
Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a s tím spojené starosti, co vhod-
ného připravit pro své nejbližší pod stromeček. Zvlášť
pro ženy nastává doba shonu, úklidu a příprav vánoč-
ních svátků. Chtěl bych jim všem vyslovit své uznání
za jejich nasazení a pečlivost, s jakým se dětem i nám
mužům snaží připravit radostné vánoční svátky. My
muži v tom trochu zaostáváme. Myslím, že nemluvím
jenom za sebe.
Věřím, že stojí za to, si i v tomto předvánočním shonu
uvědomit, co vánoční svátky znamenají, zamyslet se
sami nad sebou a trochu rozjímat. Vždyť čas adventní
k tomu přímo vybízí. Rádi Vás přivítáme na setkání
pod vánočním stromem, které připravujeme na ppoonn--
dděěllíí  1199..  pprroossiinnccee  oodd  1166..3300  hhoodd.., kde si budeme moci
navzájem popovídat, sdělit si, co nás trápí, či z čeho
máme radost a zazpívat si vánoční koledy. Věřím, že
Vás zaujmou i slova nového pana faráře.
Dále Vás chci pozvat na VVáánnooččnníí  mmššii  JJ..  JJ..  RRyybbyy, kterou
připravujeme na 2211..  pprroossiinnccee  oodd  1199  hhooddiinn  vv ssáállee  
SSttřřeeddnníí  ppoollyyggrraaffiicckkéé  šškkoollyy.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte popřát nám
všem hezké vánoční svátky , hodně zdraví, spokoje-
nosti a rodinného štěstí v novém roce.

OOttttoo  SSeemmeecckkýý
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 PROSINEC 2005 NEPRODEJNÉ

PETROVICE MAJÍ DVA VÁNOČNÍ STROMY

PERIODIKUM

MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2006 Vám přejí

za městskou část Praha-Petrovice :

doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.
starosta

JUDr. Olga Hromasová Roman Vojta
zástupce starosty zástupce starosty

Ing. František Kříž Ing. Petr Říha
radní radní

za Úřad městské části Praha-Petrovice :

Ing. Anna Smutná
tajemnice

Letos se nám nepodařilo zajistit strom z petrovických
zdrojů, a tak tento čtyřicetiletý smrk musela firma KUGR
spol. s r.o. přivézt až z Hostivaře od manželů Kuklových 
z Řepčičké ulice. Patří jim za něj náš dík.

Před zraky užaslých pozorovatelů však najel na plochu
před Polygrafickou školou nákladní automobil s dalším
smrkem.

Vánoční strom opět tradičně několik hodin zdobil sehraný
tým pracovníků firmy Eltodo 

Jakub VI. opět rozzářil centrální petrovické prostranství,
které se jednou možná stane náměstím s krásným živým
vánočním stromem, který prozatím skromně stojí opodál.

Tento stříbrný smrk darovali městské části pánové Ing. 
Petr Typlt a Antonín Hejda. Také jim patří náš dík a o to
větší, že by mělo jít o dar trvalý. Strom byl vyjmut 
i s kořeny a je zasazen tak, aby pro příští léta mohl trvale
sloužit jako vánoční strom.

Za pomoci autojeřábu byl strom postaven a následně
ukotven na místě, kde před ním již stálo pět jeho před-
chůdců.

Jak už se stalo zvykem v tomto předvánočním čase, začaly se začátkem adventu, tj. čtyři
neděle před Štědrým dnem, rozsvěcet vánoční stromy na náměstích našich měst. Také
v Petrovicích je to již pošesté, co jsme instalovali vánoční strom.

Ing. Petr Říha
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Vážení spoluobčané,

dle sdělení pracovníků ROPID dochází od 1.prosince t.r. ke změnám některých autobusových linek v hl.m. Praze.

Z důvodu zajištění přímého přepravního vztahu mezi městskými částmi Praha 11, 14, 15 se zavádí

autobusová linka č. 240 v trase Černý most – Háje.
Černý most – Nádraží Běchovice – Škola Dubeč – Za Pavilonem – Lázeňky – Dubeček – K Dubečku – Sídliště Horní Měcholupy – Na Var-
tě – Bolevecká – Nové Petrovice
– Poliklinika Petrovice – Rezle-
rova – Sídliště Petrovice – Jako-
biho – Horčičkova – Háje .
Linka bude v provozu v pracov-
ní dny do cca 19 hodin.

Současně dochází ke změně
trasy č. 111, která bude vedena
pouze v trase 
Skalka – Dolní Měcholupy.
Vybrané spoje linky 111 jsou
v úseku Sídliště Petrovice –
Pitkovice nahrazeny školní
linkou č. 570 prodlouženou
do trasy Pitkovice – Sídliště
Petrovice – Picassova.

Z důvodu zlepšení přestupních
vazeb je linka č. 232 vedena
přes zastávku „Horčičkova“,
kde je možný přestup na ostat-
ní autobusové linky ve směru
Chodov, Spořilov, Modřany
a také na linky č. 154, 271, 267
ve směru do Petrovic jako ná-
hradní spojení za zrušené spoje
linky č. 111.

Linkové vedení :
111 Skalka –Továrny Hostivař
– Za Nadjezdem – Dolnomě-
cholupská – Na Návsi – Dolní
Měcholupy.

232 Jižní město – K jezeru –
Poliklinika Háje – Modrá škola –
Háje – Horčičkova – Dolnokřes-
lická – Křeslice – Pitkovice –
Hříbková – Žampionová – K Pit-
kovičkám – Lnářská – Uhříně-
ves – Nové náměstí – Picassova
– Nádraží Uhříněves.

570 Pitkovice – Křeslice – Dol-
nokřeslická – Jakobito – Sídliště
Petrovice - Picassova.

O.S.

ZMĚNA TRASY LINEK MHD

INFORMACE ÚŘADU MČ
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O ČEM JEDNALA RMČ / OZNÁMENÍ ÚMČ

7799..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2200..  1100..  22000055

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• návrhy Sociální a bytové komise RMČ, dle zápisu ze dne

11. 10. 2005, na přidělení bytů,
• rozpočet na vánoční osvětlení,
• návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních

pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2006 dle dopi-
su MHMP č.j. 2/CMP/MHMP/2005 a ukládá tajemnici
odpovědět do 11. 11. 2005 Odboru správy majetku
MHMP,

• úpravu přílohy II. vyhlášky pro MČ Praha-Petrovice, kte-
rou se vymezí veřejná prostranství,

• program XVII. řádného zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Petrovice dne 2. listopadu 2005.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• zprávu tajemnice o výsledku kontroly vyúčtování ná-

jemného a služeb nájemníkům objektu polikliniky za
účetní roky 2002 – 2005.

8800..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1100..  1111..  22000055

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci o zavedení nové linky autobusu č. 240, Háje,

Petrovice, Horní Měcholupy, Dubeč, Běchovice, Černý
Most, a to od 1. 12. 2005,

• rezignaci MUDr. Koláře na funkci člena protidrogové
a zdravotní komise RMČ z důvodů změny trv. bydliště,

• informaci starosty o stížnosti občanů na dopravu
v Hertzově ulici a ukládá starostovi projednat tuto situ-
aci na odboru dopravy ÚMČ Praha 15 a Policii ČR,

• informaci JUDr. Hromasové ke stavbě Polyfunkčního
domu MČ Praha-Petrovice.

SScchhvváálliillaa::
• záměr výstavby RD v ulici Ampérova,
• zadání zakázky „výměna oken MŠ Jakobiho, ul Jakobi-

ho v Praze 10 – Petrovicích“ firmě REGNO, s. r. o.

88..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1144..  1111..  22000055

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• návrh hodnotící komise výběr dodavatele na údržbu ze-

leně v k. ú. Petrovice a úklid veřejných prostranství
Tomáš Loukota – Louka
Frostova 343
109 00 Praha 10
IČ: 48077810, DIČ: CZ6109120776

• návrh hodnotící komise výběr dodavatele na rekon-
strukci kuchyně mateřské školy Jakobiho, ul. Jakobiho
329 v Praze 10 – Petrovicích:
FLOD Praha, a. s.
Předměřice nad Jizerou
Kačov 10, okr. Ml. Boleslav
IČ: 61673374, DIČ: CZ61673374

99..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2233..1111..22000055

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• návrh hodnotící komise výběr dodavatele na odstraně-

ní stavby „prodejna Včela“, Praha 10 – Petrovice, Edi-
sonova č. p. 311:
ACTON, s. r. o.
Radbuzská 594
196 00 Praha 9
IČ: 49679279, DIČ: CZ49679279

Informační systém C.I.S.S. 

Městská část Praha - Petrovice pro Vás zřídi-
la novou službu. Projekt, který jsme připra-
vili, slouží k rychlému informování občanů
o veškerém dění v městské části Praha - Pet-
rovice a zejména pak k varování občanů
před blížícím se nebezpečím. Současná do-
ba si žádá maximální informovanost a my se
snažíme tímto způsobem rozšířit možnosti
informování občanů Petrovic, kdy kromě
úřední desky, vývěsek a webových stránek
Vám nabízíme i tuto, pro Vás bezplatnou
cestu k informacím poskytovaným měst-
skou částí i petrovickým úřadem. Princip
spočívá ve Vaší dobrovolné registraci pro-
střednictvím jednoduché SMS. Formát re-
gistrační SMS: CISS PP S.
Zasláním této SMS na číslo 900106 se zare-
gistrujete do databáze mobilních telefon-
ních čísel městské části Praha - Petrovice
a zajistíte si tak perfektní informovanost
o všem, co se u nás děje. Nemusíte se obá-
vat, že Vás budou obtěžovat reklamní SMS,
systém C.I.S.S. to naprosto vylučuje. Nao-
pak se včas dozvíte o přerušení dodávky
energie nebo vody, o povinném očkování
domácích zvířat, o termínech zasedání za-
stupitelstva, o kulturních akcích, výletech
pro seniory, programech pro děti apod.
Námi zaslaná informační SMS vždy dorazí
na Váš mobilní telefon, i když zrovna nebu-
dete v místě bydliště, nebo dorazí později,
pokud nebudete mít právě zapnutý telefon.
Touto službou můžeme společně dosáh-
nout maximální informovanosti v naší měst-
ské části. Pomozte nám při realizaci a za-
registrujte se co nejdříve. Městská část
spustí Centrální informační systém SMS
do zkušebního provozu na dobu 30
dnů, a to počínaje dnem 1.1.2006. V pří-
padě, že o tuto bezplatnou službu ne-
projeví zájem dostatečný počet obča-
nů, nebude po skončení zkušebního
provozu tento informační systém dále
provozován a občané budou o jeho
ukončení informováni.
Veškeré informace o Centrálním informač-
ním SMS systému Vám sdělíme na tel.
274860731 sl. Dynybilová nebo na
mob.č. 602 284 797.

Osvědčení o státním
občanství ČR

K vystavení osvědčení o státním občanství
ČR pro vydání prvního občanského průkazu
a prvního cestovního pasu je nutné předlo-
žit tyto doklady:
• rodný list dítěte
• oddací list rodičů
• občanský průkaz rodiče
Správní poplatek za vystavení osvědčení
k vydání cestovního pasu je 100,- Kč.

V případě, že mají rodiče dítěte oddací list
vydaný po 30.6.2001 ( formát A4 ),
nebo jsou-li jejich rodiče narozeni po
31.12.1953, je bezpodmínečně nutné před-
ložit i rodné listy těchto rodičů, neboť státní
občanství dítěte se řídí datem a místem na-
rození jeho prarodičů. 

Platnost občanských
průkazů

Osoby narozené před 1.1.1936 mají své OP
platné, pokud je u nich platnost prodlouže-
na bez omezení a všechny údaje v OP jsou
v pořádku ( bydliště, rodinný stav…) . Toto
platí u všech typů OP.
Všechny OP bez strojově čitelným kódem
(zelené OP) jsou nadále platné - i ty s chy-
bou ve francouzském textu.
Výměna ostatních OP bez strojově čitelného
kódu (OP typu knížka a růžové OP):
OP vydané do 31.12.1994 končí s platností
na konci roku 2005.
OP vydané od 1.1.1995 do 31.12.1996
končí s platností na konci roku 2006.
OP vydané od 1.1.1997 do 31.12.1998
končí s platností na konci roku 2007.
OP vydané od 1.1.1999 do 31.12.2003
končí s platností na konci roku 2008.

!! POZOR! Tyto lhůty neplatí pro OP se
strojově čitelným kódem (zelené OP)

Lenka Riedlová
odbor občansko správní
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Dne 28.12.2005 bude mimo plán

přistaven velkoobjemový kontejner

na obvyklé stanoviště

v ulici Morseova
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Vážení spoluobčané,

naše městská část ve spolupráci s kulturní
komisí Rady a ZUŠ Hostivař připravuje pro nás
všechny opět uskutečnění Vánoční mše J.J.
Ryby, a to na 21. prosince od 19.00 hod.
Ještě než se zaposloucháme do nádherných
tónů této nevšední skladby, připomeňme si
alespoň některé segmenty pohnutého živo-
ta autora a především pohnutky jeho smr-
ti,tak jak se o nich zmiňují členové jeho ro-
diny a někteří jeho součastníci.
Následující řádky vycházejí z článku „Smrt
Jakuba Jana Ryby“ otištěném v Třemšín-
ských listech v dubnu t.r., s laskavým svole-
ním jeho autorky Mgr. Ivany Hoyerové.
J.J. Ryba se v Rožmitále po celý život snažil
jako učitel o rozkvět školy, dobrou výchovu
a vzdělávání mládeže, péči o hudbu v obou
kostelích. Byl nesmírně pečlivý, pracovitý
a svědomitý. Byl-li přesvědčen o správnosti
svého konání, jednal horlivě a neústupně.
Často se dostával do sporu se svými nadří-
zenými i obyčejnými rožmitálskými občany.
Všechny neshody jej nesmírně vysilovaly
a podrývaly jeho naději v lepší budoucnost.
Již v mládí myslel Ryba na smrt,ale ta nepři-
cházela. Protrpěl svůj život až k tragickému
konci, ale dílo, které nám zanechal, je jeho
poselstvím lidem v každé době, tedy i nám.
Poslední roky Rybova života poznamenala

především tzv. Rožmitálská rebelie a jak bo-
lestně a zásadně, to můžeme vyčíst z dení-
ku Rybova nejstaršího syna dr.med. Josefa
Arnošta Ryby, když píše: „Můj otec trpěl
odedávna na hypochondrii následkem 
nadměrného duševního přepínání a tísni-
vých starostí, které mu připravilo vydržová-
ní tří synů mimo rodinu. Byl zaměstnán
dnem i nocí a vyhledával všechny pomocné
zdroje, které byly k dispozici snaživému
a počestnému muži jeho stavu. Nejhůře na
jeho zdraví působilo noční komponování.
První příznaky hypochondrie jsme pozoro-
vali 1811 při příležitosti buřičského hnutí
Rožmitálců u mrtvoly arcibiskupa knížete
von Salm-Salm, kdy se lid opřel vrchnosti
a přítomnému krajskému hejtmanovi a zle
nakládal s přivolaným vojskem. Otec se
choval naprosto důstojně podle svého sta-
vu, když svými rozvážnými domluvami zadr-
žel rodinu Trčkovu (která to ještě dnes vděč-
ně přiznává) i jiné občany od účasti na
všeobecné vzpouře. Pozdější vyšetřování
prokázalo, že hospodářský ředitel, farář
a správce tržiště (ve skutečnosti rychtář) se
provinili,částečně neschopností, částečně
skutečnou podporou vzpoury, pročež byli
všichni tři odsouzeni ke značným pokutám
(poslední byl kromě toho sesazen a dán do
vězení). Můj otec tehdy soudil, nevím, zda
právem či neprávem, že tito darebáci, a do
jisté míry i jeho představení, kteří často
a s nelibostí pociťovali jeho duševní převa-
hu, naváděli proti němu svědky, aby mu při-

pravili stejnou ostudu, jakou měli sami. Je-
ho nezměrná úzkostlivost byla hodna souci-
tu. Často jsem si myslel: „Co je klid svědomí
? A co zbývá spravedlivému, není-li mu tato
odměna ctnosti dopřána ?“
Poslední dny Rybova života popisuje pak je-
ho nejstarší syn takto : „Viděl jsem ho na-
posledy skoro půldruhého roku před jeho
smrtí, kdy se po mnoha letech sešel se svý-
mi dvěma bratry Václavem a Františkem,ne-
boť, jak jsem již řekl, strávil jsem poslední
prázdniny v České Lípě. Můj bratr Vilém,
který v té době studoval v Praze rétoriku
a vrátil se v březnu 1815 z velikonočních
prázdnin, mi vypravoval, jak je na tom otec
dobře a uklidněn, předal mi od něj také mi-
lý a uklidňující dopis. Sedmého dubna 1815
večer byl otec velmi zádumčivý, nemluvný,
byl dlou- ho vzhůru
a spálil mnoho pí-
semností. Druhý den
ráno měl nějaké ří-
zení ve f a r n í m
k o s t e l e v z d á l e -
ném asi čtvrt hodi-
ny od městečka.
Velmi brzy ráno se
o b l é k l . V š i c h n i ,
kteří ho toho dne viděli, nepozorovali na
něm nejmenší neklid ani nic nápadného.
Ani rozloučení s matkou nevyvolalo něja-
kou obavu. Políbil ji srdečně jako obvykle
a vzal si s sebou knížku. Mše se zúčastnil
s obvyklou pozorností. Protože po mši cho-
díval zpravidla na procházku, nestarali se
o jeho delší nepřítomnost, avšak on už se
nevrátil. Do jakého postavení se dostala je-
ho rodina, nedá se popsat. Nikdo si nemohl
připustit myšlenku, že by na sebe vztáhl ru-
ku. Účast, kterou projevili naší rodině přáte-
lé i nepřátelé, byla mimořádná. Nadlesní
Bund z Bachova napsal mému milému strý-
ci, ale v jeho nepřítomnosti byl dopis pře-
dán mně. Vydal jsem se ihned s bratrem Vi-
lémem na cestu a na ní jsme se dověděli
s jistotou o otcově smrti. Poněvadž bylo to-
tiž všechno dřívější pátrání a vyptávání mar-
né, vyšli třetího dne skoro všichni občané
městečka a prohledali celou krajinu kolem
Rožmitála co nejpozorněji.
Konečně ho našli v lese Štěrbina, hodinu od
města, mezi hustým, téměř nepropustným
houštím. Podřezal si tepny na krku a obou
zápěstích. Vedle něho ležel svazek děl Se-
neky, na jehož posledním listu bylo tužkou
docela čerstvě několik slov česky: odchází
do lepšího světa, protože tento byl pro
něj nesnesitelný….. Děkoval své ženě
a dětem za jejich lásku a prosil je, aby
zůstaly svorny a vycházely v dobrém.“
Těžko si představit, jaká muka prožívala ce-
lá rodina, když se otec nevrátil domů. Co
všechno se jim honilo hlavou, kolik naděje
měli a jak mnoho trpěli, když pak byl nale-
zen mrtev. Těžká úvaha v době, kdy na se-

bevraždu nahlížíme z jiných úhlů, obklopeni
jejími mnoha případy, ovlivněni literaturou
i filmem. V době Rybově však sebevražda
automaticky znamenala distanc od provinilé
osoby, její odsouzení a následné odebrání
veškerých poct prokazovaných ostatním.
Takový člověk nesměl být pohřben mezi
ostatní, ale bylo mu zpravidla odkázáno
místo za hřbitovní zdí. Nemohl mít ani křes-
ťanský pohřeb. Tak bylo dáno jasně najevo,
že se tento člověk provinil a je i takto po-
trestán. Jednalo-li se o osobu veřejně čin-
nou, v Rybově případě o učitele a regen-
schoriho – tedy člověka ve farnosti činného,
musela být situace ještě horší.
Přesto v dostupných pramenech od autorů
jeho životopisu je patrná veliká úcta, kterou
autoři k Rybovi chovali, i styl textů určovaný
i padesát let po jeho smrti je zřetelnou pie-
tou k zemřelému. Např. v r. 1859 ve Sbor-
níku učitelském místní rodák a čestný ob-
čan města Rožmitálu Vincenc Dominik Bíba
píše: „ Z toho všeho jest viděti, že byl živ náš
Ryba jen pro školu a pro chrám Páně. Vše-
chen vedlejší čas a téměř celé noci obětoval
nahoře zmíněným literárním pracím a hu-
debním skladbám, o své zdraví málo a o zá-
bavu naprosto nepečuje. Sotva že si k veče-
ru vyšel do polí, kdežto jej buď samotna,
buď s některým z jeho dítek bylo vídati. By-
lo-li nepříznivé počasí, i tuto procházku na
újmu svého zdraví zanedbával a ve školní
lavici buď na housle hraje se procházel, buď
v sedě na baselt hrával. Ač byl milovníkem
společenského života a slušné zábavy, jíž
často svým zdravým vtipem oživoval, vzda-
loval se zvláště v pozdějších letech všech
společností, ba i přátelský spolek, kdež hud-
bou bavíval, konečně opustil. Utrpená pro-
tivenství odňala mu důvěru v přátelství lid-
ské a přílišná práce při neustálém napnutí
a boji podrývala tělesné jeho zdraví. Nemoc
od jater povstalá brzy se u něho okázala
a zvyšovala čím dál tím více přirozenou mu
náchylnost k těžkomyslnosti. Z té pak vyvi-
novala a nad míru zmáhala se citlivost pro
každou urážku. Toto všecko zeslabovalo,
podrývalo jeho tělesnou sílu tak, že i duch
upadl v chorobu nešťastnou, která před ča-
sem násilný konec jeho života pozemského
přichýlila. Skonal dne 8. dubna 1815.“
Památce J.J.Ryby se byli poklonit na rožmi-
tálském hřbitově také naši senioři při zájez-
du v květnu 2003. Myslím, že tento velký
pedagog a skladatel si zaslouží připome-
nout jeho život i v dnešní době, která ve
svém hektickém tempu často nedoceňuje
kořeny naší kultury.
Těmito řádky jsem chtěl nám všem přiblížit
osobnost tohoto vzácného a statečného
člověka, který nakonec neunesl tíhu bezprá-
ví a nespravedlnosti. Námi připravovaná Vá-
noční mše je také připomínkou 190. výročí
Rybovy smrti. 

Otto Semecký

VÁNOČNÍ MŠE JAKUBA JANA RYBY

KULTURA
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Naše třída 2.A ze ZŠ Bellova se účastnila
projektu na oslavu SVĚTOVÉHO DNE
ZVÍŘAT. V rámci projektu jsme napsali krás-
ný příběh o pejscích. Ale nejdůležitější akce
nás teprve čekala.

Návštěva ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA
a předání krmiva od sponzorů celé akce.
Ani my jsme ale nechtěli zůstat pozadu,

a tak jsme pejskům koupili nějaké ty dobro-
ty navíc. Vybrali jsme si největší útulek v Pra-
ze, protože tam je určitě nejvíc hladových
pejsků. 
21.10.2005 jsme se vydali na dlouhou ces-
tu do Troje. Pěkně nás tam přivítali a podě-
kovali nám za krásné dárečky.A pak už ná-
sledovala prohlídka.
Nevěděli jsme, co nás čeká. Uviděli jsme
spoustu pejsků : malých, velkých, chlupa-
tých i holých, mazlivých i hrůzu nahánějí-
cích. Viděli jsme zkrátka pejsky, kteří jsou li-
dem na obtíž, kteří už přestali své páníčky
bavit, které už nikdo nechce. Nebo snad, že
by se přece našel hodný člověk? Zpátky
jsme se vraceli dost smutní, ale rozhodnutí,
že těm pejskům určitě opět nějak pomůže-
me.

Asi za měsíc na nás čekalo milé překvapení.
Porotě, která vybírala nejhezčí příběhy, se
náš tak líbil, že ho vybrala mezi tři nejlepší.
Naše třída tak vyhrála dobroty a nový vide-
orekordér, který nám byl předán
28.11.2005.

Mgr. J.Břízová, 
třídní učitelka

JÁ A PES

Málokomu se stane, že by ve škole mohl potkat pejska. Nám se to
ale stalo. Na jedno dopoledne k nám zavítalo 6 pejsků z canistera-
peutického sdružení Hafík Třeboň (canisterapie je jednou z forem
příznivého působení pejska na psychiku člověka).
Byli jsme moc rádi, ale zároveň se i trošku báli. Z televize totiž ne-
slyšíme nic jiného, než že někde pes pokousal dítě. Brzy jsme ale zji-
stili, že těchto pejsků se bát opravdu nemusíme. Jsou totiž speciál-
ně vycvičeni a během roku docházejí do různých zařízení (školy,
školky, domovy důchodců, dětské domovy, spec. zařízení pro posti-
žené,… ) i jezdí na letní tábory.
Moc nás zajímalo, co všechno umí. Ukázali nám, že poslouchají své
páníčky a umí spoustu triků (tancování, aportování, slalom,…).
Mohli jsme si také vše vyzkoušet a samozřejmě se s nimi pomazlit.

Názory malých školáků:

Terezka:
„….viděli jsme výcvik psů. Byli to psi k radostem u nemoc-
ných…“

Anežka :
„Bylo tu celkem šest psů. Přeskakovali, štěkali, podlézali
a běhali. Byli tu i jejich pánové. Jsou to psi k radosti.Moc se
mi to líbilo.“

Viktorka :
„ …viděla jsem,že psi byli dobře vycvičeni. Podlézali nám no-
hy, potom přes nás skákali a když jsme uhodli otázku, tak
jsme si lehli a psovodi na nás položili piškoty, které pejsci
s chutí posbírali.“

Mgr. M. Vonešová
Mgr. J. Břízová

PEJSCI V ZŠ BELLOVA

ŠKOLY



Když jsem byl osloven, abych napsal článek na téma
bezohlednost v ulicích a na silnicích, nevěděl jsem nej-
prve, o čem mám psát. Stačilo však sednout do auta
a projet se z Petrovic do centra a zpět a měl jsem tolik
materiálu, že by to stačilo na článků několik.

Hned při vjezdu na Milánskou ulici, kde je nejvyšší po-
volená rychlost 30 km/h, jsem začal překážet řidiči, je-
doucímu minimálně dvakrát rychleji. Jeho houkačka
a dálková světla jasně tento fakt potvrzovala.

Je až neskutečné, že když jedete po Praze padesátiki-
lometrovou rychlostí, kolikrát je vám naznačeno, že
překážíte a do provozu nepatříte – nebo pouze do pra-
vého pruhu (i když jste ve městě, a tak můžete jet
v kterémkoliv z pruhů). Další problém nastal při odbo-
čování vpravo z ulice Euklidovy na Novopetrovickou
u Hraničního kamene. Málokterý řidič sundá nohu
z plynu, abyste mohli plnohodnotně využít zařazovací-
ho úseku a nemuseli na jeho konci stát a čekat, až se
stane zázrak a proud vozidel se přeruší. Pokud se sta-
ne zázrak na druhou a některý z řidičů vás pustí, pak si
budou muset všichni počkat na váš rozjezd z nuly, mís-
to toho, aby vás první z nich nechal plynule zařadit
před sebe. Většina řidičů však zrychlí, aby vás nemuse-
la před sebe pustit – vždyť spěchají a vy je budete zdr-
žovat. Pokud mu tam ale přece jen vjedete, tak vás do-
jede a „protroubí“, abyste věděl, co jste mu provedl
a jaká jste „brzda plynulého provozu“. Ten můj zvolil
těžší kalibr, demonstrativně mě předjel, zařadil se hned
přede mne a prudce zabrzdil – asi to znamená: „To
máš za to“. Je zarážející, že je to schopen udělat člo-
věk ve twingu před dvoutunovým Land Roverem s čel-
ním rámem. Vjíždíme na kruhový objezd na začátku
Hájů. Twingo bliká doprava (kam jinam by také asi
mohlo jet) a posléze, ale už bez varování, odbočuje.
Opět „dostává na frak“ plynulost provozu. Řidiči, kteří
si myslí, že autíčko dojede až k nim a čekají – čekají
zbytečně. Obdobná situace je, když dává řidič znamení
o změně směru stylem, že až když točí volantem, vytr-
čí prst a tím i vyhodí „blinkr“. Určitě jste se již dostali
do situace, kdy čekáte na vedlejší, (učebnicový je pří-

klad, když jedete z Pitkovic a vjíždíte na Novopetrovic-
kou a do Petrovic) až budete moct odbočit doleva na
hlavní, po které jezdí jedno auto za druhým, a kdyby
někdo z aut přijíždějících zleva dal znamení 100 m
před křižovatkou, máte
možnost na ni vjet. Ale
zleva jezdí auta a odboču-
jí doprava popsaným způ-
sobem nebo dokonce bez
znamení o změně směru.

No ale pokračujme dále
do centra. Vjíždím na Háje
a znovu jde o život a zno-
vu o život těch slabších
účastníků silničního pro-
vozu. Chodci - jsou všude.
Přecházejí na červenou,
přecházejí mimo přechod,
nemohou počkat, až jich

bude víc, souvislý had proudí přes přechod – jdou za
sebou ve třímetrových rozestupech, na přechod se vr-
hají bez ohledu na blízkost aut – mají přece přednost! 

Hned při vjezdu na dálnici si připadám jako na závodě
trucků v Mostě. Ve všech třech pruzích hřmí několika-
litrové motory, všude je cítit špatně spálená nafta. Pou-
žívám dálková světla, abych „závodníka“ v levém pru-
hu upozornil, že tam nemá co dělat. Nereaguje, a tak
se zdá minuta nekonečně dlouhou dobou, než scania
jedoucí 90 km/h zvítězí nad manem jedoucím 85 km/h.
Pokračuji dál a míjím téměř souvislou řadu aut ve
středním pruhu. Pravý nechávají ostentativně prázdný.
Takže situace na dálnici je nakonec taková, že v pro-
středním pruhu se jede 90, a když takového šikulu
chcete předjet a vjedete do levého – najednou se při-
řítí 180 mercedes a místo toho, aby si uvědomil, že má
„máslo na hlavě“ a že je-
de o 50 víc než má, tak
vám zase světla a klakson
říkají, co si o vás nabob
uvnitř myslí. Přijíždím na
Nuselský most, kde je jako
vždy zácpa. Řadím první
rychlostní stupeň a nechá-
vám motor bublat na vol-
noběh. Pomalu ale zato
plynule se prodírám
džunglí velkoměsta. Větši-
na ostatních řidičů se však
mění na dravce, kteří bez-

pečně poznají, který pruh pojede rychleji (spíš ale sta-
čí, že máte před sebou mezeru větší než 8 metrů)
a s hbitostí lasičky mění pruhy bez mrknutí oka i blink-
ru.

Za státní operou odbočuji vlevo, ve snaze se zase po
magistrále vrátit zpět do Petrovic. Marně se snažím
plynule zapojit do provozu. Znovu se přesvědčuji, že
pravidlo „zipu“ zná každý desátý řidič, a tak znovu zdr-
žuji toho, kdo mě pouští a rozjíždím se z nuly. Zařazuji
se do proudu vozidel a všímám si další specifiky - 10 %
řidičů nesvítí, dalších 10 % svítí – ale zřejmě z úspor-
ných důvodů – jen obrysovými světly. Všimněte si, že
většina z těch, co jezdí úplně bez světel, má ještě auto
barvou podobné silnici – šedé nebo černé. Dalších 20 %
- snad aby to vyrovnalo, jezdí stabilně i s mlhovými
světly. Je sice pravda, že jim to sluší – vždyť se spou-
stou světel jezdí i jejich kolegové na rallye a obyčejná
fabie tak dostává „dravej“ výraz, ale ten dostávám i já,
když se světla ještě znásobí na mokré nebo namrzlé
vozovce. Pak vám svítí 8 světel do zpětných zrcátek,
mezi potkávajícími auty je to každé páté a vpředu se
vám zařezává do mozku červená mlhovka před vámi
jedoucího auta. Opět používám dálková světla, abych
řidiče upozornil, že o zánět spojivek nestojím. Ten je
však mým bliknutím zřejmě rozzuřen, a kdyby jsme ne-
stáli na červené, jistě by se uklidnil tím, že by mi zabrz-
dil „před čumákem“. Teď však vystupuje a povoluje si
kravatu. Naštěstí padá zelená a musí se vrátit za vo-
lant. Ve vedlejším pruhu se směje divadélku malého
mužíčka v šedivém saku parta chlápků v dodávce. Dle
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ČLOVĚK ČLOVĚKU VLKEM

MMiilláánnsskkáá  uulliiccee..  JJaakk  nněěkkddoo  mmůůžžee  nnaa  úússeekkuu,,  kkddee  jjee  nneejjvvyyššššíí  ppoovvoolleennáá  rryycchhlloosstt  3300 kkmm//hh  ppřřeejjeett
zzaajjííccee??  TToo  jjee  ppřřeeccee  lleehhccee  vvyyssvvěěttlliitteellnnoouu  zzááhhaaddoouu  ––  vvžžddyyťž  ssee  zzddee  jjeezzddíí  ii 9900..

NNaa  zzeelleennoouu  ssee  ddoo  kkřřiižžoovvaattkkyy  nnaa  nnáámměěssttíí  II..PP..PPaavvlloovvaa  vvrrhháá  vvíícc  aauuttoommoobbiillůů,,  nneežž  ttaattoo  ddookkáážžee  ppoo--
jjmmoouutt..  PPoo  nněěkkoolliikkaa  sseekkuunnddáácchh  vvyyjjíížždděějjíí  vvoozzyy  zz kkoollmmééhhoo  ssmměěrruu  aa uudděěllaajjíí  ttoottééžž  ––  uuccppoouu  kkřřiižžoo--
vvaattkkuu..  TTrraammvvaajjee  zzvvoonníí  aa zzmmaatteekk  jjee  ddookkoonnaallýý..  NNiikkddoo  ssii  jjiižž  aassii  nneeppaammaattuujjee  uussttaannoovveenníí,,  žžee  ddoo
kkřřiižžoovvaattkkyy  ssmmííttee  vvjjeett  jjeenn  tteehhddyy,,  kkddyyžž  jjii  mmůůžžeettee  nnaa  ddrruuhhéé  ssttrraanněě  ii ooppuussttiitt..  NNeebboo  jjee  ttoo  zzaassee  jjeenn
bbeezzoohhlleeddnnoosstt  ––  „„....hhllaavvnněě  kkddyyžž  ttaamm  bbuudduu  jjáá,,  nniikkddoo  mměě  nneeppřřeeddjjeeddee  aa oossttaattnníí  aatt’’  ssii  ppoorraaddíí,,  jjaakk
uummíí““..

KKoonneeččnněě  ppřřiijjíížžddíímm  ddoo  PPeettrroovviicc  aa jjaakkoo  aassii  vvěěttššiinnaa  zz vvááss,,  hhlleeddáámm  ppřřeedd  ppaanneelláákkeemm  mmííssttoo  kk zzaa--
ppaarrkkoovváánníí..  MMaarrnněě..  PPoorruuššuujjii  ppřřeeddppiissyy  aa ooddssttaavvuujjii  aauuttoo  vv oobbyyttnnéé  zzóónněě,,  kkddee  uužž  ssttoojjíí  aauuttaa  mmnnoo--
hhýýcchh  mmýýcchh  ssoouusseeddůů..  KKddyyžž  ssee  vvrraaccíímm  ppěěšškkyy  ddoommůů,,  žžaassnnuu,,  jjaakk  „„oohhlleedduuppllnněě““  uummíímmee  ppaarrkkoovvaatt..
PPěětt  aauutt  ddookkáážžee  oobbssaaddiitt  mmííssttoo  pprroo  oossmm..

DOPRAVA
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mého soudu patří řidiči dodávkových aut mezi nejlepší
a nejohleduplnější, a proto vás prosím – snažte se od
nich okoukat v pražském provozu co nejvíc. Musím říct,
že jsem tolik agrese a bezohlednosti neviděl ani na
rušných ulicích kosovských měst, jejichž obyvatelé jsou
zvyklí většinu konfliktů řešit násilnou a někdy i krvavou
cestou – proti českým řidičům jsou to však beránci.

SSnnaadd  pprráávvěě  pprroottoo  PPaarrllaammeenntt  sscchhvváálliill  bbiičč  nnaa  ppiirrááttyy  ssiillnniicc
vvee  ffoorrmměě  bbooddoovvééhhoo  ssyyssttéémmuu  ddoopprraavvnníícchh  ppřřeessttuuppkkůů  pprroo
řřiiddiiččee,,  kktteerrýý  bbuuddee  ppllaattiitt  zzřřeejjmměě  uužž  oodd  ppoolloovviinnyy  rrookkuu
22000066..  NNáávvrrhh  ppooččííttáá  ss ttíímm,,  žžee  kkaažžddýý  řřiiddiičč  bbuuddee  mmooccii  zzííss--
kkaatt  ppoouuzzee  1122  ttrreessttnnýýcchh  bbooddůů..  PPoo  jjeejjiicchh  vvyyččeerrppáánníí  ppřřiijjddee
nnaa  rrookk  oo řřiiddiiččáákk  aa bbuuddee  mmuusseett  zznnoovvuu  ddoo  aauuttoošškkoollyy!!  PPoo--
kkuudd  nnaaooppaakk  řřiiddiičč  ppoo  ddoobbuu  jjeeddnnoohhoo  rrookkuu  nneeuuččiinníí  žžááddnnýý
ppřřeessttuuppeekk,,  ooddeeččttoouu  ssee  mmuu  ččttyyřřii  bbooddyy..  VVeellkkýýcchh  zzmměěnn
ddoozznnaallyy  ttaakkéé  ppookkuuttyy..  JJeejjiicchh  ssttrroopp  zzvveeddllii  ppoossllaannccii  aažž  nnaa
5500  000000  kkoorruunn!!  TTeennttoo  nnoovvýý  ZZáákkoonn  oo ssiillnniiččnníímm  pprroovvoozzuu
čč.. 441111,,  kktteerrýý  zzaaččnnee  ppllaattiitt  oodd  11..  ččeerrvveennccee  22000066,,  oobbssaa--
hhuujjee  nnáásslleedduujjííccíí  hhllaavvnníí  zzmměěnnyy  vv pprraavviiddlleecchh::

➥ zavádí bodový systém 
➥ ustanovuje celoroční povinné svícení 
➥ povinné autosedačky - týká se všech dětí o hmot-

nosti do 36 kilogramů a výšky 150 centimetrů (ro-
dina s více než třemi dětmi je při jízdě ve městě ne-
musí použít)

➥ povinné přilby pro cyklisty do 18 let na pozemních
komunikacích (dosud byly povinné jen do 15 let) 

➥ zvýšení pokut, nejnižší pokuta bude 1 500 Kč – nej-
vyšší na místě 5 000 Kč ve správním řízení až 
50 000 Kč. Orientační výše pokut je následující:
• Za projetí křižovatky na červenou

2 500 - 5 000 Kč
• Za předjíždění přes dvojitou plnou čáru

5 000 - 10 000 Kč
• Za jízdu po tramvajovém pásu

1 500 - 3 000 Kč
• Při odmítnutí dechové zkoušky

25 000 - 50 000 Kč
mimoto dostane hříšník příslušný počet trestných
bodů

➥ pokuty ve výši až 5 000 Kč (i opakovaně) za nedo-
stavení se k projednání přestupku 

➥ Policie České republiky bude mít znovu možnost
odebírat řidičské oprávnění okamžitě. Zda o ně
hříšník přijde, rozhodne do pěti dnů odbor dopravy
pověřené obce

➥ povinnost dodržet volný bezpečnostní pruh na dál-
nici při dopravní zácpě 

➥ zákaz používání antiradaru
➥ povinnost provozovatele motorového vozidla sdě-

lit, kdo vozidlo řídil 
➥ rozšíření kompetencí městských strážníků, kteří bu-

dou moci měřit rychlost radarem a zastavovat vo-
zidla 

➥ rozšíření kompetencí pro příslušníky celní správy -
budou moci kontrolovat řidičský i technický průkaz
a nejvyšší přípustnou hmotnost kamionů

➥ instruktoři autoškol nebudou smět pít alkohol před
cvičnou jízdou s žákem 

➥ řidiči v koloně na dálnici musí mezi sebou vytvořit
nejméně tři metry široký pruh pro vozidla policie či
záchranné služby

➥ v místech s méně než třemi jízdními pruhy nebu-
dou smět kamiony předjíždět 

➥ opilý řidič, který způsobí dopravní nehodu, může jít
do vězení až na tři roky (dosud mohl počítat maxi-
málně s jedním rokem) 

➥ policisté budou moci zablokovat vozidlo, které řídí
opilý člověk. Zablokování nebo odtažení auta bude
hradit jeho vlastník nebo řidič.

Upraven byl i předpis, který byl českým specifikem. Při
vjíždění na kruhový objezd už nebudou muset řidiči dá-
vat znamení směrovými světly. Novela zákona to vý-
slovně zakazuje. Blikat ale bude muset na výjezdu.
Přesná citace zákona říká: „„PPřřii  vvjjíížždděěnníí  nnaa  kkrruuhhoovvýý  oobb--
jjeezzdd  aa jjíízzdděě  ppoo  kkrruuhhoovvéémm  oobbjjeezzdduu,,  nneeppřřeejjíížžddíí--llii  zz jjeedd--
nnoohhoo  jjíízzddnnííhhoo  pprruuhhuu  ddoo  ddrruuhhééhhoo,,  řřiiddiičč  nneeddáávváá  zznnaammee--
nníí  oo zzmměěnněě  ssmměěrruu  jjíízzddyy;;  ppřřii  vvyyjjíížždděěnníí  zz kkrruuhhoovvééhhoo
oobbjjeezzdduu  řřiiddiičč  jjee  ppoovviinneenn  ddáátt  zznnaammeenníí  oo zzmměěnněě  ssmměěrruu
jjíízzddyy..““

BBooddoovvýý  ssyyssttéémm

Nejvýraznější změnou jsou trestné body, které budou
řidiči dostávat za vážné přestupky.
Téměř za každý dopravní přestupek udělí policie řidiči
přesně stanovený počet bodů.
Ten, kdo nasbírá dvanáct bodů, přijde na rok o řidičský
průkaz - ten musí odevzdat do pěti dnů od doručení
oznámení, že dvanáctibodové hranice dosáhl.

Za volant vozu, či za řídítka motocyklu si znovu sedne
nejdříve za 12 měsíců. Předtím ho však ještě čeká pře-
zkoušení v autoškole. Řidič bude muset absolvovat
kompletní přezkoušení z odborné způsobilosti.

To znamená, že složí test z :
• předpisů o provozu 
• ze zdravotnické přípravy
• ze znalostí ovládání a údržby vozidla 
• a zkoušku z praktické jízdy

PPooččttyy  bbooddůů,,  uudděělleennéé  zzaa  jjeeddnnoottlliivvéé  ppřřeessttuuppkkyy::

77  bbooddůů
➥ Jízda pod silným vlivem alkoholu. V případě, že

policie u řidiče naměří množství alkoholu pod hra-
nicí 0,3 promile, dostane řidič o tři trestné body
méně.

➥ Odmítnutí dechové či krevní zkoušky.
➥ Zavinění dopravní nehody, při které někdo zemřel

nebo byl vážně zraněn.
➥ Řízení motorového vozidla bez držení příslušné

skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

66  bbooddůů
➥ Zakázané předjíždění.
➥ Vjíždění na železniční přejezd v okamžiku, kdy je to

zakázáno.

➥ Řízení auta řidičem, kterému bylo předtím zabave-
no řidičské oprávnění.

➥ Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru v mís-
tech, kde to není dovoleno.

55  bbooddůů
➥ Překročení rychlosti v obci o více než 40 kilometrů

v hodině, případně o více než 50 kilometrů mimo
obec.

➥ Řízení automobilu, který nemá platnou technickou
kontrolu.

➥ Řízení automobilu bez platného posudku o zdra-
votní způsobilosti.

➥ Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči
zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na po-
kyn „Stůj“ při řízení provozu oprávněnou osobou.

44  bbooddyy
➥ Neumožnění přejít chodci na značeném přechodu.
➥ Nedání přednosti v jízdě.
➥ Nedodržení bezpečnostní přestávky.
➥ Řízení vozidla, které není registrováno v registru sil-

ničních vozidel.
➥ Pokud má řidič v krvi do 0,3 promile alkoholu. Při

vyšším množství dostane sedm bodů.

33  bbooddyy
➥ Držení mobilního telefonu během jízdy.
➥ Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho do

druhého pruhu.
➥ Překročení povolené rychlosti o více než 20 km/h

v obci nebo o více než 30 km/h mimo obec.

22  bbooddyy
➥ Nedovolená jízda

po tramvajovém pá-
su.

➥ Nepoužití bezpeč-
nostního pásu.

➥ Nepoužití dětské
autosedačky.

➥ Neoznačení překáž-
ky v provozu na po-
zemních komunika-
cích, kterou řidič
způsobil.

11  bboodd
➥ Vjetí do pěší zóny.
➥ Neoprávněné pou-

žití vyhrazeného
jízdního pruhu.

➥ Parkování v úseku,
kde je to zakázáno.

➥ Neoprávněné
užití zvláštního výstražného světla modré nebo
oranžové barvy, případně doplněného zvláštním
zvukovým výstražným znamením.

DDoo  nnoovvééhhoo  rrookkuu  ppřřeejjii  nnáámm  vvššeemm  ššťžaassttnnéé  nnáávvrraattyy  zz cceesstt
aa ttyy  jjssoouu  mmiimmoo  jjiinnéé  ppooddmmíínněěnnyy  ii vvěěttššíí  oohhlleedduuppllnnoossttíí
pprroo  ddrruuhhéé..  PPaakk  bbuuddoouu  ii ttrreessttnnéé  bbooddyy  nnaa  nnaaššee  kkoonnttaa  ppřřii--
bbýývvaatt  ppoommaalleejjii  aa ddoossttaavvíí  ssee  ii ttoo,,  ccoo  ssii  ppřřeejjeemmee  nneejjuu--
ppřříímmnněějjii  --  ppeevvnnéé  zzddrraavvíí..

MMaarrttiinn  ŘŘííhhaa

(Autor byl po osm měsíců v letech 2004/05 zařazen ja-
ko řidič ve speciální jednotce KFOR v Kosovu.)

NNeennááppaaddnnáá  mmooddrráá  zznnaaččkkaa  „„OObbyyttnnáá  zzóónnaa““  vv ssoobběě  sskkrrýývváá  ssppoouussttuu  zzáákkaazzůů  ččaassttoo  řřiiddiiččii  ooppoommííjjee--
nnýýcchh::  MMaaxxiimmáállnníí  rryycchhlloosstt  2200 kkmm//hh,,  zzáákkaazz  ppaarrkkoovváánníí  mmiimmoo  vvyyhhrraazzeennáá  ppaarrkkoovviiššttěě  oozznnaaččeennáá  ppřříí--
sslluuššnnoouu  zznnaaččkkoouu,,  mmoožžnnoosstt  zzáákkaazzuu  ssttáánníí  nnáákkllaaddnníícchh  aauuttoommoobbiillůů  aa vvoollnnýý  ppoohhyybb  cchhooddccůů  ppoo  vvoo--
zzoovvccee  vvččeettnněě  hheerr  dděěttíí..

DOPRAVA 
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Likvidace bývalé prodejny
Včela

Po mnoha a mnoha nekonečných jedná-
ních se nám konečně podařilo dosáhnout
toho, že v průběhu prosince můžeme
uskutečnit demolici ošklivého a zpustlého
objektu bývalé prodejny SD Včela, který
již dlouhou dobu hyzdil své okolí.
Jsme si vědomi toho, že demolice nese

s sebou pro blízké obyvatele určité nepo-
hodlí, stavební ruch i zvýšenou hlukovou
zátěž. Věřím však, že obyvatelé, kteří v lo-
kalitě bydlí, mají pochopení pro tyto nut-
né práce, které by měly skončit do konce
kalendářního roku 2005.

Děláme vše pro to, abychom mohli od po-
loviny příštího roku na místě bývalé pro-
dejny začít stavět nový, moderní poly-
funkční dům, ve kterém vedle prodejny
potravin plánujeme zřízení společenských
prostor včetně stravování, pobočku Čes-
ké spořitelny, pracoviště Městské policie,
prostory ÚMČ a v neposlední řadě budo-
vání 28 bytových jednotek, které si zá-
jemci budou moci koupit do osobního
vlastnictví.
I tato výstavba bude znamenat určité
omezení dopravy, dočasné zhoršení pro-
středí.
Za budoucí potíže s pracemi při výstavbě
se předem omlouváme a věříme,že bude-
te mít pro tyto změny pochopení. Po do-
končení výstavby objektu budou okolní
volné prostory upraveny a doplněny zele-
ní. Odměnou za vzniklé potíže bude no-
vý, hezký víceúčelový dům, který pomůže
zlepšit naše životní prostředí. Chceme no-
vý objekt dokončit v roce 2007.
O postupu prací na víceúčelovém domě i
na projektu vás budeme samozřejmě in-
formovat.

doc. Otto Semecký 
starosta

Publikace o Petrovicích

V současné době je před dokončením re-
prezentativní publikace o Petrovicích.
V těchto dnech se tvoří poslední kapitola
s názvem Firmy a podnikatelé. Zde by měl
být zachycen současný stav místních podni-
katelských aktivit, nabízených služeb a firem
působících na území městské části.

Pokud máte zájem se na stránkách této pub-
likace prezentovat, obraťte se, prosím, na
adresu redakce Petrovického zpravodaje uve-
denou v tiráži na str. 3. Cena za celostránko-
vou prezentaci, kterou Vám vytvoříme, je 
11 900 Kč vč. DPH a je pro podnikatele ná-
kladovou položkou. Publikace bude celoba-
revná, vytištěná na křídovém papíře velikosti
stran A4. Počáteční náklad 1000 ks. V přípa-
dě dotisku bez dalších finančních nároků.

Inzerce v Petrovickém
zpravodaji

Inzerát lze podat buď v písemné podobě
na Úřadu MČ Praha-Petrovice, Morseova
251 v kanceláři paní Vandy Krupičkové –
2. patro se současným zaplacením ceny
za otištění, nebo elektronicky na adresu
krupickova@prahapetrovice.cz .
V tomto případě je nutno v dostatečném
předstihu před otištěním (nejméně 14 dní
před uzávěrkou) poukázat platbu za po-
žadovanou velikost inzerátu na účet čís-
lo19-2000717369, variabilní symbol
33192111, kód banky 0800. 

Inzercí se rozumí veškerá textová,
příp.obrazová propagace zboží a služeb
ve svém důsledku směřující k navýšení
poptávky po tomto zboží. V textech in-
zertního charakteru jsou zpravidla uvede-
ny následující údaje:

• specifikace nabízeného zboží nebo
služby

• cena nabízeného produktu
• adresa, telefon, či jiné spojení na inze-

renta
• internetová adresa s odkazem na ko-

merční stránky
• otvírací hodiny a další doplňující údaje.
Texty obsahující výše uvedené informace
jsou v časopise otiskovány pouze za úpla-
tu.

Pro stanovení ceny za inzerci jsou jako
spolky rozuměna školská a předškolní za-
řízení a organizace, které jsou závislé na
příspěvcích svých členů, případně na do-
taci městské části.

OZNÁMENÍ ÚŘADU MČ

Inzerce černobílá soukromá podnikatelská spolky

celá strana 2 000.- Kč 4 000.- Kč 1 000.- Kč

2/3 strany 1 300.- Kč 2 700.- Kč 650.- Kč

1/2 strany 1 000.- Kč 2 000.- Kč 500.- Kč

1/3 strany 650.- Kč 1 300.- Kč 330.- Kč

1/4 strany 500.- Kč 1 000.- Kč 250.- Kč

1/8 strany 250.- Kč 500.- Kč   130.- Kč

1/16 strany 130.- Kč 250.- Kč   70.- Kč

1/24 strany 70.- Kč 130.- Kč   40.- Kč

Řádková inzerce - šíře sloupku

Tučný řádek (první je vždy tučný) 30.- Kč ----- -----

Obyčejný  řádek 10.- Kč ----- -----

Barevný inzerát +2000.- Kč + 4000.- Kč + 1000.- Kč

2x opakovaný inzerát Sleva 5% Sleva 5% Sleva 5%

3x a více opakovaný inzerát Sleva 10% Sleva 10% Sleva 10%

Ceny inzerce (bez 19 % DPH)

Prezentace projektu

polyfunkčního domu se bude konat

ve středu 18. ledna 2006

v zasedací místnosti

Úřadu městské části, Morseova 251.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.



Po téměř dvouletém budování od ni-

čivého požáru těsně před koncem ro-

ku 2003, byla dne 8. prosince 2005

slavnostně otevřena nová klubovna

a šatny

RUGBY KLUBU PETROVICE.

Mezi hosty byli zástupci sponzorů,

kteří přispěli na její znovuvybudová-

ní i zástupci jednotlivých realizačních

firem. Poděkování se dostalo i měst-

ské části Praha – Petrovice, ktererá

jako jedna z prvních poskytla ragbis-

tům finanční dar a zajistila i finanční

prostředky z magistrátu hl.m. Prahy.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Prázdniny, i tak krátké jako pololetní, se
dají strávit mnoha různými způsoby.
Vždy je ale lepší najít si hodnotný, na-
příklad kulturní, program. Zajímavou
nabídkou je Benefiční koncert Děti dě-
tem, který proběhne 4. února 2006
v Kongresovém centru Praha. Tato tra-
diční akce se koná každoročně již od
roku 1998 a jejími pořadateli jsou Pio-
nýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí.
Koncert Děti dětem je vyvrcholením Pi-
onýrského Sedmikvítku – otevřené kul-
turně-umělecké soutěže sdružení Pio-
nýr, které se každoročně účastní kolem
10.000 dětí. Ze sedmi kulturních oblas-
tí (hudba, divadlo, tanec, Dětská porta,
Pro-Rock, Rukodělná činnost a výtvarné

práce a Clona) si může vybrat opravdu
každý. Přibližně 150 nejúspěšnějších
soutěžících z celé republiky má mož-
nost vystoupit a předvést své umění ve
velmi prestižním prostředí – na velkém
pódiu a před plným hledištěm (každo-
ročně je zaplní na 1.700 diváků) a navíc
v programu, jehož součástí jsou i před-
stavení známých profesionálních uměl-
ců, což může být výraznou motivací pro
jejich další uměleckou činnost. Diváci
mohou získat inspiraci pro aktivní proži-
tí volného času, z něhož se kultura
a umění bohužel mnohdy vytrácí.
Významným okamžikem je každoroční
předávání Putovních pohárů předsedy
vlády za dlouhodobý přínos pro rozvoj
kultury.
V předchozích ročnících vystoupila řada
profesionálních hostů, např. Lubomír
Brabec, Karel Černoch, Felix Slováček,
Jaroslav Svěcený, skupina Maxim Turbu-

lenc či Petr Poláček. Večerem bude ten-
tokrát provázet Šárka Kubelková a dal-
ší účinkující hosté jsou zatím překvape-
ní. 
Další informace najdete na internetové
adrese: www.detidetem.zde.cz
Případné fotografie jsou ke stažení na
www.pionyr.cz/beneficnikoncert

Mgr. Irena Černá
Nadace Dětem 3.tisíciletí

Prázdniny bývají obvykle spojeny s výle-
ty. O pololetních prázdninách ve dnech
3. – 5. února je možnost se účastnit 
6. ročníku akce Ledová Praha. Pořada-
teli jsou občanské sdružení Pionýr a Na-
dace Dětem 3. tisíciletí.
Ledová Praha je určena
pro děti z celé republiky,
pro kolektivy ze základ-
ních škol, dětských do-
movů, domů dětí a mlá-
deže, občanských
sdružení, ale i pro rodiny s dětmi. 
Každoročně nabídku navštívit známá
a významná místa, která souvisí s minu-
lostí i současností Prahy, využije několik
tisíc účastníků. (V loňském roce to bylo
přibližně 6.000 dětí). Ledová Praha na-
bízí dětem aktivní využití volného času
a díky spolupráci s celou řadou institucí
mají možnost na vlastní oči vidět to, co
znají pouze z učebnic. V této době jsou
pro ně připraveny volné vstupy, případ-

ně velmi zvýhodněné vstupné do celé
řady objektů. K tradičním patří Národní
muzeum, Pražský hrad, Židovské muze-
um, Muzeum hl. m. Prahy, Muzeum
Policie, Petřínská rozhledna, Botanická
zahrada UK, ale také Žižkovská věž,

Muzeum voskových fi-
gurín či Bobová dráha.
Účastníci Ledové Prahy
mají také možnost vol-
ného vstupu na republi-
kové finále Dětské porty,

které je součástí Pionýrského Sedmi-
kvítku. Účastnit se mohou také bene-
fičního koncertu Děti dětem, který je
pořádán v Kongresovém centru Praha. 
Další informace najdete na internetové
adrese: www.ledovapraha.zde.cz
Případné fotografie jsou ke stažení na
www.pionyr.cz/ledovapraha

Mgr. Irena Černá
Nadace Dětem 3.tisíciletí

LEDOVÁ PRAHA 2006

DĚTI DĚTEM 2006
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INZERCE

VÁNOCE, NEBO ADVENTNÍ OČEKÁVÁNÍ?
Obchodníci podporují dojem, že Vánoce jsou za dveřmi, ale já bych Vás chtěl uklidnit. Snad je potřeba pár věcí připravit, ale, prosím, ne-
přehánějte. Někdy méně je více. Mimo předvánoční přípravy na nás doléhá stres celoroční, leckdo má ke konci roku nějaké termíny k stí-
hání...

Přece si nechceme vytvořit odpor k Vánocům. Jakoby to byla jen krátká chvíle rodinného zastavení, rozzářených úsměvů dětí, strhaných
úsměvů dospělých, vykoupená dlouhou těžkou dřinou.

Ty nejkrásnější věci a nejcennější hodnoty našich životů často dostáváme zadarmo. Myslím si, že „Dar“, obdarování, to opravdu je to hlav-
ní, co můžeme o Vánocích vděčně vnímat: koho a co máme. Abychom to ale prožili, je potřeba mít čas zauvažovat, co potřebujeme nej-
víc. Co nám dá pravé štěstí. Myslím, že to bude v kategorií neviditelného. Tedy na první pohled. Jako třeba vztahy, čas (třeba k rozhovo-
rům v rodině), láska. To vše je vidět až z našich projevů. Ve směru horizontálním - od člověka k člověku - i po vertikále - mezi člověkem
a Tím, kdo je nad námi.

Bez hledání smyslu, bez očekávání a bez duchovní otevřenosti nelze pochopit ten největší Dar Vánoc: Bůh nám ve svém Synu dává sám se-
be. Každý rok znovu slavíme to, co se stalo před dvěma tisíci roky a co zcela proměnilo situaci lidstva. V jedné krásné vánoční písni se zpí-
vá:

Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra
všem nám září v úsměvu dítěte.
Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko,
Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme.

Křesťané nyní, jako každoročně, prožívají čtyři týdny přípravy na příchod svého Pána - ADVENT (z latinského adventus - příchod). Dobu,
která by měla být ztišením, zaměřením správným směrem, odložením nepodstatného a tříbením duchovního zraku. Rád bych tedy uhájil
trochu klidu. Na Štědrý den nám doma radili postit se, „abychom viděli zlaté prasátko“. Po tom příliš nedychtím, spíš bych sobě i Vám všem
přál vidět v tváři betlémského nemluvňátka božský úsměv. Pro každého osobně i pro všechny spolu.

Přeji Vám klidný advent s velkým očekáváním a Vánoce naplňující srdce pravým štěstím.

P. František Převrátil, farnost Praha - Petrovice 

SKI CENTRUM
BAZAR, SERVIS, PŮJČOVNA

Nově rozšířená prodejna s prodejní plochou 280 m2

Bazarový prodej bruslí. Výběr ze 700 párů lyží, bot a snowboardů.

Prodej i nových lyží včetně nejnovějších modelů. Velký výběr dětských lyží.

150 párů běžeckých lyží a holí! Výprodej carwingových lyží

Půjčovna s 300 páry lyží a 100 snowboardy 

Morseova 252, Praha – Petrovice • www.bombalyze.cz • tel.: 608 330 013

Otevřeno

Po – Pá 10.00 - 19.00 hod.

So 9.00 - 12.00 hod.

v prosinci i Ne 12.00 – 17.00 hod.

PETROVICKÁ FARNOST U KOSTELA SV.JAKUBA STARŠÍHO
ZVE MÍSTNÍ VEŘEJNOST

• v pátek 16.12.2005 na faře (Edisonova 17) - na setkání s lidmi s osobní zkušeností práce CHARITY a s problémy BEZDOMOVECTVÍ
• v pátek 20.1.2006, od 19.30 hod., ve spolupráci s MČ Praha - Petrovice a se Základní školou, Edisonova 40, Praha - Petrovice, v jejích

prostorech - na povídání o pěší pouti několika kamarádů a kamarádek do poutního místa SANTIAGO DE COMPOSTELLA, doprovázené
projekcí fotografií.

V dalších měsících: setkání s vojenským kaplanem, židovským rabínem, diskuse na témata „Evoluce nebo stvoření?“, „Je křesťanství eko-
logické?“...
Ještě pro zajímavost: naše farnost byla jako samostatná založena 12.1.1996, budeme tedy brzo slavit desáté narozeniny. Těšíme se na set-
kání s Vámi.

P. Miloš František Převrátil
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Na Vaší zahradě se víno pěstuje, je to
z nostalgie k názvu místa, kde žijete,
nebo to má jiný důvod?
Když jsem tuhle parcelu na konci 80tých let
koupil a začal pozemek zvelebovat, narazil
jsem při sečení kosou na mnoho metrů
dlouhou prastarou rostlinu vinné révy, která
se jako had plazila trávou vzhůru po svahu.
Zkultivoval jsem ji, namnožil a dnes již rost-
linky původní petrovické vinné révy pěstují
i někteří přátelé. Je to perfektně aklimatizo-
vaná odrůda, která netrpí žádnými choroba-

mi a nevyžaduje tudíž ani žádnou chemic-
kou ochranu. Mám dnes 8 hlav a ročně
z nich máme asi 40 litrů červeného vína.

O Vás vím, že jste i se ženou petrovičtí
rodáci. Jaký je vlastně Váš vztah k Pet-
rovicím a jak se asi liší od vztahu nás –
většiny ostatních, kteří jsme sem přišli
až v dospělosti?
V té otázce už je vlastně i odpověď.Petrovi-
ce jsou mým domovem a já rodákem.
Vám chybí ty různé pohledy na jedno
místo a prožitky, které máme z Petrovic
našeho dětství. Setkání v koruně prasta-
ré lípy u sv. Jána, plavení na mlýnském
náhoně, potkávání i míjení.Zde jsem po-
znal i svou ženu Hedviku a spolu vycho-
vali syna Václava a dceru Veroniku.Rodi-
na mi zajišťuje jistotu a klid pro
malování.Já jsem třetí generace, která tu
žije a žena dokonce čtvrtá.

Co se týče těch různých pohledů, jak
jste se dopracoval k současnému
„nazírání na svět“ ve Vašich dílech?
Je pravdou, že takhle člověk nezačne ma-
lovat. Je to otázka vývoje. Předchází tomu
studium, dlouhé roky práce, které zahr-
nují omyly i úspěchy. Malíř svými obrazy
sděluje svoje životní zkušenosti a názory.
Samozřejmě jsem prošel klasickou cestou
od realistických obrazů až po současný
styl. Když si stoupnu před plátno – je to
výzva – výzva plochy něco s ní udělat –
nahradit ji jinou plochou. Nikdy nevím, co

na plátně bude až odložím štětce a špachtle.
Od začátku je to tvůrčí boj o něco smyslupl-
ného. V ateliéru mám stále rozděláno několik
obrazů a pracuji právě na tom, který odpoví-
dá mé momentální náladě.. 

Přiznám se, že mě Vaše obrazy zaujaly
několika specifiky – jednak se jedná
vlastně o trojrozměrné objekty, proto-
že Vy malujete i na hrany plátna, a pak
mě zaujaly vrstvou tmelu nebo barvy
na plátně.
Možná, že to souvisí s tím, že jsem chtěl být
původně sochařem. Nedělá mi problém pra-
covat i s netradičním materiálem. Dnes už
skutečně existují speciální tmely, ale v minu-
losti se na obrazy používalo vše, co život při-
nesl – syntetické barvy na kov, asfalt, cement
a další a je obdivuhodné, že ten cement na
plátně drží už víc než dvacet let. Na hrany
maluji u těch obrazů, které nebudou zará-
mované. Bílé hrany by se mi nelíbily.

Tři Vaše obrazy může vidět každý, kdo
navštíví Úřad městské části, ale kde ji-
nak je možné je vidět?
Nejspíš asi v galerii Pyramida na Národní třídě,
kde mám stálou společnou prodejní výstavu.
Tu mám už dva roky i v Global Art Galery ve
Stockholmu – ale to je poněkud z ruky.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu do-
brých nápadů a námětů ke zpracování.

Připravil Petr Říha

VÁCLAV KŘÍŽ
akademický malíř

V místech, které bylo od středověku nazýváno „Na vinici“ žije ten, koho bych Vám chtěl představit dnes. Vinice se dávno změ-
nila v Dieselovu ulici a jižní stráň směrem k Botiči, kdysi porostlá vinnou révou, je od 60tých let rozparcelovaná, a tak zde na-
jdete mnohem víc domů než vinných hlav. Přesto však víno z Vinice zcela nevymizelo a je to zásluha právě našeho dnešního
hosta. 
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KULTURA

Setkání s operetními
melodiemi Járy Beneše

„Setkání s operetními melodiemi Járy Bene-
še“ je název zatím poslední uskutečněné
kulturní akce u nás v Praze - Petrovicích.
Melodie skladatele Járy Beneše, které mož-
ná znáte z repertoáru různých divadelních
scén, ale také z filmů, zazněly v Petrovicích
1. listopadu 2005 v sále Střední polygrafic-
ké školy. 
Jednotlivých písní i celých operet, filmových
melodií a trampských písní napsal Jára Be-
neš zejména v předválečné době velké
množství, my jsme měli možnost vyslech-
nout a vidět operetu Růže s Argentiny, kte-
rá vznikla v roce 1940. Jára Beneš a čtveřice
operetních libretistů Tobis, Špilar, Mírovský
a Rohan slavili v předválečné Praze nejeden
umělecký triumf. Dokázali psát s humorem
a ze značnou dávkou recese, vlastní hlavně
studentům a mladým lidem, kteří tvořili
z převážné části jejich obecenstvo. Opereta
Růže z Argentiny je vlastně parodií na ope-
rety, zesměšněním přeslazených melodií
a libreta ve stylu „červená knihovna“. Ob-
sahuje všechny znaky operet v tak přehna-
né míře, že se neubráníme úsměvům
a možná i hlasitému smíchu od začátku do
konce. Vášnivé a krásné argentinské seňori-
ty se na život a na smrt zamilovávají do
udatných a na tisíc procent čestných gentle-
manů, kteří pro čest, spravedlnost a čistou
lásku neváhají ani zlomek vteřiny a okamži-
tě tasí své kolty, které nikdy neminou cíl.
V době, kdy je vše na nejlepší cestě ke šťast-
né a naplněné lásce, se ovšem objevuje
podlý intrikán, který situaci na chvíli zkom-
plikuje.
Lehkost, humor a místy až crazykomediál-
nost roztleskaly diváky, atraktivita celého
představení byla ovšem zajištěna zejména
hvězdným obsazením kladných i záporných
rolí. V režii zkušeného Libora Žídka vystou-
pili Jiří Štědroň a Yveta Dufková v hlavních
rolích jako kladní hrdinové, zápornou po-
stavu skvěle sehrál Jan Přeučil, který umí zá-
porné postavy udělat ještě zápornější než
kdokoliv jiný. Byl skvělý. Ovšem i ostatní po-
stavy byly sehrány s velkým citem pro žánr
a s úsměvným nadhledem, hráli je Andrea
Sousedíková, Josef Dodo Slávik, Jan Poče-
pický, Jana Buková a zahrál si i pan režisér,
náš petrovický spoluobčan, Libor Žídek.
Na závěr nutno konstatovat, že operetní

melodie Járy Beneše, kterým se dařilo na
mnohých větších i menších evropských je-
vištích a své diváky si získaly i mezi našimi
krajany v USA, nezklamaly ani v Petrovicích,
všichni jsme se zasmáli a dobře pobavili. 

Mgr. Petr Zeman 
předseda Kulturní komise Rady MČ

Praha - Petrovice

Pozvánka na zpívání pod vánočním stromem

Zveme všechny petrovické občany na tradiční

setkání pod vánočním stromem,
které se uskuteční 19. prosince od 16.30 hodin.

Přij�te si zazpívat staré české koledy s dětským

pěveckým sborem.

Zastupitelstvo městské části
Praha – Petrovice

Vás srdečně zve na svůj

VI.
REPREZENTAČNÍ PLES

v sobotu 13. 1. 2006 ve 20.00 hodin
ve velkém sále Klubu Varta, Boloňská 310

Praha – Horní Měcholupy

K tanci hraje skupina WANDERERS

Předtančení:
Mažoretky TJ Sokol Petrovice

Taneční kroužek REBELS, Horní Měcholupy

Vstupenky v předprodeji:
Úřad městské části Praha-Petrovice

sl. Dynybilová, Po a St 8 - 11.00  12 - 17.30

Vstupné 150,- Kč


