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Rok poté aneb sùl nad zlato
Je tomu rok, kdy Spoøilovské noviny otiskly øadu èlánkù
o solení komunikací a hlavnì o tom jak sùl nièí zeleò a stromy.
Na konci ledna loòského roku se pak rozbìhla mezi
spoøilovskými obèany podpisová akce za omezení solení a
ochranu zelenì, kterou podepsalo 321 obèanù. Na stránkách
SN probìhla hlasovací anketa s výsledkem kdy se 86,5%
hlasujících, (de facto domácností – hlasovat se mohlo pouze
1x), vyslovilo proti solení.
Již pøed tím se situací zabývaly také orgány mìsta, TSK a dodavatelé ZÚK (zimní údržby komunikací). Bìhem zimního období
2004/2005 však pøes jisté pøísliby k žádné zásadní zmìnì v
užívání soli a tedy zmírnìní dopadù na zeleò již bohužel nedošlo.
( Jedinou výjimkou byla ulice Hlavní tøída, kde se postupnì
zlepšila tzv. technologická kázeò jednoho z dodavatelù ZÚK a
zmenšilo se pøímé solení do zelenì.)
A tak dopady další „solné zimy“ (2004/05), pøedevším
na stromy uvnitø st. Spoøilova na sebe nedaly dlouho èekat.
Na jaøe probìhla první vlna kácení a odstraòování suchých vìtví.
Obecné pøíznaky poškození stromù solí se projevily již v èervnu,
(!) tedy o mìsíc døíve, než pøedešlý rok a již bìhem léta umírá
další øada stromù. Celkovì pak dochází k progresivnímu zhoršení
zdravotního stavu a vitality – mnoho stromù oèividnì chøadne,
odumírají další velké vìtve, èásti korun a vrcholy.
To vše má vážné dopady nejenom na vzhled, funkci a perspektivu stromù, ale také na ekonomiku a provozní bezpeènost
stromù.
(Jedním z dùsledkù solení je snížená mrazuvzdornost døevin a
také namrzání kmenù, které se však èasto projevuje až po delší
dobì – i po nìkolika letech – napø. zlomem kmene pøi vìtru. A tak
když pøed Vánocemi 2004 pøišla vichøice, došlo u dvou mladých
topolù, starých pouhých 15 let ke zlomùm kmenù. Další staré
stromy, které mìly obdobné pøíznaky a hrozily pádem, musely
být sesazeny nebo pokáceny.)
Na jaøe 2005 jednaly o celé záležitosti pøíslušné odbory naší radnice a posléze také Rada mìstské èásti Praha 4, která dne 7.6.2005
pøijala usnesení, ve kterém na vytipovaných komunikacích s ohledem na zeleò navrhla omezit solení.
Technická správa komunikací (TSK), pak pøipomínky zapracovala do plánù ZÚK na zimní období 2005/06. Plánky jsou dostupné na internetu, na stránkách TSK.

Po zkušenostech z letošní zimy mùžeme však konstatovat, že
se zásadním zpùsobem zlepšila tzv. technologická kázeò pøi
provádìní ZÚK a to zejména uvnitø oblasti st. Spoøilova, což
byla hlavní podmínka, aby úprava posypových plánù dostala
smysl.
Díky zájmu o vìc ze strany pana starosty, Rady MÈ, pracovníkù
jednotlivých odborù našeho úøadu a vedení odboru pøípravy ZÚK
TSK se podaøilo udìlat první krok k zachování a obnovì hodnotné zelenì v našich ulicích a sadech.
Bylo dosaženo kompromisu, ale také velkého pokroku. I tak je
situace vážná a teprve pøíští jaro a léta ukáží, kolik stromù bude
ztraceno a kolik postiženo. V každém pøípadì se celé aleje a velké
èásti sadù dostaly mimo vliv solení – a to je dobøe, s tím svítá i
nadìje na pomalé zlepšování stavu a hlavnì na smysluplnou péèi
o stromy a zeleò vùbec. Nezapomeòme, že i stromy k normálnímu životu potøebují zdravé životní prostøedí…
Chtìl bych proto jménem pana prof. Dr. Jiøího Peška a jménem
všech signatáøù jeho dopisu, ve kterém pøed rokem žádal omezení
solení komunikací a také jménem „klikajících“ v anketì SN –
veøejnì podìkovat vedení naší radnice a odborným pracovníkùm zainteresovaných odborù MÈ, MHMP a TSK za
uskuteènìné omezení užívání soli pøi údržbì komunikací v
oblasti st. Spoøilova.
Zároveò dìkuji všem obèanùm spoøilovským, kteøí vyjádøili
svou podporu zámìru omezení solení v naší oblasti.
Ing Jan Fischer, správce zelenì na st. Spoøilovì

A co se tedy po roce zmìnilo? Mnoho a k lepšímu!
Pøednì došlo k systémové úpravì posypových plánù ZÚK a
omezení solení na ulicích v kontaktu se zelení.
(Úprava se však týká jen relativnì rovinných vozovek – a tak
jsou i nadále soleny svažité èásti alejí Boèní I. a II., Roztylské
námìstí apod. Nejhorší situace pak pøirozenì zùstává ve stromoøadí ul Boèní II., kde jsou velmi úzké vozovky a sùl stále
bohužel dopadá pøímo na pùdu pod stromy .)

foto: Miroslav Volf
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„Tady je to laus na Spoøilovì

Spoøilovská èást návštìvy prezidenta ÈR
Václava Klause zaèala
K
v
6.února
2006 v 11:15 v
øekl Václa
Pekaøství Na Chodovci a oproti pùvodnímu plánu
pokraèovala v jen v nìkolik málo metrù vzdálené nejznámìjší spoøilovské hospùdce - v První Pivní Tramwayi...

Návštìva zaèala v Pekaøství Na Chodovci. Tady si prezident pochvaloval vynikající chléb se solí, kterým
ho pøivítali pracovníci pekárny v èele s vedoucím Jaroslavem Stolínem. Prezident zde prohlásil, že patøí k
"chlebistùm". V nevelkém prostoru prodejny pak prezident spokojenì chroupal èerstvý køupavý chléb.
Klaus položil i nìkolik otázek personálu pekaøství. Pak "typicky klausovsky" uznale pokýval hlavou. Na
padesát druhù peèiva za pultem je z vlastní receptury této jediné spoøilovské pekárny. Na závìr návštìvy si
prezident koupil ještì ètyøi jogurty, na jejichž zaplacení trval a na cestu dostal od pekaøù pecen chleba, koláè
a velikou housku.
Oproti pùvodnímu plánu a k malé radosti ochranky pokraèovala Klausova návštìva v nedaleké spoøilovské
hospùdce - v První Pivní Tramwayi. Zmìny v programu se prý bìhem oficiálních návštìv prezidenta Klause
moc nepraktikují a patøí k výjimkám. Pøekvapený vrchní z PPT hbitì pøinesl pùllitry s toèeným, tentokrát „tekutým chlebem“ a tramvaj nìkolikrát
zazvonila. Prezident malým pivem usmìvavì popøál všem na zdraví. Hlavu státu i zde doprovázela jeho sedmièlenná ochranka a hradní policie.
Klaus ochutnal speciální pelhøimovské kvasnicové pivo. „Tady je to opravdu famózní,“ pochvaloval si. Interiér hospùdky totiž tvoøí starý tramvajový vùz, malby na stìnách i na toaletách pocházejí od malíøe, grafika, režiséra a fotografa Igora Ševèíka, který za svého života bydlel nedaleko.
Prezidentská kolona Superbù pak s tøepetajícími se vlajeèkami pak projela starým Spoøilovem a opustila naší ètvrt´.
Marek Mahdal
(foto: klaus.cz)

Napsali jste do komentáøù

8.2.2006 21:49:19 Autor: J. (@)
Pokud vím, tak na Spoøilov jezdíval Zápotocký. Jeho dcera
snad bydlela nìkde kolem dnešního Svatého Pekla. Mysllím, že
snad i pøímo v tom domì...
9.2.2006 10:24:28 Autor: er (@)
Dcera Zápotockého bydlela v ul. Severní III., asi 2. domek pod
Hlavní vlevo. Když jsme v padesátých letech chodili ze školou
na 1.máje pìšky až na Václavák, údajnì nám Zápotocký kynul
víc než jiným, protože jsme byli ze Spoøilova. Ještì si
vzpomínám, že cestou jsme u plynárny èekali na milice a ty pak
šly v èele. Údajnì to byli milicionáøi, kteøí se vyznamenali v
únoru 1948.
Také jsme se ve škole podepisovali do pamìtní knihy, když
umøel.
To jsou radostné vzpomínky, co?
9.2.2006 17:13:30 Autor: Haryk (@)
Titulek: Je tomu tak, jak to øekl er.
Nevím, jak to souvisí s návštìvou pana presidenta Klause na
Spoøilovì, ale budiž. Dcera A. Zápotockého, paní Šlégrová,
opravdu bydlela v Severní III, ve vilce pod Hlavní ulicí. Jen
kousek dál, na rohu Hlavní a Severní IV, bydlel spisovatel Jiøí
Marek, který prý pomáhal panu Zápotockému v jeho literární
tvorbì. Zápotoètí jezdili k paní Šlégrové na návštìvy a starší
Spoøilováci vzpomínali i na to, že za války tam bydlela u své
dcery manželka A. Zápotockého. Protože rodiny persekvovaných lidí, tedy i paní Zápotocká, byly nìmeckými úøady
diskriminovány - byly jim kráceny pøídìly potravin - podporovali sousedé i lidé z blízkého okolí paní Zápotockou nejen
morálnì, ale napøíklad i potravinovými lístky.
V tom koutì, pod Hlavní ulicí, bydlela i známá zpìvaèka paní
Havlíèková a také Fárovi a pozdìji pan Zich a tehdy velmi
známý pìstitel rùží a jahod, a také zahradní architekt, pan
Rùžek, který mìl své plantáže v Kunraticích a zakládal
Spoøilovákùm zahrádky. Samí slavní. A už je to všechno fuè.
A co Vy, vzpomínáte také rádi na dávné spoøilovské události?
Ozvìte se nám...
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Václav Klaus v Praze 4
Bìhem návštìvy MÈ Praha 4 prezident republiky
Václav Klaus
- na místní radnici zavzpomínal, jak v mládí
chodil do Nuslí sportovat. Spolu s manželkou se
zapsali do pamìtní knihy a jako dar obdrželi
plastiku s názvem Vlny, kterou vytvoøila sochaøka Šárka Radová,
- navštívil Vyšší odbornou školu hereckou
v Michli, v zahradì pøed pavilonem pana prezidenta a paní Livii uvítali studenti loutkovou
pohádkou O èervené Karkulce a v sále pak
prezidentský pár se studenty besedoval o jejich
budoucím povolání,
- bìhem oddìleného programu Václav Klaus
navštívil Spoøilov, Livie Klausová zavítala
do Speciální mateøské školy pro zrakovì
postižené dìti a dìti s autismem v Krèi,
- prohlédl si areál zrekonstruovaných Žlutých
lázní v Podolí a pokøtil prkno olympijského
reprezentanta ve snowboardingu Michala
Novotného,
- zavítal do Podolské vodárny, prohlédl si
mrakodrap City Empirium na Pankráci, poklonil se památce obìtí komunistického režimu
v Pankrácké sekyrárnì a na závìr návštìvy
mìstské èásti Praha 4 pøivítal Jan Hrušínský a
Miluše Šplechtová prezidentský pár v Divadle Na
Jezerce v Nuslích.
(thr)

MHD
na Spoøilovì
Jak jste jistì zaregistrovali, došlo k 10.
listopadu 2005 ke zmìnám na všech
spoøilovských linkách MHD. Tyto
zmìny spojené s otevøením OC Chodov
byli pøijaty povìtšinou se záporným
ohlasem veøejnosti, o èemž svìdèí více
než 42 komentáøù v internetové verzi
našich novin. Pro zajímavost pøinášíme
zájemcùm
stanoviska
ROPIDu
(Regionálního organizátora pražské integrované dopravy):
"Úprava provozu linek èísel 118, 121 a
136 od 10.listopadu 2005 byla realizována na základì dlouhodobého požadavku
ÚMÈ Praha 11 na zajištìní spojení
oblasti sídlištì Jižní Mìsto II pøedevším s
oblastí Vršovic. Dùvodem tohoto
požadavku je zajištìní atraktivních tangenciálních vztahù severním smìrem pro
významné oblasti Prahy 11 (v jiných
oblastech Jižního Mìsta jsou zajištìny
linkami è. 177, 213, 260) a to pro obyvatele i návštìvníky území Prahy 11.
Tento požadavek považujeme za
oprávnìný a domníváme se, že prodloužení linky è. 136 pøispìje ke zlepšení
dopravní obsluhy pro obyvatele sídlištì
Jižní Mìsto II i pro návštìvníky novì
vybudovaného obchodního centra u stanice metra "Chodov". Termín realizace
úpravy byl pøizpùsoben dokonèení výstavby 1. etapy obchodního centra
Chodov. Realizované dopravní opatøení
bylo zvoleno jako nejefektivnìjší ze
zvažovaných možností.
K pøipomínkám týkající se pravidelnosti provozu sdìluji, že poèet autobusových
linek PID, jejichž provoz je negativnì
ovlivòován silným provozem individuální automobilové dopravy, se stále zvyšuje. Nicménì v porovnání s trasou linky è.
136 severnì od Spoøilova považujeme
podmínky v nové èásti trasy za výraznì
pøíznivìjší pro provoz linky dle jízdního
øádu. Za úèinné øešení zajišt´ující plynulý
a pravidelný provozu veøejné dopravy
považujeme preferenci veøejné dopravy
(vyhrazení jízdní pruhù, fyzické oddìlení
tramvajových pásù, aktivní detekce na
svìtelných signalizacích)."
Ing. Jiøí Prokel
øeditel organizace ROPID
(zveøejnìno 1.12.2005)
Další stanovisko organizace ROPID k
veøejné dopravì v oblasti Spoøilova:
K dopravní obsluze sídlištì Spoøilov
sdìluji, že spojení linkou è. 136 ve smìru
"Sídlištì Ïáblice" je od 10.11.2005
zajištìno v odpovídajících docházkových
vzdálenostech ze zastávek "Na Pahorku",
"Hlavní" v ulici Senohrabská a
"Spoøilov" v ulici Na Chodovci a že pro
jihozápadní èást sídlištì tím dojde ke

zlepšení dostupnosti této linky. Ve smìru
od stanice metra "Roztyly" nabízí linka è.
136 ve srovnání se zkrácenou linkou è.
121 dokonce èastìjší obsluhu severní
èásti sídlištì ze zastávky "Spoøilov" v
ulici Na Chodovci. Pøípadné zajíždìní
linky è. 136 pøes zastávku "Sídlištì
Spoøilov" i ve smìru "Sídlištì Ïáblice"
by znamenalo roèní nárùst nákladù ve
výši cca 1,5 milionu Kè/rok. Takové
zvýšení nákladù považujeme za
nepøimìøené výslednému efektu a
vzdálenosti stávajících zastávek linky è.
136.
K možnosti pøímého spojení Spoøilov Zahradní Mìsto sdìluji, že prùjezd ulicí
U Zábìhlického zámku je v souèasné
dobì pro autobusy omezen šíøkou komunikace Ke Spoøilovu (v místì odboèení z
ulice Na Chodovci a v oblouku navazujícím na køižovatku s ulicí U
Zábìhlického zámku) a doèasným
zúžením poblíž mostu pøes Botiè. V
rámci finanèních a provozních možností
považujeme spojení linkami è. 11, 136,
213, 260 s pøestupem v zastávce
"Chodovská" na linky è. 138, 188 za
postaèující.
K pøipomínkám týkajícím se pravidelnosti provozu sdìluji, že poèet autobusových linek PID, jejichž provoz je
negativnì ovlivòován silným provozem
individuální automobilové dopravy, se
stále zvyšuje. Za úèinné øešení zajišt´ující
plynulý a pravidelný provoz veøejné
dopravy považujeme preferenci veøejné
dopravy (vyhrazení jízdních pruhù, fyzické oddìlení tramvajových pásù, aktivní
detekce na svìtelných signalizacích).
Rozsah preferenèních opatøení je závislý
na stavebních, technických a finanèních
podmínkách a úzce souvisí na výsledku
projednání tìchto opatøení s dotèenými
úøady - jedná se zejména o TSK hl. m.
Prahy (správce komunikace), OD
MHMP a Policii ÈR.
Závìrem uvádím, že dopravní obsluha
území hl. m. Prahy je projektována tak,
aby splòovala závazné Standardy kvality
dopravy,
které
byly
schváleny
Usnesením rady Zastupitelstva hl. m.
Prahy è. 819 ze dne 8.8.1995. Provoz
linek PID je prùbìžnì sledován, vytížení
linek ovìøováno pøepravními prùzkumy a
dle finanèních možností je provoz
prùbìžnì upravován. Tyto skuteènosti
platí rovnìž pro zmìny realizované od
10.11.2005, jejichž konkrétní dopady
jsou vyhodnocovány. V pøípadì potøeby
bude v rámci provozních a finanèních
možností provoz v oblasti optimalizován.
Ing. Jiøí Prokel
øeditel organizace ROPID
(zveøejnìno 13.12.2005)
Jste spokojeni s dopravní obslužností
Spoøilova?
Využíváte
všechny
dopravní možnosti? Které spoje byste
zrušili a jiné zavedli? Napište nám!

Statistika novin
V prùbìhu, roku 2005 navštívilo internetové
Spoøilovské
noviny
na
http://www.sporilov.info/ neuvìøitelných 31.913 unikátních návštìvníkù (IP
adres), kteøí si prohlédli celkem
1.015.704 stránek . Pokud nahlédneme
do statistiky hitù (poèet, kolikrát byla
stránka, obrázek, èi soubor na tomto
serveru stažen), dopoèítáme se neuvìøitelného èísla 2.175.377. O tom, že
„svìt je malý“ vypovídá i skuteènost, že
IP adresy, ze kterých návštìvníci listovali Spoøilovskými novinami, a které
byly naším systémem evidovány,
pochází z témìø všech evropských zemí.
Za uplynulý rok jsme registrovali i
opakované pøístupy z Japonska,
Austrálie, Ruska, USA, Kanady ale i
pøístupy z doslova exotických míst
(Kokosové ostrovy, Ghana, Mexiko,
Malajsie, Gruzie, Jihoafrická republika,
Honduras èi Vánoèní ostrovy).
Spoøilovské noviny jsou nevíce
navštìvovány mezi 7. a 8. hodinou a dále
mezi 12. a 13. hodinou a pøedevším mezi
18. a 21. hodinou. hodinou Posledním
návštìvníkem v roce 2005 byl ètenáø z
IP adresy sq1.noc.titech.ac.jp, který si ve
23:52 hod. dne 31. prosince 2005 prolistoval celkem 5 stránek na našem serveru.
K 11. únoru 2006 18 hod. je ve
Spoøilovských novinách zveøejnìno
celkem 523 èlánkù a stránky
www.sporilov.info navštívilo 47 615
ètenáøù.
Z redakce s radostí voláme nejen do
svìtové pavuèiny ale i do mnoha desítek
spoøilovských schránek - jsme rádi, že
nás ètete a dìkujeme za vaši podporu.
(red)

Krátce z dopravy
* Bìhem noci z 8. na 9.listopadu 2005
došlo na Starém Spoøilovì k nìkolika
krádežím výbavy automobilù. Pøedevším
se jednalo o mlhovky. * Ve
Spoøilovských
novinách
probìhla
diskuse nad pøímým autobusovým spojením Spoøilov - Zahradní Mìsto.
* Policejní hlídka mìla 26.listopadu
veèer dost práce.V pùl dvanácté veèer se
tu stala nehoda. Èervená kapota vozu
Alfa Romeo byla v zadní èásti mírnì
poškozena, vùz mìl prasklou pneumatiku
a opodál ležela i pøevrácená dopravní
znaèka. „Mìl jsem tøi panáky a dvì
piva,“ uslyšeli policisté od vysokého
holohlavého mladíka. * Na zaèátku prosince byly za podjezdem Jižní spojky, v
místech, kde se do silnice pøipojuje tramvajová trat´, osazeny zcela nové
semafory. * K pøipomínkám týkajícím se
pravidelnosti provozu MHD ROPID
sdìlil , že poèet autobusových linek PID,
jejichž provoz je negativnì ovlivòován
silným provozem individuální automobilové dopravy, se stále zvyšuje. Za úèinné øešení se považuje jejich preference.
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Rodinka Tluèhoøovi a Spoøilov
Nekoneèný seriál o nìkterých
druhých z nás - Rodinka, aneb byli
jsme a budem. Ano, tak již pøed témìø
15ti lety zaèala, dnes již více než sedmisetdílná série pøíbìhù svérázné
pražské rodiny Tluèhoøù. Mnozí z vás
tento unikátní rozhlasový seriál od tvùrcù Kaiser - Lábus poslouchají dodnes.
A co má tento seriál spoleèného se
Spoøilovem ?... Právì to je otázka na
vás - naše ètenáøe. Rozhlasový seriál
Tluèhoøovi pøináší rádio (nejprve
zaniklý Golem a teï Èeský rozhlas 2,
stanice Praha) týden co týden, již od roku 1991, a to nepøetržitì (!). Na internetu existuje i jeho fanklub, stejnì tak jako rozsáhlá diskusní fóra, vìnovaná
právì Tluèhoøùm. Ovšem i opravdoví znalci toho seriálu budou muset hodnì
zapátrat ve své pamìti, lépe øeèeno znovu si poslechnout celou dosavadní
sérii. A to nebude lehké.
Ptáme se vás na Spoøilov. Ano. Pouze v jednom jediném díle padne
zmínka o ètvrti Spoøilov, který je samozøejmì hlavní ideou Spoøilovských
novin. Ve kterém díle to je? Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni má seriál
již pøes 720 dílù a každý z nich trvá prùmìrnì 15 minut, je položená otázka
vskutku oøíškem. Snadným výpoètem dojdeme k ohromnému èíslu stopáže
celého seriálu - 10.800 minut, což je 180 hodin, což znamená více jak jeden
týden poslechu v kuse (!!!). Nìkteré díly jsou skuteènì úžasné a nadèasové,
jiné, zvláštì v posledních letech o poznání slabší. I když duo Kaiser - Lábus
je již za "zenitem" své tvorby, rodinka Tluèhoøovi stále žije. Pát´a Tluèhoø,
jeho žena Božena Tluèhoøová, jejich dìti Rùžena a Patrik a pøivandrovalý
básník Mirko Hýl - to jsou hlavní postavy tohoto seriálu, který se tak dobøe
poslouchá. Poslouchejte proto i vy !
Jistì. Naše „soutìžní otázka“ je velmi tìžká. Za malé vodítko lze
považovat informaci, že slovo Spoøilov pronesla v onom díle ze svých úst
Božena Tluèhoøová. No a to znamená, že cca 100 dílù, kde tato upovídaná
kuchaøka ze školní jídelny nevystupuje mùžete „škrtnout“ :-) ... ale i to je
stále neurèité...dobrá...další nápovìda. První díl zaznìl z rádia 1.øíjna 1991
a pak (až na malé výjimky) byly další díly vysílány vždy po sedmi dnech.
Napovíme ještì, že správnou odpovìï hledejte v dílech vysílaných mezi
lety 1994 - 1996... Tak, a to staèí...
Marek Mahdal

Napsali jste
do komentáøù
27.12.2005 10:02:43 Autor: Luky (@)
Titulek: Hardcore
Tak tohle je teda velký oøíšek. Tohle asi nikdo
nezodpoví. Mohl jsi tam také napsat odkaz na
Tluèhoøovský web. Tam jak se to dalo stáhnout.
Luky
27.12.2005 10:05:34 Autor: Marek (@)
Titulek: Re: Hardcore
Kdybys èetl pozornìji Luky, tak tam pøímý odkaz ke
VŠEM dílùm je - pøímo v textu ! Marek
27.12.2005 10:13:03 Autor: Luky (@)
Titulek: Re: Re: Hardcore
No jo. Je to tam. Ale my to mame jeste od jinud.
27.12.2005 10:22:48 Autor: Marek (@)
Titulek: Re: Re: Re: Hardcore
Jsou to oficiální stránky rádia a zde jsou všechny
díly volnì ke stažení. Každý má cca 3 MB.
* Redakce si vyhrazuje pro tištìnou podobu novin
komentáøe krátit a jazykovì (nikoliv stylisticky)
upravovat.

Soutìžit s námi mùžete stále.
Všechny díly nekoneèného seriálu
jsou k dispozici na adrese
http://www.radio.cz/cz/rodinka/

Vzpomínky rodákù na zaniklý spoøilovský rybníèek
Cestou od Geofyzikálního ústavu k nynìjšímu metru Roztyly stála po levé stranì silnièky hrušeò a pod ní vyvìral dost silný pramen - byla tam studánka. O kus dál po levé stranì (pod sady) byl rybníèek, na kterém se prohánìly divoké kaèeny... Když se stavìlo metro, byla ta oblast velmi dlouho promáèená a my jsme mìly s kamarádkou tajnou radost, že se rybníèek brání. Ta studánka se
nalézala pod hruškou, která stála vedle cesty vlevo od Geofyziky. Byla hodnì silná, protože bylo vidìt jak voda vyvìrá. Mám na ní
opravdu veselou vzpomínku. Byly jsme 3 nerozluèné kamarádky (pro jistotu nebudu jmenovat) a ke studánce jsme chodily
„èarovat“. Jednou jsme se dohodly, že studánce obìtujeme nìjaký šperk a ona nám za to nìco splní - pravdìpodobnì pøízeò nìjakého
jinocha. Vzpomínám si, že jsem tam hodila velký kus vybroušeného skla z køišt´álového lustru. Ovšem druhá kamarádka tam hodila jakýsi starý rodinný šperk (asi chtìla studánku podplatit). Když se pak veèer doma pøiznala, za tmy musela s otcem ke studánce,
kde oba za svitu baterky šperk lovili až vylovili. Podle mého názoru studánka zanikla èásteènì výstavbou dálnice a pak metra.
Julie Janatová
Když jsem bydlel v padesátých letech na Starém Spoøilovì, chodili jsme èasto s dìtmi na vycházky k Michelskému, tedy ke
Krèskému lesu, samozøejmì po cestì, která vedla kolem transformátoru. O žádné studánce, která by tam vyvìrala, nevím, ale tekla
tam od Spoøilova jakási malá vodoteè, potùèek, který vedl shora, od Chodovce. Ten se vléval do rybníèka zrušeného pøi výstavbì
stanice metra - Roztyly, který byl zhruba v místì, kde je dnes nástupištì autobusù MHD èíslo 118 a 121, smìr Spoøilov. Samozøejmì,
v rybníèku žili èolci, taky tam plavaly žáby a na hladinì se promenádovali kaèeøi a kachny. A co je zajímavé? Ještì po nìkolika
letech nad tímto místem kroužily kaèeny a zasypanou vodní hladinu zøejmì hledaly - asi starousedlice, které si místo pamatovaly.
A ve stráni nad rybníèkem, tam kde dnes stojí dùm z litého betonu, stála døevìná chalupa, používaná snad jako chata. Za ní pak bylo
nespoèetné množství zahrádek...Ale už je to všechno fuè...
Haryk
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Východ Spoøilova
hrozba výstavby!
Podle Územního plánu hlavního
mìsta Prahy, se v budoucnu pøedpokládá výstavba na území, které leží na
východ od Sídlištì Spoøilova II.
Nemìlo by však jít o nikterak rozsáhlou
výstavbu. Louky smìrem na Košík budou
èásteènì zachovány i pro pøíští generace.
Nìkteré zahrádky a zahradní domky ze
souèasné kolonie, však budou srovnány
se zemí a ustoupí tak moderní výstavbì,
která plynule naváže na starší spoøilovskou zástavbu.
Území, o kterém je øeè, katastrálnì
spadá pod MÈ Praha 10, kde další informace mùžete získat ve Støedisku informací o rozvoji Prahy 10, které umístìné proti
vchodu do budovy "A" Úøadu mìstské
èásti Praha 10 v nedalekých Vršovicích.
Tam se také dozvíte podrobné informace
o plánech „desítky“ na rozvoj území tzv.
Trojmezí.
Schválený Územní plán hl.m.Prahy
v oblasti na východ od Choceradské ulice
pøedpokládá výstavbu èistì obytných
domù, které navážou na již dokonèený
obytný komplex „Kulatý Chodovec“.
Budou zde i drobné provozovny.
Výstavba by mìla být v duchu moderních
bytových domù, kterými jsou napøíklad
právì celky na Chodovci.
Pomìrnì velký pozemek v oblasti tìsnì
pøiléhající k budovì, kde je od roku 2002
supermarket Penny Market má kategorii
!zdravotnictví a sociální péèe“. Dá se zde
pøedpokládat výstavba zdravotního
støediska, která v této èásti ètvrti chybí.
Souèástí budou i další obytné domy,
nikoliv však výškové. Urbanisticky by
mìla nová výstavba být v souladu s
architekturou Spoøilova.
Marek Mahdal
Poznámka redakce: Pøes všechna pozitiva je však tato èást Spoøilova jedinou
oblastí s pøímou návazností na okolní krajinu. Necháme i tu zastavìt???

Trojmezí
Nová dimenze ètvrti
V nedávné dobì rozlehlá pole na
východ od posledních domù Sídlištì
Spoøilov II plodila roènì tuny obilí, za pár
let tu ale vyroste moderní ètvrt´ s byty,
obchody, školami, ale i parkem. Nová
obytná oblast rozprostírající se na
rozhraní spoøilovských plání a Prahy 10,
11 a 15 už má dokonce i svoje jméno. Pro
toto území se vžilo oznaèení Trojmezí.
Nejdùležitìjší vìcí, než se stavbaøi
vrhnou do podrobnìjších krokù, které
budou smìøovat k rozvoji tohoto místa,
je vyøešení dopravy. Odborníci musí
dùkladnì prozkoumat, jakou zátìž již

dnes tak rušné okolí unese a které
dopravní zmìny si výstavba vyžádá. Na
výsledcích tohoto bádání záleží osud
celého projektu, jenž se dnes nachází na
zatím úplném zaèátku.
Projekt musí být v souladu s dopravními
tepnami v okolí. Již v dnešní dobì tady
doprava skomírá. Spoøilováci jsou prakticky dennì svìdky neuvìøitelných kolon
kamiónù na Spoøilovské spojce a pøímo v
ulicích Spoøilova. Podobná je situace na
druhé stranì doposud prázdné "louky" v
Pražské ulici, která vede mezi Chodovem
a Hostivaøí.
Nové obyvatele by podle plánù mohla
ke svým novým domùm dovézt napøíklad
tramvaj. Existují dvì možnosti: nasmìrovat tramvaje do centra nového
rozvojového území ze Švehlovy ulice na
Zahradním Mìstì nebo ze Spoøilova.
Delší dobu se hovoøí i o prodloužení
metra trasy A pøes Zahradní Mìsto do
Hostivaøe. Jenže další výstavba metra v
této oblasti pøichází v úvahu až v letech
2018-2020.
Rozvoj Trojmezí by ale mìl nastat døív.
Zmìna územního plánu, která je nezbytná, trvá obvykle 2 roky.
Podle stanoviska zastupitelù dotèených
mìstských èástí, kterých se oblast
Trojmezí týká, nejde rozhodnì o „pøeválcování území“. Je tøeba brát v úvahu, že
se v tìsné blízkosti nachází pøírodní park
kolem Botièe a souèasnì je tøeba se
vypoøádat s historicky cennými vìcmi,
jako je tøešòovka pod Košíkem (døíve
Sady zahradnické mládeže).
Území, o kterém je øeè, zabírá odhadem
250-300 hektarù!. Nachází se mezi
Chodovem, Spoøilovem, Zábìhlicemi a
Hostivaøí. V centru Trojmezí by mìstské
èásti rády vidìly velký park. Zástavba, at´
èinžovní nebo rodinné domky, vyroste
okolo. Praha 10 má sice na území nejvìtší
podíl, ale co se týká zastavìnosti, bude
mít asi nejmenší. Hlavní rozvojové území
se nachází v Praze 11 a 15.
A právì v této èásti se nachází i
Støedisko ekologické výchovy hl. mìsta
Prahy - Toulcùv dvùr, které se na rozvoj
a výstavbu v této èásti právem dívá
ponìkud skepticky. Je tøeba si uvìdomit,
jestliže tìžké stavební stroje jednou vjedou do údolní nivy potoka Botièe, nic je
už nezastaví... Je nesporné, že v Trojmezí
v blízké budoucnosti „nìco vyroste“, ale
je potøeba najít rovnováhu mezi potøebou
výstavby a zachování tohoto ostrùvku
pøírody pro další generace...
Marek Mahdal

* Spoøilovská doprava * Informace
ze Spoøilova * Kultura na Spoøilovì *
Spoøilovské restaurace * Spoøilovské
služby
* Sport na Spoøilovì * Stíny
Spoøilova * Veøejná správa * Spoøilovské
školy * Spoøilovské kuriozity, rekordy a
zajímavosti * Kolem Spoøilova *
Spoøilovský kvíz * Aktuality ze Spoøilova *
Spoøilovské poèasí * Spoøilovská anketa.
http://www.sporilov.info

Dopis obyvatel
Spoøilova o lokalitì Trojmezí
Dopis obyvatel Spoøilova zaslaný k reakci
panu starostovi a Radì MÈ Praha 4. Dopis
se týká lokality "Trojmezí" a v tištìné
podobì koluje po Spoøilovì a je vyvìšen na
rùzných místech.
Vážený pane starosto, vážení èlenové rady
mìstské èásti Praha 4,
My, obyvatelé mìstské èásti Prahy 4, kteøí
bydlíme v oblasti Spoøilova jsme z veøejnì
dostupných zdrojù zjistili, že se v souèasné
dobì chystá významná zmìna územního plánu
v tzv. lokalitì "Trojmezí".
Jak jistì víte, jedná se o rozsáhlou oblast,
která podle zadání zmìn územního plánu (Z
1175/06) tìsnì hranièí s územím mìstské èásti
Prahy 4 a chystané zmìny mohou znaènì
narušit a velmi negativnì ovlivnit již tak špatné životní prostøedí na Spoøilovì.
Vážený pane starosto, jako dlouholetý
obèan spoøilovského sídlištì víte, že je
Spoøilov doslova obklopen silnicemi, které
navazují na pøetíženou Jižní spojku ze tøí
stran. To se negativnì projevuje pøedevším
zvýšenou hladinou hluku a exhalacemi. Jedna
z nejhorších situací v Praze je hned po
Barrandovském mostì v západní èásti Starého
Spoøilova. Nejvyšší vypoètené hodnoty suspendované zátìže PM10 dosahují alarmujícího èísla 50 – 60 ¾g.m-3, a to zejména podél
Jižní Spojky, což je zpùsobeno pøedevším
blízkostí vùbec nejzatíženìjší køižovatky v
Èeské republice s dálnièním køížem Jižní spojky a magistrály, kudy dennì projede pøes
230.000 vozidel. Silnì zneèištìné je i místo v
tìsné blízkosti od centra køižovatky Jižní
Spojky a Spoøilovské, naopak východnì od
Sídlištì Spoøilov, právì v lokalitì "Trojmezí"
je vzduch stále ještì "relativnì" èistý."
Tento jediný volný prostor se nachází ve
východním sektoru Spoøilova. Jde o vùbec
jediné místo na kterém se rozprostírají zelené
louky, pole a sad. Jde právì o lokalitu
Trojmezí. Základní informace k plánovaným
zmìnám Územního plánu hl.m.Prahy v souvislosti s územím Trojmezí jsou na internetu.
My, obèané Spoøilova se obáváme, že v
rámci této zmìny územního plánu by mohl být
Spoøilov i z výše uvedené poslední volné
strany obklopen rušnou komunikací, která by
vedla v tìsné blízkosti domù za souèasnými
retenèními nádržemi Chodoveckého potoka,
který v tìchto místech tvoøí hranici mezi MÈ
Praha 4 a MÈ Praha 10. Tato komunikace by
se již na území jiné mìstské èásti napojila na
stávající silnièní sít´. Tento stav by skuteènì
znamenal konec posledního kousku pomìrnì
zachovalého životního prostøedí na Spoøilovì.
V souèasné dobì není jasné, o jaký druh výstavby by se v lokalitì Trojmezí jednalo.
Mìstská èást Praha 10, která navrhuje jednu z
urbanistických studií, to odmítá sdìlit.
Vážený pane starosto, vážení èlenové
rady,
i když vlastní území Trojmezí neleží pøímo
na území MÈ Prahy 4, žádáme Vás, abyste se
o lokalitu Trojmezí zaèali intenzivnì zajímat,
a chránili iniciativním jednáním se zúèast-
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nìnými mìstskými èástmi (MÈ Praha 10, 11
a15) a pøedevším Magistrátem hl.m.Prahy,
zájmy obyvatel Spoøilova. V této souvislosti se
již na Vás obrátila obyvatelka Spoøilova a
obdržela od Vás nekonkrétní stanovisko, které
ji odkazuje na to, že se má touto problematikou zabývat v podstatì sama. S jejím svolením
Vaši odpovìï na její dopis otiskujeme na
stránkách Spoøilovských novin.
Jako vaši volièi jsme pøesvìdèeni, že chránit
zájmy obyvatel Spoøilova pøed další výstavbou, hlukem a exhalacemi byste mìli právì
vy, kteøí k tomu máte k dispozici celý odborný
aparát. Obyvatelé Spoøilova vám k tomu
mohou event. nabídnout svou laickou pomoc v
rámci svého volného èasu.
Pro uskuteènìní této námi nabízené
spolupráce vás však žádáme o podrobné
písemné stanovisko ke všem skuteènostem,
které jsou vám v souvislosti s lokalitou
Trojmezí známy (jedná se jen pøíkladmo o
zodpovìzení nìkterých otázek, napø. co
obsahují jednotlivé archtektonické studie, co
se bude stavìt za ochranným pásmem
rentenèních nádrží na konci Spoøilova, kudy
povedou silnice, je pravda, že se kvùli výstavbì má pøekládat vysoké napìtí pod zem
atd).
Podle našich informací jsou v souèasné dobì
pøipraveny 3 architektonické studie. Jejich
obsah nám není znám. Vy však máte možnost
se s tìmito návrhy seznámit a jednat pak v
zájmu nás - svých volièù. Vìøíme, že s ohledem na blížící se termín projednávání zmìn
územního plánu brzy písemnì odpovíte na
tento náš dopis a v nejbližší dobì zaujmete k
této problematice jednoznaèné stanovisko na
stránkách radnièních novin Tuèòák.
S pozdravem a pøáním mnoha úspìchù v
dùležitém roce 2006.
obèané Spoøilova

Starosta
odpovìdìl...
Z odpovìdi starosty MÈ Praha 4
Bohumila Koukala na otevøený dopis
obèanù:
„K otevøenému dopisu obèanù Spoøilova
Vám sdìluji, že Rada MÈ Praha 4 se již situací
zabývala na základì podnìtù z øad obèanù a
konkrétnì odpovìdìla pøiloženým dopisem
xxxxxxxxxxxxxxxx (jméno konkrétní osoby
vymazala redakce SN), na øadu vyjádøených
obav obèanù, které zámìr vyvolal. V souèasné
dobì jsou podnìty øešeny v komisi pro výstavbu a územní rozvoj MÈ Praha 4 a o vývoji
situace budou uvedeny informace mimo jiné v
"Tuèòáku".“
V pøíloze starosta zaslal dopis paní W.,
kde odpovìdìl i na nìkteré dotazy položené
v otevøeném dopisu. Z odpovìdi vyjímáme:
„Úvodem odpovìdi na Váš podnìt je tøeba
pøipomenout Vám zøejmì známý fakt, že poøizovatelem územního plánu a tedy i jeho zmìna
na území hlavního mìsta je hlavní mìsto
Praha, zastoupené pøíslušným odborem
Magistrátu hl. m. Prahy – odborem územního
plánu a nikoliv místnì pøíslušné mìstské èásti.
Problematika zmìny územního plánu v
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lokalitì „Trojmezí„, které se nachází na území
mìstských èástí Praha 10, Praha 11 a Praha 15
a které sousedí s východní hranicí naší mìstské èásti, je významným zásahem do stávající
organizace územního plánu v Praze a jako
taková projde pøíslušnými nadstandardními
procedurami oproti „bìžným„ zmìnám
pražského územního plánu.
Jedná se o velké území s významnými
pøírodními hodnotami i širšími urbanistickými
i dopravními vazbami v jižním sektoru Prahy.
V rámci vlny zmìn územního plánu 06 je ve
fázi tzv. návrhu zadání pøedmìtná zmìna projednávána hl. m. Prahou pod èíslem Z
1175/06. Tato zmìna byla podána spoleèným
podání výše zmínìných mìstských èástí, v
jejichž pùsobnosti se dané území nachází.
Dotyèný návrh zadání byl podán jako prosté
vymezení území bez bližší specifikace novì
navržených funkèních ploch, což samozøejmì
mùže vzbudit obavy, že by mohlo dojít k náhlému schválení zmìn bez dostateèné možnosti
pøipomínkování øešení ze strany veøejnosti i
pøíslušných úøadù. Situace je ovšem ve
skuteènosti taková, že po vymezení rozsahu
území zmìny a zhodnocení, zda je zmìna
územního plánu v daném území v principu
možná, bude na podkladì pøipravované urbanistické studie veøejnì projednán nejen konkrétní návrh zmìny územního plánu, ale tento
návrh bude ještì pøedem navíc podléhat procesu posouzení vlivù koncepce na životní
prostøedí, což je procedura, která je v gesci
resortu životního prostøedí a jejímž úèelem je
veøejnì posoudit možné dopady zámìrù a koncepcí (tj. v tomto pøípadì zmìny územního
plánu) na všechny složky životního prostøedí,
tedy napøíklad i na èistotu ovzduší, hlukovou
zátìž a pohodu bydlení.
Vážím si Vašeho zájmu o kvalitu prostøedí
mìstské èásti Praha 4 i o pøírodní prostøedí
jako takové a mohu Vás ubezpeèit, že mìstská
èást Praha 4 bude v rámci pøíslušných procedur sledovat a pøipomínkovat nejen prùbìh
zmìn územního plánu na vlastním území, ale i
zmìn, které by se mohly dotknout obyvatel
mìstské èásti, jako je napøíklad øešení zmìny
územního plánu v oblasti „Trojmezí„ a s tím
spjatých naznaèených pokusù realizovat
dopravu z dotyèného území do blízkosti obytných èástí Prahy 4. Problematika zachování
pøírodních rekreaèních prostor navazujících na
sídlištì Spoøilov II bude samozøejmì ze strany
odborných orgánù mìstské èásti náležitì sledována, nebot´ nedílnou souèástí kvalitního
životního prostøedí a pohody bydlení obyvatel
Prahy 4 není jen kvalitní bytový fond a související infrastruktura, ale v první øadì také
dostateèné množství kvalitních a pøístupných
ploch zelenì.
Závìrem bych chtìl ještì jednou podìkovat
za Váš zájem o území mìstské èásti, jejíž jste
obyvatelkou, a pøipomenout, že procedury
zmìny územního plánu i posuzování vlivù na
životní prostøedí jsou pøíslušnými právními
pøedpisy zámìrnì koncipovány tak, aby pøi
nich mohla své názory veøejnost prezentovat
také pøímo a ne pouze prostøednictví úøadù a
samospráv, nebot´ pøi rozhodování o výhledovém rozvoji území je pøímý kontakt s
obèany nejen podnìtný, ale v podstatì
nepostradatelný.“

Chodovecký
potok
Když vám nìkdo položí otázku, který
potok protéká kolem Spoøilova, napadne
vìtšinu z vás - no jistì - jedinì Botiè. Ale
víte, že se Spoøilov „pyšní“ ještì jedním
vodním tokem?
Tím vodním tokem, spíše øeèeno potùèkem
je Chodovecký potok. Tak zní jeho oficiální
název.
Délka tohoto toku je pøesnì 1410 metrù a
plocha jeho povodí 1,25 km2. Pùvodní pramen
vycházel z mokøadu, který se nacházel
severovýchodnì od dnešní køižovatky ulic
Choceradská a Klapálkova. Dnes se toto prameništì nachází v zadní zátopì retenèní
nádrže, oznaèené jako R5 (viz.obrázek).
Níže po toku se nacházejí ještì další retenèní
nádrže - R6 a R7. Vìtšina koryta mezi
nádržemi je pøírodního charakteru s výjimkou
zpevnìných èástí vývaru a pod vývarem. Pod
nádrží R7 je kamenem opevnìné koryto
lichobìžníkového prùøezu. Tento úsek je
ukonèen mírným skluzem, kde se
lichobìžníkový profil mìní na betonový
obdélník, který vstupuje u Zábìhlického
zámku do zaklenutí, které je v prostoru
Práèského jezu vyústìno do Botièe (viz.
obrázek). Je otázkou jak bude Chodovecký
potok vypadat v budoucnu. Vìtšina jeho toku
je dnes umìle regulována a je otázkou jak se
na jeho další regulaci projeví zamýšlené
stavební aktivity v oblasti Trojmezí.
(mah)

Velkopopovická restaurace

P

ro návštìvu známé a vyhlášené spoøilovské Velkopopovické
restaurace jsme se s Radkou rozhodli už pøed rokem v sobotu 15. ledna 2005 kolem páté hodiny veèerní.

V

elkopopovická restaurace je klasický podnik z dob socialistické produkce sídlišt´. Nevím pøesnì, jestli restaurace
vznikla v dobì budování sídlištì Spoøilov I (tedy pro roce 1960),
ale pro zdejší sídlištní i domkaøské obyvatele je tu prostì
„odjakživa“. Tento podnik najdete v severní èásti Starého
Spoøilova (nebo-li v dolní èásti Roztylského námìstí), v domì,
který leží pøímo naproti poboèce Komerèní banky a kde je rovnìž
umístìn i Dùm s peèovatelskou službou. Celý dùm prošel v roce
2002 velkou rekonstrukcí, která se projevila i na nové, nažloutlé
fasádì domu. Rekonstrukce domu dala i novou tváø ceduli s
názvem restaurace, která je nyní ve stylu loga branického pivovaru. Pøedevším nové zpracování reklamních štítù
velkopopovických restaurací vytváøí pøíjemný dojem, že jsou
pryè doby, kdy byla restaurace spíše jen hospodou s nabídkou
teplých obìdù.

V

elkopopovickou restauraci jsem už navštívil na jaøe 2000 a i
dnes se mi sál jeví naprosto stejný. Dá mi za pravdu i ten,
kdo tu nìkdy byl, že po vkroèení do lokálu zjistí, že se uvnitø
bìhem rekonstrukce zase tak moc nezmìnilo. Bìhem této doby
bylo sice evidentnì novì vymalováno (vë svìžejším okrovém
stylu), ale vìtšina ostatního vybavení pamatuje minulé èasy. Už
pøi vstupu do pøedsálí na nás „dýchla“ smìsice tabáku a dalších
„vùní hospody“. Podnik nabízí støednì velký lokál s velkými
okny (je zde dobøe vidìt na auto zaparkované na protìjším
parkovišti) se zažloutlými záclonami. Svìtlo zajišt´uje 8 lustrù
(každý pro 5 klasických žárovek), které byly sice zcela bez
žárovek, ale každý z nich svítil jednou novou úspornou záøivkou.
Svìtla byla i tak v lokálu pomìrnì dost. Lustry jsou zde
pøipevnìny nepochopitelnými tyèemi pod stropem (možná to je
pozùstatek dávno zlikvidovaných podhledù), které pøipomínají
vìšáky na jatkách. Velkopopovická restaurace nám pøipomínala
takovou tu klasickou „venkovskou hospodu“. Souèástí prostor je
i salonek, který byl toho veèera prázdný a od zbytku místnosti byl
oddìlen obrácenou židlí. Kapacita salonku je cca 25 lidí a konají
se tu èasto rùzné prezentaèní a marketingové akce typu „levé
deky, dárek zdarma…“. Nejmodernìjší pøedmìt z lokálu pøedstavuje automat na cigarety, který najdete na levé stranì pøi
vstupu do salonku a nové nástìnné hodiny.

K

døevìným stolùm v „hlavním sálu“ se pohodlnì vejde 46 lidí
a v dobì naší návštìvy byl obsazený pouze z jedné tøetiny.
Stoly obklopují buï masivní døevìné lavice nebo pomìrnì
zachovalé „selské židle“ Vybrali jsme si „stùl pro ètyøi“
uprostøed místnosti, protože byl jako jediný volný. Jak již bylo
konstatováno, lokál byl znaènì zakouøený a okna zavøená.
Obsluhu ve Velkopopovické restauraci zajišt´ují dvì, vcelku
sympatické dámy støedních let. Ta svìtlovlasá nám pøinesla jídelní lístek a rovnou jsme vyøídili i objednávku pivka (Braník, desítka za 18,- Kè). Pivo bylo uspokojivé chuti, i když jsme z nìho
trochu cítili „pivní trubky“. Koho by to odradilo, mùže si dát
lahvovou Plzeò. Menu, které v pravém horním rohu neopomíjí
pøipomenout fakt že se jedná o „IV. cenovou skupinu“, je psáno
na psacím stroji pøes nìkolik kopírákù, což ještì více navozuje
atmosféru minulých dob (jen tam chybìlo logo RaJ).

R

estaurace toho veèera nabízela na 30 teplých jídel klasické
èeské kuchynì od 23,- do 92,- Kè. Vybrat jsme si mohli z
nabídky teplých pøedkrmù, drùbeže a ryb, bezmasých jídel,
hotových jídel a objednávek, vše s pøílohou. Hotovky se pohybovaly v cenové relaci kolem 60 Kè. Nakonec jsme zùstali jen u
toho piva, ale když jsme se podívali jak „sousedovi“ vedle ke
stolu nesou „guláš s deseti“, usoudili jsme, že vypadá celkem
slušnì / guláš :-).

S

tejnì jako u již navštívených a hodnocených restaurací na
Spoøilovì, jsme jsi i zde všimli velkého nedostatku v podobì
vìšáku. Bylo jich zde jen 15, pøipevnìných na zeï. Výhled ven
zprostøedkovávají 3 velké „vitríny“, každá s velkým logem
Kozla, které pøekrývají záclony, kterým se evidentnì velmi
stýská po teplé vodì. Zelené „branické“ ubrusy na tom byly o
poznání lépe. Stùl nalevo od výèepu patøí místním štamgastùm.
Kolem šesté hodiny se sál zaèal plnit nové pøíchozími žíznivci.
Bylo zøejmé, že osazenstvo, které popíjelo toho veèera u ostatních stolù nepatøí k elitì èeského národa, tím spíše, že jsme
zaslechli i „východoevropské jazyky“. Toalety restaurace, které
se nachází pøes chodbu u východu jsou také mírnì zrekonstruované, a byly v celku na pøijatelné úrovni, odpovídající tomuto
typu restauraèního zaøízení. Ovšem otvírací doba patøí do minulosti, i když je pochopitelné, že nìjaké noèní øádìní si provozovatel nemùže dovolit, protože se v domì nachází byty pro seniory a musí tudíž striktnì dodržovat noèní klid.

V

elkopopovická restaurace si své místo mezi restauraèními
zaøízeními i po revoluci obhájila a ke Spoøilovu prostì patøí.
Je pravda, že jsme po hodinì strávené v tomto lokálu poøádnì
„naèichli“, ale za návštìvu to stálo. Pøinejmenším by nevznikl
tento èlánek pro Spoøilovské noviny…
Marek Mahdal
Kontakt:
Velkopopovická restaurace
Praha 4 – Spoøilov I
Roztylské námìstí è. 44
Telefon (pro pøípadné rezervace):
272 761 532
Otvírací doba:
Pondìlí 10:30 - 22:00
Úterý 10:30 - 22:00
Støeda 10:30 - 22:00
Ètvrtek 10:30 - 22:00
Pátek 10:30 - 22:00
Sobota 11:00 - 21:30
Nedìle 11:00 - 21:30
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BMX areál
Na Chodovci
Hodnì vody v Botièi proteklo kolem
Spoøilova, ale dlouho oèekávané BMX
høištì a Skate park Spoøilov již koneènì
v sezónì opìt uvítá své návštìvníky.
Nedávno otevøené høištì, které ovšem
ještì není ještì úplnì hotové již využívají
první z øad spoøilovské mládeže.
Celá stavba pøišla na 500 tis. Kè.
Investorem byla radnice MÈ Praha 4,
odbor životního prostøedí. Podobný areál
se pøipravuje i v Adamovské ulici, jen
nìkolik stanic tramvají od Spoøilova.
Firmì, která tvoøila terénní skoky trvalo
pomìrnì dost dlouho než získala tu správnou
zeminu,
která
odpovídala
požadavkùm. Ta musí být trochu písèitá,
trochu jílovitá...
Správkynì oblasti Spoøilov paní
Vìnceslava Pokoná z Úøadu mìstské
èásti Praha 4 nám sdìlila:
„Konzultace pøi výstavbì probíhala s
panem Radomírem Teichmannem, který
má zkušenosti se stavbami tohoto druhu.
Je autorem areálu v Èernošicích u Prahy.
Sám jezdí, poøádá závody a prostì ví o
èem to je. Což potvrdil i Honza Masopust
a chválil výbornou spolupráci pøi stavbì.
Sama jsem byla svìdkem zajímavé
spolupráce - bobketista + 2 hoši na kolech
a posléze s lopatami. Bobketista nahrnul,
upravil, hoši na kole projeli, kývli, nebo
vzali lopaty dotvarovali a znovu projeli.
Popøípadì nasmìrovali bobketistu, aby
nìco pøihodil, nebo ubral. Je potøeba
dodržet maximálnì bezpeènostní parametry. Firma Mystic constructions spol. s r.o.
pana Teichmanna (která má jako jeden z
pøedmìtù podnikání i "kreslení a konstrukce skateboardových pøekážek a
skateparkù") jednak provede finální
úpravu na jaøe a bude provádìt údržbu po
celý rok. Oficiálnì není ještì dráha
otevøená, ještì se dodìlá pøístøešek na
odkládání vìcí a mlatová cesta kolem.
Pøes zimu bude zemina pracovat, sedne si
a zjara bude potøeba dotáhnout. Poèítáme,
že plnì sloužit zaène na jaøe.“
Areál bude mít provozní øád a zejména pøilba na hlavì bude nutností. Doba
provozu bude v letních mìsících
8:00 hod. - 20:00 hod., jinak
8:00 - 18:00 hod.
„Myslím, že se podaøilo oslovit právì tu
èást klukù, kteøí potøebují trochu adrenalinu a ovìøit si jistou dávku šikovnosti,“
dodává paní Pokorná.
Marek Mahdal
Spoøilovské noviny zvou na premiéru!
Ve spoøilovském kinì Sigma bude mít
v sobotu 4. bøezna 2006 ve 14:00 hodin,
premiéru nový film - Napoleon Pražský.
Nepropásnìte jedineènou šanci a pøijïte
do kina. Vzhledem k tomu, že se jedná o
amatérskou a nekomerèní tvorbu rozhodl
se Mr.Noon hýèkat své fanoušky a vùbec
nevybírat vstupné!
Více na www.sporilov.info
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Možná to bude nìkoho zajímat, tak vám pøidám do
novin nìkolik vzpomínek.
Víte, že...
+ na Spoøilovì byla až do 50. let minulého století asi
stovka obchodù a živností? Jen na Roztylském
námìstí byly 3 cukrárny, hotel, 3 holièství a kadeønictví, lékárna, pošta, záložna,
spoøitelna, pohøební ústav, trafika, prodejna Bati, Meinl, drogerie, dìtská lékaøka,
èalounictví, papírnictví a knihy, øeznictví a uzenáøství, lahùdky, potraviny Bratrství a
Vèela, vinárna, hodináø, textil, galanterie, mandl, brašnáø a elektro.
+ Spoøilov mìl až do výstavby odstavného nádraží také svou vlakovou zastávku v
místech dnešního depa Kaèerov?
+ Spoøilov mìl u Krèského lesa koupalištì zvané Plivátko?
+ v sokolovnì bylo kino Spoøilov,ve kterém se promítalo v sobotu a v nedìli, kdy se
necvièilo? V sále se také poøádaly bály a šibøinky.
+ v pøístavbì sokolovny zvaném Ponorka se hrála loutková pøedstavení?
+ po celé délce Roztylského námìstí a v parku nad kostelem jsou pohøbeny dvì
øady betonových protileteckých krytù?
+ u koneèné zastávky tramvaje (tenkrát ještì è. 19) byla úschovna kol, obèerstvení
a prodejna orientálních cukrovinek?
+ v místì Geofyzikálního ústavu bylo sokolské letní cvièištì? Bylo volnì pøístupné
komukoli, kdo si chtìlzabìhat nebo zaskákat. Také byl v provozu krytý kuželník.
+ na Spoøilovì žilo mnoho spisovatelù, básníkù, hudebníkù, hercù, malíøù?
Namátkou: J. Suchý, J. Havlíèek, J. Voldán, Z. Svìrák, J. Kaèer, J. J.Fiala, J.
Marek, A. Jedlièka, A. Nordenová, F. Flos, A. C.Nor, F. Køelina,F.Drtikol, L. Hulan,
V. Preissig.?
+ o víkendech byla hojnì navštìvována výletní lesní restaurace Za vìtrem na okraji
Krèského lesa?
+ poblíž dnešní stanice metra Roztyly byly skautské klubovny oddílù 8. a 41.?
V padesátých letech je zabrali svazáci a pozdìji zbourali.
+ na fotbalovém høišti ÈAFC se v létì hrál fotbal a v zimì se promìnilo v pøírodní
kluzištì (horký èaj 1.- Kès, chleba s hoøèicí 1.-Kès)?
Patriot
Poznámka redakce: Uvítáme jakákoliv doplnìní a rozvedení náznakù uvedených
vzpomínek, fotografie a další materiály.

Stalo se také
na Spoøilovì
* KINO SIGMA opìt promítá!První
film byl promítán 15. záøí 2005. Program
najdete na http://kinosigma.cz/ a v internetové verzi Spoøilovských novin.
* Zamìstnanci ZŠ Jižní IV. na pøelomu
srpna a záøí apelovali na rodièe školy, aby
podpoøili zachování retardérù v Lešanské
ulici.
* 28.9.2005 padla na Spoøilovì poslední
klapka nového filmu Mr.Noona s názvem
Napoleon Pražský.
* 11.10.2005 dìti ZŠ Jižní IV vyzdobily
betonové torzo u zastávky MHD
Severozápadní na Roztylském námìstí
motivy grafiky Vojtìcha Preissiga.
* Farníci si v závìru øíjna loòského roku
pøipomnìli výroèí 70 let od posvìcení
kostela sv. Anežky Èeské a Patronù
èeských na starém Spoøilovì. (red)
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