
Vážení občané,

v uplynulých dnech jsme měli příležitost potěšit se,
v rámci Petrovického jara 2005, krásnými hudebními
koncerty a dali tak, alespoň na chvíli, zapomenout
běžným všedním starostem. Úroveň všech koncertů
byla velmi vysoká a jejich vyvrcholením byl závěrečný
koncert swingové hudby v podání rakouského or-
chestru THAT SWING. Však za svůj výkon hudebníci
sklidili zasloužený potlesk. Poděkování si zaslouží
všichni, kteří tyto akce připravili.
A nyní k věcem všedního dne. Všechny úkoly,o kterých
jsem se zmiňoval v předchozím vydání našeho zpra-
vodaje, se připravují k realizaci. Věřím, že koncem 
roku budeme moci konstatovat jejich splnění.
Jsem rád, že většině občanů, ale i návštěvníků, kteří
mne oslovují, se prostředí naší městské části líbí.
Údržba zeleně, komunikací,chodníků není levnou zá-
ležitostí. Finanční prostředky na zajištění hezkého pro-
středí jsou nemalé. Tím více mne mrzí, že se stále vy-
skytují zřejmě stejní jednotlivci, kteří svoji osobnost
zviditelňují tím, že poškozují soukromý i veřejný maje-
tek. Mám na mysli nejen likvidátory autobusových za-
stávek, ale také sprejery, kterým není hanba svými
„výtvory“ kazit zdi a fasády domů a nezastaví se ani
před pietními místy, místy posledního odpočinku zem-
řelých, jako je zeď místního hřbitova.
Rád bych požádal rodiče o spolupráci tím, že domluví
svým „výtvarníkům“. Mám pro mladé lidi pochopení,
ale tento nešvar, převzatý především ze zámoří, není
třeba si brát jako svůj vzor. Obracím se proto i na vás,
chlapci a děvčata. Je mnoho jiných příležitostí, jak se
realizovat, než stříkat po zdech nebo ničit lavičky či
zastávky. Uvažujte, prosím, o tom !
První červnový den patří již dlouhodobě našim dětem.
Tento letošní započal pro školní děti již dopoledne,
kdy pod vedením svých učitelů /učitelek/ vyšly za po-
znáním hezkých míst naší městské části. Odpoledne
pak patřilo sportovním soutěžím, které pro ně připra-
vily ve vzájemné spolupráci Komise vzdělávání a vý-
chovy RMČ, Dům UM, ZŠ Bellova, ZŠ Edisonova 
a TJ Sokol Petrovice. K úspěšnému programu přispělo
i krásné počasí. Děkuji touto cestou všem organizáto-
rům programu MDD, kteří se zasloužili o bohaté zá-
žitky dětí. Odměnou jsou jim jistě i rozzářené oči ma-
lých účastníků.
Vám všem, vážení spoluobčané a děti, přeji hezké
prázdniny a pohodovou dovolenou.

OOttttoo  SSeemmeecckkýý
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Nápad uspořádat cyklus koncertů pro oby-
vatele naší městské části Praha – Petrovice
a tento cyklus koncertů nazvat Petrovické
jaro, po vzoru slavného me-
zinárodního hudebního fes-
tivalu Pražské jaro, vznikl už
v roce 2004, kdy proběhl 1.
ročník Petrovického jara.
Nutno dodat, že to bohužel
nebyl nápad můj. Nevím,
jak to dělám, ale s těmi nej-
lepšími nápady vždy přijde
někdo jiný. Tento nápad
vznikl v Základní umělecké
škole, Praha 10 – Hostivař
a byl to nápad dobrý, o tom
svědčí to, že nezapadl, ale
že i letos byl znovu zrealizo-
ván. A tak byl 12. května
2005 zahájen již 2. ročník
Petrovického jara.
Během tří večerů se zde vy-
střídaly čtyři velké orchestry
a jeden komorní soubor,
tedy celkem pět hudebních
těles s celou řadou sólistů.
První hudební večer zahajo-
val Velký smyčcový orchestr
Základní umělecké školy,
Praha 10 – Hostivař, posíle-
ný o bicí nástroje a baskyta-
ru, dirigoval Jan Klaus. Po nich následovala
swingová hudba v podání orchestru The Big
Band Trumpets pod vedením Karla Polácha.
V druhé části 18. května vystoupilo Dvořá-

kovo duo - Lenka Škorničková – soprán, Jit-

ka Drobílková – klavír - a Hostivařský ko-
morní orchestr pod taktovkou Petra Lou-
ženského, se sólistou Ondřejem Valentou –

violoncello. Třetí finální
koncert 27. května byl celý
ve znamení jazzu a swingu.
Hrál nám rakouský orchestr
That Swing. Všem umělcům
velmi děkujeme, bylo to ro-
mantické, milé a povzbuzu-
jící, a těšíme se na další,
příští setkání s nimi.
Koncerty Petrovického jara
si přišlo poslechnout 211
platících návštěvníků a také
několik pozvaných hostů.
Odehráno bylo celkem 175
minut hudby. Kolik času za-
brala příprava umělcům si
samozřejmě netroufám říci,
většina z nich se hudbou
zabývá již mnoho let, ale
příprava organizační zna-
menala – sečteme-li práci
všech - přibližně 17 hodin
příprav na každý ze tří kon-
certů. 
Počítal jsem také všechny,
kteří se podíleli na organi-
zaci a obětavě obstarávali
všechny přípravné práce –

napočítal jsem celkem 12 lidí. Zdá se to být
vysoké číslo, ale když si uvědomíme, co
všechno je nutné obstarat a zařídit, je to
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Panelové budovy na první pohled neskýtají
mnoho příležitostí k životu ptáků. Přesto exis-
tují druhy, které začaly člověka doprovázet
i přímo do jeho sídlišť, nepotřebujíce ke svému
životu parky či jinou městskou zeleň. Svoji pří-
tomností pak zpestřují a oživují jinak sterilní
prostředí souvislé městské zástavby. A nejsou
to zdaleka jen holubi nebo vrabčáci, v Praze
s námi bydlí i daleko vzácnější a podivuhod-
nější stvoření. Jedním z těch nejzajímavějších
ptačích sousedů je rorýs obecný, pták, který se
hojně vyskytuje i v Petrovicích. Že nevíte, o ko-
ho se jedná? Stačí se v teplém letním podve-
čeru podívat na oblohu a uvidíte hejna ptáků

připomínajících vlaštovky, jak rychle opisují
kruhy nad městem, vydávajíce charakteristický
pronikavý křik „ci-zíí, ci-zíí“. To jsou rorýsi,
kteří se však vlaštovkám jen zdáli podobají, ve
skutečnosti však jsou nejpříbuznější jihoame-
rickým kolibříkům. Jejich vědecké jméno Apus
apus, znamenající beznohý, upozorňuje na
krátké nožky, které nejsou v letu vůbec patrné.
Nedovolují kráčivou chůzi nebo poskakování
tak typické pro řadu našich malých ptáků, ale
jen zavěšení na hrubší kolmé stěny nebo kůru
stromů. Rorýsi je ale skoro vůbec nepotřebují,
protože prakticky celý život tráví ve vzduchu,
ve vzduchu se i páří a jako jediní ptáci dokáží
v letu i spát.

Opeření rekordmani
Rorýs je vůbec držitelem mnoha ptačích rekor-
dů. Patří mezi nejrychlejší letce, neboť dokáže
vyvinout rychlost až 200 km/h. Současně je
i velkým cestovatelem, neboť od nás odlétá na
cestu dlouhou více než 10 000 km, až na sa-
mý jih Afriky. Ze všech stěhovavých ptáků
u nás tráví nejkratší dobu – přilétá až na kon-
ci dubna a odlétá již začátkem srpna - a za tu-
to krátkou dobu musí stihnout vyvést mláďa-
ta. Ta krmí velkými koulemi utvořenými ze

směsi slin a drobného hmyzu, který loví za le-
tu zobákem doširoka otevřeným. Vědci zjistili,
že jedna taková koule obsahuje až 1000 je-
dinců hmyzu. Však také rorýs denně za potra-
vou nalétá stovky kilometrů.
Podivuhodná je i rorýsí schopnost přizpůsobit
se klimatickým podmínkám – za chladného
a deštivého počasí odlétnou dospělí rorýsi za
potravou až 800 km daleko, zatímco jejich
mláďata upadnou do jakéhosi hibernačního
spánku, který jim umožňuje přežít nepřítom-
nost rodičů.
Rorýsi původně hnízdili daleko od lidských sí-
del na nepřístupných skalních stěnách nebo
v dutinách stromů rostoucích v řídkých lesích.
Před více než sto lety však tato hnízdiště téměř
bez výjimky opustili a populace přesídlily na
lidské stavby. Nejčastěji si pro umístění hnízda
rorýsi volí skuliny ve zdech, temná zákoutí me-
zi trámy nebo rovné plochy při hranách zdí.
Podmínkou je snadný přílet a odlet, protože
ptáci nejsou schopni chůze a po podložce se
spíše plazí. Příhodné lokality osídlí zpravidla ví-
ce párů, takže vznikají hnízdní kolonie. Obdi-
vuhodná je mimořádně silná věrnost hnízdišti
a neochota zvykat si na nové prostředí. Krouž-
kování prokázalo, že se rorýs na stejné místo
vracel po dlouhých 18 let. Ve velkých městech
rorýsi našli další, poněkud neobvyklá místa
k hnízdění – oblíbili si větrací otvory umístěné
na horním okraji panelových domů. Tyto otvo-
ry kulatých či štěrbinovitých tvarů jim zjevně
připomínají skalní pukliny. 

Rekonstrukce přinášejí smrt mláďat
Tomuto zajímavému ptačímu druhu však začí-
ná hrozit velké nebezpečí. Ve městech nastou-
pil trend oprav starých panelových domů, spo-
jených se zateplováním, což jednak snižuje
tepelné ztráty v bytech a jednak výrazně vy-
lepšuje vzhled staré fasády. Tyto potřebné
úpravy však doprovází i zaslepování větracích

otvorů, kterými v některých případech zatéká
a údajně ani neplní svou původní funkci. Jejich
znepřístupněním ovšem rorýsi přicházejí
o mnohá hnízdiště. Dějí-li se opravy v hnízdní
době (květen až červenec), dochází nejen k ru-
šení ptáků, ale především k zazdívání mláďat,
která jsou tak odsouzena k pomalé a kruté
smrti hladem. 
Je nutno si uvědomit, že rorýs obecný patří dle
zákona č. 114/1992 sb. na ochranu přírody
a krajiny mezi zvláště chráněné živočichy. Není
tedy možné jakkoli zasahovat do jeho hnízdě-
ní, rušit jej či usmrcovat ani ničit jeho hnízda
a hnízdní prostředí. Porušením zákona se vy-
stavujeme riziku vysoké finanční pokuty či vy-

dání zákazu rušivé činnosti. Hnízdí-li tedy
u nás rorýsi a plánujeme-li rekonstrukci, je
nutno se obrátit na kompetentní orgán ochra-

ny přírody, kterým je krajský úřad, v případě
Prahy Magistrát hl. města Prahy. 
Na nebezpečí, které rorýsům hrozí, se v České
společnosti ornitologické snažíme stále upo-
zorňovat. V loňském roce jsme rorýse vyhlásili
Ptákem roku 2004, vydali jsme o něm infor-
mační brožuru a navázali spolupráci s kompe-
tentními orgány ochrany přírody, jakož i se sta-
vebními úřady a některými stavebními
firmami. Naším cílem není někoho omezovat,
ale nalézt řešení, které by bylo nejjednodušší
a nejvhodnější jak pro lidi, tak pro rorýse.

Rorýsi v Petrovicích
Petrovice patří k místům, kde se rorýsům ob-
zvlášť daří. Např. ulice Morseova, kde sídlí úřad
městské části, by se bez váhání mohla nazývat
„rorýsí ulicí“ – ve větracích otvorech místních
domů hnízdí mnoho desítek párů rorýsů. I zde
však dochází k nezbytným stavebním úpra-
vám. V loňském roce jsme společně s Českou
inspekcí životního prostředí pomáhali řešit pří-
pad zateplování jedné budovy s obzvláště po-
četnou rorýsí kolonií. Po vzájemné dohodě se
zástupci bytového družstva i stavební firmy
se podařilo najít řešení vyhovující lidským i pta-
čím obyvatelům domu – stavební práce pro-
běhly nejdříve v nižších patrech, opravy horní
části s větracími otvory proběhly až po odletu
rorýsů v srpnu a především zůstaly volné větra-
cí otvory. Rorýsi se tak letos mohli vrátit do
svých domovů. Na jiném místě Morseovy ulice,
přímo v sídle úřadu, došlo v loňském roce také
k opravě domu, nicméně až na podzim, tedy
v době, kdy se zde rorýsi již nevyskytovali, ne-
boť byli na svých afrických zimovištích. K upo-
zornění na možný zánik rorýsí kolonie došlo
pozdě, již v době, kdy se umísťovaly ochranné
mřížky na větrací otvory. Díky chápavému a ini-
ciativnímu přístupu zástupkyně starosty JUDr.
Olgy Hromasové a pana starosty doc. Otty Se-
meckého jsme mohli realizovat náhradní řeše-
ní, které je i určitým pokusem a rorýsí nadějí
do budoucna. Na střechu panelového domu,
přímo nad zakryté větrací otvory, byly pevně
připevněny tři speciálně konstruované budky
celkem pro 9 rorýsích rodin. Rorýsi jsou ptáci
podivuhodně přizpůsobiví rozdílným klimatic-
kým podmínkám a často hnízdí i na teplem
rozpálených půdách, nemělo by jim tedy vadit,
že jsou budky přímo vystavené slunečnímu 
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE

68. zasedání RMČ, dne 13. 4. 2005
Rada městské části Praha-Petrovice:

Uložila:
• tajemnici zajistit odpověď MHMP s tím, 

že městská část požaduje postřik jírovců
v lokalitě Edisonova a Bellova ulice,

• Komisi životního prostředí vypracovat do-
poručení k žádosti Ing. Čeňka Vaníčka
k pokácení 3 stromů v ulici Voltova, Praha
10.

Schválila:
• zavedení soukromých telefonních linek na

základě předložených žádostí MUDr. Daně
Burdové a MUDr. Andree Luňákové,

• předběžný rozpočet akce Komise bytové
a sociální – výlet Hlinsko pro seniory dle
předloženého rozpočtu.

Vzala na vědomí:
• informaci ČSÚ o průzkumu, který bude

proveden ve vybraných 10 domácnostech
v lokalitě Rezlerova ulice.

69. zasedání RMČ, dne 29. 4. 2005
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• doporučení Komise životního prostředí

a schvaluje pokácení 3 stromů:žadatel
p. Ing.Čeněk Vaníček, Voltova 387, druh
stromů – uschlé jeřabiny a smrk,

• doporučení Komise životního prostředí
a ne-schvaluje pokácení jasanu ztepilého
ani jeho ořezání, žadatel p. Miloš Smolík,
Edisonova 50,

• předložený projekt úprav ke zklidnění do-
pravy v ulici Hertzova u domu č.p. 31 –
č. 055-MMV- projektant ing. Jakub Tomek,
duben 2005,

• Zápis z bytové a sociální komise ze dne
12.4.2005,

• výsledky „Zprávy o přezkoumání výsledků
hospodaření za rok 2004“ a ukládá staros-
tovi a tajemnici připravit podklady pro jed-
nání ZMČ na červen 2005, v rámci schva-
lování závěrečného účtu za rok 2004,

• předloženou informaci odboru dopravy
ÚMČ Praha 15 ze dne 28.4.2005 o vyhra-
zených parkovištích pro osoby těžce pohy-
bově postižené na území MČ Praha-Petro-
vice. Jedná se celkem o 15 vyhrazených
míst,

• informaci p. Vojty o pokračování výběrové-
ho řízení „Údržba a obnovování zeleně“,

• informaci JUDr. Hromasové z výrobního vý-
boru k čistopisu Urbanistické studie Petrovic.

Schválila:
• předložené vyúčtování akce pro seniory

„Výlet Hlinsko“.

70. zasedání RMČ, dne 12. 5. 2005
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci o obdržení krizového plánu Prahy

15 a ukládá Komisi bezpečnostní zpracovat
informační materiál pro občany,

• informaci JUDr. Hromasové o kolaudaci
stavby „víceúčelové hřiště - ZŠ Edisonova“,

• informaci JUDr. Hromasové k přípravě
smluv o poskytnutí finančních příspěvků na
základě grantového řízení pro rok 2005,

• informaci o rozhodnutí odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 15 doručeném dne
9.5.2005, čj. 774/05, kterým povoluje stav-
bu „Oprava jezu Petrovice a sanace břeho-
vé nádrže, k.ú. Petrovice, k.ú. Křeslice.“,

• informaci JUDr. Hromasové o poškozování
laviček a hracích prvků na dětských hřištích. 
Ukládá tajemnici ÚMČ:
1. zajistit informační štítky, kterými se u jed-
notlivých prvků označí pro jakou věkovou
kategorii jsou určeny a
2. u ohrazených hřišť zajistit informaci pro
jakou věkovou kategorii jsou hřiště určena
a zákazem užívat prvky vyšší věkovou kate-
gorií pod sankcí udělení pokuty a vymáhá-
ní náhrady způsobené škody. 

• ústní informaci ing. Kříže z jednání Bytové
a sociální komise dne 10.5.2005.

Schválila:
• předložené vyúčtování akce Komise kultur-

ní „koncert v kostele“,
• předběžný rozpočet akce „Noc s knihami“

ve výši 1500,- Kč.

71. zasedání RMČ, dne 26. 5. 2005
Rada městské části Praha-Petrovice:

Uložila:
• místostarostce JUDr. Hromasové připravit

výzvu pro zájemce k výběrovým řízením :
• objekt polikliniky (výměna oken a postran-

ních vstupních dveří)
• hřiště Lessnerova (změna povrchu z asfaltu

na umělý).

Schválila:
• předložený návrh programu pro XV. jedná-

ní ZMČ: 
Zahájení
Volba pracovních orgánů zasedání
Rozpočtová opatření 2/2005
Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok
2004
Informace Kontrolního výboru ZMČ Praha-
Petrovice o průběhu kontrol
Změna Jednacího řádu ZMČ Praha-Petrovice
Jídelna ZŠ Bellova – právní subjektivita (úst-
ní informace)
Námitka ověřovatele doc. Pickové proti zá-
pisu z XIV. řádného jednání Zastupitelstva
MČ Praha-Petrovice
Připomínky a náměty zastupitelů a občanů,

• „Knihovní řád“ v předloženém znění,
• rozpočtové změny č. 2/2005 dle předlože-

ného návrhu, který je přílohou originálu zá-
pisu a doporučuje ZMČ tyto změny ke
schválení,

• prodloužení nájemní smlouvy :
1) pana Martina Vachla byt č. 5, Morseova
čp. 252 na dobu určitou 1 roku tj. do 
31.5. 2006
2) paní Václavy Jelínkové byt č. 11, Morse-
ova ul. čp. 253 na dobu určitou do 
30.9. 2006,

• spisový a skartační řád MČ Praha – Petrovi-
ce , který se tak stává vnitřní směrnicí orga-
nizace. Pověřuje tajemnici ÚMČ seznámit
zaměstnance s jeho platností a povinnost-
mi vyplývajícími pro ně nabytím jeho účin-
nosti.

Vzala na vědomí:
• informaci starosty MČ o kulturní akci pro

děti „Loutkové divadlo“ dne 17.6.2005
a kulturní akci pro děti a dospělé dne
18.6.2005 „Koncert Pavla Dobeše“, které
budou konány v sále Střední polygrafické
školy a schvaluje předběžný rozpočet těch-
to akcí,

• informaci ing. Říhy a tajemnice ÚMČ o sta-
vu vývoje nových WEB stránek MČ a uklá-
dá předsedovi Komise pro informace a pe-
trovický zpravodaj uspořádat ve druhé části
měsíce června společnou prezentaci WEB
stránek pro členy komise a zástupce ÚMČ,
a to za přítomnosti zástupce dodavatelské
firmy. Toto umožní vyjádřit se k jejich ko-
nečné podobě a navrhovanému způsobu
nové prezentace informací o MČ, před ko-
nečným uvedením stránek do ostrého pro-
vozu,

• informaci tajemnice ÚMČ o probíhajících
kontrolách vyúčtování služeb a nájmů od
roku 2000 do roku 2004 nájemců v objek-
tu Ohmova a jejich úhradách za tyto služby.
Rada MČ neschvaluje odpuštění nedoplat-
ků, které jsou evidentně prokazatelné.

Petrovický zpravodaj, časopis městské části Praha-Petrovice • Vychází 6x ročně v Petrovicích. 
Ročník XIV, číslo 3, uzávěrka 31. května, dáno do tisku 8.června, vychází 24. června 2005 • Uzávěrky jednotlivých
čísel: 31.1., 31.3., 31.5., 31.8., 15.10. a 30.11. • Vydavatel: městská část Praha-Petrovice, sídlo Morseova 251,
109 00 Praha 10 • IČO 231363 • Redakce: Ing. Petr Říha, tel. 724 248 445 • e-mail: riha@prahapetrovice.cz, 
příjem inzerce: Úřad MČ Praha-Petrovice, tel. 274 860 731 • e-mail: krupickova@prahapetrovice.cz • Registrováno
ministerstvem kultury pod značkou MK ČR E 11313 • grafika: Akad. malíř Jindřich Žáček • DTP a tisk: Ofsetová
tiskárna SWL, Středohorská 549, Praha 10-Uhříněves, tel. 272 703 552 • Za obsahovou a věcnou správnost 
příspěvku odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.
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vlastně ještě málo. Především bylo nutné vy-
brat skladby, orchestry, účinkující, připravit
dramaturgii celé této velké hudební akce
tak, aby to nebylo posluchačsky příliš, ale
ani málo náročné, prostě, aby to bylo tak

akorát, uzavřít smlouvy s agenturami, při-
pravit a také po koncertě uklidit sál, židle,
klavír a koncertní sál opět změnit v tělocvič-
nu, vymyslet, ale i napsat, vytisknout, na-
množit a roznést plakáty a pozvánky, při-
pravit, ale i prodat a vyúčtovat vstupenky,
pořídit fotodokumentaci všech koncertů,
dovézt a smontovat – po koncertě opět roz-
montovat a odvézt stojany na noty, zakou-

pit květiny pro umělce, proplatit faktury
a vše řádně zaúčtovat, to jsem určitě na 
leccos ještě zapomněl. 
Všichni, kteří se letos na přípravě Petrovic-
kého jara i dalších koncertů podíleli, to sa-
mozřejmě nedělali jako svoji profesi, dělali
to ve svém volnu a dělali to proto, že chtěli
pro své sousedy, známé, pro své spoluobča-
ny z Petrovic a okolí připravit příjemné od-
poledne nebo podvečer. 
Dostávám se k tomu podstatnému, Petro-
vické jaro nebylo jen poslouchání hudby, by-
lo to především setkávání lidí, kteří buď
v Petrovicích bydlí nebo jsou s Petrovicemi
nějak spojeni. Jejich setkání, popovídání si
a hlavně jejich společný umělecký prožitek
určitě upevnil nejen vzájemné sousedské
vztahy, ale i vědomí příslušnosti do Petrovic
a možná je tu i trocha hrdosti na to, že prá-
vě my jsme dokázali, co jinde nedělají. Pro-
to i touto cestou za hudební i ten mimohu-
dební přínos děkuji všem, kteří Petrovické
jaro vymysleli a připravili. Zbývá už jen po-
sluchače pozvat na 3. ročník v květnu 2006.

Mgr. Petr Zeman, předseda Kulturní
komise RMČ Praha - Petrovice

pokračování ze strany 1
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

žáru. V Česku se jedná o věc novou a málo vy-
zkoušenou, zatímco v zahraničí mají s podob-
nými budkami již zkušenosti. Je ovšem třeba
počítat s velkou neochotou rorýsů obsazovat
nová prostředí, a tak málokdy dojde k obsaze-
ní budky hned v prvním či druhém roce. Rorý-
si z Morseovy ulice po svém návratu opakova-
ně zkoušeli nalétávat na zakryté větrací otvory
a ještě v době těsně před uzávěrkou tohoto
zpravodaje odmítali brát budky na vědomí.
Doufáme však, že postupně budkám přivyk-
nou a akceptují je coby náhradní hnízdiště, tak
jako k tomu nakonec došlo např. v Německu
či Holandsku. Rorýsí kolonie by tak zůstala za-
chována. Osvědčí-li se budky, budeme se sna-
žit o jejich umístění na těch místech, kde již do-
šlo k zakrytí větracích otvorů a zániku hnízdní
kolonie. 
Nicméně díky popsanému rorýsímu konzerva-
tismu by instalace budek coby náhradních
hnízdišť měla být až posledním možným řeše-
ním. Rorýsům může trvat rok, dva či tři, než si
na budky přivyknou a za tu dobu se neroz-
množují, což může narušit početnost jejich po-
pulace. Proto je nejvhodnějším řešením pone-
chání nezakrytých otvorů. To s sebou sice
může nést určité komplikace, po dohodě
a konzultaci s odborníky ze stavebních firem
na straně jedné a s odborníky ornitology na
straně druhé lze však většinu z nich vyřešit. Ná-
sledující tipy pochází přímo od stavbařů, se
kterými se tyto praktické problémy snažíme ře-
šit. Například proti zatékání dešťové vody mo-

hou být nad otvory umístěny ochranné stříšky.
Okraje měkké izolace mohou být poškozovány
jinými ptáky – zde pomůže instalace ne mřížky,
ale destičky s kruhovým otvorem, která zaručí
pevné okraje větracího otvoru, které pak ptáci
již nepoškodí. Může se také stát, že v otvorech
zahnízdí jiní ptáci nebo dokonce netopýři. To
však také není na škodu, netopýři jsou tvorové
podobně užiteční a zranitelní jako rorýsi a co
se ptáků týče, každý druh, i ten „obyčejný
vrabčák“, je od přijmutí nové evropské legisla-
tivy chráněný a vztahují se na něj podobná zá-
konná opatření jako na rorýse. Konkrétně
vrabci pak na celém území Evropy a zvláště ve
velkých městech rychle ubývají, a proto je za-
chování každého jejich hnízdiště také důležité. 

Pomozte rorýsům
Při troše dobré vůle spolu v klidu mohou žít li-
dé i tito zajímaví a nadmíru užiteční ptáci. Pro-
to bych ráda apelovala nejen na majitele domů,
projektanty a stavební firmy, ale především na
obyvatele domů, kde rorýsi hnízdí a kde se při-
pravují opravné práce, aby opeřené nájemníky
v maximální možné míře šetřili, plánovali re-
konstrukční práce mimo období hnízdění rorý-
sů (květen až červenec), zachovali jejich hníz-
diště a v případech ohrožení kontaktovali
příslušné instituce (Česká inspekce životního
prostředí, referát životního prostředí Magistrá-
tu hlavního města Prahy, Česká společnost or-
nitologická), které mohou rorýse chránit.
Ochrana rorýsích hnízdišť je ze zákona povinná,
nikomu však nejde o znepříjemňování života

lidských obyvatel domů, pouze o nalezení přija-
telného řešení i pro obyvatele ptačí. 
Na závěr bych ráda upozornila ještě na jednu
záležitost. Může se stát, že na zemi nalezneme
živého rorýse, který není schopen vzlétnout.
Rorýs je totiž sice skvělý letec, ale díky krátkým
nožičkám není schopen vzlétnout ze země. Má-
me-li dojem, že není raněný a snaží se pohybo-
vat křídly, zkusíme ho z okna nebo vyvýšeného
místa vyhodit do vzduchu. Odletí-li, je vyhráno.
Skončí-li po klouzavém letu zase na zemi, mů-
žeme ho zkusit krátce ošetřovat doma. Za špat-
ného počasí se totiž jedná o podchlazené jedin-
ce, kteří potřebují jen osušit a zahřát v teplejší
místnosti v polozakryté krabičce či podobném
klidném útulku. Můžeme mu také zkusit káp-
nout vodu do zobáku a asi po dvou hodinách
opakujeme pokus s vypouštěním. Nejsme-li ani
poté úspěšní, musíme se obrátit na odborníky,
kteří se o rorýse postarají. V Praze je to útulek
pro handicapované živočichy paní Přibylové
v Praze – Jinonicích, tel: 602 20 50 70.
Kdo se chce o rorýsech a možnostech jejich
ochrany dozvědět více, může navštívit webové
stránky České společnosti ornitologické
www.birdlife.cz a vyhledat kategorii Pták roku
2004 – rorýs obecný, popřípadě navštívit ob-
sáhlé anglické stránky www.concernfors-
wifts.com Dotazy týkající se ptáků, nejen rorý-
sů, Vám také rádi zodpovíme v České
společnosti ornitologické, tel: 274866700,
email: cso@birdlife.cz

Lucie Hošková, tajemnice
České společnosti ornitologické

pokračování ze strany 2
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60. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ REPUBLIKY

V pátek 3. června přivítali žáci ZŠ Bel-
lova v prostorách své školy generála
letectva Ing. J. NAHÁLKU, kterého po-
zvali k besedě o hrdinech, ale i o obě-
tech druhé světové války. Zajímavá be-
seda, spojená s promítáním válečného
filmu o letcích, se uskutečnila v kni-

hovně školy. Děvčata i chlapci jednak
poslouchali zajímavé vyprávění pana
generála, ale zasypávali ho rovněž svý-
mi dotazy, a to nejen po dobu pře-
stávky, ale i po skončení besedy.
Beseda trvala téměř dvě hodiny a při
jejím závěru bylo domluveno, že pan

generál pozve žáky při zahájení nové-
ho školního roku k prohlídce kbelské-
ho letiště, kde si budou moci prohléd-
nout leteckou techniku, event. se
zúčastnit vyhlídkového letu. Mají se
opravdu na co těšit.

GENERÁL LETECTVA HOSTEM ŽÁKŮ ZŠ BELLOVA

MOJE DOJMY Z NÁVŠTĚVY PETROVIC

Vážení občané Petrovic,

chtěl bych se tímto s Vámi podělit o do-
jmy a pocity z návštěvy Vašeho regionu.
V rámci oslav 60. výročí osvobození na-
ší republiky a ukončení 2. světové války
jsem byl z iniciativy Vašeho starosty, pa-
na Semeckého, pozván na besedu se
žáky Základní školy v Bellově ulici. Vel-
mi mne potěšilo, že ještě před uskuteč-
něním tohoto setkání jsem měl mož-
nost prohlédnout si Petrovice, které
mne opravdu okouzlily. Žiji v Praze již
přes 30 let, ale tak pěknou a úhlednou
část našeho hlavního města jsem viděl
poprvé.

Obdivoval jsem výstavbu, architekturu,
vilovou část i nádhernou zeleň, což
svědčí o smysluplném životě každého
občana Petrovic. S těmito pěknými po-
city jsem v pátek dne 3. 6. 2005 přijel
na setkání do Vaší školy.

K vyjádření mých dojmů po besedě
s Vašimi dětmi jen těžko nalézám vhod-
ná slova. Pro mne, jako vojáka, je to
úžasný zážitek, na který do konce své-
ho života nezapomenu.

Utvrdil jsem se v tom, že máme mladou
generaci, která si plně zaslouží naši po-
zornost a lásku, aby její život byl šťast-
ný a bohatý.

Chci ještě jednou poděkovat za milé a
krásné přijetí panem starostou a jeho
spolupracovníky, všemi učiteli i žáky zá-
kladní školy, kteří mě za tu krátkou
chvíli našeho setkání utvrdili v přesvěd-
čení, že láska a péče o naše děti je na-
ším životním posláním.

Generál Ing. Jaroslav Nahálka

Oslav 60. výročí osvobození naší repub-
liky a ukončení 2. světové války se ak-
tivně zúčastnili i tři petrovičáci - na-
dšenci pro historickou vojenskou
techniku. Více o nich i jejich perfektně
renovovaných vozidlech vám přineseme
v příštím čísle.
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Ženská národní nejvyšší soutěž ve
florbale má prozatím zmíněné tři
věkové kategorie. Jedná se o sport,
který si prozatím své místo na slun-
ci teprve hledá. Ještě není ani olym-
pijským sportem, mistrovství světa
žen se pořádá letos teprve pátým
rokem a juniorky hrály mistrovství
světa loni poprvé (Češky skončily
5té). Z jakého důvodu jsi si zvolila
tento sport?

Mám ráda všechny druhy sportu. Rodi-
če říkají, že míč jakékoliv velikosti (od
ping-pongového po fotbalový) mě fas-
cinoval odmalička. Když k tomu přidáte,
že tvrdí, že jsem byla velmi živé dítě, je
nasnadě, že jsem se sportu začala vě-
novat aktivně už velmi brzy - od šesti let
jsem hrála házenou. K té jsem v osmé
třídě přidala florbal, a to ve školním
družstvu ZŠ Křimická. Pod vedením pa-
na učitele Cardy jsme na jaře 2003 vy-
hrály Mistrovství republiky základních
škol. V sezóně 2003/2004 jsem se vě-
novala závodně už oběma sportům,
což bylo časově i fyzicky velmi náročné.
A tak přestože jsme se vloni s oddílem
házené staly mistryněmi republiky, roz-

hodla jsem se po devíti letech ukončit
svoji házenkářskou „kariéru“ a naplno
se věnovat florbalu. Lákalo mě zkusit
něco zcela nového. I střední školu jsem
si vybírala s ohledem na mé sportovní
aktivity - studuji prvním rokem na Gym-
náziu Praha 4 -Postupická ve sportovní
florbalové třídě.
Florbal mě strašně baví, velkou motivací
pro mě byla nominace do juniorské repre-
zentace, s kterou jsem se na podzim loň-
ského roku zúčastnila již zmíněného Mist-
rovství světa juniorek ve Finsku.

Která z těch tří medailí, které se Ti
podařilo v sezóně 2004/05 získat,
má pro Tebe největší cenu a kterou
jsi musela nejvíce „vydřít“?

Nejcennější je určitě ta bronzová 
z 1. florbalové ligy žen. Je to nejtěžší
kategorie a já jsem nejmladší hráčka
v lize. Nároky na výkonnost a fauly od
soupeřek jsou ale stejné, jako pro ty,
které jsou i o deset let starší. Přesto se
mi podařilo i v tom rozhodujícím zápa-
se o třetí místo dát dva góly. Za junior-
ky to bylo obdobné - také jsme vyhrály

zápas o třetí místo a tam se mi povedl
dokonce hattrick. V žákovské kategorii,
kde jsme získaly zlatou medaili po vý-
hře 1:0, jsem si připsala asistenci na ví-
tězný gól. Ale florbal je kolektivní sport,
všechny tři medaile jsou zásluhou celé-
ho družstva. Měla jsem štěstí, že mi ko-

nec sezóny takhle vyšel, začátkem roku
jsem se totiž trochu střelecky trápila 
a měla jsem i pár drobnějších zranění.
Nejvíc zápasů jsem odehrála v 1.lize
žen. Za tuto věkovou kategorii jsem 
v letošní sezóně nastoupila poprvé 
a navíc jsem přestoupila do zmíněného

oddílu FbŠ Bohemians Praha, ale spolu-
hráčky, i ty starší, mě mezi sebe přijaly
skvěle. Pomáhaly mi na trénincích i při
zápasech a já jim všem děkuji, protože
bez nich by nebyla ani bronzová meda-
ile ani skvěle prožitá sezóna.

A Tvé další plány do budoucna?

Ráda bych do své sbírky přidala v příš-
tích sezónách další medaile. Mít zlatou
z 1.ligy žen je můj velký sen, stejně ja-
ko stát se členkou ženského reprezen-
tačního týmu na některém z příštích
mistrovství světa..

Přeji Ti, aby se Ti i nadále tenhle
sport líbil a abys dosahovala stále
lepších a lepších výsledků.

Připravil Petr Říha
Foto Martin Neužil a autor

TŘI MEDAILE PRO ELIŠKU
Popelka to měla jednodušší, své tři oříšky dostala a překvapením pro ni bylo až to, jakým kovem byly šaty v oříš-
ku vyšívané. Můj dnešní host se o své kovové ozdoby musel zasloužit mnohem víc. Výkon je to skutečně ojedi-
nělý, úctyhodný a podle mého názoru by si zasloužil zápis do Guinessovy knihy rekordů. Komu se totiž podaří
v kolektivním sportu v jedné sezóně získat medaile ve všech daných věkových kategoriích. V sezóně 2004/05 na-
stoupila totiž v družstvu FbŠ Bohemians Praha za žákyně, juniorky i za ženy stejná hráčka – petrovická Eliška Kří-
žová.

SPORT
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Poněkud ve stínu populárnějších sportů, které se v Petrovicích provozu-
jí (např. rugby, floorballu či stolního tenisu), zůstává existence a činnost
Klubu deskových her v Praze – Petrovicích a petrovickým občanům je –
až na výjimky - zcela neznámo, že tento Klub pravidelně dosahuje vyni-
kajících úspěchů ve hře zvané Dáma. Jsem přesvědčen o tom, že větši-
na z nás by se shodla na názoru, že Dáma je nepříliš náročnou hrou,
kterou jsme se bavili v dětském věku. Ale tato představa je zjednodu-
šující a ve své podstatě lichá. Ve skutečnosti se jedná o hru, která – po-
dobně jako šachy – nabízí neuvěřitelné množství variant a kombinací
a která se hraje v řadě zemí – na rozdíl od šachů - podle v principu stej-
ných, ale v detailu velice rozmanitých pravidel. Podobně jako u šachů je
nezbytné pořídit si šachovnici (o 64 nebo o 100 polích) a na rozdíl od
nich pouze dvě skupiny kamenů různých barev („kameny“ bývají obvy-
kle dřevěné nebo plastové a lze je snadno přenášet v kapse nebo v ma-
lém sáčku). Hra v dámu (francouzsky „jeu de dame“, doslova „dámská
hra“, anglicky „draughts“) je hra starobylá – hráli ji již egyptští faraóni,
perští králové i řečtí vojáci, když deset let obléhali Tróju a potřebovali
ukrátit dlouhou chvíli mezi nástupy na menáž, execírkou a bojovou ak-
cí. Protože inspirací této hry byly hrátky válečné (cílem snažení hráče je

vyřazení bojovníků protivníka), není divu, že sada kamenů se šachovni-
cí patřila (vedle kartáčku na zuby a kolorovaného obrázku Josefiny de
Beauharnais) i mezi základní cestovní potřeby císaře Napoleona I. Při hře
v dámu prý v zimním podvečeru před téměř dvěma sty lety na pozořic-
ké poště promýšlel (a dobře vymyslel) taktiku bitvy u Slavkova. 
Tato hra zažila na konci minulého století své znovuzrození, a to kupo-
divu nejen u nás, ale v celé Evropě a - nebojím se napsat - ve světě vů-
bec (resp. asi tak v půlce světa – za pomoci Internetu jsem zjistil, že ak-
téry spousty turnajů včetně tzv. korespondenčních jsou kromě
Evropanů především hráči z Austrálie, Spojených států amerických a Ka-
nady, t.j. z bývalých britských kolonií). V Evropě se tato hra velice rozší-
řila v časech renesance, kdy vznikla spousta národních variant a tón –
jako v renesanci vůbec – udávala Itálie. Už tehdy se pravidla v jednotli-
vých zemích mírně odlišovala a drobné rozdíly přetrvaly dodnes. Proto
se i v současnosti hraje například dáma italská, španělská, francouzská,
fríská, ruská i česká (mimo Evropu ale i čínská). Aby se mohli utkat hrá-
či z různých zemí, sjednotila se pravidla dámy mezinárodní (na 100 po-
lích) a vzrostla obliba dámy anglické zvané zjednodušeně checkers (na
64 polích). Vyskytují se i zcela výjimeční borci, kteří ovládají hru podle
zahraničních národních pravidel lépe než hráči, kteří z té které země po-
cházejí a jimž by národní pravidla měla být vlastní.
Klub deskových her v Praze – Petrovicích založil v říjnu 1997 jeden z nej-
lepších hráčů dámy v České republice a náš spoluobčan Igor Keder. Klub
dosáhl pod jeho vedením během své krátké existence řady úspěchů, byť
se zpočátku prosazoval především jeho zakladatel. Po několika letech
úsilí, kdy do Klubu přivedl nové zájemce, jimž se příkladně věnoval jako
trenér a rádce, se mu podařilo vypiplat řadu nadějných mladých hráčů,
kteří se postupně umisťovali na předních místech žákovských, později
juniorských soutěží a možná trochu předčasně, leč úspěšně i mezi do-
spělými. Přestože Jiřímu Jurkovičovi předal funkci vedoucího Klubu, pe-

čuje nadále i o hráče mladší (z nich lze jmenovat Marka Jurkoviče), kte-
ří úspěšně kráčejí ve stopách svých o něco starších předchůdců, a do-
spívající hráče vychovává a připravuje na úlohu turnajových rozhodčích.
Letošní sezóna (a ještě není uzavřena) se hráčům Petrovic vydařila zcela
mimořádně: Lukáš Valenta se stal mistrem republiky v anglické dámě
(checkers), Jiří Jurkovič skončil na druhém a Igor Keder na třetím místě.
Filip Kareta zvítězil na mistrovství České republiky juniorů v české dámě
pořádaném Českou unií dámy, Lukáš Valenta skončil druhý, Marek Jur-
kovič třetí, Alena Sorokina pátá a Jiří Jurkovič šestý. Družstvo Petrovic ve
složení Lukáš Valenta, Filip Kareta a Alena Sorokina (v prvé části mist-
rovství), resp Jiří Jurkovič (ve druhé části) obhájilo titul mistrů republiky
v české dámě mezi dospělými. V celosezónní soutěži KKT Cup v české
dámě, která vyvrcholí finálovým turnajem nejlepších osmi, z nichž vze-
jde nový mistr republiky, drží Petrovičtí po čtyřech turnajích (v Mostu,
Petrovicích, Jilemnici a na YMCA Praha) první (Lukáš Valenta), druhé
(Igor Keder), třetí (Filip Kareta), šesté (Alena Sorokina) a osmé místo (Ji-
ří Jurkovič) a v dlouhodobém hodnocení výsledků (rating) České unie
dámy zaujímají v české dámě polovinu z prvních deseti míst: 1.Igor Ke-
der, 2.Lukáš Valenta, 8.Alena Sorokina, 9.Filip Kareta a 10.Jiří Jurkovič.

V čele ratingu v ruské dámě je Igor Keder a žebříčku anglické dámy
(checkers) vévodí Lukáš Valenta.
Na přelomu dubna a května se Igor Keder spolu s Lukášem Valentou
a Filipem Karetou zúčastnili v Berlíně Otevřeného (t.j. mezinárodního)
mistrovství Německa v anglické dámě (checkers) a v konkurenci vynika-
jících evropských hráčů si vedli velice zdatně. Shodně bodů (9,5) jako ví-
tězný reprezentant Skotska Donald Oliphant a druhý v pořadí německý
mistr Dennis Pawlek získali Filip Kareta na třetím a Lukáš Valenta na
čtvrtém místě. Těsně za nimi skončil Ir Liam Stephens následován Igo-
rem Kederem (shodně 9 bodů) a osmičku nejlepších uzavřeli Sune Thra-
ne z Dánska (8,5 bodu) a John Morgan z Walesu (7 bodů). Krásnou
a pro Petrovické velice lichotivou tečku za touto spanilou jízdou udělal
představitel Německé asociace dámy, organizátor turnaje a národní mis-
tr Německa Dennis Pawlek, když ve stručném hodnocení turnaje napsal,
že „Igor Keder a jeho velmi nadějní mladí hráči svou účastí soutěž veli-
ce obohatili“.

Závěrem nemohu než popřát Igoru Kederovi a všem členům Klubu des-
kových her v Praze – Petrovicích úspěšné završení letošní sezóny ve fi-
nálovém turnaji KKT Cup, na turnajích pořádaných v rámci Festivalu ša-
chu a deskových her CZECH Open Pardubice 2005 či kdekoliv jinde.
Věřím, že dosavadní entusiasmus a vůle zdokonalovat se členy Klubu
neopustí a že se mezi Petrovickými najdou další zájemci o tuto krásnou
hru a pomohou rozmnožit vavříny, které zdejší Klub zatím sklízí.

Jiří Kareta

P.S.: Klub deskových her v Praze – Petrovicích působí na adrese Morse-
ova 251, Praha 10 – Petrovice, v budově zdejšího úřadu; hracím dnem
je čtvrtek od 18.30 do 20.00 hod. 

SPANILÁ JÍZDA PETROVICKÝCH V SEZÓNĚ 2004/2005

Filip Kareta, Jiří Jurkovič a Lukáš Valenta s pohárem pro vítězné družstvo Mistrovství České
republiky v české dámě

Igor Keder a Alena Sorokina při tréninku
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Tak jsme nazvali druhé nocování v petrovic-
ké knihovně, které proběhlo v noci 
z 13.-14.května. Tentokrát pro žáky ze ško-
ly v Bellově ulici. Přišlo 16 dětí převážně
z druhé třídy, pár jich bylo ještě ze třetí
a čtvrté třídy. Sešli jsme se v 18 hodin, roz-
ložili jsme si spacáky, zahráli si hru ,aby-
chom se poznali. Pak jsme šli před školu za-
sadit pohádkový strom. 

Sázení pohádkového stromu se zúčastnil
pan starosta doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.,
zástupkyně starosty JUDr. Olga Hromasová

a tajemnice ÚMČ Praha-Petrovice Ing. Anna
Smutná. Odborný dozor měla firma LOUKA
pana Loukoty. Po návratu do prostor ÚMČ
jsme se občerstvili a začali hrát různé hry.
Děti se seznámily s knihovnou a prověřily
své znalosti o knížkách. V jedenáct hodin
všichni zalezli do svých pelíšků, přečetli jsme
pohádku na dobrou noc a snažili se usnout.
Ráno po probuzení jsme si dali snídani
a proběhlo vyhodnocení soutěží. Děti do-
staly pamětní list za odvážné nocování
v knihovně a každý dostal hračku a diplom
za umístění v soutěži. Na závěr jsme si za-

hráli malou hru a v devět hodin na nás už
čekali rodiče před budovou úřadu.
Obrázky, které děti namalovaly, jsou vysta-
vené v knihovně. Zveme rodiče, aby se přišli
podívat.
Na závěr bych chtěla poděkovat pracovni-
cím úřadu při pomoci zabezpečení celé ak-
ce. A dále paní ředitelce Bellovy školy, paní
Mgr. Evě Hradské, která s námi strávila vět-
ší část noci a pomohla nám s dětmi.

Václava Křížová a K. Veselská

NOC S POHÁDKOVÝMI KNÍŽKAMI

BELETRIE

Cook R. Stážista
Denker H. Léčitelé
Gedgeová P. Dvanáctá proměna
Gerritsenová T. Chirurg
Fieldingová J. Jane utíká
Fischl V. Setkání
Forsyth F. Ikona
Fulghum R. Třetí přání
Holt V. Dcera klamu
Robertsová N. Klíč světla
Viewegh M. Román pro ženy

DETEKTIVNÍ ROMÁNY

Coben H. Podrazák
Nadobro ztracený

Cornwellová P. Černý oběžník
Deaver J. Žhavé zprávy
McBain E. Poslední tanec
Patterson J. Líbánky
Rowlandová L.J. Tajný deník paní Vistárie

NAUČNÁ 

Hillary E. Pohled z vrcholu
Říha P. Rok s bonsají
Vandenberg P. Ramses Veliký
Edwards A. Lady Diana
Dörrzapf R. Lásky slavných mužů
Encyklopedie Zvířata v přírodě a v mýtech

BELETRIE pro děti

Aubryová C. Poly a černý diamant
Baxter N. Velká kniha pohádek před spaním
Erzsébet N. Velikonoční překvapení
Kubátová M. Nedělní pohádky
Lada J. Bubáci a hastrmani
Lindgrenová A. Emil z Lönnebergy
Wagnerová M. Pohádky pod polštář
Rudolf S. Reklama na lásku

Nové, ale i ty starší knihy  si můžete vypůjčit s výjimkou ter-
mínu 18.7.- 22.7. a 15.8.- 26.8.2005, kdy je knihovna zavřena
z důvodu čerpání dovolené.

NOVÉ PŘÍRŮSTKY MÍSTNÍ KNIHOVNY
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LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 7. 2005
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CHODÍTE DO DIVADLA? MY ANO.

TULIPÁNOVÝ DEN V MOTOLE

ŠKOLY

Již několik let působí na naší škole Klub
mladého diváka. Jeho účelem je přiblížit
divadlo mladým lidem, rozšířit jejich
znalosti a vědomosti o literatuře, auto-
rech divadelních her apod.
Tento rok se do KMD přihlásilo 23 žáků
převážně ze 7. a 9. ročníku, ale i něko-
lik absolventů naší školy. 
Na první představení jsme šli do divadla
Brodway na muzikál Rebelové, plný
známých písniček, které netřeba před-
stavovat. Jako další jsme v divadle ABC
zhlédli komedii od Williama Shakespea-
ra Večer tříkrálový, u které jsme mohli
posoudit rozdíl mezi humorem přelo-
mu 16. a 17. století a humorem naší
doby. Můžu vám říct, že rozdíl je dost

znatelný. Na třetím představení, hra-
ném v Kongresovém centru, nás zasti-
hla nečekaná změna programu, a tak
jsme viděli Noc na Karlštejně místo oče-
kávaného Zpívání v dešti. Ale i tak se
nám hra v podání hostujícího souboru

Karlínského divadla líbila. Nakonec
jsme mohli vidět zajímavý typ hry s ná-
zvem Veselé skoky: Na hlavu. Celá hra
byla bez dialogu, herci pouze  svými vý-
razy a pohyby za doprovodu hudby
představovali různé typy lidí s „psychic-
kými vadami“.
Pro nové členy klubu to byla nová, pří-
jemná zkušenost, pro ty ostatní další
kulturní zážitek.
Čtyři představení, která jsme navštívili,
byla zvolena tak, abychom poznali růz-
né žánry a různé typy divadel. 

Ondřej Kanta 9.A
ZŠ Bellova

Tulipánový den, aneb nemocnice se mění
v rozkvetlou zahradu dobra – takto zněl
podtitul celé akce. 

Od rána se v atriu Motolské nemocnice
scházeli dobrovolníci, aby vyzdobili pro-
stranství a následovně s dětmi na odděle-
ních kreslili tulipány a další obrázky s mo-
tivy Nizozemí.

Od jedenácti hodin probíhal v atriu ne-
mocnice doprovodný program, jehož vel-
kou část zabírali pejsci. Předvedli se vodí-
cí a asistenční pejskové, kteří pomáhají
svým postiženým majitelům, několik pej-
sků se svými paničkami zatancovalo a ne-
mohli chybět ani „mazlící  psi“, kteří mě-
li za úkol potěšit smutné a samozřejmě se
mazlit.

Tulipánového dne jsme se 27.4. 2005 ve
Fakultní nemocnici v Motole zúčastnili

i my: prvňáčci  ze ZŠ Bellova. A co jsme
tam vlastně dělali? Pomáhali s výzdobou,
poznali spoustu zajímavých lidí (např. vel-
vyslankyni z Holandska, pacienty z LDN
i nemocné děti), bavili se a hlavně si hráli
s pejsky.

Po návratu jsem dětem položila několik
otázek.

Víte, proč jsme byli v nemocnici?
Deniska: Abychom pomáhali lidem.
Šárka: Potěšit lidi.
Natálka, Alenka: Navštívit nemocné.
Tomáš: Navštívit nemocné děti.

Viděli jste tam něco, co jste ještě nevidě-
li?
Deniska, Kuba: Jak tam vykrajovali ovoce.
Alenka: Pejska,který tančil.
Margaritka, Tomáš, Matyášek: Pána, který
neměl nohu. Bylo mi ho líto.

Natálka: Pána na vozíku bez nohy. Muse-
lo ho to moc bolet.

Co se ti nejvíc líbilo?
Natálka: Nejkrásnější byly tulipány, byly
všude.
Wanda, Kuba: Nejkrásnější byl ten obrov-
ský lev (sponzorský dar firmy ING nejkrás-
nějšímu obrázku).
Deniska: Pejsci, protože jsou hezcí.
Šárka: Pejsci, protože si se mnou hráli.
Tomášek: Psí dráha (agility), protože jsem
se dozvěděl, co všechno pejsci umí.
Margaritka: Všechno, protože to byla zá-
bava.

třídní učitelka 1. A
Mgr. J. Břízová
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V polovině května jsme se opět s dětmi, ro-
diči a přáteli Domu UM vypravili na výlet za
krásami České republiky. Tentokrát jsme
zvolili přírodní krásy Českého ráje. 
Hned po ránu jsme si protáhli těla v Pra-
chovských skalách, kde se masité pískovco-
vé skály tyčí do malebných útvarů a jsou la-
hůdkou nejen pro turisty, ale i pro
horolezce. Autobus jsme zanechali u Turis-
tické chaty a vydali se po zelené značce pro-

zkoumat co největší část Prachovských skal.
Na tomto okruhu je opravdu na co koukat.
Vedle překrásných výhledů na panorama
Českého ráje jsme se občas museli proplížit
pod balvanitou bránou, zatáhnout břicho
v úzké skalní soutěsce i vyšplhat po příkrých
schodech na vrcholek skály. To vše nám
umožnila centrální část Prachova. 

Po krátké pauze na oběd jsme se posilněni
přepravili k hradu Trosky, kde jsme prozkou-
mali systém opevnění, vylezli na menší věž
„Babu“, která nám umožnila výhled do
okolí. Lahůdkou na hradě byli atrakce do-

morodců, kde si děti mohly vyzkoušet střel-
bu z luku popř. se nechat vyfotografovat
s dravým ptákem či sovou na ruce.
Cestou do Prahy jsme se ještě zastavili u lo-
veckého zámečku v Sobotce, který byl bo-
hužel již zavřený, a proto jsme se po rychlé
prohlídce zvenku, vydali zpět do Prahy.

Myslím si, že se nám výlet velice povedl a
doufám, že příště pojedete s námi i Vy. Na
všechny další dobrodruhy se těším na dal-
ších akcích a výletech.

Martina Volfová, Dům UM

ZÁJEZD DO ČESKÉHO RÁJE
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Jestlipak víte, kde se učí hodinky tikat. Ano, učí se ti-
kat ve škole. Základy se učí v základní škole a potom
postupují do středního odborného učiliště nebo studu-
jí střední školu, ale tím to nekončí, mnoho hodinek má
dnes vystudovanou univerzitu nebo pedagogickou fa-
kultu a učí zase malé hodinky ve školách.

Každý z nás ví, že správné tikání zní:„Tik, ťak, tik,
ťak, tik, ťak...“.Hodinky k tomu mají ve škole spoustu
různých cvičení a vyučovacích předmětů.

Naše hodinky, o kterých je tato pohádka, ovšem ti-
kaly opačně: „Ťak, tik, ťak, tik...“. Ne že by se ve ško-
le nesnažily, ne
že by nedávaly
pozor, ne že by
byly hloupé, to
ne, ale zkrátka
jim to nešlo. Při-
tom ostatní vy-
učovací před-
měty zvládaly
na jedničky, čís-
lice až do dva-
náctky uměly
dokonce nejlé-
pe z celé třídy,
také zlomky, ja-
ko čtvrt hodiny,
půl hodiny, vte-
řiny, minuty,
všechno našim
hodinkám ve
škole šlo, jen to
tikání ne.

Blížila se vá-
noční besídka.
Paní učitelka
nacvičila vy-
stoupení pro
rodiče a žáci měli na besídce předvést, co už umí. Všich-
ni se těšili, žáci, rodiče, babičky, dědečkové, paní uči-
telka, pan ředitel Zemánek, jen hodinky ne. Naše ho-
dinky správně tušily, že to nedopadne dobře. Na
besídce se totiž mělo předvést právě to nešťastné tiká-
ní. Hodinky dostaly z tikání dvě trojky a dokonce jednu
čtyřku a teď bylo tikání na besídce. Katastrofa.

„Všechno, úplně všechno nás bolí“, kňouraly hodin-
ky večer, „malá ručička, velká ručička, ciferník..“, stě-
žovaly si mamince. „Asi to bude nějaká chřipka, to je

smůla, zrovna před vánoční besídkou, tak honem do
postele a spát, přinesu horký čaj a zítra se budeme mís-
to besídky léčit,“ rozhodla maminka.

Po hrnku teplého čaje s medem a s kapkou citrónu
každý usne a zapomene na starosti. Hodinkám se zdá-
lo, že k posteli přišly sudičky, kouzelné tetičky. V po-
hádkách chodívají obyčejně tři, sem přišly dvě, ale sta-
čilo to: „Jak je možné v druhé třídě takhle kazit tikání“,
zlostně hartusila první sudička, byla vysoká, vychrtlá,
v černých, dlouhých šatech a jmenovala se Hladomor-
na, „jen hlupáci, ti nejhorší ze třídy se to nikdy nenau-
čí,“ mračila se a hrozila. „Ale sestřičko,“ mírnila ji dru-

há sudička,
která vypadala
hodně j š í , což
bylo patrné
i z jejího jména,
jmenovala se
Hodnice, „jsme
tu proto, aby-
chom pomohly,
a ne se rozčilo-
valy, tohleto
bude za chvíli
kouzelná tužka
a kdo s ní kaž-
dý den třiatři-
cetkrát po do-
bu třiceti tří
dnů napíše tik,
ťak, tik, ťak, tik,
ťak, naučí se to
správně.“ Hod-
nice položila na
noční stolek
obyčejnou tuž-
ku, kterou 
začarovala ta-
jemným kou-
zelným zaříká-

ním, kterému nikdo nerozuměl. Znělo to nějak takhle:
„Čáry, máry, pytel škváry, hadr, pytel, bejlí, pýr, ať je
z tužky netopýr, muška, tužka, rozbuška.“

Teď musíme počkat třicet tři dny, jak to dopadne, ale
já si myslím, že když budou hodinky předepsanou do-
bu pilně cvičit a začnou s tím hned ráno, jak se vzbudí,
že se určitě naučí tikat správně: „Tik, ťak, tik, ťak, tik,
ťak.“

Petr Zeman

MALÁ POHÁDKA O HODINKÁCH, KTERÉ TIKALY OPAČNĚ

„Všechno, úplně všechno nás bolí“, kňouraly hodinky večer, „malá ručička, velká

ručička, ciferník..“, stěžovaly si mamince. „Asi to bude nějaká chřipka, to je smů-

la zrovna před vánoční besídkou, tak honem do postele a spát, přinesu horký čaj

a zítra se budeme místo besídky léčit,“ rozhodla maminka.
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ŠKOLY

Jak říkají staří, moudří pedagogové – jak
rozkvetou kaštany, „končí škola”. Něco na
tom bude, děti už jsou méně klidné, získat
jejich pozornost je značně namáhavější,
proto je třeba přijít s něčím úplně novým.
Přišli jsme. Ve spolupráci s rodiči a s radou
školy jsme pro žáky naší školy připravili pě-
veckou soutěž „Edisonka hledá super star“.
Samozřejmě jsme se nechali inspirovat po-
pulární televizní soutěží s podobným ná-
zvem. Rodiče našich žáků připravili studiové

nahrávky známých písní. Obstarali aparatu-
ru na ozvučení, ceny pro vítěze….., tak to-
to je přesná citace toho, co bylo napsáno
o naší pěvecké soutěži na jaře 2004, kdy
proběhl její 1. ročník. Ale je tu už 2. ročník
soutěže EDISONKA HLEDÁ SUPER STAR, fi-
nále proběhlo 17. května 2005 a zúčastnili
se jej: Simona Kopecká, Monika Paulíková,
Adéla Dolenská, Zdeněk Číše, Michal Turn-
wald, Daniel Nedvěd, Dora Krejčířová, Lucie
Kopřivová a Žaneta Hlochová. Diváckou po-

rotou byli všichni žáci ZŠ Edisonova, odbor-
ná porota zasedla ve složení: Marie Rottro-
vá, Tamara Rottrová, Pavel Půta a Tomáš
Krejčíř. Soutěž moderovaly Nikola Žemličko-
vá a Denisa Kučerová. První místo a zlatou
medaili získaly tři soutěžící dívky – Žanetka
Hlochová, Lucka Kopřivová a Dorka Krejčí-
řová. Blahopřejeme! Na závěr zazpívala pí-
seň Řeka lásky paní Marie Rottrová. Potom
byl už jen dlouhý potlesk..........

Mgr. Petr Zeman, ZŠ Edisonova

Po několika ozdravných pobytech v tuzemsku jsme koncem května
vyrazili s dětmi ze ZŠ Edisonova za hranice naší vlasti.
Z několika nabídek jsme si vybrali ozdravný pobyt v bulharském Pri-
morsku od cestovní kanceláře Alexandria.
První velký zážitek čekal na děti už na pražském letišti Ruzyně. Vel-
ká odletová hala, velké množství lidí cestujících do mnoha různých
koutů světa, velká letadla připravena startovat k nejvzdálenějším
dětským obzorům. Jedno z takových letadel startovalo za okouzle-
ných výrazů našich žáčků směrem: Bulharsko - Burgas, kde za po-
tlesku všech pasažérů také hladce přistálo.
Druhý zážitek byl v podobě ubytování v hotelu s výhlídkou na mo-
ře a okolní krajinu.

Třetí zážitek bylo moře samo. Písečná pláž, vlny, raci, mušle a mušle.
Plážový jemný písek poskytoval báječný materiál na stavbu tunelů,
hradů a opevnění. Vlny Černého moře nás ochlazovaly po opalová-
ní. Koupání bylo velice příjemné, neboť voda v Černém moři není to-
lik slaná jako ve Středozemním moři. Nemuseli jsme se obávat lido-
žravých žraloků ani jiných nebezpečných mořských živočichů.
Čtvrtým zážitkem byla návštěva starobylého Sozopolu, kde nás při-
vítal přístav s majákem a křivolaké uličky s prodejci bulharských su-
venýrů.
Určitě čekáte další náš zážitek, ale na všechny se rozhodně nedo-
stane, protože pobyt u Černého moře byly desítky zážitků. 

Mgr. Dana Němcová

EDISONKA HLEDALA SUPER STAR

POZDRAV Z BULHARSKA
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Počátkem minulého roku se petrovičtí obča-
né mohli zúčastnit přípravy zajímavého pro-
jektu, týkajícího se územního rozvoje Petro-
vic. Skupina studentů z fakulty architektury
ČVUT si tehdy vzala za úkol vypracovat al-
ternativní variantu Urbanistické studie Pet-
rovic a vytvořit vizi, jak by mohla naše měst-
ská část vypadat, pokud by se podařilo
vymístit současné vedení vysokého napětí
220 KV, umístěné podél Novopetrovické uli-
ce na straně sídliště Dobrá Voda. 

Při přípravě projektu zvolili studenti opačný
postup, než jaký jsme mohli sledovat při
tvorbě oficiální urbanistické studie, kterou
pro Petrovice pořizuje Sekce Útvaru rozvoje

města. Práce probíhala v úzké sou-
činnosti s petrovickými občany,
s nimiž se studenti sešli na třech
diskusních setkáních. Na prvním
z nich si pozorně vyslechli místní
obyvatele, kteří podle jejich názoru
rozumí prostředí, kde žijí, nejlépe.
Aby se dozvěděli o současném sta-
vu Petrovic co nejvíce, vyzvali pří-
tomné, aby formulovali hlavní pri-
ority a negativa naší městské části.
Tímto postupem vznikl základní
materiál, z něhož studenti dále vy-
cházeli. Při plnění svého úkolu zů-
stali s občany dále v kontaktu, aby
mohli využít jejich nápadů. Na dru-
hé schůzce jim představili rozpra-
cované varianty návrhů. Přítomní
dostali příležitost je porovnat a vy-
jádřit se k nim. Na posledním se-
zení byly prezentovány tři varianty
projektu v konečné podobě. 
Občané, kteří se diskusních sezení zúčastni-
li, byli příjemně překvapeni profesionálním
přístupem mladých architektů, jejich jistým,
ale zároveň neformálním vystupováním, po-
zoruhodnými nápady, nesvázanými běžný-
mi konvencemi nebo vedlejšími zájmy. 
Studentský projekt zaujal některé petrovic-
ké občany natolik, že požádali své zastupi-
tele, aby s ním prostřednictvím Petrovického
zpravodaje seznámili veřejnost, poté ho
projednali na veřejném zasedání zastupitel-

stva a požádali o zapracování vybraných ře-
šení do Urbanistické studie Petrovic. Je sice
pravdou, že projekt vychází z předpokladu,
že z území městské části bude vymístěno
vedení vysokého napětí 220 KV, nicméně
řadu podnětných nápadů, které studenti
předložili, by bylo možné realizovat i při je-
ho zachování. 

Ing. Věra Moravcová,
Mgr. Miloslava Lippertová,

Doc. Dana Picková
zastupitelé MČ Praha - Petrovice

O PETROVICÍCH U JEDNOHO STOLU

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA NOVOPETROVICKÉ

Nad dohotovenými variantami řešení bylo
rovněž vyhodnoceno, do jaké míry se poda-
řilo zachovat priority a naopak potlačit ne-
gativa ( poměrně obsáhlý soupis kladů a zá-
porů je vidět v pozadí.)

Studenti nabídli zajímavé řešení několika aktuálních
problémů územního rozvoje naší městské části. Ve
třech variantách předvedli, jak by bylo možné uspořá-
dat dosud volný prostor v centru Petrovic nebo novou
výstavbu v lokalitách mezi sídlištěm Dobrá Voda a Uh-
říněvsí.

Jistě jste si všimli světelné sig-
nalizace a značně zvýšeného
provozu na křižovatce ulic No-
vopetrovická a Hornoměcho-
lupská za  hřbitovem. Jedná se
o dopravní opatření v důsled-
ku uzávěry v ulici Kutnohorské
v Dolních Měcholupech. Ob-
jížďka je vedena přes Horní
Měcholupy a Petrovice do Uh-
říněvsi a údajně potrvá do
30.9.2005.

Zdroj:
Odbor dopravy Praha 15
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INZERCE

TJ Uhříněves a odd. volejbalu nabízí pronájem tělocvičny Lidového domu,
v ul. Přátelství 64, Uhříněves.

Vhodné pro sálové sporty aj. aktivity (tan. kroužky, aerobik, jóga, asijská bojová um.)
sport. soustředění a kond. přípravu, turnaje, růz. kurzy, zájm. kroužky ap. K dispozici

šatna, sociální zázemí a sprchy.
Cena dohodou, dopolední hodiny zvýhodněny.

Info: L. Šebesta T: 602283023, J. Kyselová T: 732370550, J. Šulc T: 267712711

Dne 17. 5. 2005 jsme přivítali 42 nových
maličkých spoluobčánků, které z celého srd-
ce ještě jednou vítáme mezi námi. Tito ma-
ličké holčičky a chlapečci obohatili svým pří-
chodem na tento svět srdce nás všech.
Přejeme Vašim dětem i Vám zdraví, štěstí,
radost a především lásku, kterou Vašim dě-
tem dáváte a dávat budete. I my se budeme
snažit být Vám nápomocni při výchově Va-
šich dětí, a to především zajištěním bezpeč-
nosti, čistoty a klidu dnes i v letech budou-
cích.

Zdena Novotná
předsedkyně Komise bytové a sociální

Výlet na Veselý Kopec u Hlinska se uskuteč-
nil dne 23. 4. 2005 a ten den nám počasí
velice přálo. Veselý Kopec je soubor lidových
staveb Vysočiny. Jedná o různá selská, hos-
podářská a řemeslná stavení, jejichž archi-
tektura je opravdu svérázná. Každá z těch-
to staveb ožila činností. Původně se
v jednom pekly koláče, v dalším jsme viděli
výrobu původních dřevených hraček pro dě-
ti. Na políčku hned vedle se sázely brambo-
ry. V ohradě u hospůdky mohli naši ne-
jmenší shlédnout malá kůzlátka, která do
této jarní doby zajisté patří. V odpoledních

hodinách zde vystupoval dětský folklorní
soubor Vysočánek. Po prohlídce tohoto
skanzenu jsme se přesunuli na zámek ve
Slatiňanech. Celý tento zámek je zasvěcen
muzeu koně. Je to jediné muzeum tohoto
druhu v Evropě. Zde jsme se dozvěděli mno-
ho zajímavého, a to od vývoje koně až po
chov koní u nás i ve světě. Okolí zámku ob-
klopuje světově známý hřebčín. Ve volném
výběhu jsme mohli vidět desítky těchto
krásných a ušlechtilých zvířat. Výlet jsme
ukončili projížďkou naší stověžatou matič-
kou Prahou. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÝLET NA VESELÝ KOPEC

Dovolujeme si Vás pozvat

na následující výlety:

Výlet za krásami Prahy 

2. července 2005.

Výlet na zámek Dětěnice

a blízkého pivovaru

3. září 2005.

Bližší informace a přihlášky

na Úřadu MČ Praha-Petrovice

Zdena NOVOTNÁ – změna tel. č. 774 230 856

ZAJIŠŤOVÁNÍ SMUTEČNÍCH OBŘADŮ
Tato služba se rozšiřuje o slavnostní květinovou vazbu (smuteční, rautová, svatební aj.) a květinovou výzdobu interiérů.

SLUŽBA 24 hodin DENNĚ

Bližší informace a objednávky na shora uvedeném tel. čísle.



www.prahapetrovice.cz ■ 15 ■

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Mistrovství znovu prokázalo několik faktů.
V současné době je světová špička velmi vy-
rovnaná a počet států, které ji tvoří, je stále
větší. Vyřazovací systém je krutý a hodně
záleží právě na tom pověstném štěstí v da-
ném zápase. Mužstvo může být perfektní
a výborně připravené a po jediném zaváhá-
ní jede domů. Je však pravdou, že šampio-
nát tím získal na dramatičnosti. V dobách,
kdy se hrálo systémem „každý s každým“,
se také už po pátém zápase vědělo, kdo si
odveze zlato, a to pak už byla nuda.

V nejvyšší hokejové soutěži jste hrál od
svých 17ti let, z toho mnoho let i v zá-
mořské NHL, dosáhl jste výjimečného
úspěchu, kdy jste patřil mezi hokejisty,
kteří poprvé v historii pocítili na krku tí-
ži olympijského zlata, dvakrát jste pat-
řil do nejlepšího týmu světa a ani Vaše
poslední roky nebyly na úspěchy skou-
pé – v sezóně 2002/03 jste se Slávií zís-
kal titul mistra ligy a v následující sezó-
ně jste opět byli ve finále. Co Vás tedy
vedlo k tomu, že jste v tom samém ro-
ce svou kariéru ukončil?
Je pravdou, že se dařilo. V září 2004 jsem
skutečně začal soutěž, ale už v říjnu jsem
aktivní hokejovou kariéru ukončil. Vydržet
hrát dvacet sezón je docela dost velká por-
ce a navíc je potřeba odejít dřív, než vám
začne klesat výkonnost.

Jak ale vím, tak s hokejem jste se ne-
rozloučil?
To snad ani nejde. Hokej nás pohltil všech-
ny. S bratrem jsme postavili stadión se dvě-
ma ledovými plochami v Letňanech a tak
trochu se staráme o to, aby český hokej měl
stále dostatek kvalitních hráčů. V tamním
mládežnickém oddíle trénuje na 300 dětí.
Já se věnuji těm nejmenším – druhé a čtvr-
té hokejové třídě. Oba synové trénují a hra-
jí za Spartu. Dcera hraje také hokej – i když
pozemní. Náš stadión využívá také Rekreač-
ní hokejová liga, která čítá osmdesát muž-
stev a možností, kde si zahrát, moc neměli.
Z aktivního hokeje jsem odešel, abych se
zbavil velké zátěže a teď vzpomínám na to,
jak to bylo tenkrát jednoduché.

Jak trávíte volný čas – pokud Vám něja-
ký zbude?
Pokud ho nepohltí takové nutné zlo jako je
sekání trávy na zahradě, tak jezdíme všichni
rádi na hory. Samozřejmě, že mimo sezónu
– v létě - takže se věnujeme, na rozdíl od
ostatních, spíš turistice než zimním spor-
tům.

Procestoval jste celý svět, co Vás inspi-
rovalo k „zakotvení“ v Petrovicích?
Inspiroval mě můj kamarád Jiří Hrdina, se
kterým jsem byl ve Spartě a který tady
bydlel. Vedle něho byla volná parcela, kte-
rou jsme v roce 1993 koupili. Vzhledem
k mým závazkům v zámoří jsme se na ni
v době mých dovolených jen chodili kou-
kat, kochali se nádherným okolím a dále
bydleli ve 2+1 na Proseku. Až po mém ná-

vratu v roce 97 jsme na ní začali stavět
dům.

Obligátní otázka. Co se Vám na Petrovi-
cích líbí a co nelíbí?
Co se mi líbí, to už jsem řekl – je to přírod-
ní prostředí, které vám dá zapomenout na
to, že jste v Praze. Když k tomu přičtu velmi
pěkně udělané komunikace, nové sítě a vů-
bec celkovou péči o vzhled Petrovic, tak
jsem tady spokojený.

Přeji Vám, abyste byl se svou rodinou
v Petrovicích spokojený i nadále a aby
se Vám vše dařilo stejně jako v dobách
aktivního sportu. Děkuji za rozhovor.

Připravil Petr Říha

František Kučera
Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa z let 1999 a 2000

bývalý reprezentační hokejový obránce

V prvním čísle Petrovického zpravodaje, vydaném po skončení hokejového mistrovství světa, nemůžeme jinak, než se alespoň
v této rubrice k hokeji a k fenomenálnímu umění našich hokejistů vrátit. Další z výjimečných hokejových osobností žijících
v Petrovicích je totiž nejlepší obránce naší extraligy v letech 1997 – 2000 František Kučera. První otázka tedy zcela zákonitě
směřovala k MS. Jak byste hodnotil výkony, štěstí a výsledky letošního klání?

Tento portrét není fotografován na
Šumavě, ale na zahradě domu. Za
hradbou z modřínů se skrývá Jižní
Město

Tři zlaté medaile z let 1998, 1999 
a 2000, z nichž ta olympijská nemá
v historii českého ani českosloven-
ského hokeje obdoby.

Celých devět sezón odehrál František
Kučera v zahraničí, a to i v klubech
tak zvučných jmen jako Chicago
Blackhawks, Hartford Whalers, Van-
couver Canucks, Philadelphia Flyers,
Columbus Blue Jackets, Pittsburgh
Penguins a Washington Capitals. 
V roce 2001 NHL opustil, když v ní
odehrál 465 utkání. Tipnete si, které-
mu z jmenovaných klubů patří tento
dres? (Odpověď najdete v obsahu na
str.3)
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„Slet čarodějnic“ na ZŠ Bellova
V pátek 29.4.2005 přiletělo do ZŠ Bellova hejno čarodějnic a čarodějů na svých létajících do-
pravních prostředcích. Kromě vaření lektvarů, unášení žáků, pedagogického sboru a dalších ča-
rodějných kousků, bylo nejdůležitějším úkolem vyhnání zlých sil z prostor školy.

Po celý den se budovou ozývala píseň:
. . .
„Pět ježibab s jedním uchem,
jako hejno letí vzduchem.
Letí, letí, v letu svačí-
pět ježibab na tryskáči.“
. . .

1.A Mgr. Břízová,
3.A Mgr. Dlohožková

Pálení čarodějnic
Poslední dubnový pátek vpodvečer se na hřišti ZŠ Bellova slétly téměř čtyři stovky čarodějnic a čarodějů. Nejdříve proběhla soutěž o nej-
hezčí masku, a pak už se zápolilo o ceny a sladkosti v disciplínách jako Hod na čarodějnici, Let na koštěti, Pavučinové bludiště, Noše-
ní bubáka či Vaření lektvaru. Následovalo šemířské vystoupení a pak už tolik očekávané zapálení hranice s čarodějnicí Hátou. K dobré
náladě a opékaní buřtíků hrála kapela pod vedením Jiřího Klímy.

Dětský den na kolečkách i bez nich
Oslavy MDD proběhly již tradičně ve sportovním duchu. Závodilo se na koloběžkách a in-line bruslích (vítězové jednotlivých kategorií -
viz foto). Kdo poté úspěšně absolvoval libovolné tři sportovní stanoviště – Jízdu zručnosti, Dovádění na chůdách, Házení na kytičku,
Skákání v pytlích, Napouštění vyschlého moře, Neposedný míček či O zručného florbalistu – mohl si pět minut zadovádět na skákacím
hradu. Odpoledne spestřila svým vystoupením taneční skupina Calipso. V závěru předvedli členové zásahové jednotky Policie ČR ukáz-
ky sebeobrany.

Obě uvedené akce – Pálení čatrodějnic a Dětský den – proběhly pod záštitou Komise vzdělávání a výchovy RMČ Praha-
Petrovice a Domu UM ve spolupráci se ZŠ Bellova, ZŠ Edisonova a TJ Sokol Petrovice I.Všem organizátorům i pomocníkům
patří velký dík.

RNDr.Vlasta Křížová, předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy


