
Vážení spoluobčané,

začátek nového roku nás přivítal znač-
nou sněhovou nadílkou,která způsobila
na mnoha místech nemalé potíže. Pra-
covníci Pražských služeb měli dost práce
zvládnout zprůjezdnění komunikací tak,
aby nedošlo k dopravním kalamitám.
Chci na tomto místě poděkovat všem
občanům, kteří své chodníky uklízeli pra-
videlně a umožnili tak ostatním chod-
cům bezpečný pohyb.
Dostatek sněhu jistě přivítaly děti a při
vzpomínce na své dětství jim přeji
hodně zimních radovánek.
My dospělí však máme své všední sta-
rosti, se kterými se musíme vypořádat.
Naše zastupitelstvo připravuje finanční
plán,který by měl v letošním roce umož-
nit vedle běžných provozních nákladů
také uskutečnění investičních akcí. Mezi
hlavní záměry, které bychom rádi reali-
zovali, patří :
• zahájení výstavby polyfunkčního (ví-

ceúčelového) domu
• úprava sídlištního hřiště v ul. Lessne-

rova
• zateplení obvodového pláště domu

v ul. Morseova 251 - 253
• výměna oken a stoupaček ve školních

zařízeních (ZŠ Bellova, ZŠ Edisonova,
MŠ Jakobiho)

• pokračování v jednání při realizaci
cyklostezky v povodí Botiče

• prodloužení osvětlení ulice Novopet-
rovická a osvětlení přechodů křižova-
tek

• instalace další monitorovací kamery
na sídlišti Dobrá Voda.

Realizace těchto záměrů je samozřejmě
závislá také na podpoře Zastupitelstva
hl.m. Prahy. Věřím, že se nám podaří
s jeho pomocí naše záměry realizovat
a do příštích dnů se dívám s optimiz-
mem.
Také Vám všem přeji úspěšný rok.

Otto Semecký
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XIII. ČÍSLO 1 ÚNOR 2004 NEPRODEJNÉ

To, o čem někteří z nás pochybovali, že se
zvládne za plného školního provozu
a v relativně krátkém čase, se stalo reali-
tou. Zrekonstruovaná kuchyně a jídelna
v ZŠ Bellova byla 8. ledna 2004 předána
do užívání žákům a studentům petrovic-
kých škol.

Jedná se o jedno z prvních školních stra-
vovacích zařízení, které bylo zrekonstru-
ováno a vybaveno podle velmi přísných

hygienických norem platných v EU, a tak
nebylo divu, že jejímu otevření věnovaly
pozornost i četné sdělovací prostředky.
Podle přijatých českých právních předpi-
sů budou muset do konce roku 2007
splňovat tyto normy všechny školní jídel-
ny a kuchyně.

Přestože s přípravou této organizačně
i finančně náročné akce jsme mohli začít
až počátkem letních prázdnin a v průbě-

Symbolickým přestřižením pásky oficiálně předali do užívání nově zrekonstruovanou 
kuchyň a jídelnu nám.primátora Jiří Paroubek a starosta naší městské části Otto Semecký.

Kuchyně a jídelna v ZŠ Bellova
již více než měsíc opět v provozu

Slavnostnímu otevření byli kromě starosty, místostarostů a zastupitelů MČ Praha-Petrovice,
přítomni i nám. primátora Jiří Paroubek, pražští radní Pavel Klega a Jan Slezák, zástupci MČ
Praha 15 a 22, ředitelé petrovických škol, petrovická veřejnost a zástupci z oblasti hygieny.



hu realizace se vyskytly problémy, se kte-
rými projekt nepočítal, vše se stihlo podle
původního harmonogramu. Zásluhu na
tom mají jednak dodavatelé, za všechny
jmenujme firmu Flod Praha (dodavatel
gastronomického zařízení), firmu Kubo-
šek (dodavatel stavební části) a firmu 
Tomek – Luft (dodavatel vzduchotech-
nicky), ale také autor projektu ing. arch.
Gronwald, který po celou dobu rekon-
strukce vykonával autorský dozor. To

nám umožnilo na pravidelných kontrol-
ních dnech (každé úterý) velmi pružně
reagovat na problémy, které při realizaci
vyvstaly a ihned projednat jejich řešení
včetně schválení případných odchylek od
projektu. 
Předběžný rozpočet rekonstrukce kuchy-
ně v minimalizované variantě byl spočí-
tán na 8 mil. Kč, z čehož odhad staveb-

ní části, vzduchotechniky a gastro-
technologie činil 6,8 mil. Kč a cca 
1 mil. Kč likvidace ezalitových desek,
které byly podle dřívějších technologií
použity při výstavbě školy jako izolační
materiál.
Po zahájení prací na likvidaci ezalitových
desek a následného odkrytí částí stavby,
které nebyly dříve přístupné, byly po-

stupně zjištěny zásadní nedostatky jak
v části stavební, tak i stávajících rozvodů
VZT. Při odkrytí elektroinstalace v prosto-
rách jídelny bylo dále zjištěno, že neod-
povídá dnes platným normám, že se pod
stávajícími podhledy rozšířila plíseň po
celém betonovém stropu jídelny a že
i rozsah izolačního materiálu, který bude
nutno zlikvidovat, bude větší. Ke všemu
pak odpadala větší část obkladů v sute-
rénních prostorách, které měly být podle

projektu zachovány v původním stavu.
Nevydržely totiž nápor bouracích prací
v přízemí budovy. Tyto následně zjištěné
nedostatky a jejich odstranění nebo na-
hrazení nevyhovujících a opotřebova-
ných materiálů novými si vynutily navíc
náklady ve výši cca 2 mil Kč. Za této si-
tuace se vedení MČ obrátilo se žádostí
o poskytnutí dodatečné dotace na Radu

a Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Díky vstříc-
nému přístupu obou těchto orgánů bylo
poskytnutí dodatečné dotace ve výši 
2 mil. Kč schváleno dne 18.12. 2003. 
Od hl. m. Prahy byla tedy poskytnuta
celková dotace ve výši 6,5 mil. Kč
a z prostředků naší městské části bylo
uhrazeno 3,5 mil. Kč.

Celkově lze náklady na tuto investiční
akci rozčlenit následovně :

1. gastrotechnologie 3.5 mil. Kč
2. vzduchotechnická část 1.2 mil. Kč
3. stavební část 4.0 mil. Kč
4. likvidace ezalitových

desek 1.2 mil. Kč

Výsledkem je kompletně zrekonstruova-
ná školní kuchyně a jídelna s moderním

gastrozařízením, která je schopna denně
uvařit až 700 jídel. Kromě žáků a stu-
dentů petrovických škol a senoirů se
v budoucnu rozšíří nabídka stravování
pro zaměstnance firem působících 
v Petrovicích a pro případné další zájem-
ce z řad petrovických občanů.
Nakonec drobná poznámka na okraj :
provedením rekonstrukce v loňském ro-

ce a ne až v letošním, jak bylo rovněž ně-
kterými zastupiteli navrhováno, bylo
ušetřeno cca 1,2 mil. Kč na odvedené
DPH, protože investice byla nyní daněna
5 % a od 1. května 2004 jako nebytová
bude daněna 19 %. 

JUDr. Olga Hromasová
zástupkyně starosty
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INVESTIČNÍ ČINNOST

Před slavnostním otevřením byly prostory kuchyně a jídelny teritori-
em kameramanů televizních zpravodajství.

Na první pohled to vypadá, jakoby moderní zařízení nevyžadovalo
spoluúčast lidské ruky. Stačí jen stát a dohlížet na bezchybný pro-
voz. Zatím tomu ale tak není – možná až při příští rekonstrukci.
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE

3311..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2255..1111..22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové o dokončení pasportu zeleně

MČ Praha-Petrovice – dopracování majetkoprávních vzta-
hů,

• informaci JUDr. Hromasové k výstavbě chodníku na Dobré
Vodě a opravě nájezdu do ulice Lebeděvovy a uložila ta-
jemnici zajistit nové výpisy z katastru nemovitostí a požá-
dat o prodloužení dočasných staveb chodníků,

• zápis Bezpečnostní komise ze dne 5.11.2003 a schválila
koncepci činnosti bezpečnostní komise,

• informaci o výsledku geodetického zaměření parcel MČ
Praha-Petrovice v lokalitě Edisonova 51 – plánovaná vý-
stavba polyfunkčního domu,

• informaci o usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, jímž byl
naší městské části povýšen rozpočet o částku 50.000,- Kč
účelově vázanou na školení pracovníků úřadu a uložila ta-
jemnici předložit k tomuto bodu materiál na zasedání za-
stupitelstva,

• informaci JUDr. Hromasové o smlouvě zajišťující připojení
objektů ÚMČ na poplachový monitorovací systém hl. m.
Prahy,

• žádost o realizaci dopravního značení v Kurčatovově ul.
čp. 321 a pověřila zástupce starosty p.Vojtu zpracováním žá-
dosti odboru dopravy o zajištění tohoto dopravního značení,

• dopis radního Štejnera k vedení trasy Pražského okruhu,
• stanovisko starostů JV Prahy k záměru zrušení dětské chi-

rurgie ve FNKV,
• přehled výdajů při budování počítačové učebny ZŠ Ediso-

nova vypracovaný ředitelem Mgr. Zemanem,
• informaci o postupu prací v kuchyni a jídelně ZŠ Bellova.

SScchhvváálliillaa::
• rozpočet „Mikulášské besídky“,
• zvýšení příspěvku na vstupné na pohádku „Čert a Káča“

v Národním divadle.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s MUDr. Diváckou.

NNeessoouuhhllaassiillaa::
• s návrhem vyhlášky hl.m.Prahy, která obsahuje zvýšení po-

platku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Dle názo-
ru RMČ nejsou vyčerpány všechny možnosti ekonomického
nakládání s odpadem.

3322..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1177..1122..22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

SScchhvváálliillaa::
• nové zařazení ředitelů ZŠ a MŠ do platových tříd od

1.1.2004 dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s vyřazením poškozených knih dle předloženého seznamu

z evidence knihovny.

DDooppoorruuččiillaa::
• Zastupitelstvu MČ schválit na VII. řádném zasedání ZMČ

dne 7.1.2004 rozpočtové provizorium na rok 2004 do do-
by schválení řádného rozpočtu.

3333..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  22..11..22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  ::

JJmmeennoovvaallaa::
• organizační výbor pro přípravu IV. reprezentačního plesu

MČ.

UUlloožžiillaa::
• Komisi bytové a sociální připravit návrh z řad žadatelů na

přidělení dvou bytů 2+1 z kvóty Magistrátu hl. m. Prahy,
a to nejpozději do 8.1.2004.

SScchhvváálliillaa::
• termíny jednání Rady MČ Praha-Petrovice v I. pololetí

2004:

Leden 2., 8., 22.
Únor 5., 19.
Březen 4., 18.
Duben 1., 15., 29.
Květen 13., 27.
Červen 3., 17.

VVIIII..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ,,  ddnnee  77..  lleeddnnaa  22000044

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové o průběhu a ukončení rekon-

strukce kuchyně a jídelny ZŠ Bellova a opravy střechy by-
tového domu Morseova 251 – 253.

SScchhvváálliilloo::
• navýšení rozpočtu městské části Praha-Petrovice na rok

2003 o částku 50.000,- Kč jako účelovou neinvestiční do-
taci na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
zaměstnanců ÚMČ,

• navýšení rozpočtu MČ Praha-Petrovice na rok 2003 o část-
ku 2 mil. Kč jako účelovou neinvestiční dotaci na dokonče-
ní rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Bellova,

• uzavření dodatku kupní smlouvy KS/24567/98 z 31. čer-
vence 1998 a zástavní smlouvy ZS/24567/98 z 31. červen-
ce 1998, na základě kterých by mohlo být zřízeno zástavní
právo k domu čp. 245-247 v Morseově ulici i pro jiného zá-
stavního věřitele, který by byl zapsán v Katastru nemovi-
tostí jako druhý v pořadí, a to z důvodu úvěru, resp. půjčky,

• způsob hospodaření městské části Praha-Petrovice do do-
by schválení rozpočtu městské části Praha-Petrovice na rok
2004 v rámci rozpočtového provizoria, tedy měsíčně do vý-
še 1/12 rozpočtu z roku 2003,

• termíny jednání zastupitelstva pro rok 2004: 25.2., 21.4.,
16.6., 8.9., 8.12.

NNeesscchhvváálliilloo::
• novelu jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice.

OOddlloožžiilloo::
• projednání bodu Prodej pozemku – žádost BD Dva vchody

na příští zasedání ZMČ s tím, že bude materiál ÚMČ dopl-
něn o znalecký posudek, přehled dosud prodaných pozem-
ků včetně cen a o usnesení ZMČ Praha-Petrovice ze dne
28.5.1997 k pravidlům privatizace obecního bytového fon-
du.

UUlloožžiilloo::
• Radě MČ připravit na další řádné zasedání ZMČ finanční

a věcné vyhodnocení akce „Rekonstrukce školní jídelny
a kuchyně ZŠ Bellova“,

• Finančnímu výboru ZMČ posoudit tento materiál ve spolu-
práci se stavební komisí Rady MČ,

• tajemnici ÚMČ připravit návrh rozpočtu na rok 2004 čle-
něný tak, aby v rámci kapitol byly detailně specifikovány
jednotlivé položky (akce).

3344..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  88..11..22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  ::

SSoouuhhllaassiillaa::
• na základě doporučení Bytové a sociální komise s přiděle-

ním bytů z rezervy Magistrátu hl. m. Prahy,
• s prodloužením smlouvy o zápůjčce pozemku u Botiče do

28.2.2004 s tím, že do 31.3.2004 bude pozemek nájemcem
uveden do původního stavu,

• s ukončením nájemní smlouvy MUDr. Gazdíkové na neby-
tový prostor v suterénu polikliniky Ohmova ke dni
1.1.2004,

• s rozšířením prodeje obědů v kuchyni ZŠ Bellova o případ-
né další zájemce z řad občanů a místních firem pro zajiště-
ní stravování jejich zaměstnanců.

NNeessoouuhhllaassiillaa::
• s návrhem smlouvy na pronájem lékárny v poliklinice Oh-

mova, kterou předložil Dr. Horáček.

3355..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2222..11..22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  ::

SSoouuhhllaassiillaa::
• s předloženým rozpočtem stavebních úprav místnosti na

poliklinice Ohmova a s pronájmem těchto prostor na dobu
5 let Domu UM. Podmínky tohoto pronájmu budou zapra-
covány v nájemní smlouvě,

• s bezplatným zapůjčením zasedací místnosti ÚMČ na dobu
3 týdnů v měsíci dubnu 2004 ZŠ Edisonova s podmínkou,
že tyto prostory budou uvolněny na zasedání ZMČ dne 
21. dubna 2004,

• s provedením sanačních úprav ordinace v suterénu polikli-
niky Ohmova.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci o vypsání výběrového řízení na funkci vedoucího

finančního odboru,
• informaci Doc. Semeckého o jednání o rozpočtu na rok

2004 ze dne 20.1.2004 a termín dalšího jednání dne
3.2.2004.

3366..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  33..22..22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  ::

SSoouuhhllaassiillaa::
• s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2004 a ukládá

zast. tajemnici ÚMČ zajistit jeho vyvěšení na úřední desce
MČ.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• zprávu starosty doc. Semeckého o činnosti Rady MČ za 

II. pololetí a doporučila předložit zprávu na zasedání ZMČ
dne 25.2.2004,

• informaci starosty doc. Semeckého o předání vyúčtování
příspěvků, které obdržely společenské organizace na rok
2003 a žádá Kontrolní výbor o jejich prověření,

• informaci starosty doc. Semeckého o přípravě instalace ka-
mery v Kurčatovově ulici, kdy investorem je MHMP a ná-
klady jsou hrazeny z rozpočtu MHMP.
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Roční poplatky ze psů

Od 1. ledna 2004 platí nová vyhláška hl. m.
Prahy, která reaguje na změnu zákona
o místních poplatcích. Dochází ke změnám
jak výše poplatku za psa, tak je nově urče-
na osoba poplatníka poplatku ze psa. Po-
platníkem se stává držitel psa, což ne-
musí být osoba shodná s majitelem psa.
Tedy ten, kdo drží psa v místě svého bydliš-
tě na území hlavního města Prahy, je po-
platníkem, osobou která je povinna platit
poplatek. 
Sazby poplatků ze psa staršího tří měsí-
ců:

• za psa chovaného v rodinném domku 
300,– Kč za jednoho psa,
600,– Kč za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele,

• za psa chovaného v městské nebo síd-
lištní zástavbě
1 500,– Kč za jednoho psa,
2 250,– Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele,

• za psa určeného a užívaného k hlídání
objektů, jehož držitelem je právnická
osoba, která je zároveň vlastníkem hlí-
daného objektu
600,– Kč za jednoho psa,
900,– Kč za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele.

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu:

• 200,– Kč za jednoho psa

• 300,– Kč za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele

Držitel psa má ohlašovací povinnost, tzn. že
má povinnost přihlásit psa do 15ti dnů ode
dne vzniku povinnosti platit poplatek
u správce poplatku, což je na území Petro-
vic Úřad MČ Praha – Petrovice, Morseova
251, Praha 10. Přihlásit psa jsou povinni
i občané, kteří chovají psa, jenž podle vy-
hlášky poplatku nepodléhá ( např. služební
psi Policie ČR apod.).

Poplatek je splatný bez vyměření pře-
dem, a to:

• nečiní-li více než 600,– Kč nejpozdě-
ji do 31. března každého kalendář-
ního roku,

• činí-li více než 600,– Kč ve dvou stej-
ných splátkách, vždy nejpozději do
31. března a 31. srpna každého ka-
lendářního roku.

Pokud držitel psa nechá psa opatřit mikro-
čipem a zapsat do databáze hl.m.Prahy, má
na dva roky poskytnutou úlevu z poplatku
ve výši 300,– Kč za každý rok.
Nezaplatí-li držitel psa poplatek včas a ve
správné výši, vyměří správce poplatku po-
platek platebním výměrem, kterým může
sazbu zvýšit až na trojnásobek.

ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
v období leden – červen 2004

stanoviště den

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307 2211..11..22000044
č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela

č. 2 ulice Lessnerova - parkoviště u ulice Ohmova 1111..22..22000044
č. 7 ulice Euklidova - u rybníčku

č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice 2255..22..22000044
č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova

č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela 1100..33..22000044
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307 2244..33..22000044
č. 7 ulice Euklidova - u rybníčku

č. 2 ulice Lessnerova - parkoviště u ulice Ohmova 1144..44..22000044
č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice

č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova 2288..44..22000044
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice

č. 1 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307 1122..55..22000044
č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela

č. 2 ulice Lessnerova - parkoviště u ulice Ohmova 2266..55..22000044
č. 7 ulice Euklidova - u rybníčku

č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice 99..66..22000044
č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova

č. 5 ulice Edisonova - slepá část u kostela 2233..66..22000044
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice

Sběr nebezpečných odpadů pro občany zdarma!

Odpady, které sbíráme:

barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotoche-

mikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů,

motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.

V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami

Datum Lokalita Zastávky sběrové trasy Doba stání

1.3.2004 Petrovice Frostova (parkoviště u trafostanice) 15.00 – 15.20

31.5.2004 Petrovice křiž. ul. Rezlerova – Voltova 15.30 – 15.50

30.8.2004 Petrovice křiž. ul. Archimédova – Ohmova 16.00 – 16.20

Petrovice křiž. ul. Morseova – Lessnerova 16.30 – 16.50

Petrovice křiž. ul. Edisonova – Galileova 17.00 – 17.20

Petrovice křiž. ul. Morseova – Voltova 17.30 – 17.50

Petrovice ul. Lazarevova (parkoviště před ZŠ Bellova) 18.00 – 18.20

Petrovice ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 18.30 – 18.50

Nebezpečné odpady nenechávejte na stanovištích, odevzdávejte je výhradně obsluze
sběrového vozidla!

Magistrát hl. m. Prahy Imp servis, s.r.o.
Tel. 224484229 Fax. 224811638 Tel. 266310962 Fax. 284819249
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Postup při podávání
a ověřování žádostí 

o výpis z rejstříku trestů

(Zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů)

Podávání žádostí
Žádost o výpis z rejstříku trestů (dále jen „vý-
pis“) lze podat na každém okresním státním
zastupitelství, obecním úřadě, městském
úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřa-
dě nebo místním úřadě, v územně členě-
ných statutárních městech na úřadě měst-
ského obvodu nebo úřadě městské části,
který vede matriku. (Od 1. ledna lze žádat
o výpis i na Úřadě městské části Praha
15, Boloňská 478/1.) Kolkový poplatek za
výpis je 50,- Kč. Uvedené orgány poskytnou
žadateli tiskopis žádosti (SEVT 17 157 0)
a bezplatně ověří totožnost žadatele
a správnost údajů uvedených v písemné žá-
dosti. Po ověření žádost žadateli již nevrace-
jí, ale zasílají ji Rejstříku trestů v Praze. Od
podání žádosti asi do 2 - 3 týdnů obdrží ža-
datel výpis poštou na adrese, kterou si na
žádosti vyznačil.

Žádost o výpis lze také podat přímo v sídle
Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 1 (stanice
Pražského povstání na trase metra C),
v úředních hodinách: 

pondělí 7.30 - 16.00 hod.
úterý 7.30 - 15.00 hod.
středa 7.30 - 16.00 hod.
čtvrtek, pátek 7.30 - 13.00 hod.

Tiskopisy žádostí a kolkové známky jsou
k dispozici na místě. Výpis je zde vyhotoven
na počkání.

Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů
České republiky mohou osoby podávat také
v cizině na zastupitelských úřadech České
republiky, které za konzulární poplatek vyří-
zení výpisu a jeho doručení zprostředkují.

Ověřování žádostí
Při podání žádosti o výpis se ověřuje totož-
nost žadatele a správnost údajů uvedených
v písemné žádosti.

a) Totožnost žadatele se ověřuje podle ori-
ginálu platného osobního průkazu (ob-
čanský průkaz, cestovní pas, průkaz
o povolení pobytu cizince, vojenský prů-
kaz, řidičský průkaz ap.), opatřeného fo-
tografií. V případě, že za žadatele podá-
vá žádost jiná osoba, předkládá tato
osoba plnou moc úředně ověřenou
a přeloženou do českého jazyka.

b) Správnost údajů uvedených na žádosti
se ověřuje podle originálu platného
osobního průkazu (např. občanský prů-
kaz - ID karta), který obsahuje alespoň:
jméno, nynější příjmení, rodné příjmení,
datum a místo narození, rodné číslo
a státní občanství. Chybí-li některý
z těchto údajů v osobním průkazu 
(cestovní pas, průkaz o povolení pobytu
cizince, potvrzení o ztrátě občanského
průkazu ap.), předkládá žadatel nebo je-
ho zmocněnec rodný list, rodný a křestní
list, potvrzení o narození, oddací list ap.

Občané České republiky a Slovenské re-
publiky předkládají originál nebo jeho
úředně ověřenou kopii. Občané ostat-
ních států originál nebo kopii úředně
ověřenou a přeloženou do českého jazy-
ka. Uvedený postup vychází ze skuteč-
nosti, že evidence Rejstříku trestů je za-
ložena výhradně na rodném příjmení
osob.

Pověřený pracovník uvedených orgánů
po ověření opatří žádost o výpis úřed-
ním razítkem a vyznačí typ osobního
dokladu, jeho číslo, datum a podpis.
Údaje na žádosti musí být vyplněny či-
telně a věrohodně (bez škrtání, přepi-
sování, gumování ap.).

Podávání informací a stížností
Všeobecné informace o podávání žá-
dostí, vyřizování a doručování výpisů
jsou poskytovány v pracovních dnech
na telefonním čísle 244 006 111. Dotazy
nebo stížnosti, týkající se zejména záz-
namu o odsouzení, lze adresovat: Rej-
střík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4,
nebo osobně projednat v úředních ho-
dinách tamtéž.

Není-li výpis žadateli do jednoho měsíce do-
ručen poštou, může požádat orgán, u kte-
rého původní žádost podal, o ověření tzv.
duplikátu žádosti (bez kolkového poplatku).
Na duplikát žádosti musí orgán kromě no-
vého ověření vyznačit i datum původního
podání. Rejstřík trestů po vyřízení zasílá vý-
pis žadateli poštou v doporučené zásilce.

Půjčka na rekonstrukci 

Připomínáme, že městská část Praha-Petrovi-
ce požádala a obdržela od Magistrátu hl.m.
Prahy půjčku ve výši 20 mil. Kč k použití na
obnovu a modernizaci bytového fondu.
Zájemci z řad majitelů bytů či domů mohou
o půjčku požádat do 15. března 2004 na
Úřadu MČ Praha-Petrovice, oddělení výstav-

by a správy majetku, pí Nešlehová, Morseo-
va 251, Praha 10 – Petrovice.
Podmínky pro poskytnutí půjčky byly uveřej-
něny v Petrovickém zpravodaji č.6/2003,
jsou vyvěšeny na úřední desce a uvedeny na
internetových stránkách http://www.pra-
hapetrovice.cz - Informace ÚMČ ze dne
10.11.2003.

LN

Nakládání s plasty

Je potěšujícím faktem, že stoupá množství
odpadu, který jsme schopni vytřídit. Horší
situace však vzniká tím, že stále ještě málo
z nás je schopno PET láhve před jejich vho-
zením do kontejneru zmačkat. Kontejnery
na plast jsou tudíž brzy zcela přeplněné –
a to bohužel hlavně vzduchem, jehož ob-
jem je v prázdných lahvích několikrát větší
než objem vlastního plastu. Silnější jedinci
to určitě zvládnou v rukou, ti slabší si lehce
povolí uzávěr, láhev sešlapou a uzávěr zase
dotáhnou. Takovým způsobem pojme kon-
tejner až 10x více těchto lahví. Prozatím
však musí řešit Pražské služby situaci s pře-
plněnými kontejnery navýšením počtu svo-
zových dnů o středu a sobotu, ve kterých
budou plasty rovněž odvážet .

(peří)

SBĚR ŠATSTVA –
ČESKÝ

ČERVENÝ KŘÍŽ

Základní škola, Bellova 351
Praha 10 – Petrovice

17.3.   7.00 – 14.00 hod.

8.12.   7.00 – 14.00 hod.

ÚMČ Praha-Petrovice

Veřejný přístup
na internet 

Již od konce září loňského roku je ve vyhra-
zeném prostoru Místní veřejné knihovny
v Praze-Petrovicích občanům poskytována
další služba - přístup na internetové

s t r á n k y .
Pokud tedy
nemáte do-
ma připoje-
ní k interne-
tu, můžete
si po webu
„brouzdat“
u nás.
V z h l e d e m

k objemu dat, uložených na těchto strán-
kách, je teď v naší knihovně vlastně k dis-
pozici takové množství informací, které se
rovná několika milionům svazků. Stačí se
jen v knihovně zaregistrovat, bude Vám vy-
dána uživatelská karta a můžete začít. Cena
této poskytované služby byla stanovena na
0,50 Kč za minutu připojení. Pokud tedy
strávíte na internetu celou hodinu, přijde
Vás to na pouhých 30 Kč.

Ing. Petr Říha
Předseda Komise pro informace

a zpravodaj
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Všechny návštěvníky našich kultur-
ních akcí a všechny petrovické obča-
ny chceme opět informovat o připra-
vovaných hudebních a divadelních
představeních v Petrovicích.

V následujícím období měsíců únor –
duben 2004 bude pokračovat pásmo
vycházek či spíše vyjížděk do centra
Prahy, s cílem navštívit známé i méně
známé kulturní instituce a shlédnout
divadelní i jiná představení. Celý cy-
klus nese název Za kulturou do Prahy.
Bližší informace naleznete na
www.prahapetrovice.cz.

Divadelní představení ovšem chystá-
me i v Petrovicích. Bude to divadélko
pro nejmenší diváky, děti z mateř-
ských škol a nejnižších ročníků zá-
kladních škol. Představení plné po-
hádkových bytostí, které lidem škodí
i pomáhají a kde nakonec všechno
dobře dopadne, je spojeno s písnič-
kami a hudbou a podle písniček nese

také název – Písničky pro bludičky,
vodníky i čertíky. 

Opravdovou hudební bombu chystá-
me na 12. března. Do Prahy, na ná-
vštěvu do Základní umělecké školy,
Trhanovské náměstí, Praha 10 – Hos-
tivař, přijedou žáci, studenti a peda-
gogové rakouské umělecké školy.
V Petrovicích nám zahraje jejich or-
chestr, který má – a nyní pozor , není
to tisková chyba – padesát hudební-
ků. Úžasné hudební vystoupení v ryt-
mu nejslavnějšího zlatého období jaz-
zu, v rytmu swingu, bude zážitkem
pro všechny generace. 

Jako protiklad zvučných saxofonů
a řezavého hlasu jazzových trubek
chystáme koncert cembalistky Knob-
lochové, který jistě okouzlí lyrickou,
intimní atmosférou.

A ještě jedno připravované divadelní
představení – tentokrát nejen pro dě-

ti, ale i pro dospělé diváky – Malý
princ. Autorem stejnojmenné literární
předlohy je Antoine de Saint-Exupéry,
francouzský prozaik, původním po-
voláním pilot a zakladatel prvních le-
teckých linek. Filozofická pohádka
Malý princ, která vznikla v roce 1943
na základě autorova osobního zážit-
ku, je vlastně vypravování pilota, kte-
rý se svým letadlem havaroval na
poušti. Potkává malého prince, který
navštívil už několik planet, představu-
jících vždy některou z negativních lid-
ských vlastností. Na Zemi se sezna-
muje s liškou, která mu konečně
ukáže, co je opravdový cit a jak je tře-
ba žít.

Tolik naše pozvánka, zbývá sledovat
plakáty Kulturní komise ve vývěskách
naší městské části a těšit se.

Mgr. Petr Zeman
předseda Kulturní komise

POZVÁNKA A INFORMACE KULTURNÍ KOMISE

Základní umělecká škola Praha 10 – Hostivař ve spoluprá-
ci s Kulturní komisí Rady městské části Praha - Petrovice
uspořádaly na sklonku loňského roku slavnostní koncert
v Rytířském sále Valdštejnského paláce Senátu ČR. Záštitu
nad akcí převzal místopředseda Senátu Parlamentu ČR se-
nátor Jan Ruml, který v úvodu všem popřál příjemné vá-
noční svátky a hodně uměleckých úspěchů v novém roce.
Na koncertě vystoupily pěvecké sbory pod vedením sbor-
mistryně Lucie Valentové, smyčcové soubory pod diri-

gentskou taktovkou Petra Louženského a Jindřišky Auřed-
níkové. Rytířský sál byl naplněn k prasknutí a mimořádné
umělecké výkony způsobily, že i posluchači, na které se
nedostalo místo k sezení, odcházeli z koncertu nadšeni.
Ne každý profesionální umělec má šanci si zahrát v těch-
to krásných prostorech a věříme, že stejně slavnostní po-
city si z koncertu odnášeli nejen návštěvníci, ale i mladí
petrovičtí umělci, kteří ten večer účinkovali.

Kulturní komise MČ Praha-Petrovice

KONCERT ZE SENÁTU

KULTURA



Jmenuji se David Lokaj, chodím do 3. třídy ZŠ Edisonova. Náš
dům v Edisonově ulici p.č.2 patří k nejstarším domům v Pet-
rovicích. Byl postaven jako součást zámku koncem 19.stole-
tí šlechtou, které patřilo panství v Petrovicích. Poté odkoupil
dům pan Václav Lokaj, který pracoval na panství a zřídil
v zadní části budovy zájezdní hostinec. Později otevřel
v přední části domu obchod se smíšeným zbožím, který zde
fungoval asi do roku 1930. Dále byla budova využívána jako

hospodářské stavení a dnes slouží již k ryze obytným účelům.
Dnes v něm bydlím s rodiči a sestrou Veronikou, babičkou,
strýcem a pejskem Kazanem.

Pokud byste bývalý zájezdní hostinec a obchod pana
V.Lokaje hledali na své předjarní procházce, tak je to
poslední objekt po levé straně před branou do zámku
naproti kostelu.
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VZÁCNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KRONIKA

Poslední den loňského roku jsme měli příležitost oslavit s pa-
ní Emilií Štěpničkovou její 90. narozeniny. Spolu s jejími přá-
teli jsme jí poděkovali za celoživotní aktivitu a do dalších let
přáli hodně zdraví a optimizmu. Paní Štěpničková dlouhá lé-

ta působila ve funkci tajemnice bývalého Místního národní-
ho výboru v Petrovicích a stále se těší dobrému zdraví.

OS
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V minulém čísle Petrovického zpravodaje jsme Vás informo-
vali o vybudování nových chodníků a bezbariérových přecho-
dů na sídlišti Dobrá Voda. V souvislosti s jejich kolaudací vy-
plynuly požadavky na úpravu bezprostředního okolí těchto
přechodů z hlediska zachování maximální bezpečnosti pro
chodce, a proto považujeme za nutné Vás s nimi seznámit:

1. Odborem dopravy MČ Praha 15 bylo naší městské části
uloženo pokácet borovici černou, která roste v bezpro-
střední blízkosti přechodu přes Frostovu ulici, a to z důvo-
du, že řidičům přijíždějícím z Kurčatovovy do Frostovy ul.
brání ve výhledu. Řidiči tak chodce, který přichází na pře-

chod zprava (směrem od křižovatky Novopetrovická - Ar-
chimédova), vidí až v momentě, kdy vstupuje na přechod.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi kvalitní a vzrostlý
strom, zvažujeme náhradní řešení, kterým by bylo odstra-
nění spodních větví.

2. U nového přechodu přes Jakobiho ul. bude nutno zrušit cca
2 parkovací stání těsně navazující na přechod, protože
i zde dochází občas k nepřehledným situacím. Auta parku-
jící v těsné blízkosti přechodu brání řidiči přijíždějícímu
směrem od mateřské školy ve výhledu na chodce, který by
vstupoval na přechod z pravé strany, přicházejíce směrem
od Frostovy ulice.

3. Parkoviště v Jakobiho ulici podél louky pod VVN při zabo-
čení z Kurčatovovy ulice bylo nově osazeno svislou do-
pravní značkou označující parkoviště.

Na základě požadavků občanů z Kurčatovovy ul. č. 321 budou
vyznačeny vodorovné žluté pruhy u kontejnerového stání před
tímto vchodem, protože zde pravidelně parkují vozidla, která
brání nejen občanům při vysypávání domovního odpadu, ale
zejména pak znemožňují vjezdu svozových vozidel Pražských
služeb, která pak nemohou odpad z kontejnerů vyvézt.
Doufáme, že tato opatření přijmete s pochopením, vždyť se
jedná o bezpečnost provozu jak pro chodce, tak pro řidiče.

JJUUDDrr.. OOllggaa  HHrroommaassoovváá
zzáássttuuppkkyynněě  ssttaarroossttyy

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INZERCE

POTRAVINY
na Dobré Vodě

Denně čerstvé pečivo
čerstvé chlebíčky

příjemné posezení u kávy

Po - Pá   7.00 - 19.00
Ne        15.00 - 19.00

Těšíme se na Vaši návštěvu

POTRAVINY - VEČERKA
Morseova 412

Po - Pá   7.00 - 21.00
So - Ne   8.00 - 20.00

Pečivo, tisk, cigarety, nápoje,
drogerie, ovoce ………

+ sběrna FOTOLAB

DOPRAVNÍ ÚPRAVY A OPATŘENÍ
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INZERCE

A N G L I Č T I N A  P R O  VÁ S
Naučíme vás anglicky vše - od agamy až po žraloka!

Přímo na Praze 15 zahajujeme provoz nové jazykové školy Agama. 

ZAČÍNÁME 15. BŘEZNA 2004
• začátečníci i „věční“ začátečníci
• mírně i středně pokročilí+konverzační kurz
• max. 6 osob ve skupině
• firemní kurzy
• výuka pro děti od září 2004
• 50 Kč/ 1. vyučovací hodina

Kontaktní telefon: 27486 5881, 777 632 314

mail: info@agamacz.cz     http:/www.agamacz.cz
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Dům UM se v Petrovicích i v roce 2004 podílí a bude podílet
na organizování kroužků, klubů a dalších akcí pro vyplnění
volného času dětí a mládeže.

KROUŽKY A KLUBY: V tomto školním roce pokračují v činnos-
ti tradiční kroužky a kluby: keramika, výtvarné ateliéry, dívčí
klub, dramatický klub, zpívání s kytarou, modeláři, florbal, in-
terkros a lakros, sportovní hry, turistika, otevřené kluby fan-
tazy her LARP a strategických karetních her. Od druhého po-
loletí jsme připravili nové kroužky a otevřené kluby. Pro děti
předškolního věku to je kroužek Zvoneček (pohybová výcho-
va, hry a základy hry na flétnu) každé úterý od 12.30 do
13.30, dále otevřený klub Chaloupka (příprava na mateřskou
školku) každý čtvrtek od 9.30 do 11.30. Otevřený klub LARP
rozšířil činnost pro chlapce starší 15 let o základy historické-
ho šermu a lukostřelby. Celkem máme zapojeno na 250 členů
ve 23 kroužcích a klubech. V současnosti je ve fázi příprav
otevření nového klubu pro studenty středních škol a žáky
2.stupně. Tento klub bude umístěn v bývalé jídelně v budově
polikliniky v Ohmově ulici. Klub bude otevřen pro dospívající
mládež v odpoledních hodinách a zdarma. Příchozí budou mít
možnost zahrát si stolní tenis, kulečník, šipky, stolní hokej
a další hry. Bude zde k dispozici internet, video, hudba i růz-
né programy. Po otevření klubu bude v Petrovicích konečně

místo, kde bude možné strávit příjemné odpoledne mezi ka-
marády, třeba během turnaje v nějaké z výše jmenovaných
her. Zde se také mohou všichni seznámit s nabídkou různých
akcí včetně prázdninových táborů a víkendových akcí.

VÍKENDY, OTEVŘENÉ AKCE: Dům UM organizuje či s dalšími
subjekty v Petrovicích spolupořádá každý měsíc různé otevře-
né akce, zájezdy a prázdninové tábory. Jejich nabídku můžete
sledovat v našich vývěskách a dětem jsou nabízeny programy
a letáčky ve škole, v našich kroužcích a klubech. V zimním ob-
dobí připravujeme lyžařské jednodenní zájezdy pro rodiče
i děti. Na akci jsou k dispozici instruktoři nejen pro lyžaře, ale
i pro začátečníky na snowboardu. Ceny za dopravu jsou
100 Kč pro děti, 200 pro dospělého a děti bez doprovodu do
18 let 50 Kč za instruktora. Nejbližší zájezd bude v sobotu
21.2.2003 do Krkonoš.
Dalšími akcemi jsou již populární výtvarné pondělky 1x do
měsíce. Nejbližší bude 25.3.2004, a to malování na hedvábí.
Další termíny budou 26.4. a 31.5. Dále připravujeme společ-
ně s KPDM na 18.2. Petrovického šplhavce (závody ve šplhu
o tyči), 30.4. Pálení čarodějnic a 1.6. Den dětí.
JJAARRNNÍÍ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY  ss DDoommeemm  UUMM::
Na jarní prázdniny si můžete vybrat ze 7 lyžařských či turis-
tických táborů:

1. Krkonoše - Chata Hájenka, 28.2.-6.3.04, lyžování
2. Krkonoše - Chata Hájenka, 6.-13.3.04, lyžování 
3. Krkonoše - Jelení Louky, 6.-13.3.04, lyžování
4. Vysočina - Tři Studně, 5.-12.3.04, běžky, turistika
5. Krušné Hory - Mezihoří, 28.2.-6.3.04, lyžování, sportovní

hry
6. Bílé Karpaty - Oščadnica, 6.-13.3.04, turistika, integrovaný

tábor
7. Tatry - Tatranská Štrba, 7.-13.3.04, lyžování pro pokročilé.

LLEETTNNÍÍ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY  ss DDoommeemm  UUMM::
Pro letní prázdniny připravujeme přes 10 různých letních tá-
borů, a to 4 běhy na Vrchovině ve Třech Studních, dále spor-
tovní či turistické tábory v Pošumaví, ve Vysokých Tatrách
a mezinárodní tábory v Itálii, Chorvatsku či Německu. Přes-
nou nabídku uveřejníme zde v příštím Zpravodaji.

Doufám, že Vás naše nabídka upoutala. V případě zájmu mů-
žete získat více informací v petrovické kanceláři Domu UM
v Moreově 251 ve 3.patře,na telefonu 274 866 433 či na in-
terneteu: www.dumum.cz, e-mail: petrovice@dumum.cz.

MMaarrttiinn  NNeeššppoorr,,  DDůůmm  UUMM  --  PPeettrroovviiccee

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10
DŮM UM - DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PETROVICE

MILIONÁŘ Z KAPSIČKY
Na začátku prosince minulého roku zorganizovalo Rodinné
centrum Kapsička pro děti z Petrovic a Horních Měcholup vě-
domostní soutěžní hru „Poznání za milión“. Jde o hru inspi-
rovanou známou televizní soutěží, pouze v našem podání ne-
hrajeme o „milióny“, ale pro zábavu a poučení. V letošním
roce se jednalo již o druhý ročník, proto jsme po loňských vel-
mi dobrých zkušenostech sebrali odvahu zapojit do hry již ty
nejmenší děti ve věku 3 let. A děti nás nezklamaly.
Díky pochopení a vstřícnému přístupu paní místostarostky
JUDr. Hromasové a paní Novotné ze Zastupitelstva MČ Praha-
Petrovice jsme pro konání této akce mohli využít zasedací
místnost petrovického ÚMČ. Získali jsme tak velmi důstojné
prostředí pro všechny soutěžící, kterých jsme letos napočítali
30. K tomu je třeba připočítat jejich příbuzné a přátele, kteří

je přišli povzbudit. Soutěž probíhala ve 3 kategoriích. 1. kate-
gorie byly již zmíněné 3-4 leté děti, které hádaly hádanky
vhodné pro jejich věk. Po nich nastoupili předškoláci a po-
slední kategorií byly školní děti navštěvující 1. až 3. třídu.
Předškoláci a školáci prožili napínavou soutěž, kdy nejenom
museli přemýšlet nad záludnými otázkami, ale učili se i vyu-
žívat nápovědu (pomoc publika, pomoc přítele na telefonu
nebo 50:50), a tím si vytvářet svou vlastní strategii hry.
Všechny děti nás potěšily svými výkony, ukázaly, že mají 
velmi dobré znalosti i sportovního ducha. Nikdo neodešel
s prázdnou, se zajištěním cen pro soutěžící nám pomohla 
firma Aviva, britská životní pojišťovna.
Jsme parta rodičů malých dětí, které stále ještě (i přes různé
peripetie spojené s vedením rodinného centra) baví pořádat

různé akce pro děti ve svém volném čase a jejichž jedinou od-
měnou je dobrý pocit z vydařené akce a radost dětí. To, co nás
povzbuzuje do další činnosti, je podpora a pochopení ostat-
ních, zvláště pak lidí zastupujících naši městskou část, jak to-
mu bylo i v tomto případě.
Pokud nás síly neopustí, mohou se naši věrní příznivci těšit
v první polovině tohoto roku na dvě větší akce RC Kapsička:
módní přehlídku dětského oblečení a výstavu drobného zví-
řectva našich malých chovatelů. Pravidelné schůzky RC Kap-
sička probíhají vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin v klu-
bovně v suterénu budovy Úřadu městské části Praha -
Petrovice, ul. Morseova 251.

ZZaa  RRCC  KKaappssiiččkkaa
MMiillaaddaa  SSoouukkooppoovváá  

200 Kč / pololetí

Dům UMDům UM otevírá

UM
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ZDRAVÍ

A nyní se zamýšlíte nad tím, co s přeby-
tečnými tuky? Pro většinu z nás je dieta
konec potěšení z jídla! A na tomto poci-
tu ztroskotá mnoho dobrých předsevzetí.
Kterou z diet zvolit a jak na to? Podle ná-
sledujícího návodu si ověřte, zda zhub-
nout opravdu potřebujete.

Odpověď zjistíte na základě propočtu
BMI (body mass index), BMI = hmotnost
(kg) : výška2 (m)
příklad: hmotnost 75 kg, výška 165 cm
BMI = 75 : (1,65 x 1,65) = 27,55 
BMI vyšší než 40
Stupeň obezity, který již ohrožuje Váš ži-
vot – začněte ihned s hubnutím.
Dejte se vyšetřit u obvodního lé-
kaře. Informujte ho o svém úmys-
lu rozumně hubnout.
BMI vyšší než 30
Jste obézní. Návštěva lékaře je
užitečná, není ale nutná. Každo-
pádně byste měli začít s dietou.
BMI 25 až 30
Máte nadváhu – pusťte se do die-
ty, ale nesnažte se hubnout za
každou cenu.
BMI 19 až 24
Vaše váha je v pořádku. Pokud
máte určité disproporce postavy,
chce to jen trochu zabrat – nejlé-
pe v posilovně. (Tím není myšleno
posilování s pivem v ruce!)
BMI pod 19
Rozhodně nehubněte, hrozí rizi-
ko vzniku některé z poruch příj-
mu potravy.

Tak jak jste dopadli? Zajímají Vás
ještě diety? Existuje jich více dru-
hů, ale ne všechny jsou asi opti-
mální. Uveďme tři nejznámější.
Jako velký hit se objevila dieta
Roberta Atkinse. Je založená na
teorii, že hlavním zdrojem ener-
gie jsou sacharidy.Při této dietě je nepřijí-
máte, a tak si je tělo bere z tukových zá-
sob. Organismus se zbavuje ketonů,
chemických látek, které v těle vznikají při
nedokonalém spalování tuků. Takže mů-
žete jíst bílkoviny – maso, vejce a tuky,
můžete si dopřávat vajíčka na slanině,
chutné maso na grilu. Zakazuje jíst uhlo-
hydráty a sacharidy (cukr, obilniny, ovoce
a zeleninu), to znamená žádný chléb, pe-
čivo, brambory, rýži, těstoviny a žádné vý-
robky z mouky.
Tato dieta je sice osvědčená a úbytek na

váze se dostaví, ovšem mnohé z vás již
napadá, že nebude tak úplně zdraví pro-
spěšná, neboť nepřijímáte žádné vitamíny
a stopové prvky. U takto vyprahlého těla
bez sacharidů hrozí jojo efekt a metabo-
lické potíže.

Další dieta je podle Deana Ornishe. Je to
nízkotučná dieta, v níž převažuje zeleni-
na, ovoce, celozrnné pečivo, luštěniny,
netučné sýry a jogurty, libové maso a ry-
by. Tuky pouze omezuje, ale nevylučuje.
Tato dieta je vhodná i jako prevence kar-
diovaskulárních chorob, rakoviny tlusté-
ho střeva a prostaty. Takže?

Pokud se hodnota vašeho BMI pohy-
buje pod 24mi body, tak si klidně do-
přejte i po vánocích

Třetí dietou, kterou v minulých letech
propagovala Lenka Kořínková, je dělená
strava. Doporučuje nejíst bílkoviny, maso,
vejce a mléčné výrobky společně se škro-
by – tedy výrobky z mouky, rýži, brambo-
ry a cukr. Pauza mezi těmito skupinami
stačí čtyři hodiny. Zelenina je neutrální,
může se kombinovat se vším.Tato dieta je

bezpečná a v případě, že omezíte ener-
getický přísun, i účinná.

Co si tedy z uvedených diet vybrat? Je pa-
trné, že optimalizaci váhy a trvalou štíh-
lost dosáhnete pouze vyváženou stravou,
při které omezíte příjem tuků a cukrů.
Ideální je jíst častěji, ovšem menší porce.
Místo velkého talíře si naservírovat jídlo
na talířek dezertní a v klidu se najíst, ne
to do sebe rychle „naházet“, neboť než
žaludek vyšle impuls o své sytosti, snědli
bychom ještě mnoho dalších potravin.
Důležité je i hodně pít, samozřejmě ne-
slazené nápoje. Každý člověk by měl den-

ně vypít 2 - 3 litry. Zabráníte tím
únavě, bolestem hlavy a zácpě.
Obyčejnou vodu střídejte se stol-
ní a minerální s minimem sodíku
(max. 100 mg/l). Občas si dejte
trochu ovocné či zeleninové šťá-
vy, zředěné vodou, nebo čaj. Al-
kohol hubnutí nepomáhá, ale
sklenička suchého bílého či červe-
ného vína Vám neublíží. Vyhýbej-
te se sladkým nápojům! Cukr je
nepřítel nejtěžšího kalibru.
Důležité je také nepřejíst se na
noc – ideální je sníst poslední jíd-
lo do 17 - 18 hodin.
Každopádně potřebujete mnoho
pevné vůle k odstranění „zimních
pneumatik“ a nasazení „let-
ních“. Nestačí pouze omezovat
se v jídle, ale je třeba sportovat či
alespoň chodit na procházky,
zkrátka se pohybovat. Nesmíte
dopustit, abyste vyhladověli, ne-
boť potom se člověk neovládne
a pustí se do jídla - dieta nedieta,
vezme lednici útokem a sní vše,
co tam najde. Takže ideální bude
nenakupovat do lednice žádné
laskominy, kterým pak člověk ne-
odolá. To ovšem nelze praktiko-

vat ve vícečlenné rodině, kdy ostatní čle-
nové rodiny žádnou dietu nedrží a klidně
se před Vámi „cpou“. 
Takže přeji hodně pevné vůle, a až se
Vám podaří zhubnout na vysněnou váhu,
dodržujte i nadále pravidla správné výži-
vy, ať předejdete opětovnému přírůstku
na váze a případnému jojo efektu, kdy se
tukové polštářky rády vrátí na původní
místa a ještě se klidně i zvětší! 
Určitě stojí za to své rozhodnutí neodklá-
dat, sami uvidíte, že se budete cítit lépe!

(Maják)

I NA VÁS ZANECHALY VÁNOČNÍ SVÁTKY VIDITELNÉ
A HMATATELNÉ STOPY?
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ŠKOLA

Jako každým rokem probíhal i na naší škole ve dnech 15. a 16.
ledna zápis budoucích prvňáčků. Ti se již daleko předtím při-
pravovali na tento jejich očekávaný den.
V doprovodu svých rodičů si přišli vyzkoušet, jaké to je sedět
v lavici, prohlížet si obrázky, malovat a odpovídat na otázky
usměvavé paní učitelky; někteří z nich i zdatně počítali, pře-
četli písmenka a nezapomněli se pochlubit básničkou, kterou
se naučili v MŠ.
K zápisu také přišli rodiče dětí, kteří mají odloženou školní do-
cházku. Celkový počet zapsaných dětí pro chystaný nový škol-

ní rok 2004 – 2005 je na naší škole 21, z toho 2 děti s odkla-
dem školní docházky.
Vzhledem k nízkému počtu dětí, které budou v příštím roce
navštěvovat první třídu, nabízí se jim v mnohém individuální
přístup, který prvňáčci zpočátku školního roku velmi potřebu-
jí.
Věříme, že i děti s odkladem školní docházky za rok udělají
veliký pokrok a rovněž se budou těšit na den, kdy je opět rá-
di v naší škole uvítáme.

MMggrr.. RReennaattaa  VViittoošškkoovváá,,  uuččiitteellkkaa  šškkoollyy

23. ledna navštívil naši školu cvičitel šelem pan
Berousek. Přivezl  s sebou pětiletou samičku
hroznýše královského - dva metry dlouhou,
dvouleté mládě krajty a sedmileté mládě kro-
kodýla nilského.
Ukázka exotických plazů byla jedinečná; pan
Berousek dětem přiblížil život těchto plazů,
poutavě vyprávěl své nevšední zážitky, které
ho ještě více sblížily s těmito živočichy.
Děti měly možnost si prohlédnou zblízka hroz-
nýše královského a dotknout se jeho hladké
kůže.
Nakonec se zatajeným dechem pozorovaly
umění cvičitele, který položil na záda krokodý-
la, aby ho znehybněl. Mohutným zvoláním dě-
tí a za pomoci cvičitele se podařilo opět kro-
kodýla uvést do pohybu.
Všem se ukázka plazů velmi líbila a děti se mo-
hou těšit, že příště k nám pan Berousek zase
zavítá  a přiveze s sebou opět nějaké překva-
pení.

Mgr. Renata Vitošková, učitelka školy

Víte, kde je městská knihovna a artotéka? My
ano. Navštívili jsme ji 15. ledna.
Hned u vchodu nás uvítala pěkná výstava aka-
demického malíře J. Mádla (ta se často obmě-
ňuje).
V dětském oddělení nás paní Ryšavá seznámi-
la s provozem knihovny. Už víme, jak je řaze-
ná, co jsou piktogramy, jak vyhledat knihu na
počítači. V úvodní besedě nás seznámila s dru-
hy dětské literatury a jejími představiteli.
Prohlédli jsme si i knihovnu pro dospělé. Ale
nám zatím stačí navštěvovat dětské oddělení.
A pak artotéka! Byli jsme zvědaví, co to je. Paní
Kučerová, pracovnice knihovny, nám vysvětlila,
že si zde můžeme půjčit obrazy a knihy o malí-
řích. Dále jsme se dověděli, co to jsou originály,
kopie a reprodukce. A na digitálním projektoru
jsme si prohlédli druhy malířského umění.
V knihovně je také čítárna a studovna s inter-
netem. Tam jsme jen nakoukli, protože zde
musí být ticho. A to už jsme nezvládli – byli
jsme plni dojmů.
Nakonec jsme si vzali přihlášky do této moder-
ní knihovny. Někteří z nás se tam hned druhý
den vrátili.

Žáci V. tříd ZŠ Bellova
Praha - Petrovice

OČEKÁVANÝ ZÁPIS PRVŇÁČKŮ V ZŠ BELLOVA CHOVATEL HADŮ 
ZAVÍTAL DO ZŠ BELLOVA

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
NA OPATOVĚ

Sestra ani
maminka 
nepomohou,
ale já to
zvládnu

A já myslela,
že mě naučí
číst ve škole

S paní 
učitelkou 
a vedle 
s maminkou
to zvládnu
snadněji
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ŠKOLA

Opravdu teď nepíšu pohádku. Tři žáci 5. tří-
dy, Daniel Hlaváček, Jiří Železný, Tomáš Bra-
bec, a jeden čtvrťák, Jan Kovář, žáci Základ-
ní školy Edisonova, odcházeli po obědě
domů, vyšli ven a údivem strnuli. Před jejich
očima poletovaly ve vzduchu pětitisícové
bankovky. Byly čtyři ! 20 000 korun ! Když
je kluci pochytali ve vzduchu a drželi pevně
v rukách, neznalo jejich nadšení mezí.
„Koupím si kolo, to je paráda, koupím
si…………”, nadšeně diskutovali, jak využi-
jí nečekaný nález. Po chvíli se ale ozval nej-
mladší z nich Honza Kovář (druhý zleva):
„Peníze musíme vrátit, vzít si je a nikomu
nic neříct, to by byla přece krádež”, řekl
a s bankovkou, kterou držel v ruce, odchá-
zel směrem k paní učitelce. Bankovku pře-
dal a s ním i všichni ostatní poctivě odevz-

dali svůj nález. Tak se druhý den ráno do-
staly peníze ke mně, řediteli školy. 
Když jsem zjistil majitele peněz, pracovníka
firmy se sídlem v budově Střední polygrafic-
ké školy v Praze – Petrovicích, peníze jsem
mu odevzdal. Majitel peněz přišel našim žá-
kům osobně poděkovat do školy a předal
jim dárky jako nálezné. Z tohoto příkladné-
ho jednání všech čtyř chlapců mám obrov-
skou radost a jsem nesmírně rád, že se za-
chovali správně. Díky nim máme i příklad
odpovědného a poctivého jednání pro
ostatní žáky školy. Touto cestou vám, chlap-
ci, ještě jednou děkuji za to, jak jste se za-
chovali. Jste dobří a správní kluci.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

TO NENÍ POHÁDKA ...

Je pololetí a žáci ZŠ Edisonova samozřejmě
dostávají svá vysvědčení. Pro jejich adoptiv-
ního syna Samuela Mutuku z Afriky to dlou-
ho samozřejmost nebyla. Ale díky finan-
čním příspěvkům našich žáků už druhý rok
chodí do školy. Ve svých sedmnácti letech je
ve druhé třídě místní africké (keňské) zá-
kladní školy. Jeho prospěch se zlepšil. Na-
psal a prostřednictvím nadace doručil dopis
v angličtině, kde děkuje za dárky, školní po-
můcky, čepici, vestu a peníze na školné. To
vše dostal od svých adoptivních rodičů – žá-
ků naší školy, kteří jeho prospěch sledují
a velmi kriticky hodnotí. Inu, přísní rodiče,
i když jen adoptivní a na dálku.

ZŠ Edisonova

Žáci čtvrté třídy ZŠ Edisonova zakončili půl-
roční plavecký kurz.V závěrečných závodech
v plavání se umístili v soutěži škol na 1. mís-
tě. Blahopřejeme vítěznému družstvu ve
složení Kryštof Korb, Michal Brož, Dominik
Vlček, Simona Kopecká, Nikola Žemličková
a Marcela Turková. Ředitelství školy děkuje
plavcům a plavkyním za skvělou reprezenta-
ci i za velmi dobré umístění jednotlivců:
Kryštof Korb a Simona Kopecká získali
bronzové medaile ve svých kategoriích.

ZŠ Edisonova

VYSVĚDČENÍ 
ADOPTIVNÍHO SYNA

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ 
PLAVECKÉHO VÝCVIKU

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jakobiho
se uskuteční ve dnech

3. a 4. března 2004 od 13.00 - 17.00 hodin
Dny otevřených dveří se konají

ve dnech 1. až 4. března 2004
Informace na tel.: 274 863 977

Kulturní komise Rady MČ
Praha – Petrovice

a Základní škola Edisonova
zvou

DĚTIDĚTI
předškolního a mladšího školního věku

s rodiči nebo prarodiči
v sobotu 28. února 2004 od 15 hodin

do sportovního sálu
Střední polygrafické školy
na divadelní představení

PPOJĎTE SOJĎTE S NÁMINÁMI
DO PDO POHOHÁDKYÁDKY

vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
předprodej: Úřad MČ Praha - Petrovice

informace: Mgr. Petr Zeman - osobně nebo
606451365, 274860730 
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SPORT 

Rok 2003 pomalu končí, Vánoce byly po dlouhé
době zase „bílé“a sněhová pokrývka leží na ce-
lých Petrovicích. To vše je ale pravda jen do noč-
ních hodin dne 30. prosince. Okolo třiadvacáté
hodiny se na služebně hlídací agentury Compu-
ter Patrol rozezní alarm, signalizující násilné vnik-
nutí do klubovny Rugby klubu Petrovice. Hlídka
volá policii a sama vyjíždí na místo. Zhruba ve
stejném čase jeden z obyvatel okolních domů vy-
táčí číslo 150, neboť z budovy klubovny šlehají
plameny. Ty však již důsledně plní svůj úkol - za-
krýt stopy po vloupání. Pachatel v objektu již ne-
ní a právě jen ty proskakující plameny svědčí o je-
ho nedávné přítomnosti i o snaze za sebou
zamést stopy.

Bílý sníh taje a postupně se mění v černou
kaši popela a vody z hasičských stříkaček.
Operační středisko pražských hasičů přijalo
hlášení o požáru 13 minut po 23tí hodině.
Směrem ke sportovnímu areálu v Grammo-
vě ulici postupně vyrazilo pět profesionál-
ních jednotek, kterým ještě přispěchaly na
pomoc dvě jednotky dobrovolných hasičů.

Požár založil prozatím neznámý pachatel před-
tím, než si z budovy odvezl čtyři roky starou
pračku, jedenapadesát párů kopaček, několik
sportovních tašek, sadu nových dresů a hliníko-
vý žebřík. Pravděpodobně stejný pachatel se po-
koušel do objektu dostat již dva dny před Štěd-
rým dnem. O jeho návštěvě svědčila vybouraná
díra v zadním traktu objektu. O několik dní poz-
ději se však na místo vrátil jako zloděj a žhář. De-
dukce členů oddílu je bohužel taková, že to mu-
sel udělat někdo, kdo se v budově vyznal.
Dovnitř se dostal tak, že obešel jedno z bezpeč-
nostních čidel a věděl, že mezi svátky bude bu-
dova opuštěná.
Předběžný odhad celkové škody byl vyjádřen
v řádech milionů korun, nepočítaje však hodiny
práce členů ragbyového klubu. V tom případě
kalkulace vychází zhruba půl na půl, kdy hodno-
ta nakoupeného materiálu a vybavení je stejně
velká jako hodnota práce, kterou členové oddílu
na budově udělali. Konečná suma tedy ještě ne-
zazněla, výše škody se však již podle prvních od-
hadů pohybuje kolem částky čtyř milionů korun.
Velmi slabou útěchou je fakt, že se podařilo za-
chránit alespoň účetní knihy a dokumenty, po-
dle nichž ragbisté přesnou výši škody určí. Přes-
tože stavba byla pojištěna, funkcionáři klubu
s vysokou pojistkou nepočítají. Objekt byl pojiš-
těn před patnácti lety na milion korun, nové
opravy a vylepšení v odhadu pro pojišťovnu již

zahrnuté nejsou. Pokud pojišťovna vyplatí půl
milionu, bude to zřejmě úspěch. Částku na vý-
stavbu nových šaten a klubovny chtějí funkcio-
náři Rugby klubu Petrovice poskládat tedy pře-
devším z drobných finančních darů.

Plameny zničily celé zázemí oddílu. Zcela
vyhořela klubovna, šest šaten, tři sklady
a prádelna. Z čerstvě zrekonstruovaného
objektu zbyly jen ruiny, před kterými se po-
valují hromady ohořelých trosek, vyháze-
ných z budovy hasiči. I přes své značné po-
škození se však ohořelé zbytky vybavení
stávají cílem rabování. Ragbisté již chytili tři
lidi, jak si v troskách klubovny snášejí na
hromady alespoň trochu použitelné věci.

Pomoc okamžitě nabídli zástupci ostatních klu-
bů. S nabídkou přišli i rodiče dětí, které modro-
žlutý dres oblékají. Je také určitá naděje, že po-
může i Komerční banka, která je generálním
sponzorem ragbyové unie. Jsem rovněž přesvěd-
čen o tom, že i členové našeho zastupitelstva si
uvědomí tristní situaci klubu a při schvalování
rozpočtu uberou na finančních nárocích ve svých
sférách zájmu - ve prospěch našich ragbistů.

Díky Rugby klubu Petrovice znají náš mod-
rozlatý znak se dvěma vinnými listy po celé
republice i v zahraničí. Je to zřejmě jedna
z nejúspěšnějších reprezentací naší městské
části, která je s Petrovicemi právě díky to-
muto znaku neodmyslitelně spojována.

Rugby klub Petrovice je nástupcem TJ Motorlet
Praha. Již v těchto dobách se oddíl dlouhá léta
pohyboval na špici českého ragby a kvalitně při-
pravil mnoho hráčů do reprezentace. Od roku
1992 funguje klub pod současným názvem, má
statut občanského sdružení a v současné době
210 členů. Z tohoto počtu jich 189 má bydliště
přímo v Petrovicích. Bez nároků na pomoc měst-

ské části si klub vybudoval z bažinaté nivy Botiče
hřiště a zázemí, které využívá celé věkové spekt-
rum hráčů. V klubu jsou totiž týmy od mladších

a starších žáků přes kadety, juniory a muže až po
Old boys (staré pány). Díky perfektní práci s mlá-
deží má petrovický klub dostatek mladých hráčů,
a tak také drží rekord, když prvoligový celek mu-
žů má věkový průměr pouhých 22 let. Tento
tým, který má ve svých řadách i Michala Schlan-
gera ( talent roku 2003 ) aspiruje na postup do
nejvyšší soutěže. Také junioři a kadeti jsou pý-
chou klubu. Již 5x se stali mistry republiky a tvo-
ří základní kádr reprezentačního družstva ČR.
Kapitánem české juniorské reprezentace je rov-
něž petrovický hráč Jiří Šimánek. Velké talenty se
však dají rozeznat už i v těch nejmladších kate-
goriích, a tak lze usuzovat, že v dalších letech
budou Petrovice úspěšně reprezentovat třeba
David Pulda, Dominik Vlček, Vojta Marton, Mar-
tin Šourek a další.

Nezbývá než popřát ragbistům, aby těžkosti
s absencí zázemí úspěšně překonali a dnes
prázdnou „síň slávy“ zase brzy naplnili cenami
a poháry. Pokud byste i vy chtěli pomoci, může-
te finanční dary poukázat na účet u Komerční
banky č. 51-1504310277 / 0100. Klub rád při-
jme i veškerý stavební materiál, který vám zbyl
po dokončení stavby. Podrobnosti dojednejte,
prosím, na tel.:

603 446 448 p. Jiří Brt
776 719 527 p. Jaroslav Kratochvíl
604 117 333 p. Petr Okleštěk.

Ing. Petr Říha
foto autor a archív klubu

ČERNÉ VÁNOCE PETROVICKÉHO RUGBY KLUBU



V Petrovicích bydlím opravdu již dostatečně dlouho,
abych dokázal posoudit výhody a nevýhody této ad-
resy. Nejvíce určitě oceňuji klidné prostředí k bydlení
a péči o vzhled městské části, která byla jedním z ur-
čujících faktorů pro naše rozhodnutí při koupi pozem-
ku a domku. Stěhovali jsme se sem v době, kdy se do-
končovala výstavba nových sítí a povrchů ulic a úroveň
realizace nás přesvědčila o tom, že je tady tým lidí,
kteří jsou pro svou městskou část a pro dobrou věc
schopni udělat maximum. S povděkem také kvituji ne-
dávné zprovoznění světelné křižovatky. Na druhé stra-
ně mě mrzí nevyužité možnosti, které tu jsou a sami
se i nabízejí. V Petrovicích není jediná restaurace, kde
by člověk mohl v klidném prostředí povečeřet s přáte-
li. Nemusí se jednat o velké zařízení a dalo by se rea-
lizovat i u mnoha rodinných domků. V zahraničí by
zcela jistě této „díry v trhu“ někdo ihned využil.

Poměrně dlouho jste se ve funkci předsedy Ra-
dy školy ZŠ Edisonova zasazoval proti jejímu
zrušení, jak vnímáte dnešní vládní program
optimalizace školství?

Zcela chápu ekonomické důvody, které vedou ke slu-
čování škol. Žádný stát není tak bohatý, aby mohl fi-

nancovat poloprázdné školy. Situace naší malé školy
je ale trochu jiná. Stala se vyhledávanou pro její od-
lišnost od velkých pavilónových zařízení „moderní-
ho“ typu, a to nejen svou velikostí, ale i související
možností poněkud odlišného přístupu k žákům. Po-
pulační křivka Anglie nebo Německa není od té naší
příliš odlišná, a přesto se tyto státy opět vracejí k ma-
lým školským zařízením. Pokud dnes tyto malé školy
zrušíme, budeme je za 10-20 let znovu vykupovat
nebo stavět nové. Tak jako již zemědělci přišli na to,
že je výhodnější opustit velkochovy, tak na to určitě
postupem let přijdou i pedagogové. 

S rozhovorem jsem musel počkat, než se vrátíte
z Číny z volby Miss World 2003. Jak jste byl spo-
kojen s reprezentací naší Miss a co říkáte umís-
tění domácí účastnice?

Naše Miss Lucie Váchová nebyla bez šancí, měla však
smůlu, že skončila „až“ na druhém místě ze všech
účastnic v disciplíně „sportovní Miss“. To, co je
u sportovce úspěch oceněný stříbrnou medailí, jí ne-
stačilo k postupu do semifinále. Postupovala pouze
vítězka. V semifinále totiž už mohou kvality adeptky
na titul nejkrásnější ženy světa vyznít mnohem lépe
než ve stohlavém davu, posuzovaném většinou do-
slova „z rychlíku“. Samozřejmě, že na světové soutě-
ži jsou všechny dívky krásné a dokáží něčím zau-
jmout. Při postupu do finále se však zohledňuje
i geopolitika. Ve finále jsou většinou zastoupeny
všechny kontinenty. Navíc si žádný z pořadatelů ne-
riskne nepustit do finále zástupkyni ze země, kde by
– při jejím vyřazení – zhaslo 100 nebo 200 miliónů
televizorů. Následná ztráta z nerealizovaných reklam
by byla drtivá. To samozřejmě platí i o Číně. K tomu
musíme přičíst středoameričanky, kde je kult krásy
a tudíž i úspěch v této soutěži velmi ceněný, a proto
se pravidelně na čelných místech umisťují dívky z Ve-
nezuely nebo Kostariky. Této soutěži jsou opravdu
schopny obětovat maximum, a pokud vám připadají
všechny stejně krásné, tak to není náhoda. Mnohé
jsou po několika plastických operacích, a tak je jejich
účast ve finále i díky dovednosti chirurgů, kteří do-
kázali zhmotnit ideál ženské krásy. 

Soutěž Miss má určitě většinu mužských příz-
nivců a tudíž i diváků. Zřejmě i proto - a televiz-

ní moderátoři to často i zdůrazňu-
jí - nejoblíbenější část soutěže je
promenáda v plavkách. Mnoho
mužů by však finalistky, a zejmé-
na vítězku, rádo ohodnotilo i bez
těchto plavek. Vy však, jako orga-
nizátoři soutěže, jim to zřejmě ne-
hodláte umožnit. Tím mám na
mysli případ bývalé Miss Diany
Kobzanové, která má problémy
právě díky fotografiím bez těch
zmíněných plavek.

Soutěž Miss je v podstatě velmi kon-
zervativní a od vítězek se skutečně
očekává něco jiného, než že se budou

prodávat na stránkách více či méně erotických nebo
dokonce pornografických časopisů. Titul Miss oprav-
du nemůže a nechce sloužit k tomu, aby vítězky sou-
těže mohly tyto své fotografie prodávat padesátkrát
dráž než stejně hezké dívky bez něj. Všichni máme 
ještě v živé paměti odebrání titulu Miss Universe 2002
ruské soutěžící za fotografie v časopise Playboy. Právě
proto je základní podmínkou účasti v soutěži závazek,
že dívky nedají svolení s podobnou prezentací. Pokud
však tento závazek poruší, musí nést i následky z ta-
kovéhoto nedodržení smlouvy.

Slyšel jsem, že kromě ženské krásy se věnujete
i kráse zvířat, o kterých můj otec tvrdil, že jsou
nejkrásnějšími tvory – koním.

Koně jsou skutečně krásná stvoření. Narodil jsem se
ve Vlašimi a mám tam i své kořeny. Právě kvůli vzta-
hu k rodné hroudě a ke koním jsem kousek od Vlaši-
mi, v Ostrově pod Blaníkem, kde se narodil a žil můj
děd, nedávno koupil zcela zdevastovanou zeměděl-
skou usedlost, kterou rekonstruujeme. Dílo je doko-
náno zhruba z poloviny a již tam našlo domov 30 ko-
ní. Z toho je pochopitelně převážná většina koní lidí
z okolí a já jsem rád, že statek zase žije. Na farmě Bla-
ník – jak jsme ji nazvali - žije kromě toho i mnoho ji-
ných zvířat. Převážně jsou to handicapovaná zvířata
umístěná k nám z Ekocentra Vlašim, kterému se sna-
žíme pomoci vzhledem k jejich omezeným prosto-
rám. Díky své profesionální „deformaci“ jsem na far-
mě zrealizoval i soutěž Krásní koně pod Blaníkem,
které se zúčastnili ti nejkrásnější koně z celé republi-
ky. Akce se sice vydařila, ale s jejím opakováním ne-
počítám pro její velkou organizační náročnost 
a zejména v zájmu zachování klidu toho místa.

I když jste již několikrát avizoval – rovněž pro
Vaše značné pracovní zatížení - opuštění soutě-
že Miss ČR, věřím, že ji pro nás ještě mnohokrát
připravíte a přeji Vám do tohoto konání mnoho
tvůrčích nápadů a sil. Děkuji za rozhovor.

Připravil Ing. Petr Říha
foto: archiv M.Zapletala
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Prezident MISS ČR, majitel agentury Art Production K./2 a Farmy Blaník

Miloslav Zapletal
Málokterá městská část se může pochlubit tím, že atraktivitou území, svou vybaveností nebo dokonalostí nabízených služeb zlákala jako tr-
valé bydliště některého z prezidentů. Pochopitelně do toho nepočítám prezidenty sportovních a jiných klubů, institucí nebo firem toužících
po zvýšení své prestiže už titulem svého statutárního zástupce. Mám na mysli prezidenta s celostátní působností, prezidenta, který svou pra-
cí ovlivňuje drtivou většinu občanů republiky. Vy mezi tyto prezidenty zcela jistě patříte – vždyť ovlivňujete vkus nás všech v nazírání na žen-
skou krásu a každoročně volíte „velvyslankyně krásy“, které pak naši republiku – mnohdy i úspěšněji než jejich političtí kolegové - reprezen-
tují v zahraničí. Petrovice Vás pro volbu trvalého bydliště zaujaly a bydlíte tu již téměř deset let. Vzhledem k tomu, že ale značnou část roku
trávíte na pracovních cestách po evropských i světových městech i metropolích, určitě srovnáváte, a tak se nabízí otázka, jak v této konku-
renci krásných a zajímavých míst vnímáte Petrovice?
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Vysvědčení v ZŠ EDISONOVA
Ve čtvrtek 29. ledna 2004 skončilo první pololetí tohoto školního ro-
ku a žáci ve všech školách v Praze i v celé České republice dostávali od
svých učitelů a učitelek pololetní vysvědčení. Také na naše žáky čeka-
lo vysvědčení – ne však ve škole a ne z rukou učitelů a učitelek. Vy-
svědčení dostali od skřítků, rusalek, ježibab a různých pohádkových
strašidel, dokonce přímo v jejich „tajné skrýši“ v Mníšku pod Brdy.
Jak k tomu vlastně došlo? V pedagogickém sboru naší školy vznikl ná-
pad, jak společně – tedy všichni žáci i všichni pracovníci školy – osla-
víme vysvědčení. Pojedeme na výlet. A výlet se opravdu povedl. Do
dvou autobusů se vejdou všichni z naší malé školy a hurá, už jedeme.
V Mníšku pod Brdy jsme měli v Divadélku Káji Maříka přichystané ne-
tradiční divadelní představení, které děti hrály společně s herci. „Po-
tulný muzikant“ Pavel Půta nám zazpíval. Potom jsme si prohlédli vý-
stavu pohádkových bytostí, u kterých děti nacházely svá vysvědčení.
Závěrem jsme vše oslavili v cukrárně pana Jana Rosáka, který nám byl
po celou dobu laskavým průvodcem a skvělým hostitelem.

ZŠ Edisonova


