitivně 
vnímají nejen samotné prostředí naší přehrady, 
ale i rozšiřující se nabídku služeb přímo v našem 
areálu. 

ať už je to zbrusu nová megatrampolína 
pro malé i velké, či v druhé polovině června 
instalovaná dvoudráhová skluzavka s časomírou 
nebo rozšířená nabídka paddleboardů a kajaků 
a dalších vodních sportů a aktivit, všechna tato 
zlepšení se podepisují na rostoucí oblibě našeho 
areálu.

mnoho Pražanů by rádo vyrazilo 
na hostivařskou přehradu bez auta, kterou 
linku mhD je nejvhodnější zvolit? 
Daniel Ulrich: Možností je určitě více, ať již 
přímo z metra Háje, či opatova, s krátkou, 
cca 15minutovou procházkou. Možná ještě 
vhodnější je využít autobusovou linku č. 177, 
vystoupit na zastávce Selská a poté dojít 

kolem lanového centra přibližně 10minutovou 
procházkou až k hlavní bráně našeho areálu. 
Kromě metra či autobusu je pochopitelně možné 
dorazit k nám na Hostík třeba i na kole nebo 
koloběžce po jedné z pražských cyklostezek, 
která vede přímo kolem přehrady. 

to nejzásadnější je v parném létě určitě kvalita 
vody. Jak je na tom hostivařská přehrada, 
která v minulých letech s kvalitou vody ne 
zcela úspěšně bojovala? 
Daniel Ulrich: Hostivařská přehrada v minulosti 
opravdu neměla kvalitní vodu ke koupání, což 
spoustu Pražanů od návštěvy odrazovalo. již loni 
byly ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy 
a firmou Photon Water nainstalovány speciální 
autonomní jednotky, jejichž technologie 
brání růstu sinic a zelenomodrých řas. toto 
unikátní řešení, které využívá nízkofrekvenční 
ultrazvukové pulzy vyfukující vzduchové váčky 
těchto organismů, jim znemožňuje pohyb 
ve vodním sloupci, čímž dochází k jejich redukci. 
V této sezoně máme nainstalovány tři takové 
jednotky a věřím, že jejich kapacita zajistí 
přírodní vodu bez jakékoliv dodané chemie 
v takové kvalitě, že se i nadále budou naši 
návštěvníci moci bez obav koupat a užívat si 
vodní zábavu. 

ke dni u vody patří i nabídka občerstvení, co 
všechno si u vás návštěvníci mohou dopřát? 
Daniel Ulrich: Provozovatelé stánků v našem 

areálu mají opravdu širokou nabídku, ze které 
si vybere skutečně každý, ať již touží po párku 
v rohlíku, gyrosu nebo hamburgeru. je možné 
dát si i kus pizzy či výborný sendvič. Ze sladkých 
jídel mohu doporučit skvělé palačinky či vždy 
čerstvé kobližky. 

Pro letošní sezonu jsme jako velkou novinku 
zavedli vratné kelímky, které, jak praxe 
ukazuje, zásadním způsobem omezily množství 
komunálního odpadu, takže i příznivci šetrného 
přístupu k naší planetě si u nás mohou bez obav 
užít své volné dny, navíc s pocitem, že za sebou 
nenechávají haldy jednorázových plastů. ač 
jsme pochopitelně měli i obavy z reakcí našich 
návštěvníků na tuto výraznou změnu, jsem sám 
překvapen, jak vstřícně na zavedení těchto 
kelímků naprostá většina reaguje. 

  red

hostivaŘská 
pŘehrada

pr prezentace

seriál 
o hostivaŘi

Fresky v kostele stětí sv. Jana 
křtitele
V květnu 2007 byly v rámci 
restaurátorského průzkumu 
interiéru kostela Stětí sv. jana 
Křtitele v Domkářské ulici 
na klenbě apsidy objeveny první 
části nástěnných maleb. Soubor 
unikátních maleb, odkrytých 
následně v letech 2008 a 2009, 
je vzácně kompletní a vysoce 
hodnotný nález. Vrcholí zobrazením 
trůnícího Krista Slitovného 
v mandorle, zvaného Maiestas 
Domini. Kolem něj jsou umístěny 
symboly čtyř evangelistů a mnoho 
dalších postav. 
  red

informace z městské části

  HlaSatel 7–8 7



městská část Praha 15 je samostatně 
spravována Zastupitelstvem městské 
části Praha 15. Dalšími orgány jsou Rada 
městské části Praha 15 a starosta městské 
části Praha 15, které dohromady tvoří tzv. 
„samosprávu“. Úkoly patřící do samosprávy 
městské části plní městská část v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 131/2000 sb., o hlavním 
městě Praze ve znění pozdějších předpisů, 
a statutem hlavního města Prahy. tento zákon 
a statut rovněž upravují práva a povinnosti 
členů zastupitelstva a uvedených orgánů.

Dalším orgánem je Úřad městské části Praha 15 
v čele s tajemníkem úřadu. Úřad v samostatné 
působnosti městské části plní úkoly uložené 
zastupitelstvem městské části nebo radou 
městské části (samosprávou) a vykonává 
rovněž přenesenou působnost svěřenou mu 
zákonem (státní správu). tolik k základnímu 
členění na úvod a nyní ke konkrétní činnosti, 
právům a povinnostem Zastupitelstva městské 
části Praha 15.

kdo, jak a kdy určuje celkový počet členů 
zastupitelstva?
Počet členů zastupitelstva městské části 
a počet volebních obvodů stanovuje na další 
volební období zastupitelstvo městské části 
usnesením nejpozději 85 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstev (tzn. před komunálními 
volbami). Vychází se z počtu obyvatel a velikosti 
územního obvodu městské části. V Praze 15 
mohlo být zvoleno maximálně 35 členů, aktuálně 
Městskou část Praha 15 zastupuje 31 zvolených 
členů zastupitelstva. 

V komunálních volbách získali zvolení 
kandidáti mandát a co následuje potom?
ustavující zasedání nově zvoleného 
Zastupitelstva městské části Praha 15. První 
zasedání svolává dosavadní starosta Městské 
části Praha 15 po uplynutí lhůty pro podání 
návrhu soudu na neplatnost voleb tak, aby se 
konalo do 15 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu. Čili termín prvního zasedání 
opět určuje zákon o hlavním městě Praze. 
ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla 
dosavadní starosta (případně nejstarší člen 
zastupitelstva) do doby, než je zvolen nový 
starosta. Člen zastupitelstva nabývá mandátu 
zvolením, ale práv a povinností až po složení slibu 
na začátku tohoto zasedání. Následuje zvolení 

okno do právních 
pŘedpisů

starosty, místostarostů 
a dalších členů Rady 
městské části Praha 15 
a určení funkcí, pro 
které budou členové 
zastupitelstva uvolněni. 
Zastupitelstvo městské 
části může jako 
své pomocné nebo 
poradní orgány zřídit 
výbory. Povinně se 
zřizují dva – finanční 
a kontrolní výbor. 
Zastupitelstvo rovněž 
vydá jednací řád, který 
stanovuje a upřesňuje 
pravidla a podrobnosti 
o jednání. tento jednací řád si členové 
zastupitelstva sami schvalují na počátku 
volebního období.

V každém případě zastupitelstvo městské části 
odpovídá za strategii rozvoje městské části, 
za rozpočet městské části, za hospodaření 
s majetkem městské části a za další oblasti, 
ve kterých mu je vyhrazeno právo rozhodovat.

kdo svolává zasedání zastupitelstva a jak často 
se musí konat?
Zasedání zastupitelstva svolává starosta 
MČ Praha 15 formou pozvánky s datem, místem 
konání a navrženým programem, která se 
současně zveřejňuje na úřední desce nejméně 
14 kalendářních dnů předem. Veřejnost je rovněž 
informována v časopise Hlasatel, na sociálních 
sítích a v aplikaci Mobilní Rozhlas.

o četnosti konání rozhoduje několik okolností. 
tzv. řádná zasedání se konají dle předem 
schváleného harmonogramu. Podle zákona se 
musejí konat podle potřeby, nejméně však jednou 
za tři měsíce. Na rozdíl od jednání rady městské 
části jsou zasedání zastupitelstva veřejná. 
Dalším způsobem zasedání jsou tzv. mimořádná 
zasedání zastupitelstva, tedy konaná mimo řádný 
(předem schválený) termín.

kdy a za jakých podmínek se koná mimořádné 
zasedání?
takové zasedání zastupitelstva musí být svoláno, 
pokud o to požádá:
a) alespoň jedna třetina všech členů 
zastupitelstva písemnou žádostí s uvedením 
předmětu jednání (musí se konat do 15 dnů 
od doručení písemné žádosti),
b) primátor hlavního města Prahy,
c) nejméně 0,5 % občanů městské části (musí být 
projednáno do 60 dnů).

Co obnáší příprava takového zasedání?
Každé zasedání se připravuje s větším časovým 

předstihem, neboť představuje mnoho 
úkonů. organizační a technické zabezpečení 
provádějí zaměstnanci kanceláře starosty 
a oddělení informatiky (tzn. jednací sál, 
zajištění a instalace elektronického hlasovacího 
zařízení, stenografické služby, instalace 
promítacího zařízení, zajištění videozáznamu 
apod.). Sestavení návrhu programu a návrhy 
materiálů včetně návrhů usnesení předkládá, 
po předchozím projednání, Rada městské části 
Praha 15. Materiály připravené pro jednání 
musí kancelář starosty poskytnout členům 
zastupitelstva nejméně 7 kalendářních dnů před 
zasedáním zastupitelstva. Ve stejné době jsou 
na internetové stránce Městské části Praha 15 
k dispozici i široké veřejnosti: 
https://www.praha15.cz/volene-organy/
zastupitelstvo-mc/usneseni/. 

Jak vypadá hladký průběh zasedání podle 
jednacího řádu?
Předsedající nejprve zahájí zasedání povinnou 
částí (informace o svolání, počet přítomných 
členů, námitky k zápisu, pověření zapisovatele, 
určení ověřovatelů, volba návrhového výboru 
atd.). Členové zastupitelstva odhlasují konečný 
návrh programu a následně jsou projednávány 
jednotlivé body, které vždy uvádějí předkladatelé, 
zpravidla členové Rady městské části Praha 15. 
V časové posloupnosti mají nejprve příležitost 
říci své stanovisko k projednávanému bodu 
občané, po předešlém vyplnění písemné 
přihlášky u prezence. Každý občan, podle 
jednacího řádu zastupitelstva, má právo vyjádřit 
1x své stanovisko po dobu maximálně 3 minut 
k danému bodu. Poté následuje rozprava 
členů zastupitelstva, kteří mají zodpovědnost 
za následné rozhodnutí. Po ukončení rozpravy 
probíhá elektronické hlasování o přijetí 
výsledného usnesení. Po vyčerpání programu 
zasedání je dáván prostor na interpelace členům 
zastupitelstva. Rovněž občané mají možnost, 
po písemném přihlášení u prezence, podat 
interpelace. Počet vystoupení jednoho občana 

3. díl: víte, kdo a jak 
vás zastupuje?
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Vážení občané,
Senior akademie je cyklus vzdělávacích 
programů prevence kriminality zaměřený 
na vzdělávání občanů patřících zejména 
k seniorské generaci a držitelů ZtP 
prostřednictvím přednášek na konkrétní témata 
vztahující se k ochraně života, zdraví a majetku, 
a to moderní alternativní metodou na principu 
univerzity třetího věku. 

Cílem Senior akademie je naučit seniory a zdravotně 
a tělesně handicapované občany, jak předcházet 
trestné činnosti, co dělat v krizových situacích a jak 
přivolat pomoc. Záměrem přednáškového cyklu je, 
aby posluchači Senior akademie své znalosti využili 
ve svém osobním životě, ale i je předávali svému 
okolí. tato forma preventivních programů umožňuje 
i lidem seniorského věku, ZtP a dalším občanům 
získat potřebné informace k ochraně osobního 
bezpečí a majetku. 

Senior akademie je zaměřena na širší veřejnost 
a skládá se z 12 setkání (12 přednášek 

senior akademie
je omezen na 2 podání, případně zastupitelstvo 
rozhodne o dalším vystoupení hlasováním. 
občané mají na interpelace vyhrazený čas 
od 18.00 do 18.30 hodin a následně dále v době 
po vyčerpání programu zasedání. 

kdo z občanů může na zasedání vystoupit dle 
jednacího řádu?
Fyzická osoba = občan městské části, který 
dosáhl věku 18 let a je v Městské části Praha 15 
přihlášen k trvalému pobytu, cizí státní občan, 
který dosáhl věku 18 let a je hlášen k trvalému 
pobytu v Městské části Praha 15, nebo fyzická 
osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní 
na území městské části nemovitost, čestný 
občan městské části nebo živnostník s místem 
podnikání v MČ Praha 15.

Zasedání jsou přístupná veřejnosti, nedochází 
někdy k emotivně laděným výstupům? Pokud 
ano, jak se řeší?
Průběh zasedání nesmí být rušen. K tomu 
slouží několik opatření až po přerušení 
zasedání a především je na předsedajícím, 
aby zasedání mělo pracovní a věcný průběh. 
Pokud si někdo z veřejnosti chce pořizovat ze 
zasedání zastupitelstva audiovizuální záznam 
nebo fotografovat, musí se ohlásit u prezence 
s uvedením účelu svého konání a následně 
provádět tuto činnost pouze z vyhrazeného místa.

Pořizuje městská část Praha 15 videozáznam ze 
zasedání zastupitelstva?
Ze zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 15 je pořizován zvukový, audiovizuální 
a stenografický záznam. Stenozápis musí 
obsahovat povinné údaje dané zákonem 
a jednacím řádem zastupitelstva a současně 
obsahuje podrobný průběh zasedání 
(tzn. všechna sdělení, průběh rozprav, podané 
interpelace, stanoviska, změny usnesení, stav 
hlasování atd., prostě vše, co bylo řečeno 
na mikrofon). anonymizovaný stenozápis je 
po ověření zveřejněn na internetové stránce 
městské části do 7 kalendářních dnů po skončení 
zasedání. Rovněž videozáznam je po případné 
anonymizaci zveřejněn na internetových 
stránkách městské části nejpozději do 10 dnů. 

kde najdu odpovědi na interpelace?
interpelace, na které bylo odpovězeno ústně, 
tedy přímo na místě, najdete ve zveřejněném 
stenozápisu. odpovědi, které jsou požadovány 
písemně, jsou uveřejněny na internetových 
stránkách městské části: https://www.praha15.
cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/usneseni/, 
vždy u zasedání, ve kterém otázka vznikla. 
interpelovaný má termín na vypracování písemné 
odpovědi nejpozději do 30 dnů.

 Kancelář starosty – oddělení volených orgánů

a konzultací, slavnostního zahájení 
a slavnostního ukončení). Pro přehlednost je 
určen jeden konkrétní den v týdnu, tedy úterý, 
a stálá hodina začátku ve 14.00, přičemž každá 
přednáška trvá cca 2 hodiny s malou přestávkou 
a občerstvením. 

Součástí Senior akademie může být také 
návštěva Muzea Policie České republiky, Psího 
domova v troji a Centrálního operačního 
střediska MP hl. m. Prahy. tyto exkurze 
jsou bezplatné a mohou být sjednány navíc, 
samozřejmě dle předchozího zájmu posluchačů 
Senior akademie a mimo termíny stanovené pro 
pravidelné přednášky. 

Po ukončení Senior akademie obdrží účastníci 
pamětní list o jejím absolvování. Každý účastník 
Senior akademie obdrží také dárek a informační 
materiály (brožury, letáky apod.) a drobné 
reklamní předměty. 

těšíme se na vás.
  Milan Wenzl,
 starosta Městské části Praha 15

senior akademie
stop kriminalitě

páchané na seniorech a ztp!

cyklus 12 setkání začíná 
8. 10.  2019 od 14 do 16 hodin v hasičské zbrojnici,

ulice holoubkovská a pokračuje vždy každé úterÝ.

městská část PRaha 15 PoD ZáštItou staRosty mIlaNa WeNZla 

Ve sPoluPRáCI s městskou PolICIí hl. m. PRahy

 PřIPRaVIla PRo seNIoRy a DRžItele ZtP

 Cyklus PřeDNášek a koNZultaCí

PřIhlásIt se Na akaDemII, kteRá BuDe ukoNčeNa slaVNostNím oBřaDem,

můžete Na e-maIl: kateRINa.RathausoVa@PRaha15.CZ

NeBo teleFoNICky 281 003 514, ZDaRma!

•  PReVeNCe oSoBNíHo BeZPeČí

•  PReVeNCe PřePaDeNí

•  oCHRaNa oSoB a MajetKu

•  BeZPeČNý PoHyB SeNioRů V PRoVoZu MetRoPole

•  SeNioři  VeRSuS PoDVoDNíCi

•  F iNaNČNí  GRaMotNoSt

•  MiMořáDNé uDáloSti

•  ZáKlaDy PRVNí  PoMoCi

•  DoMáCí  NáSil í  a  DalŠí
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bytovÝ soubor praga hostivaŘ – 
záběhlice
Soukromý záměr neprobíhá na pozemcích, které 
by předtím byly ve svěřené správě Městské části 
Praha 15. 

Záměr získal 13. února 2018 kladné posouzení 
vlivu na životní prostředí „eia“. od Magistrátu 
hl. m. Prahy také získal 25. července 2018 
„závazné stanovisko“ o souladu záměru 
s územním plánem a na základě těchto 
podstatných souhlasů již probíhá povolovací 
řízení o vydání „územního rozhodnutí“. 

Městská část následně letos se stavebníkem 
uzavřela smlouvu, ve které se stavebník zavazuje, 
že na své náklady vystaví, a i se souvisejícím 
pozemkem a vnitřním vybavením, na městskou 
část převede mateřskou školku s kapacitou pro 
100 dětí.

bytovÝ dům nové měcholupy vi, 
hornoměcholupská ulice
Záměr soukromého investora, firmy ekospol, 
který je připravován na pozemcích, které nikdy 
v minulosti nebyly ve svěřené správě Městské 
části Praha 15, získal souhlasné „závazné 
stanovisko“ orgánu územního plánování – odboru 
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
o souladu záměru s územním plánem.

V nově předkládaném, upraveném záměru 
se jedná o výstavbu solitérního bytového 
domu za radnicí (vedle kruhové křižovatky 
na Hornoměcholupské ul.).

bytovÝ dům parmská
Záměr soukromého investora, firmy Central 
Group, se připravuje na pozemcích, které nikdy 
v minulosti nebyly ve svěřené správě Městské 
části Praha 15, získal souhlasné „závazné 
stanovisko“ orgánu územního plánování – odboru 
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
o souladu záměru s územním plánem.

obytnÝ soubor ekocity 
hostivaŘ, ul. u továren
Záměr soukromého investora, firmy ekospol, 
na výstavbu obytného soboru ekocity, který se 
připravuje na pozemcích, které nikdy v minulosti 
nebyly svěřeny správě Městské části Praha 15, 
již též získal souhlasné „závazné stanovisko“ 
od orgánu územního plánování – odboru 
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
o souladu záměru s územním plánem. V nově 
předkládaném záměru investor snížil kapacitu 
v objektech na cca 690 bytových jednotek, 
doplnil záměr o občanskou vybavenost (školku 
se zahradou) a situoval parkování do podzemí.

oBeCNÝ PRINCIP PřístuPu mč PRaha 15 
ke staVBám, kteRÉ Byly hl. městem 
PRahou PosouZeNy tak, že Jsou 
V soulaDu s PlatNÝm ÚZemNím PláNem

i ve výše uvedených případech Městská část 
Praha 15 se stavebníky, jak v minulosti, tak i dnes 
jednala a často se jí svým aktivním přístupem 
podařilo nejen snížení objemu a dopadu záměru 
na jeho okolí, ale také jeho přehodnocení.

S ohledem na stávající způsob rozhodování 
o povolování staveb v Praze se dnes obecně 
vedení radnice staví k jednání se stavebníky 
aktivně s podmínkou, že jejich záměry jsou 
předtím pověřenými centrálními orgány města 
vyhodnoceny jako stavby, které jsou v souladu 
s platným územním plánem. to znamená, že na ně 
bylo vydáno vyjádření či „závazné stanovisko“ 
k souladu s platným územním plánem.

Snahy městské části jsou tedy vůči stavebníkům 
směrovány ke korektnímu jednání, ale s co 
nejlepším výsledkem pro dopad stavby 
na její okolí a na zájmy obce při zajišťování 
uspokojování potřeb občanů Prahy 15.

  ing. Petr Neumann,
 místostarosta

polyf. objekt na kŘižovatce ulic 
hostivaŘská a švehlova
Záměr soukromého investora, firmy a-tRio 
Residence, a. s., na výstavbu polyfunkčního 
objektu se připravuje na pozemcích, které nikdy 
v minulosti nebyly ve svěřené správě Městské části 
Praha 15, získal souhlasné „závazné stanovisko“ 
orgánu územního plánování – odboru územního 
rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy o souladu záměru 
s územním plánem. Záměr obsahuje bytové 
prostory, komerční prostory (restauraci/obchodní 
prostory) a zařízení pro předškoláky.

ubytovací a hotelovÝ soubor 
v ulici k jezeru – hostivaŘ
Soukromý záměr výstavby ubytovacího 
a hotelového souboru při ul. K jezeru v Hostivaři 
se nepřipravuje na pozemcích, které by předtím 
byly ve svěřené správě Městské části Praha 15. 
od Magistrátu hl. m. Prahy získal stavebník 
21. března 2018 „závazné stanovisko“ o souladu 
záměru s územním plánem

Přípustnost umístění záměru v území následně 
kladně posoudilo ve svém stanovisku z roku 2018 
i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zejména 
na základě těchto podstatných souhlasů bylo, 
i přes námitku Městské části Praha 15 z letošního 
roku, na záměr již vydáno „územní rozhodnutí“.

pŘipravované stavby se souhlasnÝm 
závaznÝm stanoviskem
tj. S PoSouZeNíM jejiCH SoulaDu S PlatNýM ÚZeMNíM PláNeM, VyDaNýM oDBoReM 
ÚZeMNíHo RoZVoje Hl. MĚSta PRaHy
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Výstavba na území Prahy 15 se v 70. letech 
minulého století, zásahem do původních 
zastavovacích plánů obcí Hostivař a Horní 
Měcholupy, výrazně změnila. Zejména 
v 80. letech minulého století se rozvoj území 
vyvíjel, podle od samého počátku sporné, ale 
dnes jen obtížně změnitelné sídlištní urbanistické 
koncepce, navázané na původní obytné čtvrti. 
Dříve překotný růst (o téměř 500 % – z 6 tis. 
na 29 tis. obyvatel) z konce minulého století se 
za posledních 20 let sice zmírnil, přesto od roku 
1999 vzrostl o dalších přibližně pět tisíc trvale 
přihlášených občanů.

Z hlediska charakteru a urbanistické koncepce 
v území existují stále ještě dvě nedořešená 
rozvojová území. 

až na tyto dvě rozvojové lokality je ale 
výhledová podoba území již známa.

Platný územní plán od roku 1999 prochází trvale 
již druhou desítkou vln změn. Nový územní 
(metropolitní) plán se připravuje a má být 
schválen do roku 2023.

K jeho návrhu byly provedeny připomínky, další 
bude možné navrhovat zřejmě příští rok. 

Vše, co mezitím ve stávajícím územním plánu 
bude změněno, bude do tohoto nového – 
Metropolitního plánu – začleněno.

V podobném rozsahu a významu, jako byly loni 
podány desítky připomínek k návrhu nového 
územního (Metropolitního) plánu (pozn.: námitky 
byly schváleny všemi politickými subjekty 
v Zastupitelstvu městské části Praha 15 
v červenci 2018), městská část přistupuje 
i ke druhému kolu projednávání dle stavebního 
zákona (tzv. veřejné projednání).

i z těchto důvodů se nedávno vedení městské 
části a Zastupitelstvo shodlo na pořízení 
koncepčních studií, na počátku právě v těchto 
dvou sledovaných rozvojových lokalitách 
tak, aby bylo možné včas místní připomínky 
prodiskutovat a připravit souhrnný názor 
na představu o jejich budoucí podobě.

územní plán – 
aktuální stav 
a vÝvoj

koNCePčNí stuDIe BotIčsko

Území na západním okraji Prahy 15 leží podle 
platného územního plánu v mnoha funkčních 
plochách a v návrhu Metropolitního plánu je 
součástí transformační rekreační lokality 915 – 
trojmezí, a to včetně jižní partie pravého břehu 
Botiče mezi sportovním areálem, obchodním 
centrem ViVo a obytným souborem v Praze 10. 

Cílem koncepční studie bude též zapracovat již 
schválené záměry městské části na obnovení, 
zvětšení a úpravu stávající retence do lokálních 
parkových a oddechových ploch, dokončení 
protipovodňových úprav i pěšího komunikačního 
propojení obou břehů Botiče.

koNCePčNí stuDIe NoVÉ Náměstí

Revitalizace veřejného prostoru širšího okolí 
nádraží Hostivař (tramvaj, metro, P+R, obchvat…) 
Podrobnější územní koncepční dokumentace, 
v souladu s naplněním představ funkčního 
a prostorového využití rozsáhlého území v širším 
okolí nádraží Hostivař, vzniklá z participace 
občanů a vedení radnice Městské části Praha 15, 
by měla tyto zájmy a potřeby definovat. Stejně 
tak budou v potaz vzaty i připomínky k návrhu 
Metropolitního plánu v tomto území.

o finanční prostředky na pořízení obou 
koncepčních studií již Městská část Praha 15 
požádala hlavní město Prahu. iPR (institut 
plánování a rozvoje hl. města Prahy) iniciativu 
městské části přivítal a přislíbil i součinnost při 
tvorbě jejich zadání.
  ing. Petr Neumann,
 místostarosta
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Postupně bychom Vás rádi seznámili 
s jednotlivými částmi Postoje k podobě 
prostředí pro život městské části Praha 15, 
jak byl projednán místními volenými orgány 
samosprávy. Jako první jsme zvolili dnes 
široce diskutované téma hospodaření s vodou 
a výsadby zeleně a společně s nimi i postoje 
k dalšímu řešení protipovodňové ochrany 
na Botiči v hostivaři.

hosPoDařeNí s VoDou
jedním ze základních prvků postoje je 
snaha o odstranění důsledků dlouhodobých 
nedůsledností při způsobu nakládání se 
srážkovými vodami, který byl způsoben 
zejména při překotné komunistické výstavbě 
v 70. a 80. letech minulého století. obecně se 
hlavně v tomto období masivně změnil způsob 
nakládání s povrchovými vodami. Na výrazné 
části území Prahy 15 došlo k odkanalizování 
ploch a ke svedení srážkových vod do potoka 
Botiče. Při souvisejících dopravních stavbách 
z tohoto období byly také narušeny původní 
srážkové přítoky Slatinského potoka a část 
toku potoka Měcholupského byla odvedena 
do kanalizačního systému.

Souběžně s tehdejší výstavbou v Hostivaři 
a Horních Měcholupech byla odvedena 
část srážkových vod i ze zpevněných ploch 
tehdy nově budovaného jižního Města 
do Košíkovského potoka, který ústí také 
do Botiče. Důsledky této výstavby se projevily při 
několika přívalových povodních.

tato část postoje se tak zabývala možnostmi 
lepšího hospodaření se srážkovými 
(povrchovými) vodami, zejména jejich vyššího 
zadržování v krajině. Vychází též z připomínek, 
které městská část již v minulém roce podala 
do návrhu nového územního (Metropolitního) 
plánu. jde o dlouhodobý záměr s následujícími 
základními cíli:

Základní cíle:
1. doplnění území o vodní plochy zajišťující 
retenci, vsakování a výpar srážkových vod,

2. obnovení toku Slatinského potoka v Hostivaři,

3. obnovení části toku Měcholupského potoka,

4. podpora rychlému vybudování poldru pod 
jižním Městem na Košíkovském potoce,

hospodaŘení s vodou, protipovodňová
ochrana a vÝsadba zeleně

Základní technické opatření:
5. změna způsobu kanalizování srážkových vod 
v území,

Způsob prosazování konceptu:
6. žádost na hl. m. Prahu o úpravu Generelu 
vodního toku Botič.

Navržený postoj je též v souladu s vodním 
zákonem i novým Kanalizačním řádem 
hl. m. Prahy z roku 2018, ve kterém je kladen 
velký důraz na snahu o zachování přirozeného 
vodního režimu, tj. zajištění takového 
hospodaření se srážkovými vodami, aby došlo 
ke zpomalení a snížení srážkových odtoků 
z území do veřejné kanalizace a do vodních toků. 
Způsob řešení postoje již byl také konzultován 
s příslušnými pracovníky PVS, kteří považují 
návrh městské části za přínosný a projevili též 
zájem podílet se na úpravě Generelu vodního 
toku Botič.

Městská část Praha 15 ještě do prázdnin oficiálně 
požádá hlavní město Prahu o úpravu Generelu 
vodního toku Botič.

NoVÉ VoDNí PloChy – ReteNčNí NáDRže
Součástí postoje a návrhu na úpravu generelu 
Vt Botič tak je nejen obnova, případně i rozšíření 
retenční nádrže pod sídlištěm Košík, ale také 
návrhy na vybudování nových, svou rozlohou 
významných vodních ploch či retenčních 
nádrží na místech, která by umožnila naplnění 
základních cílů postoje.

V návrzích se objevují tři nová místa, některá jsou 
zároveň i součástí nového konceptu lokálních 
parků, o kterém letos Zastupitelstvo městské 
části Praha 15 také rozhodlo. 

Zde je souhrn návrhů na nové vodní plochy:

1. obnovení a rozšíření nyní nefunkční
retenční nádrže pod sídlištěm košík a její 
začlenění do rozsáhlejšího parkového území 
v Praze 15, nově nazývaného Botičsko.

2. Nová vodní plocha v území Za Drahou 
v hostivaři pro zachycení srážkových vod z části
zpevněných ploch průmyslové oblasti, obnovení
části toku Slatinského potoka a jejich začlenění
do městem zvažovaného metropolitního parku.

3. Nová vodní plocha na měcholupském
potoce u švehlovy ulice v hostivaři je navržena
v místech, kde jsou srážkové vody zatrubněním
odvedeny přímo do Botiče. i zde je nádrž
navržena jako součást nových parkových ploch.

Botičsko

Městská část 
PRAHA 15

Koncept lepšího hospodaření se srážkovými vodami 
k úpravě Generelu vodního toku Botič

KONCEPT

1. Doplnění území o vodní plochy zajišťující 
retenci, vsakování a výpar srážkových vod

2. Obnovení toku Slatinského potoka  
v Hostivaři

3. Obnovení části toku Mecholupského 
potoka

4. Podpora rychlému vybudování poldru 
pod Jižním Městem na Košíkovském 
potoce

4
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Orientační mapa navržených změn Generelu vodního toku Botič
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Povodí Botiče a jeho správa

PRotIPoVoDňoVá oPatřeNí V oByDleNÝCh oBlasteCh hostIVaře

městská část podporuje brzkou realizaci bezpečnostního přelivu hráze 
hostivařské přehrady jako ochranu obyvatel pod přehradou před jejím 
protržením.

Zároveň ale stále upozorňuje na zhoršující se stav odtokových poměrů 
v povodí Botiče nad přehradou, zejména ve středočeském kraji, který naopak 
riziko opakovaných přívalových vln i nadále zvyšuje.

Z výše uvedených důvodů tedy nelze zatím ustupovat z původního 
požadavku Městské části Praha 15 na ochranu obyvatel podél Botiče 
v Hostivaři před průtokem až do 80 m³/s podle studie protipovodňové 
ochrany obyvatel Hostivaře z roku 2014.

Ve věci přípravy a realizace projektů protipovodňové ochrany 
Městská část Praha 15 nedávno učinila několik dalších kroků.

Bude pokračovat projekt přípravy etapy D2 protipovodňových 
opatření na Kozinově náměstí, a to fází vedoucí k získání územního 
rozhodnutí na stavbu této etapy.

Zastupitelstvo MČ Praha 15 svými letošními usneseními mj. schválilo, 
aby městská část požádala hlavní město Prahu o svěření pozemků 
a přidělení finančních prostředků pro přípravu realizace etapy 
D4 protipovodňových opatření, tj. rekonstrukce mostu K Horkám 
(pro zvýšení průtočného profilu) a souvisejícího dopravního řešení 
na Hostivařském náměstí.

Zároveň budou také s vlastníky dotčených nemovitostí a hlavním 
městem Prahou konzultovány přípravy etap D3, D5 a D6 
protipovodňových opatření ze studie z roku 2014.

VÝsaDBa NoVÝCh stRomů
Městská část v posledních letech vysazuje okolo 50 stromů a keřů 
ročně. jedná se zejména o náhradní výsadby za kácené dřeviny. 
V dalších třech letech chceme počet vysazovaných stromů navýšit 
na 70. Současně městská část nabídla rodičům nově narozených dětí 
možnost za odborné podpory vysázet pro své dítě nový strom. tento 
projekt – Stromy života – má také sloužit k prohloubení vztahu rodičů 
a dětí k městské části, kde žijí.
  Michal Frauenterka
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Starosta Městské části Praha 15 Milan Wenzl uděluje záštitu nad projektem Smejkalovky pomáhají občanům 
s těžkým zrakovým postižením charitativním během a sportovně-kulturním programem pořádaným 

Nadací prof. Vejdovského dne 24. srpna 2019 v areálu Hostivařské přehrady.



co se kde
bude dít
zapište si do diáře

1–31/07
VÝstaVa sNímků 
otty DlaBoly 
otto Dlabola (*1944, od roku 1966 
fotograf na volné noze) je známý zejména 
fotografiemi interpretů populární i vážné 
hudby, herců a dalších osobností pro 

časopisy (Melodie, ahoj na sobotu, Květy, 
Mladý svět, Vlasta, Koktejl, magazín 
MF Dnes, instinkt, Reflex, týden, téma) 
u nás i v zahraničí. Nafotografoval přes 
200 titulních fotografií pro gramofonové 
desky, CD a DVD pro Supraphon, Panton, 
Sony/Bonton, artii, Polydor a universal 
music.

Vydal samostatné autorské knihy Průvodce 
hudební Prahou (1988), knihu o janu 
Werichovi (2000) a Čechy hudební (2009). 
Další fotografie publikoval ve více než 
padesáti knihách. Vytvořil také množství 
snímků na plakáty interpretů populární 
hudby. archiv autora zahrnuje okolo 
200 000 negativů a diapozitivů.

jen velmi vzácně pořádá samostatné 
výstavy svých prací, první v roce 1970 
ve výstavní síni Fotochema na jungmannově 
náměstí v Praze, v posledních letech 
(2014) v rodných Poděbradech ke svým 
sedmdesátinám, v roce 2018 v Českém 
rozhlase na Vinohradech k padesátiletému 
výročí 21. srpna 1968. 

Fotografuje od svých deseti let, kdy dostal 
k Vánocům altissu, boxík, který má dodnes. 
V dospělosti používal různé fotoaparáty, 
od Flexaretů a Praktiny přes Pentax, Nikon, 
Canon a olympus až po leicu, Pentax 67 
a Magnolu. 
 
Výstava je k vidění ve vestibulu Úřadu 
městské části Praha 15 (Boloňská 478/1) 
a bude zde umístěna do konce července.

mč praha 15
www.praha15.cz

Nedaleko nádraží Hostivař v ulici V Chotejně 
byla otevřena druhá pobočka gymnastické 
akademie Praha GyMPRa. jedním ze zakladatelů 
a vedoucím trenérem je Martin Konečný, 
několikanásobný mistr ČR ve sportovní 
gymnastice, mistr evropy a účastník 
oH v Pekingu a londýně.

jestli hledáte pro svoje děti vhodný sport 
a chcete, aby se dobře hýbaly, pak zde budete 
na správném místě. Sportovní gymnastika je 
krásný, ale náročný sport. Zde se naučíte věci, 
které ostatní jen obdivují.

Dětem od 3 let se trenéři věnují v gymnastické 
školičce. o trochu starší děti mohou navštěvovat 
přípravku. ty nejšikovnější jsou potom vybrány 
do závodních družstev a účastní se různých 
závodů, včetně těch mezinárodních. Sportovní 
gymnastiku tu trénují chlapci i děvčata.

v hostivaŘi máme 
gymnastickou 
akademii 

Veškeré informace o Martinu Konečném, 
ostatních trenérech a kontakty naleznete 
na stránkách www.gympra.cz

Pokud jste dospělí a potřebujete 
zvládnout základy akrobacie pro jiný 
sport nebo na přijímací řízení na VŠ, je 
gymnastická akademie vhodná i pro vás. 
V nově vybavené sportovní hale mohou 
uspořádat svá víkendová soustředění 
i jiné sportovní oddíly, halu si můžete 
krátkodobě pronajmout také na sportovní 
teambuildingové akce apod.

Rodičům, kteří váhají, zda své dítko 
přihlásit na pohybový, umělecký, 
počítačový či jiný kroužek, Martin 
Konečný vzkazuje: „Sportujte..., sport 
je cesta ke zdokonalení sebe sama 
po fyzické i psychické stránce. Je o tvrdé 
práci a dobrém pocitu z ní. Je o poznání 
sebe sama. Je o poznávání nových 
přátel. Je o překonávání překážek. Je 
ale také o sebekontrole a o vůli. Je 
o změně v lepšího člověka. Je o kráse 
lidského těla. Je o požitku, štěstí, ale 
také zklamání a smutku. Je o dosahování 
a prohrávání. Je prostě o životě.“
  red
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FaRNí lÉto Ve ZNameNí 
PříměstskÝCh táBoRů
Prázdniny jsou časem, kdy život v Praze 
zvolní. Vše je takové klidnější, jen u vody 
a v zábavních parcích bývá rušněji. 
i ve farnosti je vždycky znát, že nastaly 
prázdniny. Dětí je na faře méně a kostel 
si návštěvníci užívají nejen jako místo pro 
zklidnění a modlitbu, ale i jako vítaný úkryt 
před horkým sluncem.

letošní léto bude ve farnosti ve znamení 
dokončování rekonstrukce bývalé 
hospodářské budovy a její přeměny 
na komunitní centrum. Na podzim má dojít 
k očekávané kolaudaci, a i když, stejně 
jako každou stavbu, provází i tu naši řada 
komplikací, vše směřuje k tomu, že otevření 
stihneme včas. o přesném datu vás budeme 
samozřejmě informovat.

Kromě toho naši farnost navštíví děti 
z okolních příměstských táborů. těšíme se 
na ně a věříme, že se jim bude u nás líbit. 
Nově připravujeme vlastní příměstský tábor 
pro děti, které nemohou odjet z Prahy. Vše 
je nachystáno a jsme velmi zvědavi, jak se 
tato premiérová nabídka osvědčí a jaký bude 
zájem. Čeká nás též koncert mladých umělců, 
oslava svátku kostela a samozřejmě už 
připravujeme programy na další školní rok.

Pokud vás zajímají další aktuální informace, 
najdete vše důležité 
na www.centrumhostivar.cz.

užijte si prázdniny, odpočiňte si od školy 
i zaměstnání a ve zdraví se vraťte domů. 
ať vás Pán Bůh chrání a opatruje na všech 
vašich cestách.
  josef Bernard,
 farnost Hostivař

Římskokatolická 
farnost u kostela 
stětí sv. jana kŘtitele 
praha-hostivaŘ
www.centrumhostivar.cz

VÝtVaRNá soutěž „žIJeme 
sPolu – lIDÉ a ZVířata“

Máte výtvarný talent? tak ho nenechte 
zahálet a zapojte se do právě vypsané 
výtvarné soutěže. Svoje díla můžete 
nosit a posílat do 25. září na toulcův 
dvůr, Sdružení SRaZ, Kubatova 32/1, 
102 00 Praha 10. Komise vybere nejlepší 
práce. jejich autory nejen odměníme, ale 
pozveme také na vernisáž výstavy. tu 
uvidíte nejen v toulcově dvoře, ale obrázky 
se následně budou přesouvat do Městské 
knihovny Prahy 11.

Nezapomeňte na obrázky napsat kromě 
jména také věk, město, kde bydlíte, 
a především kontakt na sebe, abychom vás 
v případě umístění mohli oslovit. těšíme se 
na všechna díla.

1/7–31/8, 9–17 h
VÝstaVa FotoGRaFIí 
– PRoměNy toulCoVa 
DVoRa
toulcův dvůr prošel v posledním čtvrtstoletí 
neuvěřitelnou proměnou. Přijďte si ji 
prohlédnout na unikátní výstavu fotografií, 
kterou jsme vytvořili k 25. narozeninám 
tohoto Střediska ekologické výchovy. 
Výstava je umístěna na Špýcharu – v bývalé 
středověké tvrzi ze 14. století. 
Fotografie ze současnosti udělal a výstavu 
sestavil jakub Moravec. Výstavu vám 
zpřístupní pracovníci infocentra toulcova 
dvora během jeho otvírací doby. 

11 a 25/7, 10.00–11.30 h
BaDatelská PRohlíDka
Přijďte na Badatelskou prohlídku a zjistěte, 
kdo u nás žije v mokřadu, na louce či pod 

kmeny stromů. Kromě toho se podíváme 
i na naši farmu. Sejdeme se v 10.00 hod. 
v infocentru toulcova dvora 

kažDÉ ÚteRÝ, 16–17 h
oD JaRa Do ZImy 
toulCoVÝm DVoRem
Pravidelná úterní prohlídka toulcova 
dvora, u které se mění obsah podle roční 
doby, aktuálního počasí a také podle přání 
přihlášených osob. aktivity na prohlídkách 
jsou inspirovány knihou zoologa Miloše 
anděry od jara do zimy.
Na akci se můžeme věnovat buď 
badatelským aktivitám v přírodě (lov 
bezobratlých v mokřadu, na louce, určování 
bylin, šíření rostlin apod.), nebo se dozvíte 
zajímavosti o historii toulcova dvora 
a prohlédnete si naši farmu. Můžeme si 
také netradičně projít dvůr s Deníkem 
neznámého. Za hodně horkých dnů se 
podíváme do gotického sklepení a slovanské 
polozemnice, kde je chladno po celý rok. 
Sejdeme se v 16 hodin v infocentru toulcova 
dvora, odkud pak na prohlídku vyrazíme.

toulcův dvůr
www.toulcuvdvur.cz

kažDÉ ÚteRÝ oD 19 h
Duo CeleBRatIoN oF Joy
Pravidelné akustické hraní během celých 
prázdnin. Stánek Summer Bright Hostivař

lÉto s žIVou huDBou
Pravidelné čtvrteční koncerty začínají 
v 19 hodin. Hraje se za rozumného počasí, 
sledujte sociální sítě.

11/7 Vít maRšálek
18/7 Vít maRšálek
25/7 5. elemeNt
1/8 la Calle
8/8 RošáDa
15/8 mIke Cole
22/8 maRtIN hRuBÝ Feat káJa

areál hostivaŘského 
koupaliště 
www.hostivarskaprehrada.cz

pivovar hostivar h2 
Hornoměcholupská 780/115
www.pivovar-hostivar.cz
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3/7, 14.30–16.30 h
sPoRtoVNí DeN V DZR 
PaRmská
tato akce je určeno klientům DZR. 
Místo: Parmská

4/7, 15 h
PřeDNáška:  PoNoR 
Do hIstoRIe, aNeB 
českosloVeNskÉ 
oPeVNěNí 1938
Místo: DPS janovská

9/7, 10–11.30 h
aNGlIčtINa
toto setkání je určeno pro všechny skupiny 
z kurzu. Místo: DPS janovská

10/7, 9–10.30 h
tRÉNINk PamětI
Pojďte si s námi procvičit svůj mozek 
a kognitivní schopnosti. Zábavně, efektivně 
a hrou. Místo: DPS janovská

11/7, 8.30–17 h
kouPalIště lhota
tento výlet je vhodný i pro méně pohyblivé. 
odvoz nám zajistí Societa, o. p. s.

17/7, 9–12 h
eNkaustIka
enkaustika je malířská technika antického 
původu, při níž se užívala barviva třená se 
zvlášť připraveným voskem. Naučíme vás 
základy této techniky.
Místo: DPS janovská

18/7, 14 h
huDeBNí oDPoleDNe 
s VáClaVem Vomáčkou
Za hezkého počasí se akce bude konat 
na zahradě. Místo: DPS janovská

22/7, 15 h
PřeDNáška: Po DNě 
staRÉ VltaVy
téma: Historie zatopených vesniček (orlík, 
Slapy). Přednáší speleoaquanauti.
Místo: DPS janovská

23/7, 10–11.30 h
aNGlIčtINa
toto setkání je určeno pro všechny skupiny 
z kurzu.
Místo: DPS janovská

25/7, 14 h
BINGo s tomBolou
Zábavná hra s čísly
Místo: DPS janovská

VÝuka Počítačů
opakování pro všechny skupiny v těchto 
termínech:
10/7, 9–13 H
24/7, 9–13 H
14/8, 9–13 H

6/8, 14.30 h
aNGlIčtINa
toto setkání je určeno pro všechny skupiny 
z kurzu.
Místo: DPS janovská

7/8, 14.30 h
koNCeRt maGDy malÉ 
tato akce je určena pouze pro klienty DZR 
a Soj v Parmské ulici a jejich rodiny.
Místo: Parmská

8/8, 14 h
CestoPIsNá PřeDNáška 
sašI RyVoloVÉ
téma: Příběhy afriky
Místo: DPS janovská

13/8, 9–12 h
VÝtVaRNÉ DoPoleDNe 
Místo: DPS janovská

15/8, 9–12 h
VÝlet 
Do NáRoDoPIsNÉho 
muZea 
toto muzeum je bezbariérové. odvoz pro 
hendikepované zajišťuje Societa, o. p. s.

20/8, 9–10.30 h
tRÉNINk PamětI
Pojďte si s námi procvičit svůj mozek 
a kognitivní schopnosti. Zábavně, efektivně 
a hrou. Místo: DPS janovská

29/8, 14 h
huDeBNí oDPoleDNe 
s VáClaVem Vomáčkou
Za hezkého počasí se akce bude konat 
na zahradě. Místo: DPS janovská

Po vystoupení se budete moci hlásit 
na veškeré týdenní aktivity v Klubu seniorů, 
které budou probíhat od září 2019. Nově 
přidáváme konverzaci v německém jazyce.
Dále sledujte naše webové stránky 
a informační tabuli v DPS.

Všem členům KS a KC 
přejeme nádherné léto.

  Kristína Funtová a Gabriela Chytrá

klub seniorů praha 15
dps janovská 486
a komunitní centrum 
praha 15
www.csop-praha15.cz
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Prázdniny 2019 přinesou čtenářům a návštěvníkům 
poboček sítě Městské knihovny v Praze 
mimořádné uzavření knihovny na sedm týdnů. 
Delší uzavření, než je o prázdninách obvyklé, je 
způsobeno technickou přípravou na zavedení 
technologie RFiD (Radio Frequency identification). 
Do každé z cca 1,8 mil. knihovních jednotek, které 
tvoří fond knihovny, je proto nutné vlepit novou 
identifikaci a spárovat ji s knihovním systémem. 

Prázdninový provoz
Půjčit si papírové čtení na léto mohou čtenáři 
do 4. července, a to v běžné otevírací době. 
Výjimkou budou bibliobusy, které na své pravidelné 
trasy nevyjedou hned od začátku prázdnin. Zavřeno 
bude mít Městská knihovna v Praze v celé síti 
od 5. 7. do 25. 8. Znovu knihovna otevře v pondělí 
26. 8., a to v běžných otevíracích hodinách. 
V Praze 15 se to tedy týká pobočky Hostivař.

Vracet knížky během uzavírky bude možné 
v Ústřední knihovně, Mariánské nám. 1, Praha 1, 
od pondělí do pátku (po 13–20 hod., 
út–pá 9–20 hod.). Knihy k vrácení je možné 
také odložit do biblioboxů u poboček opatov 
(opatovská 1754, Praha 11) a lužiny (oC lužiny, 
archeologická 1256, Praha 13).

kam pro čtení na prázdniny?
Čtenáři, kteří si nestihnou půjčit dostatek čtení 
před prázdninami, nemusí odjet na prázdniny bez 
knih. Knihovna nabízí přes 1500 e-knih zdarma 
ke stažení. Nabídka je široká a obsahuje kromě 
klasiky i autory moderní, současnou českou 
prózu (Hůlová, Viewegh, Rudčenková) i poezii. 
Stačí si vybrat a zdarma stáhnout ve vhodném 
formátu. Zabalte si na prázdniny knihovnu, kterou 
nemusíte vracet. Kompletní nabídka knih Městské 
knihovny v Praze určených ke stažení je dostupná 
na www.e-knihovna.cz.
  red

knihovna 
o prázdnináchStalo se již tradicí, že v měsíci květnu vítají 

baráčníci jaro Májovým pochodem, letos pod 
záštitou radního Michala Frauenterky.

již pátým rokem jsme se sešli u hasičské 
zbrojnice, odkud pochod s vozem, slavnostně 
nazdobeným barevnými pentlemi a březovými 
větvičkami, pravidelně vychází. V čele průvodu 
nesl krásnou májku soused jiráček společně 
s tetičkami ve svérázech. Následovaly tetičky 
ješutová, Kelnerová a Franclová v českých 
krojích a manželé Mazouchovi se přidali 
v krásných krojích moravských.

Průvod procházel starou zástavbou Horních 
Měcholup, do pochodu i k tanci jim na voze 
vesele vyhrával pan Bezouška. Při několika 
zastaveních nabízely tetičky výborné koláčky 
a k přípitku a potvrzení dobré nálady i nějakou 
tu štamprličku. Za všeobecného veselí se průvod 
ubíral k cíli své cesty, na Veronské náměstí, kde 
se již konal doprovodný program.

Díky krásnému jarnímu počasí bylo náměstí plné 
lidí, kteří potleskem vítali přicházející průvod. 
Rychtář Miloslav Rýdl přivítal přítomné a popřál 
dobrou zábavu.

Pro děti byl k jejich velké radosti připraven 
řetízkový kolotoč i skákací hrad. Ze stánků 
s občerstvením již voněly klobásy, párky v rohlíku 
i baráčnické hamburgery. Samozřejmě nechybělo 
dobré čepované pivo a pro děti výtečná 
malinovka.

o dobrou náladu se celé odpoledne střídavě 
staraly svými vystoupeními dětské soubory 
Vonička a lučinka, kapela Knokaut, Step Kalypso, 
old Star Country i další. Zlatým hřebem celého 
programu bylo vystoupení zpěváků Bohuše 
Matuše a Magdy Malé, kteří si nakonec společně 
s baráčníky ve stánku zazpívali. a nebyli by to 

obec baráčníků Horní 
Měcholupy ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Praha 
10 – Dům uM uspořádala 
18. května otevřený turnaj 
ve stolním tenise pro mládež 

do 15 let. toto zápolení proběhlo ve sportovním 
a přátelském duchu a za podpory fanoušků z řad 
rodičů a prarodičů. Vítězové v kategorii chlapci 
i děvčata obdrželi věcné ceny. Všichni další hráči 
si odnesli drobnou pozornost od pořadatelů 
a diplom za účast na turnaji. Všem velice 
děkujeme.
  KP

Baráčníci podnikli v sobotu 11. května pěší výlet 
z okoře do Zákolan. jeli jsme autobusem z Dejvic 
na okoř a odtud podél Zákolanského potoka 
přes chatové osady Colorado a Višňovka, podešli 
jsme viadukt Nový Mlýn, kde je nádherná ozvěna, 
a došli na přemyslovské hradiště Budeč. Zde je 
zasazen strom olgy Havlové (hruška polnička) 
a umístěna její lavička, která tu byla instalována 
u příležitosti jejích nedožitých 85. narozenin. 
Poté jsme došli do Zákolan, cíle naší trasy. odtud 
například pochází ladislav Zápotocký. Roku 1884 
se zde narodil také jeho syn antonín Zápotocký, 
pozdější československý prezident a spisovatel.

a kde se nejlépe čeká na vlak? No přece 
v místním hostinci. a když se chceme něco 
dozvědět, zeptáme se tam. Na otázku, zda pan 
hostinský náhodou není baráčník, nám bylo 
sděleno, že ano. on i jeho paní, která zde také 
obsluhovala, jsou členy místní baráčnické obce. 
Dozvěděli jsme se, že jejich tetičky a sousedé 
jsou již vyššího věku, ale i tak pořádají různé 
akce i výlety. Krásně jsme si popovídali a náš 
praporečník předal jejich obci naši vlaječku, 
výtisk posledního Hlasatele a pozvání na naši 
další májovou veselici.

Domů jsme jeli veselým výletním vláčkem, který 
se jmenuje cyklohráček a jezdí na trati Zlonice–
Slaný–Praha. ušli jsme necelých 10 kilometrů, 
a i když nám chvílemi pršelo, dobrou náladu nám 
to nezkazilo. 
  lenka Zajícová

Ve čtvrtek 30. května se konal pěší výlet 
baráčníků z Nymburka podél labe do Poděbrad. 
Do Nymburka nás z Prahy odvezl rychlík 
Hradečan. Prošli jsme se městem a kolem hradeb 
jsme dorazili k malé zátoce. Dále jsme se proti 
proudu labe vydali do Poděbrad a naše první 
zastávka byla v pivovaru, protože pálilo slunce 
a žízeň byla veliká. Došli jsme také na zámek, 
kde nás osvěžil pramen s Poděbradkou. Přes 
lázeňskou kolonádu nás nohy donesly na vlakové 
nádraží a vlakem jsme se s dobrou náladou 
a spoustou zážitků vraceli zpět domů.
  lenka Zajícová

baráčníci
podporují tradice

turnaj 
ve stolním 
tenise

vÝznamnÝ den pro 
měcholupské baráčníky

pěší vÝlet do poděbradani baráčníci, kdyby na závěr 
nepřidali i své taneční 
vystoupení.
  MR
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mezerova restaurace na hŘišti – 
z historie sk hostivaŘ 2 
18. část

Vykradená klubovna a zastřelený zloděj. 
továrník řehák zachraňuje tým pozemkem 
na nové hřiště. měření sil se slavnými 
družstvy i legendami československé 
reprezentace. týmová hra za obranu státu. 
antonín Puč kope za hostivař. Zrušení 
restaurace u mezerů.

Hostivař je naše síla, 
ctíme barvy černá, 
bílá… i druhý díl seriálu 
věnovaný někdejší 
Mezerově restauraci 
Na Hřišti, ale předně 
historii SK Hostivař 
můžeme symbolicky 
začít mottem fotbalového klubu. V minulém 
čísle Hlasatele jsme opouštěli tým SK Hostivař 
po oslavách prvního desetiletí existence klubu, 
po napínavém finále poháru k jeho oslavě. 
lokálních pohárových turnajů se spřátelenými 
kluby na svém hřišti organizovali Hostivařští 
několik, stejně jako se účastnili obdobných 
u svých sousedů (např. dorosteneckého 
Spitzova memoriálu na Dannerově stadionu 
Bohemians). Sám hostivařský klub v srpnu 
roku 1930 mimo jiné pořádal pohár k uctění 
památky zesnulého lékaře jana Přecechtěla, 
předsedy Československého fotbalového 
svazu a – jak potvrzuje více zdrojů – muže 

zlatého a obětavého srdce, jehož předčasnou 
smrtí ztratil československý fotbal jedinečnou 
osobnost. Vítězem tohoto poháru byla Čechie 
uhříněves, Hostivař skončila opět druhá. 

Vykradení klubovny
Předsedou klubu byl v této době Karel Balta, 
posty místopředsedů drželi antonín Flégl 
a Bedřich Grünhut. 17. září 1930 postihla 
hostivařský klub nepříjemná událost, když byla 
vykradena jeho klubovna, z níž zmizely věci 
v hodnotě několika tisíc korun. Později policisté 
lupiče vypátrali a zločin měl velmi dramatické 
vyústění. loupež provedli tři mladíci z Michle: 
antonín Hrdina, josef Hromada a František 
Soukup, kteří měli na svém kontě již množství 
drobných vloupaček. osudnou se jim nestala 
hostivařská klubovna, ale následná senohrabská 
trafika, odkud si odnesli velké množství cigaret. 
ukryli je ve stohu slámy, kde byl však tabák 
čirou náhodou objeven, a četníci si na mladíky 
u stohu počíhali. Když se pro svůj lup v noci 
vrátili, policisté udeřili. V nastalém zmatku začali 
zloději prchat a Soukup vystřelil po strážníkovi. 
Vzápětí proto padly i další výstřely, přičemž 
fatální kulky si našly antonína Hrdinu. Byl 
smrtelně raněn a nakonec na místě zemřel. 
jeho kumpány později i s dalšími zapojenými 
spoluviníky poslal soudce na několik měsíců 
do žaláře. 

Správnému fanouškovi nesměl chybět 
klubový odznak 

Výstavba sokolovny v roce 1931 a vpravo 
v pozadí Mezerova restaurace Na Hřišti, 
která fungovala i jako lidová jídelna

křišťálový pohár
Roku 1931 organizoval SK Hostivař další turnaj, 
soutěž o křišťálový pohár věnovaný předsedou 
klubu K. Baltou a panem B. Keckem. Vedle 
Hostivaře se jej zúčastnily týmy aFK Praha Xiii, 
SK Dolní Měcholupy a SK Chodov. „Touto 
populární soutěží rozloučí se Hostivař se svým 
hřištěm. Jistě najde se u všech sportovců v okolí 
pochopení, aby účastí na zápasech podpořen 
byl klub při vybudování nového hřiště,“ psala 
Národní politika 20. září 1931 v návaznosti 
na ztrátu dosavadního stadionu, které jsme se 
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věnovali v minulém díle. Nový pozemek našemu 
klubu pronajal známý hostivařský továrník, 
stavitel, majitel betonárky a pily antonín řehák, 
jehož podnik stával vedle nádraží. „Sportovní 
klub Hostivař spočívá na dobrých, solidních 
základech, dík zkušenému nezištnému vedení,“ 
charakterizoval stavitel řehák své oblíbence 
o tři roky dříve ve stati o Hostivaři psané pro 
Národní listy. o dobré sportovní atmosféře 
hovoří také noticka dochovaná z července 
1931, kdy tým bez nároku na honorář odehrál 
derby s klubem Prahy Xiii ve prospěch jejich 
zraněného hráče (Hostivař byla v letech 
1923–1947 součástí městského obvodu Praha 
Xiii). Předsednictví SK Hostivař tehdy držel 
Vojtěch Votava, místopředsedy zůstávali pánové 
Flégr a Grünhut.

aC Sparta a vídeňskou adamirou. „Hostivař 
po zimní přestávce ukázala velmi dobrou 
hru a byla Spartě rovnocenným soupeřem,“ 
hodnotila Národní politika. jiné chvály se tým 
dočkal o pár měsíců později. „Hostivař opět 
po dlouhé době dobře zahrála a překvapila PÚŠ 
(tým Poštovního úřadu šekového, pozn.) právě, 
když už se cítil oběma nohama v 1. A třídě,“ 
čteme v Národních listech ze září 1932. 
„Hostivař předvedla dobrý football, proti němuž 
primadony PÚŠ hrály velmi ostře…“ 

nebo atletice. V létě 1935 v jejich rámci proběhly 
zápasy mezi „old Boys Hostivař“ a SK Horní 
Měcholupy, zatímco proti SK Hostivař přijeli 
hostovat profesionálové ze Slavie Praha. Roku 
1937 hostil tým na svém hřišti další legendy, 
zamířila sem jedenáctka bývalých internacionálů 
(hvězdy jako antonín janda, jindřich Šoltys, 
Karel Meduna, Karel Podrazil aj.). a hostivařští 
i přespolní diváci mohli za tři koruny (děti 
za korunu a deset haléřů) zhlédnout velké 
vítězství domácích 6:1. Za tým v této době hráli 
fotbalisté Novák, Bartušek, Kutina, Pech, Klingr, 
Klabík, jedlička, Kvapil, Krymlák, Šťastný, tichý 
nebo Cerman. Další zajímavá exhibice proběhla 
20. července 1938. tehdy hostivařský tým 
nastoupil proti vojenskému výběru, který tvořili 
např. ligoví členové Bohemians (lacina, anger, 
Dicka, Mlejnský), Sparty (Zdvihal, Hrdý) nebo 
unionu žižkov (Votruba). Výsledek zápasu se 
nám dohledat nepodařilo, podstatnější ale bylo, 
že výtěžek ze vstupného putoval na fond obrany 
státu proti agresivní hitlerovské politice.

Před nacistickými drápy však nebylo úniku. 
Krátce před vstupem německých vojsk do naší 
země slavil SK Hostivař dvacetileté výročí své 
existence. V únoru proto uspořádal rovněž 
dvacátý jubilejní karneval, na který přijel zahrát 
populární Maudrův První pražský společenský 
orchestr se zpěvákem jindrou Mlejnkem. 
Sportovní oslavy směřované konkrétně 
na 5.–6. srpna však už probíhaly pod nacistickou 
okupací. Součástí turnaje bylo proto uctění 
památky zemřelých členů a položení věnce 
k pomníku padlých. Hořkosladké oslavy se 
konaly v prastaré hospůdce Na Kačabce opět 
i s hudebním koncertem. 

Hostinec je na prodej 
(Národní politika, 27. dubna 1937)

Mistrovství Středočeské fotbalové župy, 
SK Hostivař postupuje do I. B třídy 
(14. února 1932) 

Vrcholný úspěch klubu, SK Hostivař je vítěz 
kvalifikačního turnaje na mistrovství 1. A třídy 
a postupuje do Středočeské divize (1946)

Ocenění za klubovou práci z roku 1927 

klubová jednání se konala v hostinci 
Na kačabce
SK Hostivař se po sestupu znovu vrátil do župní 
jedničky. Většina klubových jednání se tehdy 
odbývala v hostinci Na Kačabce, případně 
v jiných hostivařských restauracích (u Milionu 
nebo Na Budíně). Další pohárovou soutěž 
SK Hostivař uspořádal ke svým patnáctinám 
na přelomu července a srpna roku 1934. 
Zúčastnily se jej týmy aFK Praha Xiii, SK Dolní 
Měcholupy (vítěz poháru) a SK Viktorie Dubeč. 
V rámci turnaje byl naplánovaný i zápas první 
generace hostivařských borců, osloveni byli 
Karel Procházka, josef jonák, bratři jaroslav 
a Milda Kašparové, josef Kotrba, Václav Polák, 
jar. Čížek, jar. Sochůrek, oldřich Šikýř, Bedřich 
Pekelendr, josef Pustina, bratři Holcové, 
j. Ryšavý či pánové Korbel, Nepomucký, Stodola, 
Pardubský a Gabriel. Předsedou klubu se 
stal jan Štěpánek, brzy jej však na mnoho let 
vystřídal Stanislav Šťastný.

SK Hostivař také opakovaně pořádal sportovní 
dny pro žáky škol. Součástí takových akcí byla 
sportovní klání, kromě kopané např. ve volejbalu 

Začátkem roku 1932 Hostivař poměřila síly 
s profesionální rezervou Sparty během 
předzápasu velmi sledovaného utkání mezi 
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V době války představoval sport jeden z úniků 
od děsivé reality 
SK Hostivař se zúčastnil vinohradského poháru 
Rapid, kde obsadil třetí místo. Pokud nehrál, 
propůjčoval své hřiště i týmům hostivařských 
průmyslových podniků, své firemní „jedenáctky“ 
měly např. továrny Podhajský, Štěpánek, Kablo 
nebo Kameníček. Zcela zapomenutou perličkou 
je, že za války získala Hostivař přímo legendární 
posilu. Nebyl jí nikdo jiný než antonín Puč, 
dlouholetý člen Slavie (svého času její nejlepší 
ligový střelec), který bezmála šedesátkrát 
reprezentoval náš fotbal i v zahraničí, kde 
nastřílel úctyhodných třicet čtyři branek. 
Slavné je v tomto směru MS v itálii 1934, kde 
pomohl dotáhnout národní tým ke stříbrným 
medailím, a dokonce ve finále skóroval proti 
domácímu týmu. S postupujícím věkem přešel 
k Viktorii žižkov, poté ke Smíchovu, za války 
trénoval v Nuslích, ale aktivní hra mu chyběla. 
Právě SK Hostivař se proto stal jeho poslední 
zastávkou. 

Po válce si tým zahrál o branický pohár s týmy 
aFK Podolí, Nuselský SK a Viktoria Nusle 
(pořadatelský aBC Braník ze soutěže paradoxně 
před startem odstoupil). Vítězem se stala 
Viktoria Nusle, Hostivař skončila třetí. Předně se 
ale týmu poprvé otevřel postup do Středočeské 
divize. Vše měl rozhodnout boj s Nuselským 
SK, zápasy byly proto velmi napínavé a plné 
nervů. 21. července 1946 Hostivař Nuselské 
senzačně porazila na hřišti soupeře a zdálo 
se, že je postup doma. 28. července proběhl 
na domácím hřišti Hostivaře odvetný zápas, 
na který přišlo nevídaných dva a půl tisíce 
fanoušků. Přes výhodu hřiště a skvělý výkon 
brankáře Bartoně nakonec domácí podlehli 
ve vypjatém zápase 3:1. V rozhodujícím třetím 
zápase na Dannerově stadionu ve Vršovicích 
nervy povolily Nuselským. Při odchodu do šaten 
v poločase, za stavu 2:0 pro Hostivařské, 
inzultovali rozhodčího jungera. Výsledkem byl 
dvoutýdenní zákaz činnosti klubu, šestitýdenní 

kozinova ulice, kozinovo náměstí
V Hostivaři, v místech jejího nejstaršího jádra, 
byly názvy tvořeny s ohledem na zemědělskou 
tradici obce podle různých témat souvisejících se 
zemědělskou a selskou minulostí naší země.
jan Sladký Kozina (1652–1695), český sedlák, 
představitel chodského povstání. Přídomek získal 
podle statku, kde hospodařil. Za své „buřičství“ 
byl popraven. ulice i náměstí nesly jeho jméno již 
před rokem 1927.
  red

seriál 
„hostivaŘské ulice“

Na Kozinově náměstí se v loňském roce konal 
v rámci Dnů Prahy 15 Den Hostivaře

Kozinovo náměstí lemuje potok Botič,  
i díky němu je zde krásná atmosféra

Nedaleko odtud stojí kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Slavná éra, SK Hostivař krůček po krůčku 
míří do Středočeské divize

uzavření hřiště a 500 korun pokuty. SK Hostivař 
tak postoupil do Středočeské divize, což byl 
jeho vůbec největší dosavadní úspěch. V této 
tabulce roku 1946 obsadil 12. místo (vítězem 
byla Čechie Karlín), následujícího roku 13. pozici 
(vítěz SK Kladno). 

V roce 1950 byl klub začleněn do tj Hostivař, 
čímž ztratil na dlouhá léta svou samostatnost 
(nabyl ji znovu až v roce 1994). Za doby 
normalizace, v roce 1974 získal své současné 
hřiště, když původní stadion podlehl demolici při 
výstavbě Průmyslové ulice. této etapě historie 
hostivařského fotbalového týmu se ale budeme 
věnovat zase někdy jindy. 

sk hostivař oslavuje rovných sto let své 
existence
Naše vyprávění jsme začínali v hostinci 
Na Hřišti, zvaném též Mezerova restaurace 
nebo jednoduše u Mezerů. Na stejném místě ho 
tedy i ukončíme. Díky své poloze hospůdka jistě 
neměla v době konání sportovních utkání nouzi 
o návštěvu. aby si manželé Mezerovi vydělali 
i v mezičase, zadali na počátku 30. let spolkovou 
pohostinskou místnost členům Kramářovy 
Československé národní demokracie. Podnikavá 
paní Mezerová nabízela také levné obědy, čímž 
v průmyslové části Hostivaře zastupovala 
lidovou jídelnu. lákala tak zejména dělníky 
z mnoha okolních továren, kteří to sem na oběd 
měli jen pár metrů.

Bohužel stejně jako původní hřiště SK Hostivař 
nepřežila jeho zrušení ani restaurace. Paní 
Mezerová, která vlastnila dům i podnik, jej ze 
zdravotních důvodů nabídla k pronájmu už 
v roce 1936. její představa byla taková, že by se 
o hospůdku se smíchovským pivem dlouhodobě 
staral nějaký mladý manželský pár. Doba však 
podnikání nepřála a paní Mezerová se nakonec 
rozhodla celý dům i s restaurací prodat. Přesné 
datum ukončení jejího provozu neznáme, není 
vyloučené, že skončila s pádem první republiky. 
tradice však nezanikla, i dnes existuje hospůdka 
stejného názvu. Na současném hřišti klubu totiž 
vznikla restaurace pana Karla Hrubeše opět 
pojmenovaná Na Hřišti. 

SK Hostivař oslavuje rovných sto let své 
existence, přejeme mu hodně sil do další stovky, 
protože: 

  lukáš Berný

hostivař je naše síla, 
ctíme barvy černá, bílá.
za hostivař jdem se bít,
chceme vždy jen zvítězit.
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Zkušenosti s mobilním Rozhlasem

Mobilní Rozhlas je kvalitním moderním nástrojem 
pro komunikaci mezi radnicí a občany. jsem 
rád, že současná koalice podrobně prostudovala 
předvolební program Patnáctky náš domov, který 
jako jediný zavedení Mobilního Rozhlasu sliboval, 
a začala ho používat. 
 
jenže jako vždy platí, že dobrý nástroj sám 
o sobě nestačí, záleží hlavně na tom, jak se na něj 
hraje. Přes tuto platformu je možné dostávat 
informace o dění v naší městské části, dávat 
podněty nebo vyjadřovat svůj názor v anketách 
či fórech. ostatně koalice se právě na zavedení 
Mobilního Rozhlasu odvolávala, když odhlasovala 
vystoupení Prahy 15 z Národní sítě Zdravých 
měst. Zatím však dostáváme pouze pozvánky 
na kulturní a společenské akce a vybrané tiskové 
zprávy. Doufám, že vedení radnice ve využívání 
možností Mobilního Rozhlasu postoupí dál 
a začne občany informovat také o závažnějších 
tématech, jako je výstavba, změny územního 
plánu či parkování. a hlavně, že se jich bude 
ptát na jejich názor na podstatné věci. Snad se 
již nebude opakovat situace, kdy se o vítězích 
fotografické soutěže hlasuje do papírové krabice 
v oC ViVo! nebo kdy koalice rozhlas zneužívá 
k rozesílání svých politických proklamací proti 
opozici.
 
Bohužel máme ve svém okolí stále dost lidí, kteří 
si neváží svého prostředí, tvoří černé skládky, 
rozbíjejí venkovní mobiliář nebo nechávají své 
autovraky v ulicích. Prosím tedy všechny, kterým 
není lhostejný veřejný prostor, v němž žijeme, 
aby používali Mobilní Rozhlas k tomu, aby 
příslušné orgány o těchto nešvarech informovali. 
Patnáctka potom bude zase o trošku krásnější. 

aplikace s velkými možnostmi

Mobilní Rozhlas je novinka, kterou se městská 
část snaží poskytnout občanům informace jinou 
formou, než je web, Facebook, instagram a časopis 
Hlasatel.

aplikace má, podle mého názoru, velké možnosti, 
které ještě neumíme všichni plně využít, ale věřím, 
že se to vbrzku naučíme. Snažíme se službu 
vylepšovat i v přímé spolupráci s jejími tvůrci.

jsme jen lidé, a může se tedy občas stát, že 
se k vám dostane i informace, o kterou jste si 
nezažádali a o kterou nestojíte, prosím tedy o vaši 
toleranci a pochopení. témata se mnohdy prolínají 
a nelze je vždy přesně zaškatulkovat.

V tuto chvíli nám Mobilní Rozhlas slouží 
především pro informace o aktuálním kulturním, 
společenském a sportovním dění v městské 
části, ale také k informování o tématech, která 
se řeší na úřadě městské části. už jsme si ale 
vyzkoušeli i první anketu, přihlašování projektů 
do participativního rozpočtu a od nového školního 
roku by se měla oblast informací rozšířit postupně 
i do našich škol a od nich směrem k rodičům. 
Nedílnou součástí, a to velmi podstatnou, jsou 
informace o hrozícím nebezpečí, silničních 
uzavírkách, poruchách, ztráty a nálezy, zvířecí 
detektiv, Zmapujto a další.

Pokud tedy mohu shrnout první momenty 
s Mobilním Rozhlasem, naším cílem bylo vylepšit 
služby občanům, a to se myslím daří.

Dejte nám i Mobilnímu Rozhlasu šanci a já pevně 
věřím, že se stane oblíbeným zdrojem informací 
i zajímavým čtením, třeba na cestu do práce, 
a moderní podporou a propojením již tradičních 
forem komunikace.

mobilní Rozhlas jako efektivní komunikace

První zkušenost s Mobilním Rozhlasem jsem 
měl, až když byla aplikace v naší městské 
části spuštěna. Vím ale, že Mobilní Rozhlas 
fungoval již dříve a že dnes pokrývá přes 
400 měst a obcí. Nejsem žádný počítačový ani 
mobilní mág, ale přihlášení přes stránky našeho 
úřadu jsem zvládl. tato platforma komunikace 
naprosto předčila mé očekávání. je přehledná, 
relativně intuitivní, ale co mě osobně potěšilo 
nejvíce, je rychlost, efektivita a přesné zacílení. 
S manželkou jsme pejskaři a pomocí pár kliknutí 
můžete jednoduše sdílet informace, pokud 
se vám zaběhne pes, v ikoně zvířecí detektiv. 
Nebo můžete ztratit klíče, peněženku, stačí 
předmět vyfotit, označit polohu a hlášení odeslat. 
Mobilní Rozhlas může cíleně informovat určitou 
skupinu lidí. umím si to představit například 
při čištění nebo opravě silnic a chodníků, kdy 
zprávu obdrží lidé z nejbližšího okolí realizace. 
Další, co lze v aplikaci použít, je ikona podněty 
od občanů, kde můžete sdělit, co se vám ve svém 
okolí nelíbí (černá skládka, rozbitá lavička, 
nepořádek) a také naopak můžete chválit. Mé 
vidění světa je trošku více nastaveno k seniorům 
a zdravotně znevýhodněným a Mobilní Rozhlas 
na ně nezapomíná. Díky hlasovým zprávám je 
ideálním řešením, jak dostat ke každému důležité 
informace. V případě krizových situací, jako 
je např. požár či únik plynu, budete okamžitě 
informováni o vzniklé situaci. umím si představit, 
že by tuto cílovou skupinu obyvatel Mobilní 
Rozhlas informoval o tom, že jejich obvodní lékař 
bude mít například dovolenou, nebo je ordinace 
z jiného důvodu zavřena, a tato cílová skupina 
ušetří mnohdy pro ně namáhavou cestu. Na závěr 
je třeba říci, že je aplikace zcela zdarma.

okénko 
pro názor 

Politické strany a hnutí zvolené do Zastupitelstva MČ Praha 15 si střídavě určují společná 
témata pro vyjádření svých politických kolegů.
 
Tentokrát zvolila strana TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN téma: 
První zkušenosti s mobilním Rozhlasem
 
Příspěvky nejsou nikterak upravovány ani korigovány.

miroslav hynšt,
Patnáctka náš domov

mgr. Jitka kolářová,
aNo 2011

Pavel Pešek,
toP 09 a NaŠe 15 
s podporou StaN

prostor pro názor  oKéNKo PRo PolitiCKé SuBjeKty ZMČ PRaHa 15
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PRoč?

Proč trávu seká či chodníky uklízí na našem 
území někde město a někde městská část? Proč 
mají o územním plánu v Praze 15 rozhodovat 
volení zástupci, kteří, až na úplné výjimky, u nás 
nebydlí a často u nás ani nikdy nebyli? Proč 
z více než 40 tisíc korun ročně, které od každého 
místního občana město z daní získá, se zpět 
vrací jen 3 tisíce korun i přesto, že sousední obce 
hned za Prahou mají z daní na jednoho občana 
okolo 14 tisíc korun? Proč Pražané mohutně 
dotují svou městskou dopravu i ostatním lidem 
a na jednu lítačku ostatním přispívají ročně 
přes 10 tisíc korun? Proč se mohou do místních 
školek dotovaných z daní místních občanů hlásit 
děti rodičů, kteří u nás nežijí? Proč se po deseti 
letech až teď začíná s povolením na Pražský 
silniční okruh, a ještě jen na jeho část? Proč už 
dál neposuzuje přípustnost stavby s územním 
plánem místní stavební úřad? Proč se nedělá 
skoro nic proti většímu a většímu riziku, které 
může přijít z povodí Botiče do Hostivaře při 
povodních?

Protože městské části se obec jen tak občas říká, 
ve skutečnosti je vazalem, otrokem města. Bez 
pravomocí, bez peněz s dalšími kolegy leštíme 
kliky pragocentristů na pražské radnici, abychom 
se dočkali drobků z metropolitní hostiny, která 
každoročně ve městě probíhá.

takto už to nejde dělat dál. Můj osobní názor je 
léta jasný a zřejmý. Navrhuji pražské městské 
obvody se statutem obce. a je nás víc a víc.

a také o tom, co s výše uvedenými PRoČ? dělat, 
budeme blíže seznamovat v rubrikách, které 
najdete v Mobilním Rozhlase.

michal Frauenterka,
občanská 

demokratická strana

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

ptáte se nás, my odpovídáme…

otázka: 
Ráda bych se zeptala, chodíme 
na hřiště na Parmskou a je dost 

zchátralé a houpačka, co je na pískovišti, 
i nebezpečná, často si tam děti natlučou. 
Bude se hřiště nějak modernizovat? je to 
hodně navštěvované hřiště.

odpověď:
Dětské hřiště na Parmské je 
v souladu s bezpečnostními 

normami, herní prvky jsou sice starší, ale 
stále funkční a bezpečné.

otázka: 
jak je to se sečením trávy 
od livornské k albertu?

odpověď:
Pozemek je hl. m. Prahy, seč tedy 
zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy. 

Na náš dotaz jsme dostali odpověď, že seč 
provede brzy. 

otázka: 
Chtěla bych se zeptat, kam mám 
nahlásit strom, který je zřejmě 

napaden kůrovcem a zcela mrtvý.

odpověď:
Kontaktujte odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 15.

otázka: 
Hledala jsem nějaké informace 
o Horních Měcholupech, 

něco z historie apod. pro dceru do školy 
a narazila jsem na popis znaku. Nějak mi 
nesedí popis pravé a levé strany. Zdá se, že 
popis na stránkách MČ Praha 15 popisuje 
znak obráceně = pravá část si myslím, že je 
polovina znaku hl. města Prahy, a levá část 
je rozdělena, kde horní část patří Hostivaři 
a spodní Horním Měcholupům. Hned 
v první větě popisu na stránkách je totiž 
uvedeno, že pravá část je dělená. Moc díky 
za kontrolu.

odpověď:
Děkujeme za Váš zájem o věc. 
Možná se Vám to bude zdát 

zvláštní, ale znaky se popisují tak, jako když 
jste za znakem. je to opravdu správně. 

otázka: 
Kolik fotek mohu poslat 
do fotosoutěže?

odpověď:
Počet zaslaných fotek není nijak 
omezen. 

otázka: 
Přečetla jsem si Hlasatel 
a narazila na článek o hřišti 

ve vnitrobloku, že se možná bude rušit. 
Myslím si, že by to byla veliká škoda. Musím 
říct, že hlavně při horkých dnech to bylo 
jediné hřiště, kam se dalo chodit, byl tam 
příjemný stín. je mi jasné, že je tam pro lidi, 
co bydlí v blízkosti, asi hluk, možná proto 
ho tam už nechtějí. Na druhou stranu je 
taky pravda, že to bylo hřiště, které bylo 
některými dětmi často ničeno, což nám, 
maminkám, bylo líto, když jsme tam přišly 
s našimi malými dětmi. Každopádně bych se 
ráda za hřiště přimluvila a mé tři děti také.

odpověď:
Herní prvky z dětského hřiště 
ve vnitrobloku byly odstraněny, 

jelikož již nesplňovaly bezpečnostní 
předpisy. ožP připravil projekt obnovy 
tohoto hřiště. Následovala žádost několika 
občanů na zrušení hřiště, naopak jiní 
obyvatelé chtějí jeho zachování. V tuto 
chvíli připravujeme projekt úpravy celého 
Veronského náměstí. jakmile bude hotov, 
představíme ho na veřejném setkání 
s občany.
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žijí mezi námi

tomáš souček 
– defenzivní 
záložník 
sk slavia 
praha

mám za sebou 
sezonu snů!

Fotbalista tomáš souček (24) sklízí se svým 
domovským klubem jeden úspěch za druhým, 
stal se nejlepším hráčem uplynulého ligového 
ročníku a nediskutuje se o ničem jiném než 
o tom, zda ho zláká k angažmá slavnější 
evropský fotbalový klub a kolik jeho případný 
přestup bude stát. tomáš se však kromě 
sportovních úspěchů těší i z malé dcerky 
terezky, která přišla na svět letos v lednu. 
Najde si čas na procházky s kočárkem ve svém 
nynějším bydlišti – v hostivaři?

Díky tomu, že hrajete ve slavii, jste se 
přestěhoval do hostivaře. Jak se vám tady bydlí?
Do Prahy jsem přišel už na internát, který byl 
na třebešíně. Pak jsem bydlel už sám v bytě 
na žižkově a nyní jsem přesídlil s rodinou 
do Hostivaře, kde si to velmi pochvalujeme.

Jsou zde místa, která už jste si oblíbil?
Vůbec jsme nevěděli, kde bychom chtěli bydlet. 
Chtěli jsme být někde poblíž Slavie. jak jsme se 
ale přestěhovali do Hostivaře, oblíbili jsme si to tu 

natolik, že to považujeme za jedno z nejhezčích 
míst v Praze. Nejvíc se nám líbí to, jak je to 
blízko jak do centra, tak i ke Slavii. Zároveň je tu 
příroda, Hostivařská přehrada a mnoho zeleně.

Pocházíte z havlíčkova Brodu a do Prahy jste 
přišel poměrně mladý, jak těžký byl pro vás 
tehdy přechod do většího města?
Byl to veliký skok. ten už jsem ale zažíval 
od svých deseti let, kdy jsme dojížděli. Pak jsem 
přešel na internát, ale tam jsem byl také se 
skupinou kluků, kteří jsou z menších měst. oni 
mi to hodně ulehčili, byli jsme dobrá parta. Co se 
týká třeba konkrétně stěhování do Hostivaře, to 
už jsem byl na Prahu zvyklý.

hostoval jste také v liberci, musel jste se 
přestěhovat, nebo jste dojížděl? líbilo se vám 
tam?
období, kdy jsem šel hostovat do liberce, 
bylo právě tehdy, kdy jsem se přestěhoval 
do Hostivaře. odtud je to na Černý Most blízko 
a pak už je to kousek i do liberce. Pro mě ty 

Tomáš Souček pár dní po uzávěrce Hlasatele 
podepsal se Slavií pětiletou smlouvu
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čtyři měsíce znamenaly hlavně cestování. Pořád 
jsme ale bydleli v Hostivaři a myslím, že to byla 
nejlepší volba.

Pokud byste si v republice měl vybrat místo 
k žití nezávisle na fotbalu, kde by se vám 
nejvíce líbilo a proč?
Mám dvě místa, kde bych chtěl v budoucnu žít. 
Stále ale o tom ještě s partnerkou přemýšlíme. 
jedním místem je Havlíčkův Brod, odkud 
pocházím a kde to znám od dětství. jsem 
na to místo zvyklý. tím druhým je právě okolí 
Hostivaře. Chtěl bych rozhodně rodinný domek, 
a to buď právě v Hostivaři, nebo kousek za ní, 
v obcích, jako jsou Křeslice, Pitkovice nebo 
například Čestlice s Průhonicemi.

se slavií zažíváte jedno z nejúspěšnějších 
období, splnil jste si všechny osobní cíle, které 
jste si před sezonou dal?
tato sezona byla pro mě sezonou snů. jak 
po týmové stránce, kde jsme to dotáhli v poháru 
i v lize k vítězství, ale i v evropě jsme měli 
„báječnou jízdu“, tak i po osobní stránce, protože 
jsem dostal řadu individuálních ocenění.

hodně se mluvilo a mluví o vašem případném 
zahraničním angažmá. Jak reálné to v tuto 
chvíli je?
Hodně se o tom mluví, ale pro mě je Slavia velmi 
důležitá. Má šanci hrát ligu mistrů, takže jestli ji 
budu hrát, tak třeba i se Slavií. jsou to ale zatím 
spekulace, takže sám uvidím, jak to nakonec 
dopadne.

který fotbalový tým, míněno i celosvětově, je 
vašemu srdci nejbližší a proč?
Když jsem trošku začal rozumět fotbalu, oblíbil 
jsem si kromě Slavie ještě arsenal. Myslím si, že 
anglická liga obecně je nejlepší na světě a přímo 
v ní mám nejradši arsenal.

experti vás často chválí za vynikající fyzickou 
kondici a označují vás za maratonce. Jak se 
udržujete v takové formě?
Možná je to kvůli mé mamce. i po padesátce 
běhá maratony a užívá si to, takže to mám 
asi trochu v krvi. také ale cítím, jakou píli 
a odhodlání sportu musím dát. jsem jedním 
z těch, kteří si vše chtějí vydřít, a fyzická kondice 
s tím hodně souvisí.

uvažoval jste někdy o tom, jaký sport by se 
vám líbil, pokud byste se nevěnoval fotbalu? 
Z mojí rodiny je otec fotbalista a mamka 
házenkářka. Pro mě byl první volbou fotbal, ale 
házená mě také bavila, takže když jsem měl 
volno, chodil jsem i na házenou. je to možná ten 
sport, který bych zvolil jako druhý. Rekreačně 
mám nejraději tenis. Když mám čas, hraju ho 
s kamarády.

letošní rok je pro vás významný i v osobním 
životě, v lednu se vám narodila dcerka terezka. 
Jak se váš život proměnil s jejím příchodem? 
Náš život to úplně změnilo. Nyní se všechno 
pohybuje okolo dcerušky. Když říkám „změnilo“, 
tak myslím jen v tom nejlepším. My si ji užíváme, 
a co se týká fotbalu, tak mi přinesla také jenom 
radost. Byla třikrát na stadionu a byla to tři moje 
nejvydařenější utkání v sezoně.

Najdete si čas na to, abyste se s dcerkou 
v kočárku prošel třeba kolem hostivařské 
přehrady? 
Když někam vyrazíme, je to většinou 
do hostivařského parku. Máme to opravdu 
kousek. jenom vyjdeme přes silnici a jsme tam. 
Chodíme si tam občas sednout i do hospůdky 
nebo kavárny. i kvůli tomu jsme si vybrali tuhle 
část Prahy, protože zdejší okolí je na procházky 
s kočárkem jako stvořené.

spousta mužů sní o „následníkovi trůnu“, přál 
byste si i vy v budoucnu synka, který také 
nazuje kopačky? 
Doma se už bavíme o tom, že při druhém dítěti 
zbývá jen jediná možnost. Děláme si z toho 
legraci. teď máme dcerku a za nic bychom ji 
nevyměnili. je úžasná. Hlavní je, že je zdravá. Při 
dalším dítěti chceme stejné zlatíčko a je jedno, 
jestli to bude kluk, nebo holka.

Nenašla jsem informaci o tom, že byste se 
oženil, je svatba dalším logickým krokem 
ve vašem osobním životě, nebo si na tradice 
nepotrpíte?
jsem jedním z těch, kdo tradice dodržuje. Dcerku 
jsme dali hned pokřtít, ale svatbu jsme bohužel 
nestihli, protože se všechno seběhlo hrozně 
rychle, čekali jsme terezku. Na příští rok už ale 
máme termín, a tak se s partnerkou těšíme, až 
budeme svoji.
  Karolína Skrčená

Tomáš se svou dcerou Terezkou
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aleš háma – herec, 
moderátor, muzikant

moje žena 
vyrostla 
v hostivaři, 
bydlení tady 
pro nás bylo 
přirozené 
a logické

herec a moderátor aleš háma (46) vyrostl 
v karlových Varech, ale už během studií 
na konzervatoři se přestěhoval do Prahy, kde 
žije s rodinou dodnes. I když přiznává, že nikdy 
nebyl úplně „barákový“ typ, po náročném 
pracovním dni si rád užívá zahrady a ticha, 
které ji obklopuje. Co se mu líbí na bydlení 
v okolí hostivařské přehrady a proč ho nikdy 
nelákal život v centru Prahy?

Proč jste si k životu vybral právě toto místo?
Než jsem poznal svou ženu, v životě jsem 
neslyšel o tom, že nějaké Horní Měcholupy nebo 
Petrovice existují. jednou, ještě na konzervatoři, 
jsem sem vezl kamaráda a spolužáka Dana 
Vašuta, koukal jsem tady po okolí a divil se, jaké 

to tu je, ale to bylo jedinkrát, kdy jsem tu byl. 
Stěhování sem přišlo naprosto přirozeně. Moje 
žena Gábina vyrostla v Hostivaři, v Petrovicích 
měla babičku a trávila v těchto místech veškerý 
volný čas. Když jsme se s manželkou vzali, 
dostali jsme od babičky polovinu zahrady, takže 
jsme tady postavili dům a volba to pro nás byla 
poměrně přirozená a logická. Do té doby jsem 
většinou bydlel na Praze 6, kde zase bydlela 
moje babička a kam jsem já jezdil na prázdniny. 
to byla krajina mého srdce. Když jsem se 
přestěhoval sem, začal jsem poznávat zdejší 
okolí, jak občanskou vybavenost, tak přírodní 
krásy, kterých je tady docela dost.

Je fakt, že je to jedna z nejzelenějších částí 
Prahy, i když „šestka“ má v tomto ohledu 
také co nabídnout. takže jste v Praze bydlel 
od studií?
od 15 let. 

a někdy i v centru?
Ne, bydlel jsem kromě „šestky“ ještě na žižkově, 
v Biskupcově ulici a předtím jsem ještě bydlel rok 
v řepích. 

tak žižkov už je ale poměrně blízko centra…
ano, ale to bylo zase úplně jiné, téměř hipsterské 
bydlení na střeše. Byl to úžasný byt s velkým 
balkonem, ale dřez neměl přívod vody, měl jenom 
odpad, takže jsem si vždycky v kýblu musel 
z koupelny přinést vodu na nádobí.

a to byl nějaký studentský byt?
Patřil mému kamarádovi, který mi ho pronajímal. 
Na balkoně jsem si zařídil zahradu, kde jsem 
pěstoval rajčata, pořádal jsem různé večírky 
a bylo to super, protože jsem bydlel v ulici, kde 
na jednom rohu byly potraviny, na druhém byla 
hospoda, pak tam byla trafika a domácí potřeby, 
takže jsem potřebný základ měl v okolí a nikam 
jinam jsem moc nejezdil. Místní Romové mě 
milovali, dělal jsem v té době ve Snídani s Novou, 
takže když jsem se stěhoval, pomáhalo mi nosit 
věci 15 Romů… a zažil jsem s nimi jednu takovou 
vtipnou historku, kterou rád vypráví leoš Mareš. 
Seděl jsem v místní hospodě a přišli kluci a ptali 
se mě, jestli nechci autorádio… no a vytáhli to 
moje. tak jsem jim odpověděl: „Kluci, běžte ho 
tam zase vrátit, to je moje…“

Rozhodoval jste se někdy, kde bydlet s ohledem 
na rodinu? řešil jste vzdálenost, dojíždění 
do práce atd.?
S jakubem Wehrenbergrem, se kterým se známe 
od konzervatoře, jsme to měli tak, že já jsem 
bydlel na šestce a on tady na litochlebském 
náměstí. Vždycky, když jsme se rozcházeli, on 
říkal, no tak já teď pojedu přes půl hodiny domů. 
a pak se to obrátilo, on teď bydlí na Praze 6 a já 
tady a mně to tedy nepřijde zdaleka tak strašně 

Foto: archiv kapely Botox 
– Michaela Feureiselová 
(Bohemiafoto)
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daleko. Pokud to jde, jezdím MHD, protože 
parkování v centru je prostě šílený. odsud jedu 
dvě stanice na Háje nebo šest stanic na Skalku 
a je to pohoda… teď zrovna nedávno jsem šel 
z Hanspaulky až sem domů pěšky, jde to, není to 
tak strašně daleko…

Dovedete si představit, že byste bydlel v centru 
v době, kdy se vám narodili kluci?
Moc ne. Nejsem tedy úplně „barákový“ typ, 
nikdy předtím jsem v domě nebydlel, protože 
ve Varech jsme měli byt a chalupu jsme měli 
o 20 kilometrů dál v Krušných horách. ale teď to 
strašně oceňuju, člověk si na to zvykne rychle 
a poměrně snadno. V trenkách vyjdu na zahradu, 
jdu se projít do přírody. třeba rybářské začátky 
obou mých synů se odehrávaly na Botiči 
a na Hostivařské přehradě. Normálně se tady 
dá pozorovat zvěř. Než jsme dodělali plot, měli 
jsme jednou na zahradě srnku, teď mi tady bydleli 
na stromě holubi. Procházejí se tu bažanti, běhají 
tady kuny. Do centra bych úplně nechtěl. 

ona ta chuť bydlet v centru dění souvisí 
vždycky s nějakým věkem…
No přesně tak. to člověka láká tak do 30 let.

stýská se Vám někdy po bydlení ve Varech?
to ani ne, spíš se mi stýská po častějším kontaktu 
s rodiči. Samozřejmě stárnou, tak bych je rád 
vídal častěji, což ale vzhledem k mé práci moc 
nejde. ale na druhou stranu si to město užiju, 
kdykoli tam přijedu. Paradoxně tam taky dost 
často pracuju, před třemi lety jsem tam zkoušel 
v divadle. Moderuju tam plesy. Nejradši tam 
jezdím na jaře a na podzim, nikoli v hlavní sezoně, 
na festival jedu vždycky tak na dva dny. loni jsem 
třeba jel do Varů a s tátou jsme přes den malovali 
v baráku a pak jsem šel večer na mejdan, do kina 
jsem nechodil, protože to jsem jaksi nestihl. 
jen jsem se nadýchl atmosféry. Vždycky je 
hrozně vtipný, když se mě všichni ptají: „Přijel jsi 
na festival?“ a já říkám: „Ne, já jsem přijel domů.“ 
Nicméně doporučuju všem, aby si do Varů zajeli 
v listopadu a prošli si město v pět odpoledne. 
uvidí pustou, prázdnou kolonádu, kde vůbec 
nikdo není a nic se tam neděje.

takže nejezdíte si užít plných 10 dní festivalu, 
kolegů z branže…?
to vůbec, to bych zdechnul. teď jak se sezona 
chýlí ke konci, začaly ryby a začal lov a já se těším 
do přírody. ono se to nezdá, ale sezona je hrozně 
dlouhá. Každý večer někde jsem a pořád žvaním. 
Včera jsem si to uvědomil, když jsem přijel domů, 
kluci tady hráli hokej, jezdili si nájezdy a měli 
u toho puštěný reprák, poslouchali aC/DC a já 
jsem říkal: „Kluci, mohli byste to vypnout?“ 
Prostě jsem chtěl ticho. už jsem na tom tak, že 
si nepustím ani rádio v autě. Chci ticho, přichází 
to možná s věkem, i večer, když přijedu z divadla 

nebo z koncertu, naliju si dvě deci vína, stojím 
tady sám, nic neposlouchám, jenom koukám 
do tmy. Pro své duševní zdraví a pohodu hrozně 
potřebuju být chvilku sám se sebou. 

Je to dané i tím, že jste zároveň herec, 
moderátor, muzikant?
No jasně, člověk musí pořád číst nějaké texty, 
které buď krátkodobě, nebo dlouhodobě nasává. 
Když točím soutěžní pořad Kde domov můj, 
točím sedm dní v měsíci čtyři díly denně a pak 
jdu hrát do divadla. už si z toho dělám legraci, 
že místo abych se dětí ptal: „Co bylo ve škole?“, 
tak se ptám, odkud přijely a jaké mají koníčky. 
informace rychle nasaju, odbavím a jsou pryč, 
takže ty teze, že musím být díky soutěži strašně 
vzdělaný, jsou nesmysl. Zůstává mi v hlavě 
úplné minimum. jinak jsou to pro mě informace 
provozního charakteru. je to stejné, jako když 
člověk moderuje gynekologický kongres, což 
se mi skutečně stalo dva roky po sobě, nebo 
nějaký workshop naftařů. Nevíte o tom nic, 
ale musíte se to nadrtit tak, abyste informace 
předal erudovaně. Zjistil jsem, možná pozdě, že 
odpočinek mentální i fyzický je strašně důležitý. 
je stejně důležitý jako práce, jedno bez druhého 
nemůže fungovat. 

to je hrozně různorodé, gynekologie, naftaři, 
jak se v tom člověk dokáže orientovat?
No a pak zahájení hudebního festivalu a další, 
je to zmatek. informace musím rychle vstřebat 
a stejně rychle zase vypustit.

Nedostáváte se pak do situací, že se učíte 
zpaměti i etiketu na obalu šamponu na vlasy?
tohle jsem si nejvíc asi prověřil v pořadu tvoje 
tvář má známý hlas, kdy jsem měl předem hrůzu 
z toho, jak se budu učit texty z týdne na týden 
a paradoxně mě to mile překvapilo. Nakonec jsem 
měl největší problém s písní Mumuland, protože 
její text je tak „superdebilní“, že jsem nebyl 
schopen si to zapamatovat. a ještě bylo vtipné, 
když mi během show pozvali Petra Kotvalda. 
a naše velké přátelství skončilo hned první 
den, kdy jsem se zeptal: „Prosím tě, to je taková 
kravina, kdo napsal ten text?“ a on mi jenom řekl: 
„Já.“ tak jsem si říkal: „Ty seš zase vtipnej, Aleši.“

Jindy nemíváte problém naučit se hromadu 
textů?
Pamatuju si, jak jsme před sedmi lety s terezou 
Kostkovou začali zkoušet hru Frankie a johnny, 
což je hra, která je pouze o dvou lidech a trvá 
2,5 hodiny. Fůra textu. to jsem se učil celé 
léto. Stejně ale člověku nejvíc dá, když potom 
zkouší a je v tom provozním mechanismu. Má 
to i stinnou stránku, třeba kolegové v divadle 
jsou vždycky fascinovaní, že neříkám text úplně 
přesně, jak je napsaný. ale já u toho přemýšlím 
a říkám to vlastními slovy. Do poslední tečky 

řeknu to, co v tom podle smyslu má být, ale není 
to tak, jak je to napsané. Mám v hlavě prostě 
uložený obsah, ale ne přesně ty věty. Dokud to 
není Shakespeare nebo Molière, asi to nevadí…

Vymstilo se Vám tohle někdy? Nebo někomu 
z kolegů?
No, spíš jsou kolegové, kteří s tím neumějí 
pracovat. jsou zvyklí, že jim exaktně někdo řekne 
větu, která je daná. Nedávno jsem to třeba zažil 
se Sagvanem tofim. Místo věty: „Můj brácha to 
má parádně vymyšlený,“ jsem řekl: „Můj brácha 
to má epesně vymyšlený,“ a Ríša Genzer na to 
říká: „A jak to máte epesně vymyšlený, pane 
komisař?“ a Sagi seděl a před diváky řekl: „Já 
vůbec nevím, kde jsem,“ a pak mi říká: „Brácha, 
jak to mám vymyšlený?“ já mu na to říkám: „Ale 
já tady hraju toho debilního bratra, ty mi to máš 
vysvětlovat…“ takže někdy to problematické 
je, ale normálně do herecké profese patří, že 
pracujeme s tím, co přijde na scéně, a na to 
reagujeme. a já to tak mám i rád.

měl jste někdy na jevišti vyloženě výpadek?
asi úplně ne, nic takového si nepamatuju. 

ani něco, co by Vás vyloženě rozhodilo? Nějaký 
vtípek kolegů, což se běžně děje…
tak vtípků od kolegů bylo mraky. teď jsem si 
vzpomněl, jak jsme hráli Rebely a utíkali jsme 
do západního Německa. Na točně jsme měli 
běhat a nesli jsme takové batohy, se kterými 
jsme utíkali a honili vlak, stejně jako to bylo 
ve filmu. a Míra Nosek se Zbyňkem Fricem mi 
do toho batohu dali šest cihel, takže jsem málem 
chcípnul. tohle k naší profesi prostě patří.

Vaše role jsou hodně charakterově podobné, 
většinou komediální a vždycky jednou za čas, 
převážně ve filmu, to narušíte nějakou rolí, 
která je úplně opačná. máte ještě nějakou 
vytouženou roli? 
takhle vůbec nepřemýšlím. Samozřejmě, že 
jsem si jako konzervatorista vysnil fůru rolí, ale 
stejně jsem pochopil, že osud si to řídí tak, jak 
potřebuje, a já na to nemám žádný vliv. Všechny 
věci, i profesní, se mi v životě staly vlastně 
náhodou. Vždycky se to váže k tomu, co člověk 
dělá a co ho baví. Mě baví hodně les, příroda, 
hory, takže by mě určitě lákalo zahrát si ve filmu 
z tohoto prostředí…

takže třeba Zdivočelá země Vám to splnila?
to byl vyloženě splněný sen. říkal jsem si, ten 
Kuba (jakub Wehrenberg) to má krásný, točí 
takový téma, se skvělou partou lidí a ještě 
s takovým režisérem. No a do druhé série mě 
Hynek Bočan obsadil do role estébáka, takže to 
nebyla kladná role, ale strašně jsem si to užil. 

  Karolína Skrčená
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Základní škola Křimická je zapojena v rámci 
operačního programu Praha pól růstu do projektu, 
který se jmenuje Cestujeme za inspirací.

tento projekt má za cíl mapovat vzdělávání dětí 
s odlišným mateřským jazykem v evropských 
školách. Má být nám, učitelům, inspirací 
a srovnáním, jak probíhá vzdělávání v jiných 
zemích. Spolu s paní učitelkou Petrou Henderson 
jsme vyrazily do Finska. Finsko je známé tím, že 
v současné době patří na špičku světové úrovně 
vzdělávacího systému. V mezinárodních testech 

mezigenerační 
setkávání 
v mš semínko

cestujeme 
za inspirací – 
tentokrát 
do finska

života, což dokládají i slova paní terezy jechové, 
aktivizační pracovnice Domova pro seniory 
Chodov: „Myslím si, že pro naše klienty jsou vaše 
děti velkým přínosem. Pokaždé se na návštěvu 
těší. Těší se na to, jak si s dětmi popovídají, 
a na to, že je naučí něco nového. Klienti na děti 
s nadšením čekají a těší se, jak spolu budou zpívat 
a něco vytvářet. Po každé návštěvě si vzrušeně 
povídají, jak si s dětmi užili a co nového se od nich 
na příští návštěvě zase dozvědí. Děti jim přinášejí 
radost, potěšení a pocit, že jsou potřební.“

oba tábory k sobě přistupují s laskavostí 
a respektem. Vzájemné obohacení dokládá i to, 
že naše spolupráce se během krátkého času 
rozvinula v další aktivitu. tentokrát se těšíme, 
že přivítáme seniory u nás v lesní třídě lesníček 
v rámci programu Čtecí babička, Čtecí dědeček.

  eliška Vondrysová, 
 učitelka Mateřské školy Semínko

Co to vůbec je? je to akce, na které se setkávají 
ti nejmenší s těmi nejstaršími. je to místo, 
kde se tvoří nová kamarádství. Místo, kde se 
radost rozdává na obě dvě strany. S lesní třídou 
lesníček Mateřské školy Semínko jsme se 
tento rok rozhodli, že se takovýchto setkávání 
budeme pravidelně účastnit. jezdíme minimálně 
2x do měsíce vždy do stejného domova pro 
seniory na Chodově, kde se naše děti z mateřské 
školy podílejí na společných aktivitách. jednou 
vybarvují mandaly, jindy si zase společně 
zpívají, hrají pexeso nebo domino apod. Pokaždé 
společně vymýšlíme nové a nové aktivity.

tyto akce jsou pro obě dvě strany velmi 
prospěšné. Často se stává, že děti netráví 
žádný čas se svými babičkami a dědečky. Buďto 
z důvodu, že si ještě neužívají zaslouženého 
důchodu, nemají čas, anebo jsou už velmi staří 
na to, aby se mohli více věnovat svým vnoučatům. 
obyvatelé domova pro seniory jsou naopak často 
osamělí a mají spousty zkušeností, které by chtěli 
dále předávat, ale nemají komu. Děti si mohou 
od nich vyslechnout zajímavé příběhy, a navíc se 
učí, jak se chovat ke starším lidem.

Pro seniory, kteří jsou zvyklí na stereotypní 
průběh dnů a měsíců v zařízení sociálních služeb, 
je to zpestření. od dětí přejímají novou energii, 
dobrou náladu a v neposlední řadě radost ze 

PiSa se stabilně umísťuje v toP 5.
Samozřejmě jsme si kladly otázku, proč? 
a tady jsou naše postřehy. Ve Finsku je drtivá 
většina škol státních. Stát tedy zcela garantuje 
poskytování kvalitního vzdělání. Všechny 
školy, které jsme navštívily, působí srovnatelně. 
Na první pohled jsou velice dobře vybavené.

Ve všech třídách jsou interaktivní systémy 
a vizualizéry, zcela nadstandardně jsou 
vybaveny odborné pracovny. S překvapením 
jsme si prohlížely moderní školní dílny, dokonce 
i s laserovým pracovištěm, dílny pro ruční práce 
se šicími stroji a plně vybavené cvičné kuchyně.

Dále nás zaujal velmi nízký počet žáků ve třídách. 
V běžné třídě bylo cca 15 žáků a méně, na výuku 
angličtiny se i tato skupina půlila.
to vše potom samozřejmě umožňuje 
individuální přístup k žákovi a respektování jeho 
individuálních potřeb. areál škol je většinou zcela 
otevřený s nabídkou různých hřišť, herních prvků 
i relaxačních zón.

žáci tráví většinu přestávek venku. Ve školách 
nezvoní, ale třídy jsou zabezpečeny 
bezpečnostními zámky, z chodby nelze dveře 
otevřít. Výuka je však pouze frontální. Ve střídání 
forem výuky a v používání aktivizujících metod 
výuky a rozpracované struktuře hodiny by se 
mohli finští učitelé od nás určitě učit. Přesto 
jsou děti velmi klidné a hodina je pro ně 
pravděpodobně efektivní. Zdá se, že respekt 
žáků k učitelům je větší než u nás. V každé třídě 
také pracuje třídní asistent.

Pokud je ve třídě žák s nějakou mírou speciální 
podpory, má k dispozici také asistenta. 
Pokud má žák speciální vzdělávací potřeby, 
pracuje odděleně se speciálním pedagogem. 
i ve Finsku dostávají děti domácí úkoly. učitelé 
mají větší míru volnosti, nejsou svazováni 

administrativou, mají 
prestiž ve společnosti, 
jsou považováni 
za profesionály a mají 
kvalitní vzdělání. 
jejich průměrný plat je 
2 500 eur.

Naše stáž byla sice 
velmi krátká, přesto jsme 
pochopily a poznaly, 
že naše české školství 
na tom není zdaleka tak 
špatně, jak se bohužel 
na veřejnosti prezentuje.

  ivana Heboussová,
 Základní škola Křimická
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sportovní základní škola človíček 
obdržela ocenění 
za mezigenerační spolupráci

Slavnostní předání značky se konalo 
ve Sportovní základní škole Človíček

Značka „Mezigeneračně“

Setkání dětí ze Sportovní základní školy Človíček 
a seniorů z DS Zvonková

Slavnostní předání značky „Mezigeneračně“, 
která je oceněním spolupráce v oblasti podpory 
mezigeneračních vztahů, se uskutečnilo 
10. června. Děti ze Sportovní základní školy 
Človíček v Hostivaři se pravidelně scházejí se 
seniory z DS Zvonková z Prahy 10, kde společně 
tvoří, povídají si a sdílejí hezké chvilky po celý 
školní rok. a věřte, že společných aktivit v rámci 
projektu „Povídej“ proběhla celá řada. tato 
skupina je specifická a jedinečná v tom, že se 
schází již od jara roku 2016. Děti a senioři se znají 
jmény, navzájem si nadělují dárečky a na každé 
střetnutí se velmi těší. 

Velký dík patří ředitelce Petře Rybáčkové 
i jejím úžasným učitelkám, hlavně paní 
evě Drbohlavové, a všem pohodovým 
spolupracovníkům z DS Zvonková, bez kterých 
by setkání nebyla možná. 

Díky tomu má celý mezigenerační program 
obrovský význam a přínos. Za svoji skvělou 
a dlouhodobou spolupráci získaly od Kateřiny 
jirglové, ředitelky obecně prospěšné organizace 
Mezi námi, prestižní ocenění – značku 
s názvem „Mezigeneračně“. je uznáním za to, 
že dlouhodobě a aktivně napomáhají sbližování 
mezi nejmladší a nejstarší generací. 

Značku zavedla nezisková společnost Mezi 
námi a uděluje ji institucím, jež aktivně 
podporují mezigenerační dialog. je oceněním 
za vynaloženou práci a energii. Znamená, že daná 
instituce je součástí jedinečného dlouhodobého 
projektu, který napomáhá sbližování generací.

Mezi námi, o. p. s., je nezisková organizace, 
která již více než 5 let pomáhá vzájemně 
propojovat generace. „Naším cílem je, aby se 
navzájem poznávali, měli k sobě úctu a společně 
si předávali radost ze života. Chceme, aby se 
potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, 
aby k sobě nacházeli cestu a společně objevovali, 
jak krásné a zajímavé jejich světy jsou. Vnímáme 
mezigenerační aktivity jako prostor, kde si 
můžeme navzájem poskytnout radost, moudrost 
i životní energii, a to i když je mezi námi věkový 
rozdíl někdy i 80 let,“ dodala k projektu Kateřina 
jirglová.
  Dana Benešová

Na stadionu aSK Slavia Praha se 14. května 
konalo obvodní kolo školních družstev 
v atletickém trojboji. V konkurenci deseti 
základních pražských škol z Prahy 10 zvítězila 
zcela suverénně ZŠ Nad Přehradou. Závodilo 
se v běhu na 50 metrů, skoku dalekém a hodu 
kriketovým míčkem. Vedoucí družstva iva 
ouběchová nominovala tuto vítěznou sestavu: 
eva Maredová, jana Rojková, lucie Maredová, 
Nela Přádová, Michal Doksanský, jakub 
Nejepínský, Petr Šuraň a Marek Valenta. Všichni 
závodníci statečně bojovali a nejplatnějšími 
členy týmu byli lucie Maredová, která ve své 
kategorii zvítězila v hodu, v běhu na 50 m (8,1 s) 
a ve skoku dalekém jí osobní rekord 395 cm stačil 
na 2. místo, a Petr Šuraň, který zvítězil v běhu 
na 50 metrů (7,9 s) a dvakrát byl na 2. místě 
(ve skoku dalekém a v hodu).
  red

obvodní kolo 
školních družstev 
v atletickém 
trojboji
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Mistrovství evropy karate jKa mládeže do 18 let 
se uskutečnilo 25.–26. května, tentokrát 
v České republice ve městě Kadaň. Mistrovství 
se zúčastnilo celkem 19 států z celé evropy. 
Nejúspěšnějším státem se stalo Rusko, Česká 
republika skončila na druhém místě se ziskem 
46 medailí. Závodníci SKBu Hostivař jako 
členové reprezentace ČR vybojovali celkem 
16 medailí – 5x zlato, 6x stříbro, 5x bronz. 
Mistrem evropy v jednotlivcích se stal David 
Skřivánek, mistry evropy v družstvech se 
stali eliška Kudrnová, Mia Simonová, Michal 
Hurník, jiří Mikula, Michaela Soukupová, 
adéla Matoušková, adéla Franková a Kateřina 
Heřmanová. Gratulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci Městské části Praha 15. 
  red

medailové úspěchy 
závodníků 
skbu hostivaŘ 
na mistrovství 
evropy karate jka 
mládeže

Sportovní přípravka
Všeobecně zaměřené cvičení
pro předškolní děti se základy karate
pro děti od 5 let

Pondělí a středa 15:30–16:30 hod.
Úterý a čtvrtek 15:00–16:00 hod.
Trhanovské náměstí 179/9 • Praha 15 • tel.: +420 271 750 504 www.skbu.cz
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Trenér Michal Strnad obsadil 7. místo 
v kategorii veteránů

Medailisté SKBU Hostivař v kategoriích jednotlivců společně s trenéry

Eliška Vilímková – 2. místo kumite a 3. místo kata
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Při Základní škole hostivař funguje již 21 let 
oddíl moderní gymnastiky. Znamená to 21 let 
vyhledávání talentů, tréninků, soustředění, 
vítězství i porážek. I přes klesající zájem 
mládeže o sport se pořád daří získávat nové 
a nové adeptky této nádherné disciplíny.

Rok 2019, tedy zatím jeho jarní část, se zapsala 
do historie jako velmi úspěšná etapa našeho 
oddílu.

Parta našich gymnastek excelovala během jara 
na několika sportovních liniích pod vedením 
kolektivu trenérek. Chlubit se můžeme třemi 
tituly přebornice Prahy, dvěma tituly mistryně ČR 
ve víceboji, čtyřmi tituly ve finále mistrovství ČR 
a sérií úspěchů v estetické skupinové gymnastice 
juniorek včetně finále na mistrovství světa.

Přebornicí Prahy v kategorii naděje starší B se 
stala aneta Štěpánková, přebornicí v kategorii 

úspěšná sezona 
moderních 
gymnastek 
z hostivaŘe

ESG skupina

Lea Ščepánková

naděje starší a je anna Vobořilová a Diana avtová 
je přebornicí v kategorii kadetky starší. Diana 
avtová se stala mistryní ČR pro rok 2019. obhájila 
tím mistrovský titul z minulého roku a letos 
ještě přidala dvě zlaté medaile z finále s míčem 
a se stuhou. Zlatou medaili ve finále s obručí 
vybojovala v této kategorii Diana Mirošničenko. 
Další úspěšnou mistryní republiky 2019 je 
lea Ščepánková v kategorii naděje starší a. 
K prvnímu místu z víceboje ještě přidala zlato 
za švihadlo, stříbro za stuhu a sbírku doplnila 
dvěma bronzovými medailemi za míč a kužele.

Naše skupina osmi dívek v juniorském věku se 
již na podzim začala připravovat na soutěže 
v estetické skupinové gymnastice (eSG). 
Hned prvním místem na mistrovství ČR 
dívky odstartovaly sérii vítězství v České 
republice na pohárových soutěžích, které 
zakončily celkovým vítězstvím v poháru 
ČR juniorek v eSG. Celá příprava gradovala 
na mistrovství světa ve španělské Cartageně, 
ze 32 juniorských družstev se naše gymnastky 
probojovaly do finále, kde obsadily úžasné 
8. místo. Mistrovství světa předcházel ještě 
start na závodě světového poháru v Singapuru. 
Ve finále tam dívky vybojovaly 6. místo. Družstvo 

Celý kolektiv i s trenérkami

Hledáme zdravotní sestru do oční ordinace 
v Praze 10, Golfová 910/10. životopis zašlete 
na e-mail ocni.ordinace@seznam.cz, nebo 
volejte na tel. č. 605 945 434.

Mateřská škola Semínko v toulcově dvoře 
přijme pomocnou sílu do školní jídelny 
na zkrácený úvazek (7 hodin).
Bližší informace na tel. čísle 272 652 171 nebo 
na e-mailu garciova@toulcuvdvur.cz

Chcete stavět rodinný dům a nemáte čas
běhat po úřadech? Povolení stavby Vám 
obstaráme. tel.: 723 641 448

Koupím byt v Praze 10 blízko MHD. 
Mám hotovost. tel.: 604 617 788

Provádíme malířské a lakýrnické práce, 
štukování, stěrkování stěn i stropů. 
tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz 

řádková inzerce

startovalo ve složení: 
Diana avtová, tereza 
Hoffmannová, lucie 
Vintrová, Diana 
Mirošničenko, tina 
Smějová, Barbora 
říhová, jessica 
Wiederová a Sabrina 
almargni. autorkou 
a trenérkou skladby 
je Petra Smějová.

letošní jarní úspěchy 
jsou výslednicí 
dlouhodobé kvalitní 
přípravy pod 
vedením kolektivu 
trenérek Blanka 
Chuchlerová, jitka 
Hartmannová, Natálie 
telegina, Saša 

telegina, Petra Smějová, Renata Chomoutová, 
Kateřina Gerychová a tým baletních pedagogů.
 
  Blanka Chuchlerová
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