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PETICE PROTI SOLENÍ
Praha 23.1. 2004
Obvodní úøad mìstské èásti Praha 4
Odbor dopravy
Odbor životního prostøedí
Vìc: žádost o omezení posypu solí
Vážené dámy a pánové,
Vposledních letech bylo obnoveno zimní poèišt´ování ulic Spoøilova pomocí
posypu solí. Nám níže podepsaným je jasné, že jde o metodu levnou a do jisté úrovnì mrazu i pomìrnì úèinnou. Na stavu veøejné vegetace, konkrétnì lipové aleje v
ulici Jihovýchodní VI. , je však zøejmé, že vedlejší úèinky zøetelnì pøesahují pùsobení oèistné. Sedmdesát let staré, kvalitní a krásné stromy vykazují závažné známky poškození a hrozí jejích uhynutí. Podobné problémy nám spoluobèané zprostøedkovali i pro jiné èásti naší ètvrti. Dùvodem je podle znalcù zcela jednoznaènì
solení ulic, zejména pak pøíliš velké dávky soli, která se dostává do pùdy a nièí
koøenový systém, resp. vodní režim stromù. Je nám jasné, že péèe o sjízdnost ulic
je významnou souèástí agendy obvodního úøadu mìstské èásti. Byli bychom však
vdìèni za pøimìøenost takové péèe. Konkrétnì v nedìli dne 23. 1. odpoledne projel
v pracovním režimu sypaè se solí sjízdnou a neproblémovou ulicí Jihovýchodní VI.,
resp. ulicemi vedlejšími celkem tøikrát bìhem jediného odpoledne, a to pøi teplotì
3 stupnì celsia nad (!) nulou. Bývalo by staèilo projet ulici pluhem. Pokládáme to
jednak za plýtvání pohonnými hmotami, èasem øidièe a konec koncù i solí, za druhé
pak je to pro nás jednoznaèná konkretisace dùvodù, proè hynou stromy pøed našimi okny.
Žádáme proto o zásadní omezení používání soli pøi zimní údržbì ulic a její nahrazení štìrkem, resp. pluhováním snìhu.
Budeme vdìèni za to, že si udìláte èas pro optimalisaci péèe jak o silnice, tak o
veøejnou zeleò naší mìstské èásti.
S pozdravem
Prof. Dr. Jiøí Pešek
Jihovýchodní VI. /7, 141 00 Praha 4
Ing. Václav Pešek
Jihovýchodní VI./7, 141 00 Praha 4

Kontejnery na objemný odpad - jaro 2005
Na Spoøilov pomalu ale jistì pøichází jaro a mnohým z vás se pøes zimu doma nakupila hromada nepotøebných vìcí, kterých se chcete zbavit, ale do bìžné popelnice nebo
sídlištního kontejneru se prostì nevejdou. Øešení toho problému pøináší opìt spoleènost Pražské služby, a.s, která v jarních mìsících pøistaví velkoobjemové kontejnery.
Do tìchto kontejnerù nepatøí sut´ ani bìžné komunální (organické) odpadky.
Lokalita umístìní kontejneru v oblasti Spoøilova/ Datum pøistavení kontejneru
Jihozápadní V – Jižní IX / 23.bøezna 2005 a 25.dubna 2005
Severovýchodní IV – Severní IV / 30.bøezna 2005 a 27.dubna 2005
Jižní XVI / 30.bøezna 2005 a 27.dubna 2005
Na Chodovci (u separ. nádob) / 30.bøezna 2005 a 27.dubna 2005
Choceradská – Senohrabská / 30.bøezna 2005 a 27.dubna 2005
Nepotøebné vìci urèené k vyhození odkládejte pøímo do vany kontejneru. Za odložení
vìcí vedle kontejneru hrozí pokuta ve výši 50.000 Kè.
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ZDARMA

K petici proti
solení
Vážení obèané spoøilovští, dovolte mi,
abych pøipojil pár øádek k dopisu pana
prof. Peška z pohledu zahradníka a správce zelenì zde na starém Spoøilovì.
V létì minulého roku došlo k prudkému
zhoršení stavu veøejné zelenì v naší ètvrti, pøièemž nejvážnìji byly poškozeny
stromy. Velmi záhy jsme spolu s pøizvanými odborníky rozpoznali charakteristické poškození døevin chloridy - tedy solí
ze zimních posypù.
Koncem záøí minulého roku byl proto
vypracován soudnì - znalecký posudek,
který dokládá jako pøíèinu poškození
stromù a pùdy sùl ze zimních posypù
vozovek. Zasaženy jsou všechny vìkové
kategorie stromù, prakticky bez ohledu na
druhy, stanovištì, zálivky ap. Sùl však
nenièí pouze stromy, ale dlouhodobì kontaminuje a znehodnocuje pùdu. Následnì
provedená bilance škod je alarmující existenènì je ohroženo novì vysazené
stromoøadí na Hlavní tøídì, stromy na
okrajích parkù a všechny aleje nesou pøíznaky i tìžkého fyziologického poškození
solí, poškozeny jsou nìkteré partie na
Roztylských sadech a námìstí, vèetnì
velkých soliter, nìkteré z nich tìžce.
Co do poètu jde o 500 - 600 žijících stromù, solí kontaminované plochy však již
pøesahují pouze v naší oblasti výmìru (!)
dvou hektarù zelenì. Zámìrnì zde nebudu uvádìt poèty pokácených stromù - ty
již nevzkøísíme a navíc nastalé diskuse
mohou být velmi zavádìjící. Jde mi o
stromy živé, jejich perspektivu a dále o
šanci na smysluplnou obnovu našich stromoøadí.
Od léta loòského roku probíhají ve spolupráci s OŽP jednání s dotèenými stranami o možnostech zastavení pøísunu další
soli do ploch zelenì. Ke zmìnì technologie v údržbì ulic a odklonu od masivního
užívání soli však zatím nedošlo. Naopak
se ukazuje, že žádná dílèí opatøení a sliby
nevratnému poškození a pozdìji i znièení
pùdy a stromù nezabrání.
Bude tøeba zásadním zpùsobem pøehodnotit priority a pøijmout nový komplexní
systém zimní údržby komunikací v naší
oblasti, který nebude postaven na používání soli jako jediného "všeléku", ale naopak, ve kterém bude mít sùl pouze doplòkovou roli za pøísnì dodržovaných pravidel.
Byl bych rád, kdyby tato jednání dospìla k tomuto cíli letos v pøedjaøí, aby pozitivní zmìna mohla být v létì zapracována
do plánù a rozpoètù zimní údržby a zaèala platit od pøíští zimy 2005/06.
(pokraèování na str. 2)

K tomu však - i naše zeleò - potøebuje i
naši podporu a angažovanost. Proto se
pøipojuji k dopisu pana prof. Jiøího Peška
a prosím i širokou spoøilovskou veøejnost
o vyjádøení podpory ve vìci zásadního
omezení solení ulic.
Ing Jan Fischer
Boèní I./ 852, 141 00, Praha 4,
Spoøilov
27.1.2005

Umírání
spoøilovských stromù
Zøejmì si mnozí z vás všimli, že lípy,
javory, topoly a mnoho dalších stromù
podél spoøilovských cest mìlo v létì
seschlé a po krajích zhnìdlé listy. Koruny
mìly øídké a odlistìné. Nešlo však o
dùsledek suchého léta, ale o obnovení
zimní údržby vozovek solením.
Co se stalo?
Nadbyteèným solením, nevhodnì volenou technologií a nedodržováním postupù se ke koøenùm stromù dostalo takové
množství soli, že zpùsobila jejich otravu.
Jak se otrava solí pozná?
- zasychání okrajové èásti listù - z dùvodu jejich fyziologického poškození solí,
- usychání a pøedèasné shazování listù ve "snaze" zbavit se toxických látek v
nich,
- bìhem léta opakované rašení listù ,
nìkdy též
- podzimní kvetení - oboje jsou obecné
reakce stromu na ztrátu listové plochy,
otravu solí nebo na prožitý stres,
- zasychání vìtvièek, odumírání vìtví,
celých èástí korun a nakonec odumøení
celého stromu.
Nemá schnutí stromù jinou pøíèinu?
Jedná se o typické pøíznaky otravy solením, potvrzené odborným auditem.
Zasychání stromù vlivem sucha a horka
má zcela jiné projevy. Stromy ve mìstì
trpí dlouhodobými stresy jako jsou emise,
sálavé teplo z vozovek, sucho, které je
oslabují. Sùl však zpùsobuje akutní otravu, jejíž pøíznaky vystupují zcela charakteristicky a samostatnì.

Kde je možné podepisovat petici?
PETICI PROTI SOLENÍ
lze podepisovat na tìchto místech:
ZŠ Jižní, Jižní IV. 1750, Praha 4 - Spoøilov
TJ Sokol Spoøilov, Severozápadní VI/1668, Praha 4 - Spoøilov
Ing. Jan Fischer, Boèní I./ 852, Praha 4 - Spoøilov
Poliklinika Spoøilov
Mgr. Tomáš Hromádka, Hlavní 663, Praha 4 - Spoøilov
Pøedsálí kostela sv. Anežky Èeské a Patronù èeských.
Dají se poškozené stromy léèit?
Poškození solí má formu akutní otravy.
Jakmile sùl - chlorid rozpuštìný ve vodì,
vstoupí do stromu a dosáhne kritické koncentrace, dochází na rostlinì k nevratným
poškozením koøenù, listù, vìtví atp.
Chloridy jsou v rostliném tìle postupnì
transportovány a koncentrovány do listù s
jejichž opadem ze stromu v pøevážné
míøe odchází.
Solí poškozené stromy se efektivnì léèit
nedají. Nebude-li pøivádìna další sùl do
koøenového prostoru stromù a poklesne-li
zásoba soli v pùdì potom je pøedpoklad,
že pøíznaky otravy u lehce zasažených
stromù bìhem dalších let odeznìjí a strom
lehké (!) poškození pøekoná.
Regeneraci stromù lze podpoøit vhodným hnojením a velmi vydatnou zálivkou, ale veškeré úsilí stromu i lidí je
marné, zùstane-li sùl v pùdì. O tom, že
spoøilovské jílové pùdy neumožòují
odvod soli do spodních vod svìdèí fotografie z okolí stromù ze záøí (!) tohoto
roku, na nichž jsou vidìt solné výkvìty.
Možná øešení?
Všude tam, kde se sùl mùže dostat ke
koøenùm stromù je jediné známé øešení
zastavit nebo alespoò výraznì omezit
solení. Páteøní komunikace je tøeba jen
plužit a štìrkovat. Postranní ulièky po
tìch nìkolik málo dní, kdy v Praze leží
sníh, jen pluhovat nebo ponechat dìtem
bez údržby.
Tomáš Ledvina

Víte o nìèem zajímavém, co by mohlo
zajímat ètenáøe Spoøilovských novin?
Vlastníte zajímavé dokumenty, materiály a
fotografie z historie Spoøilova?
Napište nám, zavolejte.
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AKCE ŠTÌPKOVAÈ
Na starém Spoøilovì pøipravuje Úøad
mìstské èásti Praha 4 akci nazvanou "Štìpkovaè".
Tato akce, která již úspìšnì probìhla v
loòském roce v Podolí, v Hodkovièkách a
v Braníku, dorazí i na náš Spoøilov.
Týden pøed Velikonocemi o víkendu,
bude Spoøilov (starou èást) objíždìt firma
s mobilním štìpkovaèem a lidé budou
moci bezplatnì vozit vìtve z proøezù stromù ze svých spoøilovských zahrad ke
zpracování. Radnice v Nuslích se tak
snaží zabránit vzniku drobných èerných
skládek v podobì poøezaných vìtví,
umístìných v plochách veøejné zelenì,
kterou udržuje a chce tak pomoci obyvatelùm zlikvidovat zelený materiál.
Zveøeòujeme slíbený rozpis stanovišt´
štìpkovaèe, který bude pro obèany starého Spoøilova zajišt´ovat likvidaci vìtví z
proøezù v zahradách (jde o vìtve do prùmìru 13 cm).
Termín : sobota 19. bøezna 2005
9,00 - 9,20
ul. Severovýchodní VI X Severní II.
9,30 - 9,50
Roztylské nám, parkovištì u pomníku
10,00 - 10,20
ul. Severozápadní V. - u sokolovny
10,30 - 11,00
ul. Severní XI., parkovištì u autoservisu
11,40 - 12,00
ul. Jižní XVII., u trafostanice
13,00 - 13,20
ul. Nad Sady, pod dìtským høištìm
13,30 - 13,50
ul. Jižní IX.,
nad podchodem k Roztylùm
14,00 - 14,20
ul. Jihovýchopdní IX. X Jižní III.
14,30 - 14,50
ul. Jihovýchodní IV. X Jižní III.
15,00 - 15,20
ul. Jižní IV., pod ZŠ

Chov psù a koèek
na Spoøilovì

8. Chovatel je povinen zajistit, aby byli
psi a nìkterá další zvíøata držená v zajetí
ve stáøí od 3 do 6 mìsícù a poté vždy jednou za rok oèkováni proti vzteklinì.

Redakce Spoøilovských novin pøipravila
pøehled všech povinností, jaké by mìl
každý chovatel domácích zvíøat (pøedevším pak psù a koèek) v Praze dodržovat,
tak, aby neobtìžoval své sousedy, jako se
tomu dìje v nìkterých domcích právì na
Spoøilovì.

9. Chovatel je povinen zajistit, aby bylo
neprodlenì veterinárnì vyšetøeno zvíøe,
které poranilo èlovìka nebo s ním pøišlo
do pøímého kontaktu zpùsobem nebo za
okolností, které mohou vyvolat podezøení
z onemocnìní vzteklinou.

Na co je tedy tøeba dát pozor?
1. Vlastník zvíøete se musí zdržet všeho,
èím by nad míru pøimìøenou obtìžoval
jiného, nebo èím by vážnì ohrožoval
výkon jeho práv, napø.:nesmí obtìžovat
sousedy hlukem, pachem, parami, pevnými a tekutými odpady nechat obtìžovat
obèany na veøejném prostranství apod,
nechat vnikat zvíøata na sousední pozemek (!). Tato poslednì jmenovaná povinnost zcela jasnì dokládá, že chovatel
koèek porušil své povinnosti.
Pokud se spornou vìc dotèených osob v
objektech nepodaøilo vyøešit dohodou, je
obrana proti osobì odpovìdné za chování
zvíøete, která neplní své povinnosti: buï
prostøednictvím majitele domu, který má
možnost dát nájemníkovi písemnou
výstrahu a v krajním pøípadì s pøivolením
soudu i výpovìï z nájmu pro porušování
dobrých mravù v domì nebo stìžovatelem
pøímo v soudním øízení. viz zákon èíslo.
40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní
pozdìjších zmìn a doplòkù, §
3,4,5,126,127 a 711.
2. Zvíøe nesmí zneèišt´ovat veøejné prostranství - každý vlastník je povinen
neprodlenì odstranit zneèištìní veøejného
prostranství, které zpùsobilo jeho zvíøe.
Realita je však i na Spoøilovì taková, že
pokud se nedíváme na zem, èasto si domù
na podrážce pøineseme nechtìný suvenýr.
3. Ve veøejné zeleni je zakázáno vstupovat se psy na dìtská høištì a pískovištì,
umožnit vstupovat na nì volnì pobíhajícím psùm.
4. Ve veøejné zeleni, která je souèástí
zahrad a parkù uvedených v pøíloze è. 1
vyhlášky hl.m. Prahy è. 6/2001, o ochranì
veøejné zelenì, a v ostatní veøejné zeleni
je zakázáno nechat volnì pobíhat psy,
pokud vlastník veøejné zelenì nepovolil
výjimku z tohoto zákazu.
5. Každý chovatel zvíøat je povinen uèinit opatøení proti úniku zvíøat.
6. Nikdo nesmí zvíøe opustit s úmyslem
se ho zbavit nebo je vyhnat.
7. Chov nebezpeèných zvíøat (napø.
všechny jedovaté druhy plazù, všechny
druhy z øádu šelmy, všechny druhy z øádu
primáti) podléhá schválení mìstské veterinární správy.

10. Pøihlašovací povinnost a poplatky ze
psù upravuje vyhláška HMP.
11. Utracení psù, koèek a jiných zvíøat
provádí za úplatu soukromí veterinární
lékaøi. (viz. èlánek o veterinárním pracovišti na Spoøilovských novinách)
12. Odvoz tìl uhynulých a utracených
zvíøat provádí za úplatu asanaèní služba,
pøípadné výjimky povoluje Mìstská veterinární správa.
13. Porušování povinností se dopustí
obèan, který mimo jiné tím, že týrá nebo
trpí týrání zvíøete neumožní zvíøeti pøirozený odpoèinek a øádnou péèi chová
jedince nebezpeèného druhu bez povolení
nebo poruší jinou stanovenou povinnost.
14. V oblasti ochrany zvíøat proti týrání
- pøestupky a pokuty chovatelùm øeší
orgány pøíslušné mìstské èásti, v ostatních vìcech podle veterinárního zákona,
není-li pøíslušnost dána jinému orgánu,
rozhoduje Mìstská veterinární správa.
Pozor!!!
Porušování povinností chovatelù zvíøat
podle zákona na ochranu zvíøat proti týrání mùže být posuzováno jako pøestupek,
podle kterého je pak možný sankèní
postih až do výše 15.000,- Kè, nejedná-li
se o trestný èin, a to pøíslušnými orgány
státní správy ve správním øízení.
Porušování povinností stanovených veterinárním zákonem je sankcionováno
mìstskou
veterinární
správou.
Zneèiš•ování veøejného prostranství psy,
postihují v pøestupkovém øízení orgány
Mìstské policie ukládáním blokových
pokut až do výše 1000,- Kè. Chov a pøivádìní zvíøat do veøejných a spoleèných
zaøízení upravuje celá øada metodických
pokynù, smìrnic, provozních pøedpisù a
øádù domovních, školních, návštìvních,
pøepravních apod.

Pohotovost
v Praze 4 zùstává
Aè k 31.12.2004 byla mnoho pražských
pohotovostí (Lékaøských služeb první
pomoci - LSPP) zejména z finanèních
dùvodù zrušeno, v Praze 4 pohotovost
(LSPP) zùstává a to na adrese Praha 4,
Pacovská 31 pro dospìlé i dìti po-pá
19:00 - 7:00. Sobota, nedìle, svátky nepøetržitý provoz. Kontaktní telefony
241 733 917, 241 733 916. tamtéž najdete
ve stejné provozní dobì i zubní pohotovost - tel. 241 733 918.
(thr)

Pro pas a obèanský
prùkaz si bìžte døíve.
Od bøezna mìní ÚMÈ Praha 4 Odbor obèanských prùkazù a cestovních dokladù (detašované pracovištì Praha 4 - Braník, Jílovská
1148/14) úøední hodiny pro obèany. Až doposud byl úøad otevøen napø. ve støedu až do 19
hodin. Od pøíštího týdne si budou muset pracující obèané Spoøilova pospíšit (nebo èerpat
dovolenou), protože úøad bude mít otevøeno
pouze v pondìlí 8,00 - 17,30; úterý 8,00 12,00; støeda 8,00 - 17,30 a ètvrtek 8,00 12,00 hod. V pátek není úøední den. Jak sdìlila spolupracovnici naší redakce pracovnice
zdejšího odboru, prodloužená úøední doba se
neosvìdèila, zájem obèanù byl malý, proto
bylo pøistoupeno k tomuto kroku.

Velikonoèní
bohoslužby
V kostele Svaté Anìžky Èeské a svatých
patronù èeských, který je nepøehlédnutelnou dominantou Starého Spoøilova, se
letošní velikonoèní bohoslužby konají:
na Velký pátek dne 25.bøezna 2005 od
18:00 hodin a na Hod Boží (Velikonoèní
nedìle) dne 27.bøezna 2005 od 9:30 hodin
Blížší info na tel. èísle 272 761 280.

Aktuální informace ze
Spoøilova
najdete na
www.sporilov.info
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Ostrùvek na Hamerském rybníku
Dokonce i náš Spoøilov má "svùj ostrov"…. nebo
øeknìme spíše malý ostrùvek, který najdete pøesnì
uprostøed Hamerského rybníka. Je to takový symbol našeho rybníka. Tento ostrùvek je po vìtšinu
roku klidným domovem vodního ptactva a dalších
živoèichù, ale lidmi trvale "obydlen" není. Je totiž
velký asi jako byt 1+1. Ostrùvek zabírá plochu
kolem 30m2. Právì v období, kdy není rybník
zamrzlý je i ideálním místem pro zelené keøe a traviny všeho druhu. Hustota zelenì ve vegetaèním
období je dobrá právì pro hnízdící ptactvo, které
tady nalézá klid od civilizace a husté zástavby,
která je všude kolem. Nejvíce vegetace najdeme ve
východní èásti ostrùvku. Poslední zimy jste tady
mohli spatøit hnízdící kachny a dokonce i dvì labutì.
Zimní mìsíce, kdy rybník na nìkolik dní zcela
zamrzne, pøináší jinak nedostupnému ostrùvku na
Hamráku postupnou zkázu. Bohužel. Tam, kam
mnoho mìsícù nevkroèila lidská noha se najednou
dennì objeví desítky a stovky lidí, kteøí si zde
nazouvají brusle a odkládají objemné tašky s obèerstvením, svaèinou, termoskou s èajem a s botami na pøezutí… Okraj Hamerského ostrùvku je tak po nájezdech bruslaøù po skonèení sezóny velmi bahnitý a v posledních
nìkolika letech je zde patrná silná eroze, zvláštì na jižní stranì. Ostrùvek se tak rok od roku ze všech stran
pomalu zmenšuje a bahno z jeho bøehù tak zanáší vody Hamráku. Situace se ale mírnì zlepšila po otevøení
Lechovického sklípku a sportovního centra Hamrsport, kdy v jejich okolí pøibylo nìkolik lavièek, kde si lidé
nazouvají brusle.
Zajímavá je i historie ostrùvku. Hamerský rybník, který prokazatelnì existoval již pøed rokem 1847, pùvodnì
žádný ostrùvek na své hladinì nemìl. Ve dvacátých, tøicátých a ètyøicátých letech 20. století byl rybník z 1/2
zanesený bahnem, a to v oblasti od pøítoku do míst dnešního ostrùvku. V roce 1925 byla sice severní èást rybníka èásteènì vybagrována, ale za nìkolik let bylo vše jako døíve. Od konce ètyøicátých let byl Hamerský rybník zanesený bahnem témìø ze 3/4. Východní polovina rybníka byla pokryta hustým rákosem, a na jaøe se do
mìlkých vod stìhovaly okolo kostela žáby z Botièe, kde se rozmnožovaly. Kvákaní stovek žab mùžete slyšet
dodnes. Nìkdy je slyšet dokonce až v ulici Na Chodovci na spoøilovském sídlišti. Na silnici ü kostela jich podle
pamìtníkù zùstávalo spousta pøejetých. V rákosí zaneseného rybníka hnízdily kachny a potápky, které zde ještì
v tøicátých letech minulého století na podzim myslivci støíleli. V dobì nouze za 2. svìtové války se dokonce
zdejší rákosí øezalo na výrobu rohoží. Ale postupem let bylo hnijícího bahna v Hamerském rybníku èím dál více
a situace byla již tak neúnosná, do okolí se v horkých dnech šíøil takový zápach, že bylo ke konci padesátých
let rozhodnuto o "velkém èištìní".
V zimì 1958/1959 byl rybník kompletnì vybagrován a odbahnìn. Pøi odvážení vybagrovaných nìkolika desítek tun bahna a písku ze dna rybníka, se zkrátka jedna "várka" nechala na místì a vznikl tak ostrov. A tak od
jara roku 1959 mìl Spoøilov "svùj první ostrov". Tento ostrov však vydržel pouze rok…
V únoru roku 1960 bylo pøi dalším bagrování dna vypuštìného Hamerského rybníka odkryto jakési kamenné
zdivo. Pøi následném archeologickém prùzkumu byl zjištìn pùdorys nìkolika místností. V hlavní zkoumané
místnosti o rozmìrech 11 x 7 metrù se zachovala podlaha z pálených cihlových dlaždic, ve vedlejších zdech
byly zjištìny stopy po staré døevìné podlaze. V bahenních nánosech byly nalezeny prejzy ze støechy a èetné
zlomky keramiky, kterou odborníci datují na pøelom 14. a 15. století. Zjištìné poznatky ukazují na to, že v místì
ostrùvku pravdìpodobnì stávala menší tvrz znièená za husitských válek v roce 1420. Pod základy støedovìkého objektu bylo nalezeno nìkolik zlomkù slovanské keramiky, ukazující na mnohem starší osídlení této spoøilovské lokality. To dokládá, že místo dnešního ostrùvku je nejstarším osídleným místem na Spoøilovì a v celých
Zábìhlicích.
Koncem srpna 1960 byly výzkumné archeologické práce
na zbytcích nalezené staré tvrze dokonèeny a poèátkem
záøí 1960 byla lokalita za pomocí tìžké techniky navrácena do stavu z jara roku 1959. Nìkolik týdnù se pak rybník
napouštìl a z nové navážky se zaèal rýsovat ostrùvek. V
øíjnu 1960 byl již rybník opìt plný vody a uprostøed nìho
se nacházela "nová bahnivá placka". V následujících
letech se pak na povrchu ostrùvku ujaly náletové døeviny,
traviny a keøe a celá plocha se postupnì "zazelenala". ..a
tak je tomu dodnes.
Obnovený Hamerský ostrùvek, který se po tomto
posledním zásahu "posunul" o 5 metrù východním smìrem tak v záøí 2005 oslaví své 45. "narozeniny" a stává se
tak "nejmladším" ostrùvkem v Praze.
Marek Mahdal
Hamerský rybník - 1. polovina 20. stol.

Bagrování Hamerského rybníka
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První zimní spoøilovské bruslení v roce 2005
Poprvé v zimní sezónì 2004/2005 zaèalo koneènì i na Spoøilovì trochu více mrznout a už od soboty 22.ledna
2005 se zaèala na hladinì rybníka Hamráku rýsovat ledová krusta. Bìhem týdne mrazy zesílily a už ve støedu
se na ledì objevili první letošní bruslení chtiví lidé, pøedevším z nedalekého Spoøilova. Opravdové masivní rozšíøení tohoto zimního sportu pøinesl až víkend 29. - 30. ledna, kdy Hamerský rybník okupoval znaèný poèet
bruslaøù…
Na jižním bøehu rybníka, pøímo pøed Lechovickým
sklípkem je rozhodnì nejideálnìjší místo pro obutí bruslí, protože je tu klid a na terase Hamrsportu na døevìné
prkenné podlaze nevidí (a to celkem logicky) brusle rádi.
Také skupina asi 8 lidí, se kterou jsme tu lednovou sobotu na Hamrák vyrazili, zakotvila právì zde.
Stejnì jako loni a pøedloni se v místech pøed vinárnou
nacházelo zastøešené pontonové molo o velikosti 5 x 5
metrù, kde majitel tohoto zaøízení v zimì umožòuje
pohodlný volný pøístup na led. Oproti loòsku ale bohužel
zmizely lavièky na pohodlnìjší pøezouvání, a tak nám
nezbylo nic jiného, než se pøezout "na stojáka". Led sice
v sobotu, krátce po jedné hodinì odpoledne nebyl nic
moc (v urèitých partiích rybníka byla totiž nafoukána
deseticentimetrová vrstva snìhu), ale našla se i místa,
kde se jezdilo skvìle. Nejlepší takové místo se nacházelo asi 80 metrù východnì od zdejšího ostrùvku. Tam byl
led nejhladší a i sníh dokonce nìjací aktivnìjší bruslaøi
odstranili velkým hrablem. Pøestože bylo asi 5 pod nulou a foukal mírný vítr, obèas led podivnì zapraskal,
zvláštì pak v blízkosti míst, které byly (snad vysekány) otvory pro labutì, kterých tu bylo toho dne asi 30 (vèetnì dalších asi 15 kachen). Na rybníku jim pak dìlalo spoleènost asi dvì stovky lidí. Mocnost ledové pokrývky
jsme otestovali nìkolika "praktickými skokovými zatìžkávacími zkouškami". Nepraskl…
Za rok jsme ladné polohy pøi bruslení ponìkud pozapomnìli ale nìkolik koleèek okolo celého rybníka oživilo letitý bruslaøský um. Nevýhodou bylo již zmiòované snìžení bìhem týdne, kdy sníh pokryl ledovou plochu,
a tak jsme celé odpoledne bruslili pøedevším v místech, kde aktivnìjší a lépe vybavení bruslaøi za pomocí lopat
a hrablí led "vyèistili". Tìch uklizených míst bylo asi šest. Hamrák je v závìtøí, z jihu, ze západu a nakonec i
ze severu od Zábìhlic obklopen vyvýšeninami, a tak když bylo pod nulou a obèas se z nebe snesla nìjaká ta
snìhová vloèka, bylo celkem pøíjemnì. Právì díky zamrzlé vodní hladinì jsme samozøejmì zavítali na jinak
nedostupný malý ostrùvek, pøímo uprostøed rybníka. Právì tam jsme si odložili své vìci, stejnì jako další lidí,
a tak plocha ostrùvku už z dálky pøipomínala asijské tržištì èi spíše bazar s obuví. Už jen pouhý pohled na ostrùvek potvrdil skuteènost, o které jsem psal ve svém èlánku o historii tohoto ostrùvku, a sice, že se plocha ostrova rok od roku ze všech stran zmenšuje.
Po témìø tøech hodinách bruslení a jakýchsi pokusù o hraní hokeje jsme se spoleènì shodli, že bude lepší odložit brusle a jít na svaøák. Restaurace na Hamrsportu byla celá okupována bruslaøi a Lechovický sklípek byl blíž.
A rozhodnutí to bylo více než správné. Další tøi hodiny sezení ve velice pøíjemném prostøedí sklípku, nìkolik
vynikajících svaøákù s rozinkami, uzená èabajka, a další pochutiny, zpøíjemnily náš sobotní sportovní den na
Spoøilovì. I moji mimospoøilovští kamarádi byli rybníkem i vinárnou nadšeni. Svaøák je v Lechovickém sklípku opravdu skvìlou volbou, což ostatnì dokládá i trefný slogan napsaný køídou na velké nádobì pøed vchodem
do šenku: "Lechovický svaøák, dìlá z mrazu paøák"…
Ale posezením ve sklípku sportovní den zdaleka nekonèil. Kolem osmé veèer, když už dávno hladina rybníka
zela prázdnotou a celé okolí zalila nažloutlá záøe lamp, jsme se všichni odebrali v pøíjemné náladì opìt na brusle. Pøekvapilo nás, kolik je veèer po setmìní všude kolem svìtla. Na severovýchodì svítí Praha a na cestì okolo
rybníka lampy. Toto veèerní bruslení bylo asi nejlepší co jsem na Hamráku zatím zažil. Neježe to bylo netradièní (v pološeru), ale i samotná skuteènost, že se Vám pod brusle nepletou dìti a pobíhající psi, byla neocenitelná. Na Hamráku bylo krásné ticho, žádný øev ani jiný další kravál. Na celém rybníku nás bylo jen šest. Prostì
paráda. Veèerní bruslení mohu všem obyvatelùm Spoøilova jen doporuèit. Slabá hodinka bruslení byla pro mì
naprosto nezapomenutelná i z toho dùvodu, že jsem se pøi
opouštìní ledové plochy (u severního bøehu rybníka)
podíval na dno (byl tam ponìkud slabší led.)
Nebezpeèné místo pro nástup na vodní plochu mùže být
v i blízkosti stavidla rybníku, kde voda z rybníka teèe
zpìt do náhonu Botièe a je tady díky tomu velmi úzký
led. Na ostatních místech je pak pøístup do vody ztížen
(nebo dokonce znemožnìn) bujnou vegetací a rákosím,
nebo bahnitým bøehem. Bruslení na Hamráku za tøeskutého mrazu a tøpytící se jasné oblohy je velkým zážitkem
nejen pro obyvatele Spoøilova a Zábìhlic.
I když mrazy poleví a venkovní teplota vystoupá tøeba
na 10 stupòù nad nulou, je Hamerák ještì tak dva tøi dny
"sjízdný", ale na požitek z bruslení zapomeòte. Staèí
sebou jednou seknout a mùžete se jít ždímat. V dalších
dnech už je led ale nebezpeèný, i když rybník není hluboký, lednová nebo únorová koupel nemusí být pro každého pøíjemná…
Marek Mahdal
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Podpoøili petici
Mezi signatáøi petice PROTI SOLENÍ
je øada známých osobností. Mimo èlenù
Štamicova kvarteta petici svým hlasem
podpoøil i autor knihy Pøevleky mého
mìsta, velký spoøilovský pamìtník a
známý spisovatel Adolf Branald. Ke
svému podpisu na petièní arch pøidal ještì
doušku:
"V zájmu zachování zahradního mìsta
Spoøilova jako památného urbanistického
celku souhlasím s odborným nálezem Ing.
Jana Fischera a pøipojuji se k žádosti
prof. Peška."

Nové høištì
na Spoøilovì
Dlouho oèekávané nové høištì na
Spoøilovì èeká v prùbìhu roku 2005 na
své otevøení!
Podle posledních zpráv z radnice bylo
novì vybudované høištì v ulici Na
Chodovci (nedaleko zastávky MHD
"Mìchenická" minulý týden zkolaudováno, ale otvírat se zatím bohužel nebude,
protože pro návštìvníky høištì není doposud zajištìna bezpeènost pøechodu pøes
pomìrnì dost frekventovanou komunikaci, po které jezdí autobus linky èíslo 118.
Pøechod pro chodce se ale již pøipravuje, z
èásti jsou už dokonce položeny dlaždice
pøes pruh komunikaèní zelenì, ale klimatické podmínky (sníh a ledovka) zatím
brání dotažení malování "zebry" pøes
vozovku. Jak jen to bude možné, pøechod
se dotáhne a høištì se otevøe. V souèasné
dobì byl již zadán projekt na druhou èást
pozemku, kde by se mìla vybudovat
dráha na cyklotriál. Na Spoøilovì tak
vznikne areál, který mnozí (zejména sk8
komunita) dlouho oèekávali a který doposud v okolí chybìl. Zámìr se nyní zpracovává a pokud vše probìhne bez komplikací, mìl by se fakticky provést do záøí roku
2005.

Vojtìch Preissig
v Historickém obzoru
Jak již Spoøilovské noviny uvedly,
výstava grafiky a obrazù Vojtìcha
Preissiga v Jízdárnì Pražského hradu byla
prodloužena do konce února letošního
roku. Životní údìl nadaného umìlce,
který pøedbìhl svou dobu, vèetnì závìreèného období odbojové èinnosti (v období
Protektorátu Èechy a Morava) na
Spoøilovì podrobnì s využitím historických pramenù a korespondence uložené v
Literárním archivu Památníku národního
písemnictví ve Starých Hradech u Libánì
popisuje historik Martin Kuèera v
Historickém obzoru è. 1-2/2005, èasopisu
pro výuku a popularizaci historie.
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Restaurace
U Bøízy

R

estaurace "U Bøízy" se nachází kousek
nad kostelem svaté Anìžky Èeské na
Roztylském námìstí, v pøíjemném prostøedí s výhledem na malé bøízy a na èervené
støechy a støíšky starospoøilovských
domkù. Restauraci najdete hned vedle køižovatky ulic Jižní IX a Jihozápadní IV. V
pátek 26.listopadu 2004 kolem 19.hodiny,
jsme se s Radkou vydali právì do tohoto
vyhlášeného spoøilovského podniku, abychom "otestovali" nejen zdejší kuchyni…

P

øi vstupu do lokálu nemùžete pøehlédnout velký výèep a po levé stranì od
vchodových dveøí pomìrnì úzkou místnost (pøedsál) s nìkolika stoly (patrnì pro
místní štamgasty). My jsme si sedli do
hlavní místnosti, ve které se nacházejí
uprostøed 3 obdélníkové stoly z masivního
lakovaného døeva. Ke každému s tìchto tøí
stolù se pohodlnì vejde nejménì 8 lidí a
dalších cca 70 lidí mùže zaujmout místo u
nìkterého z dalších stolù, které jsou umístìny podle oken a zdí. Celkovì nás kapacita zdejšího lokálu, která èítá vèetnì pøedsálu odhadem 100 lidí dost pøekvapila,
nebo• zvenèí vypadá objekt pomìrnì
nenápadnì. Ale bez vìtších obtíží by se
sem vmìstnalo i 150 lidí a v létì dalších
100 na venkovní zahrádku, celkem tedy
ètvrt tisíce žíznivých a hladových duší. V
tìsné blízkosti pøedsálu a výèepu je umístìno nìkolik výherních automatù a rámci
velkého sálu je pak v rohu umístìno velké
promítací plátno o rozmìrech pøibližnì 2 x
2,9 metru s úhlopøíèkou 3,5 metru !!!,
urèené pro velkoplošné (sportovní) TV a
video projekce. Pro dokonalý zvuk je v
každém ze ètyø rohù místnosti (v horní
èásti stìny) umístìn velký reproduktor.
Kromì toho se v sále nacházejí i dvì televize (to asi pro pøípad, kdyby TV projektor
znenadání vypovìdìl službu).

O

bjednané pivo (Gambrinus desítka)
nám usmìvavá mladá servírka (která
zde onen pátek pracovala teprve nìkolik
hodin) pøinesla bìhem 2 minut. Dva jídelní lístky formátu A4, které nám na stùl
doruèila spoleènì s první "várkou" lahodného zlatavého moku, nabízejí hlavní jídla
ze šesti druhù masa v cenové relaci od 90
do 150 Kè. V zásadì se jedná o klasickou
nabídku èeské kuchynì. Samozøejmostí
jsou i teplé a studené pøedkrmy a na zadní
stranì jídelního lístku si mùžete vybrat z
nìkolika druhù archivních vín.

R

adka si vybrala kuøecí øízek s nivou a
americkými bramborami a mì zaujal
nejvíce kuøecí øízek na žampionech se šunkou a na bazalce s opeèenými bramborami.
Jídelní lístek avizuje dobu pøípravy na cca
tøi ètvrtì hodiny, ale už za neuvìøitelných
12 minut od objednání nám servírka donesla obì jídla na støednì velkém oválném
talíøi. Maso bylo pøipraveno na lávovém
grilu, což bylo poznat nejen na vzhledu
masa, ale také na jeho vynikající chuti.
Porce masa byla podle našeho názoru
zcela v poøádku, u pøíloh by se dalo dokonce mluvit jako o mírnì nadstandardní
porci. Standardní pøílohy k hlavním jídlùm
jsou k mání v za 22 Kè. Èepované pivo
mìlo správný øíz i míru. Druhý pùllitr byl
sice mírnì prasklý, ale to se dá projednou
prominout. Pøi "studování a proèítání" lístku jsme si všimli nìèeho, co mùžeme
oznaèit za mínus této, jinak skvìlé spoøilovské restaurace. U nìkterých stolù, které
jsou umístìny u zdi (a kde jsem zrovna
sedìli my), je pomìrnì slabé osvìtlení z
malých zastínìných lampièek pøipevnìných na zdi. Další mínus jsme vidìli v
podobì nedostateèného poètu vìšákù na
kabáty (což zamrzí zvláš• nyní v zimním
období). Tento nedostatek kompenzuje
zajímavost a unikát zdejšího podniku, kterým jsou oèím pøístupné pivní tanky umístìné v prosklené místnosti za výèepem. Až
na tyto drobné nedostatky je tato hospùdka
velmi pøíjemná a pohodová.

O

tvírací doba restaurace "U Bøízy" je
pondìlí až ètvrtek od 11:00 hod. do
24:00 hod., v pátek od 11:00 hod. do 01:00
hod., v sobotu a v nedìli od 12:00 hod. do
24:00 hod. Za dobrého poèasí (hlavnì v
horkém létì) je otevøena i velká venkovní
zahrádka. V restauraci se konají i hudební
veèery (country, rock, jazz) zábavy, ladies party, travesti show a každou støedu je
tu obsluha "nahoøe bez". Mimo to vedou
ze zadní èásti hlavního sálu zcela nenápadné dveøe v barvì okolních stìn - do
vedlejší místnosti - Baru "Jedová Chýše",
který je otevøen dennì od 17:00 hod. do
04:00 do rána a nìkdy i déle, a který je
souèástí restaurace "U Bøízy". Tam se ale
podíváme zase nìkdy jindy…
Telefon do Restaurace "U Bøízy" (pro pøípadné rezervace místa) je 272 766 782.
Marek Mahdal
(Recenze dalších spoøilovských restaurací
najdete na www.sporilov.info)

Spoøilovský

Roztyly

vìdomostní kvíz

nejbližší stanice metra

Redakce Spoøilovských novin pøipravila pro své ètenáøe (a spoøilovské patrioty) jako dárek k novému roku 2005 zajímavý
vìdomostní KVÍZ. Skládá se z tøiceti otázek, které se samozøejmì týkají našeho Spoøilova. Zámìrnì nejsou otázky øazeny tematicky. Pøed zahájením testu napište do kolonky "Vaše jméno" jméno (pøípadnì Váš nick), pod kterým budete po absolvování
našeho kvízu zaneseni do výsledkové listiny.

Spoøilovu nejblíže je stanice metra trasy "C" Roztyly. Stojí na
místì, kde ještì pøed padesáti lety byly louky a pole a kde spoøilovští a, hornoroztylští páni kluci prožívali svá dìtská dobrodružství. Z horní èásti starého Spoøilova je to k metru coby kamenem dohodil. Staèí projít podchodem nedaleko Jižního námìstí
pod ulicí 5. kvìtna a obejít hypermarket OBI.
Stanice je umístìna jižnì od Michelského a Kunratického lesa,
od pøedchozího Kaèerova ji dìlí vzdálenost necelých 858 metrù,
od Chodova 968,5 m. Její nástupištì leží pouze 2 m pod pùvodním terénem (nejménì z celé trasy "C"). Délka stanice je 268,7
m. Nástupištì je obloženo dekorativními keramickými tvarovkami hnìdé barvy. Ètvercový vestibul na povrchu má pùdorys 24 x
25 m. Autory architektonického øešení jsou ak. sochaø Vladimír
Uhlíø a ing. arch. Daniela Marková - Dolejšová.
Stanice byla zprovoznìna 7.11.1980 (etapa II. C), tehdy se jmenovala Primátora Vacka, na dnešní Roztyly byla pøejmenována v
roce 1990. Název Roztyly pøipomíná existenci dvou historických
vsí - dodnes existujících Horních Roztyl a dnes již neexistujících
Dolních Roztyl (v oblasti Spoøilova).
V dobì zprovoznìní stanice se rozkládaly okolo stále pole a
louky. Pøi dopravních prùzkumech se také ukázalo, že jde o
vùbec nejménì vytíženou stanici pražského metra. Pozdìji zde
pøesto vzniklo autobusové nádraží a v souèasné dobì zde navíc
zastavují linky MHD 118 a 121 V dobì zcela nedávné ve vestibulu staniceDopravní podnik vybudoval kapacitní centrum pro
prodej jízdenek.
Tomáš Hromádka

Myší vždy oznaèíte políèko, o kterém se domníváte, že je správnou odpovìdí na danou otázku. Po zodpovìzení všech otázek
kliknìte na tlaèítko "Hotovo". Následnì probìhne automatické
vyhodnocení testu. Vypíše se vám výsledek (v % úspìšnosti) a
poèet správných odpovìdí bude zapsán do tabulky výsledkù.
Kvizu na stránkách www.sporilov.info se zúèastnilo již více
než 150 ètenáøù.
(mm)

Sochy na Spoøilovì
Souèástí výstavby sídlišt´ v Praze byla i snaha o vìtší estetiènost okolního prostøedí. I na Sídlišti Spoøilov I a II, které vzniklo jako poslední "cihlové", pøibližnì pìt let pøed vznikem nejrozsáhlejších panelo-betonových sídlišt´ najdete "umìlecké prvky".
Tato výtvarná díla moderního umìní 60. až 70. let 20. století,
jsou dnes majetkem mìstské èásti Praha 4.
Na Spoøilovì se nacházejí hned 3 plastiky.
První z nich se nachází v Púchovské ulici na Sídlišti Spoøilov I.
Jmenuje se "Matka s dítìtem" a autorem je J. Hendrych.
Druhá je umístìna u nákupního støediska Centrum. Jmenuje se
"Sedící dívka" a jejími autory jsou L. a B. Kodymovi.
Pøed Penzionem Spoøilov je umístìna poslední, tøetí plastika se
jménem "Ležící žena" od autora je J. Hány.
K èlánku vznikla na stránkách www.sporilov.info debata, z níž
uvádíme ukázku.
Nojo. Tak kolem penzionu Spoøilov jsem jako dítì chodil celá
léta nahoru do knihovny a vždycky jsem si myslíval, že socha znázoròuje sedícího vrabce. Až èasem, s lety, se mi rozsvítilo... koneckoncù, když mi bylo deset, vídával jsem øádovì víc sedících
vrabcù než ležících žen... pak se vrabci z mìsta nìjak vytratili...
až prý zase teï je jich nìjak víc... :-)
Komentáø ze dne: 07.09.2004 10:50:45
Autor: vlasta
Titulek: Ještì dvì sochy
Pokud vím, tak jsou na Spoøilovì ještì nejménì dvì sochy.
Jedna pøed dìtským oddìlením polikliniky (nevím, co pøedstavuje) a socha dívky s džbánem pøed bývalou vèelou, nyní restaurací U bøízy, na Roztylském námìstí.
Komentáø ze dne: 10.09.2004 16:14:42
Autor: Ondra H
Titulek: co pøed poštou?...
Nevím, jestli se tomu dá øíct pøímo socha, ale nìco se tyèí na
vrcholu hranatého sloupu pøed budovou Centra ze strany, kde je
pošta, hned u paty schodištì do 1. patra, kde sídlí firma Ihr. Na
vrcholu toho sloupu je jaskási støíbøitá plastika ve formì jakési
masívní spirály, co pøedstavuje, nevím... ale jen aby soupis
"soch" mohl být úplný...:-)

Noc s Andersenem
Spoøilovská knihovna, kterou najdete na sídlišti II v Postupické
ulici7 má na bøezen a duben 2005 pøipraven zajímavý program
pro dìti. V pátek 1.dubna 2005 se tu totiž koná akce nazvaná Noc
s Andersenem (pohádková noc v knihovnì). Pøi této akci malí
ètenáøi stráví celou noc ve spoøilovské knihovnì, kde budou moci
potkat i "svoji pohádkovou bytost".
Tato akce je ale výhradnì pro dìti mladší 10-ti let, které jsou v
dané dobì zcela zdravé (bez pøíznákù napø. chøipky, angíny nebo
jiné nemoci, která øádí v tìchto týdnech). Dítì musí být navíc
schopno samo vydržet noc bez svých rodièù. Vzhledem k prostorám knihovny je samozøejmì poèet dìtí, které se chtìjí akce
zúèastnit omezený. Vyplnìnou pøihlášku spoøilovské dìti odevzdají paní knihovnici, a to spoleènì s vlastnoruèním obrázkem své
pohádkové bytosti.
Telefon do spoøilovské knihovny v Postupické 7 je: 272 774
534 (e-mail: sporilov@mlp.cz)
Spoøilovské noviny - www.sporilov.info
Tištìná ukázka z internetové prezentace Spoøilovských novin
urèená všem pøátelùm, rodákùm a obèanùm Spoøilova.
2/2005.
Redakce:
Mgr. Tomáš Hromádka
Marek Mahdal, DiS.
Kontakt:
Mgr. Tomáš Hromádka,
Hlavní 81, 141 00 Praha 4.
noviny@sporilov.info
http.//www.sporilov.info
Tel. 777 944 684
Prohlášení: Tyto Spoøilovské noviny nejsou periodickou
tiskovinou vycházející ve smyslu zákona 302/2000 Sb.
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Takhle se solí
v Roztylských sadech

Foto: Tomáš Ledvina, Jan Fischer

200 èlánkù
Spoøilovské noviny za dobu své existence
pøinesly již 200 zajímavých pøíspìvkù a èlánkù.
Nová informaèní epocha Spoøilova zaèala
v polovinì loòského roku, kdy Mgr. Tomáš
Hromádka rozhodl založit internetové noviny, zpravodaj, ze kterého se za uplynulých
osm mìsícù vyklubal základní internetový
rozcestník a jediný informaèní zdroj z této
nejlepší pražské ètvrti – ze Spoøilova. Loni
zaèátkem èervence byl portál oficiálnì spuštìn na snadno zapamatovatelné doménì www.sporilov.info. Spoøilovské noviny (SN)
se ihned po svém vzniku zaèaly rozvíjet tempem doposud nevídaným.
Dvì stovky èlánkù, tématicky pøehlednì
zaøazených do nìkolika rubrik hovoøí samy
za sebe. U mnoha z nich se již „rozproudila“
živá diskuse, kde se (nejen) obyvatelé
Spoøilova aktivnì zapojují do komentování
veškerého zdejšího dìní. Základní cíl
Spoøilovských novin byl naplnìn. Tento ojedinìlý a dodnes nekomerèní informaèní server celého Spoøilova (Starého Spoøilova,
Sídlištì Spoøilova I a II a lokality „Hutì“)
obsahuje jednak aktuální zpravodajství z
tìchto míst Prahy 4, dále pak aktuální zpravodajství z oblasti dopravy, kultury, služeb,
sportu, veøejné správy a školství. Novinkou je
i rubrika „Spoøilovské restaurace“, kde jsou
postupnì hodnoceny všechny restaurace, hospody a hospùdky na Spoøilovì. V neposlední
øadì na SN najdete i velké množství „nadèasových“ zajímavých èlánkù z historie, souèasnosti, ale i èlánky o budoucnosti a dalším
rozvoji této významné èásti hlavního mìsta.
V sekci webových odkazù redakce SN stále
doplòuje další zajímavé internetové adresy
jednotlivcù a organizací ze Spoøilova. Na
webu již probìhlo nìkolik zajímavých anket a
další jsou v pøípravì. Novì již nìkolik mìsícù informujeme, jaké bude nebe nad
Spoøilovem. Velmi úspìšným projektem byl
„Spoøilovský kvíz“ , který do dnešních dnù
absolvovalo více jak 150 ètenáøù a návštìvníkù. Už nyní Vám mùžeme prozradit, že další
pokraèování vìdomostního kvízu s tématikou
pražského Spoøilova budete moci absolvovat
na poèátku èervence 2005. Významným
èinem je také podpora petice na omezení
nadmìrného solení silnic a ulic na Spoøilovì,
která pøinesla kladné výsledky.
Významným a ve své kategorii naprosto
ojedinìlým èinem jsou tištìná vydání
Spoøilovských novin, která, byt´ ve zkrácené
verzi, pøiblížila publikované èlánky lidem,
kteøí nemají pøístup k internetu. Ohlasy,
zejména od spoøilovských seniorù jsou
ohromné. Mnoho ètenáøù si rovnìž chválí
WAPovou verzi SN (na mobilním telefonu).
Logo Spoøilovských novin - „zelený pìtilístek“ zná již dnes každý spoøilovák. Vìøíme,
že Spoøilovské noviny zùstanou pro Vás i
nadále místem, kam rádi a pravidelnì zavítáte a že i Vy sami v budoucnu pøispìjete vlastním èlánkem, reportáží, fejetonem, anketou… Na spolupráci, na námìty a pøipomínky
se tìší Redakce Spoøilovských novin - Mgr.
Tomáš Hromádka a Marek Mahdal, DiS.

