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Vandalismus na námìstí!

Krèský les,
zelené plíce Spoøilova
Jak se vlastnì ten les jmenuje ?
Pár desítek metrù jihozápadnì od posledních
spoøilovských domkù se rozprostírá "velký
les". Všichni Pražané ho asi znají pod názvem
Krèský les. S tím názvem to bude ponìkud složitìjší. Pod zábìhlický katastr, tedy i pod
Spoøilov spadá jen malá èást této zelené plochy.
Stavební dominantou celého lesa je nìkolik
altánù, z nichž nejvìtší se jmenuje prostì Velký altán. A právì u této staré døevìné stavby se sbíhají hned ètyøi katastry. Spoøilovský
(respektive Zábìhlický) sem zasahuje zhruba
od stanice metra "C" - Roztyly (hranici tvoøí
cesta s modrou turistickou znaèkou). Druhou
èást pomyslného hranièního trojúhelníku tvoøí
cesta, která vede k tenisovým kurtùm.
Michelský katastr je ohranièen cestou, která od
Velkého altánu vede lesem až do údolí
Kunratického potoka (ústí na další cestu hned
za Thomayerovou nemocnicí). Tato èást lesa se
jmenuje "Michelský les". Jižnì od této cesty se
táhne nejvìtší èást tohoto lesního komplexu "Kunratický les", náležející do stejnojmenného
katastru a jen nejvýchodnìjší èást lesa (v okolí
chodovského hotelu Globus) patøí do katastru
Chodova - Praha 11. Takže jméno "Krèský les"
je pomìrnì zavádìjící oznaèení, ale každý sem
trefí.
Celé území "Krèského lesa" je lemováno na
západì a jihu Kunratickým potokem, na severu
je hranice tvoøena Jižní spojkou a sídlištní
zástavbou Horních Roztyl (Chodov), na východì ulicí U Kunratického lesa a loukami severnì
ulice Ke hrádku v Kunraticích.
Odborníci z oblasti botaniky hodnotí tuto
lokalitu jako neobyèejnì cenou a je pozoruhodné jak je zachovalá, vezmeme-li v úvahu, že v
bezprostøední blízkosti bydlí desítky tisíc lidí v
sídlištích.

Podle informací z ÚMÈ Praha 4 v tøetím øíjnovém
týdnu zlomil na Starém Spoøilovì Spoøilovì v
lokalitì nad kostelem zatím neznámý pachatel
jeden malý modøín a druhý vyvrátil. Škoda se
odhaduje na cca 20 - 30 tisíc Kè. Vìc byla ihned
pøedána Policii ÈR jako trestní oznámení na
neznámého pachatele. Protože se viník patrnì
nezjistí, bude po šetøení požádána pojiš•ovna
o náhradu škody. V poslední dobì se v této
klidné lokalitì objevují stále èastìji skupinky
lidí ve vìku kolem 15-18 let a také se tu èasto
Co tu roste ?
"potulují" skupinky rusky a ukrajinsky mluV "Krèském lese" narazíte na vících pøistìhovalcù (vìtšinou pomocných
smrk ztepilý, borovici lesní, místy na
dìlníkù ze staveb v okolí Spoøilova) a èasto
borovici èernou, dále zde roste dub
èervený, modøín opadavý, lípa srdèitá obtìžují svým chováním místní obyvatele.
a další. Jsou zde i partie doubrav a Jedná se pøedevším o místa u prodejny
dubohabrových hájù. Z keøù jsou nejví- veèerky pod kostelem Svaté Anìžky
ce zastoupeny støemcha hroznovitá, Èeské a v èásti Roztylských sadù nad
líska obecná, bez èerný, hloh ostrotrný a kostelem. Stejná situace je pak na rohu u
svída krvavá. V luhu podél Kunratického veèerky na køižovatce ulic Severní I a
potoka vìtšinou dominují porosty olší, Severovýchodní I. Mìstská policie byla
vrb, topolù a jasanù. Spolu s pøilehlými v této souvislosti požádána Úøadem MÈ
strmými svahy je luh souèástí pøírodní
Praha 4 o èastìjší kontrolu tìchto "kripamátky - "Údolí Kunratického potoka", o
rozloze 150 ha. Na strmých jižnì expono- zových" lokalit.
vaných svazích proti Thomayerovì nemocnici se vyskytují zakrslé doubravy, dokonce
s ostrùvkovitým výskytem vøesu.

Apelujeme zejména na Vás, na místní
obyvatele, aby jste i Vy byli agilnìjší
a pokud se dìje nìco, s èím není
Tuto celou oblast lze s mírnou nadsázkou možno souhlasit, okamžitì volejte
nazvat "zelenými plícemi Spoøilova". Mìstskou policii - tel.: na operaèní
Spoøilovští zde tráví èas jízdou na kole, pro- støedisko je 241 741 792, 261 192
cházkami, ale na sbírání hub tady ideální místo
311, nebo 261 192 625, kde po
rozhodnì není, protože je tu víc potenciálních
vyhodnocení situace bude ihned
houbaøù, než-li hub.
zajištìn výjezd hlídky.
…a jestliže budete z dlouhých toulek
Krèským lesem unaveni, není nic lepšího než
navštívit jednu ze dvou vynikajících a stylových výletních restauracích (nebo rovnou obì):
Marek Mahdal

Nové nákupní a
kulturní možnosti
V prvním pololetí roku 2005 dostanou nejen
obèané Spoøilova novou možnost nákupù a kulturního vyžití. v lokalitì "U Slavie" ve
Vršovicích, která je jen 5 minut od Spoøilova,
roste jako houby po dešti Obchodnì a kulturnì
spoleèenské centrum (OKC Eden).
OKC Eden bude polyfunkèním centrem,
které v sobì zahrnuje jak prostory obchodní, tj.

dvoupodlažní hypermarket Carrefour, obchodní pasáž s
butiky, foodcourt (námìstí se soustøedìnými
restauracemi a rychlým obèerstvením), další
obchodní plochy, tak i velké multikino s cca 10
sály a univerzální administrativní plochy.
Komplex bude nabízet potøebnou kapacitu podzemních parkovacích míst (cca 800-850 stání) a
pravdìpodobnì bude doplnìn i o zábavní centrum, pøípadnì bowling.
Souèástí øešení budou zelené plochy, parková úprava s vodními plochami v èásti pøiléhající k Vršovické ulici a k dosavadnímu kulturnímu domu Eden. Dále bude parkovì upravena
plocha u ulice Kirgizská, plocha pøiléhající k
tenisovým kurtùm a k tìlesu Èeských drah,
doprovodná zeleò podél ulic U Slavie a
Vršovická a jedineèná støešní zeleò pøímo na
objektu OKC Eden. Zeleò je navrhována tak,
aby plnila veškeré požadované funkce tj. este-

tickou, ekologickou, mikroklimatickou a hygienickou. Charakter výsadeb respektuje požadavky na snadnou údržbu. Rostlinný materiál
byl druhovì volen s ohledem na imisní zátìž
øešeného okolí a na stávající i pøedpokládané
ostatní podmínky. Souèástí výstavby centra je i
zøízení dvou svìtelnì øízených køižovatek, a to
Vršovická-Kodaòská
a
U
Slavie
Vladivostocká.
Zprovoznìní OKC Eden bude v prvním pololetí 2005. K tomuto datu by mìl být v provozu
celý komplex vèetnì všech parkových úprav a
vodních ploch. Plocha areálu OKC Eden je cca
41 000 m2. Plocha zelenì je cca 14 150 m2 v
úrovni pøízemí a cca 5 900 m2 na støeše. Vodní
plocha bude zaujímat cca 1 000 m2.
Dá se oèekávat, že i obyvatelé Spoøilova
budou do OKC Eden èasto jezdit, protože
jízdní doba a dopravní spojení ze Spoøilova,
vèetnì blízkosti autobusové zastávky
"Slavia" je ideální.
Marek Mahdal

K 94. narozeninám Adolfa Branalda
Spoøilov - pamatuje ho od svých devatenácti let. Tak bychom mohli jeho vlastními slovy
parafrázovat život Mistra Adolfa Branalda z vlastní knihy Pøevleky mého mìsta, která vyšla
právì pøed dvìma roky v Academii. Ta kniha chytne každého Pražana, Spoøilováka obzvláštì.
Zachycuje totiž vývoj celé naší ètvrti od svého vzniku po takøka dnešní souèasnost. V díle se
však zrcadlí i osud samotného spisovatele, který dnes 4. øíjna 2004 slaví neuvìøitelné 94. narozeniny.
V krátké pøipomínce výroèí asi nejslavnìjšího Spoøilováka uveïme, že Adolf Branald pochází z herecké rodiny, bìhem svého života vystøídal øadu zamìstnání (železnièáø, pianista, scénárista, redaktor), která vhodnì využil ve své prozaické tvorbì.
Je autorem románù a povídek z hereckého prostøedí (Støíbrná paruka, V hlavní roli Matáš,
Skøíòka s líèidly, Chléb a písnì), o železnici (Severní nádraží, Lazaretní vlak, Král železnic) a
mnoha knih z oblasti literatury faktu (Dìdeèek automobil, Ztráty a nálezy, Promenáda s jelenem, Vizita, Zlaté stíny, My od divadla, My od filmu, Dùvod k zabití, Zrození velkomìsta) a
vzpomínkových knih (Valèík z Lohengrina, Živé obrazy, Pøevleky mého mìsta).
Je mj. laureátem literární ceny Miroslava Ivanova a èestným obèanem obcí Láznì Toušeò ,
Lhenice na Šumavì a MÈ Praha - Øeporyje.
(thr)

Bezdrátová poèítaèová sít´ na Spoøilovì
S Martinem Kašparem a jeho kamarádem Damirem Špoljarièem jsme si dali sraz jedno pozdní slunné odpoledne nad spoøilovskými støechami a støíškami. Zvolna hasnul den, zatímco jsme jeli výtahem jednoho spoøilovského sídlištního domu. Až
nahoru, na støechu. Tam jsou totiž ukryty v podobì nenápadného zaøízení ve formì jednoho poèítaèe a anténního vysílaèe s
pøijímaèem stovky až tisíce hodin práce mnoha nadšencù, kteøí se snaží bezdrátovou formou pøiblížit spoøilovským obèanùm pøístup ke komunitní poèítaèové síti s mnohými výhodami - at´ už jde o svobodnou komunikaci se sousedy, levný internet nebo další možnosti využití poèítaèových sítí.
Výhled je odsud opravdu nádherný. Celý Spoøilov máme jako na dlani. Povídání zaèíná. Jak to vlastnì Martine všechno zaèalo?
Zaèalo to vlastnì nìkolika nadšenci pøed ètyømi lety na pražském Andìlu, kteøí chtìli vytvoøit poèítaèovou sí• svobodnì pøístupnou všem lidem.
Tady to (ukazuje na vysílací zaøízení optického pojítka) je zrovna vynález jednoho z nich. Dal to prakticky zadarmo k dispozici, a tak i díky nìmu
a mnoha desítkám (stovkám) jiných lidí je sít´ CZFree.Net rozšíøena po celé republice, poèet èlenù se odhaduje na nìkolik tisícovek a zde na
Spoøilovì to je dnes nìkolik desítek lidí.
CZFree.Net - mùžeš nìjak pøiblížit celý tento projekt našim ètenáøùm?
Jde o amatérskou poèítaèovou sít´, která nemá žádného provozovatele, je budována studenty a nadšenci do moderních zpùsobù komunikace a tudíž
nemùže poskytovat jakékoliv garance. Je tvoøena z mnoha vzájemnì komunikujících zaøízení, které provozují soukromé osoby a jiné subjekty na své
vlastní náklady. Všem, kdo se pøipojí k síti, se ale otevírá možnost využití zdrojù sítì. Tyto služby poskytují uživatelé CZFree.Net na svou vlastní
zodpovìdnost a dle vlastní obchodní politiky - tedy jedná se o služby placené i neplacené. Zde jde napøíklad o poskytnutí konektivity k Internetu
prostøednictvím iGW, mirrory internetových FTP serverù a webové portály. Na síti je samozøejmì možné realizovat jakoukoliv legální aktivitu založenou na TCP/IP, tedy napø. výmìnu informací a dat, sí•ové hry, IP telefonii, streaming zvuku i videa a mnohé další. Záleží na každém uživateli,
jak sí• využije pro svoji vlastní potøebu.
Na jaké technologii sí• funguje?
CZF operuje pøevážnì na bezdrátové technologii IEEE 802.11b (WiFi), tedy prostøednictvím mikrovlnných spojù v bezlicenèním pásmu 2.4 Ghz. S
využitím této technologie je možné budovat velmi levnou a výkonnou sí•.
Takže, když bude nìkdo chtít, mùže se pøes vás pøipojit k internetu?
No, my nejsme provider, nic neprodáváme, nesnažíme se o zavádìní levného internetu širokým masám. Snažíme se o vytvoøení svobodné sítì umožòující svobodnou komunikaci, propojenou s podobnými sítìmi v rámci projektu CZFree.Net. Naše sí• funguje komunitním zpùsobem, bez jakýchkoli garancí, spoleènou, neplacenou prací nìkolika lidí. Vybudování vlastní domácí stanice je tedy na každém uživateli sítì. Nejedná se o komerènì výdìleèný provoz, fungujeme dle filozofie "všichni všechno rovným dílem". Veškeré získané prostøedky (vstupní poplatek a pravidelné paušální
pøíspìvky) jsou a budou výhradnì použity na rozvoj sítì.
Projekt HELL je tedy souèástí sítì CZFree.Net.
Ano. Celá sít´ se skládá z mnoha menších èástí, které se navzájem propojují. Projekt Hell vznikl v loòském roce, kdy za tragických okolností, po
výbuchu plynu, zemøel tvùrce Spoøilovské sousedské sítì. Tehdy jsme se rozhodli pokraèovat tam, kde skonèil a vytvoøit vìtší a lepší sít´. Po právnické stránce jsme sdružením osob (pozor - neplést s obèanským sdružením - viz Obèanský zákoník hlava XVI), takže nejsme žádná právnická osoba,
jsme prostì parta (i když celkem velká) lidí, kteøí se podílejí dohodnutým zpùsobem na financování a budování projektu.
Nad Spoøilovem se doèista setmìlo. Pod námi jenom žlutavá svìtélka starého Spoøilova, kousek od nás se rozzáøily reflektory ozaøující komíny
nedaleké teplárny a v dálce, tam v dálce u Kaèerova, záøí neviditelné èervené svìtélko, které spojuje poèítaèový a internetový Spoøilov (èili
zdejší "ápéèko" neboli access point) s okolním svìtem.
Zájemci mohou najít více informací na portálu projektu HELL na adrese http://hellteam.net:22111/portal/
S èleny projektu HELL rozmlouval Tomáš Hromádka
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Spoøilov - nejlepší ètvrt´ v Praze
Mìstská ètvrt´ Spoøilov, nacházející se na katastrálním území
Zábìhlice v Praze 4, bezesporu patøí mezi nejlepší pražské ètvrti, a to
hned z nìkolika pohledù. Máte právo být hrdi, že žijete zrovna v této èásti
Prahy. Po proètení následujících øádkù i pøespolní patrioti uznají, že
právì Spoøilov je oním ideálním místem v Praze. Ne, nepøeháníme, skuteènì tomu tak je.
V tomto èlánku budeme obecnì o kvalitách bydlení a života na
Spoøilovì hovoøit jako o celku, tj. bez rozdílu "starého" a "nového"
Spoøilova. Sídlištì Spoøilov II (z pøevážné vìtšiny cihlové domy ze
60.let 20.století o 6ti. - 9ti. podlažích) a Starý Spoøilov (pøevážnì dvoupatrové rodinné domy a vilky z pøelomu 20. a 30.let 20. století) mají
zásadní výhodu z hlediska polohy v hlavním mìstì Praze. Každého z Vás
napadne ihned otázka - Proè tomu tak je?

Blízkost a bezproblémová dostupnost lokálního centra, kterým je okolí
námìstí bratøí Synkù v Nuslích, ale i pražského, celomìstského centra,
èiní tuto lokalitu neobyèejnì zajímavou. Obèanská vybavenost v místì je
naprosto dostaèující, což èinní Spoøilov de facto "samostatným mìstem"
s dvaceti tisíci obyvateli. V dnešní uspìchané dobì konzumní spoleènosti jsou to pøedevším nákupní možnosti, ale nejenom ty. V bezprostøedním
okolí obytných domù jsou pøedevším v supermarketech Albert, Penny
Market a v nedalekém nejvìtším støedisku - michelském Kauflandu.
Menší prodejnou je pak "Želivka" v Hrusické ulici. Spoøilov disponuje i
"vlastní pekárnou", která smìle konkuruje mnohem vìtšímu podniku v
nedaleké Michli. Možnosti kulturního vyžití bez nutnosti opuštìní
Spoøilova jsou pøedevším v okolí hlavní spoøilovské ulice - ulice Hlavní.
Zejména obnovené kino Edison (døíve Sigma), skýtá možnost vidìt kvalitní filmy za pøijatelný peníz. Souèástí kina je i video a DVD pùjèovna s
bohatým výbìrem filmù všech žánrù. Centrum služeb všeho druhu je
nedaleko - jmenuje se jednoduše a prostì - "Centrum" a pomalu, ale jistì
prochází rekonstrukcí, která ho zbavuje dojmu "socialistického sídlištního nákupního støediska". Spoøilovská poliklinika, ale i ostatní dùležité
zdravotnické služby, vèetnì lékárny jsou nablízku, stejnì tak jako pošta
na Hlavní ulici. Obèanská vybavenost by nebyla úplná, kdybychom
zapomnìli na školy všeho druhu (od tøech mateøských, pøes tøi klasické
základní a jednu základní umìleckou až po støední školu a jedno kvalitní
gymnázium s dlouholetou tradicí). To vše se nachází pouze nìkolik stovek metrù od sebe. Stejnì daleko je i hlavní dominanta Starého Spoøilova
- kostel svaté Anìžky Èeské a svatých patronù èeských, který je nepøehlédnutelnou stavbou. Rádi do nìho zavítají vìøící nejen ze Spoøilova.

Vysoèany (nová Sazka Aréna). V neposlední øadì se snadno dostaneme
k našim "velkým jižním sousedùm" - na Jižní Mìsto (Praha 11), které v
souèasné dobì prochází rozsáhlou modernizací infrastruktury, a jež se v
budoucnu stane zajímavým samostatným dostupným centrem, nejen pro
"spoøilovské". Plusem je i "pevná" - kolejová doprava, která již více než
sedmdesát let zasahuje na sever Spoøilova v podobì smyèky tramvaje
linky èíslo 11 a noèní 56. Na Václavské námìstí k Muzeu se tak tramvají pohodlnì dostaneme bìhem dvaceti minut. Stávající železnice, která v
souèasné dobì nemá pro Spoøilov prakticky žádný význam, èeká na své
využití v budoucnu, kdy by zde mìla být vybudována stanice systému
"pražský S-Bahn". Individuální doprava v Praze zaznamenává od devadesátých let 20.století nebývalý nárùst a samozøejmì ani Spoøilov v
tomto ohledu není výjimkou. Dostupnost hlavních dopravních tahù mìsta
je na první pohled zøejmá. Vždy• právì na Spoøilovì (Exit 1) zaèíná nejstarší a nejdelší èeská dálnice - D1. Jižní spojka, tvoøící severozápadní
hranici Spoøilova pak dává možnost rychlé jízdy smìrem na západ
(Zlièín) a na východ (Èerný Most), kde se nacházejí nejvìtší obchodnìkulturní spoleèenská centra v Praze. Problémem by se mohlo zdát parkování. Ovšem vzhledem k souèasnému populaènímu složení obyvatelstva
na Spoøilovì (mnoho starších starousedlíkù) je zde parkování o nìco
málo snazší, než-li v okolních ètvrtích, a to z jednoho prostého dùvodu.
Sedmdesátiletí a starší již vìtšinou nevlastní automobil. Navíc je zde
(pøedevším v severní èásti Spoøilova II), pomìrnì velké množství parkovacích ploch, i když stav není úplnì ideální.
Navzdory hustotì silnièní sítì má Spoøilov až pøekvapivì zachovalé
okolí a pøírodu a navíc velmi blízko. Na severu je to pøedevším oblíbený
Hamerský rybník (s krásným ostrùvkem uprostøed), obklopen pomìrnì
zachovalou zelení všeho druhu. Již nìkolik generací zdejších obyvatel
okolí využívá tuto jedineènou vodní plochu k zimnímu bruslení a v
poslední dobì, zejména v letních mìsících se kolem rybníka jezdí na inline bruslích. V neposlední øadì je lokalita významná i díky existenci
vynikajícího sportovního centra Hamr, jednoho z nejlepších v Praze.
Nad "Hamerákem", jak spoøilovští rybníku øíkají, se tyèí sad ovocných
stromù, tak zvaná "Tøešòovka", která sice stárne, ale za pomoci mìstské
èásti Praha 4, je postupnì nahrazována mladšími stromy. Tuto èást
Spoøilova využívají pøedevším døíve narození, ale nejenom ti, zejména na
vycházky se psem, za sluneèních dní pak k opalování. Východnì od
Spoøilova II smìrem na Hostivaø se pak rozkládá pìkný pøírodní park
"Hostivaø-Zábìhlice", jehož souèástí je i známé chránìné území
Meandry Botièe. Malý kousek odtud smìrem na Sídlištì Na Košíku jsou
i staré "Sady zahradnické mládeže", které dotváøejí hezké okolí rozvíjejícího se Ekologického centra "Toulcùv dvùr". Nejvýznamnìjším pøírodním útvarem je pak Michelský, nebo chcete-li "Krèský les", kam se spoøilovští dostanou nejpohodlnìji od stanice metra "C" - Roztyly nebo pøes

Oproti okolním mìstským ètvrtím má Spoøilov velkou výhodu i z hlediska dopravního. Mìstskou hromadnou dopravou se dostaneme pohodlnì nejen na základní dopravní tepnu Prahy 4 - trasu metra "C" (na výbìr
máme hned tøi stanice metra - Budìjovická, Kaèerov, Roztyly), ale stejnì rychle nás mìstské dopravní prostøedky pøepraví na Vinohrady a Žižkov (na trasu metra "A" - stanice Flora, Želivského), Odtud se dá pohodlnì a rychle cestovat i do vzdálenìjších ètvrtí mìsta, jako jsou napøíklad
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lávku v jižní èásti Starého Spoøilova (nedaleko
GeoParku - Geofyzikálního a Astronomického
ústavu Akademie vìd ÈR). Kilometry udržovaných cest a stezek jsou vítanou blízkou lokalitou pro jízdu na kole, nebo jen tak k procházkám. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejzachovalejší lesní komplex v jižní èásti hlavního mìsta.
Výhodou polohy Spoøilova oproti ostatním
mìstským èástem je krátká dojezdová vzdálenost do "divoèejších míst v širším okolí" Dolní Posázaví, Prùhonický park, Pøírodní park
Velkopopovicko a další místa).
Spoøilov je zajímavý z mnoha úhlù pohledu.
Za prvé svoji vìkovou skladbou obyvatel. Starý
Spoøilov je obydlen v souèasné dobì jednak
nejstaršími usedlíky (kolem 80 let vìku), kteøí
zde bydlí již od doby vzniku zástavby ve tøicátých letech minulého století a jednak "novými
usedlíky", kteøí domky buï zdìdili a nebo je
zakoupili. Na Sídlišti Spoøilov II je situace
prakticky obdobná, jen s tím rozdílem, že zde
starousedlíci žijí od poloviny 60.let, kdy zaèalo
sídlištì vznikat. Když už jsme u toho nekoneèného rozdìlování, nesmíme zapomenout na
menší Sídlištì Spoøilov I, které se nachází v
severní èásti Starého Spoøilova, a kde zástavba
vznikala již kolem roku 1960. Obecnì si starousedlíci jen velmi pomalu zvykají na své
mladší sousedy, což vede nezøídka k drobným
konfliktùm. Vlivem skladby obyvatel je v
oblasti Spoøilova minimum sociálnì nepøizpùsobivých jedincù. Bezpeènost v naší ètvrti je
zajiš•ována jak dvìma služebnami Policie
Èeské republiky (jedna ve staré a druhá v nové
èásti), tak dvìma strážníky Mìstské policie
Praha, pro okrsek Spoøilov (sídlí v Hlavní
ulici).
Samostatnou kapitolou jsou vyhlášené spoøilovské restaurace, hospody, hospùdky a bary.
Ne že by jich bylo tolik, ale jsou velmi rùznorodé a hezké. Ve staré èásti se jedná pøedevším
o novì opravenou Velkopopovickou restauraci
v dolní èásti Roztylského námìstí. V téže lokalitì, ovšem trochu blíže ke kostelu sv.Anìžky
Èeské se nachází patrnì nejlepší restaurace co
se týèe kvality prostøedí i jídla - restaurace
Eureka. Zcela v horní èásti námìstí je tak
zvaná Jedová chýše (hospoda U Bøízy), známá
pøedevším svými kulturními akcemi. Na Hlavní
ulici ve staré èásti ètvrtì se nachází v jedné
vilce hospùdka-vinárna "Svaté peklo", která
vypadá zvenku pomìrnì skromnì, ovšem
uvnitø skrývá velký prostor pro pøíjemné posezení, vèetnì venkovní zahrádky. Na Sídlišti
Spoøilov II je také dost míst k posezení u lahodného moku. V jižní èásti je to Branická restaurace, v Bojanovické ulici pak Tony Bar. U prodejny Penny Marketu se nachází hospoda "U
Øezníkù", kde je rovnìž možnost venkovního
posezení. Restaurace je i souèástí Penzionu
Spoøilov. Dobrá je i pizzerie v Mìchenické
ulici, která je souèástí komplexu malého sportovního centra. Snad nejoriginálnìjším a nejvíce vyhledávaným podnikem v oblasti Spoøilova
je bezesporu "První Pivní Tramway". Tato útulná hospùdka ve stylu interiéru staré tramvaje,
byla døíve sociálním zázemím pro øidièe tram-

vají, èekající na koneèné jedenáctky na svùj
odjezd. Nachází se pøímo u zastávkového
sloupku výstupní stanice. Stylové úètenky,
výborná kuchynì, zajímavé provedení interiéru
vèetnì výzdoby WC, to, a mnohem více vede k
tomu, že je zde témìø vždy plno.

Spoøilovské
noviny

Spoøilov je navíc místem, kde má své trvalé
bydlištì i øada známých lidí. Napøíklad spisovatel Adolf Branald, který Spoøilovu vìnoval
zatím svoji poslední knížku, folkový písnièkáø
Jan Nedvìd, herecká dvojce Abrahám-Šafránková a mnoho, mnoho dalších. Natáèelo se zde
velké množství filmù, by• jen dílèí scény
(napøíklad "Samotáøi" v roce 2000).

Všechno to zaèalo v èervnu 2004, kdy se
spoøilovský obèan pan Mgr. Tomáš Hromádka
rozhodl založit internetové noviny, zpravodaj,
který se pozdìji stane základním internetovým
rozcestníkem nejlepší pražské ètvrti Spoøilova. Poslední èervnový den byl portál
spuštìn na zajímavé a snadno zapamatovatelné
doménì
www.sporilov.info.
Spoøilovské noviny se následnì v letních
mìsících roku 2004 zaèaly rozvíjet, v porovnáním s ostatními regionálními e-novinami a ezpravodaji, dosud nevídaným tempem.
Po ètvrt roce je nyní web rozdìlen do nìkolika tématických rubrik, kam se redakce snaží
soustøedit veškeré zajímavé informace z oblasti
Spoøilova, které na "síti sítí" dosud chybìly. U
mnoha èlánkù se již "rozproudila" živá diskuse,
kde se (nejen) obyvatelé Spoøilova aktivnì
zapojují do komentování veškerého zdejšího
dìní. Za uplynulou dobu Spoøilovské noviny
široké veøejnosti, pøesahující hranice této mìstské ètvrti dokázaly, že se skuteènì jedná o
velmi kvalitnì zpracované a pravidelnì aktualizované internetové stránky, které obsahují
informace z veškerého dìní v této významné
èásti Prahy 4.
Tento ojedinìlý nekomerèní informaèní server celého Spoøilova (Starého Spoøilova,
Sídlištì Spoøilova I a II a lokality "Hutì") obsahuje jednak aktuální zpravodajství z tìchto
míst, dále pak aktuální zpravodajství z oblasti
dopravy, kultury, služeb, sportu, veøejné správy
a školství. V neposlední øadì tady najdete i
velké množství "nadèasových" zajímavých
èlánkù z historie, souèasnosti, ale i èlánky o
budoucnosti této významné èásti hlavního
mìsta. V jedné z rubrik najdete i èlánky o negativních spoleèenských jevech, jako je napøíklad
kriminalita. V rubrice "Kolem Spoøilova" pøibližujeme obyvatelùm Spoøilova jejich bezprostøední okolí (Jižní Mìsto, Bohdalec, Slatiny,
Staré Zábìhlice a další místa). V sekci webových odkazù, pak samozøejmì nechybí odkazy
na všechny dùležité spoøilovské organizace,
restaurace, sportovní organizace, mateøské,
základní, støední i vysoké školy. Sekce
"Stáhnìte si" nabízí vždy aktuální jízdní øády
MHD na Spoøilovì, stejnì tak jako zajímavé
náhledy ortofotomap. Na webu je vždy i zajímavá anketa, která je pøibližnì každé 2 mìsíce
aktualizována podle potøeby a aktuálních otázek a témat. V sekci "English" jsou již i první
èlánky v angliètinì.
Dnes je ve Spoøilovských novinách více než
100 zajímavých èlánkù. Nejen proto jsme se
rozhodli zpøístupnit alespoò touto formou
nìkolik málo èlánkù tìm spoøilovským obèanùm, kteøí nemají k dispozici internet. S pravidelným vydáváním tištìných novin zatím nepoèítáme, ale co není, mùže být.
(mmh, thr)

Ale abychom jen nevychvalovali… I
Spoøilov má svá negativa. Tou nejvìtší stinnou
stránkou je již od roku 1986 Spoøilovská "spojovací" komunikace - již zmínìná spojka mezi
dálnicí D1 a Jižní spojkou. Tato ètyøproudá silnice dost necitlivì pøe•ala pøirozené cesty mezi
starou a novou èástí ètvrtì. Nyní je pìší spojení
realizováno dvìma podchody, jedním nadchodem a pøemostìním V nìkterých èástech
Spoøilova je tím pádem zvýšená hluènost, proti
které více èi ménì úspìšnì "bojují" betonové
protihlukové stìny. V nìkterých èástech jsou
již zpestøeny rozrùstajícím se bøeè•anem
(zejména na jihu), v jiných jsou "zdobeny"
výtvory sprejerù. Vùbec grafitti je problémem
celé Prahy a ani Spoøilov nezùstal ušetøen.
Nìkteré výtvory jsou sice témìø umìleckými
díly, ovšem "tagy" pøevládají, a to nejenom v
podchodech pod Spoøilovskou komunikací, ale
pøedevším na zdech místních domù.
Problémem je i èastý vandalismus (zejména
stále rozbité tabule na zastávkách MHD) a neukáznìní pejskaøi.
I pøes tyto "nedostatky" je Spoøilov nejlepší
ètvrtí v Praze. Cílem Spoøilovských novin
(www.sporilov.info) je pøedevším vzbudit
zájem obèanù Spoøilova o ètvr• ve které žijí,
soustøedit veškeré dokumenty o historii, ale
pøedevším a hlavnì být "živou informaèní
stránkou" - hlavním portálem jedné mìstské
ètvrti, kde obèan najde "vše pod jednou støechou" Trocha zdravého lokálního patriotismu
neuškodí. Na webu najdete již více než sto
èlánkù vìnovaných Spoøilovu ze všech úhlù
pohledu.
Budeme vdìèní za každé námìty, pøipomínky, historické fotografie, dokumenty o naší
ètvrti.
Uvítáme
je
na
adrese
noviny@sporilov.info
Marek Mahdal
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