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Vážený pan 
Ing. David Vodrážka 
starosta 
Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00  Praha 5 
 
 
        V Praze dne 22.4.2010 
 
Vážený pane starosto, 
 
v souvislosti s informací, že se členem občanského sdružení Motolský ordovik,o.s. stala paní 
Sopka Eyjafjallajökull a kdy jsme světu předali informaci, že jsme s novým členem projednali náš 
zájem na omezení letů nad Stodůlkami na dráhu 13-31 Letiště Ruzyně, jsme obdrželi dne 21. 
dubna 2010 roztrpčený až rozhořčený dopis vašeho prvního náměstka na radnici Prahy 13, pana 
Petra Zemana. 
 
Váš zástupce se v dopise zamýšlí nad dopady globálního oteplování, nad hrozbami klimatologů 
směrem k životnímu prostředí. Také se pozastavuje nad krizí "návratu domů", kterážto dopadá i 
na občany Prahy 13, přičemž tímto dochází k miliardovým škodám. Na závěr se autor zamýšlí 
nad svým charakterem, zlehčuje svůj předchozí text a přeje si být zviditelněn. 
 
Vážený pane starosto, chápeme, že práce na radnici je náročná, stresující a ne vždy adekvátně 
oceňována. Chápeme, že vlastně téměř veškerá vaše práce nyní leží na bedrech páně Petra 
Zemana. Chápeme, že se vystresovaný muž může ukvapit. Ovšem reagovat na prosté oznámení 
o nové člence našeho občanského sdružení poznámkami o svém charakteru je skutečně 
ukvapené, až zbrklé. Prosíme vás tedy, abyste v rozvrhu práce pro svého náměstka na příští 
čtvrtletí trochu ulevil a dopřál mu více klidu, třebas i nějakou rutinní práci na čerstvém vzduchu.  
 
Domníváme se, že odpočívající Petr Zeman pak nebude tropit hlouposti, jako byla jeho intervence 
na Komunitní centrum sv. Prokopa, aby se nekonala naše ideová konference, ale že odpočinutý 
Petr Zeman napříště standardně požádá o možnost vystoupit, jako to udělalo sedm politických 
stran, které se bohužel v reakci na zbrklou výhrůžku vašeho pana náměstka Petra Zemana 
sjednotila ve Vokovickou platformu "VŠICHNI PROTI ODS". Petr Zeman by se mohl například 
zabývat náměty našich občanských sdružení na zlepšení činnosti radnice, kterých chodí na 
radnici desítky a ani na jednu pan Petr Zeman zatím nereagoval. S výjimkou jeho minulé, bohužel 
obdobné reakce ve STOPU na podvržený dopis vloni v létě. 
 
Na závěr přičiním poznámku, že reakcí na informaci o členství paní Sopky Eyjafjallajökull v 
našem občanském sdružení byly desítky smajlíků, dále několik žádosti o členství různých sopce 
obdobných, a několik informací o záchvatech smíchu. Na skutečně svého druhu jedinou reakci 
tedy reagujeme naší zdvořilou prosbou, výše v našem dopise uvedenou. 
 
 

s uctivým pozdravem 
 
 
         JUDr. Ing. Petr Kučera 
 
 
příloha dle textu 
 
Motolský ordovik,o.s. 
www.motolskyordovik.cz 
petr@kucera-spol.cz 
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Příloha : 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: Zeman Petr - ZS MČ (P13) [mailto:zemanp@p13.mepnet.cz]  
Odesláno: 21. dubna 2010 18:00 
Předmět: Nový člen sdružení Motolský ordovik - sopka Eyjafjallajökull, Island 
 
 
Vážení, 
 
níže uvedený text je klasickou ukázkou toho, jak někteří jedinci za občanské a politické aktivity skrývají své 
bezohledné osobní zájmy. 
 
Uvedený text nejlépe ilustruje, jak jednotlivec dokáže v situaci, kdy tisíce lidí, a mimo jiné i občanů naší 
městské části, řeší krizi s návratem domů, kdy dochází k miliardovým škodám, upřednostnit své zájmy na 
úkor všech ostatních. 
 
Co je ovšem naprosto neuvěřitelné, je fakt, že se ten, kdo hovoří o životním prostředí a prospěchu 
veřejnosti, nerozpakuje řídit heslem "účel světí prostředky" i v situaci, kdy dětem a starším a nemocným 
občanům hrozí aktuálně zhoršení zdravotního stavu a kdy klimatologové hovoří o hrozbě pro životní 
prostředí v celé Evropě. 
 
Myslím že text, přestože byl myšlen v nadsázce a jeho cílem je zejména zviditelnit svého autora, 
dostatečně ilustruje jeho charakter. 
 
S pozdravem 
 
Petr Zeman 
zástupce starosty 
Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00  Praha 5 
 
Tel.: +420 235 011 214 
Fax.: +420 235 011 274 
e-mail: ZemanP@p13.mepnet.cz 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
Vážení, 
 
sděluji Vám, že dnešního dne se stala členem občanského sdružení Motolský ordovik,o.s. sopka 
Eyjafjallajökull. Společně jsme projednali náš zájem na omezení letů nad Stodůlkami na dráhu 13-31.  
 
Sopka uvažuje o další podpoře naší snahy o omezení hluku na Praze 13 z leteckého provozu.  
 
Občanské sdružení dlouhodobě brojí proti neodůvodněným (a vlastně 
jakýmkoliv) přeletům letadel nad Prahou 13. 
 
 
Konstatovali jsme, že vítáme každou poctivou snahu o zlepšení životního prostředí. 
 
 
http://www.motolskyordovik.cz/news/novy-clen-sdruzeni-motolsky-ordovik-sopka 
-eyjafjallajokull-island/ 
 
 
s pozdravem 
 
JUDr. Ing. Petr Kučera 
Motolský ordovik,o.s. 
www.motolskyordovik.cz 
petr@kucera-spol.cz 


