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Farmářské trhy opět na Spořilově
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ZDARMA

Počínaje sobotou 21 . března od 8 hodin začínáme na Roztylském náměstí letošní seriál farmářských trhů, kterých se
uskuteční celkem 40 a poběží každou sobotu až do 1 9.
prosince. Jako v minulých letech tady na vás bude čekat
spousta čerstvých a kvalitních potravin od českých výrobců, a také občerstvení, které vám rozjasní tvář a potěší váš
žaludek.
Spolu s restaurací Eureka vás budeme zvát na originální pohoštění a kulinářsky procestujeme aspoň půlku světa. Budeme
Vám nabízet živou i reprodukovanou hudbu, občas i divadélko
pro děti. Společně s dalšími neziskovkami pro vás chystáme zajímavé akce spojené zejména se zdravým jídlem a s prověrkou
vlastních kuchařských schopností. Už se těšíme na podzimní Vinobraní a Beerfest, které tady na trzích budou poprvé, a taky na
soutěž v pojídání ovocných knedlíků.
Svou čtvrtou sezónu nastartovaly Farmářské trhy na Spořilově
už na první jarní den a to pěkně zvesela. Pomyslný výkop obstará hudební kapela Motovidlo, která na Spořilově již jednou
vystoupila vybavena vozembouchem, akordeonem, klarinetem a
basou aby pobavila návštěvníky zpěvem písní od lidovek až po
tango. Oblíbená Eureka pro vás chystá jarní lahůdky např. nádivky, carpaccio z červené řepy a další.
V březnu také oslavíme společně na Roztylském náměstí Měsíc
knihy (v sobotu 28.3.) a lidé tím, že na trh přinesou přebytečný
obsah svých knihoven, mají šanci položit základ mobilní knihovny, která bude k dispozici vášnivým čtenářům na každém trhu.
Třeba se dočkáme chvíle, kdy vybaveni dekou, knihou a
sklenkou vína si budeme vleže číst na okolních loukách.
V dubnu (sobota 4.4.), kdy začínají největší křesťanské svátky,
proběhne na trhu napřed Velikonoční zábava s kraslicemi, vajíčky, báječnými jarními bramborami s ochucenými tvarohy a dalšími delikatesami a koncem měsíce (v sobotu 25.4.) generálka na
magickou Filipojakubskou noc, kdy moc na lidmi přebírají síly
lásky a otevírají se jeskyně a podzemní sluje.
9. května na trhu oslavíme Den vítězství a ukončení 2.světové
války a to zejména pojídáním pelmeňů současně s apple pies
(jablkovými koláči), nebo borščů s hamburgery. Možná přijede
i bojový Jeep a rozhodně nám bude hrát Glen Miller byť jenom
z elektronického záhrobí.

1 6. května ve spolupráci s neziskovkou SloowFood zopakujeme
Restaurant Day a budeme oslavovat naší domácí kuchyni a naše soukromé recepty, protože svým sousedům, známým i neznámým na trhu, každý podle své chuti a iniciativy, můžeme
navařit svá oblíbená jídla a rozdělit se o recept. A co si navaříme, to si taky na Roztylském náměstí sníme. Už se na to těšíme.
Takže nezapomeňte, každou sobotu se na Spořilovských farmářských trzích bude něco dít a především vám přivezeme
inovovanou kolekci sýrů, pečiva, džúsů, uzenin, masa, a mnoha
dalších čerstvých farmářských pochoutek.
Karel Czaban
POD PLATANY, z.s.
pořadatel farmářských trhů

busy MHD jely po objízdné trase: Chodovská, tramvajová trať,
Na Chodovci, Hlavní, Lešanská. Zároveň byla dočasně přemístěna autobusová zastávka Spořilov ve směru Chodov, respektive Jižní Město. Zastávka se pro linky číslo 1 35, 1 36 a 21 3
přesunula z ulice Severní I do ulice Na Chodovci, deset metrů
přechod pro chodce, který se nachází u podchodu pod ulicí
Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 byla v soboru 28. března před
201 5 zvolena nová Rada městské části Praha 4. Spořilovu Spořilovskou.
vládne nová koalice ANO, ODS, Pro Prahu a Trojkoalice
(SZ,KDU-ČSL,STAN). Předtím vládla Trojkoalice, TOP 09,
ČSSD. Starostou zůstal Štěpánek (SZ)."Nová koalice zajistí sta- Stamicovo kvarteto vystoupí 30. 3. 201 5 v 1 9.30 hodin v kostele
bilitu vedení městské části a bude spolupracovat při moderniza- sv. Anežky na Spořilově s velikonočním programem, tradičně
ci a dalším rozvoji Prahy 4 ku prospěchu všech jejích obyvatel," věnovaným Haydnovu dílu: Sedm posledních slov Vykupiteuvedl starosta Petr Štěpánek. Novou koalici v Praze 4 nyní tvoří lových na kříži. Recituje Jan Kačer.
Trojkolice (Strana zelených, KDU - ČSL a STAN), členové klubu
zastupitelů zvolených za politické hutí ANO, ODS a Hnutí pro
Prahu. Městská část má ode dneška opět devítičlennou radu,
ve které jsou spolu se starostou Petrem Štěpánkem Iva Kot- kostel sv. Anežky České a Patronů českých
vová, Alžběta Rejchrtová a Adéla Gjuričová (Trojkoalice), Lukáš 2.4.
Zelený čtvrtek
1 8:00
Zicha, Ondřej Růžička a Zdeněk Pokorný (ANO), Jaroslav Míth 3.4.
Velký Pátek
1 8:00
a Zdeněk Kovářík (ODS). Trojkoalice vypověděla koaliční
křížová cesta - 23:00
smlouvu svým dosavadním partnerům - TOP 09 a ČSSD proto, 4.4.
Bílá sobota
20:00
že tito partneři vyjednávání o novém koalici s cílem odvolat sta- 5.4.
Něděle Zmrtvýchvstání
8:30
1 0:30
rostu hrubě porušili koaliční smlouvu.
6.4.
Velikonoční pondělí
8:30

AKTUALITY
Nová koalice

Velikonoční koncert

Velikonoční bohoslužby

Beseda s Ivanem Vyskočilem

Dne 9.4.201 5 v 1 9 hod. začne v sále pod kostelem sv. Anežky
České beseda s prof. Ivanem Vyskočilem - známým hercem,
který prožil část svého života na starém Spořilově. Zde - v době
svého mládí - založil založil humoristický soubor ZU-MRA (pro
zušlechťování mravů),

Pokračuje stavba protihlukové stěny

Od 28. do 29. 3. byla kvůli instalaci mobilní protihlukové stěny
omezen provoz ve Spořilovské ulici. Od soboty od sedmi hodin
do nedělních šesti hodin večer byla uzavřena ve směru na Brno
v úseku ulic Chodovská – Türkova. Objízdná trasa za uzavřený
úsek Spořilovské vedla po Jižní spojce a silnici 5. května. Auto-

Uklidíme Spořilov?

Městská část Praha 4 se poprvé zapojí do 2. ročníku úklidové
akce „Ukliďme Česko“. Cílem celého projektu je nejen zapojit
mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek,
ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a
nepořádku kolem nás.
Úklid se uskuteční v sobotu 1 8. dubna 201 5 od 9.00 do 1 5.00
hodin. Vybrána byla lokalita v okolí konečné tramvaje na
Spořilově. Maximální počet dobrovolníků byl stanoven na 40.
Více informací naleznete na www.uklidmecesko.cz. Dobrovolníci se mohou přihlašovat přes webovou stránku www.uklidmecesko.cz/event/1 061 0/.
rubriku připravil Tomáš Hromádka

Držíme palce: KC SIGMA

V areálu bývalého kina Sigma je nový nájemce! Toho si všimli
v uplynulých týdnech návštěvníci informačního střediska Městské části Praha 4. V předsálí kina byla totiž otevřena kavárna,
kde je kromě nealko nápojů možné ochutnat kvalitní víno, medovník, čokoládový dort nebo babiččin jablečný štrůdl. Po více
než roční přestávce byla také spuštěna i promítačka zdejšího kina (jako první film byl zkušebně promítán Francouzský polibek
1 8. 2. 201 5 od 1 9 hodin, dále sci-fi Le Machine). Od března je
kulturní centrum v plném provozu.
V sobotu od 1 4 hodin nabízí pásmo animovaných pohádek pro
děti - vždy od 1 4 hodin a pro dospělé promítají vždy ve středu a
v pátek od 1 9 hodin zatím v podstatě za symbolické vstupné (80
Kč). Tím, že spořilovské kino není vybaveno digitální technologií, je i jeho program limitovaný, a tak v březnu jsou na programu filmy ...ani smrt nebere, Kawasakiho růže, Kamenný most,
Lea, Roming, Všichni moji blízcí.
Nový provozovatel kina má poměrně vysoké ambice, držíme mu
palce. V konkurenci okolních multiplexů a široké kulturní nabídky v Praze to nebude mít jednoduché, stejně jako jeho předchůdci.
Tomáš Hromádka

Jan Rýz: Básně a partitury

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a Archiv výtvarného umění, o.s.
vás zve na další výstavu z cyklu Setkávání - Jan Rýz: Básně a
partitury (plastily). Vernisáž se konala 1 6. března 201 5, na pozoun zahrál David Czech. Výstavu si můžete prohlédnout
v přednáškovém sále sále Geofyzikálního ústavu, Boční II/1 401 ,
Praha 4-Spořilov do 1 7. dubna v pracovních dnech od 8 do 1 6
hodin.
GFÚ

Autobus 1 35 zvýší dopravní
obslužnost Spořilova

Zástupci sdružení SOS Spořilov jednali na konci ledna na radnici Prahy 4 se starostou Štěpánkem a místostarostou Bodenlosem o změně vedení metrobusu 1 35. Autobus projíždí
v nejnavštěvovanější zóně Spořilova u OD Centrum zbytečně
dvakrát, navíc při popojíždění oboustranným parkovištěm dochází ke zhoršení imisních poměrů a nárůstu hluku, což představuje zbytečná zdravotní rizika. Autobus by nově zahýbal po
příjezdu z centra přímo do ulice Na Chodovci a pokračoval kolem konečné tramvaje 11 a kolem supermarketu Penny na
Hlavní ulici a dále k metru. Zvýší se tak dopravní obslužnost
v ulici Na Chodovci, která bude mít přímé napojení na metro
Roztyly. U OD Centrum tak vzroste přehlednost, a tím i bezpečnost dopravy, zmenší se rizika pro chodce a zlepší se průjezdnost pro sanitky, policii i hasiče. Radnice tento podnět přijala
a bude o něm jednat s Ropidem.
Ocenili bychom také pokud by o víkendu nejezdily u OD Centrum zbytečně nevytížené hlučnější kloubové autobusy, které
mají podle Ropidu o 20% vyšší spotřebu nafty a produkují tedy
více emisí. Vždy zde jezdily pouze plně postačující standartní
autobusy.
Že máme s emisemi autobusů na Spořilově velký problém, potvrdilo měření nebezpečných nanočástic na několika autobusových zastávkách, kdy maximum dosáhlo až hodnoty 1 00 000
nanočástic v cm krychlovém, což je desetkrát více než v pražském parku a dokonce stokrát více než mimo Prahu. Proto je
potěšující, že naše radnice bude usilovat ve spolupráci s Ropidem o nasazení méně hlučných autobusů a podporovat
přednostní nasazení nejmodernějších ekologických autobusů,
které budou co nejméně zatěžovat nadměrnou dopravou
zdevastované životní prostředí naší městské části.
Děkujeme naší radnici za vstřícnost.
RNDr. Jana Růžičková, CSc.

Zachraňme společně
Národní hřbitov na Spořilově!

Památné místo dnešního Národního hřbitova na Spořilově
bylo v minulosti svědkem významných událostí našich dějin, a proto bylo a je všem obyvatelům této zahradní čtvrti
velmi vzácné a drahé.
Na památku 20. výročí vítězné bitvy Československých legií
u Zborova v Haliči vztyčili 28. června 1 937 společně příslušníci
Československé obce legionářské a Československé obce
sokolské za účasti zástupců vlády, generality, politických a
společenských organizací a církví a mohutného zástupu občanstva pomník Hrdinům od Zborova. Tento památník byl nacistickými okupanty za protektorátu Čechy a Morava v červnu 1 942
stržen a odvezen neznámo kam. Značná část spořilovských občanů se v letech 1 939 až 1 945 aktivně zapojila do protinacis-
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tického odboje, buď za velkých obětí v zahraničních armádách,
účastí v ilegálním sokolském a skautském hnutí nebo byli umučeni v koncentračních táborech. Na naši malou obec Spořilov
připadají značné ztráty 67 osob.
Ve dnech Pražského květnového povstání v roce 1 945 byl
z moci Revolučního národního výboru v Praze - Spořilově zřízen
Národní hřbitov padlým hrdinům. Truchlící pozůstalí a zástupy
Spořilovských občanů v něm pietně pohřbili čtyři bojovníky
květnového povstání, bratry Sokoly František Bulín, Antonin Zacharda, František Novák, Bedřich Krejný.
Od roku 1 945 se prostoru Národního hřbitova tradičně používá
ke konání slavnostních shromáždění ve dnech státních svátků a
k významným výročím památných událostí z dějin českého národa. Po celých šedesáti let se tu scházejí v přímé spolupráci s Úřadem městské části Prahy 4 generace pamětníků a
občané k akcím na počest oslav Českého národního povstání,
bitvy u Zborova a ke dni státnosti - 28. října za účasti zástupců
odbojových a vlasteneckých organizací, představitelů církví, občanských organizací a spolků jako Českého svazu bojovníků za
svobodu, Československé obce legionářské, Masarykova
demokratického hnutí, Konfederace politických vězňů, Sokola,
Junáka a Obce baráčníků. Zvláště významná je pro budoucnost
národa přítomnost žáků spořilovských škol - Základních škol
Jižní IV a Pod Spořilovem a studentů Gymnázia Postupická.
Našim hlavním úkolem současnosti je všem občanům a především mladé generaci připomínat stále živý odkaz zakladatelů
Sokola a jeho účast v boji Československých legionářů pod
prapory Tomáše Garrigue Masaryka za svobodu a demokracii,
který vyvrcholil založením Československé republiky.
Od roku 1 946 se základní organizace ČSBS na Spořilově snažila důstojně umístit na Národní hřbitov pamětní desku se jmény
všech obětí nacistické okupace za druhé světové války bez rozdílu. Tehdejší orgány komunistické moci se zásadně vyhýbaly,
obdobně jako obnovení pomníku Hrdinům od Zborova, s pohrůžkou nařízením redukce jmen obětí druhého odboje jenom
na příslušníky komunistického odboje. V roce 1 963 se dosáhlo
alespoň toho, že upravený prostor hřbitova byl od okolí oddělen
plůtkem, postaveným dobrovolně odbojáři v rámci tzv. Akce „Z“.
Až v roce 201 3 se podařilo péčí Úřadu Městské části Prahy 4
umístit a slavnostně dne 7. května 201 3 odhalit důstojnou
pamětní desku se jmény všech 67. obětí druhé světové války.
Všem drahým Spořilovským obětem vzdejme čest a slávu!
Tímto úkonem považujeme dostavbu Národního hřbitova
Spořilov za dokončenou.
Proto se dnes důrazně obracíme na radní a zastupitele nově
vzešlé ze svobodných obecních voleb v roce 201 4, aby:
• zrušili usnesení č. 1 6Z/57/201 3 ze zasedání Zastupitelstva
Městské části Prahy 4 ze dne 1 8. 9. 201 3, týkající se revitalizace Národního hřbitova Spořilov, podle tzv. Revitalizačního
projektu Ateliéru Sendler-Babka z Brna
• Národní hřbitov Spořilov byl vyňat z projektového řešení a
z realizace tzv. revitalizace Věříme, že se nám společným úsilím s nově zvoleným Zastupitelstvem Městské části Prahy 4 podaří zastavit celou akci, která poškozuje vojensko-historické a
kulturní dědictví našeho národa.
Národní hřbitov Spořilov - Národní kulturní památka České
republiky, chráněná dvěma Zákony České republiky o Státní
památkové péči a o Válečných hrobech a pietních místech je
nám a občanům Prahy 4 až příliš drahá k tomu, aby nám ji zničil
necitlivý zásah za daně daňových poplatníků za souhlasu Úřadu
Městské části Praha 4!
Vladimír Dvořák. Vladimír Prchlík

Možnost inzerce

Firmám, živnostníkům nejen ze Spořilova nabízíme možnost
inzerce v tištěných a elektronických Spořilovských novinách.
Zaváděcí ceny inzerce v tištěných novinách jsou - celá strana =
3.000 Kč, půlstrana = 1 .600 Kč, čtvrtstrana 800 Kč, osmina strany 400 Kč. Ceny jsou konečně a platí při platbě předem a při
dodání tiskového podkladu ve formě PDF do redakce. Bližší
informace na kontaktní adrese redakce.

Spořilovské noviny, č. 1 /201 5, občasník

Členové redakčního kruhu: Mgr. Tomáš Hromádka (šéfredaktor),
Mgr. Marek Mahdal DiS., Ing. Vladimír Prchlík CSc.
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná
část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Na Sádce 1 ,
1 49 00 Praha 4, tel. 777 944 684, IČ: 03582205, e-mail: noviny@sporilov.info. Toto číslo vyšlo na Spořilově dne 29. 3. 201 5.

Více informací najdete na www.sporilov.info, kde najdete
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