
Vážení spoluobčané,

v dnešním oslovení mi dovolte, abych se s Vámi po-
dělil o některé drobné události tohoto jarního ob-
dobí, které sice nejsou převratné, ale patří k denní-
mu životu. Někdy potěší, někdy zabolí.
Možná jste si všimli, že se začaly opravovat pro-
padliny na chodnících. První vlašťovkou je chodník
v ulici Rezlerova směrem ke hřbitovu. Budeme se
snažit o opravy i na dalších místech. Byly instalová-
ny retardéry před ZŠ Edisonova. Jiným příjemným
zjištěním je posekaná plocha za domem v
Kurčatově ulici firmou ACTON. Také mne potěšilo,
že program Pálení čarodějnic, který byl hojně nav-
štíven a byl velice pestrý, zorganizovaly společně
Dům UM, TJ Sokol Petrovice I., ZŠ Bellova a MČ.
Škoda jen, že počasí nebylo příznivější.
V posledním týdnu měsíce dubna se uskutečnilo
moje neformální setkání s občany naší městské
části. Zasvěcenými pomocnicemi mně byly místos-
tarostka paní JUDr. Olga Hromasová a tajemnice
ÚMČ paní Milada Vondráčková. Bylo to setkání ve-
lice upřímné, kde každý z přítomných řekl svůj otev-
řený názor na věci kolem nás. Témata byla velice ši-
roká. Mluvilo se o stavu životního prostředí
a veřejné zeleni, ale také o parkování aut na pře-
chodech pro vozíčkáře, nepořádku na dětských
hřištích, o potřebě zabudování ochranného oploce-
ní na hřišti u hřbitova, o propadlých chodnících.
Diskuze se nevyhnula ani požadavkům na zřízení
retardérů v ul. Rezlerova a Newtonova. Tyto podně-
ty si nenecháme samozřejmě jenom pro sebe,ale
budeme se snažit je realizovat,pokud to bude mož-
né, ve spolupráci s příslušnými správními a doprav-
ními orgány Úřadu Prahy 15.
Z celého jednání bylo vidět zájem občanů o dění
v naší městské části a snahu přispět ke zlepšení
prostředí, ve kterém žijí.
Na druhé straně mne mrzí, že se vyskytuje skupina
mladých lidí, kterým zřejmě na hezkém prostředí
příliš nezáleží. Tím mám na mysli situaci kolem hřiš-
tě u hřbitova, kde se shlukuje skupina mladých
chlapců a děvčat, kterým hřiště neslouží jenom na
sportování a zanechávají zde po sobě nepořádek.
Když jim jeden občan domlouval, napadli ho slovně
i fyzicky. V této skupině jsou mladí lidé starší dva-
ceti let, u kterých bych předpokládal, že mají seri-
oznější zájmy. Přiznám se, že při psaní těchto řádek
je mi dosti smutno. Vím však, že mezi mladými lid-
mi je většina těch, kteří jsou velice solidní a svůj
volný čas věnují užitečným zájmům a naplňují tak
své ideály. Těmto lidem fandím.
Přeji Vám hezké letní dny.

OOttttoo  SSEEMMEECCKKÝÝ
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČERVEN/ČERVENEC 2003 NEPRODEJNÉ

Novela zákona o obecní policii, která vešla
v platnost od počátku letošního roku,
značně zvýšila pravomoci, a tudíž
i povinnosti městské policie.
Obvodní ředitelství Městské policie
pro Prahu 15 bylo z prostor
v Edisonově ulici 51 již v roce 2001
přestěhováno do větších a lépe vy-
bavených prostor v Hostivaři,
Hostivařské ulici 552/3. Zde jsou také no-
vě umístěny monitory kamerového systému

a jsou tak blíže ke zdroji případných problé-
mů v naší městské části. Dosud byl sig-

nál z kamer umístěných na nejriziko-
vějších místech Petrovic sledován
a vyhodnocován pouze na operač-
ním středisku Ředitelství Policie
ČR pro Prahu 10 v Přípotoční a ta-

ké i v Kongresové ulici. Nyní je mož-
no sledovat přestupek nebo trestný

čin i jeho řešení i na obrazovkách hosti-
vařského operačního střediska.

Technické vybavení ochránců zákona je ve
společnosti často diskutovaným tématem
a není žádným tajemstvím, že pokulhává za
vybavením jeho porušovatelů. A tak stejně
jako ujede jakýmkoliv policistům chlapec
v černé kůži na silném motocyklu s přelepe-

nou SPZetkou - třeba „smajlíkem“ nebo ji-
ným veselým obrázkem, tak je pro pěší hlíd-
ku nedostižný i hošík na kolečkových brus-
lích. Města a sponzoři kupují tedy
policistům lepší a rychlejší auta a další vyba-
vení. Také Petrovice se - i se svým velmi na-
pjatým rozpočtem - snaží své policii pomo-
ci. V letošním roce jsme pro její potřeby
zakoupili na žádost velitele p. Bc. Petra
Sabola dvě horská kola v celkové hodnotě
34 000,- Kč. Vzhledem k charakteru zástav-
by, tvaru komunikací ( s určitě největším
množstvím retardérů na běžný metr vozov-
ky na světě) a profilu terénu, věřím, že kola
budou našim policistům při jejich každo-
denních obchůzkách - „objížďkách“- plat-
nější než automobily.

(Pa)

Beseda s tímto názvem se konala 8.5.2003 a zú-
častnilo se jí 20 osob. Přednáška byla velice zají-
mavá pro všechny zúčastněné, mezi nimiž bylo
i několik dětí ze ZŠ Bellova. Děkuji panu Alešovi
Rubkovi, členovi Záchranné služby hl.města Prahy,
za názorné ukázky první pomoci, které pro nás by-
ly velkým přínosem. Ani jsem netušila, že během
pár dní spolu s manželem použijeme nově načer-
pané zkušenosti při vážné autonehodě přímo
v praxi. Ještě jednou děkujeme.

Městská policie na kolech

První pomoc v praxi

Křižovatka Novopetrovická x Archimedova zachycená na obrazovkách operačního střediska Městské poli-
cie Prahy 15 v rozmezí 24 hodin Foto Petr Říha

Trenažér dýchání z úst do úst čeká na účastníky
přednášky                    Text a foto Zdena Novotná

Foto Petr Schejbal
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O ČEM JEDNALA RADA MČ PRAHA - PETROVICE

1133..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  33..dduubbnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
SSoouuhhllaassiillaa::
• s nabídkou firmy PSO, s.r.o. na práce spojené s výstavbou
nové učebny v ZŠ Edisonova i s nabídnutou cenou a pověřila
starostu MČ uzavřít s firmou smlouvu o dílo;
• se záměrem Komise sociální a bytové uskutečnit dne
5.5.2003 zájezd pro seniory do Liberce a okolí;
• s předloženými návrhy Kulturní komise na pořádání akcí ve
druhém čtvrtletí 2003. Vstupné bylo stanoveno na 20,-Kč
u divadelních představení a 30.-Kč u koncertů v kostele;
• s rámcovým plánem akcí Komise výchovy a vzdělávání na
druhé a třetí čtvrtletí r. 2003;
• se žádostí bytového družstva Rezlerova 298 o úpravu splát-
kového kalendáře, podle kterého družstvo splatí privatizova-
ný dům o 1 rok dříve. Rada MČ doporučí Zastupitelstvu MČ
schválení této úpravy.

JJmmeennoovvaallaa::
• na návrh Komise pro informace a zpravodaj pana Jana
Effenbergera kronikářem městské části s účinností od
1.5.2003.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci doc. Semeckého a JUDr. Hromasové o změně
Statutu hl. m. Prahy vyhláškami č. 1 a 2 / 2003. Citovanými
vyhláškami se úhrada finančních nákladů na sociální a pečo-
vatelské služby - včetně dalších pomocí v nouzi - přesouvá do
kompetence samosprávných orgánů městské části. K tomu
Rada MČ souhlasila s pověřením Centra sociální a ošetřova-
telské pomoci, Janovská 486, Praha 10 zajišťovat i nadále ty-
to služby pro potřebné občany naší městské části;
• informaci o záměru MČ Praha 15 rekonstruovat komunika-
ci k táboru, kde je plánována výstavba sportovního areálu. Po
obdržení detailnějších informací zajistí Rada MČ všem obyva-
telům dotčené lokality možnost seznámení se s uvedeným
projektem.

1144..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1177..dduubbnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
UUlloožžiillaa::
• starostovi MČ projednat s dodavatelskou firmou dokončení
chodníku a oplocení hřiště Rezlerova v termínu do 25.5.2003.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s objednáním základní jednoduché studie polyfunkčního
domu v ul.Edisonova 51 ve více variantách;
• s žádostí p. Jiřího Svitáka - stavba garáže na vlastním po-
zemku.

NNeessoouuhhllaassiillaa::
• s termínem, který navrhovala bývalá kronikářka
doc.D.Picková na dopracování chybějících ročníků kroniky MČ
za léta 1999, 2001 a 2002 - do konce září r. 2004 a pověřila
předsedu Komise pro informace a zpravodaj - Ing. Říhu pro-
jednat dokončení uvedených ročníků kroniky s p. Janem
Effenbergerem.

SScchhvváálliillaa::
• rozpočet zájezdu pro seniory do Jindřichova Hradce i výši
účastnického příspěvku 200.- Kč, z kterého budou hrazeny
vstupy a doprava.

1155..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2244..dduubbnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
SScchhvváálliillaa::
• podmínky pro přidělení schválených finančních příspěvků
z rozpočtu MČ s tím, že:
- přidělené prostředky lze čerpat pouze v souladu s účelem
uvedeným v žádosti o poskytnutí příspěvku,
- zprávu o čerpání příspěvku za uplynulý rok (vyúčtování a řád-
né účetní doklady) je příjemce příspěvku povinen předložit ÚMČ
Praha-Petrovice nejpozději do 31. ledna následujícího roku,
- současně s předloženým vyúčtováním finančního příspěvku
předloží příjemce příspěvku čestné prohlášení, že neobdržel
finanční prostředky ze státního rozpočtu na stejný účel,
- příjemce příspěvku umožní Radou MČ pověřeným osobám
průběžně sledovat využívání příspěvku během roku,
- příspěvek je nutno vyčerpat od převedení na účet příjemce
do 31.12. roku, na který je určen, není-li ve smlouvě uvedeno
jinak,

- tyto podmínky se vztahují i pro případ příspěvku na grant
a uložila tajemnici zajistit do středy 30.4.2003 zpracovaný
návrh příslušné smlouvy;
• konání akce Moravský den 24.5.2003 podle předloženého
návrhu včetně předpokládaných výdajů;
• konání zájezdu seniorů do Hořovic a okolí dne 31.5.2003
s tím, že nesouhlasí s výší navržené odměny průvodci zájezdu.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• ceny pečovatelských služeb, dané vyhláškou Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 72/2001 Sb., jako maximální a pro
pečovatelskou službu zajišťovanou MČ Praha-Petrovice stano-
vuje ceny tak, jak je v příloze originálu tohoto zápisu uvedeno.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s žádostí pana Jiřího Mareše o povolení vyhrazeného par-
koviště v Praze 10 -Petrovicích, ul. Wattova 215 pro vozidlo
přepravující osobu (těžce) pohybově postiženou.

1166..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1155..  kkvvěěttnnaa  22000033

Raaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• rezignaci Ing. Soni Dederové na její mandát člena
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice a v souladu s ustanovením §
94 odst. 2 písm. e) zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze prohlási-
la náhradníkem na uprázdněný mandát Ing. Věru Moravcovou.
V této věci Rada MČ uložila starostovi neprodleně informovat
Ing. Věru Moravcovou o této situaci s tím, aby se vyjádřila, zda
souhlasí se svým složením slibu člena Zastupitelstva MČ Praha
- Petrovice na jeho nejbližším zasedání;
• rezignaci PhDr. Rudolfa Huka na funkci šéfredaktora
Petrovického zpravodaje k 30.dubnu 2003. Na základě této
rezignace ukládá tajemnici ukončit se jmenovaným pracovně
- právní vztah;
• informaci JUDr. Hromasové o průběhu 3. výrobního výboru
k Urbanistické studii MČ Praha-Petrovice;
• tři předložené návrhy na elektronické zabezpečovací zaříze-
ní pro ÚMČ Praha-Petrovice a uložila starostovi pozvat zá-
stupce firem na doplňující jednání;
• zápis z jednání Komise výchovy a vzdělávání a souhlasí
s návrhem a rozpočtem akce - "Aquapark" do Liberce pro žá-
ky ZŠ Bellova;
• návrh na zajištění Lékařské služby první pomoci (LSPP)
v Praze a ukládá Komisi protidrogové a zdravotní tento po-
soudit v termínu do 31.5.2003;
• informaci pana Lamberka o jeho fyzickém napadení na hřiš-
ti v Rezlerově ul. a informaci starosty k tomuto případu a po-
stupu vyšetřování;
• zprávu o provedeném auditu hospodaření MČ Praha-
Petrovice v roce 2002 a ukládá tajemnici předložit jej
Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice na jeho nejbližším zasedá-
ní. Nedostatky uvedené ve zprávě ukládá tajemnici odstranit
do 30.6.2003.

SScchhvváálliillaa::
• na základě doporučení Komise bytové a sociální přidělení
bytů: z kvóty HMP
- 1+ 1 paní Daně Růžičkové, nyní bytem Praha 10 - Petrovice,
Edisonova 65,
- 2+1 paní Aleně Barešové, nyní bytem Praha 10 - Petrovice,
Rezlerova 273
byt MČ Praha - Petrovice - Morseova 253,
- 1+ 0 paní Václavě Jelínkové, nyní bytem Praha 10 - Petrovi-
ce, Jakobiho 326;
• počet dětí ve třídě v MŠ Jakobiho na 26 dětí.

UUlloožžiillaa::
• tajemnici ÚMČ zajistit do příštího jednání Rady MČ více na-
bídek na zajištění letního dozoru hřiště ZŠ Bellova.

SSoouuhhllaassiillaa::
• na základě vyjádření předsedy Finančního výboru ZMČ
s převodem zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2002
do fondů ZŠ Bellova a MŠ Jakobiho, rovněž souhlasí s převo-
dem zůstatku dotace zřizovatele a zůstatku ostatních vlast-
ních příjmů ZŠ Bellova na pokrytí zůstatku ztráty hospodaře-
ní z roku 2001.

SSttaannoovviillaa:
• že pro vydávání souhlasů na zásahy do komunikací, které
jsou ve vlastnictví MČ, je kompetentní pouze Rada MČ.

1177..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2277..  kkvvěěttnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
UUlloožžiillaa::
• tajemnici ÚMČ zaslat písemný požadavek sekci kontroly
a interního auditu Magistrátu hl.m.Prahy na přezkoumání
hospodaření městské části v roce 2003;
• radnímu p. Vojtovi zajistit likvidaci černé skládky v lokalitě
u odbočky na Křeslice a u polikliniky ul. Ohmova a dále ulo-
žila starostovi MČ požádat o jednání se zástupci Eltodo v ter-
mínu do 5.6.2003.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s návrhem akce Komise výchovy a vzdělávání Rady MČ -
Dětský muzikál Zlatovláska. Akce se uskuteční 19. června
2003 s předpokládanými náklady 1.310,- Kč.

1188..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2299..  kkvvěěttnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
SScchhvváálliillaa::
• návrh programu jednání Zastupitelstva MČ konaného dne
12.6.2003;
• časový program jednání Rady ve II. pololetí 2003;
• konání akce Kulturní komise - dva výchovné koncerty včet-
ně rozpočtu.

SSttaannoovviillaa::
• že funkci redakční rady Petrovického zpravodaje nadále vy-
konává Rada MČ, a to v souvislosti s rezignací PhDr. Huka na
funkci šéfredaktora Petrovického zpravodaje.

1199..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  55..ččeerrvvnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• rezignaci Ing. Dederové na funkci předsedkyně i členky
Komise územního rozvoje a dopravních vztahů a uložila sta-
rostovi oslovit kandidáty navržené Radou MČ;
• zápis Komise bytové a sociální s tím, že :
- vítání občánků se uskuteční 19.6.2003 a za městskou část
se zúčastní zástupkyně starosty JUDr. Hromasová;
- setkání seniorů se uskuteční dne 25.6.2003 v zasedací míst-
nosti ÚMČ;
• informaci občanského sdružení „Člověk zpět k člověku“ o za-
hájení celodenního provozu nestátního zařízení "Domovinka
pro seniory" a ukládá starostovi informaci zveřejnit;
• přehled čerpání grantu - Petrovický kulturní podzim r. 2002
-2003;
• dopis MHMP o vyhlášení grantu na podporu aktivit v ob-
lasti prevence sociálně - patologických jevů u dětí a ukládá
Komisi zdravotní a protidrogové projednat tento dopis.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s vydáním stavebního povolení pro pana Otakara Švába na
přestavbu zděného příslušenství rodinného domu Wattova 151;
• s vydáním stavebního povolení pro pana Ladislava Zemana
na stavbu rodinného domu v ulici Wattova.
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Položením věnců na místním hřbitově
a u památníku padlých jsme dne 7. května
uctili památku padlých a umučených obča-
nů naší městské části v průběhu II. světové
války.
Mezi obětmi válečných let jsou : František
Harsa, Antonín Volše, Zdeněk Náhlík,
Jindřich a Bedřich Krausovi, Josef,
Karel, Eva, Valerie a Anna Klingerovi.
Kromě představitelů naší městské části se
pietního aktu zúčastnili :
náčelník Územní vojenské správy Praha - vý-
chod - pplk. Tlamicha, předseda Obce legio-
nářské na Praze 10 - kpt. Rudolf Štechr,
předseda Svazu Českého národního povstá-
ní - plk.ing. Štícha a místopředseda Ústřed-
ní rady SDP plk. ing. Jiří Pešta.

(sem)

Všem našim občanům, kteří se ve II. čtvrtle-
tí dožili a nebo se ve III. čtvrtletá dožijí své-
ho významného životního jubilea, upřímně
gratulujeme a přejeme jim hodně zdraví,
pohody a chuti do života.

Osobně jsme měli možnost poblahopřát 
21. května paní Otílii Seidlové

Redakční rada

Mnohokrát děkujeme všem, kteří reagova-
li na naši prosbu a zapůjčili první fotogra-
fie k využití do kroniky a připravované
publikace. Jako příklad Vám nabízíme fo-
tografii z archivu rodiny Semeckých
z Edisonovy ulice. Je na ní vidět dvojdomek
pana Vojtě-chovského - kolářství (součas-
né č.p. 48 v Edisonově ulici proti pomníku
padlým) a pana Jelínka - kovárna (č.p.49).
Na snímku z r. 1913 je pan Jelínek s man-
želkou a dětmi a paní Vojtěchovská se sy-

nem Josefem.Vývěsní štít oznamuje, 
že pan Karel Jelínek je kovář a zkoušený
podkovář.
Na začátku dvacátého století se jednalo
o poslední stavení v současné ulici
Edisonova. Dnes výstavba rodinných domů
prodloužila tuto bývalou silnici do Malých
(později Horních) Měcholup o dalších cca
400 m. Masivní výstavba v těchto místech
začala až ve dvacátých letech minulého sto-
letí.

Petrovické fotografie, které na rozdíl od
těch historických můžete mít doma, jsou
zachyceny na pohledu městské části Praha -
Petrovice. Tyto pohlednice můžete, v počtu
až do 5ti kusů, zdarma obdržet v sekretari-
átu Úřadu městské části. Úřední hodiny, ve
kterých se můžete pro pohledy zastavit, na-
jdete v příloze tohoto čísla.

(peří)
Foto Petr Říha

Pietní akt u příležitosti 58. výročí konce II. světové války

Petrovické pohledy

Počet oprávněných občanů 4605
k volbám přišlo 2736
což představuje účast v % 59,41
Platné hlasy 2669
Počet hlasů ANO 2126 tj. 79,7 %
Počet hlasů NE 543  tj. 20,3 %

Děkuji pracovníkům Úřadu městské části
Praha - Petrovice, členům a Předsedům
okrskových komisí i ZŠ Bellova za
přípravu, koordinaci a Organizaci průbě-
hu referenda v naší městské části.

Milada Vondráčková
tajemnice ÚMČ

KRONIKA
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Čtenáři Petrovického zpravodaje se mohli s vaším občan-
ským sdružením „Unikátní projekty“ i s realizací těchto
unikátních projektů již několikrát seznámit. Pro připome-

nutí uvádím: Prvním
z projektů byl
Huascarán, jehož vý-
sledkem bylo několik
expedic, které doku-
mentovaly zemětřesení
v Andách v roce 1970
a měly připomenout
osud 15ti českosloven-
ských horolezců, kteří
při tomto zemětřesení
zahynuli. Věnovaly se
i životu indiánů pod
Huascaránem. Celkem

čtyři expedice do Peru v letech 1994 - 1996 shromáždily
materiály na knihy „Huascarán - cesta končí, cesta začí-
ná“ a „Huascarán - život v údolí krásy a hrozby“. Pátá
cesta do Peru v roce 2001 obě knihy představila jak indi-
ánům v horách tak viceprezidentovi Peru v hlavním měs-
tě Limě. Jedna z expedice, v roce 1996, se zaměřila na
přítomnost moravských bratří v Malém Tibetu (severozá-
padní Indie).

VV rrooccee  22000000  jjssttee  ppřřiipprraavviillii  ddvvoojjkknniihhuu  „„VVýýpprraavvaa  nnaa  AArraarraatt““
aa „„ŘŘííkkaallii  mmuu  AAjjššeekk““..  MMůůžžeešš  nnáámm  jjii  ppřřiibbllíížžiitt??
Autorem první části je Arnošt Černík - horolezec, v šede-
sátých letech známý publicista a spisovatel literatury fak-
tu a cestopisů. Autor Trůnů bohů, Tajemství Sněžného člo-
věka, Ohnivých hor a dalších knih. Přeložil také knihu
Sedm let v Tibetu. Je jedním z horolezců, kteří zahynuli
31.5.1970 v Peru pod Huascaránem. Po něm zůstal ruko-
pis věnovaný jeho cestě do Turecka pod Ararat a výstupu
na tuto 5165 m vysokou horu.
V roce 1995 vyšla kniha „Huascarán - cesta končí, cesta
začíná“, připravil jsem ji stejně jako ostatní společně s ko-
legou Jiřím Hladíkem. Rok poté nás poprosila dcera A. Čer-
níka, zda bychom se neujali rukopisu jejího otce. Nejprve
jsme odmítli. Obávali jsme se nezájmu čtenářů o práci sta-
rou 25 let. Pak jsme tu záležitost začali zvažovat. Proč?
Naše kniha o Huascaránu získala velký úspěch. Arnošt
Černík byl s Huascaránem spojen. Nabyli jsme proto poci-
tu, že máme morální povinnost se pokusit jeho poslední
knihu dostat ven. Uvažovat takto idealisticky v dnešní ra-
cionální době, kdy se většina lidí pouze zajímá co za co,
bylo dost riskantní, ale vše dopadlo nad očekávání dobře.
Vypátrali jsme lidi, kteří Černíka znali jako lezce, spisova-
tele, spolupracovníka, a z jejich povídání sestavili knihu
„Říkali mu Ajšek“. Ta představuje právě A. Černíka: Jaký
byl, jaké měl zájmy, jak prožíval válku (byl totálně nasa-
zen), co jej přivedlo k horám a jaký k nim měl vztah, z če-
ho čerpal tvůrčí energii. Tímto postupem jsme Ararat po-
sunuli trochu k současnosti, a to po vydání zajistilo zájem
čtenářů i novinářů.

JJeelliikkoožž  jjssoouu  ttyyttoo  kknniihhyy  ppoomměěrrnněě  rryycchhllee  rroozzeebbrraannéé,,  mmáá  ččlloo--
vvěěkk  mmoožžnnoosstt  ssee  ss nniimmii  nněějjaakkýýmm  zzppůůssoobbeemm  sseezznnáámmiitt??
PPoocchhooppiitteellnněě  kkrroomměě  mmoožžnnoossttii  ssii  jjee  vvyyppůůjjččiitt  vv kknniihhoovvnněě..
V knihovně asi nejsou, v obchodech je k mání občas kniha
„Huascarán - život v údolí krásy a hrozby“. Pravděpodobně
bude možnost seznámit se s knihami přímo v Petrovicích.
Knihy „Huascarán - život v údolí krásy a hrozby“ se ujala
Lyra Pragenzis a připravila dramatizaci v podání Daniely
Kolářové, Petra Haničince a Rostislava Trtíka (režie Jiří
Vlastník). Pořad doplňuje indiánská muzika v podání hu-
dební skupiny La Ventana. Hra zobrazuje život indiánů pod
Huascaránem a především jejich prožívání katastrofy z ro-
ku 1970. Že se jí ujala paní Kolářová a pan Haničinec je pro
nás ctí. Proběhlo 6 představení v Praze, jedno v divadle
v Jablonci nad Nisou. Kulturní komise uvažuje o uvedení

představení v Petrovicích na podzim. Pokud by se tak sta-
lo, knihy tam budou k dispozici.

VVaaššee  oobbččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí  uudděěllaalloo  ddoosstt  pprroo  pprreezzeennttaaccii  nnaaššíí
vvllaassttii  vv zzaahhrraanniiččíí  --  vv PPeerruu,,  vv IInnddiiii,,  aallee  ii vv NNěěmmeecckkuu,,  kkddee  jjssttee
mměěllii  nněěkkoolliikk  vvýýssttaavv..  II ttoo  jjee  nneezzaanneeddbbaatteellnnéé..  JJee  vvššaakk  sscchhoo--
ppeenn  ssii  ttoohhoo  vvššiimmnnoouutt  nněěkkddoo  ii mmiimmoo  ppoomměěrrnněě  úúzzkkýý  ookkrruuhh
lliiddíí  sstteejjnnéé  kkrreevvnníí  sskkuuppiinnyy??
Naší práce spojené s Huascaránem si všímali hodně lidé
spjatí s přírodou, horolezectvím, zájmem o život v Andách.
Ale knihy se zájmem přečetli i lidé nejen naší krevní skupi-
ny. Jsou totiž nadčasové, hovoří o problémech, které mo-
hou potkat každého. Četli je lidé všech věkových kategorií
zcela vzdálení sportu, přírodě.
Teď připravujeme s Jirkou Hladíkem ještě jeden „návrat“
Huascaránu. V červenci vyjde článek v české mutaci
National Geographic. To osloví přes 100 000 čtenářů.
Možnosti napsat stať pro tento časopis si hodně vážíme,
byť článek vzal neskutečnou spoustu času.
Ještě jeden doplněk k otázce. Naší práce si všimlo
i Ministerstvo zahraničních věcí a ocenilo ji v roce 2000
cenou Gratias Agit. Tu uděluje každoročně ministr zahra-
ničních věcí subjektům, které se zasloužily o prezentaci
ČR ve světě.

OO ččeemm  ppřřiipprraavvuujjeešš  ddaallššíí  ppuubblliikkaaccii  ??
Má pracovní název „100 let ústavní péče o tělesně posti-
žené děti v Liberci - Reichenbergu“. V roce 1903 tam zřídil
MUDr. Gottstein ve své ortopedické klinice oddělení pro tě-
lesně postižené děti a začal je léčit. Tím zahájil éru ústavní
péče o tyto děti v Liberci, tehdejším Reichenbergu. Zároveň
usiloval o vznik velkého ústavu, což se podařilo v roce
1914. Byl to ojedinělý čin v Rakousku-Uhersku. Kniha zo-
brazí vývoj ústavu do roku 1945, tehdy byl čistě německý,
a poté jeho českou éru následující po odsunu Němců. Kniha
vypodobní i současný stav sféry postižených. Bude mít his-
torickou cenu, bude nadčasová, přesáhne rámec ústavu
i Liberce, bude mít význam i pro česko-německé vztahy.
V ústavu si Češi a Němci do jisté míry, byť nedobrovolně,
podali ruce, když se tu před i po roce 1945 léčily a připra-
vovaly do života postižené děti. Zprvu německé, poté české.

NNoo  aa ttoo  ssee  ddoossttáávváámmee  kk ttoommuu,,  žžee  vvaaššee  ssoouuččaassnnéé  pprroojjeekkttyy
ssee  nneekkoonnaajjíí  vv cciizzookkrraajjnnýýcchh  zzeemmíícchh,,  aallee  ppřřeessttoo  jjssoouu  sstteejjnněě
uunniikkááttnníí,,  ttaakkéé  mmnnoohheemm  vvííccee  ččaassoovvěě  ii ffiinnaannččnněě  nnáárrooččnnéé..
JJeeddnnáá  ssee  oo pprroojjeekkttyy  ppoommááhhaajjííccíí  zzaaččlleenněěnníí  hhaannddiiccaappoovvaa--
nnýýcchh  dděěttíí  ddoo  žžiivvoottaa  bběěžžnnéé  ppooppuullaaccee..  UUnniikkááttnnoosstt  --  ppooddllee
mmnnee  --  ssppooččíívváá  vv nneettrraaddiiččnníímm  ppřřííssttuuppuu  kk ttěěmmttoo  lliiddeemm..  NNeebboo
jjee  ttoo  jjiinnaakk??

Přístup je to netradiční. Jde o to vzbudit u dětí iniciativu,
která jim pomůže získat nezávislost na vnější pomoci
a pomůže jim začlenit se do života. Jde i o to působit na
veřejnost, aby děti přijala jako rovnocenné partnery. Ty
myšlenky naplňujeme výtvarnou tvorbou dětí a především
jejím důsledným prezentováním na výstavách, kalendá-
řích, pohlednicích atd. Cíle jsme poprvé definovali v roce
1996 v projektu „Otevřme oči, aby se mohly smát“, poté
se myšlenky vyvíjely, až vzniklo Výtvarné centrum pro po-
stižené děti ve Smržovce (Jizerské hory). Otevřeli jsme je
v bývalé mateřské školce v roce 1998, tehdy fungovalo jen
v poloprovozu, později se podařilo získat velkou státní do-
taci na celkovou rekonstrukci a odstranění bariér, od le-
toška nabíhá postupně provoz.

ZZ ffoottooggrraaffiiíí  JJiiřřííhhoo  HHllaaddííkkaa,,  ssee  kktteerrýýmm  ssppoolluupprraaccuujjeešš  aa kkttee--
rrýý  ddooppllňňuujjee  TTvvéé  ppoovvííddáánníí  ppřřeekkrráássnnýýmmii  ffoottkkaammii,,  jjee  jjaassnnéé,,  žžee
hhoorryy  jjssoouu  kkrráássnnéé,,  aallee  žžee  uummíí  bbýýtt  ii nneebbeezzppeeččnnéé  aa zzáálluuddnnéé..
JJaakkoouu  jjssii  TTyy  vv hhoorráácchh  zzaažžiill  nneejjttěěžžššíí  ssiittuuaaccii??
Nerad používám slovo záludné. Nebezpečné, to ano. Je na
člověku, aby nebezpečí odhadl a zařídil se podle toho.
Pokud zbytečně riskuje, dopustí se nějaké technické chyby
a stane se malér, nemůže to svádět na „záludnost“ hor.
V roce 1983 jsem ujel ve žlabu na Elbrusu ve výšce 5.300
metrů, následoval pád v kotrmelcích 150 metrů dlouhý.
Naštěstí bez větších následků, vynechám-li odřeniny, nara-
žená záda a podobně.
V roce 1994 pod Huascaránem ve výšce cca 5.100 metrů
nás jen těsně minula o půlnoci lavina uvolněná ze západ-
ní stěny Huascaránu. Odtrhly se tam seraky (ledové věže).
Tlaková vlna pochroumala stany, kolem létaly ledové ka-
meny velikosti pěsti, hlavní část laviny naštěstí jela průr-
vou opodál.
Těžké situace na horách mohou přijít. Kdo jde do hor s po-
citem, že se mu nemůže nic stát, vše zvládne fyzičkou
a vůlí, že je „king“, ten si zahrává. Může mu to léta vy-
cházet, a pak se třeba stane něco banálního s tragickými
následky. Poslední dobou se do hor vydává víc a víc lidí
bez průpravy, bez schopnosti používat lano, bez znalosti
lanové techniky atd. Jsou sice výborně vybaveni nejnověj-
šími materiály a oblečením, mají solidní kondici, ale chybí
jim trocha respektu, špetka pokory. To hory nemají rády. Já
to těm lidem nezazlívám, oni za to často ani nemohou.
Někde v cestovní kanceláři jim řeknou, že není problém
dostat je jako úplné amatéry na Mont Blanc nebo nějakou
šestitisícovou horu v Jižní Americe či Asii. A většině z těch
lidí to vyjde. Ale… Hory se nedají plánovat, záruky za vy-
lezení si nelze zajistit platbou na přepážce cestovky. Na
horách může jít o život.

PPřřeessttoo  jjee  oo TToobběě  zznnáámmoo,,  žžee  ss rrooddiinnoouu  vv hhoorráácchh  ttrráávvííšš  ssppoouu--
ssttuu  ččaassuu,,  žžee  TTvvéé  ddcceerrkkyy  oodd  dděěttssttvvíí  kkoonnkkuurruujjíí  kkaammzzííkkůůmm  aa žžee
jjssttee  sscchhooppnnii  vv hhoorráácchh  ttrráávviitt  ii ŠŠttěěddrrýý  ddeenn..  ZZnnaammeennáá  ttoo,,  žžee  ssii
ssttrroommeeččeekk  aa ddáárrkkyy  ppřřeevveezzeettee  aauutteemm  ddoo  nněějjaakkéé  zzoottaavvoovvnnyy
aa nnaa  ččeerrssttvvéémm  vvzzdduucchhuu  ssee  rraadduujjeettee  zz oobbddrržžeennýýcchh  ddáárrkkůů??
Ne, tak to neděláme. Jet s běžkami nebo s batohem a ješ-
tě táhnout dárky, to nejde dohromady. Dárky posouváme
o pár dní. Poslední Vánoce jsme strávili při přechodu
Nízkých Tater. V Česku bylo ošklivo, tam jsme zažili 5 slu-
nečných dnů ze sedmi. Pravda, také mrazy mínus patnáct.
Spali jsme ve stanu či na salaších, na Štědrý den jsme do-
šli na chatu pod Ďumbierem a pobyli v teple a klidu.
Objednali jsme si i štědrovečerní večeři, byť to nebyl kapr.
Dáreček se našel také, ale jen malý, sladký, do bříška.
Stromeček měli v restauraci na každém stole - pár větvi-
ček smrku.

DDěěkkuujjii  zzaa  rroozzhhoovvoorr  aa ppřřeejjii  mmnnoohhoo  ddaallššíícchh  kkrráássnnýýcchh  zzáážžiittkkůů
vv hhoorráácchh  aa hhllaavvnněě  ddoossttaatteekk  ssiill  ddoo  rreeaalliizzaaccee  nnaapplláánnoovvaannýýcchh
pprroojjeekkttůů,,  oo nniicchhžž  jjsseemm  ppřřeessvvěěddččeenn,,  žžee  bbuuddoouu  zzcceellaa  vv iinn--
tteennccíícchh  nnáázzvvuu  vvaaššeehhoo  ssddrruužžeenníí  --  „„UUnniikkááttnníí  pprroojjeekkttyy““..

Rozmlouval PPeettrr  ŘŘííhhaa

Cestovatel, horolezec, spisovatel, t.č.působí v neziskovém sektoru, 

spoluzakladatel „Unikátních projektů“

Ing. Lubomír Vejražka
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Poslední den měsíce května se konal slav-
nostní koncert žáků a absolventů Základní
umělecké  školy v Hostivaři na zámku
v Hořovicích.Tento hudební zážitek si nene-
chali ujít nejen rodiče účinkujících dětí, ale
také občané seniorského věku, pro které
naše městská část zorganizovala tematický
zájezd.
Tematický proto, že jeho obsahem kromě
přírodních zajímavostí Podbrdska bylo také
poznání míst spjatých se jmény našich hu-
debních velikánů Antonína Dvořáka
a Jakuba Jana Ryby.
Trasa autobusu nebyla přímočará, ale byla
vedena zajímavými místy Středočeského
kraje. Měli jsme tak možnost přiblížit si krá-
sy krajiny v okolí Sv. Jana pod Skalou, po-
hledem na hrady Žebrák a Točník si připo-
menout naši dávnou historii. Po těchto
zastaveních jsme se vydali k místům spoje-
ným se jmény Antonína Dvořáka a Jana
Jakuba Ryby.
Ve Vysoké nás přivítala líbezná a voňavá
krajina, o které se takto vyjadřoval Antonín

Dvořák. Kromě prohlídky muzea jsme se
příjemnou procházkou vypravili k Rusalčinu
jezírku a připomněli si tak prostředí, ve kte-
rém Dvořák
tuto krásnou
operu tvořil.

Po prohlídce
jsme se vy-
dali do Rož-
mitálu pod
Třemšínem,
kde Jan 
Jakub Ryba
působil jako
učitel a kde
ve zdech
zdejšího kos-
tela poprvé
zazněla jeho
vánoční mše.
Čas rychle ubíhal, a tak po krátké přestávce
autobus pokračoval do Hořovic, abychom
stihli prohlídku zámku a po jejím skončení
se zúčastnili podvečerního koncertu ve
Slavíkově koncertní síni. Výkony účinkují-
cích byly silným zážitkem a důstojným za-
končením celodenního zájezdu.
Náš dík patří také paní Jiřině Stehlíkové,
průvodkyni zájezdu, která svými znalostmi
a zasvěceným výkladem přispěla ke spoko-
jenosti účastníků a úspěchu zájezdu. 

(OS)

Každý rok vrcholí činnost našeho dětského
pěveckého sboru PETRKLÍČ závěrečným
koncertem. Ten letošní se konal ve středu
28.5.2003 v knihovně ZŠ Bellova.
Celý rok nacvičovaly děti pod vedením sbor-
mistryně pí učitelky Mgr.A.Procházkové no-
vé písně, aby rozšířily svůj repertoár a měly
se čím pochlubit. Květnový koncert tak do-

stal jiný rozměr, neboť byl zařazen i blok li-
dových písní evropských národů a populár-
ních písní. Jako host vystoupilo dívčí kvarte-
to INFERI. Závěrečná píseň Ta naše písnička
česká byla důstojnou a pro mnohé dojem-
nou tečkou celého vystoupení.

Nora Kracíková, Karolína Čápová

Kulturně poznávací zájezd seniorů Ohlédnutí za sezónou

Vyroční koncert dětského souboru Petrklíč

V měsíci květnu jsme uspořádali jednoden-
ní výlet do Liberce. Lanovkou jsme vyjeli na
Ještěd, kde nám bohužel počasí moc ne-
přálo. Hlavy nám zchladil déšť se sněhem 
a Ještěd se během minuty zahalil do
hustých mraků. Následně jsme si individuál-
ně prohlédli centrum města. Po obědě jsme
navštívili botanickou a zoologickou zahra-
du. Při zpáteční cestě domů jsme se zastavi-
li na zámku Sychrov. 

Sociální a bytová komise

Zájezd do Liberce

Hned se čtyřmi druž-
stvy nastoupil spor-
tovní oddíl SK Florbal
klub Petrovice do prá-
vě skončené sezóny
2002/2003. Poprvé se
v Pražském přeboru
představili také muži,
respektive otcové
mladších či starších

žáků. V konkurenci dvanácti týmů obsadili sluš-
nou sedmou příčku.
Zbývající tři družstva bojovala o body v 1.Pražské
florbalové lize. Nejlépe si vedli opět elévové, kte-
ří ani tentokrát neskončili bez medaile. K obháje-
ní prvního místa jim chyběl tentokrát pouze krů-
ček a trocha toho pověstného štěstí, ale i druhé
místo je pěkné. Důvodem byl především odchod
hráčů do vyšší kategorie, takže trenéři neměli
v této kategorii dostatek hráčů a museli často im-
provizovat. S omezenou hráčskou základnou mo-
hou jen těžko konkurovat Spartě, Bohemians ne-
bo SK Future. Takže zájemci narození v roce 1992
a mladší, hlaste se.
O medaile bojovali celý rok také mladší žáci.

Bohužel závěr jim nevyšel, jak by si přáli, a vý-
sledkem je slušné páté místo. Nejhůře dopadli le-
tos starší žáci, kteří skončili desátí. O kvalitách
petrovických hráčů svědčí skutečnost, že v každé
soutěži se minimálně dva umístili v první desítce
Kanadského bodování.

Ligou však letošní rok neskončil, neboť mladší žá-
ci absolvují ještě NISA Open v Liberci za účasti
dvaceti družstev z celé republiky a elévové jedou
na Mistrovství ČR do Ústí nad Labem, kde porov-
nají síly s dalšími jedenácti nejlepšími družstvy.
Největší slabinu ve většině kategorií vidí trenér
Aleš Hodouš především v brankářích, a proto jsou
vítáni rovněž všichni zájemci, kteří by se chtěli
postavit do branky. Přihlásit se však mohou i dal-
ší chlapci se zájmem o florbal a hájit tak barvy SK
Florbal klubu Petrovice (inf. na tel.606 945 182).
Sezóna sice začíná až v polovině září, ale už kon-
cem prázdnin odjíždějí hráči na soustředění do
jižních Čech.
Závěrem by chtěl SK Florbal klub Petrovice podě-
kovat za podporu MČ Praha - Petrovice i místní-
mu Sokolu a také všem ostatním, kteří se nebojí
podat florbalovému klubu pomocnou ruku a pod-
pořit ho v další velice prospěšné činnosti s mlá-
deží.

JJiinnddřřiicchh  LLaassííkk

SPORT

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

KOMISE RADY MČ

Prohlídka zámku byla krásnou perličkou na závěr
našeho výletu.

Účastníci zájezdu před pomníkem A. Dvořáka

Hrob J. J. Ryby v Rožmitále
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Byl jeden čert, jmenoval se Jirka Doležal, a ten měl
hrozně mrňavé kopyto. Připadalo mu, že se mu úpl-
ně každý na jeho malinkaté kopyto dívá, v duchu se
směje a říká si: „To je ale nemožný nekňuba ten
Jirka Doležal, co jenom dělá, že má tak malé kopy-
to?“
Jirka ovšem nedělal nic a ani nic dělat nemohl, jaké
kopyto mu narostlo, takové měl.
Každý den se několikrát díval do velkého zrcadla,
které měli doma v koupelně, zdali kopyto nepovy-
rostlo. Jenže co čert nechtěl, to je takové čertovské
úsloví, kopyto se zmenšovalo. Opravdu ! V 16:24 by-
lo zřetelně menší než předtím v 16:09. Jirka byl zou-
falý. Rozhodl se, že půjde na operaci.
Zvedl telefon, vytočil číslo a dozvěděl se, že objed-
nat se na plastické chirurgii Fakultní nemocnice Čer-
tovka, oddělení zvětšování kopyt, je možné nejdříve
za dva měsíce. Zájem je prý obrovský, zdravotnictví
má ekonomické a personální problémy a ještě kdesi
cosi a navíc je operace dost drahá.
Jirku polilo horko. Co bude dělat? Uteče z domova,
aby ho nikdo neviděl. To ne, co by jedl, kde by byd-
lel, z nedokonalé a málo hodnotné stravy by zeslá-

bl, jak se učili ve škole v prvouce, možná by se pak
kopyto ještě zmenšilo. Brrrrr, otřásl se Jirka při té
hrozivé představě. Alespoň se bude vyhýbat kama-
rádům a ze školy půjde rychle rovnou domů, pře-
stávky by mohl trávit na záchodě. To ale také není
stoprocentní řešení. Co jen bude dělat, ach jo, že
zrovna on, jistě jediný ze třídy a možná jediný z ce-
lé školy, má takové trápení.
Jirka bezmyšlenkovitě pohlédl na první stranu novin
ze světa lidí, které ležely na stole. Otec je četl vždy
po večeři. „Zakuklenci přepadli kamión. Bestiální
vrah znovu na svobodě. Mafie útočí. Kdy skončí vy-
dírání obchodníků? Další banka vytunelována.“
Jirka byl nadšen, vida, to je řešení. Bude se chovat
jako lidé a ne jako slušný čert. Prostě si nikoho ne-
pustí k tělu, ke spolužákům se bude chovat přezíra-
vě a pohrdavě, učitelům a učitelkám bude odmlou-
vat. Bude agresivní, bude nevybíravý v hrubých
výrazech. Občas třeba něco ukradne, ve škole rozbi-
je tu a tam dveře, umyvadlo, kliku u WC, postříká
cestou ze školy sprejem zeď u jejich domu, také je
nutné pokřikovat po spolužácích obhroublé, ano,
možná i nechutné a sprosté. . . . . . . . . . . ..

Crrrrr, cccrrrr. Jirku vyrušil zvonek u dveří. Kdo to mů-
že být? Rodiče přijdou z práce až večer. Třeba je to
Vilda Kárník, starší spolužák, který má pravidelně
dvojku z chování. Opravdu mistrně ovládá všechny
hrubé výrazy, svými poznámkami vytrhuje celou třídu
vždy uprostřed výkladu učitelů, nedávno prý dokonce
rozbil okénko u zaparkovaného auta, jen tak kusem
rezaté trubky. Jirka ví, že to se samozřejmě dělat ne-
má, je to odporné, i když tak trochu fascinující. On by
to ovšem nikdy neudělal.
Za dveřmi ale nestál Vilda, nýbrž Karolína Čertíková,
nejhezčí spolužačka, a držela v ruce modrý sešit:
„Jirko, prosím tě, co je na zítra za domácí úkol, já to
úplně zapomněla,“ usmívá se a její krásné oči jako
dvě lampičky rozsvítí temné podzemí Jirkových ne-
veselých myšlenek.
„Přece bydlí o dvě ulice dál a mohla se zeptat ne-
jméně pěti holek ze třídy, které bydlí blíž než já,“ na-
padá Jirku, „ale ona přišla za mnou. Za mnou!“
Jirka cítí, že snad omdlí. Karolína se usmívá a dívá
se mu do očí a vůbec ne na kopyto, jak by očekával.
Trochu přiškrceným hlasem říká: „Tak pojď dál,
hned to najdu, mám to někde napsaný.“

ZŠ Edisonova se zapojila do mezinárodního projek-
tu humanistického hnutí, v rámci kterého se lidé
Evropy snaží vytvořit řetěz vzájemné pomoci, aby
vyřešili problém základních lidských potřeb.
Výsledkem je, že žáci naší školy uskutečnili „Adopci
na dálku“. Náš černoušek se jmenuje SAMUEL MU-
TAKU a je z Keni, z Nairobi.
Myšlenka o uskutečnění „Adopce“ vzešla ze 4.třídy.
Děti, které se dozvěděly o těžkém životě dětí 
v Africe, se rozhodly velmi rychle. Když můžeme
adoptovat zvířátka v ZOO, nemohly bychom pomoci
některému dítěti?
Pochopitelně, že bylo třeba nejprve tento problém
prohovořit s rodiči. Žáci napsali dopisy rodičům

všech dětí naší školy a netrpělivě čekali na vyjádře-
ní tatínků a maminek. Skoro všichni neprodleně pro-
jevili souhlas s touto myšlenkou.
Pak už byl jenom krok k tomu, aby se celá akce
uskutečnila. Spojili jsme se s občanským sdružením
Humanistické centrum NAROVINU, které nám zpro-
středkovalo veškerý kontakt. „Adopce na dálku“ se
stala aktem, na který čekala celá škola.
Náš malý neznámý kamarád SAMUEL bude mít 
díky nám možnost chodit do školy, a tím i naději 
na lepší život. Všichni máme hezký pocit z dobrého
skutku.
Díky rodičům jsme zaplatili SAMUELOVI školné na
celý rok a ještě nám dost peněz zůstalo , abychom

mohli v této akci pokračovat v příštím školním roce.
Hned jsme chlapci do Keni poslali i některé školní
potřeby, dopisy a dárečky a teď budeme čekat na
zprávu, jak se SAMOVI ve škole daří, jaké má vý-
sledky.
Důležité také je, že jsme se snažili sehnat veškeré
materiály týkající se této exotické země a obohatili
jsme své vědomosti.
Adopce afrického dítěte na dálku je mnohem víc,
než je jednoduchá ekonomická výpomoc, protože
vytváří pouto solidarity a náklonnosti mezi různými
národy - různými kulturami.
Je to znak konkrétního spojení národů, které, jak
dnes můžeme vidět, je velmi zapotřebí.

Vzhledem k tomu, že konec školního roku se rychle
blíží, začínáme v Základní škole Edisonova hodnotit
letošní školní rok a samozřejmě připravujeme ten
následující 2003/2004.
Určitě chceme i v příštím školním roce organizovat růz-
né mimoškolní akce tak jako letos. Například turnaje či
soutěže - letos proběhl turnaj ve hře Dáma (školní ko-
lo i přebor Prahy 10), hudební a pěvecká soutěž s vel-
kým ohlasem probíhala 30. 4. a mezi odměnami a ce-
nami byla i trička s logem naší školy. Nacvičili jsme
a hráli divadelní představení za použití vlastnoručně
vyrobených kostýmů a kulis - i s tím chceme pokračo-
vat, dokonce chceme vybudovat opravdové jeviště
i s oponou. Proběhla řada sportovních akcí, například
orientační závod a Kimmova hra, víkendový cyklotu-
ristický výlet v délce 42 km, pěší turistické a poznáva-
cí víkendové výlety na hrad Okoř, na zámek Konopiště,

Divokou Šárkou a okolím, na Zbraslav, Jíloviště,
Všenory a zpět, do konce školního roku ještě připravu-
jeme výlet po turistické trase směr Jenštejn
a Neratovice. Další výlety byly do Horusic, do Liberce
nebo v rámci ozdravných pobytů a škol v přírodě, kte-
rých se zúčastnily všechny třídy. Z dalších zajímavých
akcí jmenujme třeba besedu k událostem na konci 
2. světové války a během Pražského povstání v květnu
1945, které se zúčastnila celá naše škola, velmi zají-
mavé bylo setkání se členy klubu bojových umění
a ukázky různých druhů bojových umění včetně exhi-
bičního zápasu dvou a tří bojovníků. Z akcí ekologic-
kých jmenujme například sběr starých baterií, papíru,
přihlášení do projektu Státního fondu životního pro-
středí Slunce do škol a speciální výukové hodiny s eko-
logickou tematikou hrazené akciovou společnosti
Transgas, které proběhnou do konce školního roku.

Ve výčtu mimoškolních akcí nesmím zapomenout na
výstavu prací žáků naší školy, kterou jsme  připravi-
li a slavnostní vernisáží otevřeli 9.6.2003. Obsahuje
výtvarné práce, pěkné sešity a jiné písemné práce,
výrobky ze stavebnic, dřeva, hlíny, různých netradič-
ních materiálů. Poslední malou slavností bude lou-
čení s odcházející 5. třídou tzv. poslední zvonění.
V přípravách na příští školní rok 2003/2004 jsme se
soustředili hlavně na otevření počítačového krouž-
ku, oddílu bojových umění, tanečního kroužku pro
dívky, nepovinného vyučovacího předmětu nápravy
specifických poruch učení, kroužku tvůrčího psaní,
kde výstupem - výsledkem činnosti bude školní ča-
sopis s literární přílohou a zejména pak na přípravu
výuky angličtiny už od 1. ročníku.

MMggrr..  PPeettrr  ZZeemmaann, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDISONOVA

Základní škola Edisonova informuje!

Základní škola Edisonova oznamuje!

Adopce na dálku

Počínaje tímto vydáním Petrovického zpravodaje bychom chtěli v každém dalším vydání uveřejnit jednu krátkou povídku, pohádku, příběh,
který napíší naši žáci doma, ve škole nebo ve školní družině pro své vrstevníky a kamarády z Petrovic. Slibujeme si od toho, že Petrovický
zpravodaj budou ještě víc číst i děti. Pedagogové musí být svým žákům příkladem, proto první pohádku napsal ředitel Základní školy
Edisonova Mgr. Petr Zeman:

Pohádka o čertovi s malým kopytem
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KMD

Za touto zkratkou se skrývá Klub mladého diváka,
který od září 1990 umožňuje zájemcům z naší školy
návštěvy divadel. Jde o výhodné roční předplatné, za
něž děti mohou zhlédnout čtyři divadelní představe-
ní.
Klub je určen dětem 8. a 9. tříd, ale toto pravidlo
jsme nikdy striktně nedodržovali. Vycházíme vstříc
mladším sourozencům a na druhé straně nás neradi
opouštějí ti, kteří už vyšli a studují střední školy.
V začátcích jsme navštěvovali převážně divadla ma-
lých forem. V posledních letech se i toto změnilo.
Spektrum divadel i představení je opravdu široké -
od Rokoka po Národní divadlo, od muzikálu po kla-
siku.
Zpočátku jsem byla zklamaná z malého zájmu, prv-
ní rok se přihlásilo pouze 12 dětí. Později se počet
trochu zvýšil, ale hlavně já jsem ocenila výhodu ma-
lé skupiny. Hlásily se jen děti, které divadlo opravdu
zajímalo, podle toho se také oblékly a chovaly.
Několikrát jsme viděli, jak vypadá masový nájezd
"otrávených" (zřejmě přinucených) dětí, které v di-
vadle viděly další formu trestu. Zoufalé učitelky sto-
jící v sále s obrovskými pásy vstupenek, děti perou-
cí se o sedadla, křik a strkání.
My vstupenky rozdáváme už asi týden před předsta-
vením, společně jdeme do divadla a z divadla, ale
uvnitř se všichni pohybují jako mladé dámy či mladí
pánové a nejsou ani uráženi, ani ponižováni organi-
zovaností.
Tento přístup se mi velmi osvědčil, protože i děti,
které ve škole byly mírně řečeno problematické, se
v divadle vždy chovaly vzorně.
Domnívám se, že Klub je v každém případě pro děti
přínosem, prohlubuje znalosti a pomáhá formovat.

HHaannaa  KKuutthhaannoovváá
učitelka ZŠ Bellova

Soutěž pro předškoláky
a rodiče

První čtyři nejrychlejší luštitelé obdrží zajímavé ceny.
Hlavolam je od žáků 9.tříd pod vedením paní učitel-
ky Štěpánky Čechové.
Odpovědi zašlete na e-mail info@zsbellova.cz nebo
telefonicky či faxem na 274 861 548

KKtteerréé  zz  mmyyššeekk  ssee  ddoossttaannoouu  kk  ssýýrruu??

Úspěchy florbalového
družstva ZŠ Bellova

Florbal, to je velmi mladý sport, dosti podobný ho-
keji. Mnoho dospělých kroutí hlavou nad touto pra-
podivnou bezkontaktní hrou a neposedným děra-
vým umělohmotným míčkem, avšak mladá generace
nedá na florbal dopustit. Je totiž právě mezi dětmi
a dospívající mládeží velmi populární.
U nás v Petrovicích se florbalu obzvláště daří. Naši
mladí borci zápolí v první florbalové lize a umělo-
hmotná hokejka vyplňuje čím dál častěji volný čas
mládeže.
Není divu, že za stávající situace se petrovická ZŠ
Bellova stala v rámci hlavního města téměř florba-
lovou velmocí. Žáci naší školy se velmi dobře umis-
ťují v řadě školních florbalových soutěží a několikrát
se stali i mistry Prahy 10 a postoupili mezi desítku
nejlepších škol.
V současné době se s našimi žáky účastníme velmi
zajímavého projektu. V průběhu celého školního 
roku probíhá prestižní soutěž Liga středních škol
a naše školní družstvo si v kategorii Žáci vede více
než dobře. Naši chlapci zatím nepoznali porážku
a ve velmi silné konkurenci našli zatím pouze jedi-
ného rovnocenného soupeře. Finálové boje se 
odehrály za podpory bohatého sponzora opět 
v hale na Děkance. V bojích play-off jsme nakonec
obsadili krásné třetí místo. V hale, která zažila 
už kromě ligových florbalových střetů i mnohá me-
zistátní utkání.

MMaarrttiinn  VVaacchhll

Jednodenní zájezd
do Liberce

Žáci a žákyně ZŠ Bellova se celý školní rok účastní
sportovních soutěží POPRASKU. Jedná se o kopa-
nou, lehkou atletiku, volejbal, stolní tenis, softbal,
vybíjenou, plavání atd. Přesto, že jsme malá škola,
dosahují naši žáci dobrých výsledků a ve stolním te-
nisu, softbalu a plavání jsme vybojovali postup do
městského finále. Stalo se již tradicí, že pro žáky
a žákyně, kteří opakovaně reprezentují školu  ve
sportu, matematických a jiných soutěžích, pořádá
škola za odměnu jednodenní výlet do Aquaparku
v Liberci (Aquapark, Lunapark a oběd).

Žáci a žákyně naší školy za-
platí pouze poloviční vstup-
né, protože na výlet přispívá
Nadace škola hrou a letos
dopravu autobusem finanč-
ně zajistila MČ Praha -
Petrovice. Zájezdu se zúčast-
nilo 41 žáků a žákyň I. a II.
stupně a myslím si, že byli
velmi spokojeni.

RR..  PPoonnddrreellllii, učitel TV
Zde je pro ilustraci názor
jednoho z nich:
Výlet do Liberce byl super.
Voda byla teplá a na tobogá-
nech se jezdilo rychle. Oběd
byl dobrý a na LASERGATE 
v Lunaparku se všichni těši-
li, protože se proháníte jako-
by v podzemí New Yorku
s laserovou pistolí. No jak už
jsem řekl, bylo to super. Už
se těším na příště.

OOnnddřřeejj  KKaannttaa VII. A

Projekt Globe na ZŠ Bellova

Projekt Globe probíhá na naší škole bez přerušení již
od roku 1999. V prvním a druhém školním roce mé-
ho působení v Petrovicích jsme se soustředili hlavně
na uvedení projektu do povědomí dětí, učitelů a ve-
dení školy. V dalších letech jsme s dětmi i nadále
měřili počasí, pořádali výpravy do terénu i do Prahy.
Používali jsme vlastní hlavu, nohy, kola a veřejnou
dopravu. Hlavní náplní naší činnosti byla orientace
na v USA vymyšlený a All Gorem posvěcený mezi-
národní projekt, který se úspěšně rozběhl ve 117
státech světa. Česká republika se hned od počátku
velmi aktivně zapojila do organizování, vylepšování,
dotváření a popularizace Globe nejen v ČR, ale i na
mezinárodním poli. Významnou roli trvale hraje eko-
logicky orientovaná organizace Tereza, která je i na-
ším partnerem. V současné době jsme pod hlavičkou
Globe uskutečnili i další akce, které stručně popíši
později.
CCíílleemm je příjemnou, zajímavou, dobrodružnou a ne-
všední formou vysvobodit děti z omezující ulity nud-
ného nicnedělání, počítačového střílení, poflakování
od cigarety k videu, konzumování  McDonaldových
karbanátků, tagování a čmáráni po zdech a ukázat
alternativu. Nabízí cestu, která není zadarmo. Stojí
úsilí, pot, bláto za krkem, jít měřit i když prší, překo-
nat lenost, dokázat napsat zprávu z výpravy, zalepit
duši u kola.
CCeessttaa je prašná, plná zatáček, ale má cíl a smysl.
Vede každodenním běháním k meteorologické bud-
ce, zapisováním teploty, určováním mraků, směru
větru, měřením množství srážek a tlaku vzduchu.
Naměřené hodnoty pak vynášíme do grafů na ná-
stěnce. Do cesty se nám občas někdo nepřející ple-
te, počmárá budku, ulomí dvířka, zahodí a zničí tep-
loměr. A tak si vysvětlíme, co se asi děje.
Pozorujeme za jízdy z kola straku, jak v lese
Vidrholec u Klánovic sedí na větvi a žere slepýše. Na
Pitkovické stráni obdivujeme odkvétající koniklec,
pak podle skládky jedeme dál.Pouštíme lodě po
Botiči, jezdíme co nejpomaleji z kopce, zkoumáme
zamrzlé ryby v Rokytce na naučné stezce kolem Ří-
čan. Vidíme ale také pneumatiky v křoví, vypouštění
odpadů do potůčků a hned vedle černé odběry vody
na zalévání.
CCoo všechno tedy děláme (výběr): meteorologická
měření, fotografování, měření polohy pomocí GPS,
výpravy do lesa i do města, zprávy z výprav, hydro-
logická měření, pořádání výstav (Velikonoční šnek,
Schola Pragensis), pořádání turnaje ve stolním teni-
se, projekty - Lišejníky, Ozon, Les ve škole a škola
v lese, Kyselé deště atd., staráme se o nástěnky - po-
časí, zprávy, sport, Globe fenologická pozorování,
exkurze.
Nemáme povinnost účastnit se všech akcí a činnos-
tí. Naopak, každý si vybírá, co mu sedí. Ale většinou
se vytvoří základní parta 20 až 30ti dětí, která se do-
plňuje na jednotlivé akce.
Autoři projektu Globe spojili dětská měření s vědec-
kými odborníky. Ti první se učí vědeckými metodami
a postupy pozorovat, poznávat i objevovat přírodu
a životní prostředí, ti druzí vymysleli dětem dostup-
né metody měření nejrůznějších přírodních jevů, při-
pravili a propracovali metodiku, dodali jednoduché
přístroje a pomůcky. Pomocí internetové komunika-
ce se dětmi naměřená a zpracovaná data dostávají
k vědeckým mozkům, které je zpracují a očistí.
Výstupy pak slouží nejen vědě, ale vracejí se také
zpět k dětským očím, které je užasle pozorují, ko-
mentují a hodnotí.

RRNNDDrr..  IIvvaann  SSttřřííddaa, učitel ZŠ Bellova

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BELLOVA
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Vážení petrovičtí občané, Urbanistická studie
Petrovic dospěla do závěru svého zpracování
a po dvou letech dílčích prací byla dne 23. květ-
na t.r. předána architektonickou kanceláří na
Sekci útvaru rozvoje hl.m. Prahy. Zde by nyní mě-
la být odborníky posouzena z hlediska všech ná-
ležitostí. Dle poslední informace nebyly zatím
shledány žádné nedostatky. Proto by neměl být
ohrožen již dříve uvedený termín (Petrovický
zpravodaj č.2/2003) jejího předání naší městské
části k projednání s petrovickou veřejností.
Řada z Vás se s rozpracovanou urbanistickou stu-
dií seznámila již průběžně na zasedáních našeho
Zastupitelstva, ale i na veřejném zasedání Komise
územního rozvoje Petrovic, svolaném speciálně
k této problematice. Nyní budete mít možnost se-
známit se s dopracovanou Urbanistickou studií
Petrovic v dostatečném časovém předstihu ještě
před samotným zahájením oficiálního veřejného
projednávání na Sekci útvaru rozvoje hl.m. Prahy.
Rada MČ ve spolupráci s Komisí územního roz-
voje Petrovic připravuje vystavení kompletní tex-
tové i mapové části studie v zasedací místnosti
Úřadu městské části Praha - Petrovice. Zde osob-
ně uvidíte navržené varianty řešení. Další mož-
nost seznámit se s Urbanistickou studií Petrovic
budete mít ve zvláštní příloze Petrovického zpra-
vodaje a na webových stránkách naší městské
části ((wwwwww..pprraahhaappeettrroovviiccee..cczz)).

Vzhledem k tomu, že je před námi období prázd-
nin a dovolených a řada z Vás by neměla mož-
nost se se studií seznámit a připravit své připo-
mínky a náměty, projednali jsme se Sekcí útvaru
rozvoje hl.m. Prahy termín zahájení oficiálního
veřejného projednání nejdříve až na polovinu
měsíce září letošního roku. V praxi to znamená,
že 30-ti denní lhůta pro podání připomínek jak
petrovických občanů, tak dalších dotčených sub-
jektů poběží teprve od tohoto termínu.
Jak sami uvidíte, ve studii jsou obsaženy návrhy
urbanistického řešení několika lokalit
v Petrovicích.
Jedná se zejména o :
- návrh nové zástavby obytných a rodinných do-

mů na východ od sídliště Dobrá Voda směrem
k Uhříněvsi,

- návrh nové zástavby v lokalitě mezi rugbyovým
hřištěm a ul. Newtonovou,

- návrh architektonického řešení centrální plo-
chy u polygrafického učiliště, kde by v budouc-
nu mělo vzniknout nové centrum Petrovic,

- návrh řešení nových parkovacích stání (tzv. do-
pravy v klidu) a to jak v lokalitě sídliště Dobrá
Voda - podél Novopetrovické ul., tak v oblasti
ul. Rezlerovy - poblíž petrovického hřbitova
a na ploše u bývalé prodejny VČELA (zejména
pro občany z oblasti starých Petrovic),

- návrh výškového generelu u panelových domů,

- návrh výstavby polyfunkčního domu
v Edisonově ul. 51,

- návrh změny vedení nově navrhované trasy
VVN na sídlišti Dobrá Voda.

Vážení spoluobčané, jelikož jsme si vědomi důle-
žitosti dokumentu, kterým bezpochyby
Urbanistická studie Petrovic je, zveme Vás ještě
jednou k aktivní účasti na jeho projednávání
a apelujeme na Vás, abyste se nenechali infor-
movat mnohdy pouze účelovým a zavádějícím
způsobem, ale využili možnosti se sami seznámit
s navrhovanými variantami řešení a jejich důvo-
dy. Sami tak budete moci ovlivnit to, jak budou
Petrovice budoucnosti vypadat a dále se rozvíjet.

O termínu a době vystavení Urbanistické studie
Petrovic (předpokládný termín : začátek července
až 1. polovina září 2003) a termínu zahájení její-
ho veřejného projednávání Vás budeme včas in-
formovat, sledujte proto, prosím, petrovické we-
bové stránky wwwwww..pprraahhaappeettrroovviiccee..cczz, vývěsní
schránky a Úřední desku Úřadu naší městské čás-
ti v Morseově ulici.

Za Radu MČ Praha - Petrovice :

JJUUDDrr..  OOllggaa  HHrroommaassoovváá
zástupkyně starosty pověřená oblastí územního

rozvoje a výstavby

Nejnovější informace k Urbanistické studii Petrovic

Jistě mnozí občané zjistili, že vzniká Urbanistická
studie městské části Praha - Petrovice.
Urbanistická studie je dokument, podle kterého
by se měl upravit územní plán pro naše území,
aby se tak stanovil závazně budoucí rozvoj naší
městské části. Z toho je jasné, že by se měla vě-
novat Urbanistické studii Petrovic velká pozor-
nost při jejím zpracování za maximální účasti ob-
čanů, kteří žijí v území, o jehož rozvoj se jedná.
Domnívám se, že by měla být zajištěna velká in-
formovanost o průběhu prací na studii a také by
měla být včas občanům dána možnost uplatnit
nápady a náměty, případně se průběžně vyjadřo-
vat k námětům předkládaným autorem studie.
MČ Praha - Petrovice připravuje zajištění infor-
movanosti občanů v této věci; proto, prosím, sle-
dujte situaci.

Občanské sdružení OPTIM-EKO, za které jsem by-
la zvolena, má jeden z dlouhodobých cílů zajistit
obytnou zástavbu v území možného průchodu

kapacitní nebo rychlostní komunikace, která by
mohla sloužit jako dálniční okruh. V Urbanistické
studii je na základě těchto požadavků uvažována
obytná zástavba v území na východ od Dobré
Vody (cca 1000 obyvatel). Teprve však až zde bu-
dou domy stát, bude to skutečná překážka ne-
bezpečné komunikaci. Než však k této zástavbě
dojde, uplyne zřejmě ještě dlouhá doba, zejména
proto, že zde nejsou vyřešené majetkové vztahy k
pozemkům (restituce).
Další stěžejní uvažovanou lokalitou pro výstavbu
je plocha mezi Novopetrovickou, Archimedovou
a Bellovou ul.(u polygrafického učiliště), kde by
měla vzniknout podle návrhu OPTIM-EKA zklid-
něná část, tj. náměstí s obchůdky, společenskými
zařízeními a s parkem. Chceme, aby došlo k pro-
pojení tohoto náměstí s částí sídliště nad Dobrou
Vodou lávkami pro pěší a mostem pro automobi-
lovou dopravu. Součástí řešení by měla být i změ-
na trasy vedení vysokého napětí mimo sídliště.
Jako jedno z variantních řešení je autorem studie

předkládána výstavba tří výškových budov urče-
ných pro kanceláře v místě uvedeného náměstí.
Dále je plocha mezi bytovým domem Rezlerova
302 - 310 a novým hřbitovem uvažována pro vý-
stavbu podzemních garáží. Stále se jedná také 
o nástavby na obytné domy v Morseově ulici 
č. 242 - 244, 245 - 247, 251 - 253.

K navrhovaným řešením studie, která byla před-
nesena zastupitelům na zasedání v březnu 2003
a taktéž Komisi pro územní rozvoj v dubnu 2003,
mělo OPTIM-EKO připomínky s požadavkem na
variantní řešení.
Vážení čtenáři, podala jsem Vám stručný přehled.
Vzhledem k závažnosti problematiky je vhodné
sledovat aktuální informace, popřípadě si je vy-
žádat na Zastupitelstvu MČ Praha Petrovice.

IInngg..  DDaannaa  RRoossoolloovváá
zastupitel MČ Praha-Petrovice

Jaké budou Petrovice?

V okolí panelových domů všichni občané jistě za-
registrovali velké množství propadlých chodníků,
a to hlavně v blízkosti kanalizačních vpustí. Po
jednáních s Pražskými kanalizacemi a vodovody
bylo zjištěno, že kanalizační přípojky
v Petrovicích jsou v pořádku a hlavní příčinou

těchto propadlin je špatné zhutnění materiálu již
při stavbě těchto sítí. Tyto finančně vysoce nároč-
né opravy se nám částečně podařilo zajistit ve
spolupráci s firmou Acton starající se o pozemky
v majetku hl.m.Prahy. Výsledkem těchto jednání
je oprava celého chodníku v ul. Rezlerova a pro-

padlé části chodníků v ulicích Ohmova
a Jakobiho. Opravy dalších propadlých chodníků,
hlavně před poliklinikou a u ul. Novopetrovické
(za zastávkou), se v současné době připravují.

RRoommaann  VVoojjttaa
zástupce starosty

Veřejná prostranství kolem nás
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TTaakkéé  VVááss  ttrrááppíí  ppyylloovváá  aalleerrggiiee  ??
Polinóza, nesprávně též nazývaná senná rýma, je pře-
citlivělost na pyl rostlin a stromů. Jde o nejrozšířenější
a nejčastěji se vyskytující alergii. V dospělé populaci se
její výskyt pohybuje kolem 10 % a v dětské populaci se
odhaduje až na 20 %.
Alergie je stav, kdy organizmus přestává tolerovat urči-
té látky ze svého okolí a začíná na ně reagovat zvlášt-
ním typem zánětu. V jarním a letním období je „pylař“
sužován svěděním a slzením očí, které jsou zarudlé
a pálí, světloplachostí, svěděním nosní sliznice, kýchá-
ním a záchvatovitou vodnatou sekrecí z nosu. Časté
bývá svědění uší a ústní sliznice. V závažnějších přípa-
dech se objevuje kašel, mnohdy provázený slyšitelnými
pískoty, a dechové potíže. To již může jít o počínající
průduškové astma. Méně časté jsou projevy kožní,
hlavně při kontaktu pokožky s kvetoucí trávou. Někdy
se objevují i celkové příznaky, únava a mírné teploty.
Mnohdy je obtížné rozhodnout, zda jde o alergické pro-
jevy, nebo jen o virózu či nachlazení. Pro pylovou aler-
gii je ale typické, že maximum potíží se projevuje v pří-
rodě, hlavně za slunečného a mírně větrného počasí.
Za deště a v noci obvykle potíže ustupují.
Charakteristické je, že potíže se opakují každoročně
v přibližně stejném období. Podle tohoto období lze od-
hadnout i to, které pyly potíže vyvolávají. Brzy zjara,
v období od února do května, kvetou stromy jako lísky,
olše, jívy a břízy. Nejvýznamnějším pylem tohoto obdo-
bí je pyl břízy, který u přecitlivělých pacientů může vy-
volávat i příznaky přecitlivělosti na některé potraviny
jako ovoce, zelenina a hlavně lískové a vlašské ořechy
a mandle. Tato přecitlivělost se projevuje při požívání
uvedených potravin svěděním, pálením a eventuálně až
otokem sliznice ústní a hrdla.
Po období jarních stromů, tj. od května do srpna, je
v ovzduší přítomen pyl travin a od konce července do
začátku října se objevují pyly plevelů, např. pelyňku,
zlatobýlu a dalších.
V posledních letech se zdá, že vzrůstá alergie na pyly
jarních stromů - zřejmě související s častým vysazová-
ním břízy a dalších podobných dřevin - hlavně ve měs-
tech. Nárůst alergizace populace plevely souvisí s nedo-
statečnou péči o travnaté prostory, kde často rostou
plevelnaté rostliny (pelyněk). Faktorem, který k tomu
navíc přispívá, je zhoršená kvalita ovzduší.
Při podezření na pylovou alergii je vhodné konzultovat
svého lékaře. Diagnózu poté potvrdí alergolog svým

vyšetřením, které je pro pacienta nenáročné a neboles-
tivé. Alergolog potom doporučí příslušný antialergický
režim. Jde o omezení pobytu a hlavně tělesné námahy
ve volné přírodě v období odpovídajícím pylové sezóně
pacienta, u alergiků a přecitlivělosti na pyly jarních
stromů stanoví dietu - např. nepožívat lískové a vlašské
ořechy a mandle (ve všech formách, tj. i v oplatkách,

nutele, nugátu apod.). Doporučí rovněž úlevovou léčbu
pro období sezóny, ale hlavně rozhodne o eventuálním
zahájení imunoterapie, tj. vlastní léčbě alergie.
Každý alergik je alergikem celý život, sám ale rozhodu-
je o tom, jak dalece ho jeho alergie bude trápit.

MMUUDDrr..  JJaann  PPoouuppěě
alergologie Petrovice

Současný narušený stav životního prostředí působí
různou měrou na jednoho každého z nás. Zejména
složení „plynného média“ - kdysi nazývaného
vzduch - se za posledních 40 let značně změnilo.
Složení vzduchu je v současné době natolik nepříz-
nivé, že i kdysi tak přirozená zátěž jako je vůně kvě-
tin a pyl rostlin působí modernímu člověku nemalé
zdravotní problémy.
Výzkumy prokázaly, že pyly různých rostlin působí na
náchylné jedince v populaci s různou agresivitou.
Obecně lze uvést, že nejagresivnější je pyl plevelných
ruderárních rostlin, následují traviny a pak až dřeviny.
V praxi se v případě enormní zátěže pylových aler-
genů přistupuje k některým z následujících opatření:
- Zabezpečení kvalitní údržby zeleně. Zejména vy-

loučit velkoplošný výskyt plevelných rostlin v blíz-
kosti obytné zástavby.

- Silně vonné druhy vyvolávající dýchací potíže se
nahrazují nevonnými, respektive málo vonnými
druhy.

- Krátkověké a rychle rostoucí druhy rodu bříza, ol-
še, vrba a topol, patřící mezi nejdůležitější produ-
centy alergizujícího pylu, nepoužívat v městské zá-
stavbě. Jejich funkce je především jako přípravné
a rekultivační dřeviny, které se odstraní v době,
kdy začínají produkovat významnější množství py-
lu (obvykle v 15 - 20 letech). Nepoužívat tedy k vý-
sadbám ve městech stromy z první desítky agresi-
vity alergenních pylů, tak jako tomu bylo
v minulém období, kdy v naší městské části byly
vysazovány například břízy.

- Periodický řez dřevin. Toto opatření je však spoje-
no s vyššími náklady na údržbu, sníženou funkč-
ností a nižším dožívaným věkem stromu.

- Odstranění stávajících dřevin se silným alergizují-
cím účinkem. Zde se však musíme rozhodovat vel-
mi obezřetně a přistupovat k tomuto radikálnímu
řešení pouze výjimečně, zvláště u druhů dožívají-

cích se vyššího věku. Takovouto situací může být
zejména odstranění stromu v bezprostředním sou-
sedství oken bytu alergika na základě lékařsky
prokázané silné alergie na jeho pyl.

Současný stupeň poznání této složité problematiky
již dnes umožňuje, vzhledem ke specifickým vlast-
nostem dřevin, stanovit botanické druhy, jejichž vý-
sadba je z důvodů produkce alergenního pylu nežá-
doucí na plochách v blízkosti obytných domů. Mezi
nejrizikovější dřeviny z hlediska produkce alergenní-
ho pylu patří zejména olše, bříza, habr, líska, vrba,
jasan, bez černý, akát a topol.

V žádném případě nechci, aby můj příspěvek byl
brán jako kampaň za zákaz vysazování nových a li-
kvidaci starých dřevin s alergenním pylem. Nelze to-
tiž ani vyloučit, že pyl dosud neškodných druhů se
stane v budoucnu alergenem nebo že se na těchto
dřevinách např. objeví mikroorganismy s alergizují-
cím účinkem. Nicméně budu rád, když při doplňová-
ní výsadeb budou používány dřeviny neškodné.

IInngg..  PPeettrr  ŘŘííhhaa

VVýýssttaavvbbaa  sseeddiimmeennttaaččnníí  hhrráázzkkyy
Asi jste mnozí z Vás zaregistrovali, že se v průběhu led-
na až května dělo něco v deltě Botiče a v horní části
nádrže Hostivař. Již mnoho let plánovaná výstavba se-
dimentační hrázky a s tím související částečné odbah-
nění se konečně začala realizovat. Po velké vodě v mi-
nulém roce došlo k usazení velkého množství nového
sedimentu, a tak jsme všichni tuto již několik let plá-
novanou akci přivítali. Během výstavby hrázky bylo od-
těženo cca 8.000 m3 sedimentu, byla zrušena stará ne-
potřebná panelová cesta a vybudovaná nová cesta
z kameniva směrem k hrázce pro odtěžení zachycené-
ho sedimentu v následujících letech. Výstavba této
hrázky by měla do budoucna zabránit přítoku dalšího
sedimentu do Hostivařské údolní nádrže a zlepšit tak
celkově kvalitu vody v nádrži. Můžeme si jenom všich-

ni přát, aby v následujících letech došlo k odstranění
sedimentu i ze samotné nádrže.
S firmou, která prováděla výstavbu hrázky, jsme byli
v neustálém kontaktu, účastnili jsme se s panem staros-
tou pravidelně téměř všech kontrolních dnů a měli jsme
tak možnost sledovat celou akci jako přímí účastníci. Na
doporučení naší MČ byly zachovány a hlavně zpevněny
břehy obou ostrůvků, a to z důvodů jak estetických tak
i ekologických.
Součástí naší práce byl i dohled nad tím, aby celé sta-
veniště i jeho okolí bylo dáno do původního stavu.
Doufáme, že se nám tento úkol podařil. Firma prová-
dějící stavbu na naši žádost opravila povrch parkoviště
u Botiče a za parkovištěm navezla novou zeminu, vy-
sadila trávu a i několik nových stromků.
Během této akce byl na naši žádost vyčištěn i bývalý
mlýnský náhon (bohužel již po několika týdnech se zde

objevují opět černé skládky) a zpevněny břehy nad
mostem, které byly značně narušeny po velké vodě
v minulém roce. Tady bychom chtěli poděkovat za
vstřícná jednání příslušným pracovníkům Magistrátu
HMP. Dostali jsme i příslib, že bude obnoven starý jez
nad mostem.
Protože výstavbou záchytných prostorů ani odtěžením
sedimentů nelze úspěšně a definitivně vyřešit další pří-
sun sedimentů , budeme pracovat na tom, aby byla vy-
hotovena studie erozních poměrů v povodí Botiče s ur-
čením hlavních zdrojů sedimentu. Opatření v povodí by
tak měla být logickým doplňkem vybudování sedimen-
tační hrázky na vtoku do nádrže. Samotné odtěžení se-
dimentu z celé nádrže zůstane pak otázkou financí.

RRoommaann  VVoojjttaa
zástupce starosty

HHooddnnoocceenníí  rroossttlliinn  aa  ddřřeevviinn  zz  hhlleeddiisskkaa  pprroodduukkccee  ppyylloovvýýcchh  aalleerrggeennůů..

Břízy by se v městské zástavbě neměly mezi novými
výsadbami objevovat
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Již deset let mají možnost obyvatelé našeho regionu
oslavit s dětmi jejich svátek příjemně stráveným od-
polednem v přírodě ve společnosti oblíbených po-
hádkových kamarádů. Je pro nás příjemným zjiště-
ním, že se tato akce Klubu přátel dětí a mládeže
Petrovice stává tradicí a že se na ni rádi vracíte.

Chvíle čekání před vstupem do lesa dětem zpříjem-
nili svými vystoupeními mladí žongléři a kouzelníci
z Domu dětí a mládeže, celé odpoledne bylo možno
přebytečnou energii vyskákat v nafukovacím hradu.
Cestou na malé návštěvníky čekalo mnoho překva-
pení a soutěží a samozřejmě pestrá škála odměn.

Král s královnou obdarovali odvážně poutníky zlaťá-
kem z královského pokladu, Babičky sudičky na kon-
ci pohádkové cesty pro každého vykouzlily ze svých
košíků pěkný dárek.
A protože nám letos počasí přálo, mohli si na závěr
odpoledne milovníci buřtů posedět u táboráku
a opéci si svou oblíbenou uzeninu.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se na
přípravě a realizaci letošního Pohádkového lesa po-
díleli, především manželům Jiráčkovým, kteří celý
„pohádkový orchestr“, čítající téměř 40 dětských

i dospělých dobrovolníků z řad členů a kamarádů
KPDM Petrovice, každoročně „dirigují“.
Poděkování patří také našim sponzorům - firmám KO-
OPERATIVA, pojišťovna a.s. a Sakura bonsaj centrum.
Věřím, že jste s námi prožili příjemné odpoledne,
přeji všem dětem krásné prázdniny, rodičům pak vy-
dařenou dovolenou a těším se na Vás v příštím škol-
ním roce.

((VVllaaKK))
Foto: VVááccllaavv  ČČaarreekk

Na letošním Dni dětí v Petrovicích se díky vzájem-
né spolupráci všech pořádajících subjektů podařilo
zajistit množství závodů, soutěží, atrakcí a zajíma-
vých ukázek. Žáci 2.stupně ZŠ Bellova zajistili
ozvučení a seznámili přítomné se současnými hu-
debními trendy i s písničkami pro ty nejmenší.
Navíc i svatý Petr Petrovicím přál, a tak si děti
mohly v jasném slunečním odpoledni užít soutěží
a atrakcí.

Akce byla zahájena závody na koloběžkách a in-line
bruslích. Zatímco pro in-line bruslaře byl připraven
stíhací závod dvojic, závodníci na koloběžkách mu-
seli absolvovat trať kolem školy v Bellově ulici na
čas. V letošní závodech se umístili na prvních třech
místech tito závodníci:

KKaatteeggoorriiee  ppoodd  1122  lleett
1. Claudia Scholzovová
2. Marek Náhlovský
3. Martin Krajdl
KKaatteeggoorriiee  nnaadd  1122  lleett
1. Ondřej Kanta
2. Pavel Koudelka
3. Tomáš Brož

Po závodech na koloběžkách si děti mohly vyzkou-
šet své štěstí a dovednost v dalších soutěžích. Byly
připraveny skoky v pytlích, slalom pro začínající hrá-
če florbalu, hod na figurínu či plechovky, chůze na
chůdách, cvičení s obručí hula hop a další. Dům UM
připravil pro výtvarně zaměřené děti kreslení křída-
mi na chodník a hlavně skákací hrad, který byl 
využit až do poslední chvíle malými skokany.
Policie České republiky připravila v rámci preventiv-
ní výchovy ukázku zásahové jednotky - zadržení po-
dezřelého, vybavení jednotky a obrněného transpor-
téru, do kterého si děti mohly vlézt i dovnitř. Před
18. hodinou pak přijel i psovod a ukázal výcvik po-
licejního psa a zadržení prchajícího pachatele psem.
Nutno podotknout, že pes byl dobře vycvičen
a z velkého množství přihlížejících "pachatelů" si
vybral vždy toho správného opatřeného ochranným
rukávcem. Hasičský sbor Prahy přistavil hasičský vůz
a hlavně vysokozdvižnou plošinu, která po zbytek
odpoledne byla v obležení. Snad každý si chtěl uha-
sit zvědavost a podívat se na Petrovice z výšky.

Nejdéle provozovanou atrakcí zůstal skákací hrad.
Nebýt toho, že byl posléze vypuštěn, někteří malí
skokani by snad ten den nedorazili vůbec domů.

PPoolliicciiii  ČČRR aa HHaassiiččsskkéémmuu  ssbboorruu  hhll..mm..  PPrraahhyy  ppaattřříí  nnaa--
ššee  ppoodděěkkoovváánníí  zzaa  ppřřeeddvveeddeennéé  uukkáázzkkyy.. Velký dík pat-
ří také všem dobrovolníkům z pořádajících organi-
zací, kteří se celé odpoledne dětem trpělivě
věnovali.

MMaarrttiinn  NNeeššppoorr, Dům UM

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Letos branou do Pohádkového lesa prošlo více
než 250 dětí. Budu-li počítat také rodiče a praro-
diče, kteří své ratolesti doprovázeli, mělo naše po-
hádkové odpoledne téměř 500 návštěvníků. Jako
každý rok byl mezi nimi i doc.O.Semecký, součas-
ný starosta naší městské části.

Při svém putování hostivařským lesoparkem děti potkaly 30 pohádkových postav: Makovou panenku
a motýla Emanuela, Manku s Cipískem, Šípkovou Růženku s princem, Šašky, Pata a Mata, Dlouhého, Ši-
rokého a Bystrozrakého,Kouzelníka Pokustóna, Červenou Karkulku s myslivcem, Křemílka a Vochomůrku,
Královnu Koloběžku I., Vodníka s vílou, Ježibabu s Jažidědkem v Perníkové chaloupce……

Poslední atrakcí bylo vystoupení kejklíře Vojty, který
si dokázal získat malé diváky a „amfiteátr“ za těloc-
vičnou byl během chvíle naplněn po okraj. Jako
správný kejklíř předvedl svá nejlepší numera a poba-
vil přítomné neuvěřitelnými kousky.

POHÁDKOVÁ OSLAVA DNE DĚTÍ

DEN DĚTÍ V PETROVICÍCH
ppoořřááddaannýý  2299..kkvvěěttnnaa  vvee  ssppoolluupprrááccii  DDoommuu  UUMM,,  MMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee,,  TTJJ  SSookkooll  PPeettrroovviiccee  II,,  ZZŠŠ  BBeelllloovvaa  aa  ZZŠŠ  EEddiissoonnoovvaa
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INZERCE

Kvalitní plastová okna

Okna a dveře na celý život

Zimní slevy až 25%.
Dodáváme a montujeme :

• Plastová okna a dveře z profilů VEKA
• Dřevěná EURO okna a dveře

• Žaluzie horizontální a vertikální
• Sí'ky proti hmyzu

• Parapety vnější i vnitřní
Zdarma zaměření a vypracování

cenové nabídky
Mikroventilace u plastových oken zdarma

Krátké dodací termíny

Obchodní zástupce:
Josef Panec,

K Šeberovu 628, Praha - Šeberov
tel.: 244911435, 604 796 141

Vzorkovna:
Hostýnská 520, Praha 10 - Malešice

Tel./fax.:274815247,
mob.: 777 132 156, 777 578 929

Sport bazar

LLYYŽŽEE,,  SSNNOOWWBBOOAARRDDYY,,  BBOOTTYY
servis a opravy lyží + seřízení vázání

+ půjčovna lyží

---------------------------------------------------------

Morseova 252 tel. 274 869 372

Praha 10 - Petrovice 608 330 013

Š i t í
záclon, závěsů, povlečení

výměna zipů • úprava délky • drobné opravy
chňapky po 18.- Kč

•

K. Kubíčková, Praha - Petrovice, Rezlerova 287

Tel: 274 866 013

STAVEBNÍ  F IRMA
S 12t i  LETOU TRADICÍ

dodává kromě kompletní stavební výroby

PPLLAASSTTOOVVÁÁ  OOKKNNAA

AA  DDVVEEŘŘEE  ZZ   PPRROOFFIILLŮŮ

RREEHHAAUU  AA  GGEELLAANN

dřevěná okna, EURO okna
včetně začištění a likvidace

demontovaných prvků

JUXTA s.r.o.
Sulická 26/353
140 00 Praha 4

tel: 241 725 458     mobil: 602 876 917

Centrum potápění

Dovolujeme si Vás pozvat
do své nově otevřené prodejny

v Morseově ul. čp. 252 ( vedle Úřadu MČ).

Můžeme Vám nabídnout:
• nové modely dámských, pánských

a dětských plavek pro léto 2003 v cenách
do 550,- Kč,

• sportovní oděvy i pro děti,
• rybářské pruty, navijáky,
• prodej nové i starší potápěčské techniky,
• kurzy potápění, dovolenou s potápěním,
• sportovní a lovecké nože, batohy,

posilovací stroje,
• kruhy, vesty a rukávky do vody, čluny 

a matrace.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Po-Pá 12.00 - 18.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.

Tel. 274 869 372 nebo 608 330 013



www.prahapetrovice.cz■ 12 ■

Akce začala od 18 hodin. Pohledná čarodějka shlížela z hranice na
rej malých čarodějek kolem soutěžících v 10 disciplínách. Masky
čarodějek, často umělecké výtvory, utrpěly lehkou úhonu až ke
konci soutěží, kdy poryvy větru přinesly i nějakou tu kapku deště.
To však nikoho neodradilo, do všech soutěží se zapojilo více než
300 dětí z Petrovic a okolí.

A že to byly čarodějky lehkonohé, trávník vůkol neutrpěl větší ško-
dy k velké spokojenosti paní ředitelky. Soutěž o čarodějnici nejča-
rovatější proběhla po 2 hodinách soutěžení za dunění hromu
a hvízdání větru. To donutilo kapelu Rodeo ukrýt před deštěm ná-
stroje (zbytek večera  hrála již pouze reprodukovaná hudba).

Výběrová komise složená ze zkušených porotců měla těžkou práci,
nakonec však našla tu pravou. Vítězka využila svého práva  po-
skytnout rozhovor vtipnému konferenciérovi večera a po vzoru
Missek nabídla střevíček do dražby. Že to byl však obyčejný škrpál,
kupec se nenašel.

Divý rej čarodějnic přerušilo řinčení brnění a mečů. Proběhla ukáz-
ka středověkého boje. Souboje rytířů rozhodovali i malí diváci svým
skandováním: „Kostkatý, kostkatý“! Některým čarodějkám jistě
běhal mráz po zádech, jací to byli bojovníci chrabří. A naše hlavní
postava, čarodějka to v hranici zastrčená, se již začala loučit se
svým jepičím životem.

Do řinčení zbroje totiž problikly první plamínky. Od jisker, které vá-
lečníci způsobili svými meči, chytla totiž připravená hranice. A tak
byla čarodějka upálena, zlé nemoce zahnány na útěk, přinesené
buřty napíchnuty a opečeny, piknikové košíčky zplundrovány a zá-
bava pokračovala do pozdních večerních hodin. 

Martin Nešpor,
Dům UM,

RNDr.Vlasta Křížová,
předsedkyně komise výchovy a vzdělávání

VE STŘEDU 30.4.2003 PROBĚHLO TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Akci pořádali ve vzájemné spolupráci:

Dům UM, MČ Praha - Petrovice, TJ Sokol Petrovice I a ZŠ Bellova
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Vážení spoluobčané,

dnešní doba nás zahlcuje stále větším a větším množstvím informací. Nové informační technologie - zejména internet, sice umožňují zís-
kat jakoukoliv informaci publikovanou kdekoliv na světě, ale pro většinu z nás je stále nejlepší fakta, která potřebujeme pro běžný každo-
denní život, mít v tištěné podobě. Pokusili jsme se je shromáždit a nabídnout Vám je  v první speciální příloze Petrovického zpravodaje.
Budeme rádi za Vaše náměty na další podněty, které informace byste rádi v některé z dalších příloh našli.

Ing.Petr Říha - předseda Komise pro informace a zpravodaj

Úřad městské části
Morseova 251, 109 00 Praha - Petrovice

tel: 274 860 731

Místní knihovna
Morseova 251, 109 00 Praha-Petrovice

Výpůjční doba

Z důvodu čerpání dovolené bude míst-
ní knihovna zavřena v termínech 
14.7. až 25.7.  a od 18.8. do 24.8. 2003.
Aktualizovaný seznam přírůstků do knihov-
ny najdete na www.prahapetrovice.cz.
Rezervace knih je možná  na e-mailové 
adrese: knihovna@prahapetrovice.cz.

MUDr. Olga Chalupová
praktický lékař

Morseova 251
Tel.:  274 867 830,  274 860 129

e-mail: chalo@svl.cz

Odběry: 7.30 - 8.00 hod.
Kontrola práce neschopných

do 10.00 hod.

Ordinační hodiny 
Poslední pacient 15 min. před ukončením
ordinačních hodin. 

MUDr. Oldřich Kompert
zubní lékař

Morseova 251

Městská policie
156

Případy, kdy zejména mají občané volat
linku tísňového volání č. 156:
• rušení nočního klidu, znečištění veřejného

pořádku, zábor veřejného prostranství,
buzení veřejného pohoršení

• prodej či podání alkoholických nápojů
mladistvým

• narušování občanského soužití
• drobné krádeže, úmyslné ničení či poško-

zování majetku
• porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání,

stání na chodníku
• výskyt či založení „černých skládek“, vý-

skyt vraků motorových vozidel, poškozo-
vání majetku formou „graffiti“

• závady nebo havárie na veřejně prospěš-
ných zařízeních (rozvody plynu, vody,
elektřiny apod.)

• při zjištění páchání trestné činnosti a při
zjištění veškerých dalších skutečností, ve
kterých lze spatřovat porušení obecně zá-
vazných právních předpisů.

Nejbližší služebna městské policie, na které
můžete najít pomoc nebo osobně nahlásit
výše uvedené skutečnosti je 

Služebna Praha - Petrovice
Morseova 253,109 00 Praha - Petrovice

Tel. 274 870 272

Mimo uvedené hodiny se obracejte na 

Obvodní ředitelství Městské
policie pro Prahu 15

Hostivařská 552/3,
110 00 Praha 10 - Hostivař

Tel. 272 655 636 - dozorčí

Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00

Úterý ZAVŘENO ZAVŘENO

Středa 9.00 - 11.00 12.00 - 19.00

Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30

Pátek ZAVŘENO ZAVŘENO

ÚÚřřeeddnníí  hhooddiinnyy  --  ÚÚMMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee
Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00
Středa 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00

ÚÚřřeeddnníí  hhooddiinnyy  --  oovvěěřřoovváánníí  lliissttiinn  aa  ppooddppiissůů
Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00
Úterý 8.00 - 11.00 11.30 - 15.00
Středa 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00 11.30 - 15.00
Pátek 8.00 - 11.00 ---

ÚÚřřeeddnníí  hhooddiinnyy  --  eevviiddeennccee  oobbyyvvaatteell
Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00
Středa 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00

Pro účely:

a) léčebné b) preventivní 
pro zdravé a dle
objednání 

pondělí 7.30 - 12.15 13.00 - 16.30

úterý 7.30 - 12.15 13.00 - 15.30

středa 7.30 - 12.15 -------

čtvrtek 7.30 - 12.15 13.00 - 14.30

pátek 7.30 - 13.00 -------

Ordinační hodiny

pondělí 7.30 - 20.00

úterý 7.30 - 19.30

středa 7.30 - 19.30

čtvrtek 7.30 - 19.30

pátek 7.30 - 13.30

pondělí 15.00 - 18.00
úterý 15.00 - 18.00

MORSEOVA 251 – 253
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POLIKLINIKA OHMOVA 271

PPrraaccoovvnníí  ddoobbaa  pprriivvááttnníícchh  lléékkaařřůů  ppoolliikklliinniikkyy  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee,,  OOhhmmoovvaa  uull..  227711..
UUvveeddeennáá  ddoobbaa  jjee  ppllaattnnáá  kk  11..44..22000033

jméno podlaží
činnost / profese tel. číslo budova pondělí úterý středa čtvrtek pátek poznámka

oobbvvooddnníí  lléékkaařřii Bambas MUDr. 1. patro 7:00-13:00 7:30-19:00 7:00-13:30
tel. 271075251 A 13:30-19:00 13:30-19:00

Hanselová MUDr. 1. patro 7:00-13:00 7:00-13:00 7:30-15:00
tel. 271075252 A 13:00-19:00 13:00-19:00

cchhiirruurrggiiee Felbr MUDr. 2. patro 7:30-15:30 7:30-12:30 7:30-13:30 7:30-15:30 7:30-14:00
tel. 271075292 A

Kolařík MUDr. 1. patro 7:00-16:00 7:00-13:00 7:00-16:00 7:00-13:00 7:00-14:00
tel. 271075269 B

Lišková MUDr. 1. patro 7:00-13:00 7:00-16:00 7:00-13:00 7:00-16:00 7:00-12:00
tel. 271075272 B

kkaarrddiioollooggiiee Sklenář T. MUDr. 1. patro 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00
tel. 271075246 A 12:30-15:00 12:30-17:00 12:30-14:30 12:30-14:30 12:30-13:30

iinntteerrnnaa Sklenář L. MUDr. suterén 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00
tel. 271075236 A 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30

ggyynneekkoollooggiiee Jirásek MUDr. 1. patro 7:00-17:30 7:00-14:00 7:00-17:30 7:00-17:30 7:00-13:00
tel. 271075274 A

Tesař MUDr.CSc. 1. patro 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-19:00 7:00-12:00
tel. 271075276 A

OORRLL Luňáková MUDr. 2. patro 7:15-12:00 7:15-12:00 7:15-12:00 7:15-12:00 7:15-12:00
tel. 271075282 A 13:00-15:30 13:00-17:00 13:00-15:00 13:00-16:00 13:00-15:00

Markalousová MUDr. 2. patro 8:15-12:00 7:15-12:00 7:15-12:00 7:15-12:00 7:15-12:00
tel. 271075281 A 14:00-17:30 13:00-14:00 13:00-15:30 13:00-14:30

kkoožžnníí Boháčová MUDr. 1. patro 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
tel. 271075212 A 12:30-15:00 12:30-15:00 11:00-17:00 12:30-15:00 12:30-15:00

Gazdíková MUDr. suterén 9:00-15:00 8:00-14:00 operační 8:00-17:00 8:00-12:00
tel. 271075218 B 15:00-18:00 14:00-16:00 den

ooččnníí Vrkoč MUDr. 1. patro 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00
tel. 271075260 A

Zbořilová MUDr. 1. patro 8:00-12:30 7:30-12:30 7:30-12:30 7:30-12:30 7:30-12:30
tel. 271075302 B 13:00-17:00 13:00-16:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-14:00

nneeuurroollooggiiee Střelečková MUDr.. 3. patro 7:00-14:00 7:00-14:00 10:00-18:00 7:00-13:00
tel. 271075303 A 14:00-18:00

Šimeček MUDr. 1. patro 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-13:00
tel. 2871075254 A

oorrttooppeeddiiee Janíková MUDr. 1. patro 8:00-17:00 7:00-13:00 8:00-16:00 13:00-19:00 800-:12:00 lichý týden
tel. 271075259 A 13:00:15:00(sono) 13:00-17:00 sudý týden

aalleerrggoollooggiiee Joura MUDr. 1. patro 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-14:00
tel. 271075243 A

Poupě MUDr. 1. patro 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-12:00 7:30-11:30
tel. 271075244 A 12:30-15:00 12:30-16:30 12:30-14:30 12:30-14:00

RRTTGG Trubanová MUDr. MUDr. 1. patro 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-13:00
tel. 271075265 B

uurroollooggiiee Mokriš MUDr. 3. patro 7:30-12:00 7:30-14:00 7:30-15:00 7:30-13:00
tel. 271075301 A 12:00-15:00 15:00-18:00 14:00-16:00 16:00-18:00

ppssyycchhiiaattrriiee Kryzánková MUDr. 2. patro 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
tel. 271075207 A 13:00-17:00 13:-15:00

ddiiaabbeettoollooggiiee Burdová MUDr. 1. patro 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-13:00
tel. 271075270 B

zzuubbnníí  lléékkaařřii Dluhošová MUDr. 3. patro 8:00-17:00 7:30-15:00 7:30-14:00 7:30-12:30
tel. 271075296 A 11:00-18:00

Mlynářová MUDr. 3. patro 7:30-15:00 7:30-16:00 7:30-12:00 7:30-12:00
tel. 271075306 A 12:00-17:30

Plechatý MUDr. 3. patro 7:30-16:00 7:30-12:00 7:30-16:00 7:30-12:00
tel. 272075297 A 12:30-18:00

Pletánková MUDr. 3. patro 7:30-15:00 7:30-16:00 7:30-12:00 7:30-12:00
tel. 2871075299 A 12:30-18:00

Polívková MUDr. 3. patro 7:30-15:00 7:30-13:00 7:30-12:00 13:00-18:00 7:30-12:00
tel. 271075293 A

Viktorová MUDr. 3. patro 7:30-18:30 7:30-12:00 7:30-17:30 7:30-12:00 7:30-12:00
tel. 271075309 A

ppoohhyybboovvéé  ssttuuddiiuumm Nevedomský  MUDr. 1. patro
tel. 271075285 B 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00

Pracovní doba privátních lékařů
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ŠKOLY

Provoz školního hřiště pro veřejnost

Organizace školního roku 2003/2004 v základních školách Praha - Petrovice

Období školního vyučování ve školním roce 2003/2004 začne v pondělí 1. září 2003. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2004. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v středu 30. června 2004.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2003.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2003 a skončí v pátek 2. ledna 2004. Vyučování zač-
ne v pondělí 5. ledna 2004.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2004.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro naše školy stanoveny v termínu od 8. do 14.března 2004.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna 2004.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2004.

Hřiště bude i o prázdninách přístupno veřejnosti pro sportovní vyžití. Prozatím je nasmlouvaný správce
pro všední dny a škola usilovně hledá někoho, kdo by byl ochoten tuto práci vykonávat

i o víkendech. Hřiště by pak bylo otevřeno:

Po - Pá  13.00 - 21.00
So - Ne  10.00 - 21.00

V případě Vašeho zájmu o prázdninovou brigádu ve funkci správce hřiště kontaktujte vedení školy na
tel: 274 861 548

PPrraaccoovvnníí  ddoobbaa  pprriivvááttnníícchh  lléékkaařřůů  ppoolliikklliinniikkyy  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee,,  OOhhmmoovvaa  uull..  227711
UUvveeddeennáá  ddoobbaa  jjee  ppllaattnnáá  kk  11..44..22000033

jméno podlaží
činnost / profese tel. číslo budova pondělí úterý středa čtvrtek pátek poznámka

ppssyycchhoollooggiiee Krchová PhDr. 1.patro 8:30-14:30 8:30-20:00 8:30-16:00 8:30-12:00 8:30-13:00
tel.271075295 B

rreehhaabbiilliittaaccee Dvořanová MUDr. suterén 8:00-12:30 8:00-13:00
tel.271075312 B 13:00-18:00 12:00-14:00

Kursová suterén 7:00-18:00 7:00-16:00 7:00-18:00 7:00-16:00 7:00-16:00
tel.271075224 B

llaabboorraattoořř (odběry) Bosáková přízemí 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00
tel.271075229 B

dděěttsskkéé  oodddděělleenníí Melicharová MUDr. přízemí 14:00-16:00 10:00-13:00 10:00-13:00 7:00-10:00 13:00-16:00
tel.271075231 B 12:30-13:30 13:15-14:15 8:15-9:30 10:30-12:30 10:30-12:00 poradna

(vchod z ulice Pokorný MUDr. přízemí 10:30-13:00 7:00-10:00 13:00-16:00 14:00-18:00 7:00-10:00
Ohmova) tel.271075241 B 10:30-12:30 10:30-12:30 12:00-14:00 10:30-12:30 poradna

Šnajdrová MUDr. přízemí 7:00-10:00 14:00-18:00 7:00-10:00 10:00-13:00 10:00-13:00
tel.271075234 B 10:30-12:00 10:30-12:00 8:00-10:00 8:00-10:00 poradna
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ODPADY

Sběr nebezpečného
a objemného odpadu

Tak jako v minulých letech, i letos máme
možnost se několikerým způsobem zdarma
zbavit objemného a nebezpečného odpa-
du, jako jsou zářivky, chemikálie, nepoužité
léky, lednice, obrazovky, barvy, automobilo-
vé oleje a mazací tuky, baterie a akumulá-
tory. Tento odpad by se v žádném případě
neměl dostat s běžným komunálním odpa-
dem na skládku nebo do spalovny. 

Výše uvedený odpad lze odkládat čtyřmi
způsoby:

1) Ve stabilních sběrnách nebezpečné-
ho odpadu
Z Petrovic jsou nejbližší:
a) Areál společnosti Pražské služby,

Moskevská 418, Praha 10
Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá 6.00 - 14.00
St 6.00 - 17.00
tel. 276 310 118 

b) Sběrný dvůr Domeček,
Dřevčická 224, Praha 10

Provozní doba:
Po - Pá 7.00 - 19.00

tel. 274 784 035 -36
pozn. VČETNĚ SBĚRU LEDNIC

c) Areál společnosti RPS - Ekologie,
Pražská 38/1321, Praha 15

Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 16.00
tel. 296 339 945
pozn. VČETNĚ SBĚRU LEDNIC

d) Areál společnosti Papkov, nákl.
nádr. Strašnice,
V Korytech, Praha 10 

Provozní doba:
Po - Čt 8.00 - 16.00
Pá 8.00 - 15.00
So 9.00 - 12.00  
tel. 274 822 929       

2) V lékárnách
(cytostatika, léky a rtuťové teploměry)

3) V přízemí Úřadu městské části a v zá-
kladních školách (monočlánky)

4) Při zastávkovém sběru 
(mimo lednic a obrazovek)
svoz bude v roce 2003 zabezpečen již
pouze dne 1.září 2003 na obvyklých
stanovištích:

ul. Frostova (parkoviště u trafostanice)
15.00 - 15.20

křižovatka Rezlerova dl. - Rezlerova kr.
15.30 - 15.50

křižovatka Archimedova - Ohmova
16.00 - 16.20 

křižovatka Morseova - Lessnerova
16.30 - 16.50

křižovatka  Edisonova - Galileova
17.00 - 17.20

křižovatka Morseova - Voltova
17.30 - 17.50

ul. Lazarevova
(parkoviště mezi ZŠ a SOU)

18.00 - 18.20
ul. Edisonova (parkoviště u Botiče)

18.30 - 18.50 

Pokud uvedený termín nestihnete, je mož-
no odpad odevzdat 3.září 2003 na 

Veronském náměstí
( parkoviště u ul. Holoubkovské)

17.30 - 17.50
ul. Milánská  ( u č. 451 )

18.00 - 18.20     

Přistavování velkoobjemových kontejnerů

v období červenec - září 2003

STANOVIŠTĚ DEN

č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.7.2003

č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.7.2003

č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.7.2003

č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.7.2003

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8.2003

č. 7 ulice Euklidova - u mostu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8.2003

č. 2 ulice Lessnerova - parkoviště u ulice Ohmova . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.8.2003

č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.8.2003

č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9.2003

č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9.2003

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.9.2003

č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.9.2003
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LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ

linka 154
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LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ
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LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ
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