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Podivná škola demokracie

NEPRODEJNÉ

SLOVO STAROSTY

aneb „prozatimní“ výsledky senátních voleb
Volili jste dálnici nebo přírodu?
Ve dvou kolech senátních voleb se šest mužů a jedna žena ucházeli o přízeň 102 000 voličů z Prahy 11, 15 a 22 a okolních městských částí. Jmenovaní a jejich strany sváděli boj
o šestiletý mandát v křesle Senátu Parlamentu ČR. V prvním kole k urnám, z uvedeného počtu voličů, přišlo pouhých 25 898 občanů, což představovalo 25,33% účast. Hlasy mezi jednotlivé kandidáty byly rozděleny následovně:
MUDr. Ivan David
Jaroslava Dlouhá
Ing. Petr Hoffman
Ing. Petr Jirava
Mgr.Daniel Kroupa
Jan Nádvorník
Ing. Antonín Zápotocký

ČSSD
KSČM
nezávislý
SNK
Cesta změny
ODS
KDU-ČSL

Do druhého kola tedy postoupili kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů. Ing. Petr Jirava s 3 689 a Jan Nádvorník s 10 201 hlasem.
I přes propastný rozdíl v prvním kole získal přízeň
většiny „osiřelých“ voličů – těch kteří v prvním
kole volili jiného kandidáta - Ing. Jirava. Janu
Nádvorníkovi přibylo ve druhém kole pouhých
206 hlasů, Ing. Jiravovi 4 811. Část voličů byla
neúspěchem svého kandidáta v prvním kole rozčarována natolik, že se ke druhému kolu voleb již
nedostavila. Tak během druhého volebního víkendu přišlo k urnám ještě o 6 888 voličů méně než

Možná i upřímný úsměv pomohl Ing. Jiravovi k postupu do druhého kola voleb.

2 131 hlas
3 085
245
3 689
3 011
10 201
3 364

tj. 8,28 %
11,99
0.95
14.33
11,70
39,65
13,07

v prvním, čímž klesla volební účast na pouhých
18,61 %. Většina hlasů druhého kola byla odevzdána ve prospěch starosty MČ Praha 15,
Jana Nádvorníka – 10 407. Jeho soupeř – bývalý
starosta Prahy 11, Ing. Jirava, jich dostal - i přes
obrovský nárůst – pouhých 8 500. Nový senátor
tedy přesvědčil 55,04 % voličů, 44,96 % volilo
Ing. Jiravu a zůstalo tedy s výsledkem nespokojeno. Faktem ovšem je, že svého práva volit se
vzdalo plných 81,39 % voličů, a tak 83 146 hlasů bylo zřejmě odevzdáno ve prospěch klidného
víkendu s oním – všeobecně známým – despektem k Senátu, jeho funkci a potřebnosti pro každodenní život běžného občana. Otázku uvedenou
v nadpisu kapitoly si přesto dovolím položit za
nás všechny v rozhovoru s „prozatímním“ vítězem voleb.
Petrovice svou účastí u voleb poněkud snížily průměr celého volebního obvodu. K volbám přišlo
v prvním kole 24,44 % a ve druhém kole pouhých
16,24 % oprávněných voličů. V prvním kole byly
kandidátům hlasy odevzdány následovně: Jan Nádvorník 36,0 %, Ing. Antonín Zápotocký 34,97 %,
Mgr. Daniel Kroupa 8,16 %, Jaroslava Dlouhá
7,82 %, MUDr. Ivan David 5,9 %, Ing. Petr Jirava
5,41 %, Ing.Petr Hoffman 1,03 %. Z výsledku lze
kalkulovat poměrně značný stupeň obav občanů
z JVK, důvěru ve sliby Ing. Zápotockého a vliv
OPTIM-EKA, které ve svém letáku poněkud „podpásově“ vyzvalo nevolit Jana Nádvorníka. (Vedoucím představitelem a zmocněncem OPTIMEKA je totiž jeden z kandidátů na funkci senátora
Ing. Zápotocký). To se markantně projevilo ve
druhém kole voleb, kde Ing. Jirava získal o 431 %
hlasů víc než v kole prvním. Jan Nádvorník pouze
o necelá 4 %. Přesto mu i tento malý nárůst stačil k celkovému vítězství : 56,27 % proti 43,34 %
hlasů získaných Ing. Jiravou.

Vážení spoluobčané,
čas neúprostně běží a my se dostáváme do druhé poloviny funkčního období.
Myslím, že je vhodné se poohlédnout, jak se plní předvolební sliby, pro které jste nám dali svoji důvěru.
S ohledem na rozsah místa pro moje slovo se pokusím
o stručný přehled.
Společným bodem všech volebních stran byl boj proti
JVK a podpora JVD,tedy vzdálené trasy dálničního
okruhu. Zastupitelstvo svými usneseními tyto sliby plnilo. Podle všech dostupných informací oddálený pražský okruh bude skutečností. O jiné variantě se neuvažuje. Kontraverzní křižovatka na dálnici D1, jejíž
realizace před rokem 2010 byla ZHMP schválena a která má umožnit napojení komunikace t.zv. Vestecké
spojky na dálnici a odlehčit tak dopravu v okolí Jesenice, Újezda , tato komunikace má končit u Vídeňské.
Podle sdělení pracovníků SÚRM a Ředitelství silnic
a dálnic pokračování čtyřproudové komunikace podél
Miličovského lesa směrem na Petrovice není plánováno a v žádných nám dostupných a platných plánech či
v územně plánovací dokumentaci se nevyskytuje a do
výstavby nepřipravuje. V prostoru mezi Formanskou
ulicí a Novopetrovickou se s žádnou celoměstsky významnou komunikací nepočítá. Samozřejmě, že vývoj
kolem tohoto úseku budeme stále sledovat.
Dalším společným bodem bylo dokončení Urbanistické
studie Petrovic.Vzhledem k připomínkám odboru životního prostředí Magistrátu má být jednání s tímto útvarem uzavřeno v první polovině r. 2005. Na dodržení tohoto termínu naše městská část nemá vliv.
Výstavbu polyfunkčního domu uváděla řada volebních
stran. S ohledem na připomínky občanů a po jednání
jak s autorem Urbanistické studie, tak s odborem územního rozhodování ÚMČ Praha 15, bylo dohodnuto polyfunkční dům vystavět místo bývalé prodejny SD VČELA.
Jednání stále pokračují. Jakmile nabudou konkretnějších forem, budeme Vás samozřejmě informovat.
Důležitým tematem byla péče o životní prostředí. Byla
znovu obnovena činnost Komise životního prostředí,
parková zeleň je udržována na dobré úrovni,alespoň
soudě podle Vašich ohlasů. Navíc se podařilo zabezpečit opravu bývalého jezu na Botiči, což jistě přispěje ke
zlepšení toku tohoto potoka a ke zkvalitnění povodí.
Předvolební sliby, které se týkaly podpory kulturních
programů, podpory občanských sdružení, podpory seniorů, tematických zájezdů, půjček s nízkým úrokem na
opravu domů a bytů, instalace bezpečnostních kamer
apod., jsou průběžně plněny.
Je na Vás, vážení spoluobčané, abyste posoudili, zda
a kteří členové zastupitelstva své sliby plní, či nikoli.
Naší snahou v druhé polovině volebního období bude
splnit co nejvíce záměrů, se kterými jsme před Vás
předstupovali.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké,pokojné vánoční svátky a hodně spokojenosti v novém roce a současně Vás pozvat k přátelskému setkání pod vánoční
strom, které se uskuteční v pondělí 20. prosince
v 16,30 hod.
Otto Semecký

Pokračování na str. 4 a 5
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FOTOKRONIKA

24.září si mohly děti, v rámci protidrogové akce Hliněný den, „uplácat“ z hlíny to, co pro ně pojem drogy představuje

8. října proběhlo vzpomínkové pásmo na Jaroslava Ježka s názvem
Tmavomodrý svět

27. října, v předvečer oslav vzniku samostatného československého
státu, byly položeny věnce na tradiční místa v Petrovicích - k pomníku obětí a na místním hřbitově

10. listopadu se značné množství petrovičáků sešlo na obnoveném
tradičním posvícení

14. listopadu se v lesoparku konala tradiční Drakiáda pořádaná Klubem přátel dětí a mládeže Petrovice

16. listopadu si základní škola Bellova připomněla, otevřením výstavy fotografií, 15 let své existence
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE
51. zasedání RMČ, dne 18.8. 2004
Rada městské části:
Souhlasila:
• s uspořádáním protidrogové akce „Hliněný den“
dne 24. 9. 2004. Akce se bude konat na prostranství mezi ZŠ Bellova a střední polygrafickou školou.
Se seznámila:
• s předběžným návrhem programu ZMČ dne 8. 9.
2004, který navrhl starosta MČ.
52. zasedání RMČ, dne 26. 8. 2004
Rada městské části:
Souhlasila:
• s uvolněním 1.000,- Kč na ceny v rámci akce „Běh
podél přehrady“, pod záštitou starosty MČ PrahaPetrovice. Běh pořádá AVC Praha dne 5. 9. 2004,
• s předloženým rozpočtem akce „Vítání prvňáčků“,
• s předloženým rozpočtem akce „Výlet seniorů do
Duchcova“.
Doporučila:
• ZMČ schválit podání žádosti o grant HMP na rekonstrukci hřiště Lessnerova. V případě poskytnutí prostředků se MČ bude podílet na výdajích 30%
z celkové částky grantu z vlastních prostředků
MČ.

s půjčkou z FOMBF ve výši 1,7 mil. Kč na opravu
vzduchotechniky a izolace budovy Morseova 251
– 253 s tím, že před výběrovým řízením bude Komisí výstavby Rady MČ Praha-Petrovice projednán
znalecký posudek. Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice souhlasí s půjčkou na dofinancování zateplení objektu Morseova 251 – 253 a na izolaci objektu Morseova 251.
54. zasedání RMČ, dne 8. 9. 2004
Rada městské části:
Schválila:
• zahájení stavby hřiště u ZŠ Edisonova. Pro stavbu
vybrala firmu J. I. H., pokud tato neprodleně doručí certifikát „prohlášení o shodě“,
• zahájení prací na obnově fasády na ZŠ Edisonova.
Vybírá dle předložených nabídek firmu PSO,
• plán akcí Komise kultury RMČ včetně rozpočtu na
2. pololetí roku 2004,
• s uzavřením smlouvy s fy Ptáček Petr – PAS na dodávku a montáž oplocení vybraných pískovišť.
Vzala na vědomí:
• doporučení Komise vzdělávání a výchovy a ukládá
starostovi MČ zajistit provedení demografické studie budoucího vývoje dětí v předškolním a školním věku, která by sloužila jako jeden z podkladů
pro možnost řešit problematiku školství z dlouhodobějšího hlediska.

56. zasedání RMČ, dne 6. 10. 2004
Rada městské části:
Vzala na vědomí:
• informaci o stanovení přesného termínu oslav na
27. 10. 2004, kladení věnců proběhne v čase
14 hodin – místní hřbitov, 14.30 – u pomníku
v Edisonově ulici. Za MČ se zúčastní p. starosta
doc. Semecký, místostarosta p. Vojta a radní
p. Ing. Říha.
Souhlasila:
• s usnesením Komise bytové RMČ Praha-Petrovice
ze dne 5. 10. 2004, kterým sestavuje pořadí uchazečů na přidělení bytu,
• se zasláním objednávky firmě ELTODO na vánoční
osvětlení ulice a stromu v rozsahu objednávky
z roku 2003,
• s uzavřením smlouvy na tvorbu nových WEB stránek MČ s firmou Odysseus NET, s.r.o. dle návrhu
Komise pro informace a zpravodaj a schváleného
návrhu projektu a rozpočtu.
Se seznámila:
• se zápisem ze zasedání bytové komise; na základě
předložených nových skutečností souhlasí s návrhem bytové komise RMČ na přidělení bytu pí Čermákové.
57. zasedání RMČ, dne 21. 10. 2004

53. zasedání RMČ, dne 1. 9. 2004
Rada městské části:
Vzala na vědomí:
• sdělení MHMP ohledně privatizace zdravotnického zařízení ZZ Jakobiho 328, Praha 10 ze dne
16. 8. 2004 č.j. 44/SE 10/1061 a souhlasí s návrhem odpovědi.
XI. řádné zasedání ZMČ,
dne 8. září 2004

III. mimořádné zasedání ZMČ,
dne 22. září 2004
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:
Schválilo:
• k dalšímu zpracování variantu C objemové studie
Polyfunkčního domu MČ Praha-Petrovice.
55. zasedání RMČ, dne 23. 9. 2004
Rada městské části:

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:
Souhlasilo:
• se změnou zřizovací listiny ZŠ Bellova v předloženém znění,
• se změnou zřizovací listiny ZŠ Edisonova v předloženém znění,
• s podáním žádosti o grant MHMP na rok 2005 na
projekt „Úprava asfaltové plochy a její pokrytí
umělým povrchem, její vybavení koši na basketbal, brankami na florbal a oplocením v ulici Lessnerova“. V případě poskytnutí finanční dotace zaručuje finanční spoluúčast 30 % výše celkových
nákladů, tj. 750.000,- Kč,
• s obsahem dopisu starosty členům Zastupitelstva
hl. m. Prahy.
Nesouhlasilo:
• s finanční spoluúčastí 30 % z celkových nákladů
na rozšíření hřiště na skateboarding v ZŠ Bellova
v roce 2005. Zastupitelstvo MČ nevylučuje v následujícím roce znovu zvážit možnost financování
tohoto grantu.
Vzalo na vědomí:
• informaci Ing. Smutné o finanční kontrole a auditu za rok 2003,
• zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Petrovice za
I. pololetí 2004,
• informaci k přemístění VVN 110.
Schválilo:
• rozpočtová opatření 3-2004 1 – 6.
Revokovalo:
• usnesení č. 5 ze dne 16. června 2004, a to ve znění: Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice souhlasí

Souhlasila:
• s designem webových stránek, po výběru ze
3 předložených variant vybírá variantu b)
• s návrhem pořádání oslav vzniku ČSR ve středu
dne 27. 10. 2004 od 17 hod. (hřbitov) a od
18 hod. (u pomníku Edisonova ul.),
• se zadáním pravidelné revize hromosvodu objektu
polikliniky Ohmova,
• se zadáním vypracování podrobného realizačního
projektu na odstranění vlhnutí vnitřních stěn objektu Poliklinika Ohmova,
• s navrhovaným prodloužením nájemních smluv
v objektech domů 252 – 253 u nájemníků, kterým
končí nájemní smlouvy a požádali o prodloužení.
Smlouvy budou uzavírány na 1 rok.
Se seznámila:
• s výsledky provedených energetických auditů provedených na vybraných objektech MČ.

Rada městské části:
Schválila:
• výsadbu zeleně na valu u Novopetrovické ulice
s přihlédnutím k doporučení Komise pro životní
prostředí RMČ.
Souhlasila:
• s předběžným rozpočtem výletu pro seniory
i ostatní do Polska dne 17. 11. 2004 v předložené
výši.
Vzala na vědomí:
• informaci JUDr. Hromasové o opravách obrubní
chodníků u vybraných přechodů na bezbariérové.
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VOLBY DO SENÁTU
Pokračování ze str. 1

Parlamentu České republiky v roce 1998 neúspěšně kandidovala za KDU-ČSL ve volebním kraji Praha. Tuto skutečnost, která svědčí o tom, že
se autorka reportáže aktivně politicky angažovala v politické straně, která později podpořila
Mgr. Daniela Kroupu v předvolební kampani, cíleně zamlčela a svou reportáž spolu s Ing. Zápotockým koncipovala k diskreditaci Ing.arch.Mencla.
O závažnosti celého případu svědčí vyjádření tehdejšího generálního ředitele České televize
Mgr. Jakuba Puchalského, z kterého uvádím:

„Reportáž A. Makovičkové „Okolo Prahy cestička“ zneužila volební kampaně a manipulovala
veřejným míněním.
Zpracování reportáže, její ohlášení i termín jejího
nasazení do vysílání nesou zřetelné atributy účelové manipulace veřejným míněním.
Jediný sociální demokrat, který to nemyslel
upřímně – alespoň jsem takový billboard
s MUDr. Ivanem Davidem neviděl. Zvolil sice jinou, ale také nešťastnou a neuvěřitelnou proklamaci o svých úspěších při léčbě korupce. To mu
zřejmě asi také mnoho hlasů nepřineslo. Korupce
a prostituce provázejí lidstvo již z hlubin dávnověku, a tak zřejmě mnoho z nakažených již zjistilo, že je to nemoc neléčitelná, a tak spíše chronická než smrtelná.

Volební obvod se vydal
Cestou změny
a chtěl změnit senátora
Senátní volby skončily, a přesto náš obvod zatím
nemá zvoleného senátora. Neúspěšný kandidát
Ing. Antonín Zápotocký se s výsledkem voleb nechtěl smířit a podal podnět k Nejvyššímu správnímu soudu. Přesto, že nepostoupil ani do druhého volebního kola, podává trestní oznámení,
vznesl stížnost na Ústřední volební komisi a ze
svého neúspěchu viní i Petrovický zpravodaj.
V této souvislosti jsem si vzpomněl (a vyhledal
materiály) na minulé senátní volby v našem obvodě. Rád bych vám připomněl volební atmosféru. Do druhého kola se probojovali Mgr. D. Kroupa a Ing. arch. V. Mencl.
Bývalý senátor Mgr. Kroupa, kandidující za volební stranu Cesta změny, byl před šesti lety zvolen i díky mediální kampani, kterou iniciovalo
OPTIM-EKO a současný kandidát na senátora za
KDU-ČSL Ing. Zápotocký. Ten využil své známosti
s redaktorkou pořadu Nadoraz A. Makovičkovou
a zkomponovali velmi přesvědčivý „dokument“,
který odvysílala Česká televize před druhým kolem senátních voleb pod názvem „ Okolo Prahy
cestička“. Vysíláním tohoto příspěvku tak vstoupila Česká televize velmi nešťastným způsobem
do předvolební kampaně. Po prošetření stížností
v televizi sice padaly hlavy, pořad Nadoraz byl zastaven, ale škoda způsobená potencionálnímu vítězi – kandidátu ODS Ing.arch. Václavu Menclovi
již odčiněna nebyla.
Autorka reportáže jednak ve svém místopřísežném prohlášení zamlčela, že ve volbách do PS
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Reportáž žádným přímým ani nepřímým způsobem nedokládá spojitost ing. arch. Václava
Mencla s firmami, které budují nebo hodlají vybudovat hypermarkety a obří parkoviště v okolí
křižovatky dálnice D1 a dálničního obchvatu JVK.
Přesto svou strukturou i ohlášením vzbuzovala
dojem, že tato spojitost existuje.
Na přelomu října a listopadu 1998 vydalo Sdružení pro podporu a rozvoj Jižního Města základní volební materiál, podporující Mgr. Daniela Kroupu jako kandidáta koalice ODA,
KDU-ČSL, US a DEU do Senátu Parlamentu České republiky. V materiálu nazvaném „Jižní listy“ a distribuovaném všem obyvatelům volebního obvodu do poštovních schránek, vyjádřili
kandidatuře Mgr. Daniela Kroupy svou podporu
mimo jiných také RNDr. Martin Bursík, bývalý
ministr životního prostředí, Soňa Dederová,
radní Místního zastupitelstva v Petrovicích,
ing. Antonín Zápotocký, starosta městské části
Praha Křeslice, a Josef Novák, starosta městské
části Praha Újezd. S jedinou výjimkou (JUDr. Ela
Němečková z občanského sdružení OPTIMEKO) se tedy všichni oponenti RNDr. Jana Kasala a ing. arch. Václava Mencla, hovořící v dané
reportáži, aktivně a veřejně podíleli na volební
kampani jeho protivníka v právě probíhajících
senátních volbách.
Z článků Martina Bursíka „Podporuji Daniela
Kroupu na senátora“, Soni Dederové „Jak se
v tom vyznat?“ a Antonína Zápotockého a Josefa Nováka „Proč nás léta ohrožuje dálniční
okruh?“, publikovaných v předvolebním materiálu Mgr. Daniela Kroupy „Jižní listy“, vyplývají dvě
věci: že za jediného vážného Kroupova protikandidáta považoval jeho volební štáb právě
Ing. arch. Václava Mencla, a že se rozhodl z trasy dálničního obchvatu učinit základní téma
předvolební kampaně.“
Nařčení v těchto článcích obsažená odmítl napadený kandidát vysvětlujícím letákem „Stanovisko
senátora Václava Mencla k pomlouvačné kampani ve věci Pražského dálničního okruhu“. V reportáži o něm nebyla ani zmínka. Jednoznačně
formulované stanovisko Ing. arch. Václava Mencla ke sporu mezi variantami JVK a JVD dálničního obchvatu, pořízené autorkou reportáže, bylo
vypuštěno.
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Kdo seje vítr, sklízí bouři
Uplynulo šest let a Ing. Zápotocký vyrazil do boje
o senátorské křeslo znovu. Teď ovšem má lepšího
kandidáta – sám sebe. Scénář předvolebního boje ani moc neměnil – nakonec – když to vyšlo tenkrát, vyjde to přece znovu. Znovu tedy vydává pro
celý volební obvod předvolební materiál - a znovu je maskován jako informační tiskovina o nebezpečí JVK – na které má jenom on lék. Časopis
už se nejmenuje „Jižní listy“ ale „Kurýr jihovýchodní Prahy“. Znovu jeho věrní – pod zkratkami
nebo pod podpisem anonyma „občan Petrovic“
zasévají pochybnosti o pravdivosti vyjádření
představitelů městských částí i Prahy. Zpochybňují dokonce i schválený územní plán, který je na
úrovni zákona. Nejnebezpečnější protivník je opět
z ODS, tak se do něj hned v prvním čísle Kurýra
pěkně „opře“. Stejně jako tenkrát Ing. Menclovi,

Málokdo jste jej za dobu jeho šestiletého volebního období viděli – natož v Petrovicích. Málokdo
jste o jeho práci něco slyšeli – to byl náš senátor
Mgr. Daniel Kroupa
je třeba i Janu Nádvorníkovi něco vyčíst – alespoň
to, že mlčí. Vždyť se dá roky tak krásně „hulákat“
– a Ing. Zápotocký to i dělá - v médiích, bez udělení slova na jednání petrovického zastupitelstva
i jinde. Aby zesílil svůj hlas, vydává leták OPTIMEKA s názvem Váš mlčící hlas v Senátu aneb Vážné důvody, proč nevolit Jana Nádvorníka. Spoléhá se zřejmě na statistiku, kterou si sám
vypracoval a podle níž prý o kom napíše OPTIMEKO - nevolit, zvolen nikdy nebyl. Leták je však
neúčinný a možná je to i tím, že byl realizován
v rozporu se stanovami tohoto občanského sdružení. Podle mého názoru opět Ing. Zápotocký
zneužil vše, co se v dané chvíli zneužít dalo, pro
svůj úspěch ve volbách – pro svůj osobní prospěch. V dalším kroku cíleně a proto i poněkud
opožděně využívá toho, že v polovině září byla
pražským zastupitelstvem schválena křižovatka
na dálnici D1 u Újezda a téměř po dvou měsících
reaguje a organizuje masivní podpisovou akci téměř na celém volebním obvodě. Podpisovou akci
však zneužívá pro svou volební kampaň a nechává aktivisty sbírající podpisy proti JVK zároveň
rozdávat své volební materiály.

VOLBY DO SENÁTU
Toto jednání se nelíbí devíti starostům jihovýchodu Prahy. Zastupitelstva všech těchto městských
částí i oni osobně udělali maximum pro prosazení dlouhé varianty městského okruhu a vadí jim
prohlášení „jediného Spasitele“. Využívají tedy
bezprostřední redakční uzávěrky Petrovického
zpravodaje a svůj názor zde prezentují. Získáváme ještě i další informace o praktikách Ing. Zápotockého a otiskujeme je. Neprotěžujeme žádného jiného kandidáta a v redakční radě dokonce
převládá názor, že Ing. Zápotockému spíše pomůžeme. Zveřejněná fakta jsou totiž natolik absurdní, že jim nikdo neuvěří a všichni budou
Ing. Zápotockého litovat. Volební výsledek tento
předpoklad potvrdil. Kdyby totiž lidé uvěřili, nedostal by ani těch 245 hlasů, co nasbíral v těchto
senátních volbách nezávislý kandidát Ing. Petr
Hoffman.
Patřím k těm, kdo se problematikou jihovýchodní
části městského okruhu zabývá již deset let
a pečlivě shromažďuji všechny informace. Zaujala mě tedy informace Ing. Zápotockého v letáku
ze září 2004, kde uvádí mezi obcemi, které se stávají brzdou pro realizaci JVD i Nupaky. V letáku ze
dne 2.10.2004 se ale z pera Ing. Zápotockého
dozvídáme, že starosta Nupak je jeho bratranec.
Mám snad tedy věřit tomu, že Ing. Zápotocký –
člověk s takovým charisma - který dokáže přesvědčit tisíce lidí, aby mu něco věřili a i podepsali, desítky aktivistů, aby s podpisovými archy obcházeli domácnosti nebo mrzli u metra, nedokáže

Ne všichni Ing. Zápotockému jeho proklamace
a sliby uvěřili
přesvědčit vlastního bratrance, aby mu uvěřil
a podnikl potřebné kroky k záchraně celého jihovýchodu Prahy. Tady se přece přímo podbízí vysvětlení – pokud problém JVK-JVD odezní, nebude již mít Zápotockého OPTIM-EKO, ani on sám
s čím jít do dalších voleb.
Senátor Mencl po minulých – teď už si můžeme
klidně říct zmanipulovaných – volbách na Českou
televizi, pí Makovičkovou nebo Ing. Zápotockého
trestní oznámení nepodal. Porážku přijal jako
chlap a jako satisfakce mu zřejmě stačila omluva
ředitele ČT. Naproti tomu „ublížený“ Ing. Zápotocký podal u Nejvyššího správního soudu stížnost
proti výsledku senátních voleb a vyhrožoval trestním oznámením kdekomu. Potvrzené zatím máme
to, že ho podal na JUDr. Červenku – pro pomluvu.
Věřím, že doktor Červenka v rozhovoru pro náš ča-

sopis si byl tohoto nebezpečí vědom a sdělená fakta dokáže. Zatím ale Nejvyšší správní soud rozhodl, jak rozhodl, a volby v našem volebním obvodu
prohlásil za neplatné.

Dvojí metr
Skromný Ing. Zápotocký zamlčel před soudem
to, čím byla reakce v Petrovickém zpravodaji vyvolána. Svého „Kurýra“ soudcům neukázal
a nás se na důvody vydání takto monotematického časopisu nikdo neptal. Nutno konstatovat,
že i při podrobném pročtení Petrovického zpravodaje lze najít fakta na základě kterých by byly volby jen těžko zneplatněny. Soud ve svém
odůvodnění směrem k Petrovicím argumentuje
tím, že:
1) Petrovický zpravodaj ( dále jen PZ ) vyšel v říj nu ve výrazně vyšším nákladu než obvykle
(50000 ks proti 2700 ks). Na straně 3 PZ se
však mohli dočíst, že MČ Křeslice, která dosud
žádné periodikum nevydávala, vydala v září
pro svých 424 občanů „Kurýra“ právě v tomto obrovském nákladu a bez jakéhokoliv svolení jej nechala roznést do všech schránek jihovýchodní části Prahy. Jelikož některé
skutečnosti v něm uvedené lze, a to nejen
podle mne, hodnotit jako šíření poplašné
zprávy, rozhodli se starostové sousedních
městských částí využít připraveného PZ a požádali o zvýšení nákladu, ten odkoupili a distribuovali ve svých městských částech pro
uklidnění obyvatel.
2) Petrovický zpravodaj vyšel účelově těsně před
volbami.
Speciální číslo vyšlo v termínu celoročně uváděném v tiráži pro vydání řádného čísla a nebylo tedy vydáno tak jak tvrdí soud – účelově
k volbám.. Pouze množství a charakter informací z něho udělaly mimořádné monotématické číslo s informacemi i pro okolní městské
části. Navíc se jednalo o městské části, které
se plošně nekryly s volebním obvodem 19,
z čehož znovu jasně vyplývá, že se nejednalo
o agitaci k volbám!!!
3) Publikované informace byly svojí povahou
způsobilé jmenovaného výrazně poškodit. Na
stejné stránce Usnesení však soudci konstatují, že v možnostech soudu není se vyjádřit
k tomu, zda jsou tvrzení pravdivá a opodstatněná. Jinými slovy, i když víte a můžete dokázat, že některý kandidát je lhář, lump a podvodník, nesmíte to spoluobčanům před
volbami sdělit a musíte jen trpně čekat, kolik
z nich nachytá na svou lživou a podvodnou
kampaň. Neboť pokud pravdu vyjevíte, připravíte tohoto kandidáta možná o nějaké hlasy,
a to je protizákonné. Nikoho nezajímá, zda je
kampaň vedená stylem – „Světu bezprostředně hrozí třetí světová válka, ale když mě zvolíte, tak zařídím mír“. Nikoho také nezajímá,
že v zářijovém Kurýru stihnul Ing. Zápotocký
jen osobně osočit: primátora Béma, náměstka
primátora Burgermeistera, starosty Collera,
Nádvorníka, Šorfovou, Semeckého, Fajfra
a místostarostku Hromasovou. Mimoto strhal
časopisy Prahy 15, 11, 22, Šeberova i Petrovic.
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( Už jen z tohoto výčtu jasně vyplývá, kdo jediný to s námi myslí dobře.) Jan Nádvorník byl
ale přece kandidátem na senátora, a tak vlastně jako jediný použil negativní kampaň
Ing. Zápotocký. Tu ještě umocnil letákem
„Vážné důvody, proč nevolit Jana Nádvorníka“. Soudci neměli Kurýr k dispozici, avšak
uvádějí, že četli PZ. Ale tam je zcela jasně napsáno, že PZ vychází – a to v takovém nákladu jako reakce na zavádějící a nepravdivé informace v Kurýru. Pak už se po něm asi pídit
měli.
4) Byl porušen princip rovnosti kandidujících
subjektů.
Soud rozhodl pouze na základě informací podaných Ing. Zápotockým a po ne příliš pečlivém prostudování Petrovického zpravodaje.

Nejdříve úsměvy pro voliče a po neúspěchu začne „cirkus“ a „ kolotoč“ trestních oznámení
I tak ale měl poznat, že Petrovický zpravodaj
není ničí předvolební materiál a nejednalo se
tudíž o snahu zdiskreditovat kandidáta voleb.
Šlo o to uklidnit veřejnost a dobrat se pravdy
o tom, jaké mohou být motivace duchovního
otce Kurýra na živení strašáka jménem JVK.
Kdyby Kurýr s tímto obsahem a v tomto masovém vydání vyšel v dubnu ( ale všichni víme,
že by nevyšel – byla to jen vychytrale načasovaná volební kampaň pod pláštíkem periodika
městské části ), byla by naše reakce naprosto
stejná.
Závěrem mi dovolte ocitovat poslední větu usnesení Nejvyššího správního soudu na straně 30
Není totiž možno ani přehlédnout, že volební
„N
kampaň představuje ve svých důsledcích jednu
z forem výkonu základních práv, jakými jsou především svoboda projevu, právo na informace,
sdružovací právo, shromažďovací právo apod.“
Nějak mi to nejde s uvedenými fakty dohromady.
Co dodat? Snad jen to, že se bojím, jestli se pomalu nevrací doba, kdy bude zase cennější, víc
než svoboda projevu, svoboda po projevu.
Ing. Petr Říha
■
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VOLBY DO SENÁTU
SETKÁNÍ S JANEM NÁDVORNÍKEM
Blahopřát ke zvolení Vám v tuto chvíli snad ani nemohu.
Usnesení Nejvyššího správního soudu, které prohlásilo volby v našem obvodu za neplatné, nám možná všem zkomplikuje život a nechá nás si vychutnat „radovánky“ předvolebního boje ještě jednou. Přesto doufám, že jste si po
náročném předvolebním „kolotoči“ již odpočinul, jste připraven na případné další volby a zároveň že jste se již konkrétněji zamyslel nad detaily toho, co byste chtěl, v případě
potvrzení volby nebo nového vítězství, za těch šest let v senátu dokázat.
V první řadě bych se chtěl zabývat obyčejnými starostmi
obyčejných lidí. Mezi ty v našem volebním obvodu zcela určitě patří i problematika spojená s urychleným započetím
budování delší varianty Pražského okruhu. Problémy s dopravou mě zajímají i v celostátním měřítku, a tak jsem měl
v úmyslu pracovat ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Původně jsem měl zájem o práci ve Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, ale
ten už je přeplněn senátory z řad starostů.
Je mi jasné, že za ty roky, co jste ve funkci starosty jedné
z velkých městských částí, víte asi nejlépe, co nás občany
trápí a pálí – a tak si alespoň vysvětluji Váš volební slogan.
Určitě se v problematice tohoto státu orientujete lépe než
senátoři jiných profesí – at’ už je to roky v Česku nepřítomný válečný zpravodaj nebo vědecký pracovník. Přesto bych
byl rád, kdybyste nám mohl říci, jak budete tlumočit hlasy
zastupitelstev i desetitisíců občanů, kteří se stále obávají
dopravního kolapsu na jihovýchodě Prahy a jeho vyřešení
nejjednodušší, nejlevnější a tím i nejkratší variantou?
Každý vrcholový politik by měl projít komunální politikou,
která je předsíní velké politiky. Práce ve zmíněném Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu je tím nejlepším
místem v Senátu, kde se dá tento problém nejúčinněji
ovlivnit. I když je třeba zdůraznit, že umístění trasy komunikace opravdu není v kompetenci senátu. Přesto hodlám
všude prezentovat společný názor, že jihovýchod Prahy by
měl být oblastí pro krátkodobou rekreaci obyvatel, a to
zejména z velkých sídlištních celků na Chodově a Hájích.
Domnívám se ale, že příkladnou je iniciativa táborského
senátora Mgr. Pavla Eyberta, který stojí v čele Sdružení
pro výstavbu dálnice D3 a rychlostní komunikace R4.
Sdružení si dalo za cíl postupně iniciovat soubor jedná n í , s m ě ř u j í c í c h k u r y c h l e n í v ý s t a v b y D 3 a R4 a k z a j i š t ě ní vyšších finančních objemů na jejich výstavbu pro léta
2004-2008. Druhým extrémem je zřejmě občanské sdru žení OPTIM-EKO neúspěšného kandidáta do senátu
Ing. Zápotockého, jehož cílem je bojovat - aťž už je to
proti JVK, urbanistické studii Petrovic, zástavbě na
Veronském náměstí, na Chodově apod.

Ve svém volebním materiálu jste měl bohatý
předvolební program, čítající celkem 25 akcí.
Podařilo se Vám jej beze zbytku spl nit?
Těch akcí bylo dokonce 39 a podařilo se mi
splnit všechny – s jedinou výjimkou. Kampaň
byla koncipována tak, aby byla spíše zábavnou
než politickou. Přitom mi však mnohem lépe
než politický meeting umožňovala vyslechnout
problémy a názory lidí. Tou výjimkou bylo
nezrealizované setkání s obyvateli Křeslic, které mi křeslická radnice zakázala.
To, že Vám bylo zabráněno představit svůj vo lební program v K ř e s l i c í c h , j e h r u b é p o r u š e n í
zákona. Pod zamítnutím akce je sice podepsán
místostarosta Křeslic, a tak se můžeme jen do mýšlet, zda jsou křesličtí zastupitelé tak servil ní ke svému starostovi, nebo zda to byl „poli tický“ tah ze strany Vašeho protikandidáta do
senátu – Ing. Zápotockého, který je v této
městské části starostou. Nicméně Ing. Zápo tocký má, jako dlouholetý starosta, v Křesli cích určitě natolik velký vliv, že by mu nedalo
moc práce přesvědčit ostatní členy zastupitel stva, že zakázání Vaší předvolební akce je č in
nezákonný a navíc i natolik nemorální a nee t i c k ý , ž e b y m u s p í š u š k o d i l a konání akce by
prosadil. Zastupitelé by ho určitě neodmítli
a on mohl vypadat jako demokrat a čestný člověk. Dnes se
Ing. Zápotocký dovolává jakési „spravedlnosti“, kdy měl
být údajně při volbách poškozen zveřejněním některých in formací, osvětlujících tu druhou – zastíněnou – stranu bo j e p r o t i k r á t k é v a r i a n t ě P r a ž s k é h o ok r u h u . J a k h o d l á t e V y
řešit porušení zákona ze strany křeslického zastupitelstva,
k t e r é z e z c e l a e v id e n t n í c h d ů v o d ů z r u š i l o V a š i p ř e d v o l e b n í
akci?
Nejsem konfliktní typ, takže jsem připravenou akci odvolal
a odvolal jsem v Křeslicích i následnou akci, kde již kancelář oblastního sdružení ODS vysvětlila křeslickým, že podle
Zákona o právu shromažďovacím mám právo na pořádání
předvolební kampaně v rámci celého volebního obvodu –
tudíž i v Křeslicích. Satisfakcí pro mě bylo, že jsem v prvním
kole volby vyhrál i tam.
J e v e l m i s y m p a t i c k ý m p o č i n e m , ž e j s t e p l á n o v a l p ř i jí t s e
představit – jako náš senátor – na nejbližší jednání petro vického zastupitelstva, po složení slibu. Předpokládám, že
v případě potvrzení Vaší volby hodláte takto navštívit
všechny městské části?

Připravil Petr Říha
Jelikož se mi zdálo zamítnutí konání předvolební kampaně jednoho kandidáta – „de facto“ dalším z kandidátů
na křeslo senátora, natolik závažným porušením zákona,
navštívil jsem v této věci i Ing. Antonína Zápotockého,
abych si ověřil fakta a zároveň mu umožnil vyjádření.
V zápise ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Křeslice
ze dne 27. 9. 2004 je skutečně předvolební akce zamítnuta poměrem 4 ku 1 a Ing. Zápotocký přiznává, že ten
jeden hlas pro nepatří jemu a i on sám hlasoval proti konání akce. Tvrdí však, že J. Nádvorníkovi dopisem nabídli
jiné místo, kde by akce nerušila občany – tento fakt však
není schopen doložit kopií zmíněného dopisu. Asi vás nepřekvapí, že po dotázání volební manažerky ODS mi bylo sděleno, že do jejich oblastní kanceláře dopis s takovýmto návrhem nepřišel. Je paradoxem, že starosta
Křeslic dosáhl zrušení voleb i na základě faktu, že mu
v Petrovickém zpravodaji nebyla dána možnost reagovat
na námi zveřejněná fakta. Na mou otázku, komu z jím
napadených politiků nabídl možnost reagovat rovnou
v Kurýru na publikovaná nařčení, s klidnou tváří uvedl:
„Ale vždyť oni mají své časopisy, tak se v nich mohou
bránit“. Pan starosta svého Kurýra ještě zřejmě nemá zažitého – vždyť i on se může bránit ve svých radničních novinách, které navíc vydává v nákladu podobném počtu
všech novin a časopisů ostatních městských částí jihovýchodu Prahy.

Z některých billboardů a p l a k á t ů m o h l z í s k a t p r ů m ě r n ý v o lič, bez hlubšího zájmu o dění okolo Pražského okruhu, do jem, že když zvolí jednoho určitého kandidáta – bude žít
v p a n e n s k é p ř í r o d ě a k d y ž b u d e v o l i t k o h o k o l i v z ostatních
– zvolí si dálnici pod okny svého bytu. ODS je sice typická
svým sarkasmem a „ a g r e s i v i t o u “ p ř i v o l b á c h , j a k a l e
hodnotíte tento druh volební kampaně?
Negativní kampaň je vždycky špatná. Kandidát by měl mluvit o tom, co hodlá pro lidi udělat on, a ne o tom, co dělá
nebo nedělá jeho protikandidát.
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Teď jsem si uvědomil, že jsme vlastně o tak OPTIM-EKEM
vychvalovaném Mgr. Kroupovi za celých těch šest let neslyšeli, a to ani na letácích OPTIM-EKA, kde bych očekával informace o tom, jak nás jimi prosazovaný a také prosazený
kandidát chrání před JVK ve smyslu předvolebních slibů.
Přeji Vám mnoho úspěchů při obhajobě čestnosti Vaší kampaně (ve které věřím, neboťž minulé číslo Petrovického zpravodaje si skutečně nekladlo za cíl vám pomoci ve volbách,
ale pouze uklidnit lidi, kteří si v Kurýru přečetli informace
na úrovni „poplašné zprávy“). A věřím, že Vás - jako případného vítěze voleb - uvidíme v Petrovicích častěji než
Vašeho předchůdce Mgr. Kroupu. Děkuji za rozhovor
Epilog

Okolo výstavby „čehokoliv“ se většinou vytvoří dva druhy
iniciativ. Jedni stavbu chtějí a druzí nechtějí. Druhá skupina
bývá většinou důraznější a hlasitější. Průtahy pak mají přímý dopad i na hospodářství země. Smutné je, když máte
čelit problému, který nemůžete ovlivnit, jako je třeba výstavba na Veronském náměstí. Zástavba náměstí, jako dostavba bytů a občanská vybavenost sídliště Petrovice –
Horní Měcholupy, existovala historicky od dob projektování
sídliště. Zrealizován z ní byl pouze Prior – dnes Albert.
V současné době se projekt zredukoval, snížila se hmota
staveb, počet bytů klesl z 990 na 330, ale protesty proti
výstavbě jsou stále. Stavbu přitom provádí magistrát na
svém pozemku a městská část Praha 15 nemohla a nebyla
(ze zákona) ani účastníkem územního řízení.

■

Samozřejmě, plánoval jsem návštěvu všech zastupitelstev
a rád bych s nimi zůstal po celou dobu volebního období
v úzkém kontaktu. To samé platí i pro kontakt s obyvateli
jihovýchodu Prahy. Rozhodně bych nechtěl být pouze „virtuálním senátorem“, jako byl dosavadní senátor, jehož největším počinem byl dopis prezidentu USA s žádostí o nestahování amerických vojsk z Evropy.

www.prahapetrovice.cz

Ateliér II

www.prahapetrovice.cz
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pí. Procházková

sl. Huptychová

pí. Veselá

sl. Huptychová

hry, výtvarka, zpČv
- pĜíprava na MŠ

seznámení s prací
s model. hlínou

modelování z ker.
hlíny, glazování

modelování z ker.
hlíny, glazování

Chaloupka II

Keramika I.

Keramika IX.

Keramika V.

sl. Vendrová

pí. Gabaþová

hry, výtvarka, zpČv
- pĜíprava na MŠ

Chaloupka I

Keramika VI.

sl. M. Volfová

pohybová
prĤprava, cviþení,
hry

Hravé cviþení

modelování z ker.
hlíny, glazování

pí. PištČková

netradiþní stolní a
deskové hry

p.Nový

Hráþ

Golfík II

p.Nový

p. PĜibil

Florbal V

turistika, táboĜení,
znalost pĜíropdy,
hry
turistika, táboĜení,
znalost pĜíropdy,
hry

p. PĜibil

Florbal IV

Golfík I

sl. Jiráþková

Florbal III

ýiperka

p. PĜibil

sl. P. Volfová

taneþní a pohybová
prĤprava

Florbal I

sl. Huptychová

seznámení s
výtvarnými a
modeláĜskými
technikami

Barviþka

pí. ýerníková

pí. KuchaĜová

kurz kreslení a
malby

Angliþtina

vedoucí

zamČĜení

kroužky

St.

Út.

Út.

St.

ýt.

Út.

ýt.

Po.

Po.

6 - 14

6 - 19

6 - 14

Po.

St.

ýt.

rodiþe s
Po.
pĜedškoláky

3–6

3–6

4-6

6 – 14

7 - 12

9:30 11:30
14:00 15:30
10:00 11:30
16:00 17:30
17:00 –
18:30
16:00 17:30
1000

1000

1000

1000

150/
5x
150/
5x

500

400

17:30 18:30
15:30 16:30

500

500

900

900

900

900

500

800

14:30 16:00

nar. 1986 a
St.
st.
kluci
17:00 nar.1993 a Po.
18:30
ml.
16:00 12 - 16
Po.
17:30

dívky od 10 St.

10 - 12

4-6

15:00 16:00
15:30 16:30
18:00 19:30
19:00 20:30

10:00 11:30

16:00 1000
17:30
14:15 - 450/
15:00
pol

den hodina cena

rodiþe s
St.
pĜedškoláky

4-7

od 11

vČk

ZŠ Bellova
klubovna
ZŠ Bellova
klubovna
DDM Golfová,
keramika
ZŠ Bellova
keramika
DDM Golfová,
keramika
ZŠ Bellova
keramika

ZŠ Bellova mal.
tČlocviþna

DDM Golfová,
klubovna

DDM Golfová,
klubovna

DDM Golfová,
klubovna

ZŠ HornomČch.
tČlocviþna

ZŠ Bellova malá
tČlocviþna
ZŠ Bellova velká
tČlocviþna
ZŠ Bellova malá
tČlocviþna
ZŠ Bellova velká
tČlocviþna

DDM Golfová,
výtvarka

ZŠ Bellova
klubovna
DDM Golfová,
klubovna

kde

Kroužky zahájily svoji þinnost 20.9. Do uvedených kroužkĤ se mĤžete pĜihlásit i nyní
na tel. 274862574, nebo pĜímo v Domu UM v Golfové ulici dennČ od 900 – 1800 þi
v kanceláĜi na ÚMý Petrovice - Po 14.00 – 16.00 a ýt 17.00 – 18.00 hod.
TČšíme se na Vás i vaše dČti pracovníci DDM – Domu UM
protažení a posílení
celého tČla, využití
náþiní
historické a fantazy
hry
stavby plastikových
modelĤ, soutČže

Kondiþní
cviþení pro
ženy
LARP
Leteþtí
modeláĜi II

Zvoneþek

Zdravotní
cviþení

Šikovné ruce
II

Šikovné ruce I

Šachy I

Strateg.
karetní

Poþítaþe I

Pastelka II

Pastelka I

Paleta II

Motýlek

pí. PištČková

háþkování, výroba
dárkĤ, batikování
…

Klubíþko

výroba dárkĤ,
batikování,
korálkování,
ubrouskování,
skládání z papíru
výroba dárkĤ,
batikování,
korálkování,
ubrouskování,
skládání z papíru
cviþení na správné
držení tČla, práce s
dechem, hry,
psychomotorické
hry, netradiþní
cviþební pomĤcky
hudebnČ pohybová
výchova, základy
hry na flétnu

pí. Procházková

sl. M. Volfová

pí. Horáþková

pí. PištČková

sl. E.PištČková

Ing. Vogel

hry, tancování,
Mudr. Mazurová
písniþky, výtvarka
seznámení s
výtvarnými
pí. KuchaĜová
technikami,
materiály, malování
seznámení s
výtvarnými
pí. PištČková
technikami,
materiály, malování
seznámení s
výtvarnými
pí. PištČková
technikami,
materiály, malování
základní práce s
poþítaþem, základy
p. Pechatý
Windows, Office,
malování, internet

p. Okrouhlík

p. KĜíž

sl. M. Volfová

sl. Huptychová

modelování z ker.
hlíny, glazování

Keramika VII.

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, http://www.dumum.cz, tel./fax 274 862 574

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10
Pracoviště Hostivař - Petrovice

3–6

7 - 11

dívky 10 14

8 - 12

6 – 10

10 - 14

10 - 14

6 – 10

6 – 10

4 – 10

rodiþe s
dČtmi

6 - 14

8 - 14

ženy

senioĜi

6 - 14

St.

St.

St.

Po.

St.

Pá.

Po.

Út.

Po.

Út.

Út.

St.

Po.

ýt.

Út.

Út.

500

600

500/
pol.

600

ÚMý Petrovice
klubovna

ÚMý Petrovice
klubovna

ZŠ HornomČch.
malá tČlocviþna

DDM Golfová,
výtvarka

ZŠ Bellova
keramika

800

500

800

13:00 14:00

15:00 16:30

15:30 17:00

600

600

600

600

500

16:00 17:30
15:30 17:00

400

16:00 17:30

13:30 1000
14:30

13:00 14:30

14:00 15:00

14:00 15:30

ZŠ Bellova
klubovna

ZŠ Bellova velká
tČlocviþna

ZŠ Bellova
klubovna

DDM Golfová,
výtvarka

DDM Golfová,
klubovna

ÚMý Petrovice
klubovna

DDM Golfová, Pc
uþebna

DDM Golfová,
výtvarka

DDM Golfová,
výtvarka

ZŠ Bellova
klubovna

10:00 150/5x DDM Golfová, sál
11:30

15:30 17:45

15:00 17:00

17:30 19:00

10:00 11:30

16:00 1000
17:30

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V Praze bude zahájen tříděný sběr nápojových kartonů!
Nápojové kartony se na českém trhu objevují ve stále větší
míře již od začátku 90. let. Jejich vlastnosti skýtají mnoho výhod pro výrobce, obchodníky i spotřebitele. Po jejich upotřebení doposud končily ve směsném odpadu a následně ve spalovně nebo na skládce odpadů. Nyní bude jejich osud jiný.
Praha se stala členem systému EKO-KOM a tyto obaly se budou odděleně třídit a následně recyklovat.

Nálepka na nádobě určené pro sběr nápojových kartonů
Hlavní město Praha ve spolupráci se svozovou společností
Pražské služby a.s. připravuje v rámci komplexního tříděného
sběru komunálního odpadu zavedení sběru nápojových kartonů. Stane se tak v návaznosti na zapojení hlavního města
Prahy do systému EKO-KOM (Ekokom a.s. je autorizovaná
obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – pozn. aut.).
Zatím půjde o pilotní projekt. Bude rozmístěno cca 1.000 kusů sběrných nádob o objemu 240 l označených oranžovou nálepkou „nápojové kartony“. Občané by v brzké době měli být
o zavedení odděleného sběru nápojových kartonů informováni speciálním letákem ve své schránce.

Projekt bude zahájen již během listopadu tohoto roku, kdy
bude na jednu třetinu stanovišť sběru tříděného odpadu přistavena nádoba určená pro sběr nápojových kartonů. Je možné, že v některých malých městských částech tuto nádobu nenaleznete. Pro první období sběru této komodity byla vybrána
místa, kde se předpokládá větší výtěžnost.
Do těchto nových nádob je možné odkládat veškeré vícevrstvé nápojové obaly, tzv. kartony. Tyto obaly by měly být prázdné, vypláchnuté a stlačené. Zprvu budou k dispozici poměrně
malé nádoby, které budou sváženy jednou za čtrnáct dní, je
tak v zájmu každého z nás, aby byla zachována čistota v okolí stanoviště sběru.
Nápojový karton je tvořen několika vrstvami různých materiálů: papíru, polyethylenu a většinou i hliníku. Papírová vrstva
(75 – 80 %) má nosnou funkci, polyethylenová a hliníková folie má funkci ochrannou.
Správně vytříděný nápojový karton v sobě skýtá velmi cennou
surovinu – kvalitní papírová vlákna, o která je zájem v papírnách.
A kde skončí nápojové obaly vytříděné Pražany? Vytříděné
kartony z celé Prahy se nejprve navezou na speciální linku,
kde budou slisovány do balíků a ty se pak odvezou k odběrateli na recyklační zpracování.
V současné době probíhají jednání s papírnou Bělá pod Bezdězem, která je vybavena zařízením pro oddělení jednotlivých
vrstev. To probíhá vířivým rozvlákněním, kdy se
na sítech zachytí kvalitní dlouhá papírová vlákna. Zbytky polyethylenu lze energeticky využít
přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev
vody.
Alternativou zpracování vícevrstvých obalů je jejich využití ve stavebnictví, kdy se rozdrtí a za
tepla lisují do desek či panelů. Praha však o tomto způsobu zatím neuvažuje, jelikož možní zpracovatelé nejsou v dostupné vzdálenosti.
Do připravovaného projektu budou samozřejmě
zařazeny i sběrné dvory hlavního města Prahy,
takže pokud máte chuť třídit nápojové kartony,
ale zrovna v místě vašeho bydliště ještě není
speciální nádoba, můžete nashromážděný odpad
odevzdat v nich. Je možné, že zavádění tříděného sběru této komodity bude zprvu spojeno

Přistavování velkoobjemových
kontejnerů v období leden - červen 2005
STANOVIŠTĚ

■

DEN

č. 1 ulice Rezlerova
č. 7 ulice Euklidova

- parkoviště naproti čp. 307
- hráz u rybníčka

19.1. 2005
19.1. 2005

č. 2 ulice Lessnerova
č. 3 ulice Frostova

- parkoviště u ulice Ohmova
- parkoviště u trafostanice

9.2. 2005
9.2. 2005

č. 4 ulice Morseova
č. 6 ulice Dieselova

- parkoviště u ulice Bellova
- v horní části u trafostanice

23.2. 2005
23.2. 2005

č. 1 ulice Rezlerova
č. 5 ulice Edisonova

- parkoviště naproti čp. 307
- slepá část u kostela

9.3. 2005
9.3. 2005

č. 2 ulice Lessnerova
č. 7 ulice Euklidova

- parkoviště u ulice Ohmova
- hráz u rybníčka

23.3. 2005
23.3. 2005

č. 3 ulice Frostova
č. 4 ulice Morseova

- parkoviště u trafostanice
- parkoviště u ulice Bellova

13.4. 2005
13.4. 2005

č. 5 ulice Edisonova
č. 6 ulice Dieselova

- slepá část u kostela
- v horní části u trafostanice

27.4.2005
27.4.2005

č. 1 ulice Rezlerova
č. 7 ulice Euklidova

- parkoviště naproti čp. 307
- hráz u rybníčka

11.5. 2005
11.5. 2005

č. 2 ulice Lessnerova
č. 3 ulice Frostova

- parkoviště u ulice Ohmova
- parkoviště u trafostanice

25.5. 2005
25.5. 2005

č. 4 ulice Morseova
č. 6 ulice Dieselova

- parkoviště u ulice Bellova
- v horní části u trafostanice

8.6. 2005
8.6. 2005

č. 1 ulice Rezlerova
č. 5 ulice Edisonova

- parkoviště naproti čp. 307
- slepá část u kostela

22.6.2005
22.6.2005
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s rozmanitými problémy, zádrhely a nedokonalostmi, ovšem
mějme na paměti, že jde o projekt pilotní, který má případné
mouchy vychytat. Pokud pilotní projekt prokáže (a to se předpokládá), že třídění nápojových kartonů v Praze má smysl,
pak v průběhu příštího roku dojde k jeho proměně na stálý
systém.
Prostřednictvím takovýchto projektů se nám jistě podaří připojit jméno našeho hlavního města k dalším ekologicky uvědomělým městům Evropy.
Mgr. Markéta Šišková
V Petrovicích naleznete kontejnery na nápojové kartony na
následujících stanovištích:
• Křižovatka Galvaniho x Ohmova
• Rezlerova 289
• Euklidova 378 (u nádrže)
• Kurčatovova 322 (u trafostanice)
• Voltova x Morseova (u parkoviště)
• Rezlerova, proti č. 305
• Rezlerova, proti č. 273
• Dieselova 218
• Frostova proti č. 341
• Edisonova 7
• Celsiova 260
• Jakobiho 330

Kam s ním?
Všichni jsme občas postaveni před onen nerudovský problém – kam
s ním? Nemusí to být zrovna slamník, jako u autora povídky, ale jedná se i o další objemný odpad, který se nevejde do běžného kontejneru nebo popelnice. Možností existuje několik a ty chybné vidíme stále okolo sebe. Velký odpad se kupí pod schody v panelových
domech, u kontejnerových stání nebo v zeleni. Prozatím převládá
názor, že pokud občan dovleče svou vysloužilou postel ke kontejnerům, udělal pro likvidaci svého odpadu maximum. Skutečnost je
však jiná. Do kontejnerů a popelnic patří pouze drobný komunální
odpad bez plastů, skla, papíru a nyní nově i bez nápojových kartonů. Vybité baterie a monočlánky se separují ve speciálních červených kontejnerech ve školách, na poliklinice a úřadě městské části.
Nebezpečný odpad je svážen mobilními stanicemi. Nespotřebované
léky patří zpět do lékáren. Na velkoobjemový odpad jsou pravidelně přistavovány kontejnery. Do těchto kontejnerů však nepatří stavební odpad – suť, pneumatiky, lednice, autobaterie a jiné nebezpečné odpady. Pokud nechcete čekat do termínu jejich přistavení,
máte možnost zdarma tento odpad odvézt do některého ze sběrných dvorů na území Prahy. Obsluha se akorát přesvědčí, zda máte
trvalé bydliště v Praze a převezme váš velkoobjemový nebo nebezpečný odpad. Za úhradu se ve sběrných dvorech ukládají pouze
pneumatiky (25 Kč/ks). Nejbližší sběrný dvůr naleznete v Bruslařské
ulici v Hostivaři. Otevřeno je v úterý od 13.00 do 18.00 hod, v pátek od 13.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Odložit
zde můžete objemný odpad, suť z úprav bytu, elektrošrot, plasty,
odpad ze dřeva, odpad ze zeleně, kovy a pneumatiky. Kompletní
přehled sběrných dvorů najdete na internetové adrese
www.psas.cz.
peří

www.prahapetrovice.cz

KULTURA
LEGENDÁRNÍ BEATLES V PETROVICÍCH
Beatles v Petrovicích?? 12. listopadu 2004??? Ano, je to skoro tak. Opravdu jsme se na koncertě v sále Střední polygrafické školy v Petrovicích
v uvedený den měli možnost přenést do idylické doby 60. let. Symbolem
60. let jsou nejen nesmrtelné hity Beatles, ale i jejich životní styl, bezstarostnost, mládí, elán, energie. To vše nás obklopovalo během tohoto koncertu skupiny Brouci, která napodobila Beatles do všech podrobností,
včetně suchého anglického humoru během skečů mezi písničkami.
Dvojníci Johna Lennona, George Harrisona, Paula McCartneyho a Ringo
Starra vlítli na podium a spustili Love Me Do, Please Please Me, From Me
to You, …… Liverpoolská skupina Beatles zaplavila písněmi Anglii a změnila tvář populární hudby 20. století snad na celém světě. Na koncertě jejich dvojníků a pokračovatelů jsme se výborně bavili, zavzpomínali si
a někteří i bujaře zatančili.
Děkujeme za zážitek skupině Brouci i jejich předkapele Dobrá trefa, hudební skupině Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí, Praha 10 –
Hostivař.
Mgr. Petr Zeman

KULTURNÍ KOMISE RADY MČ PRAHA – PETROVICE INFORMUJE
Přehled hudebních pořadů a koncertů realizovaných v období září – prosinec 2004:
➨ 30. září 2004

- koncert Miroslava Ambroše (housle) a Zuzany Ambrošové (klavír)

➨ 8. října 2004

- hudební pořad pro petrovické seniory a ostatní zájemce Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka

➨ 12. listopadu 2004 - koncert skupiny Brouci a předkapely Dobrá trefa
➨ 25. listopadu 2004 - koncert smyčcového kvarteta Epoque kvartet
➨ 26. listopadu 2004 - výchovný koncert pro děti Miroslava Ambroše a Zuzany Ambrošové, skladby pro sólové housle a housle
v doprovodu klavíru
➨ 10. prosince 2004

- hudebně dramatický pořad pro seniory i ostatní zájemce Kouzlo Vánoc

➨ 17. prosince 2004

- Česká mše vánoční J. J. Ryby - koncert

Celkem bylo v tomto uvedeném období pro petrovické občany připraveno a realizováno sedm hudebních pořadů.
Všechny zájemce zveme na další koncerty vážné i populární hudby, které kulturní komise připravuje na období leden – červen 2005 a které vyvrcholí 2. ročníkem Petrovického hudebního jara. Podrobnosti vždy na plakátech.
Děkujeme touto cestou za spolupráci ředitelství Střední polygrafické školy v Petrovicích, Základní umělecké škole, Trhanovské náměstí, Praha 10 – Hostivař, Základní škole, Edisonova 40, Petrovice, kostelu sv. Jakuba Staršího v Petrovicích a městské části Praha – Petrovice, bez
nichž by nebylo možné koncerty uskutečnit.
Mgr. Petr Zeman,
předseda Kulturní komise

PŘIJĎTE NA KONCERTY V PETROVICÍCH
Petrovický kostel sv. Jakuba Staršího má –
technicky vzato – vynikající akustiku a dalo
by se s nadsázkou říci, že v době koncertů
zde pořádaných hraje sám. Má ale i úžasnou atmosféru, pozitivní a oprošťující od
starostí běžného dne. A když k tomu posloucháte krásné tóny skladeb W. A. Mozarta či Amerického kvartetu A. Dvořáka,

které vykouzlí smyčce a struny například
souboru Epoque kvartet, cítíte se opravdu –
nechci se rouhat – jako v nebi. Ale vraťme
se na zem – to vše za 30,- korun vstupného.
Koncert, o kterém nyní píšu, se uskutečnil
25. listopadu 2004. Další koncerty v našem
petrovickém kostele teprve připravujeme

www.prahapetrovice.cz

a určitě o nich dáme včas vědět, ale už nyní
všechny zájemce zveme, přijďte se podívat,
budete nadšeni.
Mgr. Petr Zeman,
předseda Kulturní komise MČ Praha –
Petrovice
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SPORT
NOVINKY Z RUGBY KLUBU PETROVICE
Letošní podzimní sezóna turnajů mladších
žáků byla tradičně jako každým rokem zahájena na domácím petrovickém hřišti turnajem o pohár „PICO-CUP KB 2004“, který
se konal v neděli 12.9.2004. Turnaje se zúčastnily týmy Říčan, Přelouče, Tatry a Pragy.
Pohár nejcennější si odvezli hráči ze Říčan.
Na petrovičáky zbyla tzv. bramborová.
Byl to první turnaj po letních prázdninách,
kdy se kluci začali sehrávat v novém složení, a to bez spoluhráčů, kteří přešli do starších žáků.
Poté následovaly turnaje, které se odehrály
každou další neděli, a to na hřišti Přelouče,
Pragy, Tatry, Sparty a Petrovic. Poslední turnaj se odehrál ve dne 24.10.2004 v Přelouči, kterým byla zakončena podzimní sezóna.
Naši hráči v celkovém pořadí všech týmů
skončili se svými výsledky na 3. místě.
Nyní kluci pokračují v přípravě na další jarní
sezónu roku 2005.
Scházejí se od 13.11.2004 každou sobotu
od 10.00 - 11.30 hod. na hřišti, kde probíhají tréninky jak mladších, tak starších žáků
pod vedením trenérů p. Schneidera, Černíka, Pešla, Rubáše a Amorta.

V zimním období po vánočních prázdninách
budou tréninky v tělocvičně místní Sokolovny, a to od 13.1.2005 od 16.30 hod.
Za příznivého počasí začnou pravidelné tréninky opět na hřišti, a to ve dnech:
- pondělí a středa od 17.00 – 18.30 hod.
Kdo by měl zájem začít hrát a tím posílit
mužstvo, může se přijít podívat na průběh
tréninků.
Nábor nových hráčů probíhá po celý
rok:
• Přípravka – ročník narození 1995 a více
• Ml. žáci – ročník narození 1992 – 1994
• St. žáci – ročník narození 1990 - 19991
Kontakty:
• p. Josef Schneider – 602 783 130
• p. Jan Černík – 728 854 598
• p. František Pešl – 606 434 792
• p. Petr Okleštěk – 604 117 333
• p. Václav Amort – 602 665 987
Dne 30.12.2004 uplyne rok od chvíle, kdy
neznámý žhář zničil zázemí našeho klubu.
Tehdy v nás uzrálo rozhodnutí, že věnujeme

všechny síly, abychom v co nejbližším čase
mohli otevřít areál nový.
A tak za významné finanční pomoci Magistrátu hl.m. Prahy, městské části Praha - Petrovice, Komerční banky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších jsme
se dali do díla.Vybudovali jsme provizorní
šatny a sociální zařízení v mobilních buňkách, pořídili vybavení pro naše mužstva
bez rozdílu kategorií a odehráli se ctí všechny soutěže.Současně jsme připravovali výstavbu nového areálu. A tak si jistě při nedělních procházkách povšimnete, že
znenadání vyrůstá na našem hřišti nové zázemí. Věříme, že až se rok s rokem sejde,
budeme využívat nových prostor a zapomeneme na obrázek ze Silvestra 2003.
Určitě však nezapomeneme na pomoc, které se nám dostalo od našich přátel a příznivců.
Jaroslav Kratochvíl
prezident klubu
foto: Ing. Petr Říha

Připomeňme si smutný pohled na vyhořelou klubovnu z ledna 2004

Ještě než se rok s rokem sešel, můžeme vidět již téměř dokončenou hrubou
stavbu nové klubovny našeho rugby klubu

Všechny nasbírané tituly a poháry loni shořely, do nového roku přejme
ragbistům, aby novými trofejemi prázdné police zase brzy naplnili

V klubovně se postupně vystřídalo několik pustošících prvků, oheň, voda
i sníh

■
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ve snaze zkvalitnit rozdělování finančních prostředků přidělovaných městskou částí na volnočasové a jiné aktivity v příštím roce, schválilo
Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 8.prosince 2004 následující

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ GRANTŮ MČ PRAHA - PETROVICE
V ROCE 2005
1) Účelem poskytování finančních prostředků společenským organizacím (nikoli školám či subjektům zřizovaným
městskou částí či Magistrátem hl.m.
Prahy) je umožnit těmto subjektům rozvoj aktivit volného času mládeže, v oblasti sportovních a sociálních aktivit
a v oblasti údržby kulturních památek.
2) Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na dodržení účelu, pro který byl finanční příspěvek požadován.
3) V žádném případě se nejedná o příspěvek nárokový a proti rozhodnutí není
odvolání.
4) Zastupitelstvo městské části schvaluje
celkový finanční objem určený pro granty v rámci rozpočtu MČ. Žádosti o finanční příspěvek posuzuje grantová komise jmenovaná RMČ. Na základě jejího
doporučení výši příspěvku projedná
a schvaluje Rada městské části.
Rozdělení programů
A) Podpora pravidelné celoroční činnosti
subjektů působících na území MČ Praha
- Petrovice
Cíl programu :
• podpořit celoroční činnost subjektů
pracujících s dětmi,mládeží, dospělými v oblasti sportu, kultury, zájmové činnosti a sociálních aktivit
B) Podpora jednorázových akcí
Cíl programu :
• podpořit konání kulturních, sportovních, společenských a zájmových akcí pro děti, mládež, dospělé a seniory naší městské části
• podpořit společné využití volného
času dětí a rodičů
• podpořit propagaci naší MČ Praha Petrovice
• přispět na údržbu kulturních památek v naší MČ
5) Poskytnuté finanční prostředky lze použít na hrazení těchto nákladů :
• pronájmy nebytových prostor (tělocvičen, hřišť)
• nákup sportovních potřeb
• doprava účastníků akce
• provozní náklady,náklady na údržbu, opravy, investiční náklady
• hospodářsko správní výdaje (tisk
propagačních materiálů na akci, ceny pro účastníky, poštovné, služby
spojů, náklady na přepravu materiálu, ozvučení sálu).
Ze získaného grantu nelze hradit mzdy
aparátu organizace,pohoštění, kancelářskou a výpočetní techniku.

Díky grantům se mohou rozvíjet občanská sdružení zaměřená na volnočasové aktivity petrovických dětí,
včetně pořádání prázdninových táborů

6) Grantové řízení bude vyhlášeno ZMČ
a oznámeno na úřední desce , informačních skříňkách a internetové stránce
MČ do 15. prosince t.r.
7) Zpracované projekty odevzdají zájemci
nejpozději do konce února kalendářního roku osobně nebo prostřednictvím
pošty v sekretariátu starosty MČ , Morseova 251, II.poschodí.
Rada MČ rozhodne o přidělení finančních prostředků do 31.3. kalendářního
roku.
8) Žádost o grant musí obsahovat :
• název organizace,sídlo a adresu,
• jméno osoby oprávněné jednat za
žadatele
• cíl a obsah projektu
• zdůvodnění a přínos projektu
• přibližný termín realizace
• ekonomickou rozvahu
• výši požadované dotace
• čestné prohlášení,že na předkládaný
projekt nejsou požadovány další
prostředky u jiných organizací (nebo
názvy institucí, u nichž jsou požadovány další finanční prostředky na
předkládaný projekt)
• projekty, které nebudou splňovat výše uvedené náležitosti, nebudou komisí do grantového řízení zařazeny.
9) Žadatel je povinen:
• vyúčtovat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31.1.následujícího roku

www.prahapetrovice.cz

•

na veškerých propagačních materiálech akce dotované finančními prostředky z grantu uvést informaci o finanční účasti, případně spoluúčasti
městské části
10) Finanční příspěvek bude poskytnut na
základě darovací smlouvy mezi MČ Praha - Petrovice a žadatelem. Finanční
prostředky budou odeslány na účet žadatele do 15 dnů po podepsání darovací smlouvy.
Doklady o použití finančních prostředků
je organizace povinna předložit formou
soupisů výdajů spojených s realizací projektu a kopiemi prvotních dokladů.
Nedočerpané finanční prostředky budou vráceny městské části ihned při
vyúčtování. Finanční prostředky nelze
použít na jiný účel, než jaký byl uveden v žádosti. Prostředky použité
v rozporu s požadovaným účelem musí být vráceny nejpozději do 14 dnů po
obdržení výzvy k vrácení.V případě nevyřešeného vyúčtování poskytnutých
finančních prostředků nebudou žadateli v dalších letech finanční prostředky
poskytnuty.
11) Oznámení o výsledcích grantového řízení bude žadatelům posláno do 15 dnů
po schválení Radou MČ s výzvou o podepsání darovací smlouvy.
12) Kontrolu vyúčtování a účelu čerpání
provádí Kontrolní výbor Zastupitelstva
MČ.
■
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
NOVÉ KNIHY
přírůstky Místní knihovny za listopad

Kafka J.
Munkovi A.+J.

Čajová růže
Cestopisné prózy
Na cestě
Ženu ani květinou…
Hry o moc
Prvorozená
Tomu málo, tomu nic
Tomu dala, tomu víc

Hup a Hop
Nová dobrodružství
Štaflíka a Špagetky

DÍVČÍ ROMÁNY
Bartoňová Y.
Lanczová L.
Lanczová S.
Šimulčíková J.
Štorkán K.
Wilsonová J.

DETEKTIVNÍ ROMÁNY
Graftonová S.

Drakův meč

BELETRIE pro děti

BELETRIE
Donnelly J.
Holub M.
Kerouac J.
Monyová S.
Normanová H.
Robertsová N.
Shaw I.

Rowley Ch.

K…jako kámen

Duhová sezona
Kapky rosy
Andílci a machři
Jako na houpačce
Láska na třetí pokus
Lola Rosa

NAUČNÁ
encyklopedie
Farndon J.
Škňouřil E.

Pokud se knihami chcete zásobit

Světový terorismus
Planeta Země
Hlavní města Evropy

na vánoční svátky, učiňte tak včas.
V období od 23. do 30.12.

FANTASY
Clark S.

bude knihovna zavřená.
Noc Trifidů

ŠKOLY
CO NOVÉHO V „EDISONCE“
„Edisonka“ nebo-li Základní škola Edisonova zažívá v těchto dnech vskutku převratné
změny. Po rekonstrukci celého prvního podlaží budovy školy během letních prázdnin
přišla na řadu venkovní omítka. Budovu obklíčilo lešení ze všech stran, byly opraveny
četné praskliny ve staré omítce a přidána
nová vrchní vrstva. Škola dostala nový kabát, ale to není vše – opravena byla i zeď
oddělující školní zahradu od silnice. Tato
zeď byla předtím dlouhou dobu oprýskaná,
okopaná a postříkaná sprejery.
Vzpomínám na říjen roku 2002, kdy jsem se
hlásil do konkurzu na místo ředitele školy –
každý mi tehdy říkal, že Edisonku snadno
najdu, že to je ta škola u té hrozně počmárané zdi.
A to zase není vše – před definitivním dokončením je nové školní hřiště s umělým
povrchem, které bude sloužit k pobytu žáků
školy venku během přestávek a samozřejmě
během pobytu dětí ve školní družině. Může
se zde realizovat část hodin tělesné výchovy
a počítáme i s tělovýchovnými, sportovními
zájmovými kroužky. Hřiště bude vybaveno
na většinu míčových her a kolem bude síť
zabraňující nevyzpytatelným míčům lítat,
kam se jim zamane. Už se těším na souboje ve vybíjené a malé kopané.
Žáci, rodiče, pracovníci, učitelé Základní
■
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školy, Edisonova 40, my všichni touto cestou děkujeme naší městské části Praha –
Petrovice za financování všech těchto potřebných změn, oprav, úprav, proměn školy.
Máme z nich radost a budou se tu radost-

něji třeba i poškolákům psát trestíky. Ne, to
ne, tady jsou jen hodní žáci.

Škola těsně po dokončení oprav a estetických úprav

www.prahapetrovice.cz

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

ŠKOLY
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
EDISONOVA
Vážení rodiče budoucích školáčků,
zápis dítěte do školy je zajisté významnou událostí v životě celé rodiny. Rodiče, sourozenci i další příbuzní
včetně babiček a dědečků se na tento den těší. Budoucí školáci jsou většinou tak trošku vystrašeni, proto
je dobré je na zápis do školy připravit. Především vysvětlit, co je čeká, přichystat do zásoby nějakou hezkou
básničku nebo písničku, to také nemůže být na škodu.
Dobrá je znalost barev, vlastního celého jména, případně adresy. Když předškolák zvládne i některé geometrické tvary či nějaké písmeno, je to dokonalé.
Odměna za přestálou trému v podobě pochvaly nebo
i malého dárku dítě utvrdí v tom, že to snad s tou školou nějak zvládne.
Důležité je, aby si některý z blízkých dospělých udělal
opravdu dostatek času na přípravu i na vlastní zápis dítěte do školy, není dobré zdůrazňovat, že musíme
chvátat, protože ještě jedeme do obchodního domu,
vyzvedáváme mladšího sourozence ze školky a podobně. Ideální je, stane-li se tento den malou rodinnou
slavností, kde je budoucí školák právem středem pozornosti.
Povinná školní docházka začíná v naší republice počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Pokud jeho zákonný zástupce usoudí, že dítě není dosud tělesně nebo duševně
dostatečně vyspělé, případně si tento svůj dojem ověří
v některé pedagogicko – psychologické poradně či
u dětského lékaře, může ředitele vybrané základní školy písemně požádat o odklad školní docházky pro své
dítě o jeden školní rok.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
v době od 15. ledna do 15. února 2005.
V naší Základní škole, Edisonova 40, Praha 10 – Petrovice, máme zápis do první třídy 27. a 28. ledna 2005
vždy od 14 do 17 hodin. Pokud chcete zapsat své dítě
právě k nám a nemůžete se dostavit v uvedené dny,
přijďte, prosím, osobně domluvit jiný termín nebo zavolejte řediteli školy na telefonní číslo 274 860 730 nebo 606 451 365. Jistě společně najdeme termín pro
Vás přijatelný. K zápisu přineste rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz. Přeji úspěšný zápis i začátek školní
docházky.
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy
www.prahapetrovice.cz
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INZERCE

TOMMI holding, s.r.o.
přijme pro správu nemovitostí

HOTOVÉ PAPÍROVÉ OBALY
MODEL OBALY a.s. - Pack Shop Praha
Praha 10 - Uhříněves, Bečovská 1279/15
tel.: 272 705 926, 272 705 928
fax: 274 877 253, mobil: 602 521 903
e-mail: psp@model.cz
www.packshop.com

•
•
•
•

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA OBALŮ
OKAMŽITÝ ODBĚR
(přímo ze skladu - i malé množství)

1 – 2 účetní se znalostí účetnictví
bytových družstev a společenství
vlastníků jednotek.
Nástup možný ihned.
Pracoviště Praha 4 – Jižní Město.

KRABICE, KARTONÁŽ, LEPENKY
DALŠÍ NABÍDKA:
lepicí pásky, bubl, fólie,
obálky, extrud. polystyren aj.

Kontakt a bližší informace:
tel. 602 646 727, 606 658 239,

VÝHODNÉ CENY • PORADENSTVÍ

272 916 465

VÁŠ PARTNER V OBALECH

SKI CENTRUM
BAZAR, SERVIS, PŮJČOVNA
Výběr ze 700 párů lyží,
bot a snowboardů!
Nové modely,
velký výběr dětských lyží
150 párů běžeckých lyží a holí!
Morseova 252, P-10 Petrovice
www.bombalyze.cz
tel.: 608 330 013
Otevřeno
Po - Pá 13.00 - 19.00 hodin
So 9.00 - 12.00 hodin
j i na
Prode

■
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ky
splát

PŘEDSTAVUJEME VÁM
Ideál amerických milionářů

Linda Kazdová
Abych Vám mohl představit dnešního hosta, musel jsem „pytlačit v sousedním revíru“. Linda Kazdová - když jede domů MHD,
tak sice vystupuje na stanici, kterou kdysi kdosi pokřtil „Nové Petrovice“, ale po vystoupení z autobusu jsou kolem ní jen a jen
nové Horní Měcholupy. Do starých Petrovic je to ale jen pár metrů, a tak mi snad toto malé odbočení odpustíte. První otázka
však musela zákonitě směřovat k problému identity bydliště. Jak se Vám v „Nových Petrovicích“ líbí?
Je pravdou, že
dlouho jsem vnímala místo svého
bydliště
právě
podle zmíněného
názvu autobusové zastávky. Zároveň jsem si však
v těchto teenagerských letech
málo uvědomovala, jak pěkné místo k bydlení tu je. Značnou část energie
v těchto letech pohltilo totiž učení a také díky přísnému vedení jsem se moc po okolních lesích nemohla toulat. To si užívám až
teď - chodím do lesoparku běhat a na procházky se psem. Čím jsem starší, tím se mi
tu líbí víc a víc. S povděkem registruji stále
se zlepšující stav zeleně a čistoty veřejných
prostranství. Je to značný a příjemný rozdíl
proti počátkům devadesátých let.
Nemohu se nezmínit o reality show
„Joe milionář“, ve které jste prokázala,
že Češky jsou nejhezčí, nejmilejší a nejemotivnější dívky na světě. Hon na
80 milionů dolarů texaského kovboje
byl asi dost slušnou přehlídkou lidských
povah a charakterů. Z některých cynických výrazů „něžných blondýnek“ šel
až mráz po zádech, a to už nemluvím
o tom, kolik slov bylo nahrazeno pískavým tónem.
Bezesporu se jednalo o dost psychicky vypjaté období mého života. Musíte si uvědomit, že od probuzení do usnutí jsme byly
všechny monitorovány kamerami, každé
naše slovo bylo nahráváno. Po několika
dnech se mikrofony a kamery staly součástí
našeho života, nevnímaly jsme je a tak byly
naše projevy naprosto přirozené a bezprostřední. Když k tomu připočteme na jedné
straně začínající vztah k Davidovi, na druhé
soupeření o jeho přízeň s dívkami, z nichž
mnohé o něm mluvily se značným despektem jako o buranovi, kterému čouhá sláma
z bot, nebylo to jednoduché, a tak jsem poněkud dopomohla dramatičnosti této show
svým přáním odjet. Nechtěla jsem být v kolektivu, kde se z původního přátelství stávala žárlivost a nepřátelství. Pravda však je, že
už na letišti jsem si uvědomila, o jakou zkušenost se připravuji a možná i o možnost
poznat perfektního „čistého“ člověka. Byla
jsem tedy ráda, že mi bylo umožněno se do
show vrátit. Pro zvýšení dramatičnosti mě
ale nechali několik dní zavřenou na hotelu
– návrat s delším odstupem byl napínavější.
V Americe běžela totiž tato reality show na

celostátním kanále FOX 2 a i díky režijnímu
ztvárnění reality – zvýšení dramatičnosti
oproti skutečnosti – měla vysokou sledovanost.
No, ale po jeho přiznání, že nemá 80 milionů, ale čtyřicet dolarů, viděl celý národ, jak na Vás čeká – a doufá, že mu
odpustíte tu lež, za kterou vlastně nemohl a o které jste musela tušit, že mu
ji předepsal scénář – a Vy jste za ním
nepřišla.
Skutečnost byla poněkud jiná. Režie nechtěla jednoduchý příběh a chtěla dát „vytrysknout“ emocím. Takže se i upravovalo,

stříhalo a ovlivňovalo. Můžu k tomu říci jen
to, že ne všechno, co diváci viděli, bylo podle skutečnosti. Proto není bez zajímavosti,
že do vylučování dívek Davidovi nikdo nemluvil a že se rozhodoval jen on sám. Bohužel na konkrétnější údaje o průběhu této
reality show se bude ještě nějakou dobu
vztahovat informační embargo, ke kterému
jsem se zavázala ve smlouvě.
Po vítězství v této soutěži jste se stala
milionářkou Vy. Nejsou dnes pořádány
hony na Vás?
Myslím, že se nestanu „lovnou zvěří“
a doufám, že ani suma získaná za tuto
show nebude vyvolávat závist. Těch peněz
nakonec nebylo až tolik, kolik bylo proklamováno. Když se konečná částka snížila
o srážku za jednorázový okamžitý výběr
a o daň, zbyla sotva polovina. Přesto je to
dost na to, abych mohla vzít rodinu na do-
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volenou, pořídila si bydlení a možná i auto.
V reality show Vás David vodil do exkluzivních italských restaurací. Za takovouto v našich poměrech považuji restauraci s pizzerií Miláno. Navíc se mi
pozvání sem jevilo pro Vás jako velmi
stylové, a proto jsem tuto restauraci
zvolil. Jak jste s výběrem spokojena?
Musím přiznat, že mě vznik této restaurace
tak blízko mého bydliště překvapil a potěšil.
V průběhu natáčení jsme měli možnost navštívit restaurace v Římě, Florencii i v Benátkách. V Miláně však večeřím poprvé a vše je
k mé naprosté spokojenosti. Z těch italských restaurací mně asi navždy zůstane
v paměti snídaně na liduprázdném náměstí
sv.Marka v Benátkách. Aby měla potřebnou
atmosféru a intimitu, odehrávala se při východu slunce – již v 6 hodin.
A co Vy a David dnes? Sledovali jsme
Vaše romantické setkání na ranči, který
za účinkování v show dostal David,
a záviděli jsme Vám romantické dny
prožité v tak krásné přírodě.
Tady byla opět skutečnost poněkud jiná.
O tom, že dostane ranč a že na něm budu
já – o tom skutečně nevěděl a znovu to byla situace umně naaranžovaná na vyvolání
emocí u něj – u nás i u diváků. Následovala
romantická projížďka na koních, pohled na
západ slunce a – můj odjezd rovnou na letiště spolu s filmovým štábem a odlet do Prahy. V té době v americké televizi totiž ještě
tato reality show neběžela, její konec nikdo
neznal a sázkaři se předháněli v tipování,
kterou z dívek si David vybere. Nikdo nemohl riskovat to, že nás někdo uvidí spolu a odvodí si výsledek. Znovu jsme se mohli vidět
až po pár měsících. Uvědomili jsme si protichůdnost svých zájmů a představ o spokojeném životě – on šťastný na ranči uprostřed
divočiny, na kterém já bych žít nevydržela, já
před státnicemi na vysoké škole neschopna
natrvalo opustit Prahu. Zůstali jsme přátelé.
A Vaše plány do budoucnosti – kromě
úspěšného zakončení studia?
Po dokončení studia bych si ráda našla nějaké zajímavé zaměstnání v oboru marketingu nebo reklamy.
Přeji Vám, aby všechny plány vyšly
a abyste tou velkou každodenní reality
show, ve které s Vámi všichni občas hrajeme, procházela stejně úspěšně jako
tou odeznělou. Děkuji za rozhovor.
Připravil Petr Říha
■
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Letošní vánoční strom věnovala
Petrovicím rodina Chaloupkových
z Hertzovy ulice. Stříbrný smrk
rostl na jejich zahradě více než
čtyřicet let. Dnes se z něho – rozzářeného svátečním osvětlením,
mohou radovat všichni obyvatelé
Petrovic, kterým bude připomínat,
že nastaly nejhektičtější svátky klidu a míru.
Zapadající zimní slunce ozdobilo
budoucí vánoční strom první zářící hvězdou
Strom musel při své cestě na návěs překonat i střechu domu
Foto Daniel Jančík

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
v kostele svatého Jakuba Staršího v Praze – Petrovicích,
– mše sv. večerní z vigilie slavnosti Narození Páně: 1600
– mše sv. půlnoční : 2400
(kostel bude otevřen od 2330h )
sobota 25.12. – slavnost Narození Pána Ježíše Krista –mše sv.: 900
a 1030
neděle 26.12. – svátek Svaté Rodiny (svatého Josefa, Panny Marie
a Ježíše) – mše sv.: 900 a 1030 ( obnova manželských
slibů a žehnání manželům)
úterý 28.12.
– mše sv.: 1800
čtvrtek 30. 12. – mše sv.: 1800
pátek 31.12.
– památka sv. Silvestra I., papeže – mše sv. jako
poděkování za rok 2004 a prosba o Boží požehnání
pro nový rok 2005: v 1630
sobota 1.1.
– slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv.: 1030
a 1800
neděle 2.1.
– mše sv.: 900 a 1030
úterý 4.1.
– mše sv. 1800
čtvrtek 6.1.
– slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů – mše sv.: 1800
pátek 7.1.
– mše sv.: 1800
sobota 8.1.
– mše sv.: 1800
neděle 9.1.
– svátek křtu Páně – mše sv.: 900 a 1030
(končí doba vánoční)
pátek 24.12.

Ve dnech 25.12. až neděle 26.12. bude kostel otevřen vždy od 1200 do
1700. (Jako každoročně je tak možnost návštěvy betléma ve vánoční atmosféře kostela při reprodukované hudbě.)
Petrovická farnost přeje všem obyvatelům Petrovic a Horních Měcholup
pokojné a št ’astné prožití vánoční doby a vše dobré v novém roce 2005.

Příjemné prožití svátků vánočních
a aby Vás v novém roce
potkávalo jen to dobré,
Vám přeje Rada městské části
Praha – Petrovice
a redakce Petrovického zpravodaje

doc. Dr. Otto Semecký, CSc.
JUDr. Olga Hromasová
Roman Vojta
Ing. František Kříž
Ing. Petr Říha
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