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Spoøilovské sokolské lípy kandidují
na STROM ROKU 2007
Hlasujte
pro spoøilovské lípy!
STROM ROKU 2007 - soutìž vyhlášená NADACÍ PARTNERSTVÍ z
povìøení Ministerstva životního prostøedí Èeské republiky.
Hlasujte formou DMS Strom1
na èíslo 87777.
Cena jedné DMS je 30 Kè.
27 Kè putuje do veøejné sbírky
Strom života na výsadbu stromù.
Službu DMS zajišt´uje Fórum dárcù.
Další možností je hlasování prostøednictvím Hlasovacích archù pro
20 hlasujících, které jsou rozmístìny
na rùzných veøejných místech na
Spoøilovì v prùbìhu záøí. Jejich
seznam
najdete
na
www.sporilov.info.
Tøetí možností je hlasování prostøednictvím kuponù v médiích.
Veøejné hlasování probíhá od 1.
srpna do 11. øíjna 2007. Vítìzný
strom bude slavnostnì vyhlášen
dne 20. øíjna 2007 v prùbìhu Koncertu pro stromy.

Proè spoøilovské lípy?
Vážené dámy a pánové,
obracíme se na vás se žádostí o podporu
dvìma Spoøilovským sokolským lipám, které
zkrášlují budovu naší sokolovny v Praze 4 Spoøilovì, Severozápadní VI. èp.1668. Obì
lípy se zúèastní soutìžní ankety "Nejkrásnìjší
strom roku 2007 Prahy 4", vyhlášené Komisí
pro životní prostøedí Úøadu mìstské èásti
Praha 4 a šestého roèníku celostátní ankety
"Strom roku 2007", vyhlášené Ministerstvem
životního prostøedí Èeské republiky.
Dvì lípy velkolisté jsou pøímo spjaté se
sokolskou historií. Byly slavnostnì vysazeny
v roce 1933 u pøíležitosti otevøení nové zdìné
sokolovny na památku zakladatelù sokolského hnutí - bratøí Dr. Miroslava Tyrše, prvního

náèelníka Èeské obce sokolské (ÈOS) a bratra
Jindøicha Fügnera, prvního starosty ÈOS. Pøi
pøíležitosti 80. výroèí založení Tìlocvièné
jednoty SOKOL Praha Spoøilov - Roztyly
dne 10. záøí 2007 bude tato událost pøipomenuta na nové pamìtní tabulce na èelní
stranì sokolovny.
S radostí vám sdìlujeme, že naše Spoøilovské sokolské lípy se dostaly v obou soutìžních
anketách do finále!
A) V anketì o "Strom roku 2007 Prahy 4"
do skupiny ètrnácti vybraných kandidátù jako
strom èíslo 14.
B) ) V celostátní anketì "Strom roku 2007"
v hlavním mìstì Praze se umístily na prvním
místì jako vítìz. V celostátním finále ankety
budou Prahu representovat jako strom èíslo 1
Sokolské lípy rostoucí pøed sokolovnou na

Spoøilovì v soutìži se 12 finalisty z ostatních
krajù.
O celkovém, koneèném vítìzi v obou soutìžních anketách nyní rozhodujete hlasováním
vy - vážení obèané ze Spoøilova, z Prahy 4, z
celé Prahy a èlenové a pøíznivci Sokola forma hlasování je uvedena výše.
Vítìzný strom bude slavnostnì vyhlášen
dne 20. øíjna 2007 v prùbìhu Koncertu pro
stromy.
Vážení pøátelé, sestry a bratøi, dìkujeme za
vaši podporu a prosíme, abyste ankety doporuèili též vašim pøátelùm a známým.
Po vyhlášení výsledkù obou anket Strom
roku 2007 vás budeme informovat o tom, jak
se naše Spoøilovské sokolské lípy v tak silné
konkurenci umístily.
Vladimír Prchlík, TJ Sokol Spoøilov

Spoøilováci ochutnali výborná
vína zdejší vinotéky
Již druhé sousedské setkání se konalo 27.
èervna 2007 na Roztylském námìstí. Tentokrát ve spolupráci obèanského sdružení Spoøilov a místní vinotéky. Spoøilovskou vinotéku
provozují Marie Rychetská a Bedøich Poustka
pøímo na Roztylském námìstí, a tak sraz
nebylo nutno mìnit. Na trávníku se objevila
deka a tentokrát již dva stolky s vínem a vìtšinou slanými pochutinami ze spoøilovských
kuchyní. Zaznìla báseò o vínì, a pak už se pøi
degustaci vynikajících druhù vín - Dornfelder,
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ryzlink
vlašský, Veltlínské zelené a Zweigeltrebe
úèastníci setkání vìnovali v hlouècích debatám na rùzná témata.
Mnozí úèastníci neváhali a nìkteré z vín si
pøímo ve vinotéce zakoupili. Pøátelské setkání
skonèilo až krátce po 21. hodinì. Podìkování
patøí spoøilovské vinotéce (www.vinum.cz) za
podporu sousedského setkání.
"Obì setkání se podaøila, rádi bychom s
dalšími setkáními pokraèovali po prázdninách
a již teï zveme všechny Spoøilováky," sdìlil
Spoøilovským novinám Tomáš Ledvina z
obèanského sdružení.
(thr)

Parkovací domy - nadìje i pro
Spoøilov
Najít místo na parkování. To je každodenní
noèní mùra mnoha obyvatel spoøilovského
sídlištì. Generace obyvatel se støídají a ti
mladší si poøizují své plechové miláèky. Spoøilovské ulice jsou doslova zaplaveny parkujícími auty a situace se stále zhoršuje. Starosta
Prahy 4 øíká, je tøeba zaèít tam, kde je v souèasnosti nejvìtší nedostatek parkovacích míst,
jako je Spoøilov, Krè, sídlištì Novodvorská,
Pankrác nebo Nusle, a popisuje obrysy vznikající koncepce parkování a dalších souvislostí takzvané dopravy v klidu. Radnice hodlá
podle starosty Horálka øešit nedostatek míst
pro zaparkování pøedevším stavbou nových
parkovacích domù, a to právì na sídlištích. Co
vy na to ?
(mm)
Komentáøe ètenáøù k tématu:
To už slibovali v minulosti pøedchozí starostové a skutek utek. Myslím, že i toto jsou jen
plané sliby. Zajímalo by mì,kde chce vzít starosta peníze na výstavbu a provoz tolika parkovacích domù. A hlavnì musí být postaveny v
místì, kde to bude mít obèan u nosu, jinak
nebudou využívané a tím pádem i rentabilní.
28.6.2007 14:02:05, Autor: neregistrovaný
- ètenáø SN
Parkovací domy jsou poslední štací, kterou
si øidiè pro odstavení vozu vybírá: - je to daleko, pøi pøenosu vìcí více než najedenkrát nebo
u tìžších pøedmìtù se stejnì musí pøeparkovávat; - na auto není vidìt, alarm ztrácí smysl;
- parkovací domy bývají zpoplatnìny a hlavnì
bych tedy chtìl vidìt (nebo spíše nechtìl), kde
by asi tak mìly na Spoøilovì vznikat...
29.6.2007 08:09:19, Autor: HonzaV

Situace na Sporilove se shorsila hlavne po
zruseni dvou hlidanych parkovist. U byvaleho
bazaru na konecne a nahore u pozarnich
nadrzi. Vsichni, co tam parkovali ted parkuji
zpet v ulicich s ostatnimi kamarady a zadarmo...
29.6.2007 15:38:14, Autor: Pepin

Memorial Karla Waltera
ve fotbale
Dne 16. èervna probìhl už 5. roèník Memorialu Karla Waltera ve fotbale na "Plácku" na
starém Spoøilovì (u toèitého mostu). Jubilejní
turnaj se odehrál v pøátelském duchu za úèasti pìti mužstev (FKPS Spoøilov - poøadatel),
PPC Spoøilov, NK Zagreb A, NK Zagreb B a
4. pivní eskadra. Turnaj mìl velkou sportovní
úroveò, kdy se hrál nejenom technický, ale i
taktický fotbal.Obèas se i na kopaèkách zajiskøilo. Po velkém boji, kdy se støetla proti
sobì nejlepší mužstva - domácí FKPS Spoøilov a PPC Spoøilov (0:0), se celkovým vítìzem stalo mužstvo PPC Spoøilov.
Tabulka:
1. PPC Spoøilov 10 b. (11 : 2)
2. FKPS Spoøilov 8 b. (7 : 1)
3. NK Zagreb B 6 b. (10 :12)
4. NK Zagreb A 4 b. (8 : 7)
5. 4. pivní eskadra 0 b. (1 :15)
Nejlepší støelec: Martin Kott (PPC) s 5 góly
Nejlepší hráè: Ivo Goldstein (NK Zagreb B)
Nejlepší brankaø: Zdenìk Duchek (FKPS)
Poøádání turnaje bylo na vysoké úrovni jak
po stránce zajištìní kvality høištì, tak po stránce obèerstvení (Plzeò 12°, kotlety a klobásy
na grilu).Veèeøe s chorvatskými hosty probìhla ve sponzorské restauraci EUREKA. Už se
tìšíme na další Memorial.
Ivan Mráz
PPC Spoøilov
PROÈ MEMORIAL KARLA WALTERA?
Karel Walter byl jeden z prvních kamarádù - fotbalistù, který zaèal s námi hrát
fotbal na našem "Plácku". Zaèala se tu
scházet bezvadná parta klukù, která pøevážnì hrála za ÈAFC Spoøilov.
Na tuto partu rád vzpomínal a celou
dobu byl velkým spoøilovským patriotem.
I když se odstìhoval, tak každý volný èas
se na Spoøilov vracel, jak kvùli fotbalu,
tak kvùli ping - pongu, který za Sokol
Spoøilov hrál. Aktivnì se zúèastnil výstavby našeho "Plácku", který jsme se rozhodli vybudovat, abychom mìli kvalitní
høištì na fotbal jak pro nás, tak pro spoøilovské dìti.
Karel byl velkým sportovcem se smyslem pro fair play jak ve sportu, tak v
osobním životì. Proto bylo pro nás velké
pøekvapení, když jsme se dozvìdìli, že
Karel náhle skonal ve svých 39 letech po
fotbalovém utkání.
Protože Karel byl nejenom náš kamarád, ale také velmi dobrý fotbalista, tak
jsme se dohodli, že turnaj nazveme
"Memorial Karla Waltera".

Spoøilovský zahradník informuje
K nejèastìjším dotazùm, které dostávám
v poslední dobì, patøí otázky na stav a osud
topolových alejí v ul. Boèní I. a II., na solení
ulic a jeho dopady na stromy a stav stromù.
S trochou nadsázky lze všechny tyto otázky
shrnout do jediné odpovìdi a ještì ji uvést na
pøíkladu našich topolových alejí, zejména pak
Boèní II.
Sùl je pro stromy jed. Nièí a oslabuje je více
zpùsoby s rùznou intenzitou a rychlostí. V
koneèné fázi pak stromy spolehlivì umírají.
Laickou veøejnost pak ponìkud klame fakt, že
strom umírá zvolna, zpoèátku to tak nevypadá, nìkdy to trvá i více let a lidé si na špatný
stav stromu zvyknou a uschnutí jim pak pøipadá jako logický jev.
Pøíkladem a výstrahou nám budiž právì alej
na ul. Boèní II. Plošné umírání stromù a jejich
ubohý stav - a to bez rozdílu vìku! - je zde
zøetelný a srozumitelný i pro oko laika. Za
prudkým zhoršením stavu této aleje v posledních 4-5ti letech stojí zimní solení vozovek (a
nejenom jich), sùl zde spolehlivì plní funkci
"posledního høebíku do rakve".
Situace v topolových alejích však došla tak
daleko, že na B-II. umøely, nebo jsou prakticky znièeny veškeré mladé dosadby stromù. V
zasolené pùdì tedy nelze ani zapìstovat mladé
stromy.
Aleje stojí pøed zásadními rozhodnutími pøednì jak dál se solí a potom by mìl vzniknout plán obnovy, nebo revitalizace obou stromoøadí. Radnice je o problematice informována.
Obdobnì sùl pùsobí na stromy i jinde jeden pøíklad za všechny. Krásný javor na
Rozt. námìstí pøed kavárnou - dnes s korunou
z jedné poloviny odumírající.
Jan Fischer

Taxikáøi by vás nemìli okrást
Maketa èásti lidské paže se vztyèeným palcem a nápisem Fair Place, umístìná nad
cedulkou TAXI, je od 31.7.2007 dominantním
orientaèním prvkem na pražských taxistanovištích se správcem. Hlavní mìsto chce tímto
zpùsobem zlepšit orientaci i ochranu cestujících v metropolitní taxislužbì.
Jedním z Fair Place je i stanovištì dvou
taxíkù ve spodní èásti Roztylského námìstí
na parkovišti u Severozápadní ulice.
(thr)

Spoøilovem prošla bouøe
O víkendu 18. a 19. srpna se strhla velká
bouøe provázená silným vìtrem a lijákem. Za
noc napršelo 60mm vody, blesk stíhal blesk,
vichr lámal stromy a hasièi v jedné zahradì
odstraòovali rozštípnutý oøech.
Jeden z bleskù pak udeøil do nevysokého
asi tøicetiletého jasanu u trafostanice pod Holèovickou ulicí (to je ta slepá dole pod poliklinikou). Stopy blesku jsou dobøe patrné od
špièky stromu až k zemi, jsou vytrhané pásky
kùry i døeva. Jestli se strom zahojí, nebo
postupnì odumøe budeme vidìt tak do dvou
let.
Pokraèování na s. 7

Spoøilov u Zborova
Již jsme na stránkách Spoøilovských novin nìkolikrát psali o spoøilovském pomníku "Hrdinùm od Zborova", který byl odhalen právì
pøed sedmdesáti lety (29.7.1937). I o pátrání po jeho historii a souèasnosti.
Dnes již mùžeme prozradit, že byla na Spoøilovì již podruhé obnovena iniciativa za jeho znovupostavení. Poprvé se o vzkøíšení pomníku pokusili místní sokolové v roce 2001. Jejich snahy uhasila povodeò
o rok pozdìji. A tak v letošním jubilejním roce, kdy si pøipomínáme 90
let zborovské bitvy, - bitvy, která sice nijak neovlivnila prùbìh první
svìtové války, ale sehrála urèitou roli pøi formování budoucího Èeskoslovenska - se spoøilovští sokolové spojili s radnicí Prahy 4, redakcemi Tuèòáka, Spoøilovských novin, Národního osvobození (ètrnáctideníku Èeského svazu bojovníkù za svobodu a Èeskoslovenské obce
legionáøské), èleny ANLET (Asociace nositelù legionáøských tradic),
ÈSOL (Èeskoslovenské obce legionáøské), Masarykova demokratického hnutí, aby spoleènì tuto vizi uskuteènili.
Dùkazem, že je myšleno vše vážnì, byla úèast zástupce TJ SOKOL
SPOØILOV - ROZTYLY Vladimíra Prchlíka na pietním setkání v
místì bitvy v ukrajinské KALINIVCE dne 2. èervence 2007. S historickým praporem jednoty se poklonil památce padlých bojovníkù spoleènì s vrcholnými pøedstaviteli státu (premierém Mirkem Topolánkem, ministryní obrany Vlastou Parkanovou, pøedsedou Poslanecké
snìmovny Miloslavem Vlèkem) a spoleèenských organizací (Èeské
obce sokoloské, Èeskoslovenské obce legionáøské, Èeského svazu
bojovníkù za svobodu). Souèasnì zde byla odebrána prst´ z bojištì,
která byla uložena do speciální schránky a odvezena do Prahy. Slavnostní akt pokraèoval v nedalekém Lvovì, kde v Divadle opery a baletu pøevzali ukrajinští a èeští veterání vyznamenání, konal se slavnostní koncert (hrála se napø. skladba Taras Bulba od Leoše Janáèka) a
byla zde umístìna i výstava dobových fotografií z historie èeskoslovenských legií.
Schránka s prstí byla ve ètvrtek 2. srpna 2007 pøedána do prozatimní úschovy starostovi MÈ Praha 4, do doby než bude pomník hotov, v
jeho útrobách bude totiž uložena. Pro zajímavost uvedená schránka má
speciální certifikát Ministerstva obrany.
Podle Vladimíra Prchlíka se v souèasné dobì zpracovává projekt na
znovuumístìní pomníku a v dohledné dobì by mìlo pravdìpodobnì
dojít k slavnostnímu položení základního kamene. O dalších souvisejících informacích vás budeme samozøejmì ihned informovat, jakmile
se o nich dozvíme. Ètìte Spoøilovské noviny.
(thr)

Spoøilovští zastupitelé
Stejnì jako pøed tøemi lety
pøedstavujeme volené zástupce,
kteøí pravidelnì zasedají na radnici v Praze 4 - Nuslích za volební
obvod SPOØILOV. Za náš volební obvod bylo zvoleno do zastupitelstva MÈ Praha 4 celkem 5
zástupcù ODS, 2 zástupci ÈSSD
a po jednom zástupci KSÈM a
SZ.
V zastupitelstvu mnozí z nich
zastávají významné funkce v
poradních orgánech. Kromì
jejich podobenky, která je veøejnì
pøístupná na www.praha4.cz uvádíme jejich stranickou pøíslušnost, èlenství v komisích a výborech zastupitelstva a kontaktní email. Zveøejnìní tìchto informací
považujeme za dùležitý krok pro
vzájemnou komunikaci mezi
zastupiteli a obèany, zvláštì v
dnešní dobì, kdy se diskutuje o
budoucnosti Spoøilova.

Ivana Staòková (ODS)
èlenka Zastupitelstva mìstské
èásti Praha 4,
èlenka
Rady
mìstské
èásti
Praha 4, zástupce starosty, èlenka
Komise sociální a zdravotní,
Úkoly v oblasti - oblast sociálních vìcí, oblast národnostních
menšin. E-mail: ivana.stankova@praha4.cz
Jan Schneider
(ODS)
èlen Zastupitelstva mìstské èásti
Praha 4, povìøený
vedením Zdravotnického zaøízení
Podolí, èlen Finanèního výboru
zastupitelstva, èlen Komise pro
elektronický úøad, èlen Komise
pro zlepšení dopravy v klidu, èlen
Komise výstavby a dopravy. Email:janschneider@centrum.cz

Jak vypadalo odhalení sochy
"Bojovníka od Zborova"?
Sestra Alena Šerksová, èlenka Vìrné gardy Sokola Spoøilov, která
nedávno oslavila v plné duševní svìžesti svoje 84. narozeniny, vzpomíná na den odhalení sochy "Bojovníka od Zborova" 29. èerven 1937
na poèest dvacátého výroèí slavné bitvy u Zborova takto:
"Pamatuji se na ten den dobøe. Od rána lilo jak z konve. To mnì
bylo ètrnáct let. Na sraz nás dorostenek jsem pøišla ve slavnostním
kroji. Musela jsem si vzít do prùvodu pláštìnku - èernou pelerýnu proti
dešti. Sraz byl u sokolovny, kde jsme se øadili. Nás Sokolù v krojích
bylo asi ètyøicet, ostatní pøišli v obèanském šatì. V èele prùvodu
pochodovala hudba, za ní kráèeli èestní hosté, èlenové delegací, vojáci èeskoslovenské armády, krojovaní legionáøi a Sokolové. Bylo nás
tehdy v prùvodu velké množství, nebot´ s námi šli i èetní spoøilovští
obèané s dìtmi. Za velké úèasti spoøilovské veøejnosti jsme od sokolovny došli pochodovým krokem na Roztylské námìstí. Na místech
vyhražených pro èestné hosty stáli v pøední øadì èlenové delegace
Èeskoslovenské armády, Èeskoslovenské obce legionáøské a Sokola.
Socha legionáøe byla ještì zahalená do bílého hávu. Po obou stranách
pomníku stáli nehybnì èestnou stráž spoøilovští legionáøi a Sokolové.
Slavnostní akt odhalení sochy "Bojovníka od Zborova" mohl zaèít…"
Dne 5. srpna 2007 rozmlouval Vladimír Prchlík
Vladimír
Tomanec (ODS)
èlen Zastupitelstva mìstské
èásti Praha 4,
èlen Rady mìstské èásti Praha 4,
èlen Kontrolního výboru zastupitelstva, pøedseda Komise pro
zlepšení školního stravování, èlen
Komise pro zlepšení dopravy v
klidu, èlen Komise pro energetické úspory, èlen Komise pro
dokonèení privatizace, èlen
Komise pro bezpeènost dopravy a
dopravy v klidu. Zamìøení na
podnikatelské aktivity. E-mail:
tomanecv@volny.cz
Jana Kabíèková (ODS)
èlenka Zastupitelstva mìstské
èásti Praha 4, èlenka Komise pro
elektronický úøad,

èlenka Komise pro prevenci kriminality. E-mail: jana.kabickova@autocont.cz
Ing. Blanka
Menzelová
(ODS)
èlenka Zastupitelstva mìstské
èásti Praha 4,
èlenka Kontrolního výboru zastupitelstva, èlenka
Komise pro zlepšení školního
stravování, èlenka Komise grantové. E-mail: blankamenzelova@volny.cz.
Ing. Vladimír
Vedral (SZ)
èlen Zastupitelstva mìstské èásti
Praha 4, èlen
Finanèního výboru ZMÈ, èlen
Komise pro elektronický úøad,
èlen Komise bytové politiky, èlen
Komise pro dokonèení privatizace. vladimir.vedral@zeleni.cz.

Karel Skoupil (KSÈM)
èlen Zastupitelstva mìstské
èásti Praha 4, èlen Kontrolního
výboru zastupitelstva, pøedseda Komise pro øešení pohledávek, èlen Komise pro zlepšení
dopravy v klidu, èlen Komise
výstavby a dopravy, èlen Komise pro energetické úspory. E-mail: kasko@cbox.cz
Petr Kuchaø (ÈSSD)
uvolnìný èlen Zastupitelstva mìstské èásti Praha 4,
pøedseda Komise školské, èlen
Komise životního prostøedí.
E-mail:
petr.kuchar@praha4.cz
Karel Ptáèník (ÈSSD)
èlen Zastupitelstva mìstské
èásti Praha 4, èlen Finanèního
výboru zastupitelstva, pøedseda Komise bytové politiky,
èlen Komise pro zlepšení školního stravování, èlen Komise
pro
dokonèení
privatizace.
E-mail:
trend_praha@volny.cz

Obèanské sdružení Spoøilov a
jeho dosavadní èinnost
Obèanské sdružení Spoøilov bylo založeno
letos na jaøe obèany dlouhodobì nespokojenými s vývojem situace na Spoøilovì.
Hlavním podnìtem k jeho vzniku byla
petièní iniciativa spoøilovských obèanù, kteøí
si nepøáli realizaci nevhodného projektu
obnovy Hlavní ulice. Obèanské sdružení se
tak vedle Petièního výboru stalo spoluúèastníkem na jednáních probíhajících na pùdì
Magistrátu i Mìstského úøadu Prahy 4.
Naše cíle byly rozdìleny do dvou rovin. V
prvé øadì bylo nutné zastavit již naplno rozbìhnutou rekonstrukci Hlavní ulice a pokusit
se o zmìnu projektu tak, aby byly respektovány pøedevším obytné funkce naší ètvrti. V delším èasovém horizontu jsme pak požadovali
vytvoøení odborné studie, která by øešila
dopravní situaci v širším slova smyslu. Naším
cílem je vytvoøit ze Spoøilova rezidenèní
ètvrt´ podobnou tìm jaké známe z mnohých
západoevropských zemí. Pøitom nám nejde
pouze o dopravní øešení, ale i o další související problémy.
Vedení novì zvoleného Zastupitelstva
mìstské èásti Prahy 4 se zprvu zdálo být naší
iniciativou rozladìné, ale po prvních jednáních s petièním výborem se ukázalo, že názory jednotlivých zúèastnìných stran se tolik
neliší. Pochopitelná byla poèáteèní nevole
mìnit již témìø schválený projekt rekonstrukce Hlavní ulice. Proto bylo z našeho pohledu
daleko snazší dosáhnout dohody o zadání
odborné dopravní studie, øešící budoucnost
naší ètvrti. V této studii by mìly být mimo jiné
zhodnoceny i možné dopady stavby nového
sídlištì Trojmezí (mìlo by vzniknout na volných pozemcích východnì od sídlištì Spoøilov) na spoøilovské klima. Mìstský úøad
Praha 4 nechal jako první krok vyhotovit zátì-

žovou studii, která øešila možný vývoj
dopravní situace na Spoøilovì do roku 2010.
Výsledky této studie mají posloužit jako podklad pro vypracování odborné studie, která je
klíèová pro další vývoj naší ètvrti. Bohužel k
vlastnímu zadání odborné studie zatím nedošlo a OS bude usilovat v této vìci o nápravu.
Soubìžnì se Petièní výbor a Obèanské
sdružení snažilo prosadit zmìny v projektu
rekonstrukce Hlavní ulice. Po sérii jednání s
MÚ Praha 4, Odborem dopravy Magistrátu
hlavního mìsta Prahy, TSK (Technická správa
komunikací) a projektanty rekonstrukce Hlavní ulice, se podaøilo dosáhnout dohody, která
stanovuje nové parametry projektu. Nový projekt by mìl obsahovat prvky zklidòující
dopravu, zmenšující dopravní propustnost a
tím i zvyšující bezpeènost obèanù.Bude lépe
respektovat historický vzhled Spoøilova.
Požadujeme též udržení pokud možno stávající úrovnì zelených ploch jak na støedovém
pásu Hlavní, tak na køižovatkách s Boèními
ulicemi.
Požadavek na zøízení parkovacích míst na
Hlavní se nepodaøilo prosadit, jelikož stávající pøedpisy (z našeho pohledu mnohdy zastaralé a zkostnatìlé) to neumožòují.
V souèasné dobì byla ukonèena první etapa
rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Hlavní s tím, že vozovka v tomto úseku byla dána
"do pùvodního stavu". Po dokonèení provádìcího projektu vozovky, by mìlo dojít k zahájení vlastní rekonstrukce povrchu vozovky.
Dle vyjádøení kompetentních odborníkù by k
tomu mìlo dojít nejpozdìji do konce tohoto
roku. Do té doby musíme strpìt dùsledky
vyplývající z nekvalitního stávajícího povrchu.
Druhá etapa úprav na západní èásti Hlavní
tøídy by mìla být zahájena pøíští rok.
Na závìr je nutné poznamenat, že nebýt
osobního pøístupu zástupce starosty mìstské
èásti Prahy 4, pana Ing. Oldøicha Pražáka,
tìžko bychom zmínìných zlepšení projektu
dosáhli, Za jeho aktivní úèast mu tímto dìkujeme.
Za Obèanské sdružení Spoøilov
Ing. Stanislav Hrdlièka

Sèítání vozidel na ulici Hlavní
Organizace
Sèítání probíhalo ve dnech 22.5.2007 až
25.5.2007 a to za úèasti žákù ZŠ Jižní a dobrovolníkù. Namìøené údaje se vztahují ke køižovatce ulic Hlavní a Jižní IV. Aby bylo
možné sledovat dopravní zátìž v prùbìhu dne
byly souèty zaznamenány po pùl hodinách, a
to od 7:30 do 21:00.
Celkové souèty
Jelikož pro nìkteré dny nejsou k dispozici
data do 21:00 jsou souèty v grafech poèítány
od 7:30 do 20:00 tak aby byla èísla srovnatelná.
Pokud pro odhad zátìže mezi 6:00 - 7:30
použijeme mìøení provedené v tuto hodinu v
pátek a pro odhad chybìjících hodnot v úterý
veèer použijeme prùmìr za støedu a ètvrtek v
tuto dobu, dostaneme následující hodnoty pro
období 6:00 - 21:00.
Zbývá ještì podotknout že mìøený pátek
byl svým charakterem velice klidný.
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

5687 aut
5472 aut
4945 aut
5713 aut

Vzhledem k tomu že do 24h zbývá ještì 9
hodin kdy mùže kolem 200-300 aut projet,
shodují se naše mìøení s hodnotami ve studii.
V jednom smìru tedy Hlavní ulicí projíždí
6.000 aut dennì, pokud by byly otevøeny oba
smìry dostaneme se na zatížení prùmìrnì
12.000 vozidel za den. Tyto hodnoty se shodují s výsledky mìøení provedených v rámci
"Studie dopravního zatížení na Spoøilovì".
Rozložení dle denní doby
V èase pøed 19:00 provoz témìø neklesá
pod 250 vozidel za hodinu. Na tímto základem potom vystupují tøi dopravní špièky.
První zaèíná okolo 6:30 a konèí pøed 10:30.
Další výrazný nárust je od 12:00 do 14:30 a
poslední špièka znamená pravdìpodobnì
návrat z práce. To že v pátek vzniká asi o
hodinu døíve této hypotéze nahrává.
zpracoval Jan Typl

25.5.2007 - pátek

Krátce
* od 1.8.2007 Od vèerejška mohou uživatelé ADSL pøipojení na platformì Volný v lokalitì Spoøilova využívat novou službu Volný
TV, která na bázi technologie IPTV (Internet
Protocol Television) umožòuje dodávat
zákazníkùm prostøednictvím telefonních linek
televizní vysílání a s ním související interaktivní služby.
* Na jiném místì Spoøilovských novin vás
informujeme o iniciativì za obnovu spoøilovského pomníku "Hrdinùm od Zborova". V té
souvislosti si vás dovolujeme upozornit na
výstavu ZBOROV - BRÁNA KE SVOBODÌ,
která se koná v mìstském muzeu Blansko (na
Jižní Moravì). Rozsáhlá výstava obsahuje
vzácné exponáty a velké množství dobových
fotografii z legií v Rusku, vèetnì Hašlerova
notového zápisu písnì Hoši od Zborova.
Výstava trvá do 30. záøí 2007. Další informace najdete na http://www.muzeum.bk.cz
*"V naší sokolovnì probíhá malování, lakování a generálka parketové podlahy, takže
máme sokolovnu v rukách øemeslníkù. Cvièitelé s dìtmí tráví krásné dny dovolené a
prázdnin na sokolských táborech," informoval
Spoøilovské noviny vzdìlavatel spoøilovského
Sokola Vladimír Prchlík a souèasnì sdìlil, že
pøi nenadálých srpnových deštích se v dobì
rekonstrukce vyboulily v sokolovnì pùvodní
parkety.
* 31.8.2007 skonèila uzavírka èásti Hlavní
ulice. O prázdninách obyvatelé èásti Hlavní v
okolí školy užívali klidu a dýchali èerstvý
vzduch a obyvatelé Boèních ulic nadávali na
auta, která si tudy, jak to tak bývá, našla pohodlnou zkratku. Autobus se vrátil do pùvodní
trasy (zastávky na Roztylském námìstí byly
zrušeny a 3. záøí odstranìny).
* 31.8.2007 skonèila uzavírka pravého jízdního pruhu a èásti odboèovacího mezi Chodovem a Spoøilovem na D1 ve smìru na Spoøilov, která trvala od 18. èervna. Dùvodem bylo
rozšíøení a úpravy dálnice.
* Až do 14.9.2007 by podle Ústøedního
automotoklubu mìlo trvat dopravní omezení v
Jižní IV, kde probíhají práce na plynovém
potrubí.
* V nových prostorách Centrumu otevøe 24.
záøí 2007 v 9 hod. svoji provozovnu Drogerie
DM.
* Srpnové èíslo ètrnáctideníku Èeského
svazu bojovníkù za svobodu a Èeskoslovenské obce legionáøské pøináší "Národní osvobození" pøináší celou jednu tiskovou stranu
vìnovanou odbojovým a legionáøským tradicím Spoøilova, vèetnì aktivit za obnovení
pomníku "Hrdinùm od Zborova". Zveøejnìn
je také èlánek vìnovaný anketì Strom roku
2007.

150 000
aneb nic není bohužel zadarmo
17.8.2007 navštívil Spoøilovské noviny
150 000. ètenáø. V té souvislosti odpovídáme
na èastý dotaz našich ètenáøù, jak je to s
redakcí novin. Vìzte tedy, že Spoøilovské
noviny jsou soukromou, nekomerèní a zároveò nedotovanou aktivitou jednotlivcù, kteøí

èlánky a zpravodajství vytváøejí ve svém volném èase z vlastních finanèních prostøedkù.
Redakci tvoøí volné sdružení osob a pøíznivcù,
kteøí se scházejí na internetu nebo i v reálném
životì pøi rùzných akcích a setkáních na Spoøilovì.
V prùbìhu tøíleté existence Spoøilovské
noviny a jejich ètenáøi na sebe upozornili prostøednictvím projektu "Zelený ostrùvek Hamrák" (sázení stromù na ostrùvku Hamerského
rybníku) a mediální podporou místních nezávislých obèanských aktivit (solení, Hlavní
ulice, spoøilovské kino, natáèení amatérských
filmù Mr. Noona). Pro pøedstavu, že nic není
zadarmo, uvádíme konkrétní èástky.
Náklady na pøipojení do internetu ADSL 1500 Kè mìsíènì (2 redaktoøi po 750 Kè), tj.
18 000 Kè za rok, registrace domény cca 800
Kè roènì, webhosting - umístìní stránek na
internetu 600 Kè roènì (již nedostaèuje, prostor je skoro zaplnìn, pro další kvalitativní a
obsahový rozvoj stránek by byl tøeba kvalitnìjší webhosting za cca 1500 Kè roènì),
ostatní náklady (telefon, zpracování fotografií, rešerše, kopírování) - cca 3 500 Kè. Do

souhrnu není zapoèítán tisk pøípadné tištìné
verze novin, který je obstaráván sponzorsky a
ani náklady na pøedtiskovou pøípravu.
Uvítáme proto jakoukoliv finanèní i hmotnou podporu (kanceláøské potøeby, papíry).
Tìší nás, že se mezi ètenáøi Spoøilovských
novin nalézá množství lidí, kteøí si tyto problémy uvìdomují. Pro nì je urèena také tato
zpráva spolu s informací o èísle konta 185 146
478 / 0300, kam lze finanèní èástku zasílat.
VŽDY je tøeba do zprávy pro pøíjemce napsat
"Sporilov.info" a souèasnì zaslat informaci o
zaslané èástce spolu s kontaktními údaji na
adresu noviny@sporilov.info. Na stránkách
www.sporilov.info v rubrice Z redakce budeme pravidelnì zveøejòovat výkaz darù
(respektujeme i dárce, kteøí nechtìjí zveøejòovat své jméno) spolu s informací, jak bylo
konkrétnì finanèních prostøedkù využito.
(red)

Aktuální informace
na www.sporilov.info

Spoøilovští filatelisté - vzpomínáte na pamìtní známky
ke 20. výroèí Zborova?
Pro vás i ostatní pamìtníky Spoøilova tøicátých let
si pøipomeòme tehdejší 20. výroèí slavné bitvy u Zborova. V den odhalení pomníku "Hrdinùm od Zborova"
dne 29. èervna 1937 vyšla dvojice pamìtních poštovních známek, oslavujících 20. výroèí slavné zborovské bitvy. Motiv na známkách pøedstavuje tøi postavy
legionáøù po bitvì u Zborova a vyjadøuje odhodlanost,
bratrství a obìtavost. Podle Vìstníku Ministerstva
pošt a telegrafù èíslo 31 z 10. èervna 1937 se vydáním
malé série dvou známek se stejným obrazem v hodnotách 50 haléøù (mechovì zelená) a 1 Kè (achátovì
èervená) pøipomíná dìjištì bitvy dne 2. èervence 1917
u mìsteèka Zborova, která zùstane navždy památnou
v dìjinách novodobého Èeskoslovenského vojska.
Tvùrce výtvarného návrhu známek štábní kapitán
ruských legií v.v. akademický malíø a grafik Jindra Vlèek píše:
"Známka - tot´ výtvarná zkratka, jasná a úèelná. Podle známky se èasto usuzuje na vyspìlost celého státního útvaru s jeho mnohotvárným životem. Má-li výtvarník toto na zøeteli vidí,
pøed jak tìžký a zodpovìdný úkol byl postaven. Ujal jsem se s rozvahou i odvahou vypracování návrhu pamìtních známek, oslavujících20. výroèí slavné bitvy. Na zborovském bojišti
jsem dlel v roce 1922 plné ètyøi mìsíce a mìl jsem možnost seprocházet spletí chodeb,odkud
pozorovalibratøi valy protivníka; místy, kde nechal generál Èeèek zbudovati výpadní bránu
"Lunet Kat´u", odkud vyrazili Vašátkovi úderníci a odkud vybìhl v èele své roty plukovník
Josef Jiøí Švec. Na vyvýšených místech bylo vidìt betonováulometná hnízda i bývalé pozorovací dìlostøelecké stanice. V "Údolí nadšení" byl hrob bratøí, právì v místech, odkud zaèal
útok úderníkù. Kol dokola zpustošená zem bez stromù a keøù, plná jam, a v okolníchvískách
krutá, nelítostná chudoba. Špatnì vyzbrojení, poèetnì slabší, vrhali se v hlouècích a bratrstvech na valy protivníka tak rychle, že ani dìlostøelectvo nemìlo kdy pøenášeti palbu. Na
tìch zborovských pláních, uprostøed šlehajících plamenù výbuchù, øítila se vlna za vlnou za
vítìzstvím. Po boji mnohý bratr hledal svého nejlepšího kamaráda, aby, byl-li zranìn, mu
zvìstoval, že naši zvítìzili. Jak bychom nemìli být hrdi, sebevìdomí, pevní, jak bychom se
nemìli milovat a druh druha si vážiti, máme-li pøed zraky pøíklad zborovských bratøí !" Kresbu a rytinu známek provedl slavný rytec Bohumil Heinz.
Památce dvacet let bitvy u Zborova a založení plukù Èeskoslovenských legií na Rusi vydala Èeskoslovenská pošta pamìtní list 2.VII.l917- 2.VII.1937 s obrazem ruského legionáøe a
obìma pamìtními známkami, opatøenými slavnostním razítkem s nápisem: SPOØILOVZBOROVU, 1917-1937,PRAHA 85 29.VI.37-10. Dùstojná památka a vzpomínka na odhalení památníku "Hrdinùm od Zborova" na Spoøilovì.
Vladimír Prchlík
Poznámka redakce: Spoøilovští filatelisté, máte tento list a pamatujete se na ten den?
Máte doma další spoøilovské filatelistické unikáty? Napište nám a pochlubte se!

Jak opravit nábytek na chalupì
Na pùdì chalupy máte starý kus nábytku, napøíklad døevìnou skøíòku, která byla
pùvodnì krásná, ale nyní je poškozená a
zašlá. Jak na to, aby byla zase ozdobou vaší
chalupy?
Nejdøíve je tøeba odstranit starý nátìr (vosk
nebo lak). K tomu nám poslouží odstraòovaè
starých nátìrù. Odstraòovaè natøeme na plochu nábytku a po natøení se nechá odstraòovaè
30 minut pùsobit na starém nátìru.Potom se
barva špachtlí odstraní. Pro zkušenìjší kutily
se stará barva dá seškrábat ciglinou (ocelová
planžeta), kterou se barva stáhne jedním smìrem dolù. Suché døevo dokonale pøebrousíme
smirkovým papírem a zkontrolujeme, jestli
ve døevì není èervotoè. Pokud je døevo napadené, použijeme proti èervotoèùm Èervostop,
který se nasává do injekèní støíkaèky a vstøikuje se do otvorù a tím èervotoèe zlikvidujeme.
Doplnìní chybìjící èásti
Stává se, že u nábytku chybí znièené nohy èervotoè, hniloba. Je potøeba nohy vymìnit , a
to buï si je sami vysoustružit na soustruhu
nebo je možné si je koupit u firmy Europa
Antik. Nabídku najdete na www.europaantik.com.Ta vyrábí široký sortiment smrkových
a bukových noh na nábytek. Nohy buï mùžete spojit klihem, anebo konstrukèním lepidlem.
Jak mám udìlat povrch?
Skøíòku mám už opravenou a je potøeba
udìlat koneènou povrchovou úpravu. U starého nábytku se nejèastìji používaly dvì povrchové úpravy.
První úprava je povrchová úprava šelakem.
Nejèastìji se používá na oøechový a tøešòový
nábytek. Tento zpùsob úpravy je však velmi
nároèný, vyžaduje zkušenost, a protože by
mohlo dojít k poškození nábytku, tak se
vyplatí svìøit jeho ošetøení restaurátorovi.
Druhá povrchová úprava je povrchová úprava
voskem. Pøírodní vosk Antik obsahuje vèelí
vosk a Karnaubu (ochranný, témìø nerozpustný vosk), který zkvalitòuje povrchovou úpra-

vu døeva a terpentýn, který vosky zøedí. Vosk
se nanáší štìtcem nebo hadrem po celé ploše a
nechá se pùsobit 24 hodin. Potom se rozkartáèuje kartáèem (na menší plochy staèí kartáè
na boty s tvrdším chlupem, pøi nátìru vìtších
ploch napø. trámù nebo více kusù nábytku se
vyplatí kartáè na vrtaèku). Vosky jsou v rùzných barvách - bílá, okrová,svìtle,støednì a
tmavohnìdá.
Vosky jsou citlivé na vodu a nechávají
fleky, proto se na horní desky stolu, kuchyòský nábytek, židle atd. používá vodìodolný
vosk, který ztvrdne jako lak,ale je daleko pøíjemnìjší na omak a má velikou výhodu, že
nemusíte brousit, ale nátìr jen pøetøete. Vosk
se už nekartáèuje. Tyto vosky se také dají použít na podlahy, do sauny, na kuchynì, na venkovní dveøe a okna, pokud jsou zastøešené. Dá
se také pod vosk použít moøidlo. Nejlepší
kombinace je vodní moøidlo Antik, potom
vèelí vosk Antik a na konec vodìodolný vosk.
Povrch už máme hotový a teï potøebujeme
skøíòku "obléct" do kování.
Jaké vybrat kování?
Kování je nedílnou souèástí starého nábytku. V období baroka a rokoka se kování odlévalo do písku a pozdìji do ztraceného vosku.
Od Biedermeieru se pøevážnì lisovalo kování
na štancny (ocelové raznice) asi 80 % , zbytek
se odléval. Pøevážnì se dìlalo kování s mosazi (patinovalo, postøíbøilo) a ze železa(èernilo
se nebo se nechalo zrezivìt). U zámeckého
nebo mìšt´anského nábytku se pøevážnì používalo ozdobné mosazné kování nebo postøíbøené kování (oøech, tøešeò, dub). U selského
nábytku se používalo jednoduché železné
nebo mosazné kování v kombinaci s porcelánovými úchyty. Pokud chcete, aby skøíòka
vypadala pùvodnì, tak si vybírejte stylové
kování. Není to však podmínkou.
Skøíòku máme hotovou a teï pozvete své
známé na sklenku vína a ukažte jim, jak se
Vám skøíòka povedla . Pøeji Vám hodnì úspìchù
Ivan Mráz
www.europaantik.com

14. Biojarmark
a Dožínkové slavnosti
V polovinì záøí probìhnou v hostivaøském
Støedisku ekologické výchovy hl. m. Prahy
Toulcùv dvùr spoleènì dvì velké akce - Biojarmark ekofarem a Dožínkové slavnosti.
Jejich poøadatelé - Liga ekologických alternativ a Základní èlánek Hnutí Brontosaurus
Botiè tak navazují na úspìšnou dvouletou
spolupráci.
Letos již 14. Biojarmark bude zahájen v
pátek 14. záøí 2007 ve 14 hodin a bude otevøen do 19 hodin. I letos se ho má zúèastnit na
tøi desítky ekozemìdìlcù a obchodníkù s biopotravinami z ÈR. Pøi této propagaènì-prodejní akci chtìjí tentokrát organizátoøi zviditelòovat i specifické produkty jednotlivých
farmáøù, hity roku v jejich nabídce, unikátní èi
zcela nové potraviny na našem biotrhu.
Pøi nákupu, ale i ochutnávkách se hosté
mohou od prodejcù dozvìdìt více o jejich
zpùsobu hospodaøení, výrobì a zpracování
nabízených produktù. Zpestøením páteèního
odpoledne bude i veøejné testování biosýrù,
kdy budou návštìvníci moci "na slepo" hodnotit ty, které jim nejvíce chutnají.
Chybìt opìt nebudou pøední zelináøi, ovocnáøi, producenti výrobkù z kravského i kozího
mléka, ale ani ti, kdo nabídnou št´ávy, mošty,
biopeèivo, cukrovinky, studené i teplé vegetariánské èi naopak masné speciality - ze skopového, vepøového i hovìzího masa. Paletu
nabídky i letos doplní pøírodì pøátelská kosmetika, koláèe èi biopálenka.
Setkání ekozemìdìlcù s jejich pøíznivci
obohatí v sobotu 15. záøí od 10 do 18 hodin
Dožínkové slavnosti, které vyvrcholí ve
14:30, kdy vjede do dvora našòoøený žebøiòák
s koòmi a chasou doprovázený prùvodem s
folklórní muzikou, pøi níž si lze i skoèit v
kole. Dítka i rodièe si budou moci vybrat z
celodenní nabídky tvùrèích dílnièek a her
inspirovaných tématem dožínek. Dìti si napøíklad vyzkouší pøípravu chlebových placek od vymlácení obilí až po peèení v peci.
Návštìvníci si budou moci rovnìž prohlédnout zvíøata farmy i historické prostory dvora
- renesanèní špýchar a gotický sklep a seznámit se s ukázkovou farmou hospodáøských
zvíøat.
Na vylosované úèastníky dílèích aktivit
èekají ceny v podobì biopotravin.
Vstupné v pátek: dobrovolné
Vstupné v sobotu: dospìlí 60 Kè, dìti od 4
let, studenti, dùchodci 30 Kè, rodinné vstupné: 1 dospìlý a 2 dìti 100 Kè, 2 dospìlí a 2
dìti 160 Kè
O aktuálním dalším obohacení této prestižní akce se dozvíte na internetových
stránkách www.toulcuvdvur.cz/biojarmark
èi na tel. 271 750 548 a 723 573 738.
(mm)

Spoøilovem prošla bouøe
(dokonèení ze s. 2)
Obdobnì v minulosti udeøilo do zdravého
topolu na Boèní I. Ten však zaèal chøadnout a
následnì jsme zasažené kmeny stejnì museli
pokácet.
Na ul. Boèní II. na rohu s Roztylskými sady
vítr zlomil mladý asi patnáctiletý topol. Je to
již nìkolikátý zlom kmene mladých stromù na
Boèní II., které pocházejí z dosadeb z devadesátých let. Spoleèným jmenovatelem a pøíèinou tohoto stavu, je poškození stromù solí ze
zimních posypù vozovek. Jedním z dùsledkù
solení je oslabení a snížená mrazuvzdornost
stromù. Zvláštì mladé stromy potom namrzají ve døevì, na kmenech vznikají mrazové
desky a v místech vìtších nekros potom
dochází ke zmiòovaným zlomùm. Takové
stromy jsou již zcela neperspektivní a budou
muset být znovu vysazeny…
I letní bouøka tedy provìøuje naší "péèi" o
stromy, jen pøíèiny pøípadných selhání stromù
se èasto hledají špatnì, nebo i na nesprávných
místech.
Jan Fischer

duction, která zde natáèela nový film. Rozdíl,
pokud jde o technické zázemí, byl oproti pøedchozím filmùm jednoznaèný. Na natáèení se
podílelo nìkolik profesionálù majících bohaté
zkušenosti z natáèení známých snímkù, jakými jsou napøíklad Kleinovi "Básníci". Ve vesnièce Mutìjovice vznikl prakticky celý snímek. Hovoøit dnes o premiéøe je samozøejmì
pøedèasné, ale Mr.Noon pøedpokládá, že se
film bude promítat i ve spoøilovské Sigmì.
(mm)

Budoucnost mìstské železnice
ovlivní i Spoøilov
Pomalu, ale jistì se i v Praze rýsuje lepší
využití již existujících železnièních kolejí a
jejich "pøedìlání" a využití na klasickou mìstskou železnièní dopravu (obdoba nìmeckého
S-Bahn). Ta se v budoucnu dotkne i Spoøilova, kde se poèítá se zøízením zastávky PrahaSpoøilov.
Zajímavé jsou zejména tangenciálnì navržené linky, které prochází mimo centrum a
novì zøizované zastávky, jakou bude právì
Praha-Spoøilov. Z této stanice pak nebude problém se dostat napøíklad do zastávky PrahaVelká Chuchle, kdy dosavadní spojení pøedstavuje nìkolik pøestupù.
(mm)

Mr. Noon opìt toèí...
a profesionálnìji !
Celých devìt èervencových dní zažívala
malá obec Mutìjovice na Rakovnicku nevšední podívanou. Do této malebné vísky zavítala
filmaøská skupina Mr.Noona - NoonArtPro-

Nábor fotbalistù ÈAFC Praha
Fotbalový
oddíl
ÈAFC Praha se sídlem
u Hamerského rybníka
- areál bøí Voglù (mezi
Spoøilovem a Zábìhlicemi - bus 118, 121,
136, 138, 188, 224,
tram 11)
HLEDÁ MALÉ FOTBALISTY
všech mládežnických kategorií (zejména
1996 - 2003).
Nábory : vždy v úterý a ve ètvrtek - od 16
hod v areálu bøí Voglù. Více informací Vám
poskytne sekretáø oddílu David Kopec
(tel.777 234 679), cafc.praha@seznam.cz,
internetové stránky : www.sweb.cz/cafc.praha
(red)

Strýèek Jedlièka ze Spoøilova

Ètyøka míøí za ètenáøi
Na zaèátku èervence se ve vìtšinì spoøilovských schránek objevilo nové periodikum
"ÈTYØKA". Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby vydavatelem zpravodaje v
nákladu 69 200 kusù (!) nebyla fyzická osoba.
Mgr. Helena Glezgová - nìkdejší tisková
mluvèí nuselské radnice - si periodikum zaregistrovala na Ministerstvu kultury už na konci
kvìtna. Obsah zpravodaje se velmi blíží radniènímu Tuèòáku, v podobì, jak jsme ho v
posledních letech znávali. Zvìdaví jsme paní
Glezgové prostøednictvím e-mailu položili
nìkolik otázek. Bohužel nám na nì neodpovìdìla.
(thr)

zajíždìt na Florenc, cena jízdenky až do centra Prahy se nemìní.
(thr)

ZŠ Na Chodovci - výsledky akce
Krajina za školou
Na adrese krajinazaskolou.cz si lze prohlédnout první výsledky èinnosti žákù ze ZŠ Na
Chodovci (14 fotografií promìn zejména
nového Spoøilova).
(red)

Billa otevøela svùj supermarket
na Budìjovické
Již druhou obnovenou prodejnu po pøevzetí
sítì supermarketù Delvita 30.8.2007 pro
veøejnost otevøela spoleènost BILLA ÈR v
objektu DBK na stanici metra Budìjovická.
V sortimentu nové prodejny pøevážuje
zboží prodávané v supermarketech BILLA,
doplnìné o oblíbené výrobky ze sortimentu
Delvita. Celková prodejní plocha je 1587 m2.
(thr)

Žluté autobusy budou stavìt
na Roztylech
Žluté autobusy firmy Student Agency na
lince z Brna do Prahy budou mít od 1. øíjna
novou zastávku u stanice metra Roztyly. Doba
jízdy klesne na dvì hodiny a deset minut, jízdenka na Roztyly bude za zavádìcí cenu 95
korun, uvedla MF DNES. Nová zastávka je
údajnì pro cestující výhodnìjší, protože jim
ušetøí èas, který by strávili èekáním v kolonách. Všechny autobusy však i nadále budou

Populární „Strýèek
Jedlièka“ zemøel na
infarkt pøed více než ètrnácti lety. Bylo mu
sedmdesát let. Ètyøicet
pìt sezón byl pro dìti
strýèkem
Jedlièkou,
strejdo mu dokonce
øíkala i jeho žena.
Prasátko strýèka Jedlièky spí ve skøíni domu
na pražském Spoøilovì, uzamèené s dalšími
vynálezy a hejblaty. Nekvièí. Antonín Jedlièka, který kdysi vstoupil do svìta umìní prostøednictvím dìtských rozhlasových souborù,
legendární imitátor zvukù, herec a recesista,
ho již neoživí. Spoustu dalších rekvizit z dìtských pøedstavení rozdala manželka Miroslava po jeho smrti mladším hereckým kolegùm
a kolegyním: „Strejda byl vrozená slepice a
kohout. Jiní umìli hezky zaštìkat nebo zakokrhat, ale nic víc. Kdežto on udìlal vše, na co si
kdo vzpomnìl. Jeho krèní lékaø øíkal, že má
zázraèné hlasivky. Nikdy nemìl chrapot. Obstøik hlasivek potøeboval jen výjimeènì, napøíklad v pøedvánoèním období, v èase dìtských
besídek, kdy odehrál tøeba sedm pøedstavení
za odpoledne. Hlasivky si cvièil od dìtských
let. Ve škole si pan uèitel všiml, že hezky zpívá,
a pøivedl ho k panu profesoru Khunovi. Koupil mu dokonce kvùli tomu tenisky, aby pøišel
do rádia obutý. Hned zaèal zpívat sóla, hrát
dìtské role v operních pøedstaveních a hrál i
ve filmu.“
Toužil po poctách. Nìkolikrát sám žádal o
titul zasloužilého umìlce za svoji dlouholetou
práci s dìtmi. Nakonec jej v roce 1984 opravdu získal, a když byl v jedenadevadesátém
roce vyzván, aby titul na protest vrátil, neudìlal to. Své trofeje si vážil, nespojoval ji s politikou. Rád se pyšnil øadou dalších ocenìní.
Byl hrdým nositelem vyznamenání Za vyni-

kající práci, získal Øád dìtského úsmìvu, stal
se laureátem Haškovy Lipnice. Vlastnil také
vyznamenání II. stupnì Za rozvoj sportu mezi
mládeží. S kolegy z branže hrál fotbal, hokej,
tenis. Na tenisovém kurtu byl ve svém živlu,
pøi høe kokrhal a dìlal legrácky na požádání.
Prohru nesl tìžce. Tou nejvìtší byl jeho
poslední den pøi zápase hercù a známých
osobností v Houštce. Vyzván pøáteli zachrochtal a upadl. Všichni se smáli v domnìní, že jde
o žert. On ale ležel a nevstával. Zemøel. To
bylo v srpnu 1993. O pìt let pozdìji založili
na jeho poèest Karel Štìdrý s Karlem Bláhou
ml. Memoriál strýèka Jedlièky. Tato tenisová
exhibice známých osobností se odehrává na
konci prázdnin v Prùhonicích. Vzpomíná i
operetní zpìvák Karel Bláha: „Vídávali jsme
se pøi tenisových utkáních v klubu Houštka.
Jako hráè používal rùzné finesy a kukal pøi
servisu. Brali jsme ho více jako komika než
sportovce, ale on hrál s nadšením, mìl rakety
nejlepších znaèek a pokaždé byl na to perfektnì »wimbledonsky« obleèený. Do naší spoleènosti pøinášel humor a rozruch.“
Autor dìtských poøadù, osmi vzpomínkových knih pøevážnì z hereckého prostøedí a
tvùrce hraèièek pro zasmání vyžadoval od
svého publika pøísnou kázeò. Jeho pøedstavení pokaždé zaèínala pokynem: „Pšt, øíká strýèek Jedlièka.“ Ve svém Studiu strýèka Jedlièky (vzniklo v roce 1987 pøi pražském Parku
kultury a oddechu Julia Fuèíka, dnešního
Výstavištì) se snažil dìti nauèit rùzným dramatickým žánrùm a nebojácnému vystupování na veøejnosti. Kolegynì z divadla Jiøina
Kottová k tomu øíká: „Nìkdy je tøeba i štípl
nebo postrèil, aby nìco pøedvedly. Chtìl je
nauèit nebát se na jevišti. Vyžadoval bezpodmíneènou kázeò. Dìti se strýèka bály, ale
zároveò ho milovaly, protože na všech školách
byly jen uèitelky.“ Manželka Miroslava Jedlièková se seznámila s Antonínem v osmnácti
letech v jeho rozhlasovém souboru a vzpomíná na obèasné stresy z míry vyvedených dìtí.

„Pøišlo dvì stì dìtí do divadla, on je usadil,
zapojil a ovládl... Také se ale stalo, že se citlivìjší dìti na jevišti trémou poèuraly. Jedna
kolegynì naší dcery strejdu Jedlièku pøímo
nenávidìla, protože na její dcerku zvýšil kdysi
na pódiu hlas a ona se z toho také poèurala.
Nikdy mu to nezapomnìla.“ Tøicátník Pavel
Maøík z Odolena Vody zažíval pravidelná
vystoupení strýèka Jedlièky v klubu Aero
Vodochody již jako žák mateøské školy.
„Obdivovali jsme ho. Mìl hodnì energie. Na
druhé stranì jsme mìli strach z toho, že si nás
vytáhne na pódium. Nutil napøíklad kluka
poøádnì se rozbreèet a køièel na nìj tak, až z
nìj brek dostal. Já jsem se chtìl nechat bavit,
ale on ve mnì vzbuzoval obavu. Zvíøata jsme
mu vìøili, pøedvádìl je i s patøiènou pózou,
bernardýna napodoboval pøes obrovskou
mušli. Jindy byl na chvíli opravdu kohoutem.“
Strýèek Jedlièka miloval pøevleky a neznámé
zvuky, které se hned uèil. Když vyrazil ve
svém žlutém Mercedesu 300 D, vzbuzoval
úsmìv i závist. Mìl ctitelky mezi uèitelkami.
Jedna z jeho fanynek mu dokonce pletla vesty
se stylizovaným motivem jedle. Nosil je na
vystoupení. Jezdil v nich po republice, ale
vlastní televizní program pro dìti nemìl. S
režisérem Milanem Peškem pøipravil šestnáctidílný televizní cyklus Kulišáci strýèka Jedlièky. V nìm bavil dospìlé diváky pomocí
improvizací a mystifikaèních situací, do kterých pøivádìl lidi na ulici. Namluvil tisíce
zvukù do filmù, nejvíce pøemýšlení mu prý
dal zvuk masožravé rostliny pro film Oldøicha
Lipského Adéla ještì neveèeøela. „Chci lidem
pøipomenout, že vùbec neumìjí poslouchat
pøírodu a svìt kolem sebe. Neumìjí se soustøedit na kulisu, která jim nabízí tolik potøebné odreagování,“ podotkl známý „kulišák“
strýèek Antonín Jedlièka a sundal z ramen
svého oblíbeného pašíka.
Ze zdroje http://www.televize.cz pøevzal a
upravil (mm)

Pozvánka na tøetí setkání Spoøilovákù

Grilování ve støedu ve støedu Spoøilova
ve støedu 19. záøí 2007 od 18.30 hod.
ve støedu Roztylského námìstí
Tentokráte budeme mít pøi sousedském povídání mastné brady,
protože vás vyzýváme ke spoleènému grilování.
Kdo chcete a mùžete, pøineste si s sebou gril, uhlí, klobásy, chleba
nebo nìjaké vaše speciality. Však nejlépe víte, co vše je pøi grilování
potøeba a co potìší. Tradiènì se budou hodit køesílka, sklenièky, pití
a zákusky.
Nejdùležitìjší souèástí setkání jste však Vy sami a Vaši pøátelé.
Tìšíme se na Vás a na další novinky a zajímavosti ze Spoøilova.
zvou obèané Spoøilova za pomoci obèanského sdružení

Program kina Sigma - záøí 2007
11.9. + 2.9. od 17.00 hod. Harry Potter
6 + 7.9. od 20.00 hod. Hezké sny
8 + 9.9. od 20.00 hod. Èerná kniha
12.9. od 20.00 hod. Next
14. + 15.9. od 20.00 hod. Hostel II
18. + 19.9. od 20.00 hod. Okamžik zlomu
20. + 21.9 od 20.00 hod. Dannyho part´áci
22.9. od 20.00 hod. Kletba zlatého kvìtu
25. + 26.9 Pozor již od 19.00 hod.! Shrek
tøetí
27. - 30.9 od 20.00 hod. Tajnosti
29. + 30.9 od 16.00 hod. Fantastická ètyøka
Cena vstupného pro celoveèerní filmy se
pohybuje mezi 70-90 Kè.

Kontejnery na Spoøilovì
záøí 2007
Spoleènost Pražské služby, a.s. v záøí umožní obèanùm Spoøilova pohodlnì a jednoduše
se zbavit nepotøebných vìcí. Obyvatelé naší
ètvrti je totiž budou moci opìt vyhodit do velkoobjemových kontejnerù.
Lokalita umístìní kontejneru v oblasti Spoøilova / Datum pøistavení kontejneru (v prùbìhu dne)
Starý Spoøilov a Sídlištì Spoøilov I
Jihozápadní V - Jižní IX / 26.záøí 2007
Severovýchodní IV - Severní IV / 27.záøí
2007
Jižní XVI / 26.záøí 2007
Sídlištì Spoøilov II
Na Chodovci (u separ. nádob) / 26.záøí
2007
Choceradská - Senohrabská / 26.záøí 2007
Nepotøebné vìci urèené k vyhození odkládejte pøímo do vany kontejneru. Do kontejneru nepatøí sut´ ani bìžné komunální odpadky.
Za odložení vìcí vedle kontejneru, vám hrozí
pokuta ve výši 50.000 Kè.
Vaše dotazy na provoz kontejnerù pohotovì
zodpoví dispeèink Pražských služeb, a.s. na
telefonním èísle: 284 091 630.
(mm)

Výzva
Redakce Spoøilovských novin hledá další
spolupracovníky a pøispìvatele. Uvítáme
tvùrèí a invenèní zájemce s dostatkem fantazie, pevné vùle a entuziasmu. Spoøilovští
redaktoøi, fotografové, malíøi, poèítaèoví
mágové a reklamní agenti - chcete-li s tvorbou
Spoøilovských novin pomoci, ozvìte se nám
nejlépe na e-mail uvedený v tiráži.
Spoøilovské noviny
è. 7/2007.
Vydáno pro interní potøebu.
NA SPOØILOVÌ ZDARMA
Kontakt: noviny@sporilov.info,
Tomáš Hromádka, Hlavní 663,
141 00 Praha 4.
http://www.sporilov.info
Vyšlo 4.9.2007.

