hostivický
měsíčník

rubrika

ročník 41

září 2014

Václav Neckář
v Hostivici
13. září Městské pivní slavnosti
na Husově náměstí str. 11-12

Voda ze Želivky
pro naše město
Hostivice přechází na kvalitnější
pražskou vodu str. 6

Festival severských ﬁlmů
Mrazivý sever láká svou ﬁlmovou tvorbou,
ale i delikatesami str. 24

3

Nová otevírací
doba knihovny

20

Norimberk a Berlín
Pojeďte s MKSH

25

Sousedský
běh

1

MĚSTSKÉ

PIVNÍ SLAVNOSTI
HOSTIVICE
13. 9. 2014
od 10 h na Husově náměstí

Václav Neckář a Bacily
Lety Mimo | Ampér

Po celý den se do Hostivice dostanete historickými autobusy
ze stanice metra Zličín a historickými vlaky z vlakové stanice
Praha-Zličín | Boxerská exhibice mistra republiky Petra Stejspala
Celorepublikové závody sborů dobrovolných hasičů

VSTUP

ZDARMA

www.mksh.cz
HLAVNÍ PARTNEŘI AKCE

doma

a.s.

Obsah

2 Zvláštní vydání Hostivického měsíčníku / 4 Informace investičního odboru / 5 Volby do zastupitelstva / 6 Voda
ze Želivky / 9 Městská policie / 11 Rozhovor s Václavem Neckářem / 12 Program městských pivních slavností / 13 Lesní
školka otevírá / 14 Aktivity v sokolovně / 17 Filmový klub / 21 Koncert Jaroslava Svěceného / 27 Polemika, názory
31 Společenská kronika
TIRÁŽ Hostivický měsíčník – periodický tisk evidovaný Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 11009 / Vydává: MKSH, příspěvková organizace, Husovo
nám. 59, 253 01 Hostivice, IČ: 71294023 Redakční rada: Marek Chmelík, Soňa Křemenová, JUDr. Věra Marešová, MUDr. Taťána Suchánková Kočí, Martin Veselý
/ Redaktoři: PhDr. Jan Černý, Ing. Michaela Waldhauserová Graﬁka: Kristina Černá Adresa redakce: Husovo nám. 59, 253 01 Hostivice Úřední hodiny: středa
14:00 – 18:00, tel: 220980171, email: hostivicky.mesicnik@mksh.cz / Za správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti. Otištěné materiály nemusí být
totožné se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Pokud není uvedeno jinak, fotograﬁe jsou z archivu redakce. Foto na
titulní straně: DUŠAN TOMÁNEK/SUPRAPHON 2012 / Náklad: 3700 výtisků. Tisk: Grafotechna Plus s.r.o., Lýskova 1594/33, Praha 5 – Stodůlky. Neprodejné.
Zdarma do schránek občanům. Datum vydání: 10.9.2014/ Uzávěrka říjnového čísla: 20.9.2014

editorial
Nepřehlédněte

Editorial

Den, kdy celé město bude
slavit
Hostivice se už nyní může těšit na další skvělou
celoměstskou akci. Po vskutku epesním festivalu
vína In vino Hostivice, nás 13. září čekají tentokrát
pivní slavnosti. A bude to opravdu den nabitý
událostmi. Už od dopoledních hodin se budete moci
projet historickými autobusy, které budou mít své
hlavní stanoviště před městskou knihovnou a
dovezou vás na Zličín a zpět resp. do Motola.
Z nádraží potom budete moci otestovat historické
vlaky. České dráhy sem navíc přistaví speciální
motoráček pro děti s hernou a kinem, v němž se
budou promítat dětské ﬁlmy. Od 12 hodin potom naši
dobrovolní hasiči zahájí klání se sbory z celého Česka
a budou se bít o prvenství. Následně se představí
mistr republiky v boxu Petr Stejspal v exhibičním
utkání. A potom již solidní přísun hudby: Hostivický
pěvecký sbor, Ampér, Lety Mimo, ZUŠ Hostivice
a samozřejmě hlavní hvězda večera Václav Neckář &
Bacily. V rámci celého dne samozřejmě budete moci
chutnat opravdu vynikající piva včetně nealko
speciálních nápojů. Čeká nás venkoncem skvělý den.
Přeji příjemné září.

JAN ČERNÝ
ŘEDITEL MKSH

Citát měsíce

To největší dobrodružství, které
můžete podstoupit,
je žít život svých snů.

Oprah Winfrey

Nová otevírací doba knihovny, čeká
vás skvělá káva i dětský koutek
Od září se rozšiřují služby Městské knihovny Hostivice. Pro rodiče
s dětmi je připraven útulný dětský koutek a pro všechny čtenáře se
v knihovně nově nabízí připrava vynikajícího espressa z farmářské kávy
San Luis & Raigode. Příjemnou novinkou je rovněž rozšíření otevírací
doby knihovny vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků.
Inzerci, články a ostatní příspěvky do Hostivického měsíčníku
přijímáme během otevíracích hodin knihovny, příp. na adrese:
michaela@mksh.cz nebo na tel.: 774 442 215
Nová otevírací doba
PO
10 – 19
ÚT
9 – 13
ST
10 – 19
ČT
9 – 13
PÁ
9 – 12
VĚŘÍME, ŽE SI NAJDOU DO KNIHOVNY CESTU NEJEN NOVÍ ČTENÁŘI,
ALE I MILOVNÍCI KÁVY.

FOTOSOUTĚŽ
V tomto kole naší soutěže jsme nevybrali žádného výherce.

Fotograﬁi s názvem Barvy léta (pořízenou v okolí letiště Václava
Havla) poskytla graﬁčka hostivického měsíčníku Kristina Černá
bez nároku na honorář.

100 Kč +
2 lístky ký
s
na Severvý
o
ﬁlm l
festiva

Soutěž o nejlepší foto měsíce dále pokračuje.
Zasílejte nám své fotograﬁcké výtvory s tématikou Hostivice a okolí na
adresu soutez@mksh.cz do 20. září 2014. Nezapomeňte udělit souhlas
s užitím díla. Těšíme se na vaše fotograﬁe!

Zvláštníí vydání
Hostivického
měsíčníku 2015
kého mě
Upozorňujeme zájemce o inzerci
ve zvláštním vydání Hostivického
měsíčníku, které vychází na začátku
prosince 2014, že uzávěrka pro příjem
inzerátů a případné změny kontaktních údajů
je v pátek 24. 10. 2014.
Inzeráty je možné podat osobně v redakci
Hostivického měsíčníku nebo e-mailem:
hostivicky.mesicnik@mksh.cz nebo
michaela@mksh.cz
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– co vše se bude dít vstup

A
ZDARM

Slavit se bude třináctý zářijový den naplno. Městské pivní
slavnosti Hostivice budou o pivu, skvělé hudbě, sportu, ale
také o přehlídce historických dopravních skvostů. Přečtěte
si detailně, co se bude tento den ve městě dít.

Oﬁciální začátek
Naši moderátoři Jana Neupauerová a Pavel Černotík, které
znáte např. z Hostivice RUN nebo festivalu vína In vino
Hostivice vás seznámí s programem na celý den a rovněž
vás tímto dnem budou provázet až do úplného závěru.

10.45

Vystoupení TJ Hostivice TeamGym
a sportovní gymnastika
Gymnasté představí své pohybové kreace například na
trampolíně či airtracku.

12.00-15.00

Závody dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Hostivice pořádá
celorepublikové závody. A v klání budou rozhodně
potřebovat plnou podporu.

15.00 – 15.30

Boxerská exhibice
Mistr republiky Petr Stejspal se představí v exhibičním
utkání s rudenským boxerem Pavlem Pleskankou.

15.45 – 16.00

Hostivický pěvecký sbor
Komorní ženský sbor slaví už tři roky své existence a na
náměstí nám představí část svého repertoáru, v které se
nalézá široké spektrum hudebních žánrů – od lidových písní
k pop music.

16.30 – 17.20

Historické vozy v Hostivici
V rámci Regionálního dne ROPIDu budete moci nasát atmosféru
historické autobusové a vlakové soupravy. Na linkách 306
a 347 budou jezdit například vozy Ikaros 280 či ŠL11, v rámci vlakové
dopravy to potom budou motorové vlaky 820, 830 či 254. Provoz
vlaků bude na trati Praha, Na Knížecí – Praha-Zličín – Hostivice –
Rudná
Po celý den bude rovněž jezdit speciální vyhlídkový midibus.
S ním návštěvníci Hostivice mohou uskutečnit prohlídku města a
zároveň se dopravit přímo do centra dění.
Detailní jízdní řády naleznete už nyní na webu MKSH
(www.mksh.cz), dne 13. 9. potom na zastávkách.

Ampér
Netřeba představovat místní ansámbl z vod hard & heavy,
který předvede své nejlepší hudební kousky.

18.00 – 18.50

Lety Mimo
Rock prolnutý mnoha styly – to je kapela Lety Mimo, která
za více než dvacetiletou historii oplývá mnoha vynikajícími
skladbami.

19.00 – 19.20

ZUŠ Hostivice
Pěvecký sbor ZUŠ Hostivice své umění předvedl už
v miniopeře Trpaslíkův dar. Na městských slavnostech
předvedou to nejlepší ze své dosavadní tvorby.

20.00 – 21.10

Na nádraží bude rovněž pro děti připraven speciální motoráček ČD,
v němž se budou moci podívat na kreslené
ﬁlmy a prožít část dne v herně na kolejích.

Václav Neckář & Bacily
Můžete se těšit na nejznámější hity, výbornou show
a Václava Neckáře, který je v mimořádné formě.

Speciální poděkování za uskutečnění této speciální dopravy závěrem
patří organizacím ROPID, ČSAD Kladno, Citytrans, Mercedes a
jmenovitě občanu Hostivice Michalu Babickému
za ideu a nebývalý kus organizační práce.

22.00

Závěr slavností

JAN ČERNÝ

Historická doprava v rámci
Městských pivních slavností je
sponzorována následujícími
hostivickými společnostmi:
Evropa realitní kancelář Hostivice
Advokátní kancelář
Mgr. Zuzany Fantové, LL.M.

volný čas, kultura, sport

Hostivický jarmark

vznik Pražské integrované dopravy

D

nešní prehistorie Pražské
integrované dopravy, tehdy ještě
pod názvem Integrovaný
dopravní systém (IDS), se začala psát
12. 1. 1992, kdy se rozjely vozy
zaintegrovaných linek č. 351
Českomoravská - Hovorčovice a č. 352
Stodůlky - Ořech. Experimentální linky
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byly vedeny těsně za okraj hl.m. Prahy
a platily na nich jednorázové jízdenky
i předplatní doklady Dopravního
podniku Praha. Zaroveň byly v daných
úsecích uznávány doklady
zaintegrovaných dopravců ČSAD
Klíčov resp. ČSAD Praha-západ,
to platilo i opačně. Od 1. 10. 1992 byly

do experimentu zapojeny
i Československé státní dráhy
(od 1. 1. 1993 nástupnický subjekt
České dráhy), kdy je mohli využívat
držitelé předplatních jízdenek DP
Praha. Experiment se týkal pouze
několika stanic a zastávek, a to pouze
na území hl. m. Prahy. Další rozvoj

FOTO: M. BABICKÝ

Městské pivní
slavnosti Hostivice

10.00

příměstských linek byl poměrně
opatrný. Od 5. 1. 1993 vznikla třetí linka
č. 353 Českomoravská – Zeleneč,
od 1. 11. 1993 č. 354 v trase
Českomoravská – Podolanka.
Od 1. 12. 1993 došlo k zahájení
činnosti nově zřízeného Regionálního
organizátora pražské integrované
dopravy (ROPID). Od 1. 7. 1994 došlo
k rozšíření integrace na všechny
železniční stanice a zastávky na území
Prahy. Další linka byla zřízena až po
roční odmlce, a sice od 12.11.1994 č.
355 z Dejvické do Únětic. Důležitý
moment pro celý západní sektor Prahy
přišel v 15. hod. dne 11. 11. 1994, kdy
byl zahájen pravidelný provoz na
prodloužené trase metra ze stanice
Nové Butovice - Zličín včetně nového
depa. Na Zličíně cestující vystupovali
v podstatě “do polí”, jedinou přilehlou
civilizací byl nový tramvajový výrobní
závod ČKD Tatra. Dnešní nákupní
centra ani výškové budovy tehdy ještě
neexistovaly. Jistou provozní
zajímavostí bylo vypravení zbrusu
nového prvního nízkopodlaž-ního
vozu Dopravního podniku Praha na
zvláštní linku X, spojující právě
otevřenou stanici metra Zličín s
řepským sídlištěm. Dnes již téměř
zapomenutý třídveřový Neoplan N4014
evidenčního čísla 3001 dal i
obyvatelům západního sektoru Prahy
nepatrně ochutnat lepší zítřky ve
veřejné dopravě. Byl to tehdy pro
cestující generační šok, vždyť třeba

1. DEN PROVOZU LINKY 357, DOBOVÁ JÍZDENKA
FOTO: ARCHIV M. BABICKÉHO
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v Kolíně ještě v té době jezdil autobus
Karosa ŠL11, koncepčně spadající
do 60. let. Jen pro srovnání, Neoplan
stál v té době gigantických 6,5 mil Kč,
ve srovnání s třídveřovou Karosou řady
700, která tehdy stála cca 1,5 mil. Kč.
Zlomový okamžik pro celou Hostivici
přišel následující den, tedy 12.11.1994.
Toho dne byla Hostivice, po dlouhých
letech čekání na kvalitnější dopravu,
připojena k síti vznikajících
příměstských linek. Polookružní linka
linka 357 v trase Zličín - Sobín Hostivice - Hostivice, Sportovců Hostivice, Stadion - Hostivice - Sobín
- Zličín nebyla zřízena samoúčelně,
sloužila jako napaječ nově otevřené
trasy metra. Na linku 357 byly
vypravovány červenobílé autobusy
Karosa B731 a B732 z řepské

provozovny Dopravního podniku
Praha. Zřízení linky 357 ještě
předcházel dotazník organizace Ropid,
distribuovaný do předprázdninového
čísla Hostivického měsíčníku, v němž
se obyvatelé mohli vyjádřit k cestování
do zaměstnání, do školy, k lékaři
a samozřejmě jejich četnosti a dalších
důležitých informací v souvislosti
s připravovaným zahájením provozu
příměstské linky. Od zahájení provozu
linky 357 až do konce roku 1994 mohli
obyvatelé Hostivice jezdit za tzv.
městský tarif, neboli na nepřestupní
jízdenku v hodnotě 6 Kč. Počáteční
rozsah provozu byl velmi nesmělý,
jezdilo pouze několik málo spojů
za celý den. Ale to byl teprve začátek.
MICHAL BABICKÝ

lesní školka otevírá
FOTO: ENVIKLUB

Během prvních srpnových čtrnácti dnů
se nám podařilo vytvořit provizorní
zázemí pro provoz příměstského
tábora a začátek lesního dětského
klubu.

P

rogram příměstského tábora, který
probíhal v týdnu 18. - 22. 8. byl
velmi bohatý: děti stavěly domečky
pro skřítky, s lesní vílou navlékaly
korálky přání z jeřabin, zkoumaly
zákoutí lesa a velmi si užívaly potůčky.
Také jsme společně hledali zvířátka,
povídali si o nich a hráli si na ně. Jurta
se občas proměnila v cirkusovou
manéž. Ve čtvrtek jsme se ocitli
v království. Děti si vytvořily korunky
z vrbového proutí a zdobily je květinami
a jeřabinami. Také si téměř sami
stloukly královský trůn, odpoledne
jsme si spolu s rodiči dětí z tábora
udělali hostinu a u té příležitosti
ogrilovali zeleninu a opekli špekáčky.
Během září plánujeme připravit jurtu
na provoz v chladných dnech. Budeme
stavět ﬁnální zateplenou dřevěnou
podlahu a zateplovat stan vlněným
ﬁlcem. Jurtu taktéž opatříme kamny.

Rádi bychom Vás upozornili na několik
posledních volných míst v lesním
dětském klubu Hurá ven. Cena
třídenní docházky (ÚT - ČT v čase 7:30
- 17:00) včetně oběda a jedné svačiny
je 4200 Kč měsíčně, v případě
pětidenní docházky je příspěvek na

provoz stanoven na 6300 Kč měsíčně.
Možné je i nepravidelné hlídání dětí.
Více informací a přihlášku naleznete
na hura-ven.cz.
ENVIKLUB
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