
Vážení spoluobčané,

začátek nového roku nám přinesl pěknou sněhovou nadílku,
která mnohým z nás komplikuje dopravu a těm méně po-
hyblivým i pohyb po komunikacích. Alespoň že naše děti ma-
jí radost z možnosti sáňkování či lyžování. V některých přípa-
dech úklidové služby, s kterými máme uzavřenu smlouvu,
nápor sněhu bohužel nestačily včas odstranit, i když jsme je
pravidelně urgovali, a znepříjemňovaly nám tak život. Jsem
však přesvědčen, že se situace zlepší.
Čas rychle ubíhá a před námi se otevřel poslední rok tohoto
volebního období, ve kterém jste nám dali svoji důvěru.
O tom, jestli jsme Vás zklamali či nikoliv, rozhodnete v pod-
zimních regionálních volbách. V uplynulých třech letech jsme
se snažili svoje volební sliby plnit. Je poctivé říci, že i přes
upřímnou snahu svá předsevzetí dodržet, se některé před-
stavy nepodařilo dosud splnit. Týká se to především oblasti
výstavby. Např. výstavba trasy cyklostezky, i když máme na ní
vyčleněny finanční zdroje, se stále termínově posouvá pro za-
tím nesouhlasné stanovisko jedné z restituentek. Dalším veli-
kým stavebním záměrem, který máme před sebou, je dokon-
čení polyfunkčního domu, který jsme předpokládali
vybudovat do konce tohoto roku. Jak jsem Vás již dříve infor-
moval, potíže s rychlejším postupem nám způsobovalo jed-
nání představitelů spotřebního družstva VČELA. To způsobilo
zpoždění projednávání téměř o celý kalendářní rok. Řada
jednání souvisejících s povolením stavby však již spěje ke
konci, a tak věřím, že v polovině roku budeme moci zahájit
stavební práce na tomto objektu. Dokončení předpokládáme
do konce roku 2007.
Ve středu 18. ledna jsme uskutečnili veřejnou prezentaci to-
hoto víceúčelového domu. Potěšil mne značný zájem obča-
nů, kteří byli prezentaci přítomni. Od projektanta Ing. Bar-
toňka a mojí zástupkyně JUDr. Hromasové, která má oblast
výstavby na starosti, byli podrobně informováni nejen o prů-
běhu příprav, ale také o dalším postupu prací. Samozřejmě,
že značný zájem byl o informace týkající se bytů, které jsou
součástí celého objektu. Je pochopitelné, že podrobnější in-
formaci pro celou veřejnost poskytneme v okamžiku, kdy zís-
káme stavební povolení. Prostřednictvím našeho zpravodaje,
webových stránek i informačních skříněk budete všichni
o projektu informováni.
Stále ještě není skončeno schvalovací řízení našeho návrhu
Urbanistické studie Petrovic. Čistopis, který zpracovává Útvar
rozvoje hl. m. Prahy, není dosud, i přes naše urgence, dokon-
čen. Není, bohužel, v našich možnostech tento postup ovliv-
nit.
Ostatní záměry, ať již se týkají údržby veřejné zeleně, komu-
nikací, školních zařízení, polikliniky a dalších, se daří, i když
se zpožděním, plnit. Toto zpoždění je ovlivněno přísnějšími
podmínkami nového zákona o výběrových řízeních. Jedno
z ustálených rčení říká, že potíže jsou k tomu, aby se odstra-
ňovaly. Jsem proto optimista a věřím , že se nám naše zámě-
ry podaří uskutečnit.
S přáním všeho dobrého 

OOttttoo  SSeemmeecckkýý
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XV. ČÍSLO 1 ÚNOR 2006 NEPRODEJNÉ

PETROVICKÉ DĚTI DOSTÁVALY
VYSVĚDČENÍ OD TYGRA V ZOO

PERIODIKUM

MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE

Tygr uprchlý z klece se nakonec změnil v ředitele základní školy Edisonova a rozdal dětem
vysvědčení

Již třetí rok dostávají žáci a žákyně všech pě-
ti ročníků Základní školy, Edisonova 40, Pra-
ha - Petrovice svá pololetní vysvědčení mi-
mo budovu školy. V loňském školním roce
to bylo na zámku Dobříš a děti převzaly vy-
svědčení z rukou „zámeckého pána“, jehož
úlohu i převlek na sebe vzal ředitel školy Pe-

tr Zeman. Ještě rok předtím „předali“ dě-
tem pololetní vysvědčení skřítkové, vodníci,
ježibaby a další loutky a pohádkové posta-
vičky na výstavě v Divadle Káji Maříka
v Mníšku pod Brdy, kam nás všechny pozval
známý moderátor Jan Rosák.

Letošní pololetní vysvědčení dostaly děti 
31. ledna v ZOO Praha z rukou, či spíše tlap
nebo pracek, tygra v pavilonu šelem. Použít
k tomuto účelu tygra pravého se nám všem
ve škole zdálo přeci jen moc odvážné, a tak

byla jediná možnost, aby se za tygra někdo
převlékl. Los padl na ředitele školy, který
pak v masce této kočkovité šelmy předal vy-
svědčení všem žákům a žákyním.

Pokračování na straně 2
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Když už jsme byli v ZOO, prohlédli jsme si i ostatní zvířata, nejen šel-
my pravé či nepravé, a v dětském koutku jsme pak pokřtili nově na-
rozeného beránka ovce kamerunské - dostal jméno EDISON. Patro-

nem křtu a předávání sponzorských darů - finanční částky 2000,-
korun a velkého koše s potravou pro matku a ostatní příbuzné be-
ránka Edisona - byl známý herec a moderátor pan Tomáš Krejčíř.

Děkujeme touto cestou vedení ZOO Praha za vstřícný přístup
a umožnění celé akce a České televizi za reportáž o „Vysvědčení
v ZOO“ uveřejněnou v rámci vysílání svých zpravodajských pořadů.
Děkujeme za podporu, pomoc, přímou účast na akci, fotografová-

ní a propagaci paní místostarostce naší městské části paní Dr. Hro-
masové a předsedkyni Komise vzdělávání a výchovy Dr. Křížové.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

P. S.
…..ale důležité! Já osobně děkuji - takto veřejně - všem mým spolupracovnicím ze Základní školy, Edisonova 40, Praha - Petrovice za to, 
že vše zorganizovaly, vymyslely a zařídily.

ŠKOLY



www.prahapetrovice.cz ■ 3 ■

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

8811..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  3300..  1111..  22000055
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• podání žádosti na OD ÚMČ Praha 15 o umístění zpomalo-

vacího prahu v ulici Bellova,
• datum konání reprezentačního plesu MČ na 13.1.2005 od

20 hod.,
• výstavbu RD na pozemku parc.č. 142/1 a 142/2 k.ú. Petro-

vice dle předložené projektové dokumentace z 11/2005 od
Ateliér AIT Praha spol. s.r.o., architekt ing. arch. Jiří Knipner.

PPooddppoořřiillaa::
• evropský projekt s názvem „Svátek sousedů“, který se bu-

de slavit rovněž v naší městské části poslední květnové
úterý.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o podpisu smluv na provádění zimní

a letní údržby komunikací pro MČ Praha-Petrovice v roce
2006 s firmou Acton, s. r. o. a Pražské služby, a. s.,

• informaci JUDr. Hromasové o demolici objektu prodejny SD
Včela, která začala 28.11.2005 a dle smlouvy má být
ukončena do 30 dnů od zahájení,

• informaci o slavnostním otevření nově vybudovaného ob-
jektu Rugby klubu Petrovice dne 8.12.2005.

XXVVIIIIII..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ,,  
ddnnee  77..  1122..  22000055

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• zánik mandátu člena zastupitelstva Ing. Dany Rosolové,

MBA.
SScchhvváálliilloo::
• prodej pozemku parc. č. 180/2 k. ú. Petrovice o výměře

9 m2 ostatní plocha jiná plocha, který vznikl oddělením na
základě geometrického plánu č. 536-542/2005 GK Nedo-
ma & Řezník, s. r. o., Kodaňská 45, Praha 10 za kupní cenu
ve výši 18. 000,- Kč kupujícímu Tomáši Rokosovi, trvale by-
tem Ampérova 359, Praha 10 – Petrovice a Marcele Roko-
sové, trvale bytem Ampérova 359, Praha 10 – Petrovice,
a to do společného jmění manželů,

• rozpočtové změny č. 5/2005 v předloženém znění:

• rozpočtové provizorium na rok 2006 ve výši 1/12 schvále-
ného rozpočtu na rok 2005 v rámci dotačních vztahů z roz-
počtu hl. m. Prahy k městským částem, tj. 1,1 mil. Kč na 
1 měsíc roku 2006. Takto schválené rozpočtové provizori-
um platí do doby schválení rozpočtu městské části Praha-
Petrovice na rok 2006,

• termíny jednání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice na rok
2006: 8. března, 7. června, 6. září 2006.

PPoovvěěřřiilloo::
Radu MČ Praha-Petrovice k dokončení jednání o zřizovacích
listinách ZŠ Bellova a MŠ Jakobiho a ukládá jí předložit jejich
znění ke schválení na nejbližším řádném jednání Zastupitel-
stva městské části Praha-Petrovice.

8822..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1155..  1122..  22000055
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové, že byla ukončena demolice ob-

jektu č.p. 311 - bývalá prodejna Včely,
• informaci JUDr. Hromasové, že dne 15.12.2005 schválilo

Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt „Víceúčelové plochy
pro mládež na sídlišti Petrovice“,

• přípravu materiálu „Nulová tolerance kriminality“ předlo-
ženého bezpečnostní komisí RMČ.

SScchhvváálliillaa::
• Studii kabelových tras 22 kV z RS 3040, RSS 2770 a RS

2570 do RS Zelené město Pitkovice za podmínky, že tímto
vedením bude vytvořena dostatečná kapacita pro pláno-
vanou výstavbu mezi ulicí Novopetrovickou a ulicí V Pitko-
vičkách dle urbanistické studie MČ Praha-Petrovice,

• přidělení bytu 1+1 Morseova 251, uvolněného po pí Mar-
tínkové, pí Čermákové, bytem Praha-Miškovice, které byl
na žádost MČ Praha-Petrovice přidělen byt z kvóty MHMP
a tento je z vážných zdravotních důvodů nevyhovující,

• aktualizovaná Pravidla MČ Praha-Petrovice pro 2. kolo po-
skytnutí půjček z FOMBF na základě změny pravidel hl. m.
Prahy aktualizovaných usnesením Rady hl. m. Prahy
č. 1533 ze dne 18.10.2005,

• schvaluje zavedení e-spisu na ÚMČ Praha-Petrovice.
NNeecchhvváálliillaa::
žádost Publicitaria Praha s.r.o – umístění reklamních zařízení
na sloupech veřejného osvětlení.

8833..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  55..  11..  22000066
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• prodloužení nájemní smlouvy na část parcely č. 179 a 180

k . ú. Petrovice do doby kolaudace stavebních úprav RD
nebo do konce roku 2006,

• pozastavení přijímání žádostí o nájem bytů s účinností od
6. 1. 2005.

NNeecchhvváálliillaa::
• další provozování WAP stránek,

• vybudování hlídaného parkoviště na pozemku č. 432/5 k.ú.
Petrovice při ulici Frostova, Kurčatovova a Jakobiho navr-
hovaného firmou VINBO s.r.o, z důvodu celkového nedo-
statku parkovacích míst v této lokalitě.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• Návrh vyhlášky o ochraně před škodami působenými ta-

bákovými výrobky zaslanou MHMP,
• „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností poda-

ných orgánům hl. m. Prahy“ a ukládá tajemnici ÚMČ za-
pracovat tato pravidla do vnitřních předpisů,

• předložený projektový záměr k projektu BBeezzddrrááttoovvýý  vvyyssoo--
kkoorryycchhlloossttnníí  iinntteerrnneett  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt, který bude předkládán
Hlavním městem Prahou do 4. výzvy programu JPD2
a schvaluje: podpis Dohody o partnerství, která vyjadřuje
závazek městské části spolupracovat s Hlavním městem
Prahou na přípravné, realizační a provozní fázi projektu
BBeezzddrrááttoovvýý  vvyyssookkoorryycchhlloossttnníí  iinntteerrnneett  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt,

• předložený projektový záměr k projektu IInnffoorrmmaaččnníí  sseerrvviiss
oo žžiivvoottnníímm  pprroossttřřeeddíí  vvee  vvyybbrraannýýcchh  MMČČ  hhll.. mm..  PPrraahhyy  ––
EENNVVIISS  44, který bude předkládán Hlavním městem Prahou
do 4. výzvy programu JPD2 a schvaluje: podpis Smlouvy
o partnerství, která vyjadřuje závazek městské části spolu-
pracovat s Hlavním městem Prahou na přípravné, realizač-
ní a provozní fázi projektu IInnffoorrmmaaččnníí  sseerrvviiss  oo žžiivvoottnníímm
pprroossttřřeeddíí  vvee  vvyybbrraannýýcchh  MMČČ  hhll.. mm..  PPrraahhyy  ––  EENNVVIISS  44,

• informaci tajemnice ÚMČ, jak lze použít finanční prostředky
z vybraných pokut za přestupky na odměnu za informace od
občanů, které by mohly vést k usvědčení a dopadení pa-
chatele.

8844..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1199..  11..  22000066
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o zápisu do první třídy ZŠ Edisonova. By-

lo zapsáno 30 dětí s tím, že u 5 - 6 dětí bude žádáno o od-
klad.

SScchhvváálliillaa::
• podání přihlášky MČ Praha-Petrovice do soutěže Zlatý erb

2006 soutěž o nejlepší WEB stránky,
• navýšení nájemného v bytových a nebytových prostorách

MČ Praha-Petrovice o inflaci vyhlášenou ČSÚ pro rok 2005
ve výši 1,9%,

• zřízení přípravné třídy pro vyrovnání rozdílů dané rozdíl-
ným sociokulturním prostředím a ukládá starostovi požá-
dat odbor školství MHMP o souhlas dle ust. § 47 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

UUlloožžiillaa::
• předsedkyni Komise bytové a sociální upravit Pravidla pro

pronájem bytů ve vlastnictví MČ Praha-Petrovice dle připo-
mínek RMČ a předložit upravená Pravidla na jednání RMČ
23. 2. 2006,

• tajemnici ÚMČ vyzvat OV ÚMČ Praha 15 k opětovnému vy-
zvání majitelů RD č.p. 26 v ul. Einsteinova k opravě RD, pří-
padně jeho zbourání, a k údržbě pozemku parc. č. 73 k.ú. Pet-
rovice s doporučením uskutečnění místního šetření za účelem
zjištění skutečného stavu předmětného objektu RD č.p. 26.
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SR UR SK Změna

6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 25 000,00 30 000,00 32 200,00 66  000000,,0000
6171 5161 Služby pošt 40 000,00 45 000,00 51 100,00 99  000000,,0000
6171 5169 Ostatní služby 590 000,00 660 000,00 480 000,00 --1155  000000,,0000

6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 80 000,00 80 000,00 48 400,00 --3311  550000,,0000  
6171 6125 Výpočetní technika 300 000,00 140 000,00 162 000,00 2222  000000,,0000
6171 5171 Opravy a udržování 310 000,00 310 000,00 252 452,00 99  550000,,0000

ÚÚpprraavvyy  vv  oobbllaassttii  iinnvveessttiicc  MMŠŠ  JJaakkoobbiihhoo

dotace okna, dveře MŠ Jakobiho

4121 MHMP 240 000,00 usnesení č. 31/30 HMP doručeno 7.11.2005

3111 5171 opravy a udržování -240 000,00

3111 6121 budovy,haly a stavby 350 000,00

4131 převody z vl.prostředků 10 000,00

3111 5171 opravy a udržování -360 000,00

celkem 600 000,00



www.prahapetrovice.cz■ 4 ■

Počátkem letošního roku jsme se se sta-
rostou městské části, doc. Semeckým,
sešli s ředitelem akciové společnosti
METRANS, panem Jiřím Samkem. Námě-
tem rozhovoru byla koexistence tohoto
kontejnerového překladiště a obytné
zástavby Petrovic s ohledem na životní
prostředí obyvatel. Nejpalčivějším pro-
blémem, ventilovaným některými obča-
ny ve spojení s Metransem, je dopravní
zatížení Novopetrovické ulice projíždě-
jícími návěsy s kontejnery, směřujícími
nebo odjíždějícími z tohoto překladiště.
Ptali jsme se tudíž na současný stav té-
to společnosti, výhled do budoucnosti
a její filosofii směrem k životnímu pro-
středí.

Pane řediteli, v roce 2001 jste uvedl, že
v této době vyjíždělo z bran závodu
denně cca 160 kamionů se zbožím dove-
zeným po železnici, které směřují přes
Petrovice na Jižní Město, přes Uh-
říněves na Říčany a dálniční ná-
jezd v Průhonicích. Další vozidla
odjíždějí po Hornoměcholupské
nebo Kutnohorské na Průmyslo-
vou. Přičemž po Novopetrovické
tenkrát projíždělo přibližně 40 ka-
mionů denně. Jak se situace změ-
nila po těch pěti letech a jaký je
stav dnes?

Naše tehdejší prognózy počítaly
s rozšířením denní kapacity na cca
200 kamionů. Tyto předpoklady se
naplnily a denně od nás odjíždí od
200 do 250 vozidel všemi směry. Po-
díl příjezdu po ul. Novopertovická se
zachovává a činí 25 % celkových ob-
jemů. Sice plánujeme meziroční nárůst 
10 % v následujících letech, ale ten je ohro-
žen výstavbou nového moderního velkoka-
pacitního překladiště firmy INTRANS v Male-
šicích, který by nám mohl nějaký objem
přepravy odčerpat. Objem podnikatelské
činnosti naší společnosti vzrostl větší měrou,
ale pouze polovina kontejnerů, která k nám
přijíždí, opouští naše brány po silnici, druhá
opět odjíždí po železnici. Podíl kontejnerů
přepravovaných po železnici dále stoupá
rychlejším tempem. Sami jsme si také dělali
své dopravní průzkumy, ze kterých vyplynu-
lo, že mnohem větší dopravní zátěží byla
uhříněveská skládka s několika sty náklad-
ních automobilů denně – ta už je naštěstí
uzavřená. Je tu však ještě firma ASKO,
COLORBETON, DPD a betonárka SKANSKA,
do kterých přijíždí denně 350 – 400 náklad-
ních automobilů se dřevem a „mixů“ pro
beton. K tomu je ještě potřeba přičíst auta
navážející písek a cement a odvážející hoto-
vé betonové výrobky. Přestože je náš podíl
menší, snažíme se ekologická opatření inici-
ovat. Ke snížení objemu přepravy došlo ta-
ké tím, že jsme odkoupili areál od společ-

nosti HHLA-LCP. Společnosti CPS, která pro-
vozovala sklad 6.000 m2 a měla schválený
investiční záměr včetně územního řízení na
další stavbu skladů o velkosti 7.000 m2,
jsme dali výpověď. Činnost CPS skončila
bez náhrady jiného dopravního zatížení. 

Jaká opatření ke zlepšení životního
prostředí plánujete?

V první řadě je třeba si uvědomit, že už
kombinovaná doprava sama o sobě je služ-
bou ve veřejném zájmu ve smyslu zákona,
která oproti klasické automobilové dopravě
zmenšuje zátěž na životní prostředí, ale ne-
měla by nadměrně zatěžovat životní pro-
středí v přilehlých městských částech. Řadu
ekologických opatření v provozu terminálu
jsme učinili (v oblasti hluku a zplodin) a dal-
ší opatření plánujeme k odstranění hlučnos-
ti našeho provozu – výměnou jeřábů s naf-
tovými motory za elektrické. Zvažujeme

i další opatření, jako je oddělení terminálu
ochraným zeleným valem. Snížili jsme svě-
telné emise ze sloupů, na kterých jsou ref-
lektory osvětlující manipulační plochu.
O snížení jejich sloupů jednáme i s Colorbe-
tonem, neboť pouze tyto dominují při noč-
ním osvětlení. Kromě tohoto snížení světel-
ných emisí hodláme zlepšit i výhled obyvatel
ulice Rezlerovy a Janovské. Plánujeme vý-
stavbu zemního valu, za který by se měly
schovat nejen naše kontejnery, ale mohla
by se za něj přeložit i Hornoměcholupská
ulice, která je značnou hlukovou zátěží
těchto obytných domů, výrazně převyšující
hluk z průmyslové zóny Uhříněves. 

Nevytvoří se ale touto přeložkou Hor-
noměcholupské za zemní val předpo-
klad k tomu, udělat z této komunikace
část pražského okruhu?

Domnívám se, že toto nebezpečí nehrozí,
neboť to bude komunikace stejného typu ja-
ko stávající ulice Hornoměcholupská a tato
přeložka byla iniciována Odborem životního
prostředí MČ Horní Měcholupy za účelem

snížení hluku na ulici Hornoměcholupská.
Částečně, avšak ne dostatečně, je tato změ-
na již zohledněna ve stávajícím Územním
plánu hl.m. Prahy tím, že byla aktivována
původní silnici v Pitkovičkách napojením na
ul. Hornoměcholupskou a část Hornomě-
cholupské je v Uzemním plánu zrušena. Tato
změna jednoznačně povede pouze k oddá-
lení dopravy od Petrovic, a tím i snížení hlu-
ku z dopravy na ose Horní Měcholupy – Pit-
kovice, která má narůstající trend.

Jiné úpravy navazujících komunikací v Hor-
ních Měcholupech, Uhříněvsi a Pitkovicích
se v územním plánu v této souvislosti ne-
plánují a nejsou ani potřeba. Představitelé
Dolních Měcholup a Uhříněvsi ani nemají
zájem na odvedení dopravy ze stávajících
komunikací. Tranzitující doprava totiž para-
doxně, kromě negativních vlivů jako je hluk
a emise, přináší do městské části život a ři-
diči aut a jejich posádky citelně zvyšují tržby

obchodníkům, hostinským, pumpa-
řům. Tím roste zájem podnikatelů
o služby v těchto MČ a zlepšují se
služby celkově i pro místní obyvatele
a tím i často místní zaměstnanost.

To je totiž asi problém většiny
z nás, že jsme schopni vnímat
problém jen z jednoho hlediska.
Co je dobré pro jednoho, může
vadit druhému.

I to nás zajímalo – komu vadí Met-
rans a v čem. Obyvatelé Horních
Měcholup, v rámci dotazníkové akce,
odpovídali i na dvě otázky týkající se
naší společnosti. Na otázku, zda se
domnívají, že Metrans zhoršuje jejich

životní prostředí odpověděla zanedbatelná
menšina ano. Na otázku, zda se občané do-
mnívají, že firma vytváří pracovní příležitosti
pro místní obyvatele, byla výrazná většina
ano. Tady bych rád uvedl, že z našich tří set
zaměstnanců je jich cca 50 procent z blíz-
kého okolí a z Petrovic přes třicet. Řada za-
městnanců se naopak v poslední době stě-
huje do blízkého okolí. Blízkost zaměstnání
k bydlišti zlepšuje kvalitu života. 

Plánujeme další výstavbu administrativních
prostor (pátou administrativní budovu) v dů-
sledku nárůstu naší obchodní činnosti, kte-
rá se však neprojeví nárůstem počtu auto-
mobilů vyjíždějících z areálu. Bude se jednat
o zajišťování mezinárodní dopravy v rámci
celé Evropy hlavně mimo provoz terminálu
v Uhříněvsi a budeme nabízet výrazné
spektrum zaměstnanosti. Již dnes zaměst-
náváme v kancelářích většinu žen a dostup-
nost zaměstnání je zejména pro ženy s dět-
mi, ale na druhé straně i pro nás, výhodou.

Děkuji za rozhovor.
připravil Petr Říha

MINULOST, SOUČASNOT A BUDOUCNOST a.s. METRANS

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Přistavování  velkoobjemových
kontejnerů

v období únor - červen 2006

STANOVIŠTĚ DEN

č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova 22.2. 2006
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice 22.2. 2006 

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307 8.3. 2006
č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela 8.3. 2006

č. 2 ulice Lessnerova - parkoviště u ulice Ohmova 22.3. 2006
č. 7 ulice Euklidova - hráz u rybníčka 22.3. 2006

č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice 12.4. 2006
č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova 12.4. 2006

č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela 26.4.2006
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice 26.4.2006 

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307 10.5. 2006
č. 7 ulice Euklidova - hráz u rybníčka 10.5. 2006

č. 2 ulice Lessnerova - parkoviště u ulice Ohmova 24.5. 2006
č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice 24.5. 2006

č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova 7.6. 2006
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice 7.6. 2006

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307 21.6.2006
č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela 21.6.2006

ZPRÁVY Z KNIHOVNY 

V rámci akce Březen – měsíc internetu, bude
v petrovické knihovně provozován internet pro ve-
řejnost zdarma. Přijďte si ho vyzkoušet, jste zváni.

Dále upozorňuji děti, že i letos proběhne další Noc
s Andersenem, která začne v pátek 31.3.2006.
Kdo chce prožít noc v knihovně s odpolednem a ve-
čerem plným her a četby těch nejkrásnějších knížek,
může se přihlásit v knihovně. Rodiče získají infor-
mace na telefonním čísle knihovny 267 900 946.

Těším se na vás

knihovnice 

ZÁPISZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLYDO MATEŘSKÉ ŠKOLY

JakobihoJakobiho

se uskuteční ve dnech

1. a 2. března 2006. a 2. března 2006

od 13,00 – 17,00 hodin

Dny otevřených dveří

se konají ve dnech

1. až 2. března 2006

informaceinformace

na tel.na tel.

274274 863863 977977
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INZERCE

Hledám paní na hlídání
ke 2 dětem

na 3 hodiny denně.

Volejte 602 559 642

SYSTÉM C.I.S.S.

Omlouváme se občanům
Petrovic za technické potíže

se zprovozněním služby
Informačního systému C.I.S.S.

- zasílání SMS zpráv o dění
v MČ Praha - Petrovice

(avizovaná v Petrovickém
zpravodaji 6/2005).

Systém by měl začít fungovat
od 1. března 2006.
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SPORT

Většina z vás, kteří chodíte z Petro-
vic na procházky do lesoparku, již
zřejmě zaregistrovala změny, které
probíhají na území bývalého pio-
nýrského tábora. Městská část Pra-
ha 15 zde rekonstruuje veškeré
plochy a vybavení
tohoto zařízení
tak, aby mohlo
být využíváno ce-
loročně, a to po
celý den. 

V první etapě pro-
běhla rekonstruk-
ce fotbalového
hřiště, které dosta-
lo povrch nejvyšší-
ho standardu –
umělý trávník třetí
generace, který
umožňuje celoroč-
ní využití, a to ne-
jen ke tréninkům,
ale i pro zápasy.
Na hřiště jezdí trénovat kluby, kte-
ré nemají podmínky pro tak kvalit-
ní zimní přípravu. Patří mezi ně 
dokonce i fotbalisté Slávie a Bohe-
mians. Hřiště je tak plně využito.
Ráno slouží okolním školám a od-
poledne pro trénink sportovních

klubů. Pokud si chcete ve volném
termínu na hřišti zahrát, obraťte se
pro informaci na sportovního ředi-
tele sportovního centra na telefon
777 884 889. Vyčerpávající infor-
mace můžete také najít na

www.skhm.cz. Další hřiště, která
byla v areálu vybudována, slouží
pro volejbal a plážový volejbal. Ho-
tové je už také zázemí sportovního
centra včetně restaurace. 

Samostatnou kapitolou je přetla-
ková tenisová hala se třemi kurty
a opět se špičkovým povrchem Ba-
vitex. I halu je samozřejmě možno
využívat po celý rok. Jen je potřeba
si smluvit termín. V hale probíhá
i přípravka pro děti od 6ti do 10ti
let. Kurz je dvakrát týdně v dohod-
nutou hodinu. Další, méně obvy-
klou službu, kterou centrum nabí-
zí, je dopolední výuka tenisu pod
vedením profesionálního trenéra
pro maminky na mateřské dovole-
né. Centrum totiž nabízí hlídání
dětí po dobu, kdy si jejich mamky
hrají. V areálu jsou také i dvě ven-
kovní dětská hřiště. Všechny po-
třebné údaje o provozu, cenách
a termínech najdete na www.te-

nishostivar.cz nebo vám je paní
Lenka Martinková zodpoví na tele-
fonu 602 800 215.

V další etapě, která bude zahájena
v letošním roce, budou zcela re-

konstruovány
původní tábo-
rové budovy.
Nové objekty
budou sloužit
pro ubytování,
stravování a re-
generaci spor-
tovců. V areálu
tak budou moci
být pořádány
různé vícedenní
soutěže, neboť
umožní ubyto-
vání hráčům
hostujících klu-
bů. Od léta zde
bude možné
ubytování i v re-

konstruovaných chatkách, takže
kdybyste nevěděli kam s návště-
vou, zkuste krásné prostředí hosti-
vařského lesoparku.

Petr Říha

CCeellkkoovvýý  ppoohhlleedd  nnaa  rreekkrreeaaččnněě  ssppoorrttoovvnníí  aarreeááll  ttěěssnněě  ppoo  ddookkoonnččeenníí

HHřřiiššttěě  ss uumměěllýýmm  ppoovvrrcchheemm  ssee  nneerroozzbbllááttíí,,  aa  ttaakk  mmůůžžee  sslloouu--
žžiitt  ffoottbbaalliissttůůmm  ppoo  cceellýý  rrookk.. TTaakkéé  kkrryyttoouu  hhaalluu  ssee  ttřřeemmii  kkuurrttyy  llzzee  vvyyuužžíívvaatt  cceelloorrooččnněě..

REKREAČNĚ SPORTOVNÍ CENTRUM
MÍSTO PIONÝRSKÉHO TÁBORA
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Rok se nám rychle přehoupl a již je tu další, tentokrát s datem 2006.
I v tomto roce se vynasnažíme Vám a Vašim dětem nabídnout řadu zajímavých akcí, výletů, táborů i kroužků, kte-
ré můžete navštívit a užít si na nich mnoho legrace, přiučit se něco nového či zdokonalit se v rukodělné či spor-
tovní činnosti. Pro druhé poletí je možné se stále přihlásit do řady kroužků (viz.dále) či navštívit naše otevřené klu-
by či akce. Na všechny radostné děti a rodiče se těšíme a přejeme vše dobré v roce 2006.

Nabídka volných míst v kroužcích pro II. pololeletí

Č. kroužek den hodina věk cena místo 

201 Chaloupka Út 14:30-16:30 3-6 200/5x ZŠ Bellova
203 Divadlo St 15:15-16:45 9-14 500 Golfová
208 Hravé cvičení I St 15:00-16:00 4-6 400 ZŠ Bellova
209 Hravé cvičení II Čt 14:30-15:30 4-6 400 Golfová
213 Sportovní průprava St 17:00-18:00 8-12 500 ZŠ Bellova
219 Keramika I. Po 15:00-16:30 6-14 700 Golfová
223 Keramika V. St 15:30-17:00 6-14 700 Golfová
230 Keramika XII. Čt 16:00-17:30 7-14 700 ZŠ Bellova
234 Pastelka II. Út 13:30-15:00 6-10 400 Golfová
255 Stolní fotbálek Út 14:00-15:00 8-15 400 Golfová
254 PC mírně pokročilí Út 15:00-16:00 8-14 600 Golfová
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

MČ Praha – Petrovice, DDM – Dům UM, TJ Sokol Petrovice I, ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova
srdečně zvou všechny děti a rodiče na Maškarní bál

P E T R OP E T R O V I C K Ý  M A S O P U S TV I C K Ý  M A S O P U S T
vv sobotu 11. 3. 2006 od 15.00 hodinsobotu 11. 3. 2006 od 15.00 hodin

v sále Střední polygrafické školy, Bellova ul.
Čeká vás odpoledne plné zábavy, soutěží a tance.

Speciální petrovické SUDOKU

Japonská hra Sudoku vyžaduje naprosto přesné logické myšlení. Pointa spočívá
v tom, že číslice od 1 do 9 musí Japonec umístit tak, aby se v řádku i ve sloupci
neopakovalo žádné z nich, což znamená, že všech devět číslic je vepsáno i ve
všech devíti devítimístných čtvercích, aniž se některé opakuje. Toto Sudoku vy-
tvořil speciálně pro Petrovický zpravodaj PhDr. Miloslav Pich a je specifické tím,
že číslice jsou nahrazeny písmeny. Písmena tvoří slovo - název jedné z Petrovic-
kých ulic. Jediná ulice, jejíž název splňuje požadavek devíti různých písmen je
EUKLIDOVA. Podle autora se jedná o jednodušší obtížnost a hra má pouze jed-
no řešení. To správné přineseme v příštím čísle a nejrychlejší řešitel, který jej do-
ručí do sekretariátu starosty - slečně Dynybilové (tel. 274 860 731) - vyhraje ce-
nu věnovanou petrovickým Sakura bonsaj centrem. Mnoho úspěchů Vám přeje
redakce.

E
U
K
L
I
D
O
V
A
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INFORMACE ÚŘADU MČ

Od 6. února.2006 došlo ke změně jízdního řádu linky č. 267, který vám tímto poskytujeme.

Na základě připomínek občanů se podařilo dosáhnout posílení provozu linky v ranní špičce

pracovního dne, kdy se zkrátil interval cca mezi 6.30 a 7.30 z 10 na 7,5 minuty.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Každý rok se snažím na měsíc vypadnout
z kolotoče běžných zakázek, kdy fotogra-
fuji většinou kulturní akce, jako je třeba
Pražské jaro nebo reklamy na pivo, hodinky,
léky a jiné. Podnikáme tedy cesty do zají-
mavých a „fotogenických“ zemí a oblastí.
No a z impulzu a pod vedením Ivana Mac-
kerleho se vždy při tom snažíme přijít na
kloub nějaké záhadě. Jednou to bylo puto-
vání za „Olgojem Chorchojem“ – červem
zabijákem z Mongolské pouště. Říkám sice
jednou, ale snažili jsme se ho objevit po-
stupně v letech 1999 – 2002 a i v roce
2004. Kromě spousty fotografií, vznikl
z těchto cest i filmový dokument pod ná-
zvem Záhada písečného netvora. Jindy jsme

se zase snažili rozluštit záhady podzemní 
říše „Agarti“ nebo v Mikronésii na ostrově
„Pohnpei“ tajemné město Nan Madol.
I tam vznikl zajímavý filmový dokument
i pod vodou, neboť část města se propadla
do moře. Pro letošní rok chystáme cestu na
Sibiř - do Jakutska do oblasti v okolí města
Mirnyj kde jsou v zemi duté kovové objek-
ty o průměru cca 10 metrů. Pokud se do
nich někdy ukryl některý z pastevců, 
později zemřel. 

Jak je vidět, stíháš v poměrně krátkém
čase překonávat značné vzdálenosti,
jak si potom můžeš „vyčekat“ kvalitní
počasí na kvalitní snímek?
V tom je ta potíž, ale i kouzlo toho, že ne-
disponuji prostředky, které má třeba Natio-
nal Geographic na tvorbu svých dokumen-
tů. Já momentální dispozice nemohu
vnímat. Musím reagovat na daném místě
v daném okamži-
ku. Na cestách fo-
tím všechno – kra-
jinu, lidi, portréty.

Jak dlouho vů-
bec fotografuješ
a jak jsi se k k té-
to profesi do-
stal?
Fotografuji od dva-
nácti, chtěl jsem si-
ce původně studo-
vat kameru na
FAMU, ale tu mi
nakonec rozmluvil
i tehdejší vedoucí
katedry fotografie
na této škole
prof. Ján Šmok.

V roce 1978 jsem tam začal studovat právě
tu fotografii. Až v profesionální praxi jsem
docenil jeho úsudek.. Kameraman je podří-
zen spoustě lidí. A fotograf je sám sobě ka-
meramanem, režisérem, produkčním
i osvětlovačem. To mu zajišťuje mnohem
větší tvůrčí svobodu.

Jak vnímáš změny, které se při fotogra-
fování a zejména při zpracování foto-
grafií udály?
Fotografie 80tých let byla úplně jinde – ne-
dostatek profesionálních filmů, a když byly,
tak byly velmi drahé. Člověk musel při sa-
motném fotografování velmi přemýšlet,
kdy zmáčkne spoušť, nejenom aby neutra-
til zbytečně moc peněz, ale také aby ne-
profotil moc filmů, které prostě nebyly.
Dnes tě omezuje pouze kapacita karty. Mů-
žeš si fotografovat dle libosti. Výsledek uvi-
díš okamžitě. Když se ti nelíbí, nic tě to ne-
stojí. Relativně. Nenutí tě to tolik
přemýšlet. To je dle mého názoru ke škodě
věci. Všimni si, kolik lidí v dnešní době fo-
tografuje. Já osobně mám velmi rád čisté
věci, to znamená, že v hledáčku fotoapará-
tu již dopředu vnímám nedostatky, kterým
se snažím vyhnout. Dnes jsou počítačové
programy, které fotografii pomohou vytvo-
řit podle přání. Jakoukoli. Myslím si, že už
je to ale jiná kategorie fotografie. Já pořád
dávám přednost té klasické a digitální mi
pouze trošku urychlí to řemeslo. Nemusím
vyvolávat filmy a nemusím ani nikam cho-
dit. Doba tomu tak chce. Proto se tak rád
vracím do Mongolska…. 

Děkuji za rozhovor a přeji ještě spoustu
krásných záběrů a vyřešených záhad.

Připravil Petr Říha
Foto: Jiří Skupien

JIŘÍ SKUPIEN
fotograf, cestovatel a záhadolog

Profese dnešního hosta je fotograf. V době svého volna se však kromě toho stává ještě cestovatelem, filmařem a záhadolo-
gem. Co si máme pod tím posledním výrazem představit?

Děti z MadagaskaruMongolský pastevec z podhůří Altaje



Tradiční Vánoční besídka pořádaná KPDM Petrovice v tělocvičně ZŠ Bellova se tentokrát ko-
nala 16.prosince. Soutěžilo se, tancovalo, zazpívali jsme si koledy a připomněli vánoční zvy-
ky. Z dalekých zemí přišli za školáky Tři králové, aby z plných košů rozdali dárečky: sladkos-
ti, ovoce, vánoční řetězy a ozdoby. Děti z našich petrovických škol si odpoledne plné vánoční

atmosféry pěkně užily. Ráda bych poděkovala všem, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a
realizaci této akce.

VV..KKřříížžoovváá,,  ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKPPDDMM  PPeettrroovviiccee

Již po šesté pořádala městská část Praha – Petrovice svůj ples. Mezi jeho tradiční součásti
patřilo vystoupení petrovických mažoretek a bohatá tombola. Vyzkoušely se však i nové prv-
ky programu, který již podruhé moderoval mimo paní Zdeňky Novotné i profesionál – Zde-
něk Vrba. Předtančení bylo v režii skupiny Rebels. Hostem plesu byla zpěvačka  Iva Hajnová
a countryová houslistka ze skupiny Schovanky, která kdysi doprovázela i Michala Tučného -

Věra Kočišová. Letošní tombola mohla být tak bohatá zejména díky firmám a podnikatelům,
kteří ji zasponzorovali. Hlavní ceny poskytli Pension Chval a Tomáš Loukota – zahradnická
firma LOUKA. Všem sponzorům plesu srdečně děkujeme.

PPeettrr  ŘŘííhhaa
ppřřeeddsseeddaa  KKoommiissee  pprroo  iimmffoorrmmaaccee  aa  zzpprraavvooddaajj

Ve velmi příjemné atmosféře proběhl 1. února v podvečer v sále Střední polygrafické školy
v Petrovicích koncert zpěvačky Jitky Vrbové, která tentokrát vystoupila společně s kytaristou
Stanislavem Chmelíkem. Dále spoluúčinkovala folková skupina „Knezaplacení“.
„Knezaplacení“ vystoupili ve složení - Martin Příhoda, kytara, zpěv, Honza Paulík, kytara
a zpěv, Míla Šlechtová, skvělý zpěv a různé bicí, Lenka Musilová, opravdu famózní zpěv
a různé flétny, hlavně příčná. Sami o sobě říkají: „Hudbu děláme a máme rádi proto, že nás
baví. Pokud pro svůj kulturní program hledáte vystoupení s ohlušujícími decibely, prosíme,
nezvěte „Knezaplacení“. Jsme příznivci melodické, kultivované hudební zábavy, která se
Vám pokusí v každodenním shonu navodit klidnou zastávku v čase a Vy zjistíte, že takové
chvíle jsou „Knezaplacení“.
Paní Jitka Vrbová má hluboký sametový hlas a krásné písně, které do sebe pojaly to nejlep-
ší z vlivu jazzu, swingu, ale i folku a country. Zazněly písničky, které znám, ale i ty pro mne

neznámé, Čajová růže, Pikovický blues, Bílá pláž, Marion, Co nevidět se sejdem a další. Ke
každé písni vždy řekla Jitka Vrbová dvě, tři krátké věty jako úvod a přiblížení písně nám po-
sluchačům. Myslím si, že právě tyto dvě, tři úvodní věty dokázaly to, že nikdo v hledišti ne-
bral Jitku Vrbovou jako celebritu známou ze slavné generační skupiny, kterou kromě ní tvo-
řili například legendy Jiří Suchý a Jiří Šlitr nebo Eva Olmerová a další. Nikdo ji nebral jako
hvězdu, jejíž pěvečtí partneři a hosté jejích koncertů byli a jsou Pavel Bobek, Karel Zich, Věra
Martinová, Ivan Hlas, Wabi Daněk, hvězdu známou z desek a „cédéček“, ale jako příjemné-
ho člověka - uvedla svojí píseň třeba slovy: „Teď vám zazpívám něco, co je sentimentální
až,….. no až, až na půdu“, načež zazněla překrásná, lyrická písnička „Jen ty má Sázavo“.
Bylo mi, a myslím že nám všem přítomným, ten večer prostě fajn. Tak zase (snad) někdy příš-
tě.

PPeettrr  ZZeemmaann,,  ppřřeeddsseeddaa  KKuullttuurrnníí  kkoommiissee  RRaaddyy  MMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee


