ROČNÍK XIII.

ČÍSLO 2

POJĎME MLUVIT O DROGÁCH
aneb
10 otázek o drogách, na které se děti ptají

DUBEN 2004

NEPRODEJNÉ

SLOVO STAROSTY

Tiskovinu vydanou OSN v rámci kampaně „Pojďme mluvit o drogách“ nechalo do češtiny přeložit
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Přetištěno se svolením.

1. Proč lidé berou drogy?
Mají pro to spoustu důvodů. Lidé, kteří žijí v chudobě
nebo na ulicích, někdy berou drogy, aby tak unikli před
svými problémy. Jiní se
nudí a hledají nějakou
zábavu nebo způsob
sebevyjádření anebo se
jen chtějí cítit dobře.
Někdy lidé dělají špatná rozhodnutí kvůli tomu, že na ně tlačí přátelé a touží zapadnout
do davu těch, kdo jsou
„in“. Mohou si dokonce myslet, že se proti
něčemu chtějí bouřit
a že užívání drog je zaručený způsob, jak získat pozornost.
2. Může se člověk stát na drogách závislý?
Ano, může, ale různé drogy mají různé účinky. Na některých se může stát závislý rychleji než na jiných a na
každého mají jiný vliv.
3. Proč lidé prodávají drogy?
Lidé prodávají drogy, aby si vydělali peníze a někteří to
dělají proto, aby měli peníze na drogy pro sebe.
4. Jak se můžu před drogami chránit?
Můžeš si promluvit s rodiči, přemýšlet dopředu o tom,
jak se vyhnout situacím, kde ti někdo může drogy nabídnout, a co bys řekl, kdyby ses skutečně v takové situaci ocitl.
5. Jak drogy vypadají?
Drogy jsou často prášek nebo tablety, ale mohou to být
také rostliny, kapaliny, oleje nebo nápoje.
6. Jak se drogy berou?
Drogy se mohou kouřit, šňupat (nosem), vdechovat, píchat v injekcích nebo polykat.
7. Jak se člověk cítí, když si vezme drogy?
Lidé se mohou cítit různě, to záleží na droze. Po některých drogách se lidé nějakou dobu cítí šťastní, v klidu
nebo sebevědomě. Jiné drogy způsobují halucinace, to
znamená, že najednou „vidíš“ různé věci. Když se tyhle
pocity a účinky vytratí, lidé mohou mít deprese, pociťovat úzkost, může jim být špatně od žaludku nebo se mohou cítit osaměle. Aby se zase cítili lépe, mohou si vzít
větší množství drog a tato situace se může opakovat
a vést až k závislosti.
8. Jaké vedlejší účinky mohou drogy mít?
Různé drogy mají různé vedlejší účinky. Drogy mohou
poškodit tvůj mozek, srdce, plíce, játra, ledviny a svaly.
Mohou způsobit krvácení z nosu, bolesti hlavy, záchvaty, akné, rozmazané vidění, zvracení a ztrátu paměti
a soustředění.
9. Mohly by mi drogy zničit život?
Ano, drogy mohou začít řídit tvůj život a způsobit to, že
ty nad ním ztratíš kontrolu. Může ti po nich být špatně
nebo tě mohou dokonce zabít. Můžeš jít do vězení kvů-

li tomu, že u sebe máš drogy, a to může pokazit tvoje
šance jít na vysokou nebo uskutečnit své sny. Asi nejděsivější na tom je to, že tě drogy můžou proměnit v úplně jiného člověka, člověka, který nemůže bez drog fungovat.
10. Co bych měl dělat, když mi nejlepší kamarád nabídne drogy?
Neber si je. Možná se bojíš toho, co si tví kamarádi budou myslet, když se k nim nepřidáš, ale opravdový kamarád by ti nechtěl ublížit nebo tě dostat do problému.
Pokud se naopak ocitneš v podobné situaci, měl by ses
pokusit svého kamaráda přesvědčit, aby si o drogách
zjistil více a jaké mohou mít vedlejší účinky.
Užitečné internetové adresy:
www.sananim.cz/dis
Drogový informační server občanského sdružení Sananim
www.drogy-info.cz
Informační portál Národního monitorovacího střediska
pro drogy a drogové závislosti
www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html
Texty prim. MUDr. Karla Nešpora, předního odborníka
v boji se závislostí

Drogy a naši šestnáctiletí.
V pravidelných čtyřletých intervalech probíhá výzkum
nazvaný Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, do níž bylo v roce 2003 zahrnuto v České republice 3172 mladých lidí ve věku 16 let.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že mezi ilegálními drogami užívanými českou mládeží vedou konopné drogy, tedy marihuana a hašiš. Zkušenost s nimi má 44 procent
dotázaných. V roce 1999 uvedlo osobní zkušenost s těmito drogami 35 procent a o čtyři roky dříve 22 procent
šestnáctiletých. Obliba extáze se vyhoupla z méně než
půl procenta v roce 1995 na současných osm procent.
U tvrdých drog lze oproti tomu pozorovat stagnaci nebo
dokonce pokles. Užívání sedativ se snížilo za poslední
čtyři roky z 18 na 11 procent. S opiáty, mezi něž patří
i heroin, mají zkušenost dvě procenta mladých proti
dvojnásobku v roce 1999 a s pervitinem čtyři procenta,
o jedno méně než při posledním výzkumu. Rozpouštědla čichá devět procent dotázaných.
Od poloviny 90. let klesá počet šestnáctiletých, kteří vnímají marihuanu, extázi a halucinogeny jako nebezpečné
látky. Nejzřetelnější je to právě u marihuany, kterou v roce 1995 považovalo za rizikovou 40 procent mladých,
loni již jen 17 procent.
K užívání marihuany
a extáze se mládež staví stále tolerantněji,
stejný postoj má i ke
kouření cigaret a alkoholu. Užívání heroinu či
pervitinu naopak více
než dříve odsuzuje.
Zdroj: ČTK
Sugestivní pohled do
expozice o drogách
v Muzeu policie ČR
Foto: Ing. Petr Říha
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Vážení spoluobčané,
doufám, že letošní svátky jara jste prožili
v dobré pohodě, kterou Vám přeji i v dalších měsících.
V dnešním čísle našeho zpravodaje Vám
pro osvěžení paměti předkládáme údaje
z posledního statistického sčítání obyvatel
v r. 2001.
I když se říká, že statistika je přesný souhrn
nepřesných čísel,myslím, že k získání alespoň částečného pohledu na demografickou a sociální strukturu obyvatel naší MČ
tyto údaje postačí. Pochopitelně, že s neustálou migrací se mírně mění i uváděné
počty, ale nikoliv významně. Pro úplnost
musím připomenout, že k 1.1.2004 je
v naší městské části hlášeno 6.l95 obyvatel.
Při pohledu na věkovou strukturu a průměrný věk jsem byl velmi mile překvapen,
jak mladá je naše městská část. Vždyť
33 let jsou krásná tzv. „Kristova léta“.
Věřím, že pro Vás budou zajímavé další
údaje z pohledu národnostního složení,
ekonomické aktivity, vzdělání, bytového
fondu apod.
Na neformálním setkání s občany koncem
března jsme mluvili mimo jiné také o potížích s neukázněnými občany, kteří nechávají volně pobíhat své psy, což spolu nese
znečisťování chodníků, dětských hřišť i zelených ploch psími exkrementy.Chceme tuto nedobrou situaci řešit a navazujeme
proto jednání s firmami, které se úklidem
zabývají.Věřím, že případná spolupráce povede ke zlepšení současného stavu.
Mluvili jsme rovněž o tzv. „uliční bezpečnosti“ ve spolupráci s Městskou policií, ale
také ve spolupráci s bezpečnostní komisí
Rady MČ, která připravuje návrh opatření
ke zlepšení podmínek ochrany veřejného
majetku a zdraví občanů, především v oblasti dodržování dopravních předpisů neukázněnými řidiči.
Závěrem Vás chci pozvat k účasti na řádném zasedání Zastupitelstva naší MČ, které se uskuteční ve středu 21. dubna t.r.
v 18 hod. v zasedací síni ÚMČ.
S přáním mnoha úspěchů
Otto Semecký
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ŠKOLA
VELIKONOCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE EDISONOVA
aneb MALOVÁNÍ ŠKAREDIC
Velikonoce přicházejí s probouzejícím se jarem, jsou symbolem, synonymem jara a života, je víc sluníčka, dobré nálady, příroda
se už pomalu vzpamatovala z předlouhé zimy a my můžeme konečně na tělocvik někam ven.
Ovšem Velikonoce jsou hlavně svátkem, určitě nejvýznamnějším křesťanským svátkem.
Připomínají smrt – tedy ukřižování – Ježíše
Krista a jeho následné vzkříšení. Jádrem Velikonoc je Velikonoční neděle, oslava Ježíšova vzkříšení. Připadá na první neděli po prvním jarním úplňku.

Velikonoce – to je i množství zvyků a tradic.
Pleteme pomlázky, pečeme a vaříme velikonoční dobroty, zdobíme a malujeme kraslice. Kraslice nás o Velikonocích obklopují ze
všech stran, v obchodech, v reklamách,
v časopisech, každý v životě už nějakou tu
kraslici namaloval a jistě ještě namaluje.
Děti zdobí kraslice už od mateřské školky,
a proto jsme si řekli, že u nás ve škole bude
letos změna.
Rozhodli jsme se, že nebudeme malovat
kraslice – od slova krásný, ale ŠKAREDICE.
Na vajíčko jsme namalovali například obličej

ježibaby, má jen jeden maximálně dva zuby,
ještě jsme přilepili vlasy z koudele a škaredice je hotová. Malovali jsme všichni, celá škola, děti i pedagogové. Na pomoc nám přišla
výtvarnice a spisovatelka, autorka večerníčků a knížek pro děti, Vítězslava Klimtová.
K malování zpíval a hrál na kytaru textař,
skladatel a písničkář - „potulný muzikant”
Pavel Půta. Malovali jsme celé dopoledne
a výtvory to byly úžasné, snad se ani nemusely jmenovat škaredice, byly totiž docela
hezké a děti si je spokojeně odnesly domů.
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

ZŠ BELLOVA A JEDINEČNÁ VÝSTAVA „MASKY A LOUTKY“
Málokterá škola se může pochlubit, že má
nebo měla možnost vystavovat v některé
pražské galerii nebo muzeu, a tím představit práce svých žáků i širší veřejnosti. A právě naší škole se naskytla jedinečná příležitost vystavovat v Muzeu dětské kresby,
které se nachází v Domě U Zelené žáby
v Praze 1, nedaleko Staroměstského náměstí.

II. stupně, autorů některých děl. Vernisáž
zahájil herec Stanislav Lehký a na příčnou
flétnu zahrál člen hudebního souboru Divadla Na Vinohradech Martin Čech.
Na výstavě byly představeny práce 98 žáků.
Na loutky a masky použili žáci různé materiály i techniky. Proto se zde objevily loutky
z papíru, textilu, drátu a bambusu, některé

Jak se nám to podařilo?
Koncem ledna jsme byli pozváni na vernisáž
vítězných prací soutěže Českého rozhlasu
„Malujeme po síti“. A protože jsme pravidelnými účastníky jejich soutěží, byla nám
nabídnuta možnost účastnit se právě připravované výstavy „Masky a loutky“.
Přestože termín na přípravu byl velmi krátký, paní učitelka výtvarné výchovy, Štěpánka Čechová, tuto příležitost neodmítla.
Právě totiž ve škole se žáky pracovala
v rámci výtvarné výchovy na obdobném
projektu, takže mnoho prací mohla využít
i na chystanou výstavu; ta probíhala ve
dnech 2. – 21. 2. 2004.
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V současné
době
jsou
vystavované
práce k vidění ve vestibulu naší školy,
kam byly po
skončení výstavy přemístěny. Máte-li
zájem si je
prohlédnout, můžete k nám zajít kdykoliv ve všední den od 8.00 do 18.00 hodin.
Pro nejbližší dobu připravuje paní učitelka
s dětmi práce opět do soutěže Českého rozhlasu, tentokrát na téma „Můj nejlepší přítel“. Na tomto projektu se podílejí převážně
děti z 6. tříd, naopak žáci 9. tříd vyrábějí pro
nadaci „Múzy dětem“ dárky pro děti z Dětského domova v Písku.

Slavnostní zahájení výstavy se konalo
2. února 2004 za účasti ředitelky školy, paní učitelky Čechové a vybraných žáků
■

masky byly
vyrobeny
z krepového
papíru.

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

www.prahapetrovice.cz

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE
37. zasedání RMČ, dne 9. 2. 2004
Rada městské části:
Souhlasila:
• s předloženým rozpočtem Komise výchovy a vzdělávání na akci Petrovický MASOPUST, která se bude
konat dne 22. února 2004,
Vzala na vědomí:
• rezignaci MUDr. Pátka na funkci předsedy Komise
zdravotní a protidrogové,
• informaci ředitele ZŠ Edisonova Mgr. Zemana
o přednášce, týkající se nebezpečí drog,
• informaci zast. tajemnice o výběrovém řízení na
funkci vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha-Petrovice a schvaluje jmenování Ing. Smutné do této
funkce.
Projednala:
• zprávu o čerpání rozpočtu na rok 2003,
• návrh rozpočtu městské části na rok 2004.
38. zasedání RMČ, dne 16. 2. 2004
Rada městské části:
Doporučila:
• na základě projednání čerpání rozpočtu MČ v roce
2003 ve Finančním výboru zastupitelstvu MČ čerpání rozpočtu roku 2003 schválit,
• po projednání návrhu rozpočtu na rok 2004 finančním výborem zastupitelstvu MČ návrh rozpočtu na
rok 2004 schválit.
Jmenovala:
• předsedkyní Komise protidrogové a zdravotní paní
Hedviku Křížovou.
Souhlasila:
• s pronájmem uvolněných místností v budově Edisonova 51 na dobu určitou, a to 6 měsíců na základě
doporučení sociální pracovnice ÚMČ Praha 15, pro
řešení krizové situace paní z azylového domu.

• poskytnutí příspěvků ostatním subjektům dle návrhu rozpočtu,
• rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok 2004 jako vyrovnaný. V příjmové části 33.800.400,- Kč s tím, že je
v ní zahrnuta vlastní dotace k investiční a vlastní
činnosti a ve výdajové části 33.800.400,- Kč,
• prodej pozemků parc. č. 424/7 a 424/8 v k. ú. Petrovice za cenu stanovenou ve znaleckém posudku
č. 1324/12/04 ve výši 2.730,- Kč/m2. Celková kupní
cena ve výši 1.981.980,- Kč bude uhrazena ve čtvrtletních splátkách nejpozději do konce splatného období bytového domu,
• záměr výstavby polyfunkčního domu na pozemku
parc. č. 570/2 a 570/3 v případě, že dojde k nákupu
nemovitosti od SD Včela,
• na základě usnesení ze společného jednání Finančního výboru ZMČ a Komise výstavby RMČ PrahaPetrovice ze dne 23. 2. 2004 nákup objektu SD Včela – bývalá samoobsluha na pozemku parc. č. 570/2
a 570/3 za částku maximálně 8 mil. Kč,
• přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 8 mil. Kč
jako investičního úvěru na nákup nemovitosti od SD
Včela na pozemku parc. č. 570/2 a 570/3 v k. ú.
Petrovice s fixní sazbou úroku ve výši 4,5 % p.a.,
• počet členů Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice – na pět,
• zprávu ze společného jednání Finančního výboru
ZMČ Praha-Petrovice a Komise výstavby RMČ Praha-Petrovice k finančnímu a věcnému vypořádání
rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Bellova,
• zaslání následujícího dopisu Magistrátu hl. m. Prahy:
„Sdělujeme Vám, že městská část Praha-Petrovice
nesouhlasí v rámci projednávání návrhu změn 04 se
změnou č. Z 0557/04 – zrušení podmíněnosti zprovoznění křižovatky na dálnici D1 po zprovoznění silničního okruhu mezi Jesenicí a Lahovicemi nebo po
zprovoznění dálnice D3 v prostoru Jesenice. Jsme
zásadně proti stavbě této křižovatky, protože by ve
svých důsledcích ohrožovala celou jihovýchodní
část Prahy a znamenala by zhoršení a přetížení provozu komunikací všech městských částí této lokality Prahy. V roce 1999 Zastupitelstvo hl. m. Prahy
schválilo podmíněnost zprovoznění této křižovatky.
Ke změně podmínek, pokud je nám známo, dosud
nedošlo a proto navrhovanou změnu odmítáme také s tím, že je v rozporu se stavebním zákonem.“

VIII. řádné zasedání ZMČ, dne 25. února 2004
Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice:
Vzalo na vědomí:
• zprávu Finančního výboru ZMČ Praha-Petrovice
k čerpání rozpočtu za rok 2003 ze dne 9.2.2004,
• zprávu o činnosti Rady městské části Praha-Petrovice za II. pololetí roku 2003,
• informaci vedoucí Občanskosprávního odboru Vandy Krupičkové o počtu obyvatel MČ ke dni 1.1.2004
a o související výši měsíčních odměn za výkon funkce členů zastupitelstva.
Schválilo:
• výsledek hospodaření MČ za rok 2003 s tím, že hospodaření skončilo přebytkem ve výši 3.778.291,- Kč,
• návrh Doc. Pickové poskytnout občanskému sdružení Umění dětem a dospělým příspěvek na činnost ve
výši 10.000,- Kč,
• návrh radního Ing. Říhy poskytnout Rugby klubu na
zvláštní žádost na opravu klubovny 200.000,- Kč,
• návrh starosty doc. Semeckého poskytnout TJ Sokol
Petrovice příspěvek na činnost ve výši 120.000,- Kč,
• návrh PaedDr. Picky poskytnout Domovu sv. rodiny
příspěvek na činnost ve výši 7.000,- Kč,

Uložilo:
• Kontrolnímu výboru ZMČ Praha-Petrovice provést
kontrolu vyúčtování příspěvků poskytnutých jednotlivým subjektům v roce 2003 do 5.3.2004,
• Kontrolnímu výboru ZMČ Praha-Petrovice prověřit
plnění usnesení Rady MČ Praha-Petrovice a Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice za rok 2003 do
15.4.2004,
Pověřilo:
• Radu MČ Praha-Petrovice neprodleně uvolnit příspěvky schválené jednotlivých subjektům na rok
2004 dle výsledků provedené kontroly.

39. zasedání RMČ, dne 4. 3. 2004
Rada městské části:
Souhlasila:
• s poskytnutím půjčky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu zájemcům dle předloženého seznamu a následně vyzvat schválené žadatele k projednání návrhu smluv. Rada MČ rozhodla, že bude
vyhlášeno druhé kolo pro podání žádostí o půjčku,
• s předloženým návrhem na provádění jarních prací
na území k. ú. Petrovic,
• s doplněním zřizovací listiny ZŠ Edisonova na základě požadavků ředitele školy Mgr. Zemana,
• s umístěním přístřešku na autobusovou zastávku stanice MHD Morseova u továrny SMĚR,
• s vydáním stavebního povolení na projekt Ing. Borovičky, Q PROJEKT, z 01/2004 na výstavbu garáže
o dvou stáních na parc. č. 115/2 a současně dává
souhlas k vybudování nového vjezdu ústícího do
parc. č. 544 k.ú. Petrovice s tím, že stávající rušená
zeleň v rozsahu cca 2,5 m2 bude nahrazena stavebníkem na vlastní náklady zámkovou dlažbou,
Nesouhlasila:
• s pronájmem prostoru v Poliklinice Ohmova firmě
IMAGE pro reklamní kampaň.
Vzala na vědomí:
• informace starosty doc. Semeckého o přípravě výběrových řízení na projekt polyfunkčního domu, zateplení objektu Morseova 251 – 253 a výměnu oken
v ZŠ Bellova,
• informaci o jednání s vlastníky parcel, u nichž byly
zjištěny přesahy do parcely č. 178, 179, 180 v majetku MČ v Edisonově ul. čp. 51.
Jmenovala:
• Mgr. Škrdleho do funkce místopředsedy Komise bezpečnostní RMČ.
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ZDRAVÍ
CHCEME MÍT ZDRAVOU MLÁDEŽ?
Není jistě nikdo, kdo by na tuto otázku odpověděl záporně. Položme si proto druhou
otázku. Co pro to můžeme udělat? Někdo
z nás je rodič, někdo prarodič, teta nebo
strýc, každý z nás je ale občanem Petrovic.
Je tedy úkolem nás všech vytvářet naší mládeži dostatečný prostor a možnosti pro využití volného času. V dopoledních hodinách
se o výchovu a vzdělávání postarají pedagogičtí pracovníci. Rodiče se mohou na školách informovat, jaké mimoškolní aktivity
škola jejich dětem nabízí. Některé kroužky
jsou hrazené, některé jsou zdarma nebo za
minimální poplatek. Je nanejvýše vhodné,
aby rodiče podporovali své děti i v jejich
sportovní činnosti. Obec Petrovice má pro
tyto účely zařízení, kam může mládež docházet. Proč taková starost o volný čas dětí?
Nikdo nemůže zavírat oči před tím, že mezi
současnou mládeží se objevují drogy. Někde
více, někde méně. Vzhledem k zaměstnanosti rodičů není vždy možné, aby se dítěti
v plné šíři věnovali. Dítě se může dostat do
problémů, které pak řeší nevhodným způsobem.
Důvody jsou různé, jsou to zejména: protest
proti vnějšímu světu, dítě nestačí tempu

a nárokům okolí, osobní problémy, řešení
konfliktů v rodině, zvědavost, chuť získat
vlastní zkušenost s drogou, pocit příslušnosti k určité skupině lidí apod.

Jak rodič pozná, že jeho dítě požilo drogu?
Jednoznačně jednoduchý recept neexistuje.
Je třeba si všímat řady příznaků u dítěte,
a to: rychlé střídání nálad, nevyrovnanost,
podrážděnost, agresivita, ospalost, náladovost, únava, ztráta chuti k jídlu, úbytek péče o zevnějšek, ztráty peněz v rodině, ztráta přátel nebo jejich změna, zhoršený
prospěch, nezájem o koníčky apod.
Mnohé z těchto příznaků se vyskytují
i v souvislosti s pubertou. Rodiče však dokáží rozpoznat, o jaký problém se jedná.
Nejsou-li si jisti, mohou se obrátit na odborná pracoviště o radu. Kontakt na tyto
pracoviště obdrží na školách u výchovných
poradců, na Úřadu MČ Petrovice nebo na
středisku prevence DROPIN na tel.
261219199.
Tělesné a duševní zdraví dětí je velkou měrou v našich rukou. Dítě má vědět, že ho rodiče chápou, mají ho rádi, pomáhají mu.
Zároveň má ale dítě vědět, že jsou určité
hranice a pravidla, které musí respektovat.
Hedvika Křížová
předsedkyně
Komise zdravotní a protidrogové

KOHO SE TO TÝKÁ?
Prosím vážené rodiče, kterým se zdá, že je u jejich dítěte všechno v pořádku, aby se laskavě
věnovali jiným článkům. Tento příspěvek se jich
určitě netýká - my totiž budeme mluvit „pouze“
o drogách.
Chodí vaše dítě do „hospody“? Nemusíte se
obávat, že v restauračních zařízeních dochází ke
konzumaci drog. Školáci nad sklenkou multivitamínového nápoje debatují, jak výchovně působit na své vrstevníky, aby neničili dětská zařízení na hřištích, a pokud náhodou, ale pouze
výjimečně, se v zápalu debaty ubalí jedna cigareta s travkou, zachovejte klid obsluhující personál nedovolí jejich zapálení, ale rázně delikventa vykáže před budovu na dobu nezbytně
nutnou k jejímu vykouření.
Věřte vašemu dítěti, že jeho setkání s drogou
bylo poprvé a samo nevědělo, kdo mu co nabídnul.
Nároky na zvyšující se finanční potřebu dítěte
splňte - jde pouze o nákup nové školní pomůcky.
Uznáte-li za vhodné navštívit s potomkem odbornou poradnu, učiňte tak, vaše dítě celé roztřesené z možných následků, které vyslechne,
vám určitě slíbí, že k experimentům s drogou se
už nevrátí.
Dítě, které vám doma probdí celé noci se strnulým pohledem do zdi, si zaručeně opakuje probranou látku. Prosím, nerušte ho.
Nebojte se, vaše dítě není tak naivní, aby se vůbec jenom dotklo neznámého nabízeného prášku, tabletek. A injekční stříkačky - to už vůbec
ne. Sami přece víte, jak se od věku batolete bálo očkování.
■
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Pokud vaše dítě pravidelně polehává, usíná či
se mátoživě pohybuje po bytě, chovejte se, prosím vás, tiše - mladý organismus potřebuje odpočinek.
Najdete-li v osobních věcech svého potomka injekční stříkačku, pochvalte ho - musí vám být
jasné, že s kamarády ve volných chvílích čistí
dětské pískoviště od tohoto svinstva.
Má-li po kapsách jeden či více zapalovačů, nepokračujte v hledání cigaret - nenajdete je.
Jste-li tolerantní k marihuaně, pochvalte potomka za jeho zdůvodnění, že místo, aby si plíce ničil dvacítkou cigaret denně ( jako vy ), stačí mu takhle pár šluků trávy.
Pro vaše dítě je skoro nemožné si drogu obstarat, vzhledem k naprostému nedostatku dealerů, Jejich vysoké počty jsou smyšlenkou bulvárních plátků.
Můžete si být jisti tím, že donese-li spolužák či
kamarád partě drogu v jakékoliv formě, je automaticky vyloučen z dětského kolektivu.
Nezbavujte se iluzí, že někdo mladší 18ti let si
nemůže obstarat alkohol v lehčí či tvrdší formě.
Zpozorujete-li přece jen ojedinělé skupinky
mladistvých, posedávajících na lavičkách a ve
skrytých zákoutích obklopených krabicovým vínem a lahvemi, je to vaše iluze a nezvyklý lesk
v dětských očích způsobuje odraz ze vzdáleného pouličního osvětlení.
Jsme rozumní lidé a nás přece nezastraší varování lékařů o doživotních fyzických a psychických následcích.
Pro toho, kdo nevidí svět kolem sebe takovýmito růžovými brýlemi, je určena další část.

www.prahapetrovice.cz

Varovnými známkami užívání drog jsou:
Alkohol
Alkohol v dechu (někdy maskovaný bonbony), zarudlé oči, nejistá chůze, ospalost, nezřetelná výslovnost, třes, i když nebyl požit alkohol, ztráta
nepijáckých přátel, slovní nebo i fyzická agrese.
Marihuana a hašiš
Zarudlé oči, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, horší postřeh, menší péče
o zevnějšek, kolísání nálad, podrážděnost, ztráta
zájmů, povahové změny.
Tlumivé léky
Zpomalená řeč, poruchy myšlení a orientace, roztřesenost, nechutenství, pocity pronásledování, ospalost, kolísání nálad, zkažené zuby, duševní závislost.
Látky s budivým účinkem - pervitin, amfetamin,
efedrin
Zrychlený tep, rozšířené zornice, nespavost, neposednost, bdělost, stavy úzkosti, pocení, vyrážky, horečky, bolesti hlavy, poruchy vidění, agrese
vůči ostatním.
Opiáty-opium, morfin, kodein
Desítky minut až hodin trvající stav tichého obluzení následovaný kocovinou, po požití zúžení zornic, celkový útlum, zvýšené finanční nároky, krádeže v domácnosti, voskově bledá barva kůže,
ztráta zájmu - kromě zájmu o drogu, časté zanícení, stopy po vpichu v průběhu povrchových žil,
tělesné a duševní chátrání.
Kokain - patří k nejnebezpečnějším drogám vůbec.
Rozšířené zornice, výtok z nosu, chraplavý hlas,
spánek ve dne, bdění v noci, záchvaty vzteku, krvácení z nosu, ztráta váhy.
Daniel Jančík

ZASTUPITELSTVO ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
NOVÁ TVÁŘ V PETROVICKÉM ZASTUPITELSTVU:
Jan Effenberger
Jak byste hodnotil práci našich zastupitelů. Za co byste je pochválil
a co byste jim naopak vytkl?
Nemohla byste mi položit lehčí otázku?
Na tuto Vám nejsem v současné chvíli
schopen odpovědět. To musím chvíli pozorovat „cvrkot“ a potom hodnotit. Víte, je velký problém v tom, že každý si
stojí hlavně za „svojí pravdou“ a je přesvědčen, že je to ta nejlepší a nerozumnější věc pod sluncem. Druhý totéž naopak považuje za totální blbost. Takhle
odlišně mohou na jedno řešení reagovat
dva různí lidé. Petrovických zastupitelů
je patnáct. Takže to může být až patnáct
konkrétních názorů. Mohu Vám dát příklad: co ministr Sobotka považuje za reformu, to je u mě soubor zdražování.
On tvrdí, že to zachrání republiku, a mě
je naprosto jasné, že se čím dál, tím víc
řítíme do propasti. To je v ČR a co v Petrovicích? Nechám se překvapit!
Počátkem března 2004 odstoupil z petrovického zastupitelstva MUDr. Miroslav Pátek, MBA. Uvolněné místo zaujal
první náhradník za volební stranu ODS
Jan Effenberger. Přestože se členem zastupitelstva v Petrovicích stává poprvé,
není rozhodně v komunální politice nováčkem. Ve volebním období 1990 1994 vykonával funkci zástupce starosty v místě svého dřívějšího bydliště
v Horních Měcholupech a má „na svědomí“ například zřízení nového místního oddělení Policie ČR, převedení měcholupských základních a mateřských
škol do právní subjektivity, oživení činnosti Klubu Varta a další záležitosti sociální oblasti nebo kultury. V letech
1998 - 2000 pracoval nejprve jako člen
a poté předseda kontrolní komise rady
městské části v Petrovicích. V současné
době je členem komise pro informace
a Zpravodaj Svůj mandát začne vykonávat od chvíle, kdy složí do rukou starosty předepsaný slib.
Byla jsem zvědavá, jakou představu
náš nový zastupitel o činnosti petrovického zastupitelstva má, a tak jsem
se ho zeptala:

Pane Effenbergře, sledoval jste
v posledních letech dění na petrovické radnici?
Musím se přiznat, že v poslední době
mi tak trochu unikala koncepce činnosti zastupitelstva a rady. Možná je
to tím, že nám v petrovické ODS vázla
vnitrostranická komunikace, nikoliv
však z osobních důvodů, ale z přílišné
zaneprázdněnosti, vzniklé důsledným
plněním volebního programu.
Samozřejmě se k mému sluchu doneslo
několik nepříznivých, a proto i nepodložených, skoro až poplašných zpráv. Víte,
bláhově jsem se domníval, že demokracii už máme, takže není co řešit. Pravda
je však taková, že se o ni musíme každý
den prát a nejvíce sami se sebou. Je třeba si říkat „Nebudu dělat nikomu to, co
nechci, aby dělal on mě“. No a pokud
to nestačí, pak může přijít na řadu metoda bývalého poslance Vágnera. To nemyslím jako návod, ale konstatování,
ono to zas tak demokratické už není.
S děním na radnici se budu teprve seznamovat, naštěstí cukrovku už mám,
takže mi nehrozí, vysoký tlak si léčím,
a tak se nemusím v podstatě ničeho bát.
www.prahapetrovice.cz

Představu o svém vlastním působení v petrovickém zastupitelstvu již
máte?
Představu mám až příliš krásnou a pozitivní, takže mě podle zákona schválnosti čeká asi pěkně studená sprcha.
Rozhodně vím především to, čemu se
věnovat nechci. Tak například financím
rozumím přibližně jako pan ministr financí, ale na rozdíl od něho nemám
imunitu, takže se budu raději věnovat
činnostem, které ovládám. Myslím, že
moje parketa je informatika (počítače,
internet, počítačová výuka), a protože
se poslední dobou věnuji práci s postiženými všech věkových kategorií, chtěl
bych se této činnosti věnovat i v Petrovicích. Také mám velké zkušenosti
s prací v kontrolních orgánech. Ale nebudu se samozřejmě bránit, pokud mě
zastupitelstvo pověří dalšími úkoly.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám v práci
pro Petrovice hodně úspěchů
Dana Picková
Na žádost autorky nebyla u tohoto příspěvku
provedena jazyková korektura ani jiné redakční
úpravy.
■
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KRONIKA
VZPOMÍNKA NA OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY 1939 – 1945
Útrapy války se nevyhnuly ani občanům Petrovic. Někteří skončili
v plynové komoře koncentračních táborů, někteří padli v lágru nucených prací. Jejich jména si chceme připomenout u příležitosti
59. výročí osvobození naší vlasti.
Holocaust nepřežili:
Klinger Josef
nar. 1898 Kraus Bedřich
nar. 1901
Klinger Karel
1929 Kraus Jindřich
1873
Klingerová Valerie
1897 Zahynuli 19.10. 1942 v Osvětimi
roz. Krausová
Klingerová Eva
1931
Klingerová Anna
1938
Celá rodina zahynula 22. září 1942 v lágru Malý Trostinec.

Pobyt v Terezíne přežili:
Kraus Leo
nar. 1895 Krausová Emilie
nar. 1925
Dalšími oběťmi na nucených pracích v Německu a Rakousku byli:
Náhlík Zdeněk
- byl zastřelen v lágru v dubnu 1945 den
před příchodem americké armády
Volše Antonín
- zahynul v lágru v Německu
Harza František
- jako zaměstnanec železniční dopravy
poskytl potravu lidem v tzv. „vlaku smrti“,
sám také později v něm zahynul.
Čest jejich památce!
Fotografie zapůjčili: Manželé Mottlovi, Josef Náhlík, Emilie Švábová
(roz. Krausová). Děkujeme !
MS

K uctění památky padlých a umučených při příležitosti 59. výročí skončení II. světové války si vás dovolujeme pozvat
na slavnostní akt pokládání věnců k pomníkům obětí
Slavnostní akt se uskuteční ve spolupráci s Územní vojenskou správou Praha – východ
v pátek 7. května v 10.30 hod. na místním hřbitově a v 11.00 hod. u pomníku obětí
světových válek v Edisonově ulici.

Zaměstnanci pivovaru v Petrovicích. Na sudu sedí pan
Vačkář hostinský z Pivovarské hospody.
Vlevo u sudu sedí Kraus Jindřich.
Vpravo u sudu sedí Kraus Leo.

Z leva: Valerie, Karel, Eva, Josef Klingerovi

Harza František

Kraus Leo a Krausová Emilie

Kraus Bedřich a Kraus Jindřich

Zdeněk Náhlík

■
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ PETROVIC
Dvakrát v roce probíhá vítání nových občánků. Pro děti narozené
v období od října 2003 do února 2004 se uskutečnilo dne 25. března 2004 v knihovně ZŠ Bellova ve dvou termínech.

Z dvaceti pozvaných se dostavili rodiče s patnácti dětmi. V upomínku na tento den byly přítomným předány pražské groše, památník,
květina a hračky, které poskytlo VD Směr Petrovice.

Dvojčata Filip a Eliška Kastnerovi.

IV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI
V polovině února se konal již čtvrtý petrovický ples. Zpočátku spíše
k poslechu a později i k tanci hráli „Kosí bratři“ Jiřího Křováčka.
O předtančení se postaral taneční klub Calipso a POPBALET
JUNIOR. Pozvání na ples přijali i poslanci parlamentu MUDr. Ivan

David a Ing. Vladimír Doležal, člen rady Zastupitelstva hl.m. Prahy
Pavel Klega, starosta MČ Praha 15 Jan Nádvorník a zástupce starosty MČ Praha 22 Martin Langmajer. Výherci hlavní ceny tomboly
si tuto nemuseli tentokrát odnášet, ale mohli na ní domů odjet.

www.prahapetrovice.cz
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Otázky a odpovědi kolem voleb do Evropského parlamentu
Blíží se volby českých zástupců do Evropského parlamentu. První volby, ze kterých vzejdou poslanci, kteří budou reprezentovat naši zem před celou Evropou. Na přípravu a průběh voleb jsem se zeptal pracovnice Občanskosprávního oddělení Úřadu MČ Praha –Petrovice paní Lenky Riedlové.
Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat?
Volby do Evropského parlamentu se budou na
území České republiky konat ve dnech
11. a 12. června 2004. Dne 11.června 2004
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hod. do
22.00 hod. a dne 12.června (sobota) od
8.00 hod. do 14.00 hod.

doručeným nejpozději 15 dní přede dnem voleb ÚMČ Praha – Petrovice. O voličský průkaz
je tedy možno žádat již nyní, avšak nejpozději
do 27.5.2004, což je zmíněných 15 dní před
volbami. Možností je i vyplnění formuláře písemného podání přímo na ÚMČ, Morseova
251, číslo dveří 4 (pí.Lenka Riedlová). Zde vám
bude toto podání zároveň i ověřeno podle občanského průkazu.

Za jakých podmínek má občan České republiky právo volit ve volbách do Evropského parlamentu?
Občan České republiky má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou ve výkonu
volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je
zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu ( infekční onemocnění ) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky hlasovat?
1/ Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, u jehož obecního úřadu je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do
27. května 2004) způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.
2/ Volič může požádat ze závažných zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě volební okrsková komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou s hlasovacími lístky a výpisem ze
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
3/ Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz. Tímto způsobem
bude umožněno volit i lidem, kteří budou
v době voleb mimo své trvalé bydliště.
Jakým způsobem voličský průkaz získám?
Voličský průkaz vydá Úřad městské části voliči,
který je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku,
pro který je tento seznam veden.
Voličský průkaz bude vystaven na základě písemné žádosti s ověřeným podpisem voliče,
■
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V žádosti je třeba uvést i jednu z možností, jakým způsobem bude zrealizováno převzetí voličského průkazu. V zásadě se jedná o tyto
možnosti:
- volič si jej vyzvedne osobně
- bude doručen na adresu trvalého bydliště
- bude vydán pověřené osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem.
Na základě takto podané žádosti o vydání voličského průkazu, Úřad MČ Praha - Petrovice
předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to v termínu od 27.května 2004 do 9.června 2004
do 16.00 hod.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
V jakém případě nebude hlasování voliči
umožněno?
Hlasování není ze zákona umožněno tomu,
kdo se nemůže prokázat platným dokladem
totožnosti. Nezapomeňte si tedy ověřit platnost vašeho občanského průkazu. V případě
jeho ztráty, či neplatnosti, je možno se prokázat platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem. Hlasování není umožněno
také tomu voliči, který neprokáže občanství
České republiky nebo jiného členského státu
EU. Jde-li o občana jiného členského státu
unie, musí být tento nejméně 45 dní veden
v evidenci obyvatel podle zákona č.133/2000
Sb.
Pro tyto volby také není možné dopisování voličů do seznamů na základě předloženého dokladu totožnosti až ve volební místnosti. Pokud jste v Petrovicích ještě nevolili a máte-li
pochybnosti o svém zařazení do volebního se-
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znamu, dostavte se osobně na ÚMČ, kde zjistíte, zda jste v seznamu voličů zařazeni.
Kde se bude v Petrovicích hlasovat?
Stejně jako při všech předcházejících volbách
budou občané MČ Praha – Petrovice hlasovat
pro zástupce do Evropského parlamentu v ZŠ
Bellova v 1. patře. Podle bydliště jsou volební okrsky stanoveny následovně:
Volební okrsek č. 936 :
Rodinné domky
Morseova 242 - 247
Morseova 251 - 254
Rezlerova 280 - 288
Jakobiho 328 a 329
Ohmova 271
Volební okrsek č. 937:
Lessnerova 261 - 270
Rezlerova 272 - 279
Voliči s voličskými průkazy
Volební okrsek č. 938:
Rezlerova 289 - 300
Rezlerova 302 - 310
Volební okrsek č. 939:
Kurčatovova 321 - 324
Frostova 331 - 347
Jakobiho 325, 326, 330
Obdržíme předem hlasovací lístky pro
volby do Evropského parlamentu?
Hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu obdrží občané nejpozději do 8.června
2004.
Má městská část dostatek zájemců o práci v okrskových volebních komisích?
Čekáme ještě na soupis členů těchto komisí,
které navrhnou politické strany. Kdyby však
někdo ze čtenářů chtěl přijít pomoci a zažít
volby i tak trochu z druhé strany, může se přihlásit na tel.čísle 274 860 731 u vedoucí Občanskosprávního oddělení, paní Vandy Krupičkové.
Kde mohou voliči najít další informace
k těmto volbám?
Volby do Evropského parlamentu na území
České republiky upravuje zákon č.62/2003
Sb.,o volbách do Evropského parlamentu.Další informace k volbám mohou najít na webových stránkách Českého statistického úřadu
www.volby.cz, dále na webových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
nebo na webových stránkách Ministerstva
vnitra www.mvcr.cz.
Děkuji za informace a věřím, že tyto historicky první volby s nadrepublikovým
významem budou mít účast vysoko nad
50 % zapsaných voličů.
Připravil Petr Říha

ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
PETROVICE V ČÍSLECH
aneb
jaká je naše městská část z hlediska demografické a sociální struktury
Údaje jsou z posledního sčítání lidu, domů a bytů v r. 2001 a vycházejí ze zprávy Českého statistického úřadu.
Věřím, že i přes určitý časový odstup, během kterého však k žádným podstatným změnám nedošlo, lze získat alespoň rámcový pohled na
složení obyvatel naší městské části a jejich sociální úroveň.
doc. Otto Semecký

Obyvatelstvo dle pohlaví
a podle ekonomické aktivity a odvětví

Obyvatelstvo dle pohlaví,
podle věku, rodinného stavu
a nejvyššího ukončeného vzdělání
VČk, rodinný stav, nejvyšší ukonþené
vzdČlání
Obyvatelstvo podle vČku
0-2
3-4
5
6-9
10-14
15-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
nezjištČno
celkem
prĤmČrný vČk
Obyvatelstvo podle rodinného stavu:
svobodní
vdané, ženatí
rozvedení
ovdovČlí
nezjištČno
Obyvatelstvo 15leté a starší dle vzdČlání:
bez vzdČlání
základní a neukonþené vzdČlání
vyuþ. a stĜední odborné bez maturity
úplné stĜední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
z toho:
bakaláĜské
nezjištČné vzdČlání
celkem

Muži

Ženy

Celkem

81
62
38
174
337
187
86
177
175
180
330
284
260
172
141
73
55
50
31
4
7
6
2910
32,7

62
66
28
175
304
169
77
190
215
244
425
296
221
197
145
67
69
69
28
16
14
3
3080
33,9

143
128
66
349
641
356
163
367
390
424
755
580
481
369
286
140
124
119
59
20
21
9
5990
33,3

1314
1352
189
35
20

1192
1385
339
145
19

2506
2737
528
180
39

3
336
644
583
57
542

4
414
562
919
130
372

7
750
1206
1502
187
914

19
53
2218

16
44
2445

35
97
4663

Ekonomická aktivita, odvČtví
Ekonomicky neaktivní celkem
v tom: nepracující dĤchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
žáci, studenti, uþni
osoby v domácnosti
ostatní závislé osoby
Osoby s nezjištČnou ekon. Aktivitou
Ekonomicky aktivní dle odvČtví:
zemČdČlství, lesnictví, rybolov
prĤmysl
stavebnictví
obchod, opravy motor. vozidel a spotĜ. zboží
pohostinství a ubytování
doprava, pošty a telekomunikace
penČžnictví a pojišĢovnictví
þinn. v oblasti nemov.,služ. pro podniky, výzkum
veĜejná správa, obrana, soc. zabezpeþení
školství, zdravotnictví, veterin. a sociální þinn.
ostatní veĜejné a osobní služby
nezjištČné odvČtví

Muži
1172
191
6
768
0
207
46

Ženy
1416
342
58
723
116
177
36

Celkem
2588
533
64
1491
116
384
82

8
284
231
230
69
170
65
195
154
71
143
72

8
190
66
245
49
99
132
173
133
303
141
89

16
474
297
475
118
269
197
368
287
374
284
161

Trvale obydlené byty
Byty

z toho
rodinné
bytové
domy
domy
2217
301
1910

Domy celkem

Trvale obydlené byty celkem
z toho právní dĤvod užívání bytu:
ve vlastním domČ
v osobním vlastnictví
nájemní
þlena bytového družstva
þlena družstva nájemcĤ
z toho v domech z mater. zdí:
z panelĤ
z cihel, tvárnic, cihl. blokĤ
z toho s poþtem obytných místností:
1
2
3
4
5+

275
25
230
1128
505

273
0
3
0
0

1
25
226
1128
505

1919
233

7
233

1919
0

77
596
1329
114
90

8
52
68
82
86

69
542
1258
32
4

Domovní fond
Domy
Domy úhrnem
z poþtu domĤ období výstavby:
do 1919
1920-1945
1946-1980
1981-1990
1991-2001

Domy celkem
383
23
43
114
111
59

z toho
rodinné domy bytové domy
295
81
23
42
114
27
59
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0
1
0
80
0

Poþet osob v domech
celkem
z toho v RD
5990
902
65
148
400
5182
188

65
147
400
97
188
■
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
REKONSTRUKCE AREÁLU SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT HOSTIVAŘ
Stávající stav areálu bývalého pionýrského
tábora Hostivař je vzhledem k současným
požadavkům na kvalitu využití nevyhovující.
Jeho další provoz bez provedení navrhovaných stavebních zásahů naprosto neodpovídá současným provozním a technologickým
normám. Náklady na udržení chodu areálu
se stále zvyšují.
Hlavním záměrem plánované rekonstrukce
je celková revitalizace areálu. Tento soubor
nemovitostí, který je poměrně významnou součástí hostivařského lesoparku, se nalézá na jeho
jižním okraji. Pozemky
a budovy tohoto areálu
jsou majetkem MČ Praha
15.
Záměr využití nově vzniklého „Areálu sportovních
a volnočasových aktivit
Hostivař“ vychází z jedné
z hlavních priorit MČ Praha 15, předurčené její polohou v Praze, tj. poskytnout svým občanům, resp.
všem občanům hl. m. Prahy, možnost kvalitního aktivního odpočinku a rekreace. V návaznosti na
plánované zóny klidu
a oddechu uvnitř lesoparku může na jeho okraji
vzniknout kvalitnější aktivní oddechová zóna s několika typy sportovišť včetně obnoveného zázemí s ubytovací a stravovací kapacitou pro potřeby návštěvníků.

Záměr v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy předpokládá kompletní
přestavbu a rekonstrukci všech stávajících
provozně a hygienicky nevyhovujících budov, tj. ubytovací kapacity, jídelna a technické zázemí, přiměřené zkapacitnění a rekonstrukci
stávajících
areálových
inženýrských sítí a dostavbu dvou nových
objektů šaten, technického a sociálního zázemí provozu sportovišť.

Bezprostředně navazující akcí, kterou se
zkompletuje a dokončí celková regenerace
areálu, bude rekonstrukce stávajícího hřiště
na kopanou, přestavba stávajících kurtů na
odbíjenou na kurty tenisové, výstavba hřiš-

tě minigolfu, nového univerzálního kurtu
na odbíjenou či nohejbal a výhledově nového hřiště pro plážovou odbíjenou.
Další sportoviště v bezprostředně sousedícím areálu základní školy, blízká vazba na
fotbalový areál SK Horní Měcholupy a poloha v lesoparku vedle hostivařské přehrady
dávají předpoklad pro vytvoření kvalitních
podmínek pro aktivní využití volného času,
zejména dětí a mládeže. Toto je v oblastech
s hustou zástavbou (sídliště
Horní Měcholupy a Petrovice) velmi důležitým prvkem
v prevenci kriminality mládeže a v boji proti drogám.
Provedením plánovaného
záměru se docílí možnosti
celoročního provozu areálu,
využití projektované ubytovací kapacity, většího využití sportovišť obyvateli
z okolní zástavby, využití
zejména mládežnickými kategoriemi fotbalových oddílů ve spádové oblasti a rozšíří se nabídka sportovních
aktivit ostatním návštěvníkům lesoparku Hostivař.
Vznikne tak komplex, který
bude svým potenciálem
sportovních a volnočasových aktivit ojedinělý na
území hl. m. Prahy. Předpoklad dokončení
akce je do konce roku 2005.
PhDr. Marcela Štiková
zástupce starosty MČ Praha 15

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL HOSTIVAŘ
V měsíci březnu letošního roku požádala
městská část Praha 15 naši městskou část
o souhlas s napojením plynovodní přípojky
v prostoru křižovatky ulic Galileova a Dieselova pro zásobování plynem sportovně rekreačního areálu Hostivař (u přehrady). Souhlas byl vyžadován pro územní řízení. Rada
naší MČ s napojením vyslovila souhlas
s podmínkou, že:
a) přístupová komunikace na pozemku
č. 546/2 v k.ú. Petrovice od křižovatky až
k hranici tohoto pozemku směrem
k sport.rekreačnímu zařízení bude po dokončení stavby uvedena do předchozího
stavu,
b) záruční doba na shora uvedenou komunikaci bude činit 5 let ode dne předání
a převzetí vlastníkem pozemku (MČ Praha –
Petrovice).
V minulosti areál tvořil ubytovací zázemí
Hostivařské přehrady. Městská část
■
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Praha 15 se rozhodla toto zařízení rekonstruovat a je investorem stavby. Všechny
stavby budou prováděny jako rekonstrukce
nebo přestavba v rámci původního rozsahu.
Požadavky na kácení zeleně nejsou žádné.
Přístup je řešen z ulice Milánská novou komunikační spojkou navrženou jako obytná
ulice mezi stávajícími parcelami mateřské
školy a Vzdělávacího institutu, v místě dnešní cesty pro pěší, a dále pak po nově rozšířené cestě vedoucí k areálu.Toto rozšíření
povede po katastru Prahy 15. Přestože se
jedná o tréninkový sportovní areál s možností všestranného využití a krátkodobého
ubytování, intenzita osobní dopravy se očekává relativně malá.
Sportovci budou přiváženi autobusem a při
nárazovém vytížení areálu lze očekávat
cca 2 autobusy a 30 osobních aut za den.
Vlastní areál bude rekonstruován v rozsahu
současného stavu s tím, že budou odstra-
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něny dvě chatky, na jejichž místě vznikne
hřiště na tenis a budou vybudovány šatny
pro hráče kopané a tenisu. Fitcentrum bude
k dispozici pouze ubytovaným. Kapacita
parkoviště bude rozšířena podle odpovídajících norem. Snímek dokumentuje rozsah
rekonstrukce.
Stavební práce mají být zahájeny v II. polovině letošního roku a skončeny do konce
r. 2005.
Projekt stavby včetně přístupové cesty je zájemcům k dispozici k nahlédnutí v budově
ÚMČ Praha – Petrovice buď v kanceláři starosty nebo u JUDr. Hromasové.
Touto informací chci občany seznámit se
současnou situací a záměry MČ Praha 15,
a předejít tak nepodloženým fámám.
doc. Otto Semecký

INZERCE

Tenisová škola Vám nabízí výuku tenisu pro děti a dospělé
v Petrovicích a Horních Měcholupech.
Cena za 3 měsíce 1.300,- Kč pro děti,
individuální výuka 250 Kč/ hod.
Nabízíme letní tábory:
Seč u Chrudimi, plná penze,ubytování v chatkách,
4 hod. tenisu denně. Cena 3900 - 4900,- Kč.
Bližší informace na tel.:
605 917 644 Mirka Melicharová - trenérka I. tř. nebo
www.dovolena-tenis.uz.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, BELLOVA 351
109 00 PRAHA 10 - Petrovice
TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY
A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
• Ve školním roce 2004/2005 otevíráme opět třídu s rozšířenou výukou matematiky
• přijímací zkoušky pro žáky pátých tříd z matematiky a všeobecného přehledu
se konají ve středu 5.5.2004. (Náhradní termín je stanoven na 19.5.2004).
• Podrobnější informace a ukázky testů z dřívějších přijímacích zkoušek
jsou k nahlédnutí u vedení školy.

KONTAKT: tel.: 274 861 548, 274 860 321
e-mail: info@zsbellova.cz, valentova@zsbellova.cz

www.prahapetrovice.cz
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KULTURA
KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
Dne 12. března 2004 jsme měli možnost
u nás v Petrovicích, v sále Střední polygrafické školy, vidět a zejména slyšet unikátní
hudební těleso – padesátičlenný rakouský
jazzový orchestr složený ze studentů a pedagogů umělecké školy – partnerské školy
naší ZUŠ, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 –
Hostivař.
Na fotografiích mají hudebníci (muži) a dirigent zářivě červená saka a mikiny s odznakem své školy a tmavomodré kalhoty, ve
stejných barvách jsou oblečeny i hudebnice
(ženy či dívky).
Před plným sálem nadšených posluchačů
hráli swingové skladby Duka Ellingtona,
Glenna Millera i dalších slavných jazzových
velikánů, ale i jiné skladby – například od

Ozzy Osbourna, známého spíše z oblasti
hudby rockové. Zážitek to byl opravdu jedinečný, bouřlivý aplaus doslova přinutil hudebníky celkem čtyřikrát přidávat další
skladby.
V úvodu tohoto hudebního večera vystupoval také dechový orchestr Junior a saxofonové kvarteto Základní umělecké školy,
Trhanovské náměstí 8, Praha 10 – Hostivař. Samozřejmě i jim patří dík za úspěch
této akce a za navození příjemné atmosféry hned v úvodu koncertu. Stejně tak je
nutno poděkovat pedagogům a zejména
řediteli uvedené základní umělecké školy
za organizaci, výzdobu sálu a především
za nápad pozvat rakouský orchestr do Petrovic.

Závěrem bych chtěl všechny stálé návštěvníky našich petrovických kulturních akcí
i všechny příležitostné či nové zájemce
o poslech barokní hudby pozvat 19. dubna
2004 od 19 hodin na koncert do petrovického kostela. Vystoupí nositel mnoha prestižních mezinárodních ocenění pan Jaroslav
Tůma a zahraje nám na cembalo. Předem
přeji příjemný poslech a jistě nezapomenutelný hudební zážitek.
Řada kulturních akcí, věřme, že neméně úspěšných, je ve fázi příprav, sledujte proto
plakáty a pozvánky Kulturní komise RMČ
Praha – Petrovice.
Mgr. Petr Zeman, Kulturní komise RMČ
Foto Jiří Stárek

P O Z VÁ N K A N A K O N C E R T
Kulturní komise RMČ Praha – Petrovice
Vá s z v e n a

Cembalový koncert
v kostele Sv. Jakuba Staršího v Petrovicích
l 9 . d u b n a t . r. o d l 9 . 0 0 h o d i n .
Vy s t o u p í n o s i t e l m n o h a p r e s t i ž n í c h z a h r a n i č n í c h c e n i P r a ž s k é h o j a r a
náš přední cembalista a varhaník Jaroslav T ů m a.
Celý výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu kostela.
Vstupné 30,- Kč.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 – DŮM UM
Nabídka táborů o letních prázdninách 2004
Pro letošní léto připravil Dům UM širokou nabídku letních
táborů ať už v tuzemsku, či v zahraničí. Od tradičních
Třech Studní po nejrůznější kouty České republiky, pro děti i rodiny, výtvarné, turistické, sportovní. Při nejrůznějších
hrách se děti mohou ocitnout v historii planety, naučí se
spoustu her a málo známých sportů, najdou nové kamarády a spoustu zábavy a legrace. Pokud hledáte nějaký
letní tábor, v následujícím seznamu si můžete vybrat. Informace a přihlášky můžete získat na kterémkoliv pracovišti Domu UM:
pracoviště Petrovice
Morseova 251, Praha 10 - Petrovice, 109 00
tel./fax: 274866433, Petrovice@dumum.cz
pracoviště Strašnice
Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10 - Strašnice, 100 00
tel./fax: 274772081. tel.: 274770364, 274773407,
Mob.: 603178820, Strasnice@dumum.cz
pracoviště Uhříněves
ul. V Bytovkách, Praha 22 - Uhříněves, 104 00
tel./fax: 267711124, tel.: 267713461,
Uhrineves@dumum.cz
pracoviště Hostivař
Golfová 10/910, Praha 10 - Hostivař, 102 00
tel./fax: 274862574, tel.: 274865909,
Hostivar@dumum.cz
NABÍDKA TÁBORŮ PRO LÉTO 2004:
Tábory na Vrchovině ve Třech Studních
Tábořiště se nachází v pěkné lesnaté krajině poblíž obce
Tři Studně, nedaleko rybníku Sykovec a Medlov na Českomoravské vrchovině nedaleko Žďáru nad Sázavou, 7 km
od Nového Města na Moravě.
Netradiční sporty (softbal, ringo, florbal, lakros, fresbee
a další), tradiční sporty (vybíjená, fotbal, přehazovaná
a další), táborová pouť, karneval, netradiční olympiáda,
posezení u táboráku s buřtem a kytarou, denní i noční hry
(bojovky), stezka odvahy, pohádkový les, koupaní v rybníce, kanoe, rafty.
Doprava: zvláštním autobusem.
V účastnickém poplatku: doprava, stravování 5x denně,
ubytování v chatkách, zkušení vedoucí, celodenní výlet,
odměny za soutěže, program, základní pojištění.
• 1.turnus – Tři Studně
2.7. - 16.7.2004,
táborová hra: „Za faraóny starého Egypta“
7 - 15 let, účastnický poplatek 3280 Kč,
vedoucí tábora: Miroslav Franěk.
Počet účastníků: 68 + 15 vedoucích vč. zdravotníka.
Staňte se členem faraónovi družiny a vyzkoušejte si, jaký
je život v poušti, v oázách a okolí úrodných břehů Nilu,
nejznámější řeky Afriky. Půjde o souboje v různých sportovních disciplínách, zpívání, orientaci v přírodě a vždy
zvítězí rychlost, chytrost, vynalézavost a poctivost.
• 2.turnus – Tři Studně
16.7. - 30.7.2004,
táborová hra: „Magická doba Rudolfa II.“
7 - 15 let, účastnický poplatek 3270 Kč,
vedoucí tábora: Marek Šusta.
Počet účastníků: 68 + 15 vedoucích vč. zdravotníka.
• 3.turnus – Tři Studně
30.7. - 13.8.2004,
táborová hra: „Poklad Aztéků“
7 - 15 let, účastnický poplatek 3260 Kč,
vedoucí tábora: Matěj Koukl.
Počet účastníků: 68 + 15 vedoucích vč. zdravotníka.
Můžeš pomoci k vítězství španělským dobyvatelům, vedených Cortézem, nebo Aztékům a jejich náčelníkovi Montezumovi.
4.turnus – Tři Studně
13.8. - 27.8.2004,

táborová hra: „Expedice Marco Polo“
pro děti 7 - 15 let, účastnický poplatek 3250 Kč,
vedoucí tábora: Ing. Dádina Lazárková.
Počet účastníků: 68 + 15 vedoucích vč. zdravotníka.
• Tábor Ostrý u Blatné,
3.7. - 17.7.2004,
táborová hra: „Harry Potter“ - pro nejmenší, pro starší zatím tajemstvím.
7 - 14 let, úč. poplatek 3100 Kč,
vedoucí tábora: Miroslava Vaňková.
Informace o táboře:
Tábor se nachází v pěkné krajině plné rybníků v chatové
osadě Ostrý poblíž města Blatná v jižních Čechách. Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách uprostřed lesů v ohrazeném areálu na břehu rybníka Ostrý. V hlavní budově je
jídelna, kuchyň a umývárny s teplou vodou. V areálu jsou
sportovní hřiště, stůl na stolní tenis, skluzavky do vody
a táborové ohniště. Tábor je zaměřen a na rekreaci, sport
a poznávání přírody.Součástí programu je i koupání, výlety do okolí (zámek Blatná), spousta drobných her
a soutěží, jízda na koni, karneval, noční hra, táborový
oheň...
Počet účastníků: 80 + 16 vedoucích vč. zdravotníků.
Doprava: zvláštním autobusem.
• Sportovní tábor v Chanovicích
31.7. - 15.8.2004,
táborová hra: Stavba pacifické železnice
10 - 16 let, účastnický poplatek 2600 Kč,
vedoucí tábora: Martin Nešpor.
Táborová základna uprostřed lesů v Pošumaví u obce Chanovice (nedaleko Horažďovic), ubytování ve stanech
s podsadou, program zaměřen především na sport, přírodu, hry.
Počet účastníků: 30 + 6 vedoucí vč. zdravotníka.
Doprava: zvláštním autobusem.
V účastnickém poplatku: doprava, stravování 5x denně,
program, pedagogický doprovod, základní pojištění.
Praha - příměstský tábor
7.7. - 16.7.2004,
táborová hra: „Duhový tábor - putování časem“
7 - 14 let, úč. poplatek 1400 Kč,
vedoucí tábora: Věra Pištěková.
Příměstský tábor organizovaný pracovištěm Hostivař,
8 dní výletů do okolí, sportu, rekreace, poznávání přírody,
spousta drobných soutěží a her. Výtvarná dílna, keramická
dílna, počítače. Využití prostor a vybavení domečku v Hostivaři. Účastník se může zúčastnit jednotlivých dnů - cena
za den 190 Kč.
Příchod dětí po - pá 7.30 - 9.00, odchod po - pá 16.00 17.00.
Počet účastníků: 20 + 3 vedoucí vč. zdravotníka.
• Tábor TO Šelmy
18.7. - 1.8.2004,
táboření v indiánských tee-pee
8 - 15 let, úč. poplatek 2900 Kč,
vedoucí tábora: Dagmar Mikulášková.
V účastnickém poplatku je zahrnuta doprava zvláštním
autobusem, stravování 5x denně, vstupné, pedagogický
doprovod, program, základní pojištění.
TÁBORY PRO RODIČE S DĚTMI
• Sedmikráska 1, Krkonoše
17.7. - 24.7.2004, Dolní Malá Úpa
• Sedmikráska 2, Krkonoše
24.7 – 31.7.2004, Dolní Malá Úpa
rodiče s dětmi od 4 let, účastnický poplatek 2100 Kč,
vedoucí tábora: Nikoleta Justová.
Informace o táboře:
Společný pobyt rodičů (babiček, dědečků) s dětmi na chatě Permoník v Dolní Malé Úpě. Ubytování ve vícelůžkových pokojích, společenská místnost. V programu společné výtvarné a hudební aktivity pro dospělé a děti.
Počet účastníků: 42.
Doprava: zvláštním autobusem.
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• Chanovice
15.8. - 22.8.2004,
rodiče s dětmi od 4 - 8 let, účastnický poplatek 1200 Kč,
vedoucí tábora: Martin Nešpor.
Táborová základna uprostřed lesů (bez el.energie, teplé
vody) v Pošumaví u obce Chanovice (nedaleko Horažďovic), ubytování ve stanech s podsadou. Program zaměřen
především na krátký návrat k přírodě, hry, poznávání přírody, výlety, večerní posezení u ohně s kytarou a táboření
„skautským“ stylem.
Počet účastníků: 20 + 6 vedoucí vč. zdravotníka.
Táborová hra:
Doprava: zvláštním autobusem či auty.
Tábory v zahraničí
• Važec pod Krivaněm (Slovensko)
26.6. - 16.7.2004, 12 - 16 let,
táborová hra: „Na válečné stezce Mohawků“
účastnický poplatek 2950 Kč,
vedoucí tábora: Roman Urbanec.
Staň se na 20 dní indiánem, přežij v tee-pee (indiánský
stan), zahraj si bojové hry, zažij hodně zábavy, výstupy do
hor. Jedná se o skutečně fyzicky náročný tábor, kdy se
účastníci podílí na jeho průběhu, například vaří pod dohledem vedoucích, připravují saunu, připravují dřevo, atd.
Nutný cestovní pas a zdravotní připojištění.
Počet účastníků: 20 chlapců + 4 vedoucí vč. zdravotníka,
doprava: vlakem.
• Biograd (Chorvatsko),
2.7. - 11.7.2004,
rodiče s dětmi od 4 let, úč. poplatek 5150 Kč,
vedoucí tábora: Mgr. Juraj Vašek
Zahraniční letní tábor pro rodiče s dětmi od 4 let, ubytování ve stanech, zaměření na sport, ozdravný pobyt, výlety, koupání.
Počet účastníků: 42, doprava: zvláštním autobusem.
Itálie - Sezze
17.7. - 29.7.2004,
12 - 16 let, úč. poplatek 4800 Kč,
vedoucí tábora: Roman Urbanec.
12 dní pobytu v Itálii - v městě Sezze, 70 km na jih od Říma, ubytování v mateřské škole, vícelůžkové pokoje. Stravování zajišťují italští kuchaři. Společný program s italskými dětmi, komunikace, sport, zábava, hry. Výlety do okolí,
návštěva Říma. Koupaní v moři, písečné a kamenité pláže.
Pitný režim po celý den. Nutný cestovní pas a zdravotní
připojištění.
Počet účastníků: 16 + 3 vedoucí vč. zdravotníka, doprava:
autobusem.
• Německo - Regensburg a okolí
23.8. - 31.8.2004,
13 - 15 let, úč. poplatek 1500 Kč,
vedoucí tábora: Roman Urbanec.
„Dva v jednom člunu“. Společný projekt pro děti z Prahy
a Mnichova, 20 českých a 20 německých dětí prožijí společných 9 dní (z toho 3 v ČR na táborové základně Tři
Studně). V Německu pak na tábořišti u řeky Naab nedaleko Regensburgu. Ubytování je ve stanech, na základně Tři
Studně v chatkách. Program je zaměřen především na komunikaci, sport, zábavu. K dispozici jsou kanoe, společně
navštívíme lanové centrum v Lamu. Již třetí ročník tohoto
projektu, který měl i v předcházejících letech velmi dobrý
ohlas u účastníků. Na pobyt v Německu nutný cestovní
pas a zdravotní připojištění.
Počet účastníků: z české strany 10 chlapců + 10 děvčat +
4 vedoucí vč. zdravotníka.
Doprava: zvláštním autobusem.
Pokud jste si vybrali z naší široké nabídky 15-ti táborů,
kontaktujte kterékoliv pracoviště, kde můžete obdržet přihlášky a další informace a také uhradit účastnické poplatky.
Martin Nešpor, Dům UM - Petrovice
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ
STŘÍBRNÉ PÁSMO PRO PETRKLÍČ

Dětský pěvecký sbor Petrklíč
Klubu přátel dětí a mládeže Petrovice letos již po osmé úspěšně
vystoupil na přehlídce pěveckých sborů „Rolničkové svátky
písní 2004“.
V pátek 2. 4. 2004 získal v krajském kole 14. ročníku celostátní
přehlídky dětských pěveckých
sborů výborné umístění –
„Stříbrné pásmo“.
Blahopřejeme dětem i sbormistryni Mgr. A. Procházkové.

MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN
V měsíci únoru vychovatelky ŠD udělaly dětem radost a navštívily s nimi ,,Muzeum voskových figurín“ v Melantrichově ulici.
Při prohlídce děti nejvíce zaujaly postavy zpěváků, herců a sportovců.Slyšely jsme výkřiky: ,,Ten Jágr je jako živý! Vondráčkové to moc sluší! Gott si je hodně podobný. Jé, to je lady Di!“ Velice děti zaujalo uprostřed divadla zrcadlové promítání některých částí Prahy.Podle reakcí dětí se výlet vydařil. V květnu nás čeká návštěva historické části v Mostecké ulici.
ŠD vychovatelka R. Novotná
ZŠ Bellova

Dům UM, MČ Praha – Petrovice,
ZŠ Bellova a Sokol Petrovice
pořádají každoroční

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
které započne dne 30.dubna 2004
na prostranstvích školního hřiště
ZŠ Bellova v 18.00 hodin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pálení čarodějnice Háty zvané Ropucha
Soutěže a hry
Kapela hrající k poslechu
Přehlídka malých čarodějnic
Šermířské vystoupení
Zapálení ohně v 19,30 hodin
Opékání buřtů (buřty s sebou)
Konec programu do 22 hodin
Vstup zdarma

■
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
Extraligový hokejista, bývalý reprezentant České republiky a kapitán Sparty Praha

Richard Žemlička
V současné době - před zahájením mistrovství světa v ledním hokeji - nelze ani jinak, než představit jednoho z hokejistů, kteří žijí
v Petrovicích. Richard Žemlička je odchovanec pražské Slávie, kde strávil v „sešívaném“ dresu tři sezóny, následujících šestnáct let oblékal dres s červeným „S“ jako hráč a kapitán Sparty. Vrcholový hokej hraje od svých 22ti let. Se Spartou během této doby třikrát
oslavil titul Mistra ligy. Šestkrát reprezentoval naši republiku na MS a dvakrát na OH. Z těchto osmi šampionátů se čtyřikrát vrátil
s medailí. Aktuální otázka těchto dní zní – která mužstva, podle Vás, stanou v Praze na stupních vítězů?

proto se nabízí další otázka. Jak s hokejem
po čtyřicítce?
Hokej se neustále vyvíjí a je čím dál tím rychlejší a silovější. Člověk musí být soudný, aby vrcholového sportu zanechal dřív, než jeho výkonnost začne klesat. S HC Chemopetrol
Litvínov mám podepsanou smlouvu do konce
dubna – a pak uvidíme. Samozřejmě, že hokej
pro mě znamená tolik, že chci u něho zůstat.
Možností je několik a záleží na mnoha faktorech, pro co se rozhodnu. Mám trenérskou
„dvojku“, ale zároveň jsou i jiné možnosti.
Cenné jsou i zahraniční zkušenosti. Jednu sezónu jsem odehrál v barvách finského Turku
a tři v německých klubech Eisbären Berlín a Freiburg. Raději bych ale zůstal v Čechách. Jsem
příliš závislý na naší zemi a její krásné přírodě.
Současná špička je hodně široká, ale už kvůli
pražské hale by bylo bezva, kdyby mezi nimi
byl i náš národní tým. Výsledek závisí na mnoha faktorech. Hlavním je samozřejmě to, koho
trenér Lener do reprezentace bude moci získat.V zámoří se ještě hraje, a ne všichni hráči
mohou být pro reprezentaci uvolněni. Dalším
aspektem je problematika domácího prostředí, které na jedné straně svazuje a na druhé
straně těch 17 tisíc fanoušků může hráče vybičovat k vrcholným výkonům. V hale jsem se
byl podívat, a i když jsem už po světě viděl
mnoho podobných zařízení – to naše je nejhezčí. Mimo našich by se podle mého soudu
měla na stupně vítězů dostat ještě Kanada
a Švédsko.
V současné době hrajete za HC Chemopetrol Litvínov. V době, kdy vyjde tento časopis, oslavíte své 40té narozeniny. A právě

probíhají oblastní kola a v Praze je pak republikové finále. Je třeba říci, že se do tohoto finále
dostávají opravdu velmi dobří hráči s obrovskou vůlí a s maximálním nasazením. Těmito
obdivuhodnými vlastnostmi plně kompenzují
své fyzické postižení. V exhibičním utkání mě
porazil chlapec, jemuž obě ruce končily u zá-

Máte ale vůbec čas, při vrcholovém sportu,
tu krásu přírody vnímat?
Času je samozřejmě méně, než by si člověk
přál. Mám rád hory, ale v zimě se na lyže dostanu málokdy – brusle mají přednost. Kompenzuji si to mimo sezónu horským kolem nebo pěšími túrami. Naše hory jsem již prošel
a projel křížem krážem, takže se teď vydávám
stejným způsobem poznávat Alpy.
Máte ještě nějaké jiné koníčky kromě vysokohorské turistiky?
Mám a většina jich souvisí s přírodou. Když jsme
byli hrát v Japonsku, okouzlil mě jejich způsob
přetváření přírody při tvorbě zahrad a parků.
Precizní a detailní práce, a přesto nevypadá násilně a rušivě. Mým prozatím nerealizovatelným
koníčkem jsou bonsaje. Bohužel zůstávám jen
u četby knih o bonsajích a těším se na dobu, až
mi čas dovolí se zabývat i jejich pěstováním.
Jak Vy jste se do Petrovic vlastně dostal?
Pocházím ze Zahradního Města a na „pochoďáky“ jsme se školou chodili právě do okolí
Hostivařské přehrady. Už tenkrát se mi tady líbilo. O mnoho let později jsem měl štěstí, že se
mi v tomto krásném prostředí podařilo koupit
pozemek.
Společně s paní Veronikou Žilkovou a dalšími osobnostmi kulturního a sportovního
života jste jedním z patronů tzv. HI-TEC
hokejové ligy. Motto této soutěže je:
„Chceme, aby děti, které nemohou hrát
hokej, poznaly radost z této hry“. Je to tedy zřejmě soutěž pro handicapované děti.
Co všechno si máme pod tímto pojmem
představit?
Jedná se o celostátní soutěž ve stolním hokeji
pro tělesně postižené děti. V průběhu roku
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pěstí. Musím přiznat, že proti tomuto hráči
jsem neměl žádnou šanci. I přes svůj handicap
hrál bravurně a porazil mě rozdílem třídy.
To si těžko dovedu představit. Myslím, že
pro mnoho zdravých mladých lidí by byl
zážitek z takovéhoto turnaje motivující.
Časopis, ve kterém bude tento rozhovor,
bude zaměřen hlavně na drogy. Po účasti
na podobné akci by třeba postupně zmizely nudící se party, které můžeme vidět
posedávat na různých místech nebo bez
cíle bloumat ulicemi. Tito teenageři, hledající nový zážitek a prožitek, jsou schopni
a ochotni jej většinou nalézat pouze v nikotinu, alkoholu, marihuaně, ……. Existuje však přece mnoho činností a dovedností, ve kterých může člověk najít smysl
svého života a být v tom „dobrej“. Vy jste
byl „dobrej“ do konce letošní sezóny a já
vím, že budete i nadále. Přesto Vám přeji,
abyste trochu slevil a aby Vám zbyl čas třeba i na ty bonsaje.
Děkuji za rozhovor.
Připravil Petr Říha
foto autor a archiv R. Žemličky
■
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Petrovický masopust
V neděli 22.února 2004 uspořádaly ve vzájemné spolupráci DDM-Praha 10 – Dům UM, MČ Praha-Petrovice, taneční oddíl Calipso, TJ Sokol Petrovice I. a ZŠ Bellova maškarní bál pro děti i jejich rodiče z Petrovic a okolí. Masopustní rej proběhl v sále Střední polygrafické školy od 16 do 18 hodin a pobavit se na něj příšlo více nak 150 dětí a rodičů.

Akci konferovali paní RNDr. Vlasta Křížová, předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání MČ Petrovice a Martin Nešpor z Domu UM.
Po úvodním přivítání pozvali všechny zúčastněné do tance. Aby se maškary příliš neupejpaly, do tance je pozvali dvě zdatné uklízečky
s kovbojem (z tanečního oddílu Calipso), kteří během akce ukázali své umění country tanců a děti několik tanců i naučili. Dětem se asi
nejvíce líbil taneční had, který se různě proplétal celým sálem, přihlížejícími, různě se trhal a spojoval. Nechyběl ani tradiční rej masek, pro
všechny bylo připravené nějaké chřestidlo, kterým mohly maškary pořádně zarámusit, jak to o Masopustech bývalo.

Pro masopustní bál připravil Dům UM a TJ Sokol Petrovice I. řadu soutěží: tanec s kolíčkem (kdo našel na svých šatech po tanci nejvíce
kolíčků od ostatních masek), hod na cíl hadrákem, lov žraloka (kdo namotá dřív provázek udice), obruče hula-hop, tradiční volba MISS
maškara, kterou vybrala pětičlenná komise složená z přítomných rodičů. Pro úspěšné soutěžící byly připraveny ceny, většinou kazící chrup.
Po celou dobu k tanci i soutěžím hrála hudba, kterou připravili DJ-ové z 9.tříd ZŠ Bellova (škola zapůjčila i aparaturu).

Na Petrovický masopust přišel pozdravit zúčastněné starosta MČ Praha - Petrovice doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. A protože vyvrcholením bálu byla tombola, kde téměř každá maska mohla vyhrát nějakou hračku či dobrotu, výherce vylosoval pan starosta. Nakonec si děti ještě dosyta zatančily v pásmu písniček. Některé (hlavně děvčata) si zopakovaly čerstvě naučený tanec od Calipsa. Petrovický Masopust
se vydařil. Přišla velká spousta maškar a masek. I když proti tradičním lidovým maskám jako kobyla, dědek, bába s nůší apod. byly více
motivovány pohádkami, bylo vidět, že si děti i rodiče daly práci s přípravou na tento bál. Nejvíce masek bylo princezen (téměř 20), následovaly čarodějnice a čerti, Červené Karkulky, bílé paní, princové, indiáni, víly, pejsci, kočičky, zástupci hmyzu, vodníci, šášové a jeden
hokejista (zaznamenáni byli dokonce i jedni rodiče v maskách). I když letošní Masopust proběhl po několikaleté pouze, určitě se pořádající subjekty postarají o pokračování této obnovené tradiční akce i v dalších letech.
Martin Nešpor, Dům UM
■
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